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HRUŠOV/  Slezská Ostrava má 
důvod k radosti. Její dřívější 
ostuda v podobě zaneřáděné 
Riegrovy ulice v Hrušově se 
pomalu mění v místo, kde by 
se za čas dalo i slušně žít. 

Na této změně mají zásluhu nezaměst-
naní, kteří si zde odpracovávají institut 
takzvané veřejné služby, aby nepřišli 
o dávky v hmotné nouzi. Městský ob-
vod Slezská Ostrava je tak patrně prv-
ním obvodem v republice, který začal 
plnit literu novely zákona, která vstou-
pila v platnost letos v lednu. Zdá se, že 
spokojenost může být na obou stra-
nách. Zatímco města a obce se zbaví za 
mnohem méně finančních prostředků 
různých skládek a nepořádku, neza-
městnaní nepřijdou o tolik potřebné 
peníze a o pracovní návyky. 
„V první fázi jsme z asi šedesáti žádos-
tí o tuto službu vybrali patnáct dlou-
hodobě nezaměstnaných, které jsme 
rozdělili do tří skupin po pěti. První 
skupina začala uklízet byty a sklepy 
na Riegrově ulici 2. března. Za týden 
si tak nezaměstnaní odpracovali třicet 
povinných hodin,“ říká vedoucí soci-
álního odboru Mgr. Zdeněk Matýsek 
s tím, že 9. března nastoupila skupi-
na druhá. „Samozřejmě jsme všechny 
vybavili pracovním oblečením a za-
koupili kolečka, metly, lopaty a další 
nářadí,“ dodal Zdeněk Matýsek.
V jednom z bytů v domě na Riegrově 
ulici mají kancelář dvě terénní soci-
ální pracovnice, které dohlížejí na to, 
aby vše běželo tak, jak má. 
„Začaly se vyklízet neobydlené byty, 
ve kterých zanechali původní majitelé 
docela slušný nepořádek. Starý rozbitý 
nábytek, zničené oblečení, vysypané 

peřiny, hromady odpadků, takže se plnil 
jeden kontejner za druhým. Začalo se 
byty a pokračuje se sklepními prostory, 
půdami a samozřejmě okolím domů, 
které vypadá trochu jako jedna velká 
skládka,“ popisuje sociální pracovni-
ce Edita Ivašková a dodává, že první 
skupina plnila jeden kontejner denně. 
„Musím říct, že všichni přistupovali 
k této nelehké práci zodpovědně, a to 
i přesto, že kolem nich občas proběhl 
potkan. Jen za první týden se odvezlo 
pět kontejnerů a jsou vyčištěny čtyři 
byty, sklepní prostory v jednom vchodě 
a částečně i okolí domu,“ vyjmenovává 
Edita Ivašková a se smíchem dodává, že 

další skupině se podařilo zvednout vý-
kon na 1,4 kontejnerů denně. „Jednot-
livé skupiny začaly mezi sebou tak tro-
chu soutěžit, takže se předhánějí, kdo 
naplní více kontejnerů,“ prozradila. 
Práce postupují systematicky s ohle-
dem na počasí a na možnost přistavení 
kontejnerů. Za první tři týdny bylo na-
plněno a odvezeno celkem dvacet vel-
kokapacitních kontejnerů. V současné 
době je vybráno dalších patnáct neza-
městnaných, kteří se budou po týdnech 
střídat při úklidu Slezské Ostravy. 
„Pro obvod je to obrovský přínos. Prá-
ce institutu veřejné služby se zatím 
velmi osvědčila. Nezaměstnaní nám 

předvedli nejen, že pracovat umí, ale 
hlavně chtějí,“ zhodnotil místostaros-
ta Slezské Ostravy Radomír Mandok 
(ODS).  Marie Stypková

Nezaměstnaní se předhánějí v plnění kontejnerů

Riegrova ulice se mění k lepšímu

PRVNÍ. Historicky první, skupinkou V ČR, která si odpracovala povinných třicet hodin v takzvaném institutu veřejné služby, 
byli tři muži a dvě ženy ze Slezské Ostravy. Náš snímek zachycuje v pořadí již třetí skupinku nezaměstnaných, kteří uklízejí 
Riegrovu ulici.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Duben. A s ním přichází 
i aprílové počasí. 

A lidé, kteří se někdy také 
chovají „aprílově“.
Léta se snažím pochopit, o čem vlast-
ně lidé jsou a proč. Ale člověk a lidé 
jsou tak složití, že to je prostě marná 
práce. Snažím se však sebe sama pře-
svědčit, že lidé jsou ve své podstatě 
dobří, protože jinak by nebyli ani lid-
mi. Někdy to dobro na první pohled 
nevidíme, někdy je opravdu hodně 
někde pro oči druhých ukryté – ale je 
tam… Protože jinak to ani nejde. 
Každý máme své smutky a své bolesti, 
stejně jako radosti a každý vidíme svět 
i problémy svýma očima, vnímáme 
svým mozkem. A mnozí nám mohou 
připadat hloupí, zlí nebo nepřejícní, 
protože vidí ten svět poněkud jinak než 
my. Ale jejich očima to je tak správně.
Když potkávám lidi, snažím se je po-
tkávat právě těma očima. Ale někteří 
to nedovolí a pohledem uhýbají, mož-
ná ty oči nechtějí vidět jinak, než vidí. 
Jsme všichni jako by utkaní z toho, co 
jsme v životě prožili a co nás potka-
lo.  A nikdy to nejsou jen veselé a hu-
morné věci, spíše naopak. A nakonec 
i to, co bylo hezké a pěkné, nás může 
bolet, protože to už bylo a není.
Potkávám lidi a nevnímám je ro-
zumem, ale instinktivně a citově. 
Dívám se jim do očí a snažím se po-
rozumět, co prožili a proč jsou tedy 
někdy takoví, jací jsou.
Prostě aprílově nevypočitatelní, 
aprílově zvláštní a aprílově veselí. 
Protože se chovají stejně jako slun-
ce na obloze a mraky, a déšť a sníh 
a pomalu probouzející se příroda – 
do nového jara a léta a vůbec života. 
A vůbec -  léta se snažím pochopit, 
o čem a proč lidé vlastně jsou…
A že to tak je v pořádku. 
 PhDr. Miriam Prokešová

Jak se díváte na kroky, které podniká starostka Chomutova Ivana Řápko- 
vá v souvislosti s tamními neplatiči?

MUDr. Hana Heráková, místostarostka (ODS)

Je to velmi citlivá záležitost. Jsem přesvědčena, že nikdo ne-
chce, aby lidé zůstali bez střechy nad hlavou o chlebě a vodě, 
ale vnímám to jako novou cestu k řešení letitého problému. 
Důležité pro politika je vyslovit názor a umět o své pravdě 
přesvědčit většinu. Myslím si, že cesta Ivany Řápkové je správ-
ná, ale bude dlouhá.

Radomír Mandok, místostarosta (ODS)

Exekuce, které zavedla chomutovská starostka, se netýkají jen 
menšin, ale všech dlužníků. Podle mého názoru byla jediná, 
která dokázala tento problém řešit. Nikdo z jejich odpůrců 
zatím nepřinesl jediný návrh, jak tuto otázku dluhů vůči ob-
cím řešit.   (sy)

Další schůze 
zastupitelstva se 

uskuteční 16. dubna 2009 
v 15 hodin v Kulturním 

domě Muglinov.

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Mnozí 
možná nevědí, že Slezská 
Ostrava je starší než Morav-
ská Ostrava. Již v roce 1229 
se o ní zmiňuje listina papeže 
Řehoře IX., kterou povoluje 
benediktýnskému klášteru 
v Týnci u Krakova vybírat 
v této vsi desátky. Má tedy 
letos 780 let. 

Tato ves patřila opolským knížatům 
a v roce 1327 se Těšínsko stalo lénem 
české koruny. Slezskoostravský hrad 
tak ztratil svůj význam pro ochranu 
obchodní cesty a hranic mezi polským 
a českým státem. Hodně informací 
poskytuje urbář z roku 1670. „Nej-
starší písemné památky o osadách 
a vesnicích v okolí Ostravy máme 
z listin, které se týkají církevní správy. 
Znalost písma je u nás v období do 14. 
století téměř výlučně věcí duchoven-
stva,“ říká kronikář Karel Slíva, který 
tento odkaz našel v Diplomatickém 
kodexu Těšínského knížectví, a dodá-
vá, že nejen obyčejní lidé, ale i šlechta, 

kníže nebo král byli negramotní. „Tito 
se neučili číst a psát, protože to nepo-
třebovali. Měli k tomu písaře. Tenkrát 
vládl názor o trojím lidu, z nichž první 
pracují, druzí vládnou a bojují a třetí 
píšou a modlí se za ty ostatní. Zásadní 
změnu přinesl Karel IV,“ vysvětluje.
Ostrava a její okolí leželo, po oteplení. 
které následovalo po poslední době 
ledové více než sedm tisíc let, upro-
střed pralesa. Lidé v něm žili roztrou-
šeně, mnohdy jako kočovníci. K zásad-
ní změně dochází okolo roku 1200, 
kdy tady z nížin Moravy, Odry a Visly 
přicházejí lidé. Mýtí prales a zakládají 
osady.
„Už tehdy byla země rozdělena mezi 
církevní biskupství. Byly zakládány 
kláštery a kostely, které musely být ma-
teriálně zajištěny. To bylo v rukou suve-
réna papeže. Ten svými listinami udělil 
klášterům jmenovitě osady a vesnice, 
kde mohli vybírat církevní daň - desátý 
díl jejich příjmů - desátek (decimas),“ 
doplňuje kronikář s tím, že tady se po-
prvé setkáváme s názvy lidských sídel, 
které známe i z dnešní doby.
Nejstarší zmínka o Ostravě má tedy 
780 let a patří Slezské Ostravě.  (ks)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V posledních 
týdnech jsou na přetřesu 
kroky, které podnikla starost-
ka Chomutova Ivana Řápková. 
Na neplatiče našla bič a poslala na ně 
exekutory. Ti dlužné částky vymáhají 
od občanů při vyplácení sociálních 

dávek. Stejný problém řeší mnoho 
dalších měst a obcí, dosud bohužel 
marně. Svědčí o tom výše dluhů, na 
kterých se podepsali právě neplatiči. 
Pohledávky městského obvodu Slezská 
Ostrava činily k 31. prosinci loňského 
roku 15 milionů 545 tisíc korun. Z toho 
jsou nejvyšší na pohledávkách za ná-

