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Nevím, jak Vy, ale já sama 
osobně nic proti čaroděj-

nicím nemám. 
Teď začátkem května se nám sešlo 
několik zvláštních svátků najednou 
– nejen první máj, lásky čas, ale také 
tzv. filipojakubská noc, plná tajem-
ství a záhad, nebo prastarý svátek 
ohně a života Beltain, a patrně mož-
ná nejvíce s ním spojený slet čaro-
dějnic z noci na prvního máje. 
Ale všecko to spolu souvisí – láska 
je čaro-dějná, práce čaro-dějné věci 
přímo vytváří, oheň je považován za 
jednu z podstat a z pralátek života 
a bez něj by ani ta „těchnika něbyla 
balšaja“, tak vlastně můžeme oslavo-
vat všechno najednou, aniž by se to 
protiřečilo. 
Mám ráda čarodějnice, a nevadí mí, 
že jsou na koštěti.  Vidím je všude ko-
lem sebe, stačí se jen podívat. Vždyť 
každá z nás jsme svým způsobem 
čaro-dějka.  Každá žena, která má 
ráda, je schopna neskutečných věcí, 
téměř až kouzel,- není spoutána jen 
jednostranným rozumem, ale svým 
vztahem k druhým přesahuje samu 
sebe, a už to samo o sobě je více než 
kouzelné a kam se na to hrabou ně-
jaké čáry. 
A pak – ve filosofii učím, mimo jiné, 
že myšlení se dá chápat jako průlet 
tajemstvím na čarodějnickém koště-
ti. Že myšlení je čarodějný let nezná-
mem, které tímto poznáváme. Tak 
my všichni, kteří myslíme (a nejen 
ženy), jsme prostě čarodějnice na 
košťatech. A někdy nám tou náma-
hou zarudnou i oči – a tak se po tom 
„letu“ vracíme s rudýma očima nově 
získaného poznání  a pochopení.  
Však to známe, někdy je naše zku-
šenost natolik těžce získaná, že nám 
zbudou z toho všeho skutečně jen 
zarudlé oči – a koště, abychom mohli 
letět dál. 
Ale zpět k ženám – čarodějkám. 
Proč se to čarodějné koště týká pře-
devším žen? Pomáhám si k tomu 
myšlenkou Erasma Rotterdamské-
ho, který kdysi řekl, že žena, i kdyby 
chtěla být jakkoliv moudrá, zůstane 
vždycky blázínkem, který rozvese-
luje zasmušilou tvář muže. Ale je 
v zasmušilosti moudrost? Jen ten, 
kdo má skutečný nadhled (z výšky 
letu nad životem) se tomu všemu 
umí zasmát a brát to s humorem. 
Takže ne muž, ale ta žena, která 
rozveseluje zasmušilost, je nakonec 
ta „moudrá“. 
A tak bych ke všem těm svátkům nej-
raději přidala ještě další – svátek všech 
přemýšlejících lidí a moudrých žen, 
které umí brát život s humorem.  A ob-
čas se tajně prolítnou na koštěti… tak, 
aby je nikdo neviděl. 
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

HRUŠOV, OSTRAVA/  Nejen vzpo-
mínky, ale také s tím spojená 
notná dávka nostalgie nutí 
mnohé z těch, kteří se narodili 
či prožili své dětství a mládí 
v Hrušově, ke společným 
setkáním. To další se uskuteč-
ní už 30. května v Kulturním 
domě v Petřkovicích a podle 
pořadatelů je o ně obrovský 
zájem. 

„Přestože už mnozí z těch, kteří stáli 
u zrodu „hrušováckých“ setkání, mezi 
námi nejsou, jejich myšlenka žije dál. 
Na společná setkání, která se konají co 
tři roky, se sjíždějí lidé z celého Česka, 
dokonce z daleké ciziny,“ říká Zdeňka 
Hrušková, která organizaci srazů pře-
vzala společně se svým manželem. Její 
vzpomínky na kdysi krásný Hrušov 
přinášíme na straně 6.
Na letošním srazu nebude chybět ani 
mistr sportu Ladislav Staněk, který 
jako chlapec kamarádil s geniálním 
hercem Vlastimilem Brodským a dal-
šími významnými rodáky, kteří Hru-
šov proslavili. 
Vznik Hrušova se datuje od roku 1256. 
Jeho zánik začal od roku 1960. Hlavním 
důvodem byly velké povodně v letech 
1960 a 1997, kdy měla voda nerovného 
soupeře v podobě značného poddolo-
vání jeho území. Živitelkami desetitisí-
ců jeho občanů byly dva dosti velké doly 
a největší v té době chemická továrna 
s přilehlou továrnou na hliněné zboží.

„Do školy jsem začal chodit na „obec-
nou“ za ředitelování pana Kročka 
a mým učitelem po celých pět let byl 
Jaroslav Šimšál, který byl vášnivým 
zahradníkem u nejstarší školy na Pří-
vozské ulici a já mu občas pomáhal. To 
bylo v létech 1927 – 1932,“ vzpomíná 
Ladislav Staněk, který se narodil 18. 
října 1921 v Hrušově.
Podle něj měly školy v Hrušově vždy vel-
mi dobrou úroveň. Byly české, německé 
a polské, což se po okupaci v roce 1939 
a pak po roce 1945 změnilo. „Jako žák 
jsem se velmi často stýkal s Vlastimilem 

Brodským, Karlem Fialou, Lubomírem 
Kosteckým, Ludvíkem Baranem, Mir-
kem Špaňhelem, Leopoldem Ševčíkem, 
Lubošem Kusem a partami kluků z obou 
částí hornických kolonií, jak u šachty 
u nádraží, tak i v okolí Husitské ulice,“ 
pokračuje ve svých vzpomínkách mi-
str sportu, který v letech 1932 – 1934 
- za světové krize – studoval s Mirkem 
Špaňhelem na reálném gymnáziu v Pří-
voze a pak spolu pokračovali na měš-
ťanské škole v Hrušově. 
Jako sportovec tělem i duší nemůže 
zapomenout na rozmanitost spor-

tovního vyžití v Hrušově, kde se hrá-
la kopaná, házená, pozemní a lední 
hokej, mladí i starší veslovali, hráli 
kuželky a šachy, věnovali se skautu, 
atletice, gymnastice i plavání. „V mé 
době se vše provádělo za velmi, vel-
mi amatérských podmínek,“ zdůraz-
ňuje Staněk. V té době měl Hrušov na 
svém území tři hřiště pro kopanou, 
čtyři hřiště pro házenou, pět tělocvi-
čen, šest hřišť pro hrušovské chlapce 
a jeden z prvních bazénů na Ostrav-
sku (1931).  Marie Stypková
 (více na str. 6 a 8). 

Pamětníci si opět zavzpomínají na doby svého mládí

Osmé setkání „Hrušováků“ se kvapem blíží

ZEMĚ NIKOHO. Kdysi malebný Hrušov se stal zemí nikoho. Riegrova ulice patřila k nejhezčím.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych se s Vámi podělil 
o všechny důležité události 
a akce, které se udály v našem 
městském obvodu v posled-
ních týdnech. 

K těm – pro obvod nejzásadnějším – 
bezesporu patří novela zákona o insti-
tutu veřejné služby, kterou jsme jako 
první v republice začali realizovat 
v praxi. V první fázi jsme zaměstnali 
patnáct dlouhodobě nezaměstnaných, 
kteří uklízeli Riegrovu ulici. Pokud se 
tam dnes zajedete podívat, zjistíte, že 
je k nepoznání, že jsou uklizeny nejen 
domy, ale také jejich okolí. 
Více se dozvíte v pořadu Hledám prá-
ci, který by měla v těchto dnech odvy-
sílat Česká televize na 2. programu. 
Pokud jde o další akce, momentálně 
finišuje rekonstrukce chodníku na 
Hladnovské ulici, při které je vyměněn 

stávající asfaltový povrch za zámkovou 
dlažbu včetně nového přechodu. Loni 
na podzim byla v lokalitě sídliště Nová 
Osada zahájena rekonstrukce dalších 
čtyř bytových domů. U dvou bytových 
domů byla provedena nástavba, kde 
vznikly vždy dva podkrovní byty 3+kk. 
Rekonstrukcí těchto čtyř domů bylo vy-
tvořeno celkem 32 bytových jednotek. 
Kromě toho bylo zahájeno kolau-
dační řízení na 15 bytových domů 
včetně komunikací na Kubínově ulici 
v Heřmanicích a bylo vydáno stavební 
povolení na šestnáct řadových domů 
v lokalitě Podolí v Muglinově, dále sta-
vební povolení pro firmu SuReS na by-
tový dům na ulici Sazečská a stavební 
povolení na nástavbu a stavební úpra-
vy bytového domu Na liščině 2. 
Vzhledem k dlouhé zimě jsme měli 
v uplynulém období plné ruce prá-
ce se zimní údržbou komunikací 
a chodníků. Celé zimní období nás 
přišlo asi na 6,5 milionu korun. Za-

čátkem března bylo zahájeno čištění 
po zimním období, které stále probí-
há, a vzhledem k příznivému počasí 
byly zahájeny rovněž práce na údrž-
bě majetku, jako jsou čekárny  na 
zastávkách Stará cesta, Betonářská, 
Lávka, Košická, vyrábí se čekárna na 
zastávku U Dvora, Instalovaly se také 
závory na ulici Přibylova a v rampě 
Rajnochova, aby se zabránilo vzniku 
nepovolených skládek. 
Mnozí z vás si určitě povšimli, že se 
naši dělníci podíleli na údržbě zeleně  
- konkrétně na kácení stromů a oře-
zech keřů. Na ústředním hřbitově se 
dokončuje náhradní výsadba jako 
ekologická újma za vykácenou zeleň 
v rámci výstavby dálnice v celkové 
hodnotě šest milionu korun. 
Odbor technické správy budov za-
bezpečoval několik akcí na údržbě 
a opravách bytového fondu a ostat-
ních budovách svěřených mu do sprá-
vy. Jedná se o čtyři volné byty na Ko-

něvově, Riegrově a Plechanově ulici za 
celkem 518 tisíc korun.  
Je třeba také zmínit, že momentálně 
probíhá jednání s úřadem práce o při-
jetí 10 zaměstnanců na veřejně pro-
spěšné práce.
Odbor školství a kultury pokračuje 
v přípravě a zajištění cyklu koncertů 
v naší obřadní síni, u příležitosti Dne 
učitelů uspořádal slavnostní setkání 
s řediteli základních a mateřských škol, 
ve Slezskoostravské galerii proběhlo 12. 
března scénické čtení z díla Pavla Popel-
ky spojené s koncertem lidové hudby, 
7. dubna byla zahájena výstava ZUŠ E. 
Runda s názvem Picasso nebo Slavíček, 
která potrvá do 24. května. V prostorách 
radnice můžete zhlédnout také velmi 
zajímavou výstavu s názvem Kamčat-
ka – země vulkánů a šamanů a výstavu 
fotografií s názvem Romové ze Vsetína. 
Další informace se dozvíte na našich we-
bových stránkách www.slezska.cz. 
 ing. Antonín Maštalíř, starosta

