
HRUŠOV, KUNČIČKY/  Slezská 
Ostrava čelí vážnému problé-
mu. Část obyvatel si opatřuje 
dřevo na otop tak, že kácí 
obecní stromy. 

Poslední případ je obzvlášť alarmu-
jící. Neznámí pachatelé pomocí mo-
torové pily ve středu 11. února velmi 
necitlivě pokáceli desítku vzrostlých 
stromů v obecním parku. Radnice se 
chystá podat trestní oznámení.
Břízy, javory, habry a borovice. 
Teď z nich parku Maxima Gorkého 
v Kunčicích zbyly jen pahýly. Radnici 
na řádění zlodějů upozornili místní 
obyvatelé.
 „Je to zvěrstvo, když si vezmeme, že 
vlastně každý strom je živý organis-
mus,“ říká místostarosta Radomír 
Mandok (ODS).
Přestože byli zloději evidentně vy-
baveni motorovou pilou, o profesio-
nálním kácení se v žádném případě 

hovořit nedá. Stromy jsou prostě 
a jednoduše zmrzačené. Zběžný po-
hled dokazuje, že zdejší lidé si oprav-
du dřevem přitápějí.
Připouštějí to i samotní obyvatelé 
kolonie Havran. „Někdy tady slyšíme 
zvuk pily, ale neřeknu vám, odkud to 
jde,“ říká jedna z tamních obyvatelek 
a dodává: „To víte, v dnešní době si 
lidé pomáhají, jak se dá.“
Vedení obvodu vyčíslí škody a podá 
trestní oznámení na neznámého pa-
chatele. „Nedovedu si představit, 
kdyby tohle to začalo houfně, tak za 
chvilku na Slezské nezůstane jediný 
strom,“ hodnotí Mandok.
Nasnadě je také dohoda se společností 
RPG, které patří většina bytů v této ob-
lasti. Pokud někdo spáchá trestný čin, 
mohla by mu kromě trestního postihu 
hrozit i ztráta bydlení. Čerstvý případ je 
totiž podle radnice pouhou špičkou le-
dovce. Počet stromů, které ročně skončí 
v kamnech, se ve Slezské Ostravě počítá 
i do stovek.  Marie Stypková
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Slezskou Ostravu 
bude čistit Mýval
Ostrava/  Ulice ostravských obvodů 
Slezská Ostrava a Radvanice a Barto-
vice začne čistit Mýval. Tak se jmenuje 
nový čisticí vůz za více než 4 milióny 
korun, který těmto obvodům věnovala 
v úterý 24. února společnost Arcelor-
Mittal Ostrava. 
„Začali jsme u sebe – vloni jsme zvýšili 
četnost úklidu v našem areálu a podařilo 
se nám tak během roku sebrat 1800 tun 
prachu, který by byl jinak rozfoukán do 
okolí. Věříme, že náš čisticí vůz přispěje 
ke snížení prašnosti i v okolních ostrav-
ských obvodech,“ říká generální ředitel 
ArcelorMittal Ostrava Sanjay Samaddar.
Čisitcí vůz byl starostům obou měst-
ských obvodů předán v úterý 24. úno-
ra před základní školou Vrchlického 
v Radvanicích. „Tohoto daru si velice 
vážíme a já osobně doufám, že Mýval 
dostojí svému jménu a po vzoru med-
vídků, kteří se starají o čistotu ve svém 
okolí, přispěje k tomu, aby nejen Slez-
ská byla hezká,“ těší se starosta Slez-
ské Ostravy Antonín Maštalíř. Starosta 
Radvanic a Bartovic Břetislav Blažek 
dodává: „Oceňuji hlavně to, že se jedná 
o zcela nový vysoce výkonný čisticí vůz. 
Věřím, že v obou městských obvodech 
sníží prašnost, která je zde kvůli velké-
mu provozu aut velmi výrazná. Arcelor-
Mittal Ostrava tímto darem pomůže ob-
čanům v nejpostiženějších obvodech.“
Podle generálního ředitele Arcelor-
Mittal Ostrava Sanjaye Samaddara si 
je společnost vědoma svého vlivu na 
okolní region, proto jsou pro ni pro-
jekty vedoucí ke zlepšení životního 
prostředí prvořadé. Jen v letech 2007 
a 2008 zaplatila za tyto projekty více 
než miliardu korun. „I v současné složi-
té ekonomické situaci pro nás zůstává 
snížení vlivu na ovzduší regionu priori-
tou. Pokračuje proto realizace projektu 
odprášení aglomerací za celkem 1,4 
miliardy korun,“ konstatuje Samaddar. 
Čisticí vůz je dalším krokem ve sna-
ze pomoci lidem žijícím v okolí hutě. 
„Z grafů Zdravotního ústavu vyplývá, 
že na ovzduší v našem okolí mají velký 
vliv i jiné zdroje znečištění, například 
lokální topeniště a zvyšující se dopra-
va. Zatímco produkce ArcelorMittal 
Ostrava byla v lednu 2009 na třetino-
vé úrovni ve srovnání s lednem 2008, 
průměrné množství imisí v Radvani-
cích a Bartovicích bylo podle záznamů 
měřící stanice v roce 2009 o něco vyšší 
než v roce 2008. Doufám proto, že náš 
Mýval bude jedním z konkrétních kro-
ků vedoucích ke zlepšení stavu,“ říká 
Sanjay Samaddar. 
A proč se čisticí auto jmenuje zrovna 
Mýval? Tento název mu vymyslely děti 
ze 3. B třídy ZŠ Vrchlického v Radvani-
cích a Bartovicích. „Oslovili jsme všech-
ny základní školy ve Slezské Ostravě 
a v Radvanicích a Bartovicích. Z každé 
školy se zúčastnila jedna třída soutěže 
ve vymýšlení jména pro čisticí auto. Ko-
misi složené ze zástupců obou obvodů 
a naší společnosti se nejvíce líbilo jmé-
no Mýval,“ vysvětluje Monika Pěnčí-
ková z oddělení firemní odpovědnosti 
ArcelorMittal Ostrava. Dodává, že dítě, 
které je autorem vítězného návrhu, 
pokřtí čisticí vůz nealkoholickým šam-
paňským. Celé vítězné třídě věnovala 
hutní společnost prohlídku ZOO Ostra-
va se speciálním programem. 
 Věra Breiová

Informace ze slavnostního předání vozu 
přineseme v příštím čísle SON

Žádáme občany, aby nebyli lhostejní k ničení svého životního 
prostředí a v případě, že uvidí kácení dřevin, které zjevně nepro-
vádí odborná fi rma, ať tento čin ihned nahlásí na zelenou linku 
městské policie popř. na linku 156.
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ulice 
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  V minulých 
týdnech si děti z Mateřské 
školy Požární povídaly o rodi-
ně. Co dělá jejich táta a jejich 
máma a jaké mají povolání. 
Děti si přinesly také třeba 
svatební fotografie svých 
rodičů, aby se před ostatními 
tak trochu pochlubily. 
„A protože vždy spojujeme představy 
dětí s konkrétními situacemi, navští-
vili jsme společně i slezskoostravskou 
radnici na Těšínské ulici. Děti přivítal 
usměvavý pan starosta Antonín Maš-
talíř a provedl je radnicí,“ popsala 
učitelka Radmila Žáčková. Dodala, že 
kluci a holky se podívali třeba do pře-
krásné obřadní síně, kde si mohly zku-
sit říct i své „ano“, a to za doprovodu 
varhan. 
Velkým zážitkem pro ně bylo i osobní 
setkání s panem starostou v jeho kan-

celáři. Přítomna byla i místostarostka 
Hana Heráková. Oběma děti zazpívaly 
a měly možnost zeptat se na to, co je 
nejvíce zajímalo. Pan starosta je za to 
obdařil dárečky a sladkostmi. 
„Zaměstnanci úřadu se našim dě-
tem maximálně věnovali, připravili 
jim občerstvení a brali je jako své 
rovnocenné partnery. Za to jim moc 
děkujeme,“ zhodnotila Radmila Žáč-
ková. 
Návštěva předškoláků na radnici byla 
příjemným zpestřením i pro zdejší 
zaměstnance. „Byla to taková světýl-
ka v naší každodenní práci. Přestože 
ji děláme rádi a lidem, kteří za námi 
přijdou a žádají nás o pomoc, se sna-
žíme pomoci, z těch maličkých ještě 
čiší bezelstnost a bezstarostnost,“ 
řekla místostarostka Hana Heráko-
vá. Potěšen byl i starosta. „Děti mám 
rád a jejich návštěva mě doslova na-
bila pozitivní energií,“ doplnil.
  Marie Stypková

Kluci a holčičky si odnesli dárečky i zážitky

Předškoláci navštívili radnici

SPOLEČNĚ. Děti z Mateřské školy Požární se vyfotily s panem starostou. 
 FOTO / MARIE STYPKOVÁ

VANDALISMUS. V sadu Maxima Gorkého odneslo řádění vandalů nejvíce stro-
mů.  FOTO/  ÚMOB SO

Oznámení pro rodáky a přátele Hrušova
Přípravný výbor setkání rodáků a přátel Hrušova se na základě mnoha přání 
rozhodl opět uspořádat v pořadí již 8. setkání, které se uskuteční 30. května 
2009 v sále kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích. Setkání je celodenní 
s občerstvením, které si účastník hradí a které činí 400 korun.
Tato setkání se konají od roku 1988 pravidelně každé tři roky. Poslední 
se uskutečnilo v červnu 2006 v hotelu Atom. Protože od minulého setkání 
došlo ke změnám adres u zájemců a setkání se chtějí zúčastnit také mladší 
ročníky, můžete se obrátit na pana Ladislava Staňka (tel. 608 072 001nebo 
725 553 324), pana Rudolfa Skláře (tel. 596 939 050) nebo Zdeňka Dudka 
(723 490 352 nebo 604 973 492), kteří vám poskytnou podrobnější infor-
mace o 8. setkaní. 