Neplatiči v obvodu dluží 
přes patnáct milionů korun

jmy z bytů a služeb s tím spojených, 
a to ve výši 10 milionů 938 tisíc Kč, dále 
pokuty ve výši 1 milion130 tisíc korun, 
neoprávněně vyplacené sociální dávky 
ve výši 1milion 40 tisíc Kč a další pohle-
dávky, v nichž jsou zahrnuty nájmy po-
zemků, místní poplatky ze psů, nájmy 
nebytových prostor a další.
„Pohledávky jsou soudně ošetřeny, vy-
máhány exekučně, ale z osmdesáti pro-
cent jsou nevymahatelné, neboť je dluží 
občané nemajetní, sociálně slabí,“ říká 
vedoucí odboru financí ing. Jiřina Galí-
ková s tím, že jejich příjmy nejsou exe-
kučně postižitelné. „Tito dlužníci buď 
nedosahují životního minima, nebo se 
jedná o sociální dávky, které jsou nepo-
stižitelné,“ vysvětluje ing. Galíková.
A jak jsou na tom s dluhy některé dal-
ší ostravské obvody? Tak například 
Moravská Ostrava a Přívoz má pohle-
dávky za téměř 280 milionů korun, 
Ostrava-Jih je na tom podobně, dluhy 
Poruby se pohybují v desítkách milio-
nů, Vítkovicím dluží nájemníci a oby-
vatelé bezmála dvacet milionů korun. 
Většina starostů v republice vidí jisté 
řešení ve vymáhání dluhů exekutorem 
tak, jak k tomu nedávno přistoupila 
chomutovská radnice.  (sy)

Slezská slaví malé 
jubileum, nejstarší zmínka 
o Ostravě patří právě jí

zamyšlení
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napsali jste nám  ad Humanizace řeky Ostravice 

BARTOVICE, SLEZSKÁ OSTRAVA/  
Ulice Slezské Ostravy už čistí 
Mýval. Jak jsme vás informo-
vali v minulém čísle SON, toto 
jméno dostal nový čisticí vůz 
za více než 4 milióny korun, 
který věnovala nejen Slezské 
Ostravě, ale i sousedním 
Radvanicím a Bartovicím spo-
lečnost ArcelorMittal Ostrava. 

Čisticí vůz byl starostům obou 
městských obvodů předán v úte-
rý 24. února před základní školou 
Vrchlického v Radvanicích. „Toho-
to daru si velice vážíme a já osob-
ně doufám, že Mýval dostojí svému 
jménu a po vzoru medvídků, kteří 
se starají o čistotu ve svém okolí, 
přispěje k tomu, aby nejen Slezská 
byla hezká,“ řekl starosta Slezské 
Ostravy Antonín Maštalíř (ČSSD). 
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,“ zdůraznil Samaddar. 
A proč se čisticí auto jmenuje zrov-
na Mýval? Tento název mu vymysle-
ly děti ze 3. B třídy ZŠ Vrchlického 
v Radvanicích a Bartovicích. „Oslovili 
jsme všechny základní školy ve Slez-
ské Ostravě a v Radvanicích a Bar-
tovicích. Z každé školy se zúčastnila 
jedna třída soutěže ve vymýšlení 
jména pro čisticí auto. Komisi slože-
né ze zástupců obou obvodů a naší 
společnosti se nejvíce líbilo jméno 
Mýval,“ vysvětlila Monika Pěnčíková 
z oddělení firemní odpovědnosti Ar-
celorMittal Ostrava. 
Holčička, která jméno vymyslela, po-
křtila čisticí vůz nealkoholickým šam-
paňským. Celé vítězné třídě věnovala 
hutní společnost prohlídku ZOO Os-
trava se speciálním programem.   (sy)

Slezskou Ostravou se už prohání Mýval

O ČISTICIM VOZE: Jedná se o samosběrný čisticí stroj k úklidu vozovek, který byl dovezen z Velké Británie. Tam byl podvozek 
Mercedes Benz Atego (Německo) osazen speciální nástavbou Scarab Magnum (Velká Británie). Stroj je určen k úklidu komunikací. 
V nástavbě je zabudován ventilátor, který vytváří takový podtlak, aby byly nečistoty nasáty do sběrné nádrže o obsahu 6,5 m3.

KŘEST MÝVALA. Nové čisticí auto pokřtila žákyně ZŠ Vrch-
lického v Radvanicích, která mu vymyslela jméno Mýval. 

RADOST. Starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř má z Mý-
vala velkou radost.  SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

Každý projekt i vše nové se 
vyvíjí a nese s sebou spoustu 
souvislostí, jako je v tomto 
příkladě například čistota 
řeky.

 Vrátit řeku Ostravici lidem Ostravy je 
smyslem zmíněného projektu. Přece již 
za 1. republiky byla na soutoku s řekou 
Odrou  loděnice v lokalitě Hrušov!! Je 
pochopitelné, že bude potřebí zajistit 
i vhodné hygienické podmínky pro tuto 
rekreační činnost. Ale již nyní je vidět 
vodáky, jak od hradní lávky přes Odru 
až za Chalupki na polské straně pro-
plouvají na svých lodičkách i za přítom-
ností polských vodáckých přátel - a to 
jsou přeci první počiny, jak řeku lidem 
přiblížit. Není to jen v době odemykání 
či zamykání řeky, ale i při různých příle-

žitostech na Slezskoostravském hradě, 
Výstavišti Černá louka a podobně. Vidí-
me již dnes u řeky rybáře, v létě občany  
při procházkách kolem řeky i případně 
opalující se. A to jsou všechno důkazy, 
proč vytvářet postupně podmínky ke 
zlepšení využití řeky a jejího okolí, tedy 
k její humanizaci, revitalizaci, či jak to 
chceme nazvat! Vždyť země Slezská 
je náš domov, a proto dělejme všichni 
něco pro zlepšení podmínek  života 
v této zemi. Financování tohoto projek-
tu je jmenovité, účelové a nelze z něho 
čerpat na akce jiné!! - Počítá se s fon-
dy EU popř. jinými nadregionálními 
finančními prostředky. Tento projekt 
podle mne není hoden zatracení, ale 
dalšího dopracovávání a rozvíjení od 
využití pro vodáky přes procházky po-
dél řeky až k té nadstavbě - to slunění! 
Tento projekt je součástí Integrované-

ho plánu rozvoje Města /IPRM/, jehož 
cílem je přispět také k rozvoji cestovní-
ho ruchu V Ostravě!! Pokud si pamatuji, 
i Slezskoostravský hrad byl před pár 
lety zatracován jako ruina k ničemu 
a nyní je součástí nabídek pro volný 
čas. Je po rekonstrukci zcela využíván 
ke kulturně-společenským akcím. 
A nyní k další připomínce, která se týká 
kanalizace. Je to směšování dvou věci 
do jednoho, i když na první pohled to 
spolu souvisí s ohledem na znečišťování 
řeky, jak je uváděno ve Vašem příspěv-
ku. Za něco mohou lidé sami - je to již 
ve výchově od školního věku - a zde je 
příležitost pro práci školských pracov-
níků při výchově o životním prostředí - 
materiálu je dostatek!! Vždyť řadu zne-
čišťování si děláme sami! A kanalizace? 
Jak je známo městský obvod Slezská 
Ostrava sahá od Antošovic až po Kun-

čice a takovéto teritorium je zapotřebí 
zmapovat, zdokumentovat, zprojekto-
vat. Někdy to jsou problémy s pozemky 
a jejich vlastníky, jindy vydání územ-
ního rozhodnutí, dokumentace pro 
stavební povolení a samotné povolení. 
To je všeobecně známý postup! - Navíc 
je zapotřebí, aby jednotlivé kanalizač-
ní větve na sebe navazovaly – musejí 
vést odněkud někam! Ale to nemusím 
přeci složitě vysvětlovat. A co je třeba 
si veřejně říci, není to práce MO Slezská 
Ostrava, ale celé Ostravy, která na tom 
skutečně pracuje a je tím pověřen odbor 
investiční. Na nás je, aby celý proces byl 
ze strany MO Slezská Ostrava sledován, 
zda někde se proces přípravy nezpo-
maluje, či se případně nezadrhnul. A za 
komisi životního prostředí Vás ujišťuji, 
že je naše práce s poloviny roku v te-
rénu, kde na místě samém se chceme 

seznámit se skutečnostmi, abychom je 
lépe posoudili a jako komise - poradní 
a doporučující orgán rady městského 
obvodu, podle nejlepšího vědomí a svě-
domí doporučili!  
A nyní ke Kunčicím a Kunčičkám. 
V současné době již zmíněný odbor 
investiční Města Ostravy zpracovává 
dokumentace pro stavební povolení 
s předpokládanou realizací ke konci 
příštího volebního období. 
I tento příspěvek pana Mgr. Jiřího Smě-
líka, za který velmi děkuji a oceňuji 
jeho zájem, určitě hovoří i za řadu ob-
čanů a poslouží jako podklad pro stá-
lá jednání na ostravském magistrátu. 
Příspěvek Mgr. Smělíka svědčí o zájmu 
občanů o život v této lokalitě a v tomto 
případě o zlepšení stavu kanalizace.
 Ing. Jiří Šárek 
 předseda komise životního prostředí 

Stanovisko k příspěvku Mgr. Jiřího Smělíka

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Za uplynulý 
rok 2008 odbor vnitřních věcí, 
oddělení civilněsprávních 
činností řešil 748 oznámených 
přestupků. 