OSTRAVA/  Od 1. dubna 2008 je Měst-
skou policií Ostrava provozována neur-
gentní zelená linka, na kterou mohou 
občané oznamovat nejrůznější závady, 
poruchy či poškození veřejně prospěš-
ných zařízení a předávat další podněty. 
Operátoři na bezplatné telefonní lince 
800 199 922 za rok jejího fungování 
přijali celkem 3 570 oznámení od ob-
čanů. Týkala se poškozené či neupra-
vené veřejné zeleně, uhynulých nebo 
volně pobíhajících zvířat, omezení 
sjízdnosti nebo schůdnosti komuni-
kací, nefunkčního veřejného osvětle-

ní, chybějících kanálových vík a po-
klopů, černých skládek, poškozeného 
dopravního značení, závad na světel-
né signalizaci aj. Na zelenou linku se 
však občané obracejí také s žádostmi 
o pomoc a poskytnutí rady (jak si vy-
řídit nové doklady, informace vztažmo 
k vyhláškám a nařízením města, jak 
postupovat v tíživé situaci apod.).
Zelená linka je v provozu nepřetržitě 
24 hodin denně, občané ji využívají 
v denních i nočních hodinách, přičemž 
ve večerní době převládají oznáme-
ní o závadách na veřejném osvětlení 

a podněty, týkající se parkování. Nej-
více je pak zelená linka občany využí-
vána mezi 8. a 10. hodinou dopolední.
Za rok svého fungování bylo na zelenou 
linku učiněno 1 922 oznámení, týkajících 
se nejrůznějších závad a poruch (veřejná 
zeleň, veřejné osvětlení, dopravní znače-
ní apod.), bylo přijato 1 040 dalších pod-
nětů (černé skládky, vraky, uhynulá zví-
řata na komunikacích apod.), operátoři 
poskytli v 510 případech volajícím rady 
a požadované informace a vyřizovali dal-
ších 98 oznámení (přepojení na tísňovou 
linku, poděkování občanů apod.).  (red)

Zelená linka slouží občanům už rokDalší schůze 
zastupitelstva 
se uskuteční 
25. června 2009 
v 15 hodin 
v Kulturním 
domě Muglinov.
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OSTRAVA/  Lepší pracovní pod-
mínky získali tělesně postižení 
zaměstnanci, kteří v chráněné 
dílně Charity sv. Alexandra 
v Ostravě likvidují elektrické 
spotřebiče. Fyzicky namáha-
vou práci teď za ně vykonává 
nová demontážní linka, která 
zároveň umožní zpracovat 
větší množství odpadů.

V dílně, která funguje v areálu firmy 
OZO Ostrava od roku 2003, se na den-
ních a odpoledních směnách střídá 22 
lidí se zdravotním znevýhodněním. 
Loni zpracovali více než 1 100 tun 
elektrických a elektronických zaříze-
ní. „Díky nové lince už zaměstnanci 
dílny nemusejí spotřebiče a jejich čás-

ti ručně přenášet, čímž se jim výrazně 
usnadní a urychlí práce. Většina těch-
to lidí se potýká se zdravotním ome-
zením, kvůli kterému se u nich velmi 
rychle projeví důsledky přetíženosti,“ 
řekl ředitel Charity sv. Alexandra Pa-
vel Folta.
„Nové prostory s dopravními pásy 
šetří jejich síly, mohou tak déle praco-
vat,“ dodal Folta s tím, že v minulosti 
lidé museli těžké spotřebiče přenášet 
z kontejneru na své pracoviště vzdá-
lené až 30 metrů, což někteří sami ani 
nezvládli.
Se zprovozněním linky výrazně stou-
pá produktivita práce. Každý zaměst-
nanec denně rozebere 350 až 400 ki-
logramů elektrických spotřebičů. Jeho 
rukama tak během směny projde na-
příklad až 16 televizorů o hmotnosti 
25 kilogramů.  (red)

OSTRAVA/ Ve Slezské Ostravě 
přibyly v posledních letech 
stovky bytů a výstavba 
dalších se připravuje. Radní 
hledají možnosti, jak v obvodě 
zlepšit příležitosti k nakupo-
vání či sportovnímu vyžití. 
O tom všem se jednalo na akci 
s názvem Slezská Ostrava – 
stavební boom pokračuje? 

Akci, která se konala v Slezskoostrav-
ské galerii 8. dubna, zaštítil starosta 
obvodu ing. Antonín Maštalíř. Fórum 
mělo odpovědět na otázky, které se 
týkaly specifik Slezské Ostravy, při-
pravovaných projektů, budoucnosti 
hrušovské průmyslové zóny a součas-
né situace a cen na rezidenčním trhu. 

Přítomni byli kromě zástupoců Slez-
ské Ostravy Pavel Bednář z Ostravské 
univerzity, Jan dvořák z ostravského 
magistrátu, Marcela Tomášková z RPG 
Real Estate a další. 
Areál bývalého Dolu Petr Bezruč na 
hladnovském kopci by se mohl stát 
novým cetrem Slezské Ostravy. Nyní 
tam jsou budovy s kancelářemi a leh-
ký průmysl. Většina areálu je ale ne-
využitá. „Dalo by se tam vytvořit nové 
centrum obvodu, které by bylo na ko-
pečku,“ míní místostarostka Slezské 
Ostravy Hana Heráková. Právě proto 
teď radní usilují o změnu územního 
plánu, která by tuto lokalitu změnila 
z lehkého průmyslu na jádrové území. 
Chtějí tím zabránit, aby se tam usazo-
valy další průmyslové firmy. „Jeden 
podnikatel si tam chtěl udělat výrob-
nu nábytku se spalovnou, ale kousek 

odtud jsou domy,“ zdůraznila Heráko-
vá.
Kopec, na jehož vrcholu je areál bý-
valého dolu, je v posledních letech 
vyhledávaným místem k bydlení. Nej-
známějším dokončeným projektem 
je výstavba Atria Slezská se 123 byty. 
„Postavilo se tu několik stovek bytů, 
nestavějí se tu ale žádné super– a hy-
permarkety. Všude rostou, jen na Slez-
ské ne,“ diví se starosta obvodu Anto-
nín Maštalíř s tím, že je zde jen jeden 
větší obchod, a ten praská ve švech. 
Vedle obchodu podle něj v obvodu 
chybějí i místa pro sportovní vyžití. 
Některé lokality, kde by byla sporto-
viště vhodná, už mají na radnici vyti-
pované, a to například odval bývalého 
dolu Zárubek. Rekreačně oddychovou 
zónu radnice plánuje u Koblovských 
jezer.  Marie Stypková

Radní diskutovali o budoucnosti výstavby na Slezské

Slezské chybí centrum

STAVEBNÍ BOOM?  O tom, co udělat, aby byla Slezská Ostrava stále krásnější, 
debatovali na stavebním fóru představitelé obvodu se zástupci města a RPG. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

ÚLEVA. Nové prostory s dopravními pásy šetří síly tělesně postižených zaměst-
nanců.  FOTO/  OZO

Město radí, kam s větvemi a trávou
OSTRAVA/  Obyvatelům Ostravy, kteří se chtějí zbavit trávy i jiného zeleného 
odpadu ze zahrad, doporučuje magistrát, aby ho zdarma odložili do sběrné-
ho dvora, ale jen vmnožství, které lze převézt přívěsným vozíkem za osobním 
autem. Za větší množství už se platí. Větve i kmeny stromů do průměru 10 
centimetrů lze odevzdat v areálu OZO v Ostravě-Kunčicích nebo na skládce 
komunálního odpadu v Hrušově.  (red) OSTRAVA/  Nové počítačové centrum, které by 

mohlo vzniknout v Ostravě do šesti let, zkva-
litní život ve městě i nabídne nová pracovní 
místa. „Superpočítač Ostravě přinese novou 
kvalitu investic, zhruba dvě stovky nových 
pracovních míst pro špičkové odborníky 
a kvalitnější život ve městě,“ prohlásil ostrav-
ský primátor Petr Kajnar.
Podle něj bude informační centrum navazovat na veškeré 
současné ostravské počítačové aktivity. „Projekt IT4In-
novations umožní rozvoj tradičního průmyslu, jako je 
strojírenství nebo hutnictví, s využitím inovací. Občanům 

zase zvýší kvalitu života. Počítač vytvoří modelové situace 
a díky nim bude možné zabránit kritickým koncentracím 
škodlivin v ovzduší, předvídat vývoj ekologických havárií 
či řešit krizové situace zaviněné přírodními živly, jako jsou 
povodně či požáry,“ uvedl primátor.
Takovýchto superpočítačů je na světě velmi málo a Čes-
ká republika nemá zatím ani jediný. Projekt je jedním 
z nejvážnějších kandidátů na podporu z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropské unie,“ 
uvedla mluvčí projektu Eva Kijonková s tím, že počíta-
čové centrum bude zpracovávat řadu výpočetních úloh 
z mnoha oblastí. „Například z oblasti průmyslu, z vývoje 
léčiv či pro lepší bezpečnost a zdraví obyvatel,“ upřesni-
la Kijonková.  (red)

Linka usnadní 
práci postiženým

Superpočítač zlepší život ve městě 
a přinese i nová pracovní místa

Noví strážníci se představili zastupitelům

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dota-
zům k Obecně závazné vyhlášce 
č. 2/2009, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství, resp. k vymeze-
nému území v městském obvodu 
Slezská Ostrava, kde je zakázáno 
konzumovat alkoholické nápoje 
na veřejném prostranství, vám 
předkládáme mapu městského 
obvodu Slezská Ostrava s takto 
vymezeným územím. 
Dalším územím, kde je zaká-
záno konzumovat alkoholické 
nápoje, a který není v mapě vy-
značen, je areál Základní školy 
Ostrava-Kunčičky na ulici Škro-
bálkova mezi ulicemi Vratimov-
ská a Pstruží. Zákaz konzumace 
alkoholických nápojů v měst-
ském obvodě Slezská Ostrava  je 
vymezen i v přístřešcích zastávek 
městské hromadné dopravy.
 odbor vnitřních věcí

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jak jsme informo-
vali v minulých číslech SON, dosavadní 
počet okrsků v Ostravě byl navýšen z 35 
na 154, z čehož na městský obvod Slezská 
Ostrava připadá plných deset okrsků. 
Na veřejný pořádek v nich dosud do-
hlíželo 19 okrskářů. S ohledem na stav 
veřejného pořádku, nápad trestné čin-
nosti, polohu a rozlohu každého okrs-
ku je pro každý okrsek stanoven určitý 
počet okrskářů. Zatímco některé okrs-
ky jsou spravovány jedním, jiné okrs-
ky jich mohou několik. V městském 
obvodu Slezská Ostrava se¨počítá s 25 
okrskáři. Jejich počet bude doplňován 
postupně v průběhu letošního roku. 
Cílem tohoto kroku je, aby každý občan 
našeho města znal „svého strážníka“ 
a s důvěrou se na něj obracel kdykoli 
bude potřebovat jeho pomoc. Náš sní-
mek zachycuje „slezskoostravské“ měst-
ské strážníky, kteří se představili zastu-
pitelům obvodu na jejich posledním 
jednání v Kulturním domě Muglinov. 
Přivítala je místostarosta MUDr. Hana 
Heráková (ODS). (red) 
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OSTRAVA/  Ještě nedávno se 
mnozí lidé báli chodit do 
sklepů nebo na půdy bývalých 
hornických činžáků na Lišči-
ně. Přes hory odpadků totiž 
nebylo vidět. Aby se situace 
zlepšila, bylo před domy na 
ulicích přistaveno v pátek 3. 
dubna patnáct velkokapacit-
ních kontejnerů, a to na ulice 
Žalmanova, Vývozní, Sodná 
a Orlovská.
Zdejší obyvatelé měli celý víkend na 
to, aby si nejen v domech, ale i v blíz-
kém okolí uklidili. Naprostá většina 
z nich se s chutí pustila do práce a už 
v pondělí nemohli někteří kolemjdou-
cí Liščinu poznat. 
Asi jsem se spletl, zajel jsem někam 
jinam,“ tak zareagoval nejspíš kaž-
dý, kdo v pondělí 6. dubna přijel na 
Liščinu a dobře si pamatoval, jak to 
tu vypadalo ještě před několika dny. 
Odpadky z prostranství před domy 
a na ulicích zmizely, na půdách i ve 
sklepích je prázdno a čisto. „Naplnili 
jsme dvacet velkoobjemových kon-
tejnerů. Liščinu byste nepoznali. Pra-
covali skoro všichni,“ pochvalovala si 
romská aktivistka z občanského sdru-
žení Vzájemné soužití Jolana Šmarho-
vičová s tím, že nápad uklidit si před 
vlastním domem se zrodil před něko-
lika měsíci schůzemi. Ty řídila právě 

Šmarhovičová, která pracuje s dětmi 
v místním komunitním centru. „Exis-
tuje celý projekt zkvalitnění života 
na Liščině. Lidem jsme ho představili 
na schůzích a jim se to líbilo. Teď jde 
hlavně o to, aby se tu pořádek udržel,“ 
zdůrazňuje. Osmadvacetiletá Miluše 
Ištánková, která bydlí v Žalmanově 
ulici na Liščině už devět let, je spoko-
jená. „Poprvé nám tu přistavili velké 
kontejnery, abychom měli kam odpad-
ky vyhazovat. Já jsem ráda, že jsme 
se toho nepořádku zbavili. Hlavně ty 
sklepy a půdy, tam to bylo strašné,“ 
prozradila žena.