Přihlášky na setkání a také peníze na občerstvení je možné zaslat na adre-
su:
Zdeněk Dudek, Olešní 12, 712 00 Ostrava-Muglinov

Dřeviny mají ve městě nenahraditelnou hygienickou, estetickou a ekologickou 
funkci, jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozováním a ni-
čením. Kácením zdravých stromů může být dle výše škody posuzováno jako 
trestný čin.

Kde vandalové ničili:
sad M. Gorkého - škoda celkem cca 65 000,- Kč 
(1 habr cca 13 000,- Kč, 2 javory cca 26 000,- Kč, 2 břízy cca 26 000,-Kč)

Riegrova, Hrušov - škoda  cca 1 500,- Kč (3 vrby) 

Stará cesta Hrušov - škoda cca 3 000,- Kč (1 borovice)

Obecní stromy kácejí na otop

Další schůze zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 
12. března v 15 hodin v Kulturním domě Muglinov.
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Slezská má nové ulice 
Nesou jména Bořivoje Čelovského, Slávky Budínové i kastelána Heřmana
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jak všichni 
víte, na mnoha místech 
našeho městského obvodu 
se staví. Tam, kde už nové 
domky vyrostly, vznikly 
pochopitelně i nové ulice. A ty 
bylo potřeba pojmenovat. Pro 
ty, kteří názvy nových ulic 
zatím neznají, jsou určeny 
následující řádky. 

Mezi ulicemi Koněvova a V Korunce 
v Heřmanicích vznikly tři ulice, a to 
Kastelána Heřmana, Bořivoje Čelov-
ského a Slávky Budínové. 
A jak ke svým přívlastkům přišly? 
Heřmanice jsou historická obec. První 
písemná zmínka pochází z roku 1305, 
a to v soupisu desátků vratislavského 

biskupství, kde se objevuje jako Her-
mannivilla. Pravděpodobným zakla-
datelem, po němž byla ves pojmeno-
vána, byl kastelán Slezskoostravského 
hradu Heřman.
Bořivoj Čelovský je zase známý histo-
rik, rodák z Heřmanic. Za války, po ma-
turitě, byl na nucených pracích v Ně-
mecku. Vystudoval historii a v roce 
1992 obdržel doktorát práv Univerzi-
ty Karlovy, který vrátil na protest pro-
ti všeobecné korupci. Většina díla je 
věnována nejnovějším dějinám. Také 
napsal tři autobiografické knihy.
Slávka Budínová byla česká divadel-
ní a filmová herečka. V mládí začala 
studovat obchodní akademii, avšak 
druhá světová válka její studium 
v roce 1942 přerušila. Před nucený-
mi pracemi v Německu ji zachránila 
herečka ostravského divadla Marie 

Rýdlová. Vystupovala v činohře, ope-
ře, operetě i baletu, na svém umělec-
kém kontě má řadu filmových a tele-
vizních rolí.
Kromě již zmíněných ulic se můžete 
na svých procházkách Heřmanicemi 
setkat také s poněkud „bylinkovými“ 
názvy. Dvě nové ulice navazující na 
Kubínovu ulici v Heřmanicích totiž 
dostaly celkem příznačné jméno, a to 
Heřmánková a Pampelišková. „Obě 
totiž vznikly na místě, kde dřív bylo 
jen pole,“ vysvětlila původ názvů ulic 
Renata Lepciová z odboru vnitřních 
věcí.
Dvě nové ulice přibyly také v Mugli-
nově. Poblíž muglinovského sídliště 
vznikla ulice U Sídliště, Připojená 
zase navazuje a rovnoběžně pokraču-
je s nově vzniklou ulicí V Hruškovém 
sadu – dříve Hruškový sad.  (rl)

PODLE SLAVNÝCH. Nové ulice ponesou i jména slavných rodáků. V Heřmanicích 
se budou moci pyšnit třeba ulicemi Slávky Budínové nebo Bořivoje Čelovského. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

JARNÍ STŘIH. S motorovými pila-
mi, nůžkami na dřeviny, hráběmi 
a dalším nářadím vyrazili dělníci 
čištění města, které zaměstnává 
slezskoostravská radnice, do teré-
nu. V okolí obou radničních budov 
na Těšínské ulici a na Gagarinově 
náměstí se pustili do omlazova-
cí kúry zdejších křovin. A to, že to 
vzali důkladně, dokazuje naše fo-
tografie. Krátce na to se Ostrava 
zahalila do bílého sněžného pláště. 
Protože tyto práce vykonávají vždy 
v předjaří dělníci, které zaměstná-
vá městský obvod, ušetří se už tak 
omezené finanční prostředky, které 
jsou vyčleněny na údržbu zeleně. 

 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Keře prošly omlazovací kúrou

Nového místostarostu zvolili na 
svém únorovém zasedání zastu-
pitelé městského obvodu Slezská 
Ostrava. Stal se jím třiačtyřice-
tiletý Radomír Mandok (ODS), 
dosavadní zastupitel a radní. 

Pro jeho zvolení zvedlo ruku 29 zastu-
pitelů z 33 přítomných. 
Radomír Mandok nahradil na tomto 
postupu Radima Šlachtu z ODS, kte-
rý 19. ledna letošního roku požádal 
o uvolnění z této funkce z osobních 
a rodinných důvodů. Radomír Man-
dok bude mít na starost školství, kul-
turu, dopravu a sociální sféru. Do ODS 
vstoupil v roce 1994.

„Do politiky jsem šel hlavně proto, 
že jsem měl vždycky pocit, že Slez-
ská je stále odsouvána někam do 
pozadí. Chtěl jsem, aby tomu tak 
nebylo,“ řekl krátce po svém zvolení 
Mandok, který chce na radnici napl-
nit předvolební heslo ODS „Za hez-
kou Slezskou“. 
Za odstoupivšího Radima Šlachtu vo-
lili zastupitelé na svém čtvrtečním 
zasedání také dalšího člena rady. Stala 
se jím zastupitelka za ODS Mgr. Lud-
mila Ohnheiserová.
V pětatřicetičlenném zastupitelstvu 
má ODS 14 členů, ČSSD 12, KSČM je 
zastoupena sedmi členy, KDU-ČSL má 
dva zástupce. V jedenáctičlenné radě 
je šest zástupců ČSSD a pět ODS.  (sy)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních 
věcí, oznamuje občanům, že od 1. 1. 2009 rozšířil služby pro veřejnost a nabízí 
službu Czech POINT nejen v budově úřadu na Těšínské 35, ale taktéž v budově 
úřadu na náměstí Jurije Gagarina. 
Český podací ověřovací informační národní terminál umožní občanům na jed-
nom místě získat mimo jiné potřebné informace a výpisy z Obchodního rejs-
tříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů 
a výpis z bodového hodnocení řidiče.  Služba je placená a poplatky jsou stano-
veny zákonem. Výpis z Rejstříku trestů vyjde žadatele na 50,-Kč a poplatky za 
ostatní výpisy činí 100,-Kč za první stranu a 50,-Kč za každou další. Pro Rejstřík 
trestů potřebuje občan svůj občanský průkaz, pro výpis z katastru musí znát 
údaje o katastrálním území, číslo popisné budovy nebo číslo listu vlastnictví, 
u získání údajů z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku je zapotřebí 
znát identifikační číslo organizace.  (vv) 

Czech Point – informace pro občany

Novým místostarostou se 
stal Radomír Mandok

VÝMĚNA. Novým místostarostou Slezské Ostravy se stal po Radimu Šlachtovi Ra-
domír Mandok (druhý zleva) z ODS, novou radní je zastupitelka Ludmila Ohnhei-
serová také z ODS (vlevo).  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Možnosti no-
vého přístupu k regeneraci jak pa-
nelových a bytových domů, tak me-
zisídlištních prostor představila na 
posledním setkání komise pro podpo-
ru ekonomického rozvoje architekto-
nická projekční firma MS architektura 
a design.  Vedení radnice ukázala také 
nový způsob řešení parkovacích míst. 
„Firma MS architektura a design 
má velký zájem navázat spolupráci 
s naším městským obvodem. Chce 
nám pomoci koncepčně vyřešit ně-

které lokality,“ říká místostarostka 
Slezské Ostravy MUDr. Hana He-
ráková a dodává, že firma realizu-
je své záměry i v jiných městech. 
Jedná se například o regeneraci 
bloku domů Na nábřeží v Havířově, 
na několika místech v Praze, nebo 
v Opavě. 
Zasedání komise pro podporu eko-
nomické rozvoje, která byla zřízena 
před dvěma lety, se zúčastnili kromě 
místostarostky také její předseda 
ing. Vladimír Cigánek, předsedkyně 

komise pro přípravu smluv a převod 
majetku ing. Dana Kellerová, před-
seda komise pro životní prostředí 
ing. Jiří Šárek, vedoucí oddělení pro 
obnovu a rozvoj obvodu ing. Jan Mi-
chalec a další. 
Na jednání, které proběhlo 4. února, 
byli přítomni také zástupci firmy Dal-
kia Česká republika, kteří prezento-
vali plán rozvoje teplofikace Slezské 
Ostravy včetně potencionálních in-
vestičních záměrů v příslušných loka-
litách.  (red)