Zda je to počet vysoký či nikoliv, nechť 
posoudí každý čtenář sám. K 31. 12. 
2008 čítal městský obvod Slezská 
Ostrava 21 458 obyvatel. Vychází to 
zhruba tak, že 3,5 % obyvatel se do-
pustilo nepatrného protiprávního jed-
nání, které zdejší úřad projednával.
 Je však nutno podotknout, že jsou 
tací, kteří jsou projednávání i vícekrát. 
Proto je nutné brát uvedené procen-
to s rezervou. V roce 2008, v období 
k 10. 3., bylo oznámeno 114 přestup-
ků. Letos pokračujeme v trendu po-
slední dekády, proto ke stejnému datu 
je oznámeno 130 přestupků.
Nejvíce bylo projednáváno přestupků 
proti majetku způsobených krádeží. 
Tento fenomén o něčem vypovídá. 
V lidech přetrvávají doposud zlozvy-
ky, které nám nedělají zrovna dobrou 
pověst mezi turisty, kteří zde mají nově 
co objevovat. Avšak ani úmyslné naru-
šování občanského soužití mezi lidmi 
nezůstalo pozadu. Je druhým nejčastěj-
ším přestupkem mezi zdejšími občany. 
Stále dost velká část z těchto přestupků 
byla spáchána mezi tzv. „čtyřmi zdmi“, 
což je zpravidla mezi osobami blízkými 
bez přítomnosti dalších dospělých osob, 
které by jistě tuto zavrženíhodnou podí-
vanou přerušili. Jsou to ty nejhorší delik-
ty, protože se jedná o násilí, které je skry-
té a sám pachatel je tak zbabělý, že se jej 
dopouští tam, kam takzvaná ruka zákona 

zpravidla okamžitě a účinně nedosáhne. 
Výsledkem bývají šrámy na duši těch, co 
se nemohou bránit. I po letech, co tuto 
práci vykonávám, mně není dobře, když 
přijde žena, která má modřiny všude 
tam, kam se společenské mravy umož-
ňují podívat, a znovu a znovu se stydím 
za muže, kteří to mohou způsobit. 
Zde mi dovolte malé zamyšlení. Stále 
se totiž setkáváme s neochotou občanů 
svědčit ve prospěch oběti. Pachatel si 
však mnohdy pořizuje účelové svědky. 
Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje 
vedle nás, nebo čeho jsme i mnohdy 
součástí. Tak jako má každý své ústav-
ní právo existovat a listinou základních 
práv a svobod má zaručená lidská prá-
va další, měl by pachatel vždy očekávat 
možný trest za své prohřešky. Tím, že 
odmítáme svědčit, tedy aktivně vy-
stupovat proti nepravostem, protože 
nechceme mít problémy, si opravdu 
zaručeně podepisujeme jedinou jisto-
tu. Příště, až se něco podobného sta-
ne nám, nikdo nic nedosvědčí, byť by 
mohl, protože to bude běžný model 
chování našeho okolí, kterého jsme 
i my součástí. Ctěme tedy právo každé-
ho, a tedy i nás samotných, legitimně 
očekávat trest za prohřešky. Ctěme tu 
skutečnost, že tam, kde začínají práva 
souseda, končí ta naše a naopak. Mys-
lím, že se nám poté bude spolu lépe 
existovat a nemusíme pak marně dis-
kutovat o tom, že nám zase nejmeno-
vaná televize musela něco zaručeného 
objasnit, protože my jsme nejevili zá-
jem o dění kolem nás. I to je obraz na-
šeho denního života. 
 Bc. Karel Kosmák, vedoucí oddělení 
 civilněsprávních činností 

Den Země, který letos připadá na 25. dubna, je 
akce zaměřená na ochranu životního prostředí, 
která se od roku 1990 slaví téměř po celém světě. 
Z důvodu stále rostoucí míry poškozování životního pro-
středí došlo v USA v roce 1970 k masivním protestům, kte-
ré zahájili vysokoškoláci a k nim se připojili i ostatní obča-
né USA. Díky těmto protestům se podařilo prosadit přijetí 
nových zákonů směřujících k ochraně životního prostředí, 
ochraně ovzduší, vod atd. V roce 1990 se tato kampaň spo-
jená s oslavou Země konala poprvé také v našich zemích 
a od roku 1991 také v Ostravě. 
Na akci Den země se tradičně prezentují zájmové organi-
zace a občanská sdružení svou činností v oblasti ochrany 
životního prostředí, prací s přírodními materiály, pozná-
váním země, kde se žije, zajímavostmi a podobně. Akce se 
konaly vždy ve všední den, zejména pro školní kolektivy.
V letošním roce je snaha umožnit tuto akci nejen školním 
kolektivům, ale i rodinám s dětmi, a to formou rodinných 
turistických vycházek po okolí města, v němž žijí, s pozná-
váním jeho zajímavostí. 

Proto se letošní Den Země bude konat v sobotu 25. dub-
na od  9 do 13hodin takzvanou prohlídkovou vycházkou. 
Odpoledne od 14 hodin odstartuje program v Hornickém 
muzeu na Landeku. 
S Dopravním podnikem je jednáno o poskytnutí historic-
kého autobusu, který by umožnil občanům ze vzdáleněj-
ších míst lepší dostupnost na Landek. 
Letošní Den Země nabídne širokou možnost poznat známá 
místa Ostravy trochu z jiného úhlu pohledu. Zájemci si mo-
hou zvolit jednu ze tří tras, konkrétně po Slezské Ostravě, 
Ostravě-Jihu a Ostravě-Porubě. 
Cílem akce je umožnit účastníkům přístup k informacím, 
aktivně strávit volný čas a nabídnout také zábavu jak pro 
malé, tak i velké spojené s možností poznat, o čem ochrana 
přírody skutečně je, jaké jsou aktuální problémy. 
Srdečně zve organizační výbor složený se zástupců odboru 
ochrany životního prostředí MMO, Hornického muzea, KČT 
oblast moravskoslezská a městský obvod Slezská Ostrava 
 Pro Základní školy je připravena prohlídka bývalého Dolu 
Petr Bezruč (obě strojovny a prostoru pod těžní věží) ve 
čtvrtek 23. 4.  od 9 do 13hodin.  (šá)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Každý z nás 
zná jistě někoho ve svém 
okolí, kdo vlastní psa. Většina 
z nás zná i právní předpisy, 
které upravují prostor chova-
telů pro jejich chov či pohyb 
v našem městě. 
Někteří znají i z médií případy, kdy tento 
kupříkladu čtyřicetikilový miláček ně-
komu ublížil na zdraví. Avšak nejmenší 
možná část vlastníků psů připustí, že 
jejich drobeček je okolí nebezpečný. 
Trestem za porušení obecně závazné 
vyhlášky města fyzickou osobou je 
možná pokuta do 50 tisíc korun. Tyto 
pokuty však nemají žádný efekt pro 
oběť, která byla volně pobíhajícím psem 

na veřejném prostranství napadena. 
Pomiňme proto na chvíli tresty. Hovo-
říme zde o lidských obětech. Vlastníci 
psů si mnohdy vůbec neuvědomují, 
že jejich miláček může oběti způsobit 
trvalé následky. Odbor vnitřních věcí, 
oddělení civilněprávních činností, řešil 
v posledním období několik takových 
případů. Lze z toho vyvodit jeden fakt, 
a to, že vlastníci psů si prozatím ne-
uvědomili, že neplatí jen pokutu, ale 
i náklady na léčbu zraněné osoby a tyto 
částky mohou šplhat řádově do deseti-
tisíců. Vystavuje se riziku žaloby, kterou 
podá oběť za účelem úhrady dalších 
vzešlých nároků, jako jsou známé regu-
lační poplatky, bolestné, trvalé násled-
ky ze zranění spočívající kupříkladu 
v silně potrhaných tkáních, následných 

plastikách a podobně. Suma sumárum 
mohou náklady pro pachatele, vlastní-
ka psa, řádově vyšplhat až do statisíců. 
A to je pak velmi citelný zásah do rodin-
ného rozpočtu v době ekonomické kri-
ze. Uvažte, prosím, vždy, zda je ta touha 
vlastnit psa tak neodolatelná v zástavbě 
sídlištního typu, protože tito psi bývají 
nejvíce stresováni nemožností výběhu 
a určitého denního zaměstnání. Uvede-
né se však netýká jen větších psů, ale 
i těch opravdových drobečků, kteří se 
taky třeba nevyrovnají v danou chvíli 
a na daném místě s volně plandavou 
nohavicí kolemjdoucího nebo s dítě-
tem hrajícím si na čtyřech. Vlastnit psa 
je mimo potěchu i velký závazek. 
 Bc. Karel Kosmák, vedoucí oddělení 
 civilněprávních činností

Den Země oslavíme zajímavým programem

Rozmyslete si, jestli opravdu chcete psa Úřad řešil loni přes sedm set 
přestupků, především krádeží
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KUNČIČKY/  Zápisy do mateř-
ských škol ve Slezské Ostravě 
letos proběhly v jednotném 
termínu – 17. a 18. března. 
Většina těchto zařízení spojila 
tuto událost s prohlídkou 
svých výchovných zařízení 
v rámci Dne otevřených dveří.
K zápisu do Mateřské školy Nástup-
ní v Kunčičkách dorazilo celkem 17 
dětí, z toho jedenáct holčiček. Děti 
a jejich rodiče si mohli prohléd-
nout celou budovu včetně zahra-
dy. Škola byla v posledních letech 
postupně zrekonstruována, takže 
děti jsou nadšené nejen z herny, ale 
také z nového sociálního zařízení 
a šatny. Budova, která byla zatep-
lena, získala také novou barevnou 
fasádu.
„Je to tady opravdu moc hezké, takové 
domácí, takže naší dceři se tady moc 
líbí,“ pochvalovala si jedna z maminek 
a zdůraznila, že velice vítá velkou za-
hradu a klidné místo. 