Spolupráce s RPG
Obytné domy v okolí většinou vlastní 
společnost RPG. Většinu nákladů spo-
jenou s úklidem a především odvozem 
odpadu zaplatí právě tato společnost. 
S organizací úklidu pomohli i předsta-
vitelé Slezské Ostravy, obvod tu má 
také malou část svých nemovitostí.
„Akci jsme pomohli zorganizovat hlav-
ně proto, aby se místní lidé sami zača-
li o sebe starat, aby měli motivaci žít 
v lepším prostředí. Věříme, že když si 
sami začnou uklízet, budou si více vážit 
své práce, získají k prostředí, ve kterém 
žijí, lepší vztah, a budou mít snahu si 
pořádek také udržet,“ věří místostaros-
ta Slezské Ostravy Radomír Mandok 
(ODS) s tím, že přimět k lepším stylu ži-
vota chtějí radní hlavně mladé lidi. Do-
dal, že až do neděle by se uklízet měly 
domy a jejich okolí v lokalitách ulic 

Místostarostka obvodu Slezská Os-
trava MUDr. Hana Heráková (ODS) 
vzpomíná, jak ještě před několika 
desetiletími byla oblast Na Liščině 
příjemnou čtvrtí: „Chodila jsem tady 
často, bydlely tu moje spolužačky ze 
základní školy. Jenže postupně je to 
pořád horší.“ Podle místostarostky 
jsou velkou nadějí právě mladí Romo-
vé. „S těmi staršími je mnohdy těžká 
domluva, ale je zde hodně mladých. 
S nimi se už mluvit dá,“ říká Hana He-
ráková s tím, že šance, že Liščina bude 
opět pěkným místem, prý tak není vů-
bec beznadějná. 
Přesto bude změna k lepšímu ještě ve-
lice složitá. Některé zdejší domy bude 
nezbytné kvůli jejich naprosté devas-
taci a zchátralosti zbourat, jiné snad 
podstoupí postupnou rekonstrukci. 
Tu bude třeba zaplatit, ale najít viníka 
současného zchátralého stavu čtvrti 
je v podstatě nemožné. Nikomu totiž 
není možné nic dokázat.
Na tom, že je na Liščině konečně po-
řádek, má bezesporu velkou zásluhu 
komise životního prostředí při Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava. 
„Těmito negativními jevy jsme se ne-
ustále zabývali na svých zasedáních. 
Společně se zástupci RPG jsme hleda-
li cesty, jak na to. Zdá se, že přistavit 
lidem před baráky kontejnery, aby 
si mohli uklidit, byla dobrá volba,“ 
zhodnotil předseda komise životního 
prostředí ing. Jiří Šárek. 
 Marie Stypková

DŮSTOJNÝ ODPOČINEK. Zaměstnanci městského obvodu vysadili na přelomu března a dubna několik desítek již vzrost-
lých tují. Hřbitov se tak stává stále důstojnějším místem posledního odpočinku zemřelých.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

PŘÍKLADEM. Jako první se zhostily úklidu na Liščině malé děti. 

S CHUTÍ DO TOHO.  Kontejnery se pomalu, ale jistě plnily.  SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Ústřední 
hřbitov, jehož správcem 
je městský obvod Slezská 
Ostrava, je stále důstojněj-
ším pietním místem pro 
odpočinek našich blízkých 
zemřelých. 
Obrovskou zásluhu na tom mají pra-
covníci oddělení hřbitovní správy 
v čele s Natašou Lukášovou. „Mo-
mentálně provádíme rozsáhlou vý-
sadbu v areálu ústředního hřbitova 
ve Slezské Ostravě podle projektové 
dokumentace s názvem Rekonstruk-
ce zeleně na ústředním hřbitově ve 
Slezské Ostravě. Náhradní dřeviny 
a keře jsme získali od odboru život-
ního prostředí ostravského magis-
trátu,“ řekla Nataša Lukášová a do-
dala, že během podzimu loňského 
roku a letošního jara bude vysazeno 
asi devět set sadovnicky zapěstova-
ných stromů a zhruba tři tisíce sa-
dovnicky zapěstovaných keřů. 
„Kromě toho jsme provedli celko-
vou rekonstrukci hrobové skupiny 

s označením SK 69, kde došlo k vý-
měně přestárlých tují včetně vyfré-
zování pařezů a následné výsadbě 
nových vzrostlých jehličnanů,“ dopl-
nila Lukášová s tím, že nové výsadby 
přispějí k celkovému zkrášlení hřbi-
tova. 
I to může být důvod pro některé ne-
nechavce, kteří kradou na hřbitovech 
vše, co jim padne do oka. Nejčastěji 
jsou to různé měděné a železné lam-
pičky, kříže, zloději však nepohrdnou 
ani květinovou výzdobou. Vždyť loni 
někdo ukradl na třicet vzrostlých tují, 
které zřejmě potřeboval k osazení 
svého pozemku.
Ústřední hřbitov leží na 27 hekta-
rech a oplocení kolem něj měří pět 
kilometrů. „Přestože na hřbitově je 
nepřetržitá hlídací služba, uhlídat 
tak velký pozemek prostě nelze,“ 
říká Nataša Lukášová a apeluje na 
všechny slušné občany, aby si vší-
mali případného podezřelého cho-
vání návštěvníků hřbitova, a pokud 
mají podezření, že se děje něco ne-
kalého, nahlásili to na správu hřbi-
tova.  (sy)

Postupně bude vysazeno na čtyři tisíce nových keřů a dřevin

Nejen nové tuje krášlí centrální hřbitov

Desítky kontejnerů se naplnily odpadky

Jan Hus na hradě
OSTRAVA/ Lidovou slavnost Cyril, 
Metoděj a mistr Jan Hus na Slez-
skoostravském hradě uspořádá 4. 
července pro širokou veřejnost již 
potřetí ostravská ekumena a nábo-
ženské obce Církve československé 
husitské v Moravské a Slezské Os-
travě.
Během programu, na kterém se 
budou podílet i studenti Ostravské 
univerzity, si přijdou na své všech-
ny věkové skupiny návštěvníků.
Vrcholem programu by se mělo 
stát vystoupení pražského vokální-
ho Kvarteta svatého Vavřince, které 
v roce 2005 koncertovalo i ve slav-
né newyorské Carnegie Hall. Slez-
skoostravský hrad poctí premiérou 
svých originálních husitských cho-
rálů, která bude zakončena slav-
nostním zapálením hranice.
Celým programem bude návštěvní-
ky provázet herec činohry Národ-
ního divadla moravskoslezského 
Vladimír Polák.  (red)

Myslivecké sdružení Ostrava 
– Heřmanice dělalo už tradič-
ně jakousi uzávěrku. O tom, 
že se v loňském roce opravdu 
činili, svědčí následující 
řádky. 

Loňský rok započali třináctým roční-
kem mysliveckého plesu v sále Kultur-
ního domu Michálkovice. Akce se se-
tkala s mimořádným úspěchem a má 
každoročně nárůst zájemců. 
„O námi pořádané akce je stále vel-
ký zájem z řad myslivců i široké ve-
řejnosti. Obliba našich kulturních 
akcí roste a v posledních letech na 
nich vidíme stále více lidí nejen 
z okolí Heřmanic, ale také přátele 
a známé z jižní Moravy a českých 
krajů,“ říká předseda heřmanické-
ho mysliveckého sdružení Lumír 
Bieroš. 
Místní sdružení Ostrava Heřmanice 
hospodaří na necelých 1200 hekta-
rech, na nichž je rozmístěno 28 kr-

melců a 41 zásypů. Honitba se oproti 
předchozím letům opět mírně zmen-
šila. Je to zapříčiněno novou výstav-
bou dálnice D1 a s tím související vý-
stavbou infrastruktury.
„Na krmnou sezónu 2008 – 2009 
bylo zajištěno dostatečné množství 
krmiva. Toto bylo zakoupeno buď 
za peníze MS, nebo formou sponzor-
ských darů přátel MS a našich členů. 
Za to jim patří naše díky,“ zdůraz-
ňuje předseda a jen pro názornost 
dodává, že na zimu bylo pro zvěř 
nakoupeno například 12 metráků 
krmných granulí, sedm metráků ku-
kuřice, 15 metráků pšenice nebo 50 
kilogramů krmné soli. nechyběly ani 
další pochoutky pro lesní zvěř. 
Na základy do zásypů bylo rozvezeno 
pět tun kvalitního pozadku. 
Plán odlovu srnčí zvěře činil 22 kusů, 
odloveno bylo nakonec 16 kusů, devět 
kusů srazila auta,“ vyjmenoval místo-
předseda Radomír Šmíd s tím, že pod 
koly automobilů končí velké množství 
zvěře.

A jak to bylo s lovem? 
V roce 2008 byli odloveni čtyři zajíci, 
46 bažantů, 75 holubů hřivnáčů, 171 
kachen březňaček, 28 poláků velkých, 
13 lysek černých, šest hus velkých 
a jedno divoké prase. 
„Pro obnovení krve a zvýšení stavu 
bažantí zvěře jsme zakoupili třicet 
bažantích slepic, které byly vypuštěny 
do volné přírody na rybníky,“ dodává 
Šmíd..
Pokud jde o zvěřinu ze srnčí zvěře, 
ta byla použita na akce heřmanic-
kého mysliveckého sdružení a také 
darována členům, kteří dosáhli ur-
čitého životního jubilea. Drobná 
zvěř se rozdělila mezi členy podle 
odpracovaných brigádnických ho-
din a také byla použita do tombol 
na honech.
„Nemalé škody na drobné zvě-
ři nám působí zvěř škodná, proto 
jsme ulovili 42 lišek, 15 kun, 15 
strak, 75 toulavých koček a čtyři 
toulavé psy,“ vyjmenovává jednatel 
Jiří Lizák. 

