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slovo místostarostky

Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné prázdniny pro-
sycené sluncem, pohodou a odpočin-
kem. Krátkou dovolenou budou mít 
také Slezskoostravské noviny, takže 
další číslo vyjde až na přelomu měsíců 
srpen a září. Informace o nejdůleži-
tějších akcích našeho obvodu přesto 
najdete na webových stránkách 
www. slezska.cz.  REDAKCE
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ZVESELA. Na letošní Den Slezské přišlo na patnáct set návštěvníků, kteří se i přes deštivé počasí 
skvěle bavili. Platí to i o místostarostce Slezské Ostravy MUDr. Haně Herákové.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

STRÁŽKYNĚ. Socha Panny Marie Lurd-
ské nyní hlídá kostelíček v Kunčičkách. 
Věřící doufají, že je bude ochraňovat. 

Život je někdy takový dost 
zvláštní.
Občas se děje to, co nechcete, 

aby se dělo - a jen někdy se stává to, 
co chcete.
Ale prý záleží jen na našem úhlu 
pohledu. Nebo spíše na tom, co my 
sami chceme vidět. 
Je někdy docela i těžké rozpoznat už 
jenom to, co vlastně vidět chceme 
a jak vlastně svět kolem sebe vidíme 
a vnímáme. Někdy záleží jen na tom, 
jak si co pojmenujeme a nazveme. 
Třeba  já – každým rokem se těším na 
léto. Ne na dovolenou, protože tu já 
nemívám. Mám totiž normální krásné 
letní prázdniny. Už od svých dětských 
let.  Pracuji ve školství a pořád jsem ve 
škole a tak (s výjimkou svých mateř-
ských dovolených) v létě mívám zcela 
přirozeně prázdninové dny. A ti, co 
chodí v červenci a v srpnu do práce, 
mě trošku matou, protože je mi div-
né,  proč tam chodí, když jsou přece 
prázdniny a je nenormální ty prázdni-
ny nemít , když já je mám, no ne?
A tak je to i s ostatními věcmi. Záleží 
na našem vnímání a vlastní zkuše-
nosti. Na světě je krásně, pokud to 
tak chci vidět, lidé jsou dobří, pokud 
je tak chci vnímat, vše je v pořádku, 
pokud se mi to v pořádku zdá, a léto 
je čas prázdnin, ne dovolené, kterou 
mi někdo shora laskavě dovolí, ale 
dětsky krásným volnem, pokud si to 
tak nazvu, a pokud to tak chci mít. 
Jenže ono to tak nebývá vždycky. 
Vlastně nikdy to tak není. Chci, aby 
bylo krásně a aby svítilo sluníčko 
zrovna v den, kdy to potřebuji, a ono 
jako naschvál od rána lije a lije. Vě-
řím, že jsou lidé kolem mne dobří 
a neudělali by nic zlého,  a ono mi 
zrovna jako naschvál dá ránu přímo 
pod pás člověk, od kterého bych to 
nikdy ani ve snu nečekala.  Zdá se 
mi, že je všechno v pořádku a lepší 
to být už snad ani  nemůže, když na-
jednou pochopím , že v pořádku není 
vlastně vůbec nic a to nejen v mém 
okolí, ale dokonce u mne samotné.  
A dětsky krásné prázdninové volno 
nikdy není krásným volnem, proto-
že se nakupí tolik práce, že ani za 
rok prázdnin by se to prostě nedalo  
stihnout…  a stejně nestihne. 
A tak si každý jdeme tím svým 
světem, slunečně i  v dešti, dobře 
i špatně, spokojeně i nespokojeně, 
volně i nevolně, stíhající i nestíha-
jící – prázdninově i dovolenkově, 
a ve tváři a v našem chování k jiným 
lidem si neseme pořád  vysvědče-
ní o tom, jak se nám to vlastně jde, 
a o tom, co vlastně chceme a co ne. 
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

Další schůze zastupitelstva se uskuteční 
17. září v 15 hodin v Kulturním domě v Muglinově. 

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Den Slezské, který se v sobotu 
20. června už tradičně konal v prostorách Slez-
skoostravského hradu, se i přes nepřízeň počasí 
vydařil. Uplakaná obloha se nakonec umoudřila, 
takže všichni přítomní, kterých se zde sešlo na 
patnáct set, si přišli na své. 

Už od dopoledních hodin plnily děti slezskootravských mateř-
ských škol úkoly na Pirátské cestě, aby nasbíraly co nejvíce bodů 
a mohly si za ně vybrat některou z hraček a dalších cen. Všude 
tak bylo plno malých i větších pirátů a bylo vidět, že jejich ma-
minky si na jejich přeměně daly hodně záležet. 
Čtyři družstva z Česka a Polska i letos soutěžila o nejlepší kotlíkový 
bigos, což je polský pokrm, jehož základem je zelí. Na pódiu se po-
stupně se svými poutavými vystoupeními střídali žáci základních 
škol, své umění předvedl za značného zájmu Železný Zekon a nejen 
mezi holky z naší školky přijel se svými písničkami Standa Hložek. 
O dobrou náladu se bezesporu zasloužil i Aleš Juchelka, který Den 
Slezské moderoval a jako vždy nešetřil vtipnými bonmoty. 
Odpolední náladu pak pořádně rozpumpoval Marcel Woodmann se 
svým bandem a hlavní hvězda večera – kapela a současná slovenská 
jednička No Name.
„Počasí nás trošku zaskočilo, ale nakonec všechno dobře dopadlo. 
Mě osobně moc zaujalo divadélko babičky Miládky, které mě vrá-
tilo do mých školních let. Jsem ale rád, že se lidé, kteří sem přišli, 
dobře bavili. Na radnici už teď uvažujeme, koho pozvat příští rok,“ 
nechal se slyšet starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. 
Spokojena byla i místostarosta Hana Heráková. „Děti se baví, je-
jich rodiče také, tak co si víc přát. Jen to sluníčko mohlo alespoň 
na chvilku vykouknout,“ zhodnotila místostarostka.
Na Slezskoostravský hrad v sobotu zavítali se svými dětmi 
také manželé Kudrnovi. „Pro obě naše děti byla největším zá-
žitkem projížďka na koních. Seděly na nich poprvé a pohledu 
z koňského sedla se nemohly nabažit,“ svěřila se jejich ma-
minka Jana. Dodala, že atmosféra, která panuje na tomto os-
travském historickém místě, je vždy neopakovatelná. „Příští 
rok přijdeme určitě zase.“  Marie Stypková
 (více fotografií na straně 8)