Ředitelka školy Vlasta Knoppová je 
ženou na svém místě. Dětem se ma-
ximálně věnuje a chce, aby do školky 
chodily rády. „Jsme jednotřídka, tak-
že maximální počet dětí, které tady 
můžeme mít, je dvacet pět. Deset dětí 
nám letos odejde, přijmout tedy bu-
deme moci zase jen deset. Bohužel, 
všechny zájemce uspokojit nemůže-
me,“ řekla Vlasta Knoppová a doplni-
la, že k letošnímu zápisu přišly přede-
vším děti tříleté. „Připravili jsme pro 
ně malé dárečky a během návštěvy si 
mohly hrát se svými staršími spolužá-
ky. Mezitím jsme si s maminkami v kli-
du pohovořily o tom, co jejich ratolesti 
čeká. Pro nás je důležitá sebeobsluha. 
Dítě by se mělo umět samo najíst, zajít 
si na záchod a podobně,“ vyjmenova-
la paní ředitelka a upozornila, že děti 
rok od roku hůře mluví. „Stále častěji 
se setkáváme se špatnou výslovností 
a nesoustředěností, což pak vyžaduje 
individuální přístup. Proto mamin-
kám říkáme, aby se snažily s dětmi 
správně mluvit a minimalizovat jejich 
roztěkanost,“ shrnula ředitelka.   (sy)

Nejmenší přišli k zápisům do mateřských škol 

Kantoři: Děti jsou roztěkané a mají špatnou výslovnost

U ZÁPISU. K zápisu do Mateřské školy Nástupní v Kunčičkách přišlo sedmnáct dětí.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

V TALÁRU. Slavnostních promocí ve VŠP se zúčastnil také starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Dvoutisící 
vysokoškolský diplom předala 
v únoru ostravská Vysoká 
škola podnikání, a.s. ( VŠP) od 
zahájení výuky, tedy od října 
roku 2000. Jubilejním absol-
ventem se stal ing. David Říha 
z detašovaného pracoviště 
školy v Písku. 
Největší privátní vzdělávací institu-
ce zaměřeným výhradně na business 
v České republice poskytuje profesně 
zaměřené bakalářské a vědomostně 
orientované navazující magisterské 
studium. V prezenční formě si mohou 
posluchači volit ze čtyř akreditova-
ných bakalářských studijních oborů, 
a to podnikání, podnikání a manage-
ment v obchodě, informatika a inter-
net v podnikání, podnikání a mana-
gement v životním prostředí. Zájemci 

o kombinovanou formu výuky mohou 
studovat akreditovaný bakalářský 
obor podnikání a vybírat si v jeho 
rámci z více než deseti specializací. 
Pro navazující magisterské studium 
má škola akreditaci na studijní obor 
podnikání. 
V současné době má VŠP přes 3300 
posluchačů a své působiště hodlá dále 
rozšiřovat. Ke stávajícím detašovaným 
pracovištím v Novém Jičíně, Bruntá-
le, Jeseníku, Olomouci, Písku, Praze, 
Jeseníku, Studénce a Třinci hodlá 
v průběhu letošního roku otevřít nová 
konzultační střediska v Břeclavi a ve 
východočeském Dvoře Králové. 
Únorových promocí se zúčastnil také 
starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava ing. Antonín Maštalíř, který ve 
svém krátkém proslovu k nově jmeno-
vaným inženýrům ocenil mimo jiného 
fakt, že škola potvrzuje životaschop-
nost a snahu se dále rozvíjet.  (sy)

Vysoká škola podnikání má dvoutisícího absolventa

Na rozdíl od svého porubského pří-
buzného však mezi památkově chrá-
něné stromy nepatří. Roste v zahra-
dě u křižovatky silnic Michálkovická 
a Heřmanická. Metasekvoje čínská je 
opadavý jehličnan z čeledi tisovcovi-
tých. Do doby jejího objevu se mělo za 
to, že tento strom žil asi před 70 mili-
ony lety na konci druhohor. V třetiho-
rách pak zřejmě vyhynul, protože byl 
znám pouze ze zkamenělin. Jedná se 
tedy o fosilii.
Původně rostl ve střední Číně, kde byl 
objeven 21. července 1943. Po jeho 
objevu se postupně rozšířil a pěstuje 
se v parcích po celém světě. Do Česko-
slovenska, do parku v Průhonicích, se 
dostal v roce 1949, do Slezské Ostravy 
roku 1958.
Metasekvoje čínská je opadavý jehlič-
natý strom odděleným samčím a sa-
mičím květenstvím. Dorůstá výšky 
přes 35 metrů, koruna má úzký py-
ramidální tvar, větve sahají až k zemi. 
Kůra je tmavohnědě šedá, brázdivá, 
odlupující se v mládí v tenkých pru-
zích. Jehlice jsou opadavé, čárkovité, 
zploštělé, vyrůstají vstřícně. Zbarve-
ny jsou zeleně, před opadem se barví 
žlutě až červenohnědě. Šištice jsou 
skoro kulovité asi 1,5 cm v průměru, 
zelené na dlouhých stopkách.
V současné době je opadlý, ale již 
brzy se zazelená i na Slezské novým 
jehličím, které dobře uvidíte ze sil-
nic a chodníků na křižovatce. 
 Karel Slíva

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 celo-
denní 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 adresu:

 Zdeněk Dudek, Olešní 12, 712 00 Ostrava-Muglinov

Na Slezské roste vzácný strom

VZÁCNOST. Metasekvoj čínská ros-
te i ve Slezské Ostravě, na křižovatce 
ulic Michálkovická a Heřmanická. 
 FOTO/  KAREL SLÍVA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Na území Ostravy je pětatřicet památkově 
chráněných stromů. Posledním z nich je metasekvoj čínská na 
Nerudově náměstí v Porubě, která byla vyhlášena chráněným 
stromem v roce 1999. Metasekvoj čínskou ale má také Slezská 
Ostrava. 

pro osvěžení paměti 

ZÁVIST (lat.invidia) jedna z lidských emocí, spočívající v touze po něčem, 
co má někdo jiný, a ve snaze získat předmět této touhy (není to jen hmotný 
předmět, ale i schopnosti, vědomosti, znalosti), někdy i za cenu zavrženíhod-
ných činů! Patří spolu se žárlivostí či nenávistí mezi lidské emoce. Z nábožen-
ského hlediska bývá odsuzována jako hřích, př. katolíci ji považují za jeden ze 
sedmi hlavních hříhů! Jejím opakem je přejícnost! Kde je mez, hranice mezi tě-
mito emocemi? 

Hříchy: pýcha - lakomství - závist - hněv - smilstvo - nestřídmost - lenost

Ctnosti:  pokora - štědrost - přejícnost - mírumilovnost - cudnost - střídmost 
- činorodost
 (převzato z encyklopedie) 

 připravil ing. Jiří Šárek
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Ve čtvrtek 
12. března v podvečer se ve 
Slezskoostravské galerii sešli 
milovníci folklóru. Za účasti 
televizních kamer se zde ko-
nal autorský večer etnografa, 
muzikanta a spisovatele Pavla 
Popelky. 
Jeho fotografie instalované po stě-
nách tvořily rámec k baladám, které 
zahrál na gajdy a zazpíval. Na housle 
ho doprovodil Luboš Štancl. Popelka 
se představil také jako literární autor. 
Úryvky z jeho knih přečetl herec Diva-
dla loutek v Ostravě Zdeněk Pavlíček. 
„Verše však autor nesvěřil nikomu 
jinému a procítěně je recitoval sám,“ 
uvedla nadšená divačka Blanka Mer-
ková. Pořad byl pozoruhodný také 
tím, že autor zrovna 12. března slavil 

své šedesáté narozeniny. „Návštěvníci 
galerie se tak stali mými prvními gra-
tulanty,“ řekl Pavel Popelka a dodal: 
„Jejich živijó mě nezaskočilo. Přijel 
jsem z domova vybaven lahví domácí 
slivovice.“ 
Výstavu Pavla Popelky stejně jako 
tupéskou keramiku doplnila 17. 
března výstava diplomových a ba-
kalářských prací studentů katedry 
městského inženýrství stavební fakul-
ty Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. Návštěvníci se tak 
mohou podívat například na rege-
neraci Muglinova očima nejmladších 
architektů.
Garantem výstavy je starosta ing. An-
toním Maštalíř a prof. ing. Vítězslav 
Kuta, CSc. 
Slavnostní vernisáže této výstavy se 
zúčastnili také představitelé statutár-
ního města Ostravy.   (vv)

Folklorní motivy doplňují práce studentů - architektů

Zahrál na gajdy a oslavil kulatiny

PELMEL. Příjemný večer navodil 12. března v podvečer ve Slezskoostravské galerii etnograf Pavel Popelka (foto vlevo). O pět 
dnů později doplnily folklorní motivy a tupéskou keramiku práce studentů VŠB-TUO. Vernisáží zahájila tuto doplňující výsta-
vu místostarosta Slezské Ostravy MUDr. Hana Heráková. Na snímku s profesorem Vítězslavem Kutou (vpravo). 
 FOTO/ PETRA NITKOVÁ, MARIE STYPKOVÁ

Turnaj v košíkové
V únoru uspořádala Základní škola v Bohumínské ulici obvodní kolo v koší-
kové chlapců i dívek. Chlapci pořádající školy obsadili druhé místo a vítězné 
družstvo dívek postupuje do městského kola. 
Své místo ve školním sportu má již tradičně street hockey. Naše vítězné 
družstvo postoupilo do oblastního kola a doufáme, že se opět zúčastní vel-
kého finále v ČEZ Aréně.