Firmy nabídly obvodu pomoc

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Slezská Ostra-
va požádala stát o 400 tisíc korun na 
vznik dvou míst pro sociální pracovni-
ce, které by městskému obvodu měly 
pomoci řešit tíživou situaci v lokalitě 
Hrušov, kde žijí převážně Romové. Je-
jich životní úroveň se kvůli hospodář-
ské krizi ještě více zhoršila a obvod 
situaci považuje za velmi vážnou.
Na radnici se v poslední době obra-
cí velké množství lidí, kteří ji žádají 
o přidělení obecního bytu nebo bytu 
v Domě na půl cesty, který chce obvod 
vybudovat. „V poslední době se nám 

začaly ve velkém hromadit žádos-
ti, které poukazují na tíživou situaci 
občanů, kteří přišli například o práci 
a nemají z čeho zaplatit byt,“ uvedl 
starosta obvodu Antonín Maštalíř.
Lokalita v Hrušově patří dlouhodo-
bě k problémovým místům ve městě, 
v roce 1997 ji zasáhly povodně a řadu 
jejich obyvatel připravily o střechu nad 
hlavou. Městský obvod, v němž žije čtvr-
tina sociálně vyloučených, doufal v to, že 
by mu kritickou situaci mohla alespoň 
zčásti pomoci vyřešit vládní Agentura 
pro sociální začleňování v romských 

lokalitách, jež začala působit ve Slezské 
Ostravě loni v srpnu. Její činnost zahájila 
bývalá ministryně pro lidská práva a ná-
rodnostní menšiny Džamila Stehlíková. 
Slezská Ostrava byla jednou z dvanácti 
vyloučených lokalit v zemi, do nichž 
mělo jít na projekty pomáhající sociálně 
slabým zhruba 100 milionů korun.
„Náš městský obvod měl slíbeno, že 
během dvou let získá kolem šesti mi-
lionů korun na konkrétní projekty, 
které měly vzejít z návrhu členů tak-
zvaného Lokálního partnerství, kde 
byly vedle agentury například místní 

radnice či neziskové organizace. Prv-
ní menší projekty v Ostravě měly být 
realizovány už loni na podzim. Slíbené 
peníze však dosud nedorazily,“ dodal 
starosta s tím, že z peněz chtěl obvod 
například vybavit nízkoprahové cen-
trum v Hrušově, které má podchy-
tit hlavně romské děti. „Centrum by 
mělo sloužit i dospělým a nabízet jim 
třeba kurzy vaření,“ upřesnil Antonín 
Maštalíř s tím, že obvod má omezené 
možnosti na financování podobných 
projektů. „Nyní čekáme na to, zda se 
novému ministrovi Michaelu Kocábo-

vi (za SZ) podaří celou záležitost do-
táhnout do konce,“ doplnil starosta.
Kateřina Michalíková z vládní agentu-
ry, která má na starosti oblast Slezské 
Ostravy, řekla, že s penězi na projekty 
ve vyloučených lokalitách se i nadále 
počítá. Kvůli legislativním problémům 
však bylo loni na podzim financování 
dočasně pozastaveno. „Úřad vlády 
zjistil, že má poněkud jinak nastaveny 
finanční toky, než by měly být,“ uvedla 
Michalíková. Dodala, že nyní se hledá 
nový způsob, jak by bylo možné pro-
jekty financovat.  Marie Stypková

Obvod požádal o dotaci na sociální pracovníky

Březen, za kamna vlezem, duben, 
ještě tam budem – říká stará lido-

vá pranostika.
Ach jo. A mezitím se tam někde nad 
oblaky proklube jaro. 
Jako dítě jsem měla jaro docela hodně 
ráda. Psávali jsme slohové práce na 
téma, jak se příroda probouzí, jak ptá-
ci začínají zpívat a květiny na lukách 
a v zahradách kvést a jak je vůbec na 
jaře na světě moc hezky a krásně.  Bý-
vávalo to takové dětsky milé a také 
paní učitelka byla hodná. A milá. 
A někdy se zdá, že i to jaro prostě bylo 
kdysi jiné než dnes. Takové jarnější, 
teplejší a veselejší. A také paní učitel-
ky byly hodnější a milejší. Ale asi se to 

skutečně jen zdá. I když – dnešní děti už 
patrně nemají jarní dny spojené s pro-
bouzející se přírodou; nevidí kuřátka, 
housátka, kachňátka a další drůbeží ha-
věť na dvorku. A také na tu rozkvetlou 
louku zavítají jen stěží, protože kdo ví, 
jestli v dnešní době ještě někde nějaká 
taková přirozená louka vůbec je. A tak 
člověka bezděky napadají smutné myš-
lenky o tom, jaké to dětství našich dětí 
vlastně je, když jen většinou pasivně 
vysedávají u počítačů a televize? (A ne-
jsou to jen domněnky, je to prokázáno 
výzkumy na volný čas). A přírodu znají 
jen zdálky nebo tak akorát ze ZOO. 
Ale i to je prý jen zdání. Prý se o to 
dnešní dětství našich dětí zase až 

tak nemusíme bát. Ony si najdou to 
pěkné i to milé i v těch podmínkách, 
ve kterých bychom je my dospělí už 
nejen nenašli, ale ani nehledali. Jejich 
dětství není smutné a „jen“ ochuzené 
o živé jaro v té vesnické starodávné 
podobě, - děti si to jaro a jarní najdou 
i v tomto světě tak, že jednou snad 
bude i pro ně nezapomenutelné. 
A tak se těšíme – na to, že v březnu 
za kamna vlezem a v dubnu tam ještě 
budem, a jaro přijde odněkud zdaleka 
a omámí nás svou touhou po něčem 
neskutečném…
Tak, jako kdysi za dětských let. 

 PhDR. Miriam Prokešová

zamyšlení
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zhruba stej-
ný počet prvňáčků jako loni 
zasedne od září do školních 
lavic některé ze čtyř slezsko-
ostravských základních škol. 
Svědčí o tom počet dětí, které 
přišly během února k zápisům 
do prvních tříd. 
Základní školu Bohumínská, která 
má momentálně 324 žáků v šestnác-
ti třídách a může se pochlubit čtyřmi 
odděleními školní družiny, navštívi-
lo v únoru 51 předškoláků, zákon-
ní zástupci čtyř z nich ale požádali 
o odročení školní docházky. „V tomto 
školním roce máme dvě první třídy 
s pětačtyřiceti žáky, v příštím školním 
roce se tedy tento stav nezmění,“ řek-
la ředitelka školy Zdeňka Halakucová 
s tím, že celkové počty žáků jsou v po-
sledních dvou letech stejné.
Na nedostatek žáků si nestěžuje ani Zá-
kladní škola Pěší v Muglinově, kam při-
šlo k zápisu do prvních tříd čtyřicet dětí. 
Jak sdělil ředitel školy František Vrána, 
v rámci správního řízení bylo realizová-
no deset odkladů povinné školní docház-
ky o jeden rok, a to na základě žádosti ro-
dičů, doporučení příslušného dětského 
lékaře a doporučení pedagogicko-psy-
chologické poradny. „Do prvního ročníku 
tedy nastoupí v září celkem třicet dětí,“ 
upřesnil ředitel a dodal, že stejný počet 
dětí je v prvních třídách i letos. 
Základní školu Pěší, která má letos 
deset tříd, navštěvuje 225 žáků. Prů-

měrný počet dětí na třídu je tedy 22,5 
žáka. 
„Střednědobý výhled v oblasti Mug-
linova signalizuje nárůst nově přijí-
maných dětí. Tato skutečnost souvisí 
s obecným demografickým vývojem 
a zejména se skutečností, že oblast 
Muglinova je jednou z nejdynamičtěji 
se rozvíjejících částí Slezské Ostravy. 
Svědčí o tom velký rozvoj výstavby 
řadových a rodinných domků, ve kte-
rých žijí převážně mladé rodiny s vy-
sokým reprodukčním potenciálem,“ 
shrnul ředitel František Vrána. 
 „K zápisu letos přišlo devatenáct dětí, 
ale předpokládáme, že do září jich ješ-
tě nejméně pět přibude. O odklad ne-
žádá nikdo z rodičů,“ prozradil ředitel 
Základní Škrobálkova v Kunčičkách 
Jiří Smělík a dodal, že první třídu letos 
navštěvuje 24 žáků, v příštím školním 
roce by jich mělo být o jednoho více. 
Základní škola Škrobálkova má v sou-
časné době 165 dětí, přípravný roč-
ník navštěvuje dalších sedmnáct dětí. 
„Celkový stav se tedy lehce navýšil,“ 
shrnul ředitel Jiří Smělík. 
O žáky nemá nouzi ani Základní škola 
Chrustova v Heřmanicích. V součas-
né době navštěvuje deset tříd dvě stě 
žáků. „K zápisu přišlo třiatřicet dětí, 
což je skoro o deset více než v před-
chozích pěti letech. Vypadá to tedy, že 
budeme moci v září otevřít po delší 
době dvě první třídy, což nás pocho-
pitelně těší,“ nechal se slyšet ředitel 
Radim Motyčka.  Marie Stypková

anketa

PRVŇÁCI. Ještě před rokem navštěvovali tito prvňáčci ZŠ Pěší v Muglinově některou z mateřských škol.
  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Školy na Slezské o prvňáčky nouzi nemají

Děti z mateřských škol absolvovaly během měsíce února zápisy do 
prvních tříd. Dětem z mateřské školy Požární v Heřmanicích jsme proto 
položili dvě otázky.
Co všechno jsi u zápisu paní učitelce předvedl/a?
Těšíš se do školy a proč?
Tereza Wágnerová, 5 let

Už umím napsat 
osmičku. Nejvíce 
se do školy těším 
na děti. Jsem ráda, 
že se mnou budou 
chodit kamarádi 
ze školky. Budeme 
spolu psát i úkoly.