Den Slezské na hradě se vydařil

V Kunčičkách posvětili 
sochu Panny Marie Lurdské
KUNČIČKY/  Sochu Panny 
Marie Lurdské posvětili 
věřící v Kunčičkách v neděli 
21. června. 
Slavnost, kterou navštívili i věřící 
z Polska, se konala u příležitosti svát-
ku sv. Antonína z Padovy, který je pa-
tronem této římskokatolické farnos-
ti. Slavnostní bohoslužbu celebroval 
Mons. Bohuslav Novák z Kravař. Spo-
lečně s duchovními správci farnosti 
- otcem Darkem a otcem Sergeyiem 
– pak posvětili sochu Panny Marie 

Lurdské, která nyní stojí v důstojném 
výklenku přímo před kostelem. 
U této příležitosti se v Kunčičkách, 
v prostorách mezi kostelem a budo-
vou hasičské zbrojnice, konala tradiční 
pouť. Kunčičtí hasiči už tradičně uspo-
řádali pro širokou veřejnost zábavné 
odpoledne, kde nechyběla dobrá zába-
va a výborná krmě. „Ten guláš se jim 
opravdu povedl. Moc jsem si šmáknul,“ 
svěřil se pan Lubomír z Muglinova 
a dodal, že příští rok se do Kunčiček 
vydá znovu. 
 více fotografií na www.slezska.cz

POSPOLITOST.  Pro hasiče z Kunči-
ček je pouť důležitou událostí v jejich 
životě. Vždyť nedávno jim zdejší farář 
posvětil jejich patrona - sv. Floriána. 
 SNÍMKY/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Vážení a milí spoluobčané, 
„Koukám, jak ten čas letí…,“ 
zpívá Václav Neckář v jedné ze 
svých písní a já si v této souvis-
losti uvědomuji, že na podzim 
letošního roku to už budou tři 
roky, co jsem vyměnila zubní 
křeslo za „křeslo“ místostarost-
ky v našem obvodě.
Nelituji toho a jsem přesvědčena, že 
toho nikdy litovat nebudu. 
Na slezskoostravské radnici mám na 
starosti finance, majetek a územní 
plánování spojené s výstavbou. Právě 
s těmito rezorty je úzce spjat rozvoj 
celého našeho obvodu. Spolu se svými 
kolegy na radnici a v zastupitelstvu 
dnes rozhodujeme, jak jednou bude 
naše Slezská vypadat.
Nic mě netěší více, než vědomí, že se 
nám podařilo zbavit Slezskou Ostravu 
nálepky neatraktivní lokality ve městě 
Ostrava. Slezská Ostrava je dnes jed-
ním z mála městských obvodů, kte-
rým roste počet stálých obyvatel. Na 
mnoha místech, která ještě před pár 
lety hyzdily polorozpadlé ruiny, dnes 
stojí úhledné domy. Prakticky ve všech 
lokalitách našeho obvodu vyrůstají 
krásné rodinné domy, rodinné vily.
Vnímáme však i to, že každému se líbí 
něco jiného, že někteří jsou novou vý-
stavbou nadšeni, druzí ji zatracují.

Potřeby našeho velkého obvodu 
jsou obrovské, denně se potýkáme 
s problémy jak v oblasti cest a chod-
níků, tak v oblasti bytového fondu. 
Naším dlouholetým úkolem je údrž-
ba a modernizace bytového fondu. 
Čas se podepsal i na budovách škol 
a školských zařízeních. Ročně vyčle-
ňujeme milionové částky na opra-
vy budov, včetně školních jídelen. 
Nutně potřebujeme obnovit dětská 
pískoviště, hřiště pro mládež i do-
spělé, víme o nedostatku parkova-
cích míst, děláme vše pro to, aby se 
zlepšila občanská vybavenost.
Vážení občané, naše vize a plány, jak 
vylepšit celou Slezskou, jsou veliké. 
Podali jsme devět návrhů na změnu 
územního plánu. Účelem je smysluplně 
využít daná území, případně zabránit 
nežádoucí výstavbě. Na základě vznik-
lé urbanistické studie by pro náš obvod 
mohlo být nejvýznamnější změnou 
nové využití území bývalého Dolu Petr 
Bezruč, kde by mělo vzniknout nové 
přirozené centrum Slezské Ostravy.
Nápadů a přání, jak zlepšit život nám 
všem v našem krásném obvodě, je 
mnoho, veškeré přípravy na tyto 
změny bohužel trvají dlouho. Čas ne-
úprosně letí, naše čtyřleté volební 
období se krátí, a protože tady žijeme 
i my, chceme stejně jako vy, abychom 
na Slezské byli rádi doma, aby Slezská 
byla opravdu hezká.  
 MUDr. Hana Heráková
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krátce

upozornění

HEŘMANICE/  Výstavba  byto-
vých domů na Kubínově ulici 
v Heřmanicích začala na jaře 
roku 2007. Areál byl zkolau-
dován v květnu letošního 
roku. Bydlení je jako stvořené 
pro mladé rodiny i starší, 
kteří preferují  bydlení v klid-
ném prostředí  a zároveň jsou 
téměř v centru Ostravy. 

Městská část Slezská Ostrava tímto by-
tovým komplexem získala moderní re-
sidenční čtvrt  s možností dalšího roz-
šíření bydlení v lokalitě Heřmanice.
 V rámci výstavby  bylo postaveno  15 
bytových domů na pozemku o roz-
loze cca 3,2 ha. Ve dvanácti bytových 
domech je po osmi bytech, ve třech 
domech je dvanáct bytů, tedy celkem 
132 bytových jednotek. Pod každým 
domem se nachází čtyři samostatné 
garáže s vraty na dálkové ovládání 
a vstupem do domu, k bytům  je pak 
přidělen i sklepní box. 
V každém domě jsou v přízemí dva 
byty, které mají vstup z terasy pří-
mo na zatravněnou  zahrádku, která 
je součástí daného bytu. Pokud jde 
o velikost bytů, zájemci si mohou 
vybrat od 1+kk až po 4+1mezonet 
v rozmezí 30 až 130 m2 obytné plo-
chy. Součástí každého bytu jsou tera-
sy a balkony. 

