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Šla jsem si tak Hrušovem smě-
rem na koblovský most a co se 
nestalo. Potkala jsem asi sedm 

romských dětí ve věku od takových 
pěti do třinácti let. Šli proti mně po 
chodníku – asi se vraceli z komunit-
ního centra vedle kostela.
Bylo to zajímavé setkání. Romský 
chlapec místo pozdravu prohlásil 
na mou adresu, a omlouvám se, že 
jej budu citovat přesně, že mám 
pěkné kozy. Asi tím myslel prsa. 
No nevím, jestli to tak mohl po-
soudit, je to věc názoru, ale určitě 
ne jeho. Ale budiž… Po několika 
ušlých metrech mě o něco větší 
romská dívka praštila kabelkou do 
hlavy. Docela nečekaně. A netuším 
proč, protože jsem pouze šla po 
chodníku, nic jsem jí neudělala. 
Naštvalo mě to a zeptala jsem se jí, 
jestli není praštěná, když mě praš-
tila, a co jsem jí jako udělala. A šla 
jsem dál. Místo odpovědi kolem 
mě proletěl docela velký šutr… 
Netrefil mě, naštěstí, protože byl 
fakt dost velký. 
Šla jsem ten den z výuky menšino-
vých kultur, kde učím o vzájemném 
respektu, úctě k lidem, pochopení. 
Snažím se přiblížit studentům po-
hnuté dějiny Romů, jejich kulturu, 
vidění světa. O výchově romských 
dětí se také zmiňuji – a prý o nich 
mluvím s docela velkým porozumě-
ním a láskou. 
Ne, že by mě tento incident od toho-
to nějak odradil. Chápu, že romské 
děti to mají těžké, navíc, když je je-
jich nenávist k nám gádžům neustá-
le živena pseudohumanistickými ná-
zory některých romských aktivistů. 
A mnohdy asi také povídáním o tom, 
jak moc jim ubližujeme. A takové 
pořádání protiextremistických akcí 
k celkovému smíru a pochopení také 
nepřidá; spíše mají opačný efekt - 
nenávist, extremismus a zlo jen více 
rozjitřují a posilují. 
Vím, Romové to mají těžké a jejich 
děti na tom nejsou o nic moc lépe. 
Ale nezapomínáme všichni na to, že 
třeba taková výchova je mimo jiné 
také o předávání určitých norem, 
pravidel a řádu společnosti, ve které 
žijeme?  A že povinnosti jsou stejně 
důležité jako práva? A že dodržování 
daných norem je cestou k tomu, aby 
nás i ostatní společnost přijímala 
a neodmítala?
Kdo toto říká těm dětem, které se 
neostýchají mlátit kabelkou a házet 
šutry na procházejícího, který jim 
nic neudělal?
Asi bychom s tím měli začít něco dě-
lat. Pro dobro těch dětí, samozřejmě.  
 PhDr. Miriam Prokešová

* * *
Své názory, postřehy a připomínky 
k problematice, o které píše Miriam 
Prokešová, pište na adresu www.slez-
ska.cz. Redakce nebude zveřejňovat 
dopisy s vulgárním obsahem.

zamyšlení

Další schůze
zastupitelstva se uskuteční 

25. června 2009 v 1500 
v Kulturním domě 

Muglinov. 

MUGLINOV/  O titul nejkrásněj-
ší romské dívky soutěžilo 
v pátek 15. května šestnáct 
dívek. Akce, kterou připra-
vila Diecézní charita ostrav-
sko-opavská v komunitním 
centru v Muglinově, se 
zúčastnili obyvatelé Vesnič-
ky soužití a mnozí další. 
Sedmičlenná porota, kterou tvořili 
nejen představitelé občanských sdru-
žení, zástupce sociálního odboru slez-
skoostravské radnice, ale i policista, 
vybírala nejkrásnější dívky ve dvou 
věkových kategoriích. Diváci volili 
i Miss sympatie.
„Dívky soutěžily ve třech disciplínách. 
Ve volné disciplíně mohly předvést 
svoje umění, v další mluvily o svých 
plánech a o tom, jak vidí svět. Samo-
zřejmě nemohla chybět ani módní pře-
hlídka. Dívky si samy vybíraly, popřípa-

dě zhotovily šaty, samy se líčily,“ uvedla 
organizátorka Růžena Dunková.
A kdo nakonec vyhrál? Vítězství si 
bezesporu zasloužily všechny dívky, 
prvenství v kategorii od 11 do 17 let 
si však nakonec odnesla Jessika To-
karová, kterou diváci zároveň zvolili 
jako Miss sympatie. Druhou příčku 
obsadila Gabriela Plachetková, třetí 
místo patří Sáře Žigové. V kategorii 
děvčat od 6 do 10 let vyhrála Natálie 
Rusňáková. I jí si diváci vybrali jako 
Miss sympatie. Druhé místo vybojo-
vala Vanesa Rácová, třetí Vanesa Ho-
dosyová.
Ceny vítězkám předal místostarosta 
Slezské Ostravy Radomír Mandok. „Je 
velmi potěšitelné, že se mladí dokážou 
bavit tímto příjemným způsobem. Dívky 
nám předvedly, že umí nejen krásně zpí-
vat a tančit, ale že jsou také velmi zručné, 
o čemž svědčí jejich modely, které si vět-
šinou ušily samy,“ zhodnotil místostaros-
ta.  další foto na www.slezska.cz (sy)

Roma Miss Ostrava 2009 

NEJKRÁSNĚJŠÍ. O titul Roma Miss Ostrava 2009 soutěžilo šestnáct dívek. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

HRUŠOV/  Kostel v Hrušově 
má za poslední období velice 
pohnutou minulost. Po smrti 
P. Františka Bijoka v r. 1983, 
který o zdejší farnost pečoval 
38 let, se zde prostřídalo 
několik farářů. Kostel nebyl 
v této době nijak výrazně 
opravován, a dokonce ani po 
povodni v roce 1997 nedošlo 
ke generálním opravám, 
jak by se dalo očekávat, ale 
k celkovému úpadku. 
Za působení kněží z Přívozu se fara 
stala neobyvatelnou, zlikvidována 
byla farní zahrada, péče o budovu kos-
tela a o její následné a postupné opra-
vy byla zcela zanedbána. V roce 2007 
sem přišel do naprosto zdevastované-
ho prostředí (kdo se chce přesvědčit, 
může navštívit farní www stránky, 
kde jsou vystaveny fotografie) P. Piotr 
M. Kowalski. Za své krátké působení 
stačil vykonat spoustu drobné i větší 
práce (zvony pravidelně zvoní, hodiny 
na kostele nejen po mnoha letech jdou 
a odbíjejí pravidelně čas, ale také sví-
tí, fara je opravena k nepoznání a jsou 
v ní opět důstojné prostory, začala 
se opravovat kostelní věž, která se 

postupně rozpadá, je upraveno pro-
stranství kolem kostela, v interiéru 
kostela byly provedeny také nejnut-
nější práce k jeho údržbě. Rovněž byla 
zakoupena nová socha Panny Marie, 
když původní byla povodní zničena, 
atd.). To vše zásluhou, a prozradím, že 
mnohdy i na vlastní náklady zdejšího 
pana faráře, který se rozhodl kostel 
ne pouze opravit, ale ve své podstatě 
zachránit před naprostým zchátráním 
a uzavřením. 
Hrušovský kostel sv. Františka a Vik-
tora však není pouze majetkem círk-
ve, ale stojí také na území městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. Jedná se 
o ojedinělou architektonickou stavbu, 
která by se mohla stát kulturní pa-
mátkou, navíc s výbornou akustikou 
a s vzácnými velkými varhanami, jaké 
jsou v Ostravě pouze tři. Aby se nám 
však kostel nerozpadl před očima, je 
nutné dokončit opravu nejen věže, ale 
také vitráží, varhan a především dlaž-
by kolem kostela, která byla doničena 
při stavbě dálnice. Záchrana kostela 
je však finančně odkázána pouze na 
snahy zdejšího kněze a jeho farníků 
a na případné dotace z nadací. Měs-
to nebo případní sponzoři jako by na 
tuto stavbu zcela zapomněli. A chátra-
jící stav nikoho netrápí a možný zánik 
kostela nikoho nebolí. Jako kdyby-

chom ani nevěděli, o jak vzácnou stav-
bu a o jak vzácný objekt se sami svou 
lhostejností připravujeme. 
Vypadá to, jako by nás ani vzácné 
stavby v našem obvodu nezajímaly, 
jako by ani nepatřily k našemu životu 
a nebyly snad ani naše…
Děkuji zdejšímu panu faráři a farní-
kům za jejich nezištnou snahu za-
chránit to, co by mělo být v zájmu nás 

všech. A přeji si, aby je jejich odhod-
lání neopustilo a aby se jim podařilo 
dokončit to, co s takovým odhodláním 
započali. Chci poděkovat také staros-
tovi Antonínu Maštalířovi, který dal 
z vlastní kapsy nemalou částku na 
oplocení kostela. A věřím, že se mož-
ná najde i někdo další, kdo nezůstane 
lhostejný a rád pomůže…
  PhDr. Miriam Prokešová

Hrušovský kostel volá SOS

SOS.  Hrušovský kostel sv. Františka a Viktora volá o pomoc. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Stejně 
jako v minulých letech bude 
i letošní Den Slezské na 
Slezskoostravském hradě plný 
zábavy, her a překvapení. Na 
své si bezesporu přijdou jak 
děti, tak dospělí. Akce, kterou 
pořádá městský obvod Slezská 
Ostrava, vypukne v sobotu 20. 
června v 10 hodin dopoledne.