Matěj Dutko, 6 let
Umím už poznávat 
barvy a počítat do 
dvanácti.
Do školy se tě-
ším, ale ještě ne-
vím, na co. Jsem 
rád, že škola je 
hned vedle stadi-

onu Baníku. Taky se těším na nové 
kamarády, protože budeme hrát 
fotbal.

Tomáš Kučera, 5 let
U zápisu jsem po-
čítal do deseti, na 
básničku jsem si 
nevzpomněl. 
Nejvíc se těším na 
paní učitelku. Ak-
tovku už mám.

Vendula Kozelská, 6 let
U zápisu jsem ma-
lovala maminku, 
kterou mám nej-
raději. Taky jsem 
říkala básničku 
Kaštánku.
Nejvíc se těším na 
přestávky, proto-

že budeme jíst a hrát si. Maminka mi 
bude dávat svačinky.

Kristina Palenčárová, 5 let
U zápisu jsem chy-
tala barevné rybič-
ky a počítala. 
Nejvíc se těším na 
děti a na přestávky, 
protože si budeme 
hrát.

Matěj Veverka, 6 let
Chytal jsem rybič-
ky a podle barev je 
dával do správných 
kelímků. Pak jsem 
kreslil bratra. Taky 
už umím číst. Tě-
ším se na přestáv-

ky. Někdy si z domu přinesu i řízek. 
Taky se těším na tělocvik.  (sy)

OSTRAVA/  Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v roce 2006 při transformaci 
těžební společnosti OKD. Vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou 
i domy se 44 tisíci byty v celém regionu. Jen v Ostravě jich je přes 15 tisíc. Představi-
telé managementu informovali první lednové úterý na tiskové konferenci o bytové 
politice, výsledcích práce skupiny za období 2006-2008 a cílech pro letošní rok. 
Právní zástupce RPG RE Martin Šolc obšírně reagoval na tvrzení, která před-
kládá sdružení Byty OKD a jeho advokáti. Mezi pěticí „mýtů“ uvedl mimo jiné 
argumenty o porušení zákona při privatizaci OKD, smlouvu o koupi akcií z roku 
2004, případně prohlášeními v tisku, kterými vznikl závazek prodat byty ná-
jemníkům, nebo tvrzení, že nájemníci žijí v nejistotě, pokud jde o budoucnost. 
Generální ředitel RPG RE Tony Aksich přivítal poslední stanovisko Evropské ko-
mise k této věci. V Bruselu potvrdili, že skupina plní všechny povinnosti a závazky 
vyplývající z obecných právních předpisů i ze všech smluvních vztahů, kterými je 
vázána. „Plně se soustředíme na úkol zregenerovat naše bytové portfolio a zlep-
šit kvalitu života lidí. Uvažujeme v dlouhodobém horizontu, máme ambice roz-
víjet naše záměry v těsné spolupráci s nájemníky, městy a obcemi,“ dodal Aksich. 
RPG RE investovala v roce 2008 do bytového fondu více než 700 milionů korun. 
V rámci estetizace opravila 622 domů a 3642 bytů za více než 65 mil. korun. 
V centru Ostravy např. na ulici Ostrčilově. Odstartovala pilotní projekt regene-
race domů, který se v regionu týká 800 bytů, s investicí 180 mil. korun. Jeho 
první výsledky jsou již vidět na porubské Hlavní třídě.  (vi) 

RPG chce zvyšovat kvalitu bydlení 

Ostrava/  Velké problémy 
v současné době činí uchaze-
čům o zaměstnání, zaměst-
navatelům i úřadům práce 
jedna z mnoha změn zákona 
o zaměstnanosti, účinných od 
1. ledna letošního roku, a to 
prokazování doby důchodové-
ho pojištění.
Uchazeč o zaměstnání, který žádá 
o přiznání podpory v nezaměstna-
nosti, neprokazuje podle novelizova-
ného zákona o zaměstnanosti pouze 
dobu zaměstnání, ale prokazuje ze-
jména skutečnost, zda v rozhodném 
období (v posledních 3 letech před 
zařazením do evidence) získal za-
městnáním nebo jinou výdělečnou 
činností dobu důchodového pojiště-
ní v délce alespoň 12 měsíců. S pro-
kazováním této skutečnosti je však 
ze strany zaměstnavatelů značný 

problém. Zaměstnavatelé jsou již 
od roku 2004 svým zaměstnancům 
povinni předat Evidenční listy dů-
chodového pojištění, které rovněž 
každoročně předávají prostřednic-
tvím okresní správy České správě 
sociálního zabezpečení. Zápis do 
evidenčních listů provádějí nej-
později do 30. dubna následujícího 
kalendářního roku. Pokud skončí 
zaměstnanci účast na důchodovém 
pojištění před 31. prosincem, poža-
dované údaje zapíší do evidenční-
ho listu důchodového pojištění do 
1 měsíce po konečném vyúčtování. 
Uchazeči o zaměstnání, kteří žádají 
úřad práce o podporu v nezaměst-
nanosti, však potřebují potvrze-
ní o době důchodového pojištění 
v podstatě neprodleně po skončení 
pracovního poměru. Zde se zaměst-
navatelům nabízí možnost vyznačit 
dobu důchodového pojištění na tis-
kopise, který je přístupný na inter-

netových stránkách http://portal.
mpsv.cz (Potvrzení zaměstnavate-
le pro účely posouzení nároku na 
podporu v nezaměstnanosti). Doba 
důchodového pojištění vyznačená 
na tomto tiskopise není ničím jiným 
než dobou potvrzovanou zaměstna-
vatelem na Evidenčním listu důcho-
dového pojištění.
Pobočky Úřadu práce v Ostravě se 
setkávají s tím, že zaměstnavatelé 
odmítají svým bývalým zaměstnan-
cům vyhovět, argumentují, že se ne-
změnil zákoník práce, který stanoví 
povinnosti zaměstnavatelů v této 
oblasti. K novelizaci zákoníku práce 
v tomto směru sice nedošlo, nicméně 
zaměstnavatelé jsou nadále povinni 
uvést skutečnosti o výši průměrné-
ho výdělku a o dalších skutečnostech 
rozhodných pro posouzení nároku na 
podporu v nezaměstnanosti. Takovým 
údajem je od 1. ledna 2009 i doba dů-
chodového pojištění.  (red)

Pro podporu potřebujete další doklad

Poslanecká kancelář MUDr. Dag-
mar Molendové poskytuje  v rám-
ci služeb veřejnosti bezplatnou 
právnickou poradnu.

Objednávky na právní poradnu 
můžete dohodnout na tel. čísle 
596 123 288 
nebo e-mailu 
pavlina.sajova@seznam.cz. 

Právní poradna funguje dvakrát 
v měsíci (vždy se jedná o čtvrtek od 
13:00 do 17:00 hod.) na adrese po-
slanecké kanceláře MUDr. Dagmar 
Molendové, Sokolská tř. 8, Ostrava.
 
Je nutno se vždy předem objednat.

OSTRAVA/ Slovo cyklostezky se v Os-
travě v posledních letech skloňuje 
ve všech pádech. Na to, aby příznivci 
této ekologické dopravy dojeli třeba 
ze Slezské až do Poruby, si ale budou 
muset ještě nějaký čas počkat. 
Městští zastupitelé se však přesto 
snaží, aby cyklostezky byly na světě 
co nejdříve a aby spolu hlavně „komu-
nikovaly“. I proto letos z městského 
rozpočtu na stavby a propojení stezek 
vyčlenili dvacet milionů korun, další 
peníze se budou snažit získat ještě ve 
formě dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. 
A jak to vypadá s cyklostezkami v oko-
lí Ostravice a Slezskoostravského hra-
du, které by umožnily přímé cyklistic-
ké spojení Jihu s centrem?
„Projektuje se dokumentace pro 
územní rozhodnutí, je navržena tra-
sa, se kterou souhlasí Povodí Odry 
i ochranáři. Zahájení stavby plánuje-
me na polovinu příštího roku. Bojím 
se ale, aby tu nenastaly tahanice o ma-
jetek a pozemky. Jde o liniovou stavbu 
v délce sedmnácti kilometrů, a počet 
pozemků v okolí a jejich vlastníků je 
značný,“ obává se náměstek ostrav-
ského primátora Zdeněk Trejbal s tím, 
že tato stavba by měla být financová-
na z evropských fondů.
Problémem je podle Trejbala také 
stavba stezky v okolí Slezskoostrav-

ského hradu. „Tady nastává souběh 
několika akcí města i jiných společ-
ností – odpadovod, rekonstrukce 
kanalizačního sběrače, smyčka DPO, 
loděnice Spolku vodáků Campanula. 
V tomto případě je priorita následu-
jící. Nejdříve kanalizační sběrač a od-
padovod, pak cyklostezky a pak vše 
ostatní,“ zdůraznil Trejbal.
Přes dva a půl milionu korun bude stát 
cyklistické napojení okrajové Plesné 
na cyklistickou síť Ostravy. „Stezka 
povede mezi Plesnou, Porubou a Mar-
tinovem. Stavět se začne, i kdybychom 
dotaci od státu nedostali. Cyklisté po 
ní budou ještě letos určitě jezdit. Tato 
cyklostezka je dost důležitá, bude na 
ni navazovat časem další, která spojí 
Porubu a její okolí s centrem města.
Právě cyklistické spojení Poruby 
s centrem Ostravy je velký zádrhel. 
Nejtěžší bude podle zastupitelů pře-
konání Odry. „Původně se uvažovalo 
o tom, že by se postavila stezka podél 
Svinovských mostů. Bylo by to sice 
krásné, ale příliš drahé, potřebovali 
bychom na to osmdesát milionů ko-
run. Proto povede jinudy – zezadu 
Svinovem přes starý železniční most. 
Byl bych rád, kdyby se příští rok zača-
la stavět,“ doplnil Trejbal.
Spokojeni by letos měli být cyklisté, 
kteří touží po spojení Poruby s Krás-
ným Polem a Velkou Polomí. Za sedm 

a půl milionu korun na této trase 
vznikne páteřní městská cyklostezka 
„W“. „Vzhledem k tomu, že se nejedná 
o cyklostezku nadnárodního nebo ná-
rodního charakteru, takzvanou green-
way, dotaci na ni asi nedostaneme, ale 
zkusíme o ni požádat,“ uzavřel Trejbal. 
 (mm)