„Domy jsou navrženy s ohledem na 
úspornou energetickou bilanci,“ říká 
ředitel společnosti Nové byty Ostrava 
ing. Radim Žebrák s tím, že francouzská 
okna i další výplně ve fasádě zaručují 
dostatek přirozeného oslunění. „Ne však 
tolik, aby docházelo ke zbytečnému pře-
hřívání objektu či únikům tepelné ener-
gie. Ke každému bytu je přidělena buď 
garáž nebo kryté či nekryté parkovací 
stání, další parkovací stání jsou určena 
pro návštěvy a invalidy,“ dodává.
 Za zmínku určitě stojí, že každý byt 
má ve standardním vybavení obkla-
dy, dlažby, plovoucí podlahy, vnitřní 
obložkové zárubně s dveřmi, dřevěná  
eurookna a předměty sanitárního vy-
bavení. Ve vybavení bytu je i plynový 
kotel zn. BAXI. Areál napojen na multi-
funkční telekomunikační síť umožňu-
jící datové hlasové  a TV služby v kaž-
dém bytě.
Jedná se o rezidenční bydlení v kli-
dové zóně u lesa. Přímo u pozemku 
je ale zastávka trolejbusu, v dosahu 
je škola, školka, zdravotnické zaříze-
ní, Penymarket a zoo. Do centra Os-
travy je  to trolejbusem asi 15 min, 
autem 5 minut. Areál má rychlou 
dostupnost napojení na budovanou 
dálnici D1. Celý bytový komplex je 
oplocen, pocit klidové zóny dokres-
lují  provedené sadové úpravy a za-
travnění ploch.  
Jednotlivé byty jsou prodávány do 
osobního vlastnictví. „Naše společ-

nost vyřizuje zdarma pro potencio-
nální klienty zvýhodněné hypotéky 
u Hypotéční banky na pobočce v Os-
travě až do výše 100% ceny bytu. 
Dále vycházíme vstříc klientům, kte-
ří nemají potřebnou finanční hoto-

vost a momentálně nedosáhnou ani 
na hypoteční úvěr tak, že si mohou 
vybraný byt s předkupním právem 
pronajmout, nejdéle do 30. 4. 2010, 
přičemž splácí měsíčně pouze nájem 
s inkasem a kdykoliv mu to jeho fi-

nanční situace dovolí, byt si odkoupí 
a od kupní ceny se mu odečtou všech-
ny nájemní splátky. Získává tak i vyš-
ší bonitu při vyřizování hypotéky, 
protože už má uhrazenou část kupní 
ceny,“ dodává Žebrák.  (sy)

Byty v Heřmanicích jsou opravdovým lákadlem

DOBRÁ ADRESA. Nové byty v Heřmanicích nabízejí nejen špičkové bydlení, ale také klidovou zónu u lesa a dobré spojení 
s centrem Ostravy.  FOTO/  RADEK DLOUHÝ

V NOVÉM. Byty na Kepkově ulici nyní svým nájemníkům nabízejí útulné bydlení.  FOTO/  ÚMOb SLEZSKÁ OSTRAVA

OSTRAVA/  Společnost RPG 
Byty, s.r.o. systematicky 
pokračuje v naplňování 
strategie postupné revitali-
zace svého bytového fondu. 
Vlastníci společnosti RPG 
odsouhlasili revitalizaci dal-
ších zhruba 2000 bytových 
jednotek. 
V reakci na nedávné přijetí novely 
zákona týkajícího se deregulace ná-
jemného přijalo představenstvo spo-
lečnosti RPG návrh managementu 
investovat do oprav bytového fondu 
100 procent finančních prostředků, 
které budou tvořit rozdíl mezi výší 
regulovaného nájemného v roce 
2009 a 2010. Jedná se o zhruba 400 
milionů Kč, které by měly být do 

oprav vloženy v letech 2010-2012. 
Celkem bude díky tomuto rozhod-
nutí opraveno nad rámec ostatních 
programů regenerace a údržby asi   
2 000 bytů.
„Toto rozhodnutí považujeme za dal-
ší krok v naší dlouhodobé strategii 
poskytovat kvalitní nájemní bydle-
ní. Formálně tak potvrzujeme slib 
daný našim nájemníkům i ujištění 
daná při neformálních pracovních 
setkáních někdejšímu ministrovi pro 
místní rozvoj Cyrilu Svobodovi nebo 
poslancům Jaroslavu Krupkovi a Ra-
dimu Chytkovi, kteří se o problema-
tiku nájemního bydlení ve svém vo-
lebním okrsku dlouhodobě aktivně 
zajímají. Jsme totiž partner, který své 
sliby plní,“ říká Tony Aksich, generál-
ní ředitel realitní skupiny RPG Real 
Estate.  (red)

Mittal má nového ředitele
KUNČICE/  Novým předsedou představenstva společnosti ArcelorMittal Ostra-
va byl nedávno zvolen Augustine Kochuparampil. Dosavadní předseda Sanjay 
Samaddar zůstává i nadále členem představenstva společnosti.
Představenstvo společnosti vzalo na vědomí rezignaci místopředsedy Johanna 
Gregora Münstermanna. Novým místopředsedou byl zvolen člen představen-
stva Josef Buryan, ředitel pro výrobu a techniku. Čtvrtým členem představen-
stva zůstává Rakesh Kapur, ředitel pro ekonomiku.  (red)

Z důvodu stavebních úprav v centrální spisovně 
stavebního úřadu (archiv), odboru vnitřních věcí, dojde 
k omezení provozu a to takto:

1. 7. - 30. 8. 2009 omezení provozu, požadavky na vyhledání spisů 
budou předány paní Radce Jeřábkové, referentce agendy spisové a skartační 
služby, tel.: 599 410 067, odboru vnitřních věcí 
nebo paní Pavlíně Vaďurové - tel: 599 410 04, referentce agendy spisové 
služby odboru územního plánování a stavebního řádu, se kterým si dohodne-
te termín vyzvednutí.

1. 9. - 30. 9. 2009 spisovna bude uzavřena

od 1. 10. 2009  obnovení provozu

Omlouváme se všem stavebníkům za způsobené potíže, avšak věříme, že po 
dokončení stavebních úprav se spolupráce ustálí a bude probíhat standard-
ním způsobem.

Dagmar Podhorná
pověřená vedením odboru 

územního plánování a stavebního řádu

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V květnu 
letošního roku byla úspěšně 
dokončena rekonstrukce 
dalších čtyř domů na sídlišti 
Nová Osada.

Konkrétně se jedná o dva domy na ulici 
Nová Osada č. 6 a č. 8 a dvou domů na 
ulici Kepkova č. 5 a č. 7. V atraktivní lo-
kalitě v blízkosti ZOO vzniklo v průbě-
hu zimního období dvaatřicet moder-
ních bytů, přesněji 24 jednopokojových 

bytů s kuchyní a čtyři třípokojové byty 
s kuchyňským koutem. U dvou domů se 
městský obvod rozhodl provést nástav-
bu. V každé z nich tak vznikly dva velmi 
pěkné půdní byty se třemi pokoji,  ku-
chyňským koutem a zděnou šatnou.
Všechny domy byly kompletně zre-
konstruovány a zatepleny, v jednotli-
vých bytech byly vyměněny zařizovací 
předměty, všechny vnitřní instalace 
a rozvody a také podlahy a obklady. 
V rámci zdravého konkurenčního 
prostředí se městský obvod Slezská 

Ostrava rozhodl zadat rekonstrukci 
každého bytového domu vždy jiné sta-
vební společnosti. Všechny čtyři spo-
lečnosti - Pozemní stavitelství Zlín a. 
s., Bytostav Poruba a. s., JTA – Holding, 
spol. s. r. o. a Beskydská stavební, a. s -  
se svého úkolu zhostili na výbornou.
Na sídlišti Nová Osada bylo už cel-
kem zrekonstruováno deset bytových 
domů, u kterých byla současně zříze-
na nová parkovací místa. 