Zřejmě největším letošním tahákem 
bude večerní vystoupení slovenské 

skupiny No Name a Rock and Roll 
Band Marcela Woodmana. Ještě před-
tím však čeká na návštěvníky spousta 
další zábavy. Už potřetí se uskuteční 
mezinárodní soutěž Slezský bigos 
o nejlepší pokrm, jehož základem je 
zelí. Děti se budou moci vydat na Pi-
rátskou cestu, na které budou sbírat 
body, které pak vymění za řadu dáreč-
ků. Chybět nebude ani vystoupení dětí 
a žáků slezskoostravských základních 
a mateřských škol. Se svým progra-
mem přijede za dětmi také zpěvák 
Standa Hložek, svou sílu předvede Že-
lezný Zekon. Malí, ale i ti větší se mo-

hou vyřádit v laserové střelnici, nebo 
na dvou řetízkových kolotočích, setkat 
se mohou i s policisty a strážníky, kte-
ří jim prozradí, co obnáší jejich práce. 
„Pro děti budou připraveny i další 
atrakce, a to jak v prostorách hradu, 
tak v jeho okolí. Pokud nám vyjde po-
časí, jsem přesvědčena, že Den Slezské 
nikoho nezklame,“ říká vedoucí odboru 
školství a kultury Mgr. Petra Nitková. 
Na největší akci, kterou pořádá slezsko-
ostravský městský obvod, se těší i vede-
ní radnice. „Na Den Slezské chci pozvat 
všechny naše občany, protože nejen 
bohatý program, ale také nádherné pro-

středí hradu, z něhož dýchá historie a po-
hoda, slibují krásně prožitý den. Uděláme 
vše pro to, aby byli všichni spokojeni,“ sli-
buje starosta ing. Antonín Maštalíř. 
Několika větami si nyní připomeňme 
loňský Den Slezské, jehož hřebem 
byla show Dana Nekonečného a Bohu-
še Matuše. Na akci, která se konala 24. 
května, zavítalo na čtyři tisíce diváků, 
soutěže ve vaření kotlíkového bigosu 
se zúčastnilo šest družstev z Česka 
a Polska. Vítězným týmem se nakonec 
stala jak u poroty, tak u diváků Polska 
Akademia Sztuki Kulinarnej. 
 Marie Stypková

Na Dni Slezské vystoupí i No Name
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD ROZTANČÍ ROCK AND ROLL BAND MARCELA WOODMANA
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Členové čes-
koslovenské obce legionářské, 
Českého svazu bojovníků za 
svobodu, přímí účastníci bojů 
Ostravské operace, občané 
a představitelé městského 
obvodu Slezská Ostrava v čele 
se starostou ing. Antonínem 
Maštalířem a místostarostou 
MUDr. Hanou Herákovou se 
30. dubna 2009 zúčastnili 
pietního aktu k 64. výročí 
osvobození Ostravy.
Přítomné přivítal plk. v. v. Mikuláš 
Kunčický, bývalý velitel tanku 1. čes-

koslovenské samostatné tankové 
brigády, která osvobozovala Ostravu. 
„S tankem jsme tehdy jeli od Korýtka 
v Zábřehu přes Zeyerovu ulici, dále 
kolem rourovny až k radnici a diva-
dlu,“ zavzpomínal pamětník a dodal, 
že v bojích o Ostravu v roce 1945 
padlo 659 rudoarmejců a dva česko-
slovenští tankisté. O život přišlo také 
321 občanů, mezi nimi i Miloš Sýkora, 
jehož jméno nese most přes řeku Os-
travici.
Mikuláš Kunčický ocenil mistrovské 
strategické vedení Ostravské operace 
4. ukrajinským frontem v čele s mar-
šálem A. I. Jeremenkem.
Představitele obvodu poté položili ky-
tice i u dalších pomníků padlých, a to 

na Škrobálkově ulici v Kunčičkách, na 
Jeseninově ulici v Kunčicích a na ulici 
Na Druhém v Muglinově. 
Mezi přítomnými byl také Vladimír 
Palička, plukovník ve výslužbě, který 
je čestným občanem Ostravy. Naro-
dil se v rodině Volyňských Čechů na 
polském území v roce 1923. Za vál-
ky tam bojoval v řadách partyzánské 
brigády D. M. Medvěděva. V roce 1944 
se přihlásil do čs. armádního sboru. 
S posádkou legendárního tanku „Žiž-
ka“ absolvoval v řadách 1. čs. tankové 

brigády operaci v Dukelském průsmy-
ku, kde utrpěl zranění. Na jaře 1945 
se zúčastnil bojů v Ostravsko-opavské 
operaci, kde byl opět raněn. O svých 
osudech napsal knihu Nezaváto vět-
rem.
„Osvobození Ostravy předcházely 
události, z nichž běhá mráz po zádech. 
„Tak například druhý den operace po 
zásahu tanku zabili mého velitele a já 
jsem držel jednu půlku jeho těla v ná-
ruči. Druhá mi spadla na nohy,“ vzpo-
míná Palička a dodává, že on sám byl 

zraněn a hlavu měl plnou střepin. „Do 
nemocnice jsem tehdy odmítl jít, pro-
tože jsem chtěl překročit hranice naší 
vlasti a políbit zem. 
Vladimír Palička, který se narodil ve 
Volyni, má však i veselejší vzpomínky, 
například tu z Koběřic, kdy jej přišla 
přivítat korpulentní dáma. „Já tehdy 
nevážil ani šedesát kilo, takže když 
mě objala, nemohl jsem dýchat a lapal 
jsem po vzduchu. Málem mě udusila. 
Ale bylo to srdečné,“ vypráví plukov-
ník.  (sy)

komise životního prostředí opět v terénu

krátce

Uctili památku obětí Ostravské operace

ČAS BĚŽÍ. Po slavnostním aktu, při kterém přítomní uctili památku Ostravské operace, se starosta Antonín Maštalíř a mís-
tostarostka Hana Heráková vyfotili společně se zástupci Čs. obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu v histo-
rickém vozidle. Uprostřed plukovník Jindřich Heřkovic, vlevo plukovník Milkuláš Kunčický.  (další foto na www.slezska.cz)

ZPESTŘENÍ. Milým zpestřením akce byly naše Slezskoostravské noviny, v nichž 
právě vyšel komiks Drama u mostu. Jak je vidět, zaujal i vysoké vojenské šarše. 
 SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

Novou služebnu otevřela 
ostravská městská policie na 
Holvekově ulici v Ostravě-
Kunčičkách (vedle knihovny). 
Na veřejný pořádek v této lokalitě do-
hlížejí v současné době tři strážníci – 
okrskáři. Ty mohou občané kontakto-
vat na nově zřízeném pracovišti každou 
středu od 9 do 11 a od 16 do 18 hodin. 
Kontaktní místo bude pro styk s ob-
čany využívat také strážník – okrskář, 

který působí v městské části Kunčice.  
„Věříme, že takto ještě zkvalitníme 
a prohloubíme kontakt mezi obča-
nem a okrskářem, neboť ten je velice 
důležitý při řešení problémů, které 
občany tíží a s jejichž řešením může 
městská policie pomoci. Při výko-
nu své práce strážníci potřebují být 
v kontaktu s občany, neboť městská 
policie je především službou pro 
obyvatele města,“ říká mluvčí ostrav-
ských strážníků Vladimíra Kejdová.

Tento krok vítá také starosta Slez-
ské Ostravy Antonín Maštalíř (ČSSD). 
„Jsme rádi, že v této problémové loka-
litě vznikla nová služebna. Potěšující 
je také skutečnost, že počet strážníků, 
kteří zde budou dohlížet na veřejný 
pořádek, se zvýšil na tři. Přál bych si, 
aby mezi strážníky a občany vznikla 
oboustranná důvěra, která by vyřešila 
zdejší problémy,“ zdůraznil Maštalíř.  
 (sy)
 (foto na www.slezska.cz)

Strážníci v Kunčičkách mají novou služebnu

Ústřední hřbitov Slezská Ostrava  
– úprava cen
S ohledem na platnost zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, se městský 
obvod Slezská Ostrava stal od 1. 4. 2009 plátcem DPH. S účinností od 1. 5. 2009 se 
tato skutečnost dotkne těchto služeb:

- poplatku za povolení vstupu – vjezdu vozidel do areálu pohřebiště Slezská 
Ostrava (původně osobní vozidlo 100,-- Kč, nyní 120,-- Kč;  původně nákladní 
vozidlo, autobus 200,- Kč, nyní 250,- Kč)

- poplatku za odstavení vozidla na parkovištích na ul. Na Najmanské a ul. 
Těšínské (původně 15,-- Kč, nyní 20,-- Kč)

HEŘMANICE/  Na základě opakují-
cích se stížností občanů Heřma-
nic na hluk a prach při pracích 
na odtěžování heřmanické 
haldy svolala komise životního 
prostředí (ŽP) městského 
obvodu Slezská Ostrava 13. 
května společné jednání se 
zainteresovanými stranami. 
Schůzky se zúčastnili společnosti 
DIAMO s. p., BODEX GROUP s. r. o., 
Obvodní báňský úřad v Ostravě, ma-
gistrát města Ostravy, odbor ochrany 
životního prostředí a zástupci obča-
nů Heřmanic v čele s panem Josefem 
Burkovičem. 
Zástupci společností DIAMO s. p., BO-
DEX GROUP s. r. o. objasnili přímo na 
místě postup při odtěžování haldy. Vy-
světlili technologii postupu prací a pro-
váděná opatření na odstranění prachu. 
Prach je podle projektu pravidelně li-
kvidován kropením a máčením. Inten-
zita těžby je regulována i s ohledem na 
směr větru, který je denně zaznamená-
ván ve stavebním deníku. Kompletní 
vytěžení haldy je závislé na pravidel-
ném odběru vytěženého materiálu dle 
smluvních závazků odběratelů, kteří je 
používají například při liniových stav-
bách (stavba dálnice apod.). 
Podle mínění občanů Heřmanic je 
i přes dodržování stávajících postu-
pu prací v některých dnech prašno 
v okolí jejich domů. Všichni zúčast-