Ve městě přibudou další cyklostezky

V územním plánu města je navrženo 
asi 330 km cyklistických tras. K 31. 12. 
2008 bylo v Ostravě v provozu zhruba 
192 km značených cyklistických tras, 
1 km je ve výstavbě.
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MUGLINOV/  Maškarní karneval 
pro děti prvního stupně 
a jejich mladší sourozence 
i kamarády se uskutečnil 
3. února v tělocvičně ZŠ Pěší 
v Ostravě - Muglinově. 

Děti spolu s rodiči se začali scházet po 
půl třetí a ve tři hodiny všechny přítom-

né přivítala Eva Rastočná, která děti ce-
lým odpolednem provázela. Karneval 
začal promenádou masek a vyhodno-
cením nejlepších z nich. Nebylo vůbec 
jednoduché vybrat z 65 masek jen 12 
nejlepších. Všechny děti byly v maskách 
totiž kouzelné. Pak už následoval tanec, 
soutěže jednotlivců i skupin a nechybě-
la ani bohatá tombola. Před půl šestou 
jsme se rozloučili s malými dětmi, aby 

je kolem šesté vystřídali žáci 2. stupně 
a jejich kamarádi. Zábava v tělocvičně 
pokračovala parádní diskotékou, která 
trvala do osmi hodin večer. Zúčastnilo 
se jí 45 žáků. O hudbu a osvětlení se 
postarali Jakub Rastočný a Lukáš Gry-
gerek. Akci pro děti připravily vycho-
vatelky ŠD Lenka Rastočná a Andrea 
Fojtková, s karnevalem pomohla i paní 
učitelka Jana Vedralová.  (zsp)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Turnaj „mini“ 
žáků v kopané se uskutečnil 
24. ledna v Základní škole 
Bohumínská. Akce se konala 
v nově zrekonstruované 
tělocvičně za účasti pěti týmů. 

Zúčastnily se ho dvě mužstva z Vít-
kovic, Sokola Vřesiny, Sokola Kob-
lov a Slavoje z Rychvaldu. Díky velké 
vstřícnosti ředitelky školy paní Zdeň-
ky Halakucové a obětavostí kuchařek 
si děti měly možnost pochutnat na 
výtečném obědě (řízek s bramboro-
vou kaší). Sponzor Revírní Bratrská 
Pokladna společně s panem Procház-
kou věnoval dětem hezké ceny, které 
jim přišli obětavě předat ligoví hráči 
Baníku Ostrava Antonín Buček a Ro-
bert Zeher.
Vítězem turnaje se stal po záslu-
ze celek Slavoje Rychvald, který ve 
finále zdolal Sokol Vřesinu 7:2. Za 
Slavoj Rychvald nastoupilo pět dětí, 
které chodí do školního fotbalového 
kroužku třetí třídy na Základní ško-

le Bohumínská. Byli to:Patrik Šigut, 
Daniel Navrátil, Ondřej Pyka, Micha-
ela Talašová a Michaela Blažková. 
Uznání patří také dětem, které cho-
dí poctivě trénovat, ale tentokrát se 

do dvanáctičlenného týmu neprosa-
dily. Všem osmi dětem děkujeme za 
krásný vztah, který mají nejen k fot-
balu, ale hlavně sami k sobě. 
 Petr Pyka a Martin Soška

citáty

Nenávist je zastaralý hněv. 
Cicero

Hanebné je škodit vlasti.
Seneca mladší

Mnoho namluveno, málo řečeno.
anglické přísloví

Neříkám nic, abych nemluvil špatně . 
Moliére

Knihy jsou němí učitelé.
latinské přísloví

Ústa slibují, ruce zahálejí

 CITÁTY PRO VÁS VYBÍRÁ ING. JIŘÍ ŠÁREK

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V souladu 
s novou koncepcí Městské po-
licie Ostrava na období 2009 
– 2013, která byla předložena 
a následně schválena Radou 
města Ostravy v loňském 
roce, byla zřízena řada nových 
okrsků, které budou spravo-
vány konkrétními strážníky-
okrskáři. 

Dosavadní počet okrsků byl navýšen 
z 35 na 154, z čehož na městský ob-
vod Slezská Ostrava připadá plných 
10 okrsků. Na veřejný pořádek v nich 
dohlíží v současné době 19 okrskářů. 
S ohledem na stav veřejného pořádku, 
nápad trestné činnosti, polohu a roz-
lohu každého okrsku je pro každý okr-
sek stanoven určitý počet okrskářů. 
Zatímco některé okrsky jsou spravo-
vány jedním, jiné okrsky jich mohou 
několik. V městském obvodu Slezská 
Ostrava se počítá s 25 okrskáři. Je-
jich počet bude doplňován postupně 
v průběhu letošního roku.
„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 prohlubuje místní znalost 
ve vztahu k občanům, poměrům, které 
v daném okrsku panují i stavu veřej-
ného pořádku. Okrskáři jsou rovněž 
v kontaktu s vedením jednotlivých 
městských obvodů, místně přísluš-
nými odděleními Policie ČR, zástupci 
podniků, firem a společností ve svých 
okrscích,“ vysvětlila mluvčí ostravské 
městské policie Vladimíra Kejdová. 
Dodala, že okrskáře mohou občané 
kontaktovat například prostřednic-
tvím internetových stránek www.
mpostrava.cz, elektronickou poš-
tou na adrese info@mpostrava.cz, 
telefonicky na uvedených kontak-
tech, prostřednictvím bezplatné te-
lefonní linky 800 199 922 – tzv. Ze-
lené linky a také písemně na adrese 
Městská policie Ostrava, Hlubinská 
6, 702 00, Moravská Ostrava. Obča-
né se mohou také obrátit na kterou-
koli služebnu městské policie, kde 
jim bude poskytnuta informace, jak 
okrskáře kontaktovat. 
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.  (vk)

(příště vás seznámíme s jednotlivými 
okrsky a jednotlivými strážníky)

Městská policie Ostrava 
zřídila nové okrsky

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Už tradičně se 24. ledna sešly maminky se svými ratolestmi v nádherném prostředí obřadní síně 
slezskoostravské radnice. Důvod? Zástupci radnice jim pogratulovali k narození jejich potomků. 
Jak sdělila Pavlína Volná, která má tyto občanské záležitosti na starosti, jednotlivá vítání probíhají vždy v pětačtyřicetimi-
nutových intervalech. „Většinou zveme na jedno vítání kolem patnácti dětí,“ upřesnila. 
Po úvodním kulturním programu, kde maminkám, tatínkům a jejich dětem zarecitují děti ze ZŠ Petřkovice, má projev 
zastupitelka zdejšího úřadu paní Mgr. Marie Gospošová. Poté se rodiče podepíšou do kroniky a děti obdrží upomínkové 
předměty - pamětní knížku a hračku.
V roce 2008 se v našem městském obvodu narodilo 281 dětí, z toho 146 kluků a 135 děvčat. Loni se vítání dětí uskuteč-
nilo pětkrát, a to v lednu, březnu, květnu, říjnu a prosinci.  (red)

V obřadní síni přivítali nové občánky

SESTŘIČKY. Na každém vítání nových občánků ve slezskoostravské obřadní síni jsou přítomny i studentky středních zdra-
votních škol.  SNÍMKY/  LUBOMÍR ČASNOCHA

PYŠNÉ MAMINKY. Na své potomky jsou maminky jaksepatří pyšné

LÍTÝ BOJ. Přestože se fotbalového zápasu zúčastnili teprve nejmenší chlapci, tur-
naj měl vysokou úroveň. FOTO/  PP

Vážený pane starosto,
chceme Vám společně s manželem poděkovat za přidělení obecního bytu na 
Plechanovově ulici v Ostravě-Hrušově. Moc si toho vážíme, jelikož jsme dosud 
nepoznali člověka, který drží slovo, a to slovo ho činí čestným mužem. Rovněž 
Vám chceme poděkovat, že jste zaměstnali mého manžela, který pracuje jako 
čistič města obce Slezská Ostrava.
Ještě jednou Vám děkujeme a při této příležitosti chceme i Vašemu úřadu po-
přát hodně štěstí, zdraví, hodně pracovních úspěchů a nových nápadů v roce 
2009.  Rodina Leškova