Ing. Libuše Žídková
vedoucí investičního odboru

Obvod dokončil rekonstrukci 
dalších čtyř domů na Nové Osadě

Připravena revitalizace 
dalších 2000 bytů RPG 

OSTRAVA/  Prázdniny jsou za 
dveřmi, děti už se nemohou 
dočkat a dospělí se těší na 
dovolenou. 
Ani toto odpočinkové období však není 
zcela bez rizik. I v létě bychom měli 
dbát na základní pravidla požární bez-
pečnosti, aby nám nějaká mimořádná 
událost nenarušila chvíle pohody.
Nezapomeňte, že v období dovolených 
ponecháváme na delší čas svou do-
mácnost bez dozoru. Před odjezdem 
na dovolenou proto všechny spotřebi-
če, které nemusí být nezbytně v cho-
du, vypněte a odpojte z elektrické sítě. 
Ideální je vypnutí celého elektrického 
okruhu na centrálním jističi spolu se 
zastavením plynu a vody na centrál-
ních uzávěrech.
Během letního období zůstávají také 
děti bez dozoru doma častěji, než bývá 
zvykem. V této době se děti mohou nu-
dit a zpestřují si chvíle volna různými ex-
perimenty. Snaží se například překvapit 
rodiče samostatně uvařeným obědem, 

což nezřídka končí vzplanutím oleje na 
pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. 
Častou příčinou požárů v tomto období 
je již tradičně hra dětí se zápalkami a ci-
garetami v blízkosti hořlavin, nejčastěji 
ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se 
v tomto období také rády „baví“ telefo-
nováním na tísňová čísla a neuvědomují 
si, že mohou blokovat volání jiných, kte-
ří skutečně potřebují pomoc.
Při výletech do lesa nezapomínejte, 
že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. 
Pokud přece jen chcete rozdělat oheň 
ve volné přírodě, pak pouze za pří-
tomnosti dospělých na bezpečném 
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od 
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti 
od hořlavých materiálů. Samozřej-
mostí by měla být dostatečná zásoba 
vody na případné uhašení ohně rozší-
řeného mimo ohniště a zalití ohniště 
po opékání. Nazapomínejte, že také 
při grilování je třeba dbát bezpečnost-
ních opatření a v případě silného vě-
tru raději negrilovat vůbec. Poměrně 
rozšířeným nešvarem je grilování na 

balkónech bytových domů. Odlétající 
jiskry mohou zapálit přímo vybavení 
bytu nebo hořlavý materiál umístěný 
na balkónech sousedů, a to i ve znač-
né vzdálenosti a třeba až za několik 
hodin.
V horkých letních dnech se teplota 
v motorovém vozidle může rychle 
vyšplhat k vysokým hodnotám. Ne-
vyplatí se spoléhat na to, že je vozi-
dlo zaparkováno ve stínu pod stro-
my, postupem času se slunce otočí 
a sluneční paprsky mohou dopadat 
přímo na vozidlo. Ponechání zvířete 
nebo dokonce dítěte v takové sauně 
je vyloženě hazard s jejich zdravím. 
Častým zlozvykem kuřáků je také po-
nechání plynových zapalovačů volně 
za čelním sklem vozidla. Na přímém 
slunci pak dochází k přehřátí plynové 
náplně a k výbuchu zapalovače, který 
je v uzavřeném prostoru vozidla často 
doprovázen požárem.
Bezpečné a bezstarostné prožití léta 
přeje Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje!  (HZS MSK)

Hasiči apelují na bezpečné prožití léta
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OSTRAVA/  V rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava or-
ganizuje Městská policie 
Ostrava v letošním roce 
řadu výcvikových kurzů 
pro veřejnost. 17. června se 
konal v pořadí již druhý. 
Zúčastnilo se ho 19 zájemců z řad 
veřejnosti, kteří si nejprve vyslechli 
přednášku, tentokrát na témata vzta-
hy mezi obětí a pachatelem a chování 
při předcházení násilné trestné čin-
nosti ve vnitřním prostředí.
Poté následovala výuka sebeobra-
ny, jejíž součástí byla nejprve fyzická 
průprava a rozcvičení, poté následo-
valo několik rad a doporučení, jak se 
chovat při případném napadení, při 
úzkém kontaktu s útočníkem. Účastní-
ci kurzu si mohli sami vyzkoušet, jak 
se účinně bránit při napadení a jak se 
vyprostit, uchopí-li je útočník za vlasy 
nebo za oděv, nebo je sevře v pevném 
objetí. 
Závěrem se rozproudila vzájemná dis-
kuze, kdy občané vznášeli řadu dota-
zů, které se jim přítomní zaměstnanci 

městské policie snažili co nejpřesněji 
zodpovídat.
Po ukončení kurzu všichni účastníci 
odcházeli spokojeni, někteří viditelně 
unaveni, ale kladné ohlasy nás pře-
svědčily o tom, že náplň kurzů je vole-
na tak, aby si z nich všichni zúčastnění 
odnesli řadu cenných rad a zkušeností. 

Již teď zveme všechny další zájemce 
na další kurz, který se bude konat 16. 
září 2009, opět v budově ředitelství 
Městské policie Ostrava na ul. Hlu-
binské 6 v Moravské Ostravě od 16. 
hodiny. 