Ajaxův zápisník
Žáci druhých ročníků plní v průběhu roku preventivní program Policie ČR. 
Dostali Ajaxův zápisník a podle něj zpracovávali úkoly týkající se vlastní 
bezpečnosti, bezpečnosti provozu a řešili různé dopravní situace. Seznámili 
se také s posláním policie chránit bezpečnost a majetek občanů a s činností 
jejich jednotlivých složek.
Preventivní program je zajímavě a srozumitelně zpracován a mj. obsahuje 
příběhy ze života dětí a dospělých a obsahuje také prázdninové desatero. 
V závěru budou druháci řešit Ajaxův test vědomostí.

Soutěže a olympiády
Žáci naší školy se již tradičně zúčastňují mnoha soutěží a olympiád. Škol-
ního kola olympiády v českém jazyku se zúčastnilo čtyřiadvacet osmáků 
a deváťáků a Jakub Wágner a Marie Lazarová postupují do okresního 
kola. Marie Lazarová postoupila do okresního kola také v biologické 
olympiádě, v níž soutěžili žáci 6. až 9. tříd a Jakub Wágner byl úspěšný 
i v zeměpisné olympiádě, když si v konkurenci dvaatřiceti žáků 8. a 9. 
tříd vybojoval postup do okresního kola. Tam bude také soutěžit Jakub 
Talaš v matematické olympiádě. Ve škole dále proběhly olympiády děje-
pisné, fyzikální a chemické.
Již tradiční recitační soutěže se zúčastnili žáci všech postupných 
ročníků. Ve školním kole pak byli nejúspěšnější Radek Slaný, Hana 
Škapová, Jana Poběžalová a Barbora Pituchová, kteří školu reprezen-
tovali v obvodním kole. Pro Terezu Poláčkovou, Terezu Dungelovou 
a Renatu Šnaurovou skončila úspěchem také soutěž v anglickém jazy-
ku Let the World to You, když se v městském kole umístily na šestém 
místě.
Tím však výčet školních soutěží ještě nekončí. Žáci 6. – 9. roč. se mezi sebou 
utkali o titul Mistr SUDOKU. Populární je také celoroční soutěž pro žáky 5. 
– 9. roč. Neváhej a odpověz, v níž odpovídají na otázky z přírodopisu, země-
pisu, fyziky a ekologie.
Již v osmém ročníku soutěží žáci 4. – 9. tříd o titul Kameňácký chytrolín, 
když za pomoci logického myšlení řeší úkoly z českého jazyka, matema-
tiky, dějepisu, fyziky, chemie, přírodopisu, vlastivědy, anglického jazyka 
a informatiky.

Přijímací řízení
V souvislosti se změnami v podávání přihlášek na střední školy instruovala 
výchovná poradkyně žáky a jejich rodiče, jak mají vyplňovat přihlášky, radi-
la jim při výběru vhodné střední školy a seznamovala je s veškerými novin-
kami a změnami.
Z 9. ročníku se na střední školy ukončené maturitní zkouškou hlásí osma-
dvacet žáků, dva žáci 7. ročníku podali přihlášky na šestileté gymnázium 
a na osmileté gymnázium se hlásí tři žáci.

Projektové práce
Pravidelně se žáci ZŠ Bohumínská zúčastňují projektových dnů. Ten 
zatím poslední se konal 26. března u příležitosti Mezinárodního roku 
astronomie na téma Vesmír. Žáci všech tříd vyhledávali informace v od-
borné literatuře, encyklopediích a na Internetu, aby mohli odpovídat 
na zvídavé otázky pracovních listů, vytvořili modely sluneční soustavy, 
leporela o planetách a zapojili se do soutěže o nejlepší masku plane-
ty. Získané znalosti a poznatky pak prezentovali na společném setkání 
v tělocvičně.
V projektové hodině Vyzkoušej si svůj postřeh, která proběhne tento měsíc, 
budou řešit zábavné logické úlohy.  (boh) 

KUNČIČKY/  Stalo se tradicí, že naše mateřská škola Nástupní 
v Ostravě-Kunčičkách každým rokem pořádá dětský karneval. 
Letošní „Květinkový karneval“ se konal ve čtvrtek 26. února 
v odpoledních hodinách.
Herna se proměnila v zámeckou zahradu a děti za květinky, motýly, broučky 
nebo víly. Perfektní převleky dětem zajistili jejich rodiče.
Děti bavil klaun Alla, který přijel až z Prahy. Za doprovodu hudby se malí taneč-
níci v pestrých maskách vydováděli do sytosti.
Karneval měl vše, co měl mít-představení masek, zábavné hry a soutěže, disko-
téku i závěrečnou tombolu. Nechybělo ani pozvání na královskou hostinu.
Radostná nálada a úsměvy dětí samy hovořily o jejich spokojenosti. Ještě při 
odchodu se loučily otázkou „Kdy zas bude další a jaký? Třeba trpasličí. 
 Vlasta Knoppová, ředitelka MŠ Nástupní

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Pořádání karnevalu naší mateřskou školou je jednou 
z pravidelně se opakujících akcí. Karneval se uskutečnil také letos, 26. února, 
v Kulturním domě Heřmanice. Byl zahájen vystoupením dětí ze třídy „Sluníček“ 
s paní učitelkou Janou a Luckou. V dětských očích bylo zřejmé, že se karneval 
vydařil a pro nás přímo odměnou byla pochvala ze strany rodičů. Pro děti bylo 
připraveno spoustu činností a her, odpoledne se neslo v duchu tance a hudby. 
Celý karneval moderoval tatínek Valérky Štěpánové. K úspěšnosti programu 
přispěli také ostatní rodiče a prarodiče nejen tím, že dětem vybrali a vyrobili 
krásné masky, ale také se podíleli na zajištění dobrot pro děti na občerstvení po 
„vyčerpávajícím“ tanci.  Jiří Prokeš, učitel MŠ Chrustova 

Obyvatelé Heřmanic,
může se stát, že v pátek 3. dubna 
v podvečer budete potkávat malé 
děti s batůžky, karimatkami a spacá-
ky, jak někam odcházejí.
Ale nelekejte se. Své rodiny opouštějí 
pouze na jednu noc. Ta ovšem bude 
stát za to. V prostorách Základní ško-
ly Chrustova totiž prožijí kouzelnou 
noc s Andersenem, která bude plná 
zajímavé četby, her a překvapení. 
Tato škola se jako 616. registrované 
místo zapojí 3. dubna od 18 hodin do 
společného čtení v celostátní akci Noc 
s Andersenem. Předčítat dětem budou 
pozvaní umělci, politici a jiní milovníci 
literatury. Čtení bude probíhat od 19 
do 20.30 hodin, pak se malí čtenáři 
vydají na pochod broučků – světlušek. 
Letos škola vybrala k četbě Františka 
Nepila, Ondřeje Sekoru a Jana Karafiá-
ta. Akce se zúčastní děti 1. - 5. tříd.
 Mgr. Eva Kostiuková

ZŠ Chrustova 24

Poděkování
Naše mateřská škola se díky dobré 
spolupráci s mateřskou školou Kera-
mickou v Ostravě-Muglinově již něko-
lik let zúčastňuje společných výjezdů 
do překrásné přírody blízkých Beskyd 
a dalších zajímavých míst na Moravě, 
ze kterých se děti vracejí plny boha-
tých zážitků a dojmů a které využívají 
k plnění pro vytvoření základů pro 
otevřený a odpovědný postoj dítěte 
(člověka) k životnímu prostředí.
Každá společná akce je vždy perfekt-
ně připravena a zajištěna. Jsme velmi 
rádi, že máme tuto možnost  spoluprá-
ce, a proto bychom touto cestou chtěli 
poděkovat ředitelce mateřské školy 
Keramické v Muglinově Mgr. Jarmile 
Chlopkové za účast na těchto akcích.

Děti a zaměstnanci MŠ Nástupní 
Ostrava-Kunčičky 

S Česadíkem za sněhem
S Česadíkem za poznáním se vydaly 
27. února děti z Mateřské školy Ke-
ramická v Muglinově, a to v rámci 
projektu Na zimní výlet za sněhem.
Výletu se zúčastnilo 25 dětí a 10 jejich 
kamarádů z Mateřské školy Nástupní. 
V zasněženém Ski areálu Opálená nás 
přivítalo sluníčko, takže si děti oprav-
du do sytosti užily poslední možnost 
sáňkovat a bobovat na mírném, bez-
pečném svahu. Dopolední sportování 
střídaly hry se sněhem, stavění sně-
huláků, vyšlapávání chodníčku, ma-
lování do sněhu a další aktivity. Než 
se děti nadály, paní vedoucí z neda-
leké restaurace s velkými kachlový-
mi kamny zvala všechny k dobrému 
obědu. Po krátkém odpočinku se děti 
vydaly na procházku po stopách ztra-
ceného Česadíka, který se zatoulal až 
k vlakovému nádraží v Čeladné.
A tak nám všem pomalu končil zase 
jeden z pěkných dnů prožitých s ka-
marády z mateřské školy v zasněže-
ných Beskydech.  

za kolektiv mateřské školy 
ředitelka, Jarmila Chlopková

Květinkový bál 
se zase vydařil

PROMĚNA. Dětem převleky opravdu slušely.  FOTO/  MŠ NÁSTUPNÍ

Když se řekne karneval ….