Ani letošní rok nebude na akce heř-
manických myslivců chudobný. Už 
16. května se může široká veřejnost 
těšit na tradiční smažení vaječiny, 
kterou budou doprovázet střelec-
ké soutěže z brokových zbraní, ze 
vzduchovek na pevné i pohyblivé 
cíle. Soutěže jsou jak pro dospělé, 
tak pro děti. Pro všechny jsou při-
praveny ceny.
18. července se uskuteční střelecká 
soutěž o Velkou cenu Heřmanic, 16. 
srpen bude patřit střelecké soutěži 
družstev. „Jedná se o největší akce 
roku. Tato soutěž je ozdobou celého 
střeleckého soutěžení pořádanými 
sdružením Ostrava Heřmanice,“ zdů-
razňuje Lumír Bieroš s tím, že na 
všech akcích je připravena myslivec-
ká kuchyně, kde jsou k mání zvěřino-
vé speciality.
Na heřmanické myslivce pamatuje 
i slezskoostravská radnice, od kte-
ré obdrželi heřmaničtí myslivci dar 
5 tisíc korun, a to na nákup krmiva. 
 (red)

Heřmaničtí myslivci mají důvod k radosti
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Pro mládež 
není asi nic lepšího, než „zařá-
dit“ si po večerce. A dokonce 
na půdě školního zařízení 
dopřát jí trochu povyražení 
i se zajímavým programem 
– čtením pro děti, taneční 
rozcvičkou, soutěžními kvízy 
až po spaní ve spacáku. 
A to se dělo ve dnech 3. až 4. dubna, 
od pátku až do soboty, u příležitos-
ti Mezinárodního dne dětské knihy 
v rámci projektu „Celé Česko čte 
dětem“ s tématickým názvem „Noc 
s Andersenem“ na Základní škole 
Chrustova ve Slezské Ostravě. Cí-
lem projektu je obecné uvědomění 
si, jak ohromný význam má hlasi-
té čtení dítěti pro jeho emocionál-
ní vývoj a formování návyku číst 
si v dospělosti. Hlasité předčítání 
v přátelské atmosféře je spolehlivý 
a účinný způsob, jak se může čte-
ní stát pro dítě stejně přitažlivým, 
či dokonce ještě přitažlivějším než 
televize. 

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, 
čtenáři musíme ukázat cestu
Tento projekt se velmi zalíbil i kan-
torce prvního stupně Mgr. Evě Kostiu-
kové, která se stala duší celého pro-

gramu a ZŠ Chrustovou do projektu 
přihlásila. 
Za vydatné pomoci vedení, ostat-
ních pedagogů, ekonomky a dalšího 
technického personálu nastala bo-
jová příprava celého klání. Pro žáky 
prvního stupně byla nejdřív vyhláše-
na soutěž v malování obrázků, něco 
jako přihláška do výběrového řízení, 
na základě něhož bylo vybráno asi 
35 dětí. 
Od 16 hodin vítá všechny příchozí pan 
ředitel Mgr. Radim Motyčka. Paní uči-
telky dohlížejí na přezutí dětí u šaten 
a ukládání batohů, spacáků a karima-
tek do tělocvičny. Jsme ubytováni. 
Děti dostaly také za úkol vlastnoruč-
ně si vyrobit oblíbenou knížku ze 
složeného papíru a jdou ji pověsit ve 
vestibulu školy na pohádkový strom. 
Mohly tak do pohádky napsat vzkaz 
pro pana Andersena nebo pro svoji 
paní učitelku. 
Atmosféra je příjemná a přátelská, 
velkou výhodou je pohodlí dětí, mo-
hou si klidně všude lehnout na ko-
berec a uvelebit se k vlastní spokoje-
nosti. Hlavně tak, aby jejich pozornost 
a soustředění nic nerušilo. 
Čas se lehce posouvá k 18. hodině 
a mladí loutkoherci Vendula Nováko-
vá a Lukáš Červinka předčítají ukázky 
z Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka 
Ondřeje Sekory. Do své role se vrhají 

ale tak vehementně, až málem nebyli 
k zastavení. Děti jsou do děje vtaže-
ny přímým spoluúčinkováním, herci 
čtení prokládají otázkami o zážitcích 
Ferdy a Pytlíka. Mezi pozvanými proto 
nemohli chybět ani praví Mistři slova, 
jakými bezesporu jsou dva ostravští 
bardi, redaktor kulturní rubriky MS 
Deníku, publicista, scénárista, básník 
Břetislav Uhlář a jeho neméně zdatný 
kamarád, spisovatel, scenárista, pro-
ducent, dramaturg Miroslav Sehnal. 
Ve 21 hodin je pozdní večer oprav-
du zahalen černou tmou a poslední 
z hostů se připravuje k přednesu bás-
ně Vodník od K. J. Erbena. Snad pro-
to, aby Miroslav Sehnal děti předem 
dobře naladil, rozdává všem sladké 
bonbony. Do čtení dramatu se totiž 
pustil tak děsivě strašidelně, až skoro 
hororově, že z toho šel málem mráz 
po zádech. Jen aby se děcka netřásla 
v noci hrůzou. 
No a je dočten poslední odstavec, po-
hádky je konec. 

Velké poděkování však také patří organi-
zátorům dobrodružné noci na ZŠ Chrus-
tové, zmíněnému pedagogickému a per-
sonálnímu sboru v režii Mgr. Kostiukové. 
I tito lidé mají své rodiny, přesto neváhají 
a „svým“ školním dětem se věnují se za-
pálením a láskou i nad rámec pracovní 
doby.  Eva Novotná 

napsali jste nám

SLEZSKÁ OSTRAVA/  I letos osla-
vili učitelé ve Slezské Ostravě 
svůj svátek. Tentokrát se sešli 
ředitelé a ředitelky třinácti 
mateřských a čtyř základních 
škol v restauraci U Dvořáčků, 
aby s představiteli zřizovatele 
– městského obvodu Slezská 
Ostrava – oslavili Den učitelů. 
Popřát jim přišli místostarostka Slez-
ské Ostravy MUDr. Hana Heráková, 
místostarosta Radomír Mandok, 
vedoucí odboru školství Mgr. Petra 
Nitková a předseda školské komise 
Ing. Petr Škapa. 
Chutná krmě a slavnostní přípi-
tek navodily příjemnou atmosféru 
a všichni přítomní se dobře bavili. 
Nutno dodat, že jen několik dnů před 
„slezskoostravskou“ oslavou byli dva 
z ředitelů oceněni ostravským magis-
trátem
Ředitelka Základní školy Bohumín-
ská Zdeňka Halakucová byla oceně-
na v kategorii „výrazná pedagogická 
osobnost“. V ostravském školství pů-
sobí neuvěřitelných 44 let, ředitelkou 
školy je 17 let. Pod jejím vedením do-
sáhla škola v letošním školním roce 
výrazného úspěchu v soutěži Čin 
roku, který pořádalo ministerstvo 
školství. Významných úspěchů do-

sáhli žáci této školy také v dalších 
soutěžích a olympiádách. Škola zařa-
dila do svého výchovně vzdělávacího 
programu projektové dny, uspořádala 
1. ročník Slavností dýní pro všechny 
školy ve slezskoostravském obvodu. 
Radim Motyčka, ředitel Základní 
školy Chrustova, je v pozici ředitele 
výborným manažerem, jeho dlouho-
dobým zájmem je využití výpočetní 
techniky ve výuce. Pod jeho vedením 

se realizují stále nové projekty a akti-
vity. Žáci již měli možnost vycestovat 
na týdenní pobyty do chorvatského 
Omiše, kde navázali spolupráci s ta-
mější školou. Snahou Radima Motyč-
ky je také zapojit co nejvíce žáků do 
mimoškolní činnosti. Každoročně se 
ve škole konají tradiční akce – jab-
lečný den, sportovní vánoční turnaj, 
květinový bál, cyklozávody na Lan-
deku, vánoční a velikonoční dny. (sy)

Výraznými osobnostmi se stali Zdeňka Halakucová a Radim Motyčka

Učitelé oslavili svůj svátek

OCENĚNÍ.  Výraznou pedagogickou osobností se letos stali ředitelka ZŠ Bohumín-
ská Zdeňka Halakucová a ředitel ZŠ Chrustova Radim Motyčka. 
 SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

ZASLOUŽENĚ.  Ředitelům škol popřáli k jejich zaslouženému svátku (zleva) mís-
tostarosta Radomír Mandok, místostarostka MUDr. Hana Heráková, vedoucí od-
boru školství Mgr. Petra Nitková a předseda školské komise ing. Petr Škapa. 

Noc s Andersenem na Základní škole Chrustova

Ponocování na základce
HEŘMANICE/  Velikonoční veselí v Kulturním domě Heřmanice se již stalo tra-
dicí. Letos se pořádal už 5. ročník této akce. Zúčastnilo se ho na 160 dětí z blíz-
kých mateřských a základních škol. Velkou účast také zajistili místní obyvatelé, 
pro které se tato akce stala nedílnou součástí Velikonoc. Akci pořádala Mateřská 
škola Požární v Ostravě - Heřmanicích ve spolupráci s učilištěm v Klimkovicích 
pod vedením Ilony Šmírové.
„Děti si zde mohly zkusit vyrobit různé velikonoční vazby, ozdoby, zápichy a ve-
likonoční vajíčka, které si poté odnesly domů,“ doplnila ředitelka Mateřské ško-
ly Požární Lenka Anežková.  (sy)

MUGLINOV/  V termínu od 21. 3. do 27. 3. 2009 se v Rakousku, 
v oblasti západního Tyrolska, uskutečnil velice atraktivní a po-
hodový lyžařský kurz Základní školy Pěší z Ostravy-Muglinova. 
Výuka carvingového lyžování a snowboardingu probíhala v alpských lyžařských 
střediscích Warth, Schröcken a Salober situovaných ve vrcholových partiích 
malebného a romantického alpského údolí Lechtal. Kvalitní ubytovací a stravo-
vací služby poskytla našemu kurzu horská ubytovna Canteclaer, nacházející se 
v typické tyrolské obci Holzgau.
Pro výuku carvingového lyžování a snowboardingu jsme měli k dispozici per-
fektně preparované lyžařské terény s různým stupněm obtížnosti. Horské stře-
disko Warth patří k nejmodernějším lyžařským centrům alpského lyžování 
v Rakousku. Jako první v Evropě disponuje vyhřívanými šestisedačkovými la-
novkami, které umožňují lyžařům maximální pohodlí, možnost oddechu a rela-
xace při výjezdu k horským vrcholům. 
Lyžařské výkony dětí byly průběžně dokumentovány videokamerou a večer 
byly odborně posuzovány na společných posezeních dětí a kantorů ve spole-
čenské místnosti ubytovny.  Velice pestré a zábavné byly pochopitelně i večerní 
programy dětí – jednalo se o různé hry, vědomostní soutěže, kvízy, Carusoshow 
za doprovodu kytary a pochopitelně oblíbené diskotéky, které naprosto profe-
sionálně zvučil žák devátého ročníku naší školy Petr Roman.
Jménem všech účastníků zahraničního lyžařského kurzu vyjadřuji upřímné po-
děkování Nadaci OKD se sídlem na Prokešově nám. 6 v Ostravě, která se majo-
ritně podílela na financování zahraničního lyžařského kurzu.
 Mgr. František Vrána, 
 ředitel ZŠ Pěší a instruktor lyžování

Zahraniční lyžařský 
výcvikový kurz ZŠ Pěší

Pracujeme nově
Občanské sdružení Oříšek spolu 
s vedením ZŠ Těšínská a s finanč-
ním přispěním komise pro handi-
capované děti a mládež při Magis-
trátu města Ostravy, uspořádalo 
pro školy, které pracují s handi-
capovanými dětmi, městská kola 
soutěží, která jsou vyvrcholením 
celoroční práce žáků i jejich peda-
gogů v oblasti jazykových a réto-
rických dovedností a vizuálně-mo-
torických a výtvarně-estetických 
schopností.
V prostorách ZŠ Těšínská ve Slezské 
Ostravě se uskutečnily následující 
akce :
28. března proběhl u příležitosti Dne 
učitelů 2. ročník městského kola 
recitační soutěže s názvem Rádi re-
citujeme, a to za účasti ZŠ Těšínská, 