 Vladimíra Kejdová, MP Ostrava

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zkvalitnit 
poslední rozloučení se zesnu-
lými se rozhodli pracovníci 
hřbitovní správy městského 
obvodu Slezská Ostrava na 
ústředním hřbitově. Konkrét-
ně jde o poslední rozloučení 
takzvaným vsypem.
„V minulosti jsme zpopelněné ostatky 
zesnulých ukládali do plýtkého hrobu, 
popel z uren se postupně sypal jeden 
vedle druhého a následně se smísil se 
zemí zasypáním zeminou. Vzali jsme 
si příklad s prováděním vsypů na 
hřbitově ve Zlíně, kde nás tento způ-
sob zaujal. Chtěli jsme poslední roz-
loučení se zesnulými provádět důstoj-
něji, intimněji,“ říká vedoucí hřbitovní 
správy Nataša Lukášová.
V areálu ústředního hřbitova v „Háji 
vzpomínek“, kde má uložení ostatků 
zesnulých probíhat, se na travnaté 
ploše předem vyhloubí jamky širo-
ké 25 cm a hluboké 60 cm. Do každé 
z nich se pak vsype popel jen jed-
noho zesnulého. Provedení zajišťují 
pracovnice hřbitovní správy, které 
popel sypou do jamky pod černou 
rouškou.
„Poté, co jsou na místo k jamce přizvá-
ni pozůstalí, mohou přistoupit k urně 
zesnulého k poslednímu rozloučení. 
Zkontrolují si údaje na urně, podle 
přání si mohou urnu podržet a nebrá-

níme jim v tom, aby si ostatky zesnu-
lého vsypali do země sami,“ popisuje 
Lukášová s tím, že tato pietní rozlou-
čení se konají pouze v červnu a září.
Podle tajemníka úřadu Gustava Ku-
chaře je tento způsob posledního roz-
loučení velmi emotivní. „Chápeme, že 
se lidé přišli rozloučit se svými blízký-
mi naposledy, proto chceme, aby byl 
tento okamžik pro pozůstalé co nej-
důstojnější,“ vysvětluje tajemník.
Rozloučení vsypem - uložení zpo-
pelněných ostatků formou smísení 
popele se zemí -je stále žádanější.  
Dříve lidé volili tento způsob spí-
še z finančních důvodů, vzhledem 
k tomu, že náklady na pořízení no-
vého hrobu jsou značné. Dnes se pro 
tento způsob pohřbení rozhodují ve 
většině případů lidé sami ještě v prů-
běhu života, někdy z důvodů „nedělat 
starosti rodině, někdy z přesvědčení, 
někdy je to jejich přání. „Vsypy jsou 
jinou variantou dřívějších rozptylů, 
kdy byl popel zesnulých rozptýlen 
volně po louce. To v dnešní době 
z hygienických důvodů neprovádí-
me,“ dodává Lukášová.
Spokojeni jsou i pozůstalí. „ Rozlou-
čení jsme měli nedávno a bylo to sku-
tečně důstojné a dojemné. Skutečnost, 
že jsem si mohla vsypat popel své 
maminky do země sama, byl pro mě 
velmi osobním a citlivým zážitkem,“ 
svěřila se Jana V. z Ostravy-Poruby. 
 Marie Stypková

knihovny informují

DŮSTOJNÁ PIETA. Nový – důstojnější - způsob rozloučení s pozůstatky zesnu-
lých provádějí zaměstnanci hřbitovní správy na ústředním hřbitově ve Slezské 
Ostravě.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

OBČANSKÁ POVINNOST. Na rozdíl od jiných měst a obcí byla volební účast ve Slezské Ostravě vcelku slušná. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Poslední rozloučení je teď důstojnější
Na ústředním hřbitově zkvalitnili uložení zpopelněných ostatků zesnulých 

V měsíci červenci a srpnu budou mít 
knihovny v obvodu Slezská Ostrava 
následující výpůjční dobu:

Knihovna na Hladnovské ulici 49, 
Ostrava - Muglinov:
červenec a srpen:
Pondělí: 9,00 - 12,00 a 13,00 - 18,00 
Čtvrtek: 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 
Připomínáme: k dispozici je internet 
pro veřejnost.

Knihovna na Holvekově ulici 44, 
Ostrava - Kunčičky:
červenec a srpen:
Úterý: 9,00 - 12,00 a 12,30 - 17,00
Připomínáme: k dispozici je internet 
pro veřejnost

Knihovna na Vrbického ulici 
133,  Ostrava - Heřmanice:
červenec:
Úterý:  8,00 - 11,30 a 12,00 -16,00
srpen: 
V měsíci srpnu je knihovna uzavřena.

Informace ke všem knihovnám: 
obvodní knihovna na Hladnovské 
ulici 49, Ostrava – Muglinov
telefonní číslo 599 522 200 

Přejeme všem krásné, slunečné léto, 
plné pohody a nezapomenutelných 
zážitků. I v tento čas se však těšíme, 
že zavítáte k nám do knihovny. Jme 
tady pro Vás.

za knihovnice Slezské Ostravy
Jarmila Gunčagová

Oheň a dřevo
Sympozium kování a řezby
13. – 16. srpna 2009 
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD/  Zveme všechny příznivce řezbářského 
a kovářského řemesla a umění na ojedinělé setkání českých a polských 
řezbářů, kteří vytvoří svá originální díla. Kováři ozdobí expozici kovář-
skými uměleckými doplňky a tímto vznikne úžasná kombinace dvou 
materiálů - dřeva a kovu a kombinace dvou řemesel v jednom díle.
Tato velmi výjimečná akce se koná v České republice poprvé a jsme rádi, 
že tento nápad vznikl právě v Ostravě a bude se konat na Slezskoostrav-
ském hradě.
Hrad otevřen denně od 10.00 do 20.00 hodin, vstupné 60,-Kč, zlev-
něné 30,-Kč.  (pf)

Volby do Evropského parlamentu, které se konaly v České 
republice 5. a 6. června, vyhrála i v městském obvodu Slezská 
Ostrava Občanská demokratická strana (ODS) s 34, 04 procen-
ty hlasů. 
Druhá skončila ČSSD se 29, 11 procenty hlasů, třetí pořadí patří KSČM s 15, 52 
procenty. Lidovci nepřekročili v našem městském obvodu pětiprocentní hrani-
ci (4, 06). Nad čtyři procenta se dostala a lidovce přeskočila Suverenita se 4, 22 
procenty.
K volbám v našem městském obvodu přišlo 4283 voličů (25,79%), což je o jed-
no a půl procenta více než ve volbách před čtyřmi lety (24,36).
Pokud jde o největší účast, tu zaznamenaly ve Slezské Ostravě okrsky 61 a 62 
(Kamenec a jeho okolí) s téměř 41 procenty. Vysokou účast zaznamenaly také 
Antošovice (38, 43%). Nejméně voličů naopak přišlo k volebním urnám ve vo-
lebním okrsku 50 (Riegrova, Hrušov - 6, 19%), nízká účast byla také v Kunčič-
kách (15, 63%).
Nejvíce preferenčních hlasů - 841 (57, 68%) - dali voliči bývalému hejtmanovi 
Moravskoslezského kraje Evženu Tošenovskému (ODS), daleko za ním skončil 
lídr komunistů Miloslav Ransdorf s 18, 64% preferencí, třetí příčka patří ná-
městkovi ostravského primátora Vojtěchu Mynářovi (ČSSD), kterého voliči ve 
Slezské Ostravě upřednostnili 204 krát (16, 35%). 
Občané Slezské Ostravy přišli k volebním urnám ve 27 volebních okrscích. V ko-
misích bylo 188 občanů, které delegovaly jednak politické strany, jednak sta-
rosta obvodu. Na přípravě a průběhu voleb do EP se intenzivně podílelo měsíc 
a půl patnáct zaměstnanců úřadu. Nejstarší komisařce bylo osmaosmdesát let. 
Za zmínku jistě stojí, že v našem obvodu odvolilo také 250 heřmanických vězňů.
 Marie Stypková  