Vážený pane starosto, 
dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za finanční příspěvek, jehož 
část byla použita na vánoční akci „Posezení s přáteli“, kterého se účastnila i Vaše 
zástupkyně paní ing. Jiřina Galíková. Díky Vám a Vaší vstřícnosti se podařilo 
vytvořit pro děti krásnou atmosféru, přestože ji mnohé trávily bez rodičů. Moc 
si Vaší pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci.  Za všechny pracovníky 
Dětského domova Na Vizině  Mgr. Josef Palkovič

Ad „Humanizace řeky Ostravice“
Se zájmem jsem si v prosincovém čísle SON přečetl článek „Řeka bude oázou 
pro lidi“, který se týkal humanizace, čili oživení břehů Ostravice.
Je to projekt ušlechtilý. Už se vidím, jak se ve slunečních lázních kochám pohle-
dem na krásná opálená těla, vidím romantické dvojice na lodičkách. Pozoruji 
dívenku s mašlemi čachtající se na břehu stříbropěnné Ostravice. Na druhém 
břehu sleduji rodinku při grilování. Svítí slunce – zemský ráj to na pohled.
Neodolám a chladím rozpálené tělo koupelí v novém jezu. Udělám několik temp 
a tu mi přes tvář něco projede. Co to? Snad medúza? Podívám se lépe a ono je to 
lejno plující ve vlnkách z Kunčic či Kunčiček.
Tady si dovoluji připomenout, že občané těchto obcí posílají své, v čistírně od-
padních vod nečištěné, exkrementy přímo do Ostravice, ač platí za svou odpad-
ní vodu nemalé, takzvané stočné. 
Takže závěrem. Budujme oázy klidu. Budou pěkné a užitečné, ale postarejme se 
nejdřív o věci základní. Až budeme mít v pořádku kanalizaci, cesty, zajištěné od-
padové hospodářství a vůbec všechnu infrastrukturu, pak se sejděme u kávičky 
na visutých terasách Ostravice.
Prosím, nechť je tato úvaha brána jako impuls, kam by měla komise životního 
prostředí, a nejen ona, napřít své síly.  Mgr. Jiří Smělík

napsali jste nám

Dechovka 
„VÁCLAVĚNKA“ 

kapelníka 
Jana Frydryška 

nabízí 
účinkování 

na pohřbech 
v cenách:

z kostela na hřbitov
2 400 Kč

z obřadní síně
2 300 Kč

Kontakt: Ing. Jan Frydryšek
Vratimovská 340

739 34 Václavovice
tel.: 605 267 657 DIČ: CZ 340507445

Minižáci si začutali v nové tělocvičně

Karneval a diskotéka na Pěší
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Polonahé dívky a chlapci 
v lidových krojích nebo 
beran opilý na mol. I takové 
záběry zaznamenal objektiv 
Pavla Popelky, jehož výstavu 
s názvem Folklorní inspirace 
ve fotografii mohou zhlédnout 
návštěvníci Slezskoostravské 
galerie. 
Čím se tedy autor na svých výpra-
vách za fotografickými úlovky in-
spiruje? Moravskou krajinou, a to 
zvlněnou i plochou, ženskou krásou 
jak v rozpuku, tak i tou zralou, ale 
především světem lidových tradic. 
Zdá se, že v této oblasti už není co 
objevovat. Maximálně tak ve žhavé 
Africe nebo na dalekých pláních Sibi-
ře. Omyl. I na Moravě najdeme zvyky 
tajemné, provokující a dnešními člo-
věku těžko pochopitelné. Stačí zajít 
třeba do Mařatic na hody. Na voze 
tam vezou živého berana. Zvíře jinak 
divoké a tvrdohlavé leží pokojně na 
slámě a netečně sleduje dění kolem. 
Co za tím vězí? Černá magie nebo 
opiáty? Odpovědí bude asi láhev de-
stilátu, kterou vidíme na fotografii 
vedle beranovy hlavy. A nad ránem, 
když hodové veselí vrcholí, můžeme 

v Mařaticích potkat divé ženy. Dolní 
polovinu těla vězní bohaté krojové 
sukně a tu horní zdobí pouze kraj-
kové prádlo. Co je to za rozmařilost? 

„Tradice,“ odpovídá autor fotografií 
Pavel Popelka. 
„To mluvíme jen o dvou fotografi-
ích. A my jich tady máme sto dvacet. 

A v každé je schovaný příběh,“ dodává 
galeristka Věra Vahalíková.
Výstava Folklorní inspirace ve fotografii 
je doplněná keramikou z Tupes. Tuto 

slováckou fajáns zná snad každý Čech. 
Její barevná glazura s charakteristickou 
červenou růží se po druhé světové válce 
a pak znovu v sedmdesátých letech mi-
nulého století stala doslova hitem čes-
kých domácností. Jednu dobu byla do-
konce nedostatkovým zbožím, které lidé 
sháněli jen díky protekci. Stala se také 
vhodným dárkem třeba pro příbuzné 
v zahraničí nebo pro oficiální návštěvy. 
Z její krásy se těší třeba prezident Václav 
Klaus nebo papež Jan Pavel II.
„Minulost tupesecké keramiky není pří-
liš dlouhá. Začal ji vyrábět na počátku 
století podnikavý Jaroslav Úředníček, 
který ani nebyl hrnčířem. Po absolvo-
vání několika kurzů a trpělivém bádání 
v muzejních depozitářích narazil na 
habánskou keramiku, která mu uča-
rovala. Prvních několik let se mu její 
výroba nedařila. Teprve, když do práce 
zapojil celou svou početnou rodinu, za-
čalo se blýskat na lepší časy. Netrvalo 
dlouho a výroba keramiky bez problé-
mů uživila Jaroslava Úředníčka, jeho 
ženu i dvaadvacet děti. Někteří z jeho 
potomků se tupeské keramice věnují 
dodnes. I jejich práce můžete obdivo-
vat ve Slezskoostravské galerii.  (vv)

Výstavu můžete ve Slezskoostravské 
galerii vidět do 22. března 2009.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc. Vydává statutární město Ostrava — městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v březnu 2009. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 
výtisků. Redakce: Mgr. Marie Stypková, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř — předseda, MUDr. Hana Heráková, Radim 
Šlachta, Petr Zezulčík, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Karel Slíva. Sazba a tisk: EKON Jihlava. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. března 2009. 

měli byste vědět

zveme vás

KROJE NAHOŘE BEZ. V Mařaticích patří k lidové tradici i polonazí krojovaní tanečníci.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Některé Popelkovy fotografie asi šokují
Uvidíte opilého berana a polonahé dívky v krojích | Výstavu doplňuje keramika z Tupes

Ostrava bude mít SMS jízdenky
Ostrava/  Zavést systém zakoupení 
jízdenky přes mobilní telefon chce 
v letošním roce Dopravní podnik Os-
trava. „V rámci zkvalitnění služeb nyní 
připravuje dopravní podnik výběrové 
řízení na dodavatele systému pro tak-
zvané SMS jízdenky. Půjde-li vše podle 
plánu, nový způsob prodeje jízdenek 
městské hromadné dopravy v Ostravě 
bude zprovozněn ještě v průběhu le-
tošního roku,“ uvedl mluvčí dopravní-
ho podniku Miroslav Albrecht.
Cestujícím díky tomuto systému od-
padne někdy složité shánění automa-
tu na jízdenky nebo hledání kovových 
mincí. „Celý systém funguje tak, že 
cestující odešle ze svého mobilního 
telefonu krátkou textovou zprávu na 
určené číslo a následně obdrží na svůj 
mobilní telefon platnou, elektronic-
kou‘ jízdenku, kterou se může pro-
kázat při kontrole revizorů,“ vysvětlil 
Albrecht.

Ostravská mapa kulturních 
zařízení je unikátní
Ostrava/  Na webových stránkách os-
travského magistrátu (www.ostrava.
cz) najdou nyní Ostravané i ostatní 
návštěvníci stránek v sekci Občan 
pod odkazem Hledám informace in-
teraktivní mapu kulturních zařízení 
ve městě. „Je rozčleněna na jednotlivé 
městské obvody a jsou v ní vyznačeny 
subjekty působící v oblasti kultury na 
území města. U každého je uvedena 
informace o sídle či odkaz na webové 
stránky. Pomocí mapového serveru lze 
zobrazit i jeho polohu,“ informovala 
mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. 
Interaktivní mapu s podobným obsa-
hem nemá podle ní žádné jiné město 
v ČR. Na webových stránkách města je 
v současné době k nahlédnutí zkušeb-
ní verze mapy.  (red)

Národní týden trénování paměti
Ostrava/  V rámci celosvětové akce 
„Týden uvědomění si mozku“, který 
je pořádán organizací Dana Alliance 
for the Brain (www.dana.org) od roku 
1996, pořádá Česká společnost pro 
trénování paměti a mozkový jogging 
(www.trenovanipameti.cz)
Národní týden trénování paměti 
(NTTP) od 16. 3. do 22. 3. 2009.
Cílem NTTP je přesvědčit nejen se-
niorskou populaci, že si ještě docela 

slušně pamatuje, když jí někdo poradí, 
jak na to. Trénování paměti je efektiv-
ní nástroj proti oslabení paměťových 
schopností, a zároveň rychlá cesta ke 
zvýšení sebevědomí. 
Občanské sdružení Senior servis se 
k tomuto dni připojuje přednáškami, 
které se uskuteční v pondělí 16. 3. 
v Ostravě v sále Biskupství ostravsko-
opavského, Kostelní náměstí 1 v 10 
hod., v úterý 17. 3. v Ostravě v Domě 
s pečovatelskou službou na Gajdošově 
ulici 39 v 10 hod. Přednáška je bez-
platná a trvá asi 1 hodinu. Přednáší 
Mgr. Šárka Maňasová, CSc.