Železárenská, Ibsenova, Čkalovova 
a kpt. Vajdy. 
Ve svých kategoriích se umístili na 3. 
místech: M. Novotný, M. Maierová, E. 
Bindatschová, J. Eder, A. Geciová, na 
2. místech: E. Bango, K. Mitáš, D. Ber-
ghaver, D. Geci, O. Vrba a K. Srovnalo-
vá a na 1. místech : P. Tichý, K. Dem-
jan, P. Junek, L. Vajová, M. Julínek a G. 
Jurková.
29. dubna se na ZŠ Těšínská rovněž 
uskuteční městské kolo puzzliády, 
za účasti ZŠ Vizina, kpt. Vajdy,  Čka-
lovova, Ibsenova a MŠ Špálova a Bla-
hoslavova. I zde budou děti soutěžit 
v několika kategoriích podle svých 
schopností.
12. května se na Slezskoostravském 
hradě uskuteční 2. ročník městské-
ho kola výtvarné soutěže, letos na 
téma “Rodina”. Vyhodnocení výtvar-
ných prací žáků ZŠ, dříve speciálních 

a praktických, a MŠ bude předcházet 
doprovodný program jako například 
hudební vystoupení, dramatizace 
pohádky Boudo budko žáky ZŠ Tě-
šínská, vystoupení roztleskávaček 
ze ZŠ gen. Píky, workshop ap.
Všechny výše uvedené akce jsou 
pořádány o.s. Oříšek, které půso-
bí při ZŠ Těšínská, a vedením této 
školy. Uskutečněny mohly být jen 
díky finanční podpoře ostravského 
magistrátu. 
Zároveň bychom touto cestou chtě-
li poděkovat za sponzorský dar ve 
výši 5 tisíc korun, který dětem ze ZŠ 
Těšínská věnoval krajský zastupi-
tel a předseda zahraničního výboru 
Rady kraje, Ing. Ivan Strachoň. Tato 
částka bude využita k uspořádání 
školního výletu dětí.

za o.s. Oříšek
Bohdana Strachoňová

Děti z mateřských škol 
vyráběly symboly Velikonoc
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OSTRAVA/  Výstavu fotografií 
z Kamčatky si od dnešního 
dne mohou prohlédnout 
zájemci ve Slezskoostravské 
galerii. Jejich autorem je Pavel 
Hubenka, který strávil na 
Kamčatce půl roku.

Vernisáž výstavy šestašedesáti vel-
koplošných barevných fotografií se 
uskutečnila za účasti autora. Ten 
na Kamčatce nejen fotografoval, ale 
také tam natočil devět filmů. „Na čty-
ři z nich se mohou zájemci podívat 
při návštěvě galerie, tři další filmy 
jsou před dokončením a budou k vi-
dění později,“ prozradil autor Pavel 
Hubenka. 

Fotografie i dokumentární filmy uka-
zují všední život na Kamčatce, tradice 
Eskymáků a těžkosti, které přináší po-
byt v místech, kde se teploty pohybují 
od 45 stupňů pod nulou do 30 stup-
ňů nad nulou. Snímky, které se budou 
na výstavě postupně měnit, zachycují 
například tančící Eskymáky, zaniklou 
Dolinu gejzírů, hlavní město Petro-
Pavlovsk Kamčatský nebo jezero Aža-
bače, kde byl český filmový štáb jako 
první na světě.
„Dálný východ má jednu zvláštnost. 
Žijí tam velmi vzdělaní a kultivovaní 
lidé. Už za carského Ruska tam vy-
váželi nepohodlné a vzdělané, za éry 
SSSR se dělo totéž a po perestrojce 
tam vlastně zůstali vzdělaní námoř-
níci, piloti a vědci, kteří nemají peníze 
na to, aby si koupili někde na pevnině 
byty. Lidé, kteří znají trochu Rusko, by 
byli překvapeni galantností kamčat-
ských obyvatel. Neexistuje tam, že by 
například ženy a starší lidé nedostali 
přednost v autobuse,“ řekl Hubenka. 
Režisér dále dodal, že lidé na Kamčat-
ce mají tolik starostí se svým životem, 
že politika nepatří k jejím zálibám. 
 Marie Stypková

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 květnu 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, Radomír 
Mandok, 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. května 2009. 

ZUŠ E. Runda Vás zve

zveme vás

ROZMANITÉ PODOBY.  Kamčatka má mnoho nejrůznějších podob.
  SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

Galerie představuje fotografie Kamčatky

ZAJÍMAVĚ. Pavel Hubenka vyprávěl o Kamčatce velmi zajímavě. Vzadu vlevo starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř 
a honorární konzul Ruské federativní republiky Aleš Zedník. 

V úterý 19. května 2009 
v době od 14 do 18 hod. se 
pro všechny zájemce otevře 
hlavní budova Základní 
umělecké školy E. Runda na 
Keltičkově ulici, pobočka 
v Radvanicích a také prostory 
výtvarného oboru v budově 
ZŠ Bohumínská.
Návštěvníci se tak mohou seznámit 
s prostředím školy, nabídkou výuky, 
učiteli i současnými žáky. Mohou si 
prohlédnout prostory učeben, pro-
diskutovat své představy, poradit se 

o volbě hudebního nástroje. Vodítkem 
se pro ně mohou stát mimo jiné také 
letošní úspěchy žáků v soutěžích ZUŠ. 
Za všechny jmenujme alespoň Jitku 
Robenkovou a Sebastiana Urbance ve 
hře na dechové nástroje, Marii Kosto-
lányovou v sólovém zpěvu a Malou 
hudeckou muziku a hudeckou muziku 
Vrobelci ve hře souborů lidových ná-
strojů. 
Zájemci si mohou také prohlédnout 
fotografie z letošních nejvýznam-
nějších akcí nebo si prolistovat pu-
blikaci o historii školy. K dispozici 
budou i další materiály o hudebním, 
tanečním, výtvarném a literárně-

dramatickém oboru. Máte-li zájem, 
je možné zároveň také zhlédnout 
právě probíhající výstavu žáků vý-
tvarného oboru v sousedící Slezsko-
ostravské galerii. Výstava pod ná-
zvem „Picasso nebo Slavíček?“ bude 
trvat až do 24. května 2009.
Zájemci o výuku tak mohou získat 
potřebné informace ještě před přijí-
macími zkouškami, které proběhnou 
v týdnu od 1. do 5. června 2009. Dal-
ší informace najdete na webových 
stránkách školy www.zusslezska-
ostrava.cz.  (red)

fotografie z vernisáže výstavy na 
www.slezska.cz

Den otevřených dveří v ZUŠ 
E. Runda ve Slezské Ostravě

13.5.09 Májový koncert žáků v KD v Michálkovicích, začátek v 17 hodin.

25.5.09 Vernisáž výstavy absoventů a úspěšných žáků výtvarného oboru, 
Knihovna města Ostravy od 17 hodin.

27.5.09 Koncert úspěšných žáků hudebního oboru, Knihovna města Ostravy od 17 hodin.

30.5.09 Baletní představení žáků tanečního oboru, koncertní sál JKGO od 17 hodin.

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Slavnostní 
vernisáží byla ve slezskoos-
travské radnici zahájena 17. 
dubna 2009 výstava fotografií 
s názvem Romové ze Vsetína, 
která se koná pod patronací 
odboru pro sociální začleňo-
vání v romských lokalitách 
Úřadu vlády. 
Těmito dokumentárními fotografie-
mi se Jiří Doležel snažil zachytit život 
romských rodin, které byly vystěho-
vány v říjnu roku 2006 ze Vsetína na 
Jesenicko a Prostějovsko. 
Na tématu vystěhovaných Romů za-
čal fotograf pracovat v červenci loň-
ského roku a poznávání rodin a fo-
cení se věnoval celý rok. „Principem 
dokumentární fotografie a zátiší 
jsem se snažil zobrazit každodenní 
život Romů. Namísto beznaděje, již 
tyto rodiny zažívaly, jsem chtěl za-
chytit naději, kterou u Romů většino-
vá populace nechce vnímat,“ řekl Jiří 
Doležel s tím, že při práci se chtěl vy-
hnout klasickému dokumentu. „Fotil 

jsem barevně, protože Romové mají 
specifické vnímání barev a já chtěl 
vyzdvihnout krásu Romů,“ dodal au-
tor, který se chce této problematice 
dále věnovat. 
S cyklem Kandráčovi předloni vy-
hrál fotografickou soutěž Doku-
mentární fotografie a diskriminace 
pořádanou Multikulturním centrem 
Praha. 
Výstava je holdem starostům obcí, 
které Romy přijaly a musely na sebe 
přijmout břímě lidí, kteří jim do obce 
přibyli a kteří byli přesídlením vyko-
řeněni a museli s tím zápasit.
Vernisáže se zúčastnili zástupci 
městské části Slezská Ostrava v čele 
se starostou Antonínem Maštalířem, 
zástupci neziskových organizací 
a ostatních členů lokálního partner-
ství, zástupce polského konzulátu 
a s krátkým tanečním vystoupením 
se představil taneční kroužek Čer-
cheň z občanského sdružení Spo-
lečně – Jekhetane. Výstava v přízemí 
slezskoostravské radnice bude k vi-
dění do 5. května. 
 Kateřina Michalíková

Vernisáž fotografi í Jiřího Doležela na slezskoostravské radnici

Fotografie ze života vsetínských Romů Zveme vás na koncerty 
ve slezskoostravské 
radnici 
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Cyklus ko-
morních koncertů, které se konají za 
podpory statutárního města Ostravy 
v obřadní síni slezskoostravské rad-
nice, pokračuje koncertem dne 26. 5. 
2009 v 19 hodin.
Tentokrát budeme moci obdivovat 
interpretační umění Smetanova 
tria. Bylo založené ve 30. letech 20. 
století klavíristou Josefem Páleníč-
kem a po roce 1945, kdy působilo 
pod jménem České trio, patří k nej-
prestižnějším současným českým 
souborům. 
Smetanovo trio se nám představí ve 
složení Jitka Čechová (klavír), Jana 
Vonášková-Nováková (housle) a Jan 
Páleníček 
Vstupenky za 50,- Kč si můžete za-
koupit od 12. května v galerii ve slez-
skoostravské radnici v úterý až pátek 
od 10,00 do 18,00 hodin, v sobotu 
a neděli od 10,00 do 16,00 hodin. Pří-
padné dotazy vám zodpovíme na tel. 
599 410 426 a 599 410 093.  (lk)
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Vážení spoluobčané, jak jistě 
víte, v letošním roce 2009 nás 
společně čekají dvoje volby, 
a to ve dnech 5. - 6. 6. 2009 do 
Evropského parlamentu a na 
podzim, nejpravděpodobněji 
v říjnu 2009, do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 

Vzhledem k tomu, že chceme voličům 
zpříjemnit i průběh samotných voleb, 
přikročili jsme i s ohledem na narůs-
tající počet obyvatel k některým změ-
nám. Změny se budou týkat míst, kde 
budou umístěny volební okrsky, a to 
nově na třech místech. Volební okrsek 
č. 50, který byl dříve umístěn v Ma-
teřské škole na ul. Keramická 8/230 
v Ostravě Muglinově, je nově umís-
těn na odloučeném pracovišti úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava, ul. 
Riegrova 181/45 v Ostravě Hrušově. 
Volební okrsek č. 71, který byl dříve 
umístěn v Mateřské škole na ul. Slívo-
va ve Slezské Ostravě, je nově umístěn 
v restauraci hotelu Jan Maria, 1. patro, 
ul. Slívova 1946/7 ve Slezské Ostra-
vě a poslední změna sídla volebního 
okrsku č. 74, který byl dříve umístěn 
v Mateřské škole na ul. Frýdecké v Os-
travě Kunčicích, je nyní umístěn v Dět-
ském domově se školou a ZŠ na ul. Je-
seninova 31/4 v Ostravě Kunčicích. 