Jak volili do Evropského parlamentu lidé ve Slezské Ostravě

Jak strážníci řeší zákaz konzumace na veřejnosti
OSTRAVA/  Již od 15. dubna 2009 platí v Ostravě tzv. protialkoholní vyhláška 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství). 
Od nabytí účinnosti této vyhlášky dosud strážníci městské policie řešili 766 
případů, kdy jednotlivci nebo i více osob současně popíjelo na veřejnosti 
na místech, kde je to zakázáno. Přestupku se dopustilo celkem 1 167 osob. 
Strážníci jim uložili na místě 211 blokových pokut v celkové výši 46 950 Kč, 45 
přestupků postoupili správnímu orgánu a u 911 osob věc vyřešili domluvou 
a popř. i vykázáním z místa. V městském obvodu Slezská Ostrava strážníci řešili 
16 těchto přestupků.   (vk)

Městská policie školila veřejnost
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citáty

KUNČIČKY/  Již popáté se mlá-
dež ze slezskoostravských 
škol setkala na poli sportov-
ním. Tentokrát v Kunčičkách. 
Zatímco chlapci se utkali 
v kopané, děvčata střílela ze 
vzduchovky. 
Protože původní termín vydatně pro-
pršel, uskutečnila se akce s názvem 
O pohár starosty o dva dny později. 
Zvlášť zajímavé bylo sledovat dívky 
ve střelbě. Trefy do černého nebyly 
výjimkou a zásahy „desítek“ komen-
toval starosta ing. Antonín Maštalíř 
pochvalným potleskem. Celkovými 
vítězkami v součtu nastřílených zá-
sahů se staly dívky ze Základní školy 
v Ostravě - Kunčičkách a  za jásotu 
obecenstva zvedly nad hlavu vítězný 

pohár, který jim předal sám starosta. 
Po tvrdých, ale férových bojích získali 
pohár za 1. místo v kopané chlapci ze 
ZŠ Bohumínská, kteří si zároveň od-
vezli velký vítězný pohár za nejlepší 
celkové umístění.     
Na závěrečném nástupu pan staros-
ta zhodnotil celou akci a poděkoval 
sportovcům za výkony. Zde je třeba 
speciálně vyzvednout výkon Lucie 
Bezručové ze ZŠ Pěší ve střelbě, kte-
rá dokázala, že je nesporný střelecký 
talent. 
Mé poděkování patří i kolegům z ostat-
ních škol za přípravu sportovců a pra-
covnicím odboru školství za pomoc při 
organizaci. Takže už se těšíme na dal-
ší zimní turnaj a věříme, že příště si při-
vezeme vítězný pohár do Kunčiček.

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel ZŠ Škrobálkova, Kunčičky

Turnaj starosty se stává tradicí

TRADICE. Soutěž O pohár starosty se stává mezi slezskoostravskými základ-
ními školami tradicí. Ta poslední se konala v pořádném vedru na hřišti v Kunčič-
kách.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

IUVENTAS má za 
sebou první maturity
KOBLOV/  První studenti IUVENTAS - soukromého gymnázia 
a střední odborné školy složili letos v červnu svou maturitu. 
Jsou historicky prvními absolventy této školy, která zahájila 
svou činnost v září 2005. 
K maturitě přišli studenti v denním i dálkovém studiu. Od svého založení má 
škola přes dvě stě studentů. Přestože někteří z nich coby čerství maturanti 
školu v těchto týdnech opustili, toto soukromé zařízení už stačilo přivítat nové 
žáky, kteří nastoupí v září do prvních ročníků. 
„Nové žáky a jejich rodinné příslušníky jsme přivítali na tradiční Zahradní pár-
ty. Zavítal mezi nás i starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. Jemu a ostatním 
představitelům Slezské Ostravy, kteří stáli u zrodu a zahájení výuky, chceme 
proto touto cestou poděkovat,“ říká zřizovatelka školy Marta Konkolová.
A co dodat? Snad jen to, že bohatým programem, který byl spojen s ukázkami 
společenských tanců malých tanečníků a příspěvky žáků školy, provázel skvělý 
moderátor Aleš Juchelka.   (sy)

PRVNÍ.  Mezi první maturanty zavítal i starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. 
Maturitní vysvědčení předala „svým“ žákům zřizovatelka školy Marta Konkolová. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

MUGLINOV/  Dne 27. května 2009 se v areálu Slezskoostravského 
hradu uskutečnilo městské kolo soutěže Mladý zahrádkář. Této 
soutěže se zúčastnili žáci všech ostravských základních škol. 
V kategorii starších žáků zvítězila Soňa Gogolková, žákyně 7. ročníku Základní 
školy Pěší v Ostravě-Muglinově. 
V silné konkurenci Soňka uplatnila své vskutku pozoruhodné znalosti z oblasti 
botaniky a svoji zálibu v péči o zahrádku a postoupila do celonárodního kola 
této soutěže, které se uskuteční v Kroměříži.
Soňa Gogolková je velice nadaná, svědomitá a skromná žákyně. Mezi její záliby 
patří vedle zahrádkaření také hra na kytaru. Má hezký vztah také ke zvířátkům, 
chová kočku a andulku. Pokud byste položili Soňce otázku, čím by chtěla v živo-
tě být, tak vám briskně odpoví. Má v tom totiž jasno. Soňka se chce stát odbor-
nicí na meteorologii.  (fv)