nění se proto dohodli, že společnost 
DIAMO prověří možnosti ke snížení 
negativních dopadů na životní pro-
středí, technologické postupy prací 
od projektů po realizaci a zváží, zda 
lze najít nějaké postupy ke zlepšení 
stavu ovzduší při provádění prací. 
Zpřísní také kontrolní mechanismy 
při provádění odtěžování. Do 30. červ-
na bude zaslána vedení městského 
obvodu zpráva o opatřeních ke zlep-
šení. Dále bylo dohodnuto pokračovat 
na intenzívní spolupráci a pravidel-
ném projednávání a řešení vzniklých 
problémů, včetně možnosti kontroly 
na pracovišti pověřených pracovníků 
úřadu MO SLO a komise ŽP.  Další ter-
mín kontrolního dne byl předběžně 
dohodnutý na podzim – říjen 2009.
Při zpáteční cestě se komise ŽP zastavi-
la v  Sodné ulici – garáže. Zdejší občané 
si totiž opakovaně stěžují na nepovo-
lené skládky, zvláště v  polozbořených 
garážích. V době naší přítomnosti byly 
ale prostory téměř čisté a nepovolené 
skládky byly odklizeny. Na místě jsme 
se dohodli, že odbor technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů připraví 
statistický přehled o přistavovaných 
kontejnerech na odklizení skládek. 
Tato lokalita však potřebuje komplexní 
řešení tak, aby byly tyto polozbořené 
garáže odstraněny a prostor byl výhle-
dově využitý jinak, a tím nebyla dána 
příležitost ke skládkám. 
 Radka Weisbrodová, 
 členka komise ŽP

Tentokrát na odvalu haldy Heřmanice

Obvod požádal o dotaci
Městský obvod Slezská Ostrava požá-
dal, v rámci sedmé výzvy Regionálního 
operačního programu Moravskoslez-
sko, o dotaci na vybudování azylového 
domu v Ostravě-Hrušově. V případě 
úspěšnosti projektu zde vznikne 10 
bytových jednotek a zázemí pro pra-
covníky sociálního odboru městského 
obvodu. Cílovou skupinou budou pře-
devším rodiny s dětmi nacházející se 
v krizových životních situacích.  (jm)

Rezidenční služby zaujaly 
sedm žadatelů o dotace 
Ostrava/  Výstavba a rekonstruk-
ce objektů poskytujících rezidenční 
služby sociálně postiženým skupi-
nám občanů byla předmětem výzvy č. 

2.1-07 z ROP Moravskoslezsko, ukon-
čené 23. dubna 2009. O dotace usi-
luje sedm žadatelů, kteří předložili 
celkem 11 projektů a nárokují si přes 
162 milionů korun. O úspěšných pro-
jektech bude rozhodnuto zhruba za 
tři měsíce.  (jm)

Povodí zvýší ochranu 
proti povodním
Koblov/  Státní podnik Povodí Odry 
plánuje zlepšit ochranu některých 
oblastí Ostravy proti povodním. Letos 
zahájí úpravu koryta řeky Porubky 
ve Svinově, stavbu plánuje dokončit 
v roce 2011. V Koblově bude letos 
pokračovat v budování nové hráze na 
levém břehu řeky Odry. Na stavbách 
se finančně podílí město Ostrava, cel-

kem si vyžádají více než 120 milionů 
korun.  (red)

Město dostane dotaci na 
modernizaci škol
Ostrava/ Regionální rada regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko do-
poručila k financování z Regionál-
ního operačního programu dalších 
třiatřicet projektů zaměřených na 
rozvoj infrastruktury pro vzdělává-
ní. Město Ostrava uspělo s pěti pro-
jekty a jeho příspěvkové organizace 
se dvěma. „Přislíbená dotace - 25,5 
milionu korun – bude použita na 
modernizaci a materiální vybavení 
základních škol,“ řekl náměstek ost-
ravského primátora Zdeněk Trejbal 
(ČSSD).  (red)

Odbor technické správy budov ÚMOb Slezská 
Ostrava oznamuje nájemníkům obecních bytů, 
že v souvislosti s organizačními změnami 
došlo k přerozdělení rajonů mezi bytovými 
techniky. 

S účinnosti od 1. 5. 2009 se ve věci oprav a údržby domů 
a bytů v majetku obce, obracejte na níže uvedené pracov-
nice.

Paní Radmila Babincová, 
tel. 599 410 036, email: rbabincova@slezska.cz, kancelář 
č. 212 v 1. patře budovy úřadu Náměstí Jurije Gagarina 
5/1195, Slezská Ostrava,
ulice: 8. března, Heřmanická, Hladnovská (mimo DPS Hlad-
novská 119a), Chrustova, Koněvova, Kubínova, M.  Henry-

ho, Na Liščině, Plechanovova, Pláničkova, Pod Haldami, 
Riegrova, Sionkova, Starokoblovská, Verdiho, Výdušná, Za-
pletalova, Želazného

Paní Darina Mladenovová, 
tel. 599 410 037, email: dmladenovova@slezska.cz, kance-
lář č. 211 v 1. patře budovy úřadu Náměstí Jurije Gagarina 
5/1195, Slezská Ostrava
Ulice: Bohumínská, Dědičná, Hajnova, Holvekova, DPS 
Hladnovská 119a, Holečkova, Jaklovecká, Kasární, Keltič-
kova, Kepkova, Kmetská, Koksová, M.D.Rettigové, Michál-
kovická, Muglinovská, Na Burni, Nejedlého, Nová Osada, 
Počáteční, Rajnochova, Stromovka, Šenovská, Škrobálkova, 
Štěpaňákova, Švédská, Topolová, U Staré elektrárny, Van-
čurova, Zámostní

Ing. Josef Hykl
vedoucí odboru technické správy budov

Informace pro nájemníky obecních bytů
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Sympatická 
žena přišla nedávno do 
redakce Slezskoostravských 
novin. Chtěla si totiž podat 
inzerát. Na dotaz, čeho se 
týká, s úsměvem opáčila: 
„Myju hroby a chci, aby to lidé 
věděli.“
Teprve poté se sympatická Hana 
Hamrozyová rozpovídala: „Bydlíme 
v Bohumíně, kam chodím pravidel-
ně na hrob svých rodičů. Často jsem 
pozorovala, že mnohé hroby jsou za-
nedbané a špinavé. Všimla jsem si ale, 
že mnohé z nich tak jednou do roka 
někdo navštíví, protože jsou najed-
nou čisté a plné květin. Z toho jsem 
usoudila, že majiteli hrobů jsou asi 
lidé, kteří bydlí daleko, dále ti, kteří 
jsou pracovně zaneprázdnění, nebo 
staří lidé, kteří nemají sílu o hroby 
pečovat. 
Na nápad pečovat o hroby jiných při-
vedla paní Hanu její sestra, která žije 
v Německu. „Tam mají krásně upra-
vené hroby a na některých z nich jsou 
i cedulky s názvy firem, které o hroby 
pečují. Obdobné firmy běžně fungují 
i v Polsku,“ prozradila čerstvá pod-
nikatelka, která si už stačila vyřídit 
živnostenský list. „Sice byli na úřadě 

překvapeni a nevěděli, kam mě mají 
zařadit, nakonec ale příslušnou ko-
lonku našli. Teď mám živnost na po-
skytování služeb pro zemědělství, za-
hradnictví, rybníkářství a myslivost,“ 
dodává s tím, že svou činnost bude 
provozovat na největším městském 
hřbitově ve Slezské Ostravě.
„Je to dobrý podnikatelský záměr. 
Myslím si, že by paní Hamrozyová 
mohla být jakýmsi průkopníkem 
v poskytování těchto služeb. Určitě 
je mnozí lidé přivítají a rádi zaplatí 
za kvalitně odvedenou práci,“ myslí 
si starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř. Stejný názor má i paní Bože-
na z Kunčic. „Na hrob, v němž odpo-
čívá můj manžel, chodím tak dvakrát 
týdně. Mám to kousek od baráku, 
takže je to pro mě takový odpočinek. 
Hrob umyji nebo jen očistím, zaliju 
kytičky, zapálím svíčku, v duchu si 
popovídám se svým zesnulým man-
želem a nějaká taková veselejší od-
cházím domů. Dvakrát ročně se sta-
rám o hrob i svým sousedům, kteří 
se odstěhovali do Olomouce a nemají 
čas sem pravidelně jezdit. Myslím, že 
je hodně těch, kteří služby, které chce 
poskytovat paní Hana, přivítají a rádi 
zaplatí,“ myslí si paní Božena. 
Paní Hamrozyová neponechává nic 
náhodě. S manželem už navštívila 

kamenictví, aby zjistila, čím hro-
by nejlépe umýt. „Zjistila jsem, že 
existují speciální mycí prostředky 
na kámen i žulu. Hroby určitě ne-

budu mýt jarem,“ říká a dodává, že 
pokud budou mít lidé zájem, bude 
jim na hroby sadit i kytičky a zalé-
vat je. 

Bližší informace o těchto službách se 
zájemci dozvědí na mailové adrese 
hamrozyova@seznam.cz. 
 Marie Stypková 

měli byste vědět

PODNIKÁ NA HŘBITOVĚ. Hana Hamrozyová se rozhodla umývat hroby těm, kteří na to nemají čas nebo dost sil. 
 FOTO/  JAN KRÁL

STÁLE KRÁSNĚJŠÍ. Slezskoostravský hrad se neustále rozrůstá a vylepšuje.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Stálým problémem jsou 
odpady podél komunikací. 
Ve spolupráci s vedením statutárního 
města Ostravy zajistil městský obvod 
Slezská Ostrava úklid okolí přístupo-
vých komunikací do našeho obvodu, 
neboť nepořádek podél nich je tím 
prvním, s čím se návštěvník nebo oby-
vatel města setkává. 
Úklid podél komunikací Bohumín-
ské, Frýdecké, Lihovarské, Mugli-
novské, Orlovské, Slívové, Šenovské, 
Těšínské a Trnkovecké proběhl na 

přelomu měsíců dubna a května. 
Úřad městského obvodu Slezská 
Ostrava, odbor TSKZaH, zajistil pro-
střednictvím dělníků čištění města 
sběr odpadu a naložení do kontej-
nerů společnosti OZO Ostrava s.r.o., 
jež odpad odvezla k dalšímu zpraco-
vání. Přistavení kontejnerů a úhradu 
likvidace odpadu zajistil Magistrát 
města Ostravy, odbor komunální 
a bytový. 