V KOSTÝMECH. Děti z MŠ Chrustova si karnevalu užily dosytnosti. 
 FOTO/  MŠ CHRUSTOVA

ze života ZŠ Bohumínská
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Další z cyklu komorních koncertů, které se konají za podpory statutární-
ho města Ostravy v obřadní síni slezskoostravské radnice, se uskuteční 
v úterý 28. dubna 2009 v 19 hodin.
Na klavír a birbyne (starobylý dechový nástroj) zahrají koncertní umělci z Litvy, 
děkan a proděkanka Fakulty umění univerzity v Klaipédě Vytautas Tetenskas 

a Irena Peciuriene. Zazní jak 
litevská hudba, která je vel-
mi zajímavá, tak i světový 
repertoár.
Vstupenky za 50,- Kč si mů-
žete zakoupit od 14. dubna 
v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 
10,00 do 18,00 hodin, v so-
botu a neděli od 10,00 do 
16,00 hodin.   (lk)

Případné dotazy vám zod-
povíme na tel.: 599 410 426 
a 599 410 093.

ANTOŠOVICE/  Obec Antošovice 
slaví v této době svou třista-
letou historickou existenci. Je 
to malá mladá obec, takže se 
nemůže pochlubit například 
sedmisetletou historií, jak to 
bývá u okolních obcí. 

První listina, která se zmiňuje o osadě 
Antošovice, pochází z 3. února 1709. 
V matrice z farnosti Hať, pod kterou 
Antošovice příslušely, se můžeme 
dočíst, že v tento den je zaznamenán 
pohřeb dva týdny starého Joannese, 
syna Joannise Gorzalmika, villici ex 
nova villa. Villa je venkovský dvorek 
nebo osada (obr. 1).
Vzápětí byla tato ves pojmenována 
Jantoschowitio. Zakladatelem této 
malé osady byl jezuita P. Joannes Jan-
tosch SJ s titulem prokurátor a správ-
ce panství Šilheřovice. Kromě funkce 
hospodářské vypomáhal v místním 
kostele v duchovní správě. Na dneš-
ním katastru Antošovic, kde se na-
cházely příznivé přírodní podmínky 
(pastviny, lesy, řeka), založil chov ovcí, 
který se zde tradoval značně dlouho. 
Vše bylo spojeno i se založením statku 
Passeky.

Málokterá obec se může pochlubit 
znalostí svého zakladatele. Jeho exis-
tenci je možno vyčíst ze seznamu 
opavských jezuitů v roce 1704 (obr. 
2). Hodnotný je jeho životopis získaný 
z archivu ve Vatikánu. V rádiu Vatica-
na působí český kněz P. Josef Koláček, 
který byl ochoten vyhledat a e-mailem 

zaslat tento životopis. 
Citujeme: 
„Milý příteli. Pax Christi.
P. Jan Jantos SJ (P. Joannes Jantosch 
SJ – takto je v jezuitských katalozích 
z té doby psáno) se narodil 7. ledna 
1648 v Katzendorfu ve Slezsku. Od 
tovaryšstva Ježíšova (do jezuitské-
ho řádu) byl přijat 14. října 1667 
v brněnské jezuitské koleji Nane-
bevzetí Panny Marie a svou slavnou 
profesi složil 15. srpna 1685 (ARSJ 
Boh 48.171). P. J. Jantosch SJ zemřel 
2. června 1727 v jezuitské opavské 
koleji sv. Jiří a sv. Vojtěcha (ARSJ HS 
50 121 v Boh).“
Původní název obce se upravoval 
z Jantoschowitio na Jantoschowitze. 
Dějiny Antošovic jsou orientovány 
na dějiny hlučínské. Život Hlučíňa-
nů ovlivňovaly různé vlivy, se který-
mi se musel lid potýkat. Marie Tere-

zie ztratila Hlučínsko a toto území 
připadlo od roku 1742 k Prusku. 
To způsobilo odklon od moravské 
země. Tím se zde vytvořila jiná si-
tuace. Lid se potýkal s jazykovou 
bariérou. Nastala i kulturní izolace. 
Lidé se museli přizpůsobit jiným 
mravům a pořádkům. Tíhlo se zde 
i k tradičním hodnotám spjatými 
s existencí římskokatolické círk-
ve. Bylo to území, kde se střídaly 
státní útvary. Vliv národa polského, 
německého, českého a moravského 
patří k hlučínským zvláštnostem 
a nelze zde přistupovat jen z čes-
kých nebo německých nacionálních 
pozic. Hlučíňan se může cítit být 
Slezanem nebo Moravanem. Přes 
tyto historické peripetie je zdejší 
lid poněkud jiný. Odpovídá i to, že 
patří mezi lid velice pracovitý a še-
trný. I mladá generace si uvědomu-
je strastiplnou cestu našich předků. 
Dodnes jsou Hlučíňané nazýváni 
jako „Prajzáci“, což někteří říkají 
s hanlivým podtextem, jiný naopak 
povzneseně.
Antošovice byly připojeny k Ostravě 
v roce 1976. Příslušnost k Ostravě je 
docela nová a mladá a historie obce se 
zcela liší od historie Ostravy, a to jak 
politicky, tak národnostně. Antošovi-
ce jsou orientovány na dějiny hlučín-
ské.  Valter Čuraj, kronikář
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. dubna 2009. 

zveme vás

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Ulice „U sta-
ré elektrárny“ na Slezské Os-
travě nám připomíná, že zde 
kdysi bývala místní výrobna 
elektrické energie. Málokdo 
však ví, že Slezská Ostrava 
měla i svou plynárnu. Pravda, 
byla to plynárna zvláštní a její 
existence trvala jen pár let. 
Přesto jí patří místo v historii 
městského obvodu i v historii 
českého plynárenství…
Počátky jeho používání ve Slezské 
Ostravě se datují od konce třicátých 
let minulého století. Přitom jednání 
o plynofikaci města Slezské Ostravy 
byla vedena již o deset let dříve. Teh-
dy zavedení plynu za řeku Ostravici 
nabídla tomuto sousednímu městu 
plynárna v Moravské Ostravě, kde 
byl svítiplyn používán pro městské 
i vnitřní osvětlení a později také pro 
vaření a topení už od sedmdesátých 
let století devatenáctého. Ředitel-
ství ostravské plynárny vypracovalo 
a v březnu 1931 předložilo městské-
mu zastupitelstvu Slezské Ostravy ná-
vrh plynofikace města. 
Nakonec však bylo všechno jinak. 
V roce 1936 se tehdejší Horní ředitel-
ství Jana Wilczka ve Slezské Ostravě 
rozhodlo využít přebytky koksáren-
ského plynu vznikajícího při výrobě 
koksu na koksovně Jámy Trojice k ply-
novému vytápění. Vytápět se měly 
jednak provozovny podniku, jednak 
i obytné budovy. Koksárenský plyn 
je svými vlastnostmi velmi podobný 
vlastnostem svítiplynu, který byl teh-
dejšími plynárnami vyráběn a obecně 
používán, a lze jej po dočištění spalo-
vat ve stejných spotřebičích jako svíti-
plyn. Proto bylo po schválení přísluš-
nými úřady na koksovně postaveno 
dočišťovací zařízení a následně polo-
ženo svítiplynové potrubí k místům 
užití. Koksovna Trojice pak začala 
v průběhu roku 1937 zásobovat svíti-
plynem některé své objekty na Slezské 

Ostravě, a to zaměstnaneckou kolonii 
na Františkově a na Bunčaku a obytné 
domy penzijního ústavu na Hladnově. 
Po dohodě městského zastupitelstva 
s Horním ředitelstvím se v následu-
jícím roce k odběru plynu připojilo 
i město Slezská Ostrava. Byla založena 
společnost Městská plynárna ve Slez-
ské Ostravě náležející městu, vypra-
cován projekt plynovodní sítě a za-
hájena stavba. Instalace domovních 
plynovodů byly zadány dvěma míst-
ním firmám, polovina firmě Limberg 
a Nečas, polovina firmě R. Schnürer, 
a to, jak je psáno v zápise z jednání za-
stupitelstva „… za nejnižší jednotkové 
ceny podaných nabídek“.
Slezskoostravská plynárna začala do-
dávat svým odběratelům plyn 1. pro-
since 1938. Z areálu koksovny Tro-
jice byl vyčištěný koksárenský plyn 
dodáván přes městskou přejímací 
stanici s regulátorem a plynoměrem 
do slezsko-ostravské plynovodní sítě. 
Přejímací stanice byla postavena pod 
koksovnou poblíž dnešní ulice Těšín-
ské. Její později upravovaná budova 
sloužící až do šedesátých let stejnému 
účelu stojí dodnes na pozemku u bý-
valé reprezentační vily Horního ře-
ditelství Jana Wilczka, v současnosti 
využívané pro komerční účely. 
Tehdejší kronikář v městské kroni-
ce poznamenal, že: „…Majitelé domů 
z počátku nechápali význam tohoto 
nového podniku a stavěli se proti in-
stalacím, ačkoliv obec vyšla novým 
odběratelům plynu velmi vstříc…“. 
Město se skutečně snažilo obyvate-
lům usnadnit zavedení plynu. Jednak 
stanovilo nízkou cenu za plyn pro 
vytápění místností, a to 0,60 Kč/m3, 
jednak poskytovalo na domovní in-
stalace investiční příspěvky. Brzy bylo 
realizováno na 280 instalací.
Po dokončení první etapy v listopadu 
1939 měřila městská plynovodní síť 
přibližně 5 km a zásobovala 361 od-
běratelů v oblasti jámy Trojice, Třídy 
14. března (dnes Keltičkova), Palac-
kého (dnes zbylo jen její torzo přes 
nám. J.Gagarina) a Všehrdovy ulice 