KUNČICE/  V pondělí 18. května  jsme celá škola vyjeli na ozdrav-
ný pobyt do přírody.
Uvítala nás posvátná hora Godula, která se tyčí se všemi krásnými údolími a lesy 
nad Komorní Lhotkou. Dvacet dětí se se svým pedagogickým i pomocným do-
provodem ubytovalo v hotelu Ondráš. Pěkné pokoje i domácí kuchyně přispíva-
ly k pohodě, se kterou jsme si užívali pobyt na hřebeni hor, doslova obklopení 
lesy a zvířaty. 
V areálu vedle hotelu jsou chována domácí zvířata - ovce, kozy, koně nebo krůty, 
které jsou součástí podpory agroturistiky. Děti tak měly celý den co pozoro-
vat a s kým si hrát. Během pobytu jsme uspořádali velkou honbu za pokladem 
a stavění Robinsonova obydlí. Když jsme se v pátek 22. května vraceli, připadalo 
nám, že to uteklo moc rychle ale krásně.
Touto cestou bych chtěla poděkovat firmě SILASFALT  z Ostravy Kunčic, která 
přispěla významnou částkou na realizaci krásné školy v přírodě.
 Bc. Markéta Lipová, ředitelka MŠ Frýdecká, Kunčice

Deváťáci se 
loučili na radnici
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Žáci devá-
tých tříd všech čtyř slezskoostrav-
ských základních škol se v úterý 23. 
června rozloučili se základní školní 
docházkou. Pamětní listy převzali 
z rukou starosty Slezské Ostravy 
Antonína Maštalíře, místostaros-
ty Radomíra Mandoka a místosta-
rostky Hany Herákové, kteří jim 
společně s vedoucí odboru školství 
a kultury Petrou Nitkovou popřáli 
do dalšího života mnoho životních 
i pracovních úspěchů. Slavnostní 
atmosféru umocnily krásné prosto-
ry slezskoostravské obřadní síně. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Měsíc kvě-
ten byl mimořádně úspěšný 
pro naše dvě žákyně šestých 
tříd - Dominiku Čubanovou 
a Tinu Šalkovou. Obě se věnují 
ve volném čase od svých tří 
let sportu, Dominika tančí 
a Tina jízdě na koni.
Dominika je členkou ostravského ta-
nečního klubu K+K Labyrint a 8. květ-
na navázala svými výkony na loňské 
úspěchy v Latino show. 

Mistrovství České republiky se konalo 
v Táboře a Dominika startovala v sed-
mi kategoriích - sólo, duo, párové tan-
ce, různé typy formací a synchro dan-
ce. Úspěch byl obrovský. Šest zlatých 
medailí a jedna bronzová. Dominika 
se stala nejúspěšnější tanečnicí šam-
pionátu a už teď se poctivě připravuje 
na listopadové mistrovství světa, kte-
ré se bude konat v Liberci.
Tina Šalková se zase zúčastnila nej-
prestižnějších parkúrových závodů 
letošního roku v České republice 
pro kategorii dětí, juniorů a mla-

dých jezdců. Soutěž probíhala od 30. 
dubna do 3. května ve Zduchovicích 
u Prahy, kam se sjelo téměř 140 koní 
ze sedmi evropských států. V kate-
gorii dětí startovala a také zvítězila. 
V Grand Prix pro děti zazněla česká 
hymna na počest vítězky.  Následně 
byla Tina vyhodnocena jako nejlep-
ší jezdkyně. 
Oběma dívkám k jejich dosaženým 
úspěchům gratulujeme.

Mgr. Zdeňka Halakucová
ředitelka školy

Děti z Kunčic si užívaly přírody

Noví „mistři“ na ZŠ Bohumínská

Úspěch žákyně v soutěži 
Mladý zahrádkářDobrý člověk je potřebnější, 

než kamenný most. 
 maďarské přísloví

Máme se od ostatních lišit du-
chem a ne zevnějškem.
 Seneca

Pravda se utopí, když měšec do 
vody vstoupí. 
 ukrajinské přísloví

Lidé, žijící ve společnosti, se 
naučili vidět se v zrcadlech tak, 
jak je vidí jejich přátelé. 
 Jean-Paul Sartre

Nenávidíme mnoho lidí jen 
proto, že jsme příliš pohodlní 
hledat možnost, jak je milovat. 
 arabské přísloví

Kdo zradí jiného, ten ani Tobě 
nebude věrný.
 latinské přísloví

Kdo nasadil parohy, ať se ne-
zdráhá, sám je nosit. 
 latinské přísloví
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HRUŠOV/ Osmé setkání 
Hrušovanů, které se konalo 
v sobotu 30. května, předčilo 
veškerá očekávání pořadatelů. 
V Kulturním domě Petřkovice 
se sešlo téměř 400 rodáků, 
obyvatel a přátel Hrušova 
- kdysi krásného městyse 
s bohatým kulturním a spor-
tovním vyžitím, dnes území 
Nikoho.

Zkázu Hrušova dovršily povodně 
v roce 1997. Pravidelná setkání Hru-
šovanů jsou fenoménem, který nemá 
v České republice pravděpodobně 
obdobu. Přijíždějí sem lidé nejen ze 
všech koutů České republiky, ale také 
ze zahraničí. Pravidelnými hosty jsou 
i manželé Věra a Roman Šejnohovi, 
kteří přijeli až z kanadského Toronta. 
„Bydlel jsem s rodiči naproti kostela 
vedle parčíku až do roku 1934. Pak 
jsme se nastěhovali na Habrmanovu 
(dnes Lomonosovu) ulici, kde jsme žili 
až do roku 1968,“ vzpomínal profesor 
Roman Šejnoha, který v té době vy-
hrál konkurz Spojených národů a od-
jel i s manželkou vyučovat do Mexika. 
Tam zůstali až do prosince 1975. Na-
rodily se jim dvě dcery a syn, společně 
pak odjeli do Kanady, kde žijí dodnes. 
„Původním povoláním jsem zdravotní 
sestra. Na Riegrově ulici měl ordinaci 
doktor Šimkovič, u kterého jsem pra-
covala,“ dodává paní Věra Šejnohová, 
která by si moc přála, aby život ve zni-
čeném Hrušově pokračoval v nějaké 
přijatelné podobě i v budoucnu. „Hru-
šov by se mohl stát jakýmsi krásným 
výletním místem s krásnými parky,“ 
přeje si paní Věra a dodává: „Je to ur-
čitě nostalgie, která nás sem táhne. 
Hrušov byl opravdu krásný a žilo se 
v něm dobře.“ 
Na letošní setkání přijela i slavná ro-
dačka - zpěvačka Marie Rottrová. „Žila 
jsem tady do svých jedenadvaceti let. 