Informační centrum u Okresního 
soudu zahájilo činnost
Ostrava/  Začátkem února byla 
u Okresního soudu v Ostravě zaháje-
na činnost informačního centra, kte-
ré bude na jednom místě pro účastní-
ky soudních řízení a jejich zástupce 
ve všech agendách projednávaných 
před soudem zajišťovat nejběžněj-
ší úkony, zejména bude v souladu 
s právními předpisy poskytovat in-
formace související s probíhajícím 
řízením, zajistí nahlédnutí do spisu 
či pořízení fotokopií ze soudního 
spisu a vyznačí doložky právní moci 
a vykonatelnosti na všech soudních 
rozhodnutích. Centralizace těchto 
činností tak výrazně usnadní orien-
taci v budově soudu a zkrátí dobu 
potřebnou pro vyřízení těchto méně 
významných, nicméně nezbytných 
úkonů řízení. Ke zkvalitnění posky-
tovaných služeb přispěje i zavedení 
možnosti se k těmto úkonům předem 
objednat telefonicky, faxem či pro-
střednictvím e-mailu. Kontakty na 
informační centrum v pracovní dny 
od 8.00 hod. do 15.00 hod. Informa-
ce k informačnímu centru lze získat 
také na webových stránkách Okres-
ního soudu v Ostravě (přes portál 
www.justice.cz).

Městská policie pořádá 
kurzy pro veřejnost
Ostrava/  Jednou z priorit Městské 
policie Ostrava je prevence. Její hlav-
ní snahou je obsáhnout pokud možno 
všechny oblasti, ať už se jedná o ob-
last bezpečnosti v silničním provo-
zu, kriminalitu nebo ochranu života, 
zdraví a majetku. V rámci preventivní 
činnosti proto letos MP Ostrava uspo-

řádá řadu výcvikových kurzů pro ve-
řejnost.  
Budou se konat vždy jednou za čtvrt 
roku v prostorách ředitelství Měst-
ské policie Ostrava na ul. Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě. První kurz se 
uskuteční dne 18. března 2009 v 16 
hod. Termíny následujících budou 
sděleny v dostatečném předstihu pro-
střednictvím médií a internetu (www.
mpostrava.cz).
Účast není nutno avizovat předem. 
Případné bližší informace poskytne-
me na tel. č. 599 414 156 – 159 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty, 
e-mail: info@mpostrava.cz.

Nádraží ve Svinově změní podobu
Svinov/  Dopravní uzel v Ostravě-Svi-
nově začne letos měnit svou podobu. 
Na podzim chce město zbourat stá-
vající plato napojené na Svinovské 
mosty. Společně s krajem zahájí jejich 
rekonstrukci za zhruba 750 mil. Kč. 
Místo plata vyroste před nádražím po-
lyfunkční dům s obchody, restaurace-
mi a kancelářemi za nejméně miliardu 
korun. Proměna celého prostranství 
by měla skončit v roce 2011. *

Kraj podporuje sociální programy
Kraj/  Moravskoslezský kraj poskyt-
ne finance poskytovatelům sociálních 
služeb v projektu Podpora a rozvoj 
služeb sociální prevence v Moravsko-
slezském kraji. „Uživatelům jsou díky 
finančním prostředkům z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR poskytnuty služby, zaměřené na 
řešení jejich problémů. Dlouhodo-
bý přínos je především v návaznosti 
a propojenosti sociálních služeb na 
celém území kraje,“ říká projektová 
manažerka odboru evropských pro-
jektů Krajského úřadu Alžběta Adam-
cová.  

Ostravský hospic potřebuje přístroje
Charita Ostrava ukončila sbírku na do-
financování ostravského hospice sva-
tého Lukáše. Od dárců vybrala na 650 
tisíc korun. Poslední chybějící peníze 
ve výši téměř 3,5 milionu korun dopl-
nilo formou dodatečné dotace město. 
Lidé ale mohou dále přispívat hospici 
na pořízení potřebné zdravotní tech-
niky. Jedinému zařízení pro umírající 
v kraji chybí například mobilní dávko-
vače opiátu.

Povídání o masopustu
V pátek 13. února 2009 se v prostorách Slezskoostravské galerie povídalo o ma-
sopustu. Renomovaná etnografka Mgr. Markéta Palowská z Ostravského mu-
zea vysvětlovala dětem ze slezskoostravských škol, co je to vlastně masopust, 
fašank, končiny nebo šibřinky. Mluvilo se také o tom, že tomuto pohyblivému 
svátku předchází období plesů a zabíjaček a následuje po něm čtyřicetidenní 
půst. Posluchače velmi zaujalo, že náš masopust s pochováváním basy je vlastně 
příbuzný karnevalu v Riu nebo v Benátkách.
Rámec přednášky, na které se ve čtyřech skupinách vystřídalo 150 dětí, tvořily 
filmové ukázky tohoto zvyku a také výstava Pavla Popelky, která je právě in-
stalovaná v galerii. Autor je totiž zakladatelem Fašankového festivalu ve Strání 
u Uherského Brodu.  (vv)

Přibývá nalezených pejsků
V současné době dochází k nárůstu nalezených pejsků. I proto Vás chceme in-
formovat, jak postupovat, pokud se s bezprizorním pejskem setkáte třeba právě 
Vy.
Pokud pejska najdete, musíte ho přivézt na zdejší úřad, tj. ÚMOb Slezská Ostra-
va, Těšínská 35, kancelář č. 3 nebo 4, paní Renatě Lepciové, která zavolá měst-
skou policii, a ta pejska převeze do útulku v Ostravě-Třebovicích.
Pejsek je v útulku 14 dnů, a to proto, že zde probíhá karanténa. Pokud je o pejs-
ka zájem, je předán na půl roku do opatrovnictví. Jestliže se o něj nikdo nepři-
hlásí a opatrovník se o něj dobře stará, může si ho po půl roce nechat.
Předáním psa do útulku veškerá pravomoc ÚMOb Slezská Ostrava končí. Psi 
jsou majetkem Statutárního města Ostravy.  (rl)

Zveme vás na koncerty ve 
slezskoostravské radnici 
Další z cyklu komorních koncertů v obřadní síni slezskoostravské radnice se 
uskuteční dne 10. března 2009 v 19 hodin pod názvem „Večer hudby a umělec-
kého přednesu“.
Během večera tak zazní nejen překrásná hudba, ale rovněž mluvené slovo. Bu-
deme obdivovat např. duo Lucie Gospošové na varhany a Pauliny Owczarek na 
saxofon. Marie Viková přednese melodramy na verše francouzské lidové poe-
zie O víně a milování. 
Dále účinkují Jakub 
Černohorský (hous-
le), Alena Ondrišíková 
(viola) a Lukáš Michel 
(klavír).
Vstupenky za 50,- Kč 
si můžete zakoupit 
v galerii ve slezskoos-
travské radnici v úterý 
až pátek od 10,00 do 
18,00 hodin, v sobotu 
a neděli od 10,00 do 
16,00 hodin. Případné 
dotazy vám zodpoví-
me na tel. 599 410 426 
a 599 410 093.  (lk)

KOMORNĚ.  Koncerty v obřadní síni slezskoostravské 
radnice bývají beznadějně vyprodány.  FOTO/  ARCHIV
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Důl Jan Maria byl založen v roce 1844 s názvem Kutací jáma č. 4. Od roku 1852 nese 
nynější název. Těžba uhlí byla zahájena v roce 1855, těžba klecemi v roce 1860. Těži-
lo se mezi léty 1852 - 1963 s průměrnou těžbou 90 150 tun. 
Pro pokračující technologický pokrok byla jáma několikrát rekonstruována. Při po-
stupu těžby uhlí do hloubky byla opakovaně prohlubována. V roce 1928 bylo budo-
váno 13. patro a hloubka jámy dosáhla konečné hloubky 453 metrů. V závislosti na 
potřebách těžby uhlí se zaváděly stále modernější a výkonnější ventilátory a těžní 
stroje. V roce 1904 byla postavena nová těžní věž o výšce 32 metrů, kterou dodaly 
Vítkovické železárny. V roce 1906 byla v areálu postavena koupelna pro 600 mužů 
a o tři roky později zde vyrostl padesát metrů vysoký komín pro kotelnu, která zá-
sobovala i vzdálený areál větrní jámy Jan Maria. Při pokračování přestavby v letech 
1914 - 1915 byla postavena provozní budova, ve které byla umístěna lampovna, 
sklad, záchranná stanice ordinace pro lékaře a pomocná elektroinstalace. Nechyběly 
ani různé kanceláře pro úředníky a techniky. Větrní jáma Jan Maria byla založena 
v roce 1875 a po přestavbě roku 1916 dosáhla hloubku 222,5 metrů.
V roce 1945 byl Důl Jan Marie znárodněn a stal se z něho důlní závod OKR. K 1. lednu 
1954 byl organizačně připojen k Dolu Zárubek. Po vyrubání vytěžitelných uhelných 
zásob v roce 1963 byla činnost v dole zastavena. Těžní jáma byla zasypána v roce 
1963, výdušná jáma v roce 1964.
Areál Jan Maria je památkově chráněn. Zachovaly se jen dva objekty. Je to správní bu-
dova a jámová budova. Obě jsou postaveny z charakteristického režného červeného 
zdiva. Jámová budova má ozdobné štíty. V naváznosti na správní budovu začala po 
roce 2002 výstavba hotelu. Tato výstavba vyvrcholila v roce 2008 dokončením mo-
derního čtyřhvězdičkového hotelového komplexu Jan Maria, důstojného nástupce 
staré hornické slávy.
Hotel Jan Maria na Slívově ulici ve Slezské Ostravě se dnes může pyšnit dvaadvaceti 
pokoji, wellnes centrem, salónkem pro sedmdesát osob, čtyřdráhovým bowlingem 
nebo víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým osvětlením.  Text/  Karel Slíva
 Snímky/  Archiv města Ostravy

Slezská v proměnách času: Důl Jan Maria

Pohled z roku 1900 na Jan Mariu před rekonstrukcí, která se uskutečnila v roce 1904, kdy byla postavena nová těžní věž.