Ing. Ilona Borošová, 
vedoucí odboru technické správy 

komunikací, zeleně a hřbitovů

Svou živnost provozuje na hřbitově – myje hroby

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Letos v létě, a to za plného 
provozu, se začne s přístavbou severního kříd-
la Slezskoostravského hradu. Provozovateli už 
totiž chybí prostory. Vždyť loni navštívilo tuto 
památku přes 180 tisíc lidí. Určitě Vás bude 
zajímat, že se zde konalo 118 akcí a 62 svateb. 

V nové přístavbě, která bude mít 240 metrů čtverečních 
a jejíž realizace vyjde na 9 milionů korun, by se měly konat 
svatební oslavy, firemní dny a podobně. Nové prostory by 
měly být otevřeny už 10. srpna letošního roku. Kromě 
toho bude vydlážděno jeho nádvoří, zelené plochy upra-

veny, bude se připravovat také místo pro přestěhování 
Miniuni. Současně se připravují další projekty ke zvýšení 
atraktivity. Jedná se například o přestavbu pavilonu G na 
Černé louce pro koncerty a kulturní akce. Pavilon by měl 
mít kapacitu asi tisíc lidí. 
Jen si uvědomme, co kdyby takovéto místo jako je Slez-
skoostravský hrad, nebylo. Vždyť ještě před pár lety řada 
škarohlídů nevěřila, že by se mohlo z této ruiny na pravém 
břehu Ostravice vybudovat důstojné místo, kde se bude ko-
nat většina ostravských kulturních akcí. 
Nesmíme však usnout na vavřínech a pro rozvoj společen-
ského života v našem obvodu se musíme činit dál. 
 Ing. Jiří Šárek, zastupitel

Hradu přibude nová přístavba

Organizace provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2009

název školy týden provoz od - do, jinak MŠ uzavřena zajištění stravy

Mateřská škola Ostrava – Slezská 
Ostrava, Chrustova 11/1448, 

příspěvková organizace
28. – 29.

7. 7. – 17. 7. 2009
tel: 596 613 204, 739 077 947
úplata školného za den 11 Kč

ŠJ ZŠ Chrustova

Mateřská škola Ostrava – Slezská 
Ostrava, Zámostní 31/1126, 

odloučené pracoviště
30. – 31.

20. 7. – 31. 7. 2009
tel: 596 241 745

úplata školného za den 9 Kč
ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava – Heřmanice, 
Požární 8/61, příspěvková organizace 32.

3. 8. – 7. 8. 2009
tel: 596 236 278

úplata školného za den 11 Kč
ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava – Slezská 
Ostrava, Bohumínská 68/450, 

příspěvková organizace
33.

10. 8. - 14. 8. 2009
tel: 596 241 568

úplata školného za den 13 Kč
ŠJ ZŠ Bohumínská

Mateřská škola Ostrava – Muglinov, 
Komerční 22a/704, příspěvková 

organizace
34. – 35.

17. 8. – 28. 8. 2009
tel: 596 245 078

úplata školného za den 10 Kč
ŠJ MŠ Komerční

Mateřské školy, které nejsou v seznamu uvedeny, jsou od 7. 7. - do 28. 8. 2009 uzavřeny.

VŠP obhájila mezinárodní certifi kát
Slezská Ostrava/  Ostravská Vysoká škola podnikání (VŠP) obhájila v uply-
nulých dnech mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí – Diploma 
Suplement Label. Tento dodatek k diplomu, vydávaný každému úspěšnému 
absolventovi, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s ev-
ropskými standardy. Vysoká škola certifikát obhájila jako jediná ze všech bez-
mála padesáti soukromých vysokých škol v České republice. Vedle této jediné 
soukromé vysoké školy má certifikát patnáct velkých veřejných vysokých škol. 
Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. 
 (sy)

Studenti vystavují na hradě
Slezská Ostrava/  V pořadí druhá výstava výtvarných prací dětí a mládeže je od 
čtvrtečního odpoledne k vidění v galerii Slezskoostravského hradu. Představuje 
díla žáků z několika škol celého Moravskoslezského kraje. Mezi vystavujícími 
jsou také studenti ostravského Gymnázia Hladnov, kteří prezentují své zdařilé 
kopie obrazů známých malířů.  (red)

Tradiční májová cyklojízda se přesouvá
Slezská Ostrava/  Vzhledem k blížícím se volbám oznamuje vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava, že tradiční májová cyklojízda se přesouvá na září letoš-
ního roku.  (red)

Jarní čištění okolí 
příjezdových komunikací 

Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě zve 
širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční ve středu 17. června od 10 do 17 hodin.

Zájemci si mohou prohlédnout prostory a zařízení, zaměstnanci jim poskyt-
nou informace o péči v tomto zařízení, podívat se mohou také na takzvanou 
„zážitkovou terapii“.
Domov pro seniory Kamenec poskytuje ve svém pobytovém zařízení ubyto-
vání a stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a při hygieně, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv, vol-
nočasové aktivity a zdravotní péči. 

DpS Kamenec
Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava

www.dpskamenec.cz
dpd@dpd.ovanet.cz



SONČERVEN 20094

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Úterý, které 
ponese datum 26. května, 
bude v prostorách slezsko-
ostravské radnici doslova 
nabité kulturou. V pět hodin 
odpoledne bude slavnostně 
zahájena výstava s názvem 
Labyrint srdce i světa, o dvě 
hodiny později zahraje Smeta-
novo trio.

„Labyrint srdce i světa“ s podtitulem 
Inspirace Komenským je výstavní 

projekt sestavený z prací výtvarníka 
a scénografa Milivoje Husáka. Obsa-
huje soubor autorových figurálních 
kreseb z let 1984 až 1989 a také scé-
nografické návrhy „Labyrint světa 
a lusthaus srdce“ pro divadelní festi-
val v Poznani.
Oba výstavní soubory pochází z osm-
desátých let minulého století. Odpově-
di na mnohá témata, jako je svoboda 
svědomí, nebo otázky smysluplnosti 
lidského života, byly tehdy hledány 
v kruzích neoficiální kultury – v sami-
zdatem šířené literatuře, v divadlech 
a ateliérech výtvarníků.
Postava Komenského poutníka, který 
bloudí labyrintem světa, zosobňuje 
každého z nás. Nebylo divu, že pout-
ník se stal hlavním tématem setkání 
divadel z východu i západu. Za čes-
kou stranu se festivalu zúčastnilo di-
vadlo Husa na provázku z Brna. Přes-
tože se jeho představení nepodařilo 
realizovat v původní velkorysosti vý-
pravy - staveb, objektů, akcí - zůstá-
vá vystavený soubor scénografických 

návrhů prvním komplexním scéno-
grafickým zpracováním „Labyrintu 
světa“. Počítá ve velké míře s poulič-
ním a interaktivním divadlem. Divák 
se stává účastníkem i poutníkem ve 
velkém divadle světa, teatru mundi. 
S tématem „Labyrintu světa“ se autor 
zúčastnil i soutěže na podobu a ná-
plň československého pavilonu na 
světové výstavě Expo Sevilla 92.
Zájem autora o otázky lidské pouti na 
Zemi dal též vzniknout cyklu „neoba-
rokních“ figurálních kreseb a maleb 
z let 1984 – 1989, ve kterých autor 
metaforicky reagoval na situaci ve 
společnosti i na stále kladené otázky – 
kdo jsme a kam jdeme. I zde podvědo-
mě působil apel a étos Komenského.
V podobě, v jaké se představí v Os-
travě, reprezentovala výstava Českou 
republiku v Comenius museum v Na-
ardenu při příležitosti českého před-
sednictví Evropské unii.
Výstavu si můžete prohlédnout do 
2.  srpna tohoto roku. 
 Mgr. Věra Vahalíková

Autor se inspiroval Komenským
SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE PŘEDSTAVÍ LABYRINT SRDCE I SVĚTA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Filipojakub-
ská noc je známá tím, že se 
mezi námi objevují kouzelné 
bytosti a zvláště čarodějnice 
si tuto noc vybírají ke svým 
rejdům. 

Ne všechny jsou však zlé. Najdou se 
mezi nimi i hodné čarodějky, kte-
ré mají rády děti (ne na pekáči) a ty 
přišly ve čtvrtek 29. dubna navštívit 
žáčky Základní školy Chrustova 24. 
Jíž dopoledne probíhaly ve škole pří-
pravy na vzácnou návštěvu. Děti si 
připravovaly masky, vařily lektvary 
různých barev, vyráběly figurky čaro-
dějnic a hlavně se těšily na odpoled-
ne.
V 15 hodin se začaly na školní hřiště 
scházet davy rodičů s dětmi oděný-
mi do strašidelných modelů různého 
vzhledu a kvality. Vítaly je paní učitel-

ky národní školy převlečené za čaro-
dějnice (moc jim to slušelo) a hned je 
zvaly na různé atrakce a soutěže. Za 
doprovodu příjemné hudby se začalo 
provozovat kouzelné veselí, nechy-
běl také bufet vybavený kouzelným 
občerstvením a hlavně prodej ledové 
tříště ve všech barvách duhy.
Odpoledne uteklo jako voda z kouzel-
ného kotlíku, bylo dosoutěženo a za-
čalo velké opékání buřtů na školním 
ohništi. Na konci akce tam měla být 
také upálena figurína čarodějnice vy-
robená dětmi. Nebyla, dětem jí bylo 
líto. Za příjemně strávené odpoledne 
bych chtěl poděkovat Mgr. Evě Kostiu-
kové, Mgr. Zdeňce Röderové, Mgr. Zuz-
ce Kohutové, Mgr. Ivě Karpalové, 
Mgr. Dominice Kosterové a Mgr. Dan-
ce Skálové, které celou akci perfektně 
připravily a zvládly.  