(dnes Zámostní) až k budově tehdejší-
ho okresního soudu, který stál poblíž 
dnešní stavby obytného komplexu 
„Atrium“. Plynofikace se úspěšně roz-
víjela a v září 1939 dosahoval denní 
odběr již hodnot okolo 150 m3. O do-
dávaném plynu je v městské kronice 
uvedeno, že: „…má výhřevnost 4100 
kalorií a jest čištěn podle norem ně-
meckých inženýrů…“. Jak jinak, byla 
okupace a vše se muselo řídit němec-
kými předpisy.
Městská plynárna byla poměrně vel-
kým podnikem. Její majetek k 31. pro-
sinci 1940 měl hodnotu 862 902,60 Kč. 
Z hlediska hospodaření byla plynárna 
zpočátku ztrátová. Zastupitelstvo 
tuto situaci hodnotilo správně, když 

konstatovalo, že “…jest viděti, že po-
čet konsumentů roste a že si podnik 
v příštích letech od této ztráty pomů-
že sám a bude kromě toho obci přiná-
šeti značný užitek...“ 
Bezpochyby by tomu tak bylo, protože 
i v ostatních městech byly plynárny 
ziskové. Jenomže po necelých dvou le-
tech, v roce 1942, byla tato plynáren-
ská společnost organizačně sloučena 
pod jednu správu s plynárnou v Mo-
ravské Ostravě. Souviselo to s územně 
organizačními změnami, a to s připo-
jením Slezské Ostravy a dalších obcí 
k Moravské Ostravě podle vládního 
nařízení č. 236 Sb. Tím také skončila 
krátká éra Městské plynárny ve Slez-
ské Ostravě. 

Plynofikace tohoto teď už městského 
obvodu se však rozšiřovala dále. Po 
válce, v padesátých letech, se usku-
tečnilo již dříve plánované připoje-
ní slezskoostravské sítě plynovodů 
k městské síti v Moravské Ostravě, a to 
propojením přes ocelovou lávku pře-
mosťující řeku Ostravici poblíž Nové 
radnice. V následujícím desetiletí bylo 
položeno další propojení vedoucí přes 
most Miloše Sýkory.
Dodávky svítiplynu z koksovny Tro-
jice byly postupně utlumeny. V roce 
1970 byla výroba koksu a tím i svíti-
plynu na koksovně Trojice ukončena. 
Plynovodní síť na Slezské Ostravě se 
stala definitivně součástí ostravské 
městské sítě.  Ing. Libor Juříček

Začátky plynárenství na Slezské spadají do 30. let minulého století

Městská plynárna má svou historii

ZAČÁTKY. Přejímací stanice byla postavena pod koksovnou poblíž dnešní Těšínské ulice. Její později upravovaná budova 
sloužící až do šedesátých let stejnému účelu stojí dodnes na pozemku u bývalé reprezentační vily Horního ředitelství Jana 
Wilczka. Na snímku ing. Libor Juříček, který svůj život zasvětil právě plynárenství.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Antošovice slaví tři sta let

ZUŠ E. Runda představí své umění na radnici
Slezská Ostrava/  V úterý 7. dubna od 17 hodin proběhne vernisáž výstavy 
„Malujeme pro radost“ ve Slezskoostravské galerii. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy E. Runda, 
v nichž vyučují Marie Koplová, Anita Přibylková a Martina Kotyrbová.
V sále slezskoostravské radnice se uskuteční také koncerty absolventů ZUŠ E. 
Runda, a to 16 a 30. dubna, vždy od 17 hodin. Posluchačům se představí žáci 
hudebního oboru.  (mh)

V tento den je zaznamenán pohřeb dva týdny starého Joannese, syna Joannise 
Gorzalmika, villici ex nova villa. 

Zakladatelem této malé osady byl 
jezuita P. Joannes Jantosch SJ s titulem 
prokurátor a správce panství Šilheřo-
vice.
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  
V minulém čísle jsme 
vás seznámili s novou 
koncepcí Městské policie 
Ostrava na období 
2009 – 2013. Ta počítá 
se zřízením řady nových 
okrsků, které budou 
spravovány konkrétními 
strážníky-okrskáři. 

Dosavadní počet okrsků 
byl navýšen z 35 na 154, 
z čehož na městský obvod 
Slezská Ostrava připadá 
plných deset okrsků. Na 
veřejný pořádek v nich 
dohlíží v současné době 19 
okrskářů. S ohledem na stav 
veřejného pořádku, nápad 
trestné činnosti, polohu 
a rozlohu každého okrsku 
je pro každý okrsek stano-
ven určitý počet okrskářů. 
Zatímco některé okrsky 
jsou spravovány jedním, 
jiné okrsky jich mohou mít 
několik. V městském obvodu 
Slezská Ostrava se počítá 
s 25 okrskáři. Jejich počet 
bude doplňován postupně 
v průběhu letošního roku.
Cílem tohoto kroku je 
v podstatě jediné - aby kaž-
dý občan našeho města znal 
„svého strážníka“ a s dů-
věrou se na něj obracel 
kdykoli bude potřebovat 
jeho pomoc. 

okrsek E 1
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinných domů, zahradní 
chatky - vykrádání, krádeže 
pěstitelských produktů ze 
zahrad, Antošovická jezera - 
parkování vozidel na veřejné 
zeleni, pytláctví, v letních 
měsících stanování, MŠ, 
obchod, restaurace, hasičská 
zbrojnice, zakládání černých 
skládek, výskyt osob bez 
přístřeší, zastávky MHD - 
vandalismus.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskář: 
str. Holinka Radim

okrsek E 6
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinnými domy, novostav-
by-krádeže stavebního mate-
riálu a druhotných surovin, 
KD Heřmanice, restaurační 
zařízení ul. Na strži a ul. Vr-
bická - narušování VP, rušení 
nočního klidu, objekty potra-
vin, lékárna, MŠ, hasičská 
zbrojnice, pošta, kostely + 
hřbitov na ul. Vrbická - van-
dalismus, krádeže, Heřma-
nický rybník - pytláctví, 
zakládání černých skládek, 
ZOO-parkoviště - vloupá-
ní do motorových vozidel, 
dodržování BESIP, VP na 
zastávkách MHD, objekty 
firem na ul. Orlovská.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Votoček Petr 

str. Trnečka Zdeněk DiS.

okrsek E 3
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinnými a činžovními domy, 
oblast dolní Liščiny, ul. Mugli-
novská, ul. Pláničkova a okolí 
- bydlící  z větší části sociálně 
nepřizpůsobivé a slabé obyva-
telstvo - devastace bytového 
fondu, narušování obč. soužití, 
narušování VP, areály garáží 
- vloupání, devastace, objekty 
firem - vloupání, sběrna druh. 
surovin ul. Vývozní - PPO, re-
staurační zařízení - VP, rušení 
nočního klidu, ul. Na Liščině - 
potraviny, restaurace - konzu-
mace alkoholu na veřejnosti, 
VP, občanské soužití, Ústav 
soc. péče, mateřské školky, 
místa častého výskytu černých 
skládek, zastávky MHD - van-
dalismus, VP, čerpací stanice.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Fabian Martin 

str. Čermák Jiří

okrsek E 10
charakteristika a problema-
tika v okrsku: 
Teplotechna - burza spo-
třebního zboží - správnost 
parkování, BESIP, vloupání do 
vozidel, ul. Šenovská sběrna 
druhotných surovin, Hraneč-
ník - stánky s občerstvením, 
zástavba rodinných domků, 
čerpací stanice, lesní porost, 
točna tramvají MHD, průmys-
lová zóna, činžovní zástavba 
sociálně slabých občanů na ul. 
Šenovská - občanské soužití, 
VP, restaurační zařízení, zaklá-
dání černých skládek, objekty 
garáží - vandalismus, vloupání, 
zastávky MHD.

okrskář: 
str. Zábojníková Hana

okrsek E 11
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinnými a činžovními domy, 
osada Míru a okolí  - činžovní 
domy sociálně slabého a ne-
přizpůsobivého obyvatelstva - 
konflikty s starousedlíky, naru-
šování VP, občanského soužití, 
rušení nočního klidu, devas-
tace bytového fondu, volně 
pobíhající psi, sběrny druhot-
ných surovin ul. Lihovarská, ul. 
Bořivojova - PPO, krádeže dru-
hotných surovin, ul. Vratimov-
ská objekty firem, průmyslová 
zóna, kostel, hřbitov - krádeže,  
dále ul. Škrobálkova ZŠ, pošta, 
ul. Holvekova - objekt armády 
spásy, potraviny - narušování 
VP osobami bez přístřeší, ul. 
Nástupní - MŠ,  okolí rest. zaří-
zení - VP, noční klid, zast. MHD.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři:
str. Koch Milan 

str. Balog Edmund 

str. Kubica Libor

okrsek E 2
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinných domů, gymnázium, 
hřiště, objekty firem v areálu 
bývalého dolu Koblov, dia-
gnostický ústav pro mládež, 
zahradnicví Korner, hřbitov, 
Koblovské jezero - pytláctví, 
hotel, restaurace, zastávky + 
točna MHD, vybydlené domy 
po záplavách, zahrádkář-
ská kolonie, činžovní domy 
sociálně slabých občanů na 
ul. Riegrova - narušování VP, 
občanské soužití, devastace, 
ul. Žižkova obchod - konzuma-
ce alkoholických nápojů, zne-
čišťování VP, kostel, objekty 

firem, zakládání nepovolených 
skládek.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Jurník Zdeněk 

str. Klein Stanislav DiS.