Chladič u kompresoru poblíž těžní jámy. 

Jan Maria - Čtyřhvězdičkový hotelový komplex Jan Maria se stal důstojným nástupcem staré hornické slávy.

Výdušná jáma, která byla postavena asi 200 metrů západně od těžní jámy v blízkosti 
křižovatky ulic Těšínské a Zvěřinské. Dnes je na tomto místě výdejna uhlí a koksu. 

Pohled na těžní jámu od dnešní tramvajové smyčky na Hranečníku z roku 1928.

Celkový pohled na jámu Jan Maria od dnešní tramvajové smyčky před rekonstruk-
cí Těšínské ulice. 

Provozní budova z roku 1915. Na ni v současné době navazuje moderní hotelový komplex.



Dva panští písaři Tomáš a Jonáš se rozhodli, že půjdou hledat poklad ukrytý v podzemí slezskoos-
travského hradu, o kterém často slýchali. Oba byli zadlužení a Tomáš navíc ze svého platu podpo-
roval svou starou matku.

Polorozpadlými dveřmi vešli oba písaři do tmavého a vlhkého sklepe-
ní, na jehož konci nalezli železné dveře zavalené velikým kamenem.

S námahou kámen odvalili a ocitli se v dalším sklepení, jehož strop pod-
píraly dvě řady mramorových sloupů, mezi nimiž stál rytíř v plné zbroji. 
Bázlivě obešli rytíře a otevřeli další masivní dveře zavřené na závoru.

Za dveřmi konečně spatřili to, co hledali - sudy naplněné zlatými a stříbrný-
mi penězi. Sotva se dotkli stříbrňáků, vyskočil na ně velký černý pes ukrytý 
za sudy. Písaři leknutím strašlivě vykřikli a pes, jak se objevil, tak i zmizel.

Když sáhli na zlaťáky, objevil se před písaři malý mužíček oděný do 
červených kalhot a kabátku s kapucí. Na vyděšené písaře svítil kaha-
nem se zeleným světlem a neustále je šlehal zlatým proutkem. „Tak 
pokladu se vám zachtělo? To ne, holenkové, ten si musíte nejdříve 
zasloužit,“ křičel mužík.

Za neustálého šlehání byli oba písaři vehnáni za sklepení do štoly 
v dole, kde spousta malých skřítků dobývala černé uhlí. „Každý z vás 
dostane takovou odměnu, jakou si zaslouží vlastní prací,“ řekl čer-
vený mužík a podal vyděšeným písařům dva kylofy (nástroj ke kopání 
uhlí podobný krumpáči).

Tomáš s Jonášem se s nechutí pustili do práce. Když narubali kaž-
dý tři vozíky uhlí a z těžké dřiny je bolely záda i ruce, objevil se 
před nimi opět červený mužík a dlouhými chodbami je vedl zpět do 
sklepení.

„Zde je vaše odměna. Zasloužili jste si ji,“ řekl červený mužík a zla-
tým prutem ukázal na dva pytle uhlí, které stály uprostřed sklepení, 
a zmizel. „Co s uhlím, já těžký pytel domů neponesu,“ zklamaně řekl 
Jonáš. „Když jsem se tak nadřel, odnesu pytel s uhlím své matce, 
alespoň se ohřeje,“ také zklamaně odpověděl Tomáš. 

Písaři se rozloučili a Tomáš odnesl pytel s uhlím své matce. Když py-
tel s uhlím před domkem pokládal na zem, divně to v něm zacinkalo. 
Spěšně pytel rozvázal a radostí vykřikl. Pytel byl plný zlaťáků!

Z nabytých zlaťáků postavil Tomáš na Slezské hezký dům, oženil se 
s hodnou a pracovitou ženou, se kterou měl pět dětí. S celou rodi-
nou často vzpomínal na malého, ale spravedlivého červeného mužíka, 
který pod slezskoostravským hradem hlídá poklad.

A Jonáš? Ten, když se do-
zvěděl, jak jeho přítel ke 
zlatu přišel, okamžitě bě-
žel do podzemí zámku, ale 
pytel se zlatem ani s uhlím 
nenašel. Zklamaný začal 
vysedávat po hospodách, 
dělal dluhy, až se někde 
ztratil ve světě a nikdo už 
o něm neslyšel.

Pramen:
Helena Lisická: 
Z českých a moravských 
hradů.

PŘÍŠTĚ: Chcete vědět, jak žena z Koblova chtěla poklad, ale přišla o své dítě? 
Nakonec ale všechno dobře dopadne...
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Nejširší nabídka zateplovacích systémů  
na severní Moravě

Tepelné izolace do zateplovacích systémů  
(polystyrén, fasádní vata)

Sádrokarton za výhodné ceny 

Potřebujete zdivo? Využijte akčních cen na zdivo  
Wienerberger, HELUZ – nejnižší ceny v regionu!

NAKUPUJTE U NÁS ZA NEJLEPŠÍ 
CENY PŘED ZAHÁJENÍM 

STAVEBNÍ SEZONY!!!

www.aastavebniny.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

další pobočky: Opava, Frýdek-Místek, Hranice

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

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

Náš Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) poskytuje celodenní péči mládeži se specifickými vý-
chovnými potřebami. Cílem všech pedagogických pracovníků je poskytnout a zajistit, co nejpestřej-
ší výchovnou, kulturní i sportovní činnost. Během našeho působení se nám podařilo navázat řadu 
úspěšných spoluprací s významnými kulturními zařízeními a sportovními kluby. 
Na tomto místě bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří nám nabídli svou pomoc 
a podporu v uplynulém roce 2008. Je zcela pochopitelné, že zde nemůžeme vyjmenovat všechny 
naše mecenáše, ale vybrali jsme pár těch nejvýznamnějších. Děti z našeho zařízení mohou bez-
platně pravidelně navštěvovat ZOO v Ostravě, kde získávají cenné informace o zvířecí říši. Hlavně 
v letních měsících určitě všichni ocenili možnost mokrého osvěžení, které nám bylo umožněno ze 
strany vedení sportovišť patřící Sareze a.s. 
V loňském roce byla opět zajištěna spolupráce s oddílem extraligy ledního hokeje HC Vítkovice 
a naši hoši, tak mohli být svědky utkání, které mužstvo odehrálo na „domácí půdě“. Velké poděková-
ní patří také paní Oudové a ing. Kosteckému, kteří se nám vždy snažili pomáhat hlavně s výchovnou 
činností. Již dlouhá léta, a minulý rok tomu nebylo jinak, nám umožňuje fotbalový klub FC Baník 
Ostrava zdarma navštěvovat svá utkání. Ale to není vše, co pro nás vedení klubu dělá. Pravidelně se 
děti účastní exkurzí na stadiónu Baníku a absolvují besedy s hráči. Svůj čas nám věnují pan Procák 
a pan Jánoš, kteří vždy ochotně odpovídají na naše zvídavé a všetečné dotazy. To nám umožní získat 
přehled o celkovém dění a chodu takového klubu a nahlédnou tak pod pokličku fotbalového umění. 
Dalším, komu patří naše díky, je vedení fotbalového týmu FC Vítkovice, které nám umožňuje pravi-
delné bezplatné návštěvy utkání tohoto týmu.
A proto bychom alespoň touto formou chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují a umožňují tak 
chlapcům realizovat jejich sny a přání. Za tuto výraznou pomoc při péči a výchově mládeže se spe-
cifickými potřebami Vám co nejsrdečněji děkujeme. 

vedení DÚM
Mgr. Jana Odrobiňáková, etopedka DÚM

Koupím Škoda Felicia i kombi. Tel: 60871046.

Jiří Weiss
Výkup a prodej automobilů všech značek

Přijedu, ohodnotím váš vůz, popř. poradím, nebo vykoupím.
Výhodné povinné ručení, úvěr, leasing i bez akontace, zpětný leasing, protiúčet.

Zastoupení pojišťoven Generali, ČPP, Alianz, Triglav

Nejlevnější pojišťení od:  obsah vozidla do 1000 ccm - 1608 Kč ročně 
nákladní automobily do 3500 kg - 3658 Kč ročně  osobní auta do 1350 ccm - 1738 Kč 
ročně  do 12000 kg - 6216 Kč ročně  do 1850 ccm - 2539 Kč ročně  nad 12000 kg - 

8928 Kč ročně  do 2500 ccm- 3931 Kč ročně   tahače návěsů - 30115 Kč ročně
nad 2500 ccm - 5270 Kč ročně

Tel.: 603 710 012, Tel./Fax: 596 244 581 | autobazar.weiss@tiscali.cz

poděkování

Vážení občané,
své postřehy, náměty 

a příběhy nám 
můžete napsat na 
mailovou adresu: 

redaktor@slezska.cz

O dění ve Slezské Ostravě 
se dočtete také na našich 

webových stránkách 

www.slezska.cz
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