Mgr.Radim Motyčka, 
ředitel ZŠ Chrustova

Rej čarodějnic na ZŠ Chrustova

FILIPOJAKUBSKÁ NOC.  Děti se na 
jedno odpoledne převtělily do nadpřiroze-
ných bytostí.  FOTO/  ARCHIV ZŠ CHRUSTOVA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Získat nové poznatky zajímavým způsobem, 
tak by se možná nejjednodušeji dala charakterizovat projekto-
vá zaměstnání, která probíhají na Základní škole Bohumínská 
již několik let. 
Nejčastěji mají podobu tzv. projektových dnů. Ten zatím poslední proběhl 26. 
března u příležitosti Mezinárodního roku astronomie pod slibným titulem Ves-
mír našima očima, aneb Jsme chytřejší než Galileo Galilei? Zapojili se do něj žáci 
všech ročníků, pro které byly připraveny činnosti, problémové otázky, úkoly 
a testy, odpovídající svou náročností věku žáků. Mimo jiné měli vytvořit lepore-
lo, které obsahovalo informace o planetách sluneční soustavy, model sluneční 
soustavy, kreslený model třídní planety, masku pro zástupce třídy do živého 
modelu sluneční soustavy, výtvarné a další grafické práce. Získané vědomosti si 
žáci ověřili v pracovních listech a soutěžním testu a prezentovali je následující 
den v tělocvičně školy, kde vytvořili „živý“ model sluneční soustavy. Nejlepší 
třídní kolektivy a jednotlivci byli odměněni cenami a nejlepší práce jsou vysta-
veny v prostorách školy.
Počátkem dubna ve škole „odstartoval“ první dlouhodobý projekt pracovně na-
zvaný Ostrava známá i neznámá. Název sám už dostatečně vypovídá o tom, jaký 
projekt sleduje záměr. Ano, chceme se zabývat minulostí i současností našeho 
města ve všech jeho oblastech. Pochopitelně nelze pominout fenomén, který 
město proslavil – a sice objev a těžbu uhlí a s tím spojená další odvětví průmys-
lu. Žáci si například studiem historických dokumentů ověří, že tím, kdo jako 
první ohlásil přesně lokalizovaný a později oficiálně potvrzený nález uhlí, byl 
klimkovický mlynář Jan Augustin. Je to o to zajímavější, že se tak stalo v roce 
1763 na území dnešní Slezské Ostravy.
Ale mezi čtyřiatřiceti nabízenými tématy jsou i taková, která mapují rozvoj kul-
tury a sportu, demografii města, jeho architekturu, problematiku životního pro-
středí, specifikum ostravské mluvy atd. Věříme, že až v červnu projekt společně 
vyhodnotíme, budeme moci říci, že svoje město a svůj obvod známe přece jen 
lépe. A že jsme objevili i to, co se pro nás zatím skrývalo pod tou částí názvu 
projektu, v němž se hovoří o Ostravě neznámé.  (boh)

Projektová zaměstnání 
jsou samozřejmostí
ZŠ BOHUMÍNSKÁ STÁLE V AKCI

MUGLINOV/  Občanské sdružení Vzájemné 
soužití (tým nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež, komunitních center a tým 
Hnízdo – Čiriklano Kher) uspořádalo 6. 
května v Kulturním domě Ostravě - Mugli-
nově jarní maškarní rej s názvem Jsme děti 
jedné planety. 
Zábavný program plný kouzel, čarodějných soutěží a ta-
nečků si pro děti a jejich rodiče připravily čarodějnice 
Evelína a Pampelína. Maškarního reje se zúčastnily děti 
z nízkoprahových zařízení – komunitních center Hrušov, 
Zárubek, Liščina a děti z dětského domova Bukovanského. 

Za vydatné pomoci rodičů a tet si malí návštěvníci zhotovili 
nádherné kostýmy. Porota, ve které byl i pan místostarosta 
Radomír Mandok, měla těžký úkol – musela vybrat nejhez-
čí masku. Všichni zúčastnění se moc snažili, a tak si nako-
nec každý odnesl malou pozornost. 
Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípra-
vě a zdárném průběhu této akce, zvláště pak vedení obvo-
du Slezská Ostrava za hodnotné ceny, které udělaly dětem 
velkou radost. Vážíme si návštěvy pana starosty ing. Anto-
nína Maštalíře a pana místostarosty Radomíra Mandoka, 
kteří si i přes své pracovní zaneprázdnění našli čas navští-
vit naši akci. 
 Simona Fojtíková, 
 OS Vzájemné soužití

Jarní maškarní rej, aneb jsme děti jedné planety

MUGLINOV/  Žáci 7. ročníku mug-
linovské ZŠ Pěší se 16. dubna zú-
častnili velkého finále sportovního 
turnaje v ČEZ street hokeji, jenž se 
uskutečnil v ČEZ Aréně v Ostravě-
Vítkovicích. 
Turnaje se v základních herních 
skupinách zúčastnilo celkem 700 
základních škol z Moravskoslezské-
ho, Olomouckého a Zlínského kraje, 
přičemž do „Velkého finále“ postou-
pilo nejlepších 64 škol, z toho 8 škol 
ostravských. Jako jediná ze Slezské 
Ostravy postoupila právě naše zá-
kladní škola. V průběhu „Velkého 

finále“ naši hokejisté v prvním kole 
přesvědčivě zvítězili 9:2, ve druhém 
kole bohužel nešťastně prohráli až 
po samostatných nájezdech 3:4. 
Svým kvalitním herním projevem 
a smyslem pro fair play žáci ZŠ Pěší 
vzorně reprezentovali svoji obec – 
Slezskou Ostravu, za což jim vyjadřuji 
své poděkování.
Hokejový tým tvořili tito žáci 7. roční-
ku ZŠ Pěší: Ondřej Vítovec (kapitán), 
Martin Glas, Radek Hlub, Dominik Pie-
ter, Patrik Schwarz a Pavel Smolka.

Mgr. František Vrána, 
ředitel ZŠ Pěší

Úspěch sálových hokejistů ze ZŠ Pěší

Cyklus komorních koncertů, které se 
konají za podpory statutárního města 
Ostravy v obřadní síni slezskoostravské 
radnice, pokračuje koncertem Herol-
dova kvarteta 23. 6. 2009 v 19 hodin.
Soubor byl založen na podzim roku 
1998. Významným oceněním jeho 
kvalit bylo získání prestižní Ceny Čes-
kého spolku pro komorní hudbu pro 
rok 2001. Mezi dosavadní zahraniční 
úspěchy patří koncertní vystoupení 
v Německu, Francii, Španělsku, Itálii, 
Řecku, Japonsku, Brazílii, Austrálii či 
na Havajských ostrovech. 
Na koncertu ve slezskoostravské 
radnici uslyšíme skladby Josepha 
Haydna, Bedřicha Smetany a Franze 
Schuberta.
Vstupenky za 50,- Kč si můžete 
zakoupit od 9. června v galerii ve 
slezskoostravské radnici v úterý až 
pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu 
a neděli od 10 do 16 hodin. 
Případné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (lk)

zveme vás V okolí zbrojnice je bezpečněji
HEŘMANICE/  V sobotu 25. dubna proběhla veřejná brigáda u hasičské zbrojnice 
v Ostravě-Heřmanicích, díky které bude její okolí ještě krásnější. Hlavně u dět-
ských prolézaček bude bezpečněji. Děkujeme všem za účast a hlavně podporu. 
Díky tomu víme, že to, co děláme, není zbytečné. Do prací se zapojili i mladí hasi-
či spolu se svými vedoucími a členy sboru dobrovolných hasičů, kteří Vás a vaše 
děti zvou na dětský den, který se koná 30. května 2009.  (sš)
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městská policie hlásí

Obřadní síň slezskoostravské radnice, 4. 6. 2009 v 1700 
Slavnostní předávání absolventských vysvědčení. 

Sál hudebního oddělení KMO, červen 2009 
Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru.

zveme vás Akce ZUŠ E. Runda Ostrava 

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V Ostravě se 
Den Země slavil na několika 
místech v několika dnech ko-
lem 24. dubna, ale hlavní den 
oslav připadl na sobotu 25. 
dubna. Klub českých turistů 
připravil tři trasy z různých 
ostravských čtvrtí do areálu 
Hornického muzea OKD. 
Zcela v režii turistů bylo zahájení pocho-
du od Slezskoostravského hradu, kde 
dopoledne proběhl rovněž krajský sraz 
turistů. Před hradem mohli velcí i malí 
turisté zhlédnout například vystoupení 
šermířů vítkovské skupiny Arcus, jez-
deckou čtverylku tomíků z jezdeckého 
klubu Mušketýr, práci s dravými ptáky 
v podání bohumínské skupiny Vancoš 
nebo se účastnit soutěží Pohádkového 
lesa v podání TOM Čmoudík. Také zde 
byl vystaven model hlady Ema, který 
vytvořili žáci ZŠ Matiční. Od hradu pak 
turisté i návštěvníci Dne Země vyráže-
li na trasu přes haldu Ema, odkud byl 
krásný pohled na celou Ostravu. Kolem 
jízdárny na Vlčkově ulici se pak vydali 
přes areál bývalého Dolu Petr Bezruč, 
kde si prohlédli strojovny. 
O šachtě a funkcích zařízení strojo-
ven, které jsou kulturní památkou, 
velmi zajímavě pohovořili zástupci 
společnosti DIAMO, o významu Dne 
Země a o vizích možného využití této 
lokality vyprávěl zastupitel městské-