okrsek E 12
charakteristika a proble-
matika v okrsku: okolí 
areálu závodu Mittal, ul. 
Vratimovská - hotel Kovák, 
celnice, poliklinika, pošta, 
učiliště, hasičská zbrojnice - 
vloupání do zaparkovaných 
vozidel, správnost parko-
vání, BESIP, točna MHD + 
zastávky - vandalismus, VP, 
průmyslová zóna a obchody 
na ul. U sýpky a ul. Frýdecká, 
nádraží ČD - osoby bez pří-
střeší - znečišťování veřejné-
ho prostranství, narušování 
VP, cyklostezka porušování 
BESIP, restaurační zařízení - 
rušení nočního klidu, pohyb 
podezřelých osob v oblasti - 
krádeže druhotných surovin.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
Tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Škarka Jiří

okrsek E 5
charakteristika a pro-
blematika v okrsku: 
řídká rodinná zástavba, ul. 
Keltičkova byty v nízko-
patrových domech, novo-
stavby - krádeže stavebního 
materiálu, druhotných 
surovin, Ústřední hřbitov, 
kostel, Slezsko-ostravský 
hrad, čerpací stanice, gará-
že. Krádeže věcí ze hřbito-
va, vandalismus, krádeže 
druhotných surovin - pohyb 
podezřelých osob v okolí 
sběrny na ul. Na Najman-
ské, objekty firem - vlou-
pání, komplex garáží ul. Na 
Burni a okolí - vloupání, de-
vastace, zakládání černých 
skládek.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Hogh Miroslav 

okrsek E 5

charakteristika a proble-
matika v okrsku: řídká 
rodinná zástavba, ul. Keltič-
kova byty v nízko-patrových 
domech, novostavby - krá-
deže stavebního materiálu, 
druhotných surovin, Ústřed-
ní hřbitov, kostel, Slezsko-
ostravský hrad, čerpací 
stanice, garáže. Krádeže věcí 
ze hřbitova, vandalismus, 
krádeže druhotných suro-
vin - pohyb podezřelých 
osob v okolí sběrny na ul. Na 
Najmanské, objekty firem - 
vloupání, komplex garáží ul. 
Na Burni a okolí - vloupání, 
devastace, zakládání černých 
skládek.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Hogh Miroslav 

okrsek E 4
charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinnými domy, sídlištní 
zástavba - parkování vozidel, 
vloupání do vozidel, objek-
ty novostaveb, restaurační 
zařízení na ul. Švédská - ru-
šení nočního klidu, nákupní 
středisko Plus, stadion Bazaly, 
objekty ÚMOb.  Sl. Ostra-
va, ZŠ, MŠ, VŠP, koleje VŠB, 
gymnázium ul. Hladnovská - 
hřiště - VP, závadová mlá-
dež, KD Muglinov, Vesnička 
soužití - občanské soužití, 
areály garáží, objekty firem, 
frekventované zastávky MHD, 
parkoviště ZOO - vloupání do 
motorových vozidel.

okrskáři: 
str. Mikula Petr 

str. Steiner Antonín 

str. Hrbáček Marek

okrsek E 7

charakteristika a proble-
matika v okrsku: zástavba 
rodinnými domy, ul. Vrbická 
zahrádkářská kolonie - kráde-
že pěstitelských produktů, ul. 
Briketářská - restaurace V za-
táčce - VP, noční klid, potraviny 
Hruška - konzumace alkoholu 
sociálně nepřizpůsobivými ob-
čany a osobami bez přístřeší, 
znečišťování VP, lesní porost 
- zakládání černých skládek, 
pohyb podezřelých osob a krá-
deže druhotných surovin.

Služebna Městská policie Slez-
ská Ostrava IVC
Čs. Armády 20
tel. 950 735 011

okrskáři: 
str. Janšta Dušan

MěP Slezská 
Ostrava hlásí
Mladíci zkonzumovali 
minerální vodu, ale 
nezaplatili ji

Na dva nezletilé chlapce ve 
věku třinácti let, kteří v jedné 
z prodejen potravin ve Slezské 
Ostravě vypili minerální vodu 
v hodnotě 8 korun, aniž by 
zaplatili, si v polovině února 
posvítila hlídka městské po-
licie. Přivolal ji zaměstnanec 
prodejny, který chlapcům za-
bránil v odchodu z prodejny. 
Jelikož nebylo možné telefo-
nicky zkontaktovat zákonné 
zástupce mladíků, strážníci 
oba doprovodili do místa byd-
liště, kde je rodičům osobně 
předali. Rodiče následně zboží 
dodatečně zaplatili. 

V noci dostali chuť na sladké
K cukrárně ve Slezské Ostra-
vě, kterou si vyhlédli zlodějo-
vé, vyjížděla první březnový 
den hlídka městské policie, 
a to na základě oznámení na 
linku 156. Když strážníci při-
jížděli k místu, spatřili dva 
muže (30 a 39 let), kdy jeden 
stál těsně před vstupními 
dveřmi do cukrárny a druhý 
postával jen několik metrů 
opodál a rozhlížel se kolem. 
Když spatřili přijíždějící slu-
žební vozidlo, chtěli se z mís-
ta nenápadně vzdálit, avšak 
strážníci je zadrželi. Oba po-
spíchali natolik, že na místě 
zapomněli páčidlo, kterým 
se pokoušeli dostat dovnitř, 
o čemž svědčilo zjištěné po-
škození dveří. Oba výtečníky 
předali strážníci přivolaným 
policistům.  (vk)

Městská policie Ostrava zřídila nové okrsky



Na Velký pátek pásla chudá žena z kosovského domku pod svahem Landeku krávu. K hrudi 
tiskla své dítě, aby ho alespoň trochu ochránila před chladným jarním počasím.

Za zpěvu pašijových písní, které na pastvinu doléhaly ze vzdá-
leného kostela, zadumaně přemýšlela o své bídě. Z chmurných 
úvah ji vyrušil podivný hluk ozývající se za jejími zády.

Bázlivě se otočila a uviděla, jak se skála v Landeku otvírá. Opa-
trně přišla blíž a spatřila vchod do podzemní chodby, osvětlený 
omamným leskem zlata, stříbra a drahých kamenů.

„Neboj se. Z těchto pokladů si vezmi, co uneseš, a už nikdy ne-
budeš vědět, co je to bída...“ 

„...Nesmíš ale zapomenout, že až skončí v kostele mše, skála se 
uzavře,“ uslyšela tajemný hlas, který vycházel z kamenných zdí.

Opatrně odložila své dítě na podlahu a začala si zlatem plnit 
kapsy, zástěru a šátek. Nabytý poklad vynesla na pastvinu před 
skálou, ale na varování, které před chvíli slyšela, ve spěchu za-
pomněla. 

To se jí stalo osudným. Když se vracela zpátky ke skále, otvor 
do podzemí byl již uzavřen. Marně bědovala a prosila, aby se 
skála ještě jednou otevřela, jen na chviličku, jen co by si vzala 
své milované dítě. Všechno ale bylo marné.

Žalem zhroucená žena se téměř celý rok chodila modlit do okol-
ních kostelů, o radu prosila věštce a kouzelníky. Její zoufalá 
snaha získat své dítě zpět byla ale marná.

Zoufalá a v pomoc už nedoufající přišla ke starému, ale moud-
rému poustevníkovi, který jí poradil. Na Velký pátek se skála 
možná znovu otevře a dítě si z ní bude moci odnést.

Na Velký pátek, když se z kostela ozýval opět zpěv pašijových 
písní, skála v Landeku se opět otevřela. Zoufalá žena vběhla do 
podzemí a nevšímajíc si už zlata, rychle přitiskla k hrudi své 
dítě, které v koutku místnosti plakalo, a radostně vyběhla ven.

Šťastná, že 
opět nalezla 
největší po-
klad, své dítě, 
vrátila se žena 
na Bílou sobotu 
k landecké ská-
le, aby v trávě 
sesbírala zlato, 
které před 
rokem vynesla 
z podzemí.

Protože nebyla 
lakomá a část 
pokladu rozdala 
chudým, žilo 
se v té době 
lidem v Koblově 
dobře.
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Prodejna Ostrava DRIVE-IN, Betonářská 1, Slezská Ostrava
tel.: 553 401 445, 553 401 447-8, e-mail: obchod@aastavebniny.cz

Po-Pá 630 -1730, So 730-1130

www.aastavebniny.cz

PRODEJNA SLEZSKÁ OSTRAVA Vaše nejlevnější stavebniny
U nás budete spokojeni, nakoupíte za nejlepší ceny

25. 4. 2009
Veřejný trénink
10:00 – 20:00 hod 

neoficiální parkurové závody

 10:00 -12:00 a 13:00 – 15:00 hod

společenské pozdní odpoledne

 (pro zvané) 16:00 – 20:00 hod.

24. 4. 2009
Den otevřených dveří
15:00 – 18:00 hod.

Program ke Dni Země:

atrakce 

občerstvení

předvádění AGILITY

vožení na koních

lukostřelba

SDO Brontosauři - Středisko DVOREČEK, Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky, mobil: 603 279 237, mail: info@sdo.cz

Ples Slezské Ostravy očima fotoreportérky

Společenský ples městského obvodu Slezská Ostrava, který se 
konal v pátek 6. března v Kulturním domě města Ostravy, uvá-
děla zpěvačka a moderátorka Heidi Janků. Všechny přítomné 
uvítal hned v úvodu starosta ing. Antonín Maštalíř.

Na plese nechyběla ani sympatická 
místostarostka MUDr. Hana Heráková 
(vpravo).

Hlavní hvězdou večera byla nestárnou-
cí Petra Janů.

První cenu v tombole – televizor - vyhrál mladík na snímku.

Rozlehlý sál byl zaplněn do posledního místa.  SNÍMKY/  ANDREA VÁHALOVÁ

Starosta Antonín Maštalíř (vlevo) byl na roztrhání. 
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