Pro lepší orientaci voličů uvádíme uli-
ce v městském obvodu, jichž se změny 
týkají:

VO 50 Odloučené pracoviště 
ÚMOb Slezská Ostrava, ul. 
Riegrova 181/45, Ostrava-Hrušov  
Ulice - Kaplířova, Lomonosovova, Od-
lehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, 
Bohumínská (část Hrušov), Plováren-
ská, Husitská, nám. J. Fučíka, Augusti-
nova, Kulibinova, Kamasova, Mašíko-
va, Moravcova, Stará cesta, Na Valu, 
Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, 
Divišova, Pod Haldami, Albertská, 
K Šachtě,

VO 71 Restaurace hotelu Jan Maria, 
ul. Slívova č.1946/7, Slezská Ostrava
Ulice - Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, 
Garbova, K Salmovci, Košňovského, 
Kramolišova, Slívova, Aloisina, Na 
Souvrati, Na Srazu, Sněžná, U Tratě, 
Pošepného (část Slezská Ostrava), 
Čtvercová, Na Hlásce, Na Jezerce, Ma-
tuškova, Kovařovicova,

VO 74 Dětský domov se školou a ZŠ, 
Jeseninova 31/4, Ostrava-Kunčice
Ulice - celé Kunčice.

Samotné volby budou probíhat od 
14:00 hodin do 22:00 dne 5.6.2009 
a od 08:00 do 14:00 hodin dne 
6.6.2009. 

V případě potřeby bližších informací 
k průběhu voleb Vám žádané informa-
ce poskytnou tito zaměstnanci ÚMOb 
Slezská Ostrava: 
Ing. Petr Tobolík, vedoucí odboru 
vnitřních věcí – tel.č. 599 410 082, 
ptobolik@slezska.cz, 

Bc. Karel Kosmák, vedoucí odděle-
ní civilněsprávních činností – tel.č. 
599 410 066, kkosmak@slezska.cz

Občané voliči se mohou také obracet 
na zdejší Úřad městského obvodu Slez-
ská Ostrava, odbor vnitřních věcí, pra-
covníky ohlašovny (budova slezskoost-
ravské radnice, ul. Těšínská 35, 710 16 
Slezská Ostrava) o vydání voličského 
průkazu. Tento jim umožní uplatnit své 
právo volit v jakémkoliv okrsku v Čes-
ké republice. Požádat o něj mohou ode 
dne vyhlášení voleb prezidentem re-
publiky 13.2.2009. Termín ukončení 
podávání žádostí je stanoven nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 
21. 5. 2009, a to na základě písemné 
žádosti doložené s úředně ověřeným 
podpisem nebo osobně podané žádosti 
na ohlašovně zdejšího úřadu, kde pra-
covnice ověří totožnost žadatele. Volič-
ský průkaz si mohou žadatelé převzít 
buď osobně, nebo jim může být zaslán 
na požadovanou adresu, a to od 21. 5. 
2009 nejpozději do dne 3. 6. 2009. 
V případě jakýchkoliv informací k po-
dávání žádostí o vydání voličského 
průkazu se obracejte na tyto zaměst-
nance ÚMOb Slezská Ostrava: 
Pavlína Volná, referent agendy ohla-
šovny – tel. č. 599 41 078, pvolna@
slezska.cz nebo 
Renata Lepciová, referent agendy 
ohlašovny – tel. č. 599 410 085 rlepci-
ova@slezska.cz  

Zde uveřejňujeme úplný 
seznam volebních okrsků 
s vyjmenovanými ulicemi 

číslo volebního okrsku, místo a vyjme-
nované ulice, které do volebního okrsku 
patří
  
48  MŠ, Chalupova, Chalupova 1, 
O-Antošovice
Celé Antošovice

49 Gymnázium IUVENTAS, Antošo-
vická 55/107, O-Koblov
Celý Koblov
        
50  Odloučené prac. ÚMOb Sl. Ostra-
va, Riegrova 181/45, O-Hrušov
Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, 
Šimonova, Žižkova, Pechalova, Bohu-
mínská ( část Hrušov), Plovárenská, 
Husitská, nám. J. Fučíka, Augustinova, 
Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, Mo-
ravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, 
Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, 
Pod Haldami, Albertská, K Šachtě 
  
51  MŠ Keramická, Keramická 8/230, 
O-Muglinov
Ke Kamenině, Lassallova, Martina 
Henryho, Plechanovova, Pláničkova, 
Keramická, 
V Koutech, Muglinovská, Vančurova
       
52  Čtyřlístek, býv.Ústav soc. péče, 
Na Liščině 342/10, O-Hrušov
Žalmanova, U dolu, Borodinova, Ba-
žantí, Na Liščině, K Důlkům, Kanczuc-
kého, Na Vrchu,
Technická, Na Vyhlídce, Vývozní, Po-
délná, Poslední, Pramenná, Růžová, 
U Vodárny, 

Sodná (část Hrušov), Orlovská (část 
Hrušov), Kotalova 
       
53  Dům s pečov. službou, Hladnov-
ská 119a/757, O-Muglinov
Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, 
Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, 
U Jezu, U Vrbiny, 
Bohumínská (část Muglinov), Na Tvr-
zi, Sprašová, Otova, Petra Karla, Hlad-
novská (část Muglinov,  od č.or. 113- 
výše)
       
54  Kulturní dům, Na druhém 4/358, 
O-Muglinov
Velkostranní, Volná, Betonářská, Před 
Lanovkou, Vdovská, Dudova, Želazné-
ho, Bukovanského (část Muglinov )                       
        
55  Kulturní dům, Na druhém 4/358, 
O-Muglinov
Komerční (část Muglinov), Křížkov-
ského, Pěší, Ciorova, Lepařova, Na 
druhém, Muklova, 
Na Úrovni, Hladnovská (část Muglinov 
od č.or. 49 do č.or. 111), U Kapličky, 
Švédská (od č.or. 46-výše) 
  
56  ZŠ Pěší, Pěší 3/756, O-Muglinov
Dílčí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou, Po-
dvojná, Úpadní, Podolí, Staré Podolí, 
Mírná, Fojtská, 
Švédská (od č.or. 1 -do č.or.45), Jaklo-
vecká (část Muglinov), Krupova, Na 
Úbočí, Připojená, 
V Hruškovém sadu, U Sídliště 
        
57  ZŠ Chrustova, Chrustova 
24/1418, Slezská Ostrava
Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhra-
ní, Slunečná, Sodná (část Muglinov), 
V Korunce, 
K Lesu, Lachova, Gvužďochova, Bo-
řivoje Čelovského, Slávky  Budínové, 
Kastelána Heřmana
58  Kulturní dům Na dědině, Vrbická 
133/151, O-Heřmanice
K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, 
Parcelní, Kladivova, Gruntovní, Vrbic-
ká (od č. or. 85- výše), Najzarova, Ku-
bicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad 
Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část 
Heřmanice), Sýkorova, Požární, Dostá-
lova, Kabarova, Záblatská, Žebrákova, 
Travná, Na Strži, K Oskárce, Kubínova, 
Koněvova (od č. or. 47-výše), Nad Sta-
vy, V Remízkách
       
59  Finský domek, Švejdova ul. 
4/574, O-Heřmanice
Domažlická, Motýlová, Na Bučině, 
Ohradní, Pod Trianglem, Stožární, 
Zachalupní, Zákopní, Fišerova (část 
Heřmanice),  Poštulkova, Pětiletky, 
Katajevova, Vrbická (od č. or. 1 – 84), 
Švejdova, Brigádnická, Václavíkova, 
Údernická, Ochmanova, Košická, Ba-
nášova        

60  ZŠ Kamenec, Bohumínská ul. 
72/1082, Slezská Ostrava
Bohumínská (č. or. 53,54,55,56,57,5
8,59,60,61,63,63a,64,65, 67,68,72), 
U Domova, Dědičná        
61  ZŠ Kamenec, Bohumínská ul. 
72/1082, Slezská Ostrava
Nad Ostravicí, Bukovanského (část Slez-
ská Ostrava), Bronzová, Na Mundlochu, 
Bohumínská (č.or. 25, 71, 73, 98)

62  ZŠ Kamenec, Bohumínská ul. 
72/1082, Slezská Ostrava
Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám.J.G-
agarina, Na Kamenci,  Bohumínská 
(č.or. 40,42,44,46,47,48,49,50,51,52 ), 
Jeronýmova, Sázečská, Seidlerovo ná-
břeží, Komerční ( část SI. Ostrava)
                                        
63  Ostravská univerzita, Chittussiho 
10/983, Slezská Ostrava
Michálkovická (č. or. 48,50,62,68,72
,74,80,81,82,86,87), Dobrovolského, 
Kmetská, Příbramská, Zámostní (bez 
č. 23/1930, patří VO 69), Rundova, 
Hýbnerova, Chittussiho,
M.D.Rettigové, Olbrachtova, Jaklovec-
ká (část SI. Ostrava), Mahenova, Kra-
nichova, 
Mastného, Na Pěčonce, Holečkova, 
Hladnovská (část Slezská Ostrava), 
Okrajní, Vedlejší
       
64  Ostravská univerzita, Chittussiho 
10/983, Slezská Ostrava 
Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Ne-
jedlého, Kliková, Koksová, Na Vizině, 
U Hájenky, Keltičkova (od č. or. 47- 
výše), Michálkovická (od č. or. 108 
-195), Mojžíškové, Únorová, 
Skalácká
     
65  Klub důchodců – Krček, Heřma-
nická 19A/1857, Slezská Ostrava  
Stromovka, Bernerova, Kasární, Heř-
manická, Obvodní, Kepkova, Nová 
Osada, Obrovského
   
66  ZŠ Chrustova, Chrustova  
24/1418, Slezská Ostrava
Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. 
března, Koněvova (č.or. 1 -46)
        
67  VŠ podnikání, Michálkovická 
181/1810, Slezská Ostrava
Červenkova, Na Rakovci,Na Josefské, 
Miloše Svobody, Vozačská, Klímkova, 
Na Najmanské (č.or. 55 – výše), Šik-
má, Uhlířská, Kolmá, Michálkovická 
(od č. or. 197- výše), Topolová, Lichá, 
Petřvaldská, Čs. armády (část Slezská 
Ostrava), Chladná, Konečného, Na 
Juřince, Tvardkova, Zakončená, Ša-
chetní, Panská (část Slezská Ostrava)

68  VŠ podnikání, Michálkovická 
181/1810, Slezská Ostrava
Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, 
Bernátkova, Marešova, Šmilovského, 
Na Jánské, 
Trnkovecká (část Slezská Ostrava), 
Pikartská (část Slezská Ostrava), Fiše-

rova (část  Slezská Ostrava), Štěpnič-
kova (část Slezská Ostrava)        

69  ZUŠ Keltičkova, Keltičkova 137/4, 
Slezská Ostrava
Na Františkově, Na Baranovci, Na 
Bunčáku, Prokopská, Trojická, Na 
Burni, Občanská, Pod Výtahem, Hrad-
ní, Hřivnáčova, Na Závadě, Podzámčí, 
Na Najmanské (č. or. 3 - 40), Těšínská 
(č. or. 35-116), Klášterní, Vlčkova, 
U Staré elektrárny, Vilová, Keltičkova 
(od č. or. 1 - 46), 
Zámostní- pouze č. 23/1930
        