ho obvodu Slezská Ostrava Ing. Jiří 
Šárek. „Účastníci měli řadu dotazů 
a projevili zájem a budoucnost tohoto 
území,“ zmínil Jiří Šárek a dodal, že je-
jich obavy se týkaly především někte-
rých podnikatelských subjektů, které 
zde chtějí vybudovat lehký průmysl. 
„I proto se vedení radnice obrátilo 
na Útvar hlavního architekta ostrav-
ského magistrátu s žádostí o změnu 
územního plánu na jádrové území pro 
vybudování centra-náměstí Slezské, 
které dosud nemá, a kde by se sou-
středil společenský a kulturní život 
občanů i návštěvníků Ostravy a Slez-
ské,“ zdůraznil Šárek s tím, že tento 
návrh byl účastníky exkurze přijat se 
stoprocentním souhlasem. 
V průběhu dopoledne přišla k Dolu 
Petr Bezruč i místostarostka 
MUDr. Hana Heráková, která diskuto-
vala s účastníky, aby si i ověřila jejich 
názory na tuto lokalitu. Na chvíli se 
zastavila i Lenka Hanusková z hornic-
ko-geologické fakulty VŠB-TUO, která 
píše bakalářskou práci na na téma Důl 
Petr Bezruč a jeho budoucnost pod 
vedením doc. Ing. Josefa Mazače, CSc. 
Přítomným stručně sdělila, o čem její 
práce je. 
Účastníky - většinou rodiny s dětmi – 
zajímalo například, proč nelze jít na 
věž, když jsou tam schody, nebo proč 
je tam zámek. „I to svědčí o atraktivitě 
lokality, která by měla být zpřístupně-
na a smysluplně využita,“ doplnil Jiří 

Šárek s tím, že je třeba poděkovat za 
vstřícnost vedení Diama vedených ře-
ditelem Ing. Havelkou. 
Areál bývalého Dolu Petr Bezruč na-
vštívili také žáci slezskoostravských 
základních škol. „Díky poutavému vy-
právění Jiřího Šárka a správce areálu 

Petra Chudoby se dozvěděli o historii 
těžby černého uhlí ve Slezské Ostravě 
a další zajímavosti,“ řekl ředitel ZŠ Pěší 
v Muglinově Mgr. František Vrána. 
Podle programu pak následovala  pro-
hlídka Keltičkovy ulici s návštěvou 
Muzea kováře Keltičky a Slezsko-

ostravské galerie v budově radnice 
na Těšínské ulic. Řada účastníků za 
přispění Spolku vodáků Campanula 
mohla plout od ústí Lučiny s Ostravicí 
k Hornickému muzeu, kde následo-
val odpolední a podvečerní program. 
 (red)

Den Země v režii ostravských turistů

ŠOK. Zápalná láhev dopadla na auto veterinářky a zcela je zničila.  FOTO/  ARCHIV BJ

MUGLINOV/  Automobil zapar-
kovaný těsně u domu a vete-
rinární ordinace ostravské 
zvěrolékařky MVDr. Barbory 
Jelonkové v Ostravě-Mugli-
nově se stal 1. května ve tři 
hodiny ráno terčem útoku 
neznámých pachatelů, kteří 
na přední sklo auta hodili 
zápalnou lahev.

Jen zázrakem nedošlo k tragédii. Z auta 
totiž šlehaly až třímetrové plameny 
a kdyby vybuchla nádrž s palivem, 
mohla bezprostředně zapálit dům, 
v němž spali tři dospělí a čtyři děti. 
„Nemohla jsem spát, a když jsem se 
náhodou podívala přes okno, spatřila 
jsem, jak kdosi telefonuje. Byl to taxi-
kář, který náhodou projížděl kolem 
a všiml si plamenů. Okamžitě volal ha-
siče. Do doby, než přijeli, jsme se snaži-

li požár uhasit sami,“ říká zvěrolékař-
ka, která ještě předtím vynesla malého 
syna z domu do bezpečí. „Kdo by to 
mohl mít na svědomí, to nevím. Nechci 
spekulovat o důvodech, počkám na vý-
sledky vyšetřování kriminálky,“ shrnu-
je Barbora Jelonková, která tak přišla 
o auto, které zcela vyhořelo. Poškozen 
je také dům a ordinace.
Tímto žhářským útokem je šokován 
starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř, který krátce po incidentu 
přijel na místo. „Nechci domyslet, co 
všechno se mohlo stát. Je to v podsta-
tě stejný útok, jaký se stal ve Vítkově. 
Moc bych si přál, aby to policie vyšet-
řovala stejně intenzivně jako vítkov-
skou událost,“ zdůraznil starosta. 
Veterinářka by chtěla touto cestou po-
děkovat taxikáři, který zřejmě zabrá-
nil nejhoršímu, a hasičům, kteří dojeli 
na místo do několika minut a na místě 
odvedli profesionální práci. 
 Marie Stypková

Veterinářce kdosi 
zapálil auto

Opilý naboural do plotu
Hrušov/  Do popelnice a následně do 
plotu naboural na velikonoční pondě-
lí sedmadvacetiletý muž. Řidiče však 
žádný z nárazů neodradil od záměru 
pokračovat v jízdě. K události došlo na 
ul. Na Liščině v Ostravě-Hrušově. 
Strážníci, které přivolali občané, jimž 
řidič poškodil majetek, řidiče dostihli 
až ve chvíli, kdy vystupoval z auta před 
svým domem. Z jeho dechu byl cítit al-
kohol a hned se přiznal, že nemá ani 
řidičský průkaz. Na zadním sedadle 
auta spala žena, kterou nic z toho, 
co se kolem dělo, nevzbudilo. Jelikož 
strážníci nebyli schopni posoudit, zda 
není zraněna, přivolali na místo lé-
kaře, který ženu prohlédl, a protože 
byla také opilá, převezla ji sanitka na 
protialkoholní záchytnou stanici. Pro 
řidiče si přijeli policisté. 

Služební pes odhalil dva výtržníky
Muglinov/  První květnový den se 
příliš nevyvedl v restauraci v Ostravě-
Muglinově. Ve večerních hodinách při-
jal operátor na tísňové lince oznámení 
o rvačce, která se zde strhla. Nejprve 
napadli dva muži ženu, následně se 
strhla rvačka, při které její účastníci 
poškodili vnitřní zařízení restaurace. 
Před příjezdem strážníků se oba ini-
ciátoři konfliktu (22 a 32 let) ukryli 
v nedalekém domě a na výzvy k jeho 
opuštění nereagovali. Služební pes je 
však brzy odhalil schované na půdě. 
Odtud se pak pokusili utéci, avšak 
s vycvičeným psem za zády neměli 
šanci. Oba zadržení muži byli poté 
předáni přivolaným policistům. 

Seděli v ukradeném autě
Kunčičky/  Při noční pochůzce dne 1. 
května narazila hlídka městské policie 
na vozidlo, zaparkované na Bořivojo-
vě ulici v Ostravě-Kunčičkách, v němž 
seděli tři mladíci. V autě byly vytrženy 
spínací dráty a zadní okno bylo roz-
bité. Žádný z přítomných hochů (14, 
15 a 17 let) nebyl schopen prokázat 
vlastnictví vozidla a nedokázali ani 
uspokojivě vysvětlit, co v autě dělají. 
Proto strážníci přes centrální evidenci 
zjistili majitele, který následně potvr-
dil, že mu auto bylo odcizeno. Strážní-
ci proto přivolali na místo Policii ČR, 
která věc šetří.  (red)

Žáci sportují „bez předsudků“
MUGLINOV/  Záměrem projektu Sport bez předsudků je snaha 
ukázat dětem, že svůj volný čas mohou trávit aktivně a díky 
sportu poznat nové kamarády. 
Představuje sport jako alternativu pro trávení volného času, kde se mažou roz-
díly v nadání, pohybových schopnostech, náboženském vyznání nebo barvě 
pleti.
Projekt je koncipován formou pravidelných tréninkových dnů, na nichž se děti 
seznamují s jednotlivými druhy sportů, mimo jiné i s netradičními sporty, jako 
je například softball, baseball či rugby. Tréninky vedou profesionální trenéři, 
děti jsou pojištěny proti případnému úrazu, je zajištěna stálá zdravotnická asi-
stence a pitný režim dětí.
První tréninkový den se uskutečnil 16. dubna v areálu TJ Sokol Mariánské Hory. 
Děti se zde naučily zásady kolektivního sportu rugby a zahrály si bezkontaktní 
variantu této hry.
V areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích proběhl už 30. dubna dru-
hý tréninkový den, věnovaný tentokrát lehké atletice a softbalu. Naši žáci se již 
nyní těší na sportovní zážitky a navázání nových přátelství mezi dětmi z růz-
ných základních škol v rámci Moravskoslezského kraje.
 Mgr. František Vrána, ředitel ZŠ Pěší

Hasiči z Heřmanic se „soustředili“
Ve dnech 9. - 12. dubna se konalo soustředění mladých hasičů z Ostravy Heř-
manic. Jako každým rokem vždy na velikonoční prázdniny odjíždí třicet dětí na 
víkend plný tréninku, zábavy a her. Děti se připravují na jarní kola soutěží, ale 
především na okresní kolo celorepublikové hry Plamen. Celý víkend zakončuje-
me pletením karabáčů na pondělní šmigrust. (sš)