70  Bývalá restaurace Zvěřina, Zvě-
řinská 2/1236, Slezská Ostrava  
Šenovská (část Slezská Ostrava),  
Štablova, Zárubecká, Jakubská, Počá-
teční, U Garáží, 
Lučinská, Podborčí, Těšínská (č. or. 
173- 224), Hranečník (část Slezská 
Ostrava), Pastrňákova (část Slezská 
Ostrava), Adamcova, Habrová, Podíl-
ní, Skladní, Špitální, Střelná, Josefova, 
Zvěřinská, Příjezdná, U Pavlíny, Mi-
chalská
      
71  Restaurace hotelu Jan Maria, Slí-
vova 1946/7, Slezská Ostrava
Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbo-
va, K Salmovci, Košňovského, Kramo-
lišova, Slívova, Aloisina, Na Souvrati, 
Na Srazu, Sněžná, U Tratě, Pošepného 
( část Slezská Ostrava), Čtvercová, Na 
Hlásce, Na Jezerce, Matuškova, Kova-
řovicova        

72  ZŠ Škrobálkova, Škrobálkova 
51/300, O-Kunčičky
Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, 
Frýdecká (část Kunčičky), Listopado-
vá, Pernerova, Rudná (část Kunčičky), 
Bořivojova, Velichova, Na Rampě , Ří-
manova (část Kunčičky), Májová, Ka-
niokova, Kuchnova, 
Pekařská, Podzemní, Zdaru, Holvekova, 
Šupkova, Lihovarská (část Kunčičky)       
 
73 ZŠ Škrobálkova, Škrobálkova 
51/300, O-Kunčičky
Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, 
Pstruží, Stavovská, Brusova, Výhrad-
ní, Nadační, Vratimovská (část Kun-
čičky}, Střádalů, Osadní, Lorišova, 
Chamrádova, Třebízského, Těsná, 
Polní osada        

74  Dětský domov se školou a ZŠ, Je-
seninova 31/4, O-Kunčice, Celé Kun-
čice

VOLBY v roce 2009

Necítím se být, ani věkem ani 
dobou prožitou v Hrušově, 
pamětníkem, který by mohl 
psát paměti.
Přesto bych chtěla napsat, jak jsem vní-
mala Hrušov mého dětství a mládí já.
Narodila jsem se v dnešní dobou za-
tracovaném roce 1948. Tedy, jak se 
v té době říkalo, jako „ mládež nová 
Gottwaldová“. Narodila jsem se v té 
době na nejkrásnější ulici Hrušova – 
Riegrově. Nejkrásnější byla na jaře, 
když kvetly a voněly lípy a jasmíny, 
které tam tehdy rostly. V máji tam bý-
valo stavění a kácení máje. Byla to živá 
ulice, kde na poměrně malém prostoru 
žilo velké množství lidí, a tím pádem 
i dětí. Na ulici byla mateřská, národní 

a zvláštní škola 
a také zdravot-
ní středisko.
Hrušov byl ve 
většině činnos-
tí soběstačný. 
Měl dvě základ-
ní devítileté 
školy, několik 
m a t e ř s k ý c h 
škol, zdravot-
nická středis-
ka, obvodní 

národní výbor, kostel, kino, koupaliště 
a několik sálů, kde se konaly plesy a zá-
bavy, obchody, a to nejen potravinář-
ské, ale i textil, železářství, papírnictví, 
obuv, drogerii, lékárnu, knihkupectví 
a v pozdější době i prodejnu polotova-

rů a opravnu elektrospotřebičů prostě 
všechno, co patří k základní vybave-
nosti obce.
Pro ty, kterým byla vybavenost Hru-
šova málo, stačilo sednout do úzko-
rozchodné tramvaje, která projížděla 
Hrušovem z Ostravy do Bohumína. 
Když už jsem u té dopravy, měli jsme 
i železniční nádraží, které leželo na tra-
ti Bohumín – Přerov – Břeclav - Vídeň. 
Bylo postaveno v polovině 19. století 
a ve svých počátcích bylo významnější 
než nádraží v Ostravě.
Když mi bylo pět let, na podzim roku 
1953 jsme se přestěhovali na náměs-
tí. Do školy jsem chodila na první 
devítiletku, která měla dvě budovy. 
První až pátý ročník byl v budově na 
hlavní třídě a vyšší stupeň byl v bu-

dově u kostela. Tam byla také tělo-
cvična a dílna, u školy pak zahrada, 
kde jsme se učili práce v dílnách a na 
pozemku. Jako malé děvčátko jsem 
volný čas trávila především s matkou 
a mladší sestrou. V pozdějším věku, 
když už jsem byla samostatnější, 
jsem trávila volný čas mimo povinné 
školní akce se spolužačkami. Chodily 
jsme do cvičení, do kina nebo jen tak 
se projít Hrušovem.
Přišel rok 1963 a já Hrušov na čtyři 
roky opustila, protože jsem šla stu-
dovat SPŠŽ do České Třebové. Domů 
jsem přijížděla, jak jen to bylo možné, 
ale už to nebylo ono. Kamarádky cho-
dily na rande, nebo do kina a já rychle 
vyprat prádlo, přebalit tašku a zpátky 
na internát. Zbyly jen prázdniny, kdy 

jsem byla v Hrušově, ale to se zase 
chodilo na brigády. Já jezdila jako prů-
vodčí u trolejbusu. Když jsem se v roce 
1967 do Hrušova vrátila, byla již větši-
na kamarádek vdaná a některé z nich 
měly už dítě. Přes všechny tyhle moje 
dívčí problémy jsem si stačila v Hru-
šově najít svého budoucího manžela.
Přišel další rok s 8 na konci - 1968, 
který byl pro nás snad ještě horší než 
ten 1948. Ale pro mě to byl rok, ve 
kterém jsem se provdala v Hrušově na 
radnici. S manželem jsme dostali byt 
v nedalekém Muglinově. Manžel pra-
coval na šachtě v Hrušově, já dojížděla 
do práce do Bohumína.
I v dnešní době ráda do Hrušova zajdu, 
i když snad jen sledovat, jak pokračuje 
jeho zkáza.  Zdenka Dudková

Jaký byl Hrušov mého dětství a mládí



Časně ráno v pondělí 30. dubna 1945 překročila Rudá armáda spolu s 1. čs. samostatnou tankovou 
brigádou řeku Odru a po těžkých bojích v Zábřehu a Vítkovicích dojely odpoledne první tanky, 
následovány pěchotou, do centra Ostravy.

Československý tank se čtyřčlennou posádkou dojel v podvečer na 
křižovatku před obchodní dům Aso. Osádka se radila, co teď? Niko-
mu z nich se nechtělo zemřít na sklonku války. 

Z hloučku přihlížejících přistoupil k tanku mladík a řekl: „Most je podmino-
ván, vím, kde jsou nálože a dobře znám okolí. Půjdu a nálože zneškodním.“

Velitel tanku Ivasjuk řekl: „Dobře, dám ti nůžky na přestřižení drátů 
k náložím a pistoli se dvěma světlicemi. Když dráty přestřihneš, vystřel 
zelenou, když ne, červenou. Buď opatrný. Přeji ti hodně štěstí.“ 

Statečný mladík, aby se vyhnul fašistickým kulkám, přikrčen seběhl 
pod konstrukci mostu s jedinou myšlenkou. „Nesmím zklamat tan-
kisty, musím přestřihnout dráty k náložím, musím zachránit krásný 
most, po kterém denně chodím.“

Minuty se nekonečně vlekly. Českoslovenští tankisté s napětím vzhlíželi 
k obloze, aby spatřili očekávanou zelenou světlici, která by znamenala bez-
pečný průjezd po mostě. Statečný mladík se mezitím s námahou opatrně 
blížil k místu, kde bylo možno s nejmenším rizikem zneškodnit nálože.

„Nemůžeme déle čekat. Plnou rychlostí na most!“ zavelel velitel 
Ivasjuk a zavřel za sebou příklop tanku. Tank zaburácel a plnou 
rychlostí se hnal přes most, když na obloze jasně zeleně zazářila 
vystřelená světlice.

Tank šťastně přejel most, ale na slezskoostravské straně řeky jej 
přivítala prudká palba z kulometů a zásah pancéřovou pěstí. Tank je 
zničen a hoří. Posádka tanku vyskakuje, až na radistu, který v tanku 
zahynul. To už ale přijíždějí další tanky, následované pěchotou. 

Most byl zachráněn. Statečný mladík, který přestřihl dráty, se 
dlouho ze svého činu neradoval. Kulka z německého kulometu před-
časně ukončila jeho mladý život. Místní občané, kteří nalezli jeho 
tělo, poznali, že jde o Miloše Sýkoru z blízkého Muglinova.

Druhého dne od časných ranních hodin pokračoval útok Rudé ar-
mády a byl osvobozen zbytek Slezské Ostravy. Útok dále pokračo-
val přes Zárubek a Hranečník a po těžkých bojích byly osvobozeny 
Kunčičky a Kunčice.

Statečný čin Mi-
loše Sýkory, který 
přestřižením drátů 
k náložím zachrá-
nil most, nám dnes 
připomíná pamětní 
deska, pomník Mi-
loše Sýkory a název 
mostu, který byl 
po svém zachránci 
pojmenován. Odva-
hu čs. tankistů nám 
zase připomene tank 
T34 s číslem 051, 
umístěný naproti 
mostu, a pamětní 
deska na slezskoos-
travské radnici. 

Pramen: Osvobození 
Ostravy ve světle 
kronik (MNV Ostra-
va 1965)
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Ve svých vzpo-
mínkách nemo-
hu opomenout 
zmínit se o na-
šich možnostech 
využití darů lesů 
v blízkém okolí 
Hrušova (Koblov, 

Šilheřovice, Ludgeřovice, Markvato-
vice a Hať), kde byla hojnost hřibů 
a lesních ovocných plodin. Také rybní-
ky nabízely bohaté vyžití (koupání či 
chytání ryb). 
Jako kluk jsem se pochopitelně vy-
žíval kopanou, kdy vzpomínám na 
používané „hadráky“ (na míče ne-
bylo) a na bruslení – na přilehlých 
rybnících a městském kluzišti. V do-
spělém věku jsem hrával kopanou 
za S. K. Hrušov, kde jsem byl deset 
let tajemníkem kopané a hrál jsem 
devět let lední hokej do odchodu do 
Vítkovic.
Pak jsem pokračoval za trochu lepších 
podmínek. Přestup do Vítkovic byl 

mým prvním a posledním. Měl jsem 
mnohé nabídky z Prahy, Českých Budě-
jovic, ale odolal jsem díky dobrému za-
městnání a spokojenému manželství.
Pokud jde o mou sportovní kariéru, 
koncem 40. let jsem byl nějakým 
zloduchem kádrován tak, že jsem 
jako reprezentant nemohl tři roky 
cestovat do ciziny. Než se vše vysvět-
lilo, mohl jsem opět všude. V roce 
1953 jsem hrál historická utkání 
se Sovětským Svazem v Ostravě 2:2 
a Bratislavě 4:6, ale jen jako Praha – 
Moskva, a tak se mi to ani nepočítalo 
jako zápasy reprezentace ČSSR. Ode-
hrál jsem celkem dvacet utkání proti 
B mužstvům a anglo – kanadským 
profesionálům. 
V roce 1955 jsem byl poctěn titulem 
„mistr sportu“, odznakem Dr. Miroslava 
Tyrše a v roce 2008 u příležitosti 100 let 
českého hokeje poctěn výkonným výbo-
rem Českého svazu tělesné výchovy me-
daili „ Za práci ve prospěch tělovýchovy 
a sportu“.  Ladislav Staněk

Vážení a milí rodáci a přátele Hru-
šova – účastníci 8. setkání, všichni 
si jistě pamatujete, že u příležitostí 
každého z minulých setkání byla 
vydána menší nebo větší publikace 
o Hrušovu. U příležitostí 8. setkání 
jsme přistoupili ke změně a publi-
kaci nevydáváme, protože o histo-
rii Hrušova už bylo téměř vše na-
psáno.

Jak to vůbec začalo.
Trocha z historie setkání rodáků a přá-
tel Hrušova (především pro ty mladší).
Na počátku myšlenky na setkání rodá-
ků stáli ing. Milan Ševčík a Květoslav 
Knapek. Od mládí byli nejen kamarádi 
a spolužáci, ale hlavně Hrušováci jako 
řemen. Když v roce 1986 fotografovali 
sraz absolventů hrušovské měšťanské 
školy ročníku 1920, napadlo je zkusit 
sezvat poněkud širší okruh bývalých 
i současných Hrušováků.
Počátkem října 1988 se v Kulturním 
domě Ostravských prádelen sešlo 
více než 250 rodáků a přátel Hrušova. 
Osud prvního srazu však byl dlouho 
nejistý, protože přes částečnou demo-
kratizaci života ve státě jedné strany 
byla podobná setkání dost podezřelá.
Dokonce se vyskytovaly pochybovač-
né hlasy, že Sokoli chystají nějakou re-
belii. Naštěstí Vladimír Branka (Hru-
šovák a ředitel Ostravských prádelen) 
měl tolik rozumu a tehdy i významnou 
funkci, že ševčíkovsko-knapkovský 
nápad akceptoval a podpořil. Účastní-
ci tehdy vyslechli „omluvenku“ rodáka 
Vlastimila Brodského, který místo na 
sraz do Hrušova putoval do nemoc-
nice. Pro všechny účastníky tohoto 
setkání připravil akademický malíř 
Milan Zezula a Lubomír Kus „Pamětní 
list“. 
Už při loučení bylo jasné, že první se-
tkání rodáků a přátel Hrušova rozhod-
ně není poslední.
Organizátoři po prvním setkání obdr-
želi desítky dopisů a psaníček plných 
dojmů, vzpomínek, ale i postesknutí 
těch, kteří z jakýchkoliv důvodů o prv-
ní setkání přišli. Aby se druhého se-
tkání, které se konalo v červnu 1991, 
mohlo zúčastnit více lidí, rozhodli se 
organizátoři uspořádat je ve větších 
prostorách Kulturního domu Dolu 

Heřmanice. Na toto setkání již přijeli 
i účastníci ze zahraničí, takže jich na-
konec bylo více než tři sta. V té době 
byla vydána publikace Hrušovské le-
topisy. 
Psal se červen 1994 a v Kulturním 
domě Dolu Heřmanice se tentokrát 
sešlo více než tři sta účastníků. Ten-
tokrát nechyběli ani Vlastimil Brod-
ský, Lubomír Kostecký, Erich Sojka 
a prof. Ludvík Baran. Omluvila se jen 
zpěvačka Marie Rottrová. Autobus vo-
zil bývalé občany Hrušova na exkurzi 
rozpadající se obcí. V klubovně byla 
výstava obrázků a kreseb akademic-
kého malíře Milana Zezuly, barevné 
portréty vystavil prof. Ludvík Baran 
a v expozici Vlasty Brodského si účast-
níci připomněli jeho divadelní i filmo-
vé tváře. Proti prvnímu srazu chybělo 
bez omluvy přes padesát účastníků. 
Třetího setkání se totiž nedožili. Byla 
vydána publikace „Hrušov včera 
a dnes“.
V červnu 1997 se v Kulturním domě 
Dolu Heřmanice konalo v pořadí již 
čtvrté setkání.
Zase více než tři sta účastníků se 
příjemně a vesele bavilo. Mezi tra-
dičními hosty ze zahraničí a hru-
šovskými prominenty z Prahy se 
objevila poprvé i populární Marie 
Rottrová. Vyšel opět upomínkový 
sešitek s obrázky a na výstavě byl 
účastníkům představen projekt dál-
nice D 47, která měla Hrušov defini-
tivně zlikvidovat. Tehdy však nikdo 
z přítomných netušil, že zkáza při-
jde mnohem dříve. Za několik málo 
týdnu (počátkem července) postih-
ne „jejich“ milovaný, i když hodně 
zdevastovaný Hrušov, smrtící rána 
ve formě obrovské povodně. Stoletá 
voda zatopila celou dolní část Hru-
šova, domky v hornické kolonii byly 
zaplaveny do výše stropu.
Od čtvrtého setkání ubíhal čas. Psal 
se rok 2000, rok, ve kterém mělo být 
v pořadí již páté setkání, ale iniciá-
toři a organizátoři předcházejících 
setkání Anči a Květoš Knapkovi, Ol-
dřich Mamula, Milan Zezula a mnozí 
další opustili naše řady. Většinou už 
bývalí obyvatelé Hrušova, hrdě se hlá-
sící k rodné hroudě a rozhodnuti žít 
s Hrušovem alespoň vzpomínkami, se 

dotazovali na opětovné setkání rodá-
ků a přátel Hrušova.
V roce 2001 na únorovém srazu par-
ty, scházející se vždy první pondělí 
v měsíci, který navštěvovali pánové 
Staněk, Sanetra, Sklář, Lesniak, Kus, 
Kološ a také již mladší hrušováci 
Musial, Dudek a další, se rozhodli 
oživit tradici a pustit se do přípra-
vy pátého setkání. Hlavní břemeno 
spojené s organizací celé akce vzal 
na sebe pan Ladislav Staněk. Zajistil 
sál v hotelu Atom, rozeslal pozván-
ky, sehnal sponzory a připravil s pa-
nem Milanem Ambrožem publikaci 
„…konečná: Hrušov, prosím, vy-
stupte“.
Přímo na setkání v hotelu Atom po-
máhaly i „starší dorostenky“ paní Rů-
žena Slívková, Eliška Rabinská, Josefa 
Vrátná, Otýlie Mamulová a další.
A tak se 22. září 2001 zase sešlo asi 
300 Hrušováků, tentokrát v hotelu 
Atom. 
Přijeli rodáci nejen z celé republiky, 
ale také z ciziny daleké i blízké (Slo-
vensko) a vzpomínali hlavně na mládí 
prožité v Hrušově. Přítomní vyjádřili 
přání v těchto setkáních pokračovat.

Po tomto setkání se parta kolem pana 
Staňka dohodla, že další setkání se 
uskuteční za dva roky v roce 2000, 
aby se srovnala pauza, která vznikla 
mezi čtvrtým a pátým setkáním.
O tato setkání se začali zajímat lidé 
o generaci mladší, než byli původní 
iniciátoři, a byli také ochotni při orga-
nizaci pomáhat. 14. června 2003 se 
sešlo skoro 350 Hrušováků a bylo by 
přišlo ještě více, ale sál v Hotelu Atom 
již neměl více míst. U příležitosti to-
hoto setkání byla vydána publikace 
s názvem Hrušov vznik, život a zá-
nik obce.
Další setkání bylo stanoveno na rok 
2006, kdy Hrušov slavil 750. výročí od 
první zmínky o této osadě. K tomuto 
výročí byl vydán Pamětní list a kniha 
Hrušov - z historie školství.
A tak v sobotu 17. června 2006 se 
v hotelu Atom v Ostravě uskutečnilo 7. 
setkání rodáků a přátel Hrušova. Akce 
se konala za účasti starosty MOb Slez-
ská Ostrava Miroslava Vojkovského, 
který toto setkání označil jako impo-
zantní. Zúčastnilo se ho více než 300 
osob, z nichž nejstarší byli paní Rů-
žena Slívková a pan Karel Slavík. Nej-

mladšími Radka Wozniaková (vnučka 
paní Rabinské) a Jan Čopík, syn Jiřího 
Čopíka . Z největší dálky přijeli man-
želé Šejnohovi. 
Sedmému setkání předcházela smut-
ná událost. 19. března 2006 opustil 
řady Hrušováků jeden z iniciáto-
rů obnovení setkání – ing. Čestmír 
Sanetra. Po sedmém setkání vážně 
onemocněl a 8. 12. 2006 nás navždy 
opustil autor dvou posledních knih 
o Hrušovu pan Otmar Gadowski. Ani 
jsme mu nestačili dostatečně podě-
kovat za jeho práci. 26. 12. nás na-
vždy opustil starosta MOb Slezská 
Ostrava pan Miroslav Vojkovský, 
který byl 7. setkáním nadšen a fan-
dil tomu, aby se v těchto akcích po-
kračovalo. Další skupina Hrušováků 
se schází pravidelně každý pátek od-
poledne v Koblově v pivnice hotelu  
ISORA.
To jsou jen dvě skupiny, o kterých 
víme. Jistě se mnozí schází pravidelně 
i nepravidelně na jiných místech, a to 
buď spoluzaměstnanci anebo spolu-
žáci. A to je dobře, protože tak svým 
způsobem Hrušov stále žije!
 Zdeňka Dudková

Hrušovské noviny
mimořádné vydání vydané u příležitosti  8.setkání rodáků a přátel Hrušova | květen 2009

Dohodli jsme se každé tři roky scházet, 
bude to již po osmé za jednadvacet let,
po pravdě řečeno, má to sílu,
přijedou ze všech světadílů,
Hrušovští rodáci budou opět spolu,
30. května v Petřkovicích u společného stolu.

Hlavním bodem budou vzpomínky a osudy lidské,
vše vždy probíhá v báječné pohodě, bez nadsázky,
pro letošní „Hrušováků setkání“ je symbolické,
že se uskuteční na konci měsíce lásky.
 Leden 2009, Rudolf Sklář

ZAKLADATELÉ. U zrodu myšlenky pořádat 
srazy Hrušováků stáli Milan Ševčík (vlevo) 
a Květoslav Knapek.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. Na čtvrté setkání přijela i hrušovská rodačka – zpěvačka Marie Rottrová, objevil se zde i herec Vlas-
timil Brodský.  FOTO/  ARCHIV

VZPOMÍNKY. Akademický malíř Milan Zezula a profesor Lubomir Kostecký. 

VESELÁ NÁLADA. Bavili se všichni – ti slavní i ti méně slavní. 

Život v Hrušově očima mistra sportu
Na setkání účastníci vyplňovali 
dotazník, ve kterém mimo jiné 
uváděli také své poznatky a ná-
zory na tato setkání. Žádný zápis 
nebyl negativní. Několik nejzají-
mavějších zápisů uvádíme:

Velmi si vážím pořadatelů a díky, že se 
alespoň takhle můžeme setkat. Díky 
moc. Znamená to pro mě hodně.
 Eva Mosná (roz. Kytová)
 Bratislava

Dál pokračovat v těchto setkáních, 
vždyť tu máme spolužáky či souse-
dy jako na dlani. Když se o tom dozví 
další, bude nás ještě více, to nebude 
žádná symbolická zdravice. 
 Ladislav Kolek, Ostrava – Poruba

Pospolitost Hrušováků je fantastic-
ká. Hrušov už neexistuje, ale Hrušo-
váci stále žijí a věřím, že budou žít 
minimálně dalších sto let. 
 Ing. Štěpán Malysiak, Ostrava
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