DŮL PETR BEZRUČ. Žáci slezskoostravských základních škol navštívili památný Důl Petr Bezruč.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA
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ANTOŠOVICE/  I letos vás „Antošovská brenspar-
tyja“ ve spolupráci s SDH Antošovice srdečně zve 
na svou tradiční zábavnou akci plnou soutěží, le-
grace a nápaditých převleků jednotlivých soutěž-
ních družstev. 
Po olympiádě v roce 2005, vojenském cvičení Štít 
2006, Indiánském létě 2007 a loňské akci „ Z po-
hádky do pohádky“ vás tentokrát zve na soutěže 
mezi „národy celého světa“ pod názvem „Letem 
světem“. Celá akce je ještě okořeněná tím, že obec 
Antošovice slaví letos podle dostupných doku-
mentů 300 let svého trvání. Při této slavnostní 
akci je pro vás kromě dobré zábavy připraveno 
i bohaté občerstvení, pro děti drobné atrakce a na 
závěr i malý ohňostroj. K tanci a poslechu bude 
hrát známá hodonínská kapela Countrio. Akce za-
číná ve 12,00  průvodem zúčastněných družstev,  
dále překvapením místních seniorek, pak bude 
pokračovat soutěžemi mezi zúčastněnými druž-
stvy a po vyhlášení výsledků přejde do hromadné 
veselice. Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, 
že vynaložené úsilí všech pořadatelů tradičně 
navodí skvělou atmosféru a připraví vám dobrou 
zábavu.
 Srdečně zve Antošovská brenspartyja 

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Hladnov, 
Kamenec, Jaklovec, Zámostí. 
Jména zůstala, ale místa 
jsou změněna k nepoznání. 
Zmizely obě kolonie (Ka-
menec, Jaklovec). Na jejich 
místě vyrostly panelové domy 
a mimoúrovňová křižovatka. 
Na Hladnově se staví moderní domy 
a výstavbě ustoupily i školy – obecná, 
měšťanská, dívčí gymnázium a učitel-
ský ústav. Stejný osud potkal i školu, 
která stávala na začátku Michálkovic-
ké ulice. Kolem školy jezdila tramvaj 
do Michálkovic. Poté pokračovala po 
serpentině kolem nynějšího stadionu 
Baníku. Přibližně na místě někdejší 
školy je nadjezd přes Bohumínskou 
ulici. 
Stará Slezská úplně v těchto místech 
zmizela. Zůstaly jen fotografie. Mezi 
nimi i jedna z roku 1937, na které jsou 
tehdejší páťáci ze školy, které se říka-
lo na Zámostí, i když od mostu (Miloše 
Sýkory) byla dost vzdálená.
Po odchodu z obecné školy se spolu-
žáci rozešli buď do měšťanky, nebo 
na gymnázium, leckdo se v době vál-

ky odstěhoval, a tak jen málokteří se 
v dalších letech stýkali. Pokud někteří 
zůstali věrni Slezské Ostravě, možná 
si připomenou svá školní léta při po-
hledu na fotografii. Možná se na ni 
podívají děti nebo vnuci a poznají tam 
své rodiče nebo prarodiče. Vybaví se 
vzpomínky?
 Ljuba Heimrichová, Slezská Ostrava

VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA.  
Vrchní řada zleva: Jarek Vachata, Ladi-
slav Oborný, Milan Kurovský, Ladislav 
Kubina, Karel Kabourek, Duražka, Bo-
žena Kortová, Vlasta Dušková, Květa 
Supíková, Anna Kručková, Líba Supí-
ková, Milada Dosoudilová, Věra Jochy-
mová, Věra Liščařová, prostřední řada: 
Ladislav Smolín, Ota Tulinger, Břetislav 
Kolibáč, František Hrnčíř, Špaček, Erich 
Ronge, učitel Ferdinand Masek, Lju-
ba Heimrichová, Jaroslava Vavrošová, 
Marta Havránková, Milada Chvílová, 
Ludmila Burdáková, Zdenka Dostálo-
vá, sedící: Jaroslav Antl, Arnošt Novák, 
Oskar Kuzňarský, Zdeněk Zabderz, Ed-
mund Podešva, Jan Boldys, Anděla Far-
níková, Ludmila Falcníková, Emilie Hal-
farová, ležící: Rada a František Pleva.  
 FOTO/  ARCHIV LJUBY HEIMRICHOVÉ

Zůstala fotografie a vzpomínky

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Obvod Slezská Ostrava letos poprvé přivítá 
celostátní akci pro děti – BAMBIRIÁDU. Letošní již 11. ročník 
Bambiriády se uskuteční v prvním červnovém víkendu 5. – 7. 
6. 2009. Při svém putování Ostravou zavítá po několika letech 
v Ostravě – Jihu do ostravské zoo. 

A že nevíte, co Bambiriáda je? Dětské organizace a střediska volného času z celé 
Ostravy tady budou dětem i jejich rodičům předvádět svou činnost, kterou ve 
svých oddílech, klubech a kroužcích dělají po celý rok. Můžete si vyzkoušet na-
příklad lezeckou stěnu, lanové překážky, střelbu z luku i ze vzduchovky, výtvar-
né činnosti, dětskou hernu a řadu dalších aktivit. Na pódiu budou vystupovat 
dětské soubory taneční i pěvecké. Rodiče se zde mohou setkat s vedoucími, kte-
ří vedou dětské organizace a kroužky.
Bambiriáda bude zahájena v pátek 5. 6. v 9 hodin a páteční dopoledne je určeno 
především pro školy z Ostravy. V pátek odpoledne, v sobotu po celý den a v ne-
děli do 13 hodin přivítáme děti samotné i s rodiči. Po dobu Bambiriády mají 
děti vstup do ZOO zdarma a dospělí za cenu dětského vstupného. Pořadatelem 
Bambiriády je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK. 
 Mojmír Nováček

Bambiriáda v ostravské zoo

SLEZSKÁ OSTRAVA/  „Učení 
a odpočinek za zelenou 
clonou, aneb i v centru města 
se chceme učit v zeleném“. 
To je název projektu, kterým v le-
tošním roce podpořila Nadace OKD, 
v rámci programu Pro budoucnost, 
lepší využívání našeho školního 
dvoru. Za získanou finanční částku 
50 000 Kč škola zakoupila mobil-

ní zahradní lavičky a výsadbou asi 
120 tújí podél rušné ulice Dědičná 
se nastartovala plánovaná úprava 
okolí školy. Túje za pár let vytvoří 
hlukovou a optickou clonu. Vhodným 
uspořádáním zahradního nábytku 
budeme moci na dvoře nejen během 
přestávek odpočívat, ale i vyučovat 
vhodné předměty.
Slavnostní kolaudace se uskutečnila 
ve škole v rámci oslav Dne Země. Zú-

častnili se jich zástupci Nadace OKD 
a žáci Školního parlamentu. Právě ti 
symbolickým zasazením zbývajících 
tújí převzali odpovědnost za jejich 
růst a zavázali se o nově vznikající ze-
lenou clonu pečovat. Nadaci OKD pa-
tří naše poděkování s přáním mnoha 
úspěchů v její další činnosti.

za žáky, pedagogy, vedení ZŠ 
Mgr. Lenka Svozilová

XI. setkání útulkových psů
TŘEBOVICE/  Den otevřených dveří se uskuteční 20. 6. 2008 od 9 hodin v areálu Útulku pro nalezené psy v Ostravě- Tře-
bovicích na ulici Provozní. Setkání je určeno všem držitelům psů, pocházejících z útulku v Ostravě-Třebovicích. Těšíme 
se na každého pejska a jeho držitele, který se akce zúčastní. Pro návštěvníky je připraven bohatý program z činnosti 
Městské policie Ostrava, ukázky Judo klubu MP Ostrava, kynologického oddílu MP, agility, laserová střelnice a další. Ob-
čerstvení zajištěno.
Vstup na akci je zdarma, přihlášky a informace na telefonním čísle 596 967 288, email: utulek@mpostrava.cz.  (red)

Přijďte mezi nás
KUNČIČKY/  Do tělocvičny v budově Základní školy na Škrobálkově ulici v Kunčičkách chodí pravidelně cvičit ženy každé 
pondělí a čtvrtek od 18 do 19 hodin. Předcvičuje Lenka Langová. „Rádi mezi sebou přivítáme i další slečny a ženy, pro 
které je pohyb příjemným odreagováním,“ říká dlouholetá cvičenka Lenka Hambálková.  (red) 

Podpoří Shakespeara na hradě
OSTRAVA/  Město Ostrava se rozhodlo finančně podpořit druhý ročník Shakespearovských slavností na Slezskoostrav-
ském hradě, který se uskuteční od 16. července do 6. srpna.
„Zastupitelé rozhodli o finanční podpoře mezinárodního divadelního festivalu 400 tisíci korunami. Návštěvníci 
letošního ročníku se mohou těšit například na Kupce benátského s Bolkem Polívkou a Komedii omylů v podání 
domácích divadelníků, která se objeví i v pražské části slavností,“ uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. 
 (red)

OSTRAVA/  Netradiční schůzka 
se odehrála 7. května v budo-
vě Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje v Ostravě. 
Náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková 
se totiž sešla s tajemníkem Parlamentu 
dětí a mládeže města Ostravy delegátem 
Národního parlamentu dětí a mládeže 
České republiky Richardem Verešem.
Předmětem dvacetiminutového jed-
nání byla obzvláště Slezská konferen-
ce dětí a mládeže, kterou Parlament 

právě na návrh tajemníka hodlá uspo-
řádat na podzim letošního roku. 
„Paní Palková se ovšem zajímala 
i o strukturu ostravského Parlamentu 
a o participaci dětí a mládeže obecně. 
Sama náměstkyně nakonec řekla, že je 
ráda, že děti zajímá i politika a nese-
dí pořád jen u počítače,“ řekl Richard 
Vereš a dodal: „Paní náměstkyně byla 
ke mně velmi vstřícná a přislíbila spo-
lupráci Krajského úřadu, která bude 
blíže specifikována během července 
2009.“  (red)

Dětský parlament se 
setkal s náměstkyní

Nadace OKD pro ZŠ Bohumínská

Brenspartyja letem světem

krátce



Vážení a milí občané, 
dnes se s vámi loučíme posledním komiksem Havířovy 
dcery. Postupně jsme vám jich nabídli devět. Všechny 
pro vás připravili Jiří Lexa a Eva Žebráková. Ať už se 

obsah jednotlivých příběhů zakládal na pravdě, nebo se 
nesl jen v rovině smyšlenek, je vcelku jedno, protože 

všechny tyto příběhy měly faktický podklad v různých 
bájích, pověstech, které už byly o Slezské Ostravě na-

psány. Určitě ale byly zpestřením nejen pro vás dospělé, 
ale i pro vaše děti. Oběma tvůrcům chceme touto cestou 
poděkovat a věříme, že se někdy příště další komiksy na 

stránkách Slezskoostravských novin zase objeví. 
(redakce SON)

Před mnohými lety pracoval na slezskoostravské šachtě počestný a pilný havíř s typickým jménem 
Uhel. 

V domku hornické kolonie, kde bydlel, panovala i přes jeho pilnost 
v práci více bída než nadbytek. Navíc měl i tři dcery a všechny na 
vdávání, ale na to, aby je všechny provdal, neměl dostatek peněz.

Nejmladší dcera Lenka byla nejen neobyčejně chytrá, ale i velice 
krásná, a proto o nápadníky neměla nikdy nouzi. Obě starší sestry 
pohlížely na Lenčino štěstí s neskrývanou závistí.

V podvečer před svátkem svatého Prokopa pracoval Uhel ještě 
v jámě, aby dokončil započaté dílo. Skalní duch, ochránce horníků, 
mu našeptal, jak má chytře na své dcery vyzrát.

Po nedělním obědě řekl svým dcerám: „Samy dobře víte, že nemám 
dostatek peněz na to, abych vás provdal všechny najednou. Naplním 
proto velkou mísu vodou a vy si v ní umyjete ruce. Té, které ruce 
uschnou nejdříve, té vystrojím veselku první. Rozumíte?“

Dcery souhlasily a na otcův pokyn ponořily své ruce do kameninové 
mísy naplněné vodou a za chvíli je opět na otcův pokyn z mísy vy-
táhly.

Dvě nejstarší dcery klidně čekaly, až jim ruce uschnou, ale nejmladší 
Lenka počala křičet: „Já se vdávat nechci, já o muže nestojím.“ Ská-
kala a neustále třepala rukama, až se jí začaly sestry smát.

Lenka se však nesmála a věděla proč. Následkem rychlých pohybů 
rukou oschly její ruce první a to rozhodlo, že se bude vdávat jako 
první. Teprve nyní se usmála na sestry a na tatínka, který prohlásil: 
„Tobě uschly ruce první, budeš se tedy vdávat.“

Sestry dlouho nemohly pochopit, proč Lenka tak skákala a třepala 
rukama. Až po čase se dovtípily, jak je sestra doběhla.

Lenka se provdala za pracovitého a hodného horníka a šťastně žili 
spolu mnoho let ve spokojeném manželství. A sestry? Na Lenku se 
nezlobily, poznaly, že chytřejší má vždycky přednost.

Pramen: 
E. TENGLER 
- Ostravsko 
v historii 
a pověstech (1931) 
Neprošlo jazykovou 
úpravou
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Vážení občané,
své postřehy, náměty a příběhy nám 
můžete napsat na mailovou adresu: 

redaktor@slezska.cz

 
Základní um lecká škola Edvarda Runda ve Slezské Ostrav  

 
vyhlašuje 

P ijímací zkoušky 
pro školní rok 2009/10 

  
v t chto oborech: 

- hudební: klavír, keyboard, varhany, akordeon, housle, 
violoncello, kontrabas, kytara, harfa, zobcová flétna, klarinet, 
hoboj, trubka, lesní roh, zp v, sborový zp v 
 
- tane ní  
 
- výtvarný 
 
- literárn -dramatický 
 
zájemci se mohou hlásit:  
 
1. – 4. ervna 2009 od 1400 do 1730 hod. 

v budov  školy na Kelti kov  ul. ve Slezské Ostrav    
v ZŠ Bohumínská – výtvarný obor  
v pobo ce na ul. T anovského v Radvanicích  

 
3. ervna 2009 od 1300 do 1700 hod.

v ZŠ U k íže v Michálkovicích 
Informace na tel. . 595245941

Na první pohled nenápadná prodejna na ulici U Sta-
ré elektrárny 2/1881 ve Slezské Ostravě, v blízkosti 
mostu Miloše Sýkory vedle pomníku tanku, skrývá 
obrovské bohatství. Už po vstupu do obchůdku vás 
okamžitě zaujme nepřeberná škála různých barev 
a jejich odstínů. 

Řeč je o přírodních kamenech a polodrahokamech různých veli-
kostí a tvarů. Z nich jsou vyrobeny náhrdelníky, náramky a náuš-
nice, ale také různé dekorativní předměty, které mají kromě es-
tetické funkce také jakýsi duchovní rozměr. Vždyť všechny tyto 
kameny a minerály stvořila sama příroda, takže pocit, který ve vás 
vyvolávají, je více než příjemný. A co víc? Do tajů těchto pokladů 
vás velmi sofistikovaně zasvětí zdejší pracovnice, která o nich ví 
opravdu hodně. 
„Zájemci u nás najdou kameny a polodrahokamy, a to jak jedno-
druhové, tak v široké škále kombinací - různých tvarů, velikostí 
a druhů kamenů. Jsou zde jaspisy, růženíny, limnokvarcity, turma-
líny, tyrkysy, akvamaríny, olivíny, červené korály a desítky dalších. 
Zajímavou nabídku tvoří kolekce zcela originálních šperků z ne-
broušených českých granátů,“ říká ředitel společnosti mateřské 
společnosti G-Consult, s.r.o. Ing. Michal Kofroň a dodává, že bez 
přehánění lze říci, že nabídka je naprosto unikátní, co se týče kva-
lity materiálu, zpracování a šíře nabídky. 
„U nás si vybere opravdu každý - podle svého vkusu i finančních 
možností,“ dodává. 
Zákazníci si mohou ve slezskoostravské prodejně vybrat také 
jednotlivé vrtané kameny v nepřeberném množství tvarů a pod-
le svých představ si buď sami vyrobit šperk, nebo si ho nechat 
zhotovit v obchodě. Pokud šperk není kompozičně náročný, lze ho 
vyrobit na počkání.

Společnost mimo jiné spolupracuje s ostravským zakázkovým 
krejčovstvím, takže zde vznikají šperky vyrobené přímo k mode-
lům.
„Kameny však neslouží jen jako šperky, ale jsou využívány jako 
esoterické pomůcky, nebo jednoduše jako „ozdobné předměty“. 
Platí to především o ametystových a citrínových geodách, a krys-
talech křišťálu. Mnohé výrobky je možné využít také jako dárkové 
předměty, například pro firmy, úřady a další instituce,“ upřesňuje 
Michal Kofroň. 
A co dodat závěrem? Společnost TOP GEO Group CZ byla založena 
v roce 1993 s cílem rozšířit do České republiky úspěšnou podni-
katelskou činnost své mateřské společnosti TOPGEO Mineralien-
handel GmbH.
Pod původním názvem TOP GEO Group Teplice, spol. s r.o. se hned 
počátkem 90. let stala jednou z nejvýznamnějších českých spo-
lečností zabývajících se nákupem a prodejem neživých přírodnin 
- minerálů, hornin, zkamenělin, šperků a drahých kamenů.
Významným mezníkem v dynamickém rozvoji společnosti se 
stal přelom let 2006 a 2007, kdy se společnost stává stoprocent-
ní dceřinnou společností firmy G-Consult. Název společnosti byl 
upraven na TOP GEO Group CZ, spol. s r. o., sídlo bylo přemístěno 
do Prahy a zároveň byl vybudován velkoprodejní sklad v Ostravě. 
 (P.R.)

Království kamenů z celého světa najdete na Slezské

Provozní doba: 
Po - Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.30
Kontakt: paní Táňa Bednářová, tel. 595 781 968, 724 474 360
Lze nakupovat i přes internet: zájemce jednoduše navede postup 
na www.topgeo-group.cz

Za podporu akce děkujeme následujícím společnostem: KVAZAR akciová společnost, Bytostav Poruba a. s., SKATYL, 
spol. s r. o., VOTEK Slezská s. r. o., Pozemní stavitelství Zlín a. s., TexColor Ostrava, spol. s r. o., VAE CONTROLS, 
s. r. o., VILIS M.I.C. a. s., SLEZSKÁ DEVELOPMENT a. s., ISA CONSULT s. r. o. BYSTROŇ - zateplení a. s., OVANET a. s., 
SATUM CZECH s. r. o., PPS Kania s.r.o., CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o., JOROS s. r. o., JTA - Holding, spol. s r. o., 
VAE THERM, spol. s r. o., VSP EXIM s. r. o., INTOZA s. r. o., Stavby COMPLET s. r. o., Dobré stavby, s. r. o., SATJAM, s.r.o., 
Jan Tomický T.K.L., Milan Drozdek, Ing. Antonín Maštalíř, KR Ostrava a. s., HYDOR s. r. o., Technické služby Slezská 
Ostrava, a. s., STAVIA – silniční stavby, a. s., COPY STAR, s. r. o., Q – ELEKTRIK, a. s., SUPERAUTA s. r. o., 

OSTRAVA/ Lidovou slavnost Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus na 
Slezskoostravském hradě uspořádá 4. července pro širokou 
veřejnost již potřetí ostravská ekumena a náboženské obce 
Církve československé husitské v Moravské a Slezské Ostravě.
Během programu, na kterém se budou podílet i studenti Ostravské univerzity, si 
přijdou na své všechny věkové skupiny návštěvníků.
Vrcholem programu by se mělo stát vystoupení pražského vokálního Kvarteta 
svatého Vavřince, které v roce 2005 koncertovalo i ve slavné newyorské Carne-
gie Hall. Slezskoostravský hrad poctí premiérou svých originálních husitských 
chorálů, která bude zakončena slavnostním zapálením hranice.
Celým programem bude návštěvníky provázet herec činohry Národního divadla 
moravskoslezského Vladimír Polák.  (red)

Jan Hus na hradě
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