Vždy, když zpívá Pavel Bobek písničku 
Můj rodný dům, uvědomím si, že já 
už žádný rodný dům nemám a je mi 
to moc líto,“ svěřila se Slezskoostrav-
ským novinám stále krásná zpěvačka. 
„Hrušov - to je moje dětství a mládí. 
Bydlela jsem naproti kostela sv. Fran-
tiška. Poutě, které se zde kolem čtvrté-
ho října konaly, byly obrovské. Všude 
bylo plno stánků, kolotočů, cirkusový 
stan a potkával se tady celý Hrušov. 
Prostě nás to sem táhne stále, proto-
že tady byl krásný, nádherný a bohatý 
život. Myslím si, že hrušovská setkání 
jsou opravdu fenomén, který nikde 

jinde není,“ říká s nostalgií v hlase Ma-
rie Rottrová. 
Mezi účastníky nechyběl ani mistr 
sportu Ladislav Staněk, jehož vyprá-
vění jsme přinesli v květnovém vydá-
ní Slezskoostravských novin. 
Mezi Hrušováky zavítali také starosta 
Slezské Ostravy ing. Antonín Maštalíř 
a místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková. Ve svých projevech, v nichž za-
vzpomínali na Hrušov i oni, popřáli 
přítomným mnoho dalších podob-
ných setkání. 
 Marie Stypková
 (další foto na www.slezska.cz) 

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 červenci 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. srpna 2009. 

co vy na to?

Na dnes už zničený Hrušov si zavzpomínalo na čtyři sta účastníků

Setkání Hrušovanů je fenomén

SLAVNÍ.  Mezi hosty tentokrát nechyběla ani zpěvačka Marie Rottrová a Ladislav Staněk.

NARVÁNO.  Hrušováci se začetli i do Slezskoostravských novin.

NARVÁNO. Do Petřkovic se sjelo na čtyři sta rodáků a přátel Hrušova.
 SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

INSPIRACE.  Na vernisáž výstavy zavítal nejen autor Milivoj Husák, ale také děkan-
ka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Eva Mrhačová, která byla nadšena nejen 
výstavou, ale také překrásnými prostorami galerie a radnice.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V prosto-
rách slezskoostravské radnici 
byla otevřena nová výstava 
Labyrint srdce i světa s podti-
tulem Inspirace Komenským. 
Výstavní projekt je sestavený 
z prací výtvarníka a scénogra-
fa Milivoje Husáka. 
Obsahuje soubor autorových figurál-
ních kreseb z let 1984 až 1989 a také 
scénografické návrhy „Labyrint světa 
a lusthaus srdce“ pro divadelní festi-
val v Poznani.
Malíř, kreslíř a scénograf Milivoj Hu-
sák se narodil 25. 8. 1950 v Trutno-

vě. Absolvoval Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Brně (1965-1969) 
a následně v letech 1970-1972 
studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Poté pracoval jako 
designér ve Vývoji nábytkářského 
průmyslu a také spolupracoval se 
Státní památkovou péčí. V letech 
1976 až 1984 se živil dělnickými 
profesemi. Od roku 1985 pracuje ve 
svobodném povolání. Žije s rodinou 
v Lelekovicích u Brna, kde se věnuje 
kresbě, malbě, tvorbě sakrálních in-
teriérů a scénografii. Rovněž je čle-
nem sdružení Otevřený dialog.
Vystavený soubor je komplexním 
divadelním projektem, který počítá 

s pouličním a interaktivním divadlem, 
kde se divák stává i hercem ve velkém 
divadle světa, THEATRU MUNDI. Po-
stava Komenského poutníka, který 
bloudí labyrintem světa, zosobňuje 
každého z nás. 
V podobě, v jaké se představuje v Os-
travě, reprezentovala výstava Českou 
republiku v Comenius museum v Na-
ardenu při příležitosti českého před-
sednictví Evropské unii. S tématem 
„Labyrintu světa“ se autor zúčastnil 
i soutěže na podobu a náplň českoslo-
venského pavilonu na světové výstavě 
Expo Sevilla 92. Výstavu si můžete 
prohlédnout do 2. srpna tohoto roku. 
 (red)

Výstava inspirovaná 
Komenským stojí za zhlédnutí

Památky nejsou 
potřebou města?
Nedávno jsem si přečetla v Mladé frontě 
Dnes sloupek, ve kterém se píše, že os-
travští radní rozhodli, že v rámci proti-
krizového opatření nerozdělí z městské-
ho rozpočtu zhruba 16 miliónů korun, 
určených na obnovu kostelů, farností 
a kulturních památek a ponechají si je 
pro potřeby města. Při přípravě rozpoč-
tu přitom město s granty počítalo, finan-
ce jsou tedy pro tuto oblast vymezeny. 
Možná se to vše vzhledem k současné 
době dá i chápat a pochopit, ale – pře-
ce jen: péče o památky a kulturní stav-

by nejsou potřebou města? Zchátralé 
budovy, v mnoha případech opravu 
skutečně nutně vyžadující, aby byly 
vůbec pro budoucnost zachovány, ne-
jsou potřebou města? Nestojí v tomto 
městě, nejsou jeho součástí, nevytváří 
jeho atmosféru a ráz? Je úplně jedno, 
co s nimi do budoucna bude a města 
se to netýká? Ostrava jako město – 
konkrétní, s konkrétními stavbami, 
někdy vzácnými a historickými – není 
potřebou města Ostravy?
Nevím, v jaké míře zachrání rozpo-
čet města 16 zmiňovaných miliónů. 
(Avšak zajímalo by mne, na které jiné 
potřeby města tyto peníze půjdou 

a co vlastně pokryjí). Co však vím, je 
to, že mnoha kulturním památkám 
– schválně nepíšu přímo sakrálním, 
protože sakrální stavby, tedy kostely 
a farnosti, nedílně ke kultuře patří, by 
tato finanční dotace hodně pomoh-
la k tomu, aby byly vůbec zachovány 
a zůstaly tak důstojnou součástí na-
šeho města. 
Postoj radních je, zdá se, velice krát-
kozraký a pevně doufám, že aspoň za-
stupitelé města Ostravy vidí, i přesto, 
že doba je zlá, poněkud dále, a roz-
hodnutí radních nepodpoří. Bylo by 
to totiž proti potřebám města Ostravy. 
 PhDr. Miriam Prokešová

Učitelé – umělci se představili
MUGLINOV/  V sále Základní umělecké školy v Ostravě - Muglinově se 25. 
května uskutečnil slavnostní učitelský koncert. 
Představili se na něm učitelé – umělci MgA. Berger (hoboj), MgA. Jaša (klavír), L. 
Konečná (klavír), MgA. Ondrušková (zpěv) a MgA. Urban (housle). Vystoupení 
mělo velmi příznivý ohlas u přítomných žáků, rodičů a příznivců školy. 
Žáci výtvarného oboru  Základní umělecké školy v Ostravě – Muglinově pod 
vedením učitelky Mgr. Zuzany Čadové dosáhli výrazných úspěchů v celostátní 
a mezinárodní výtvarné soutěži. Mezi oceněné žáky se řadí Richard Svačina, 
který se umístil v Polsku na druhém místě ve výtvarné soutěži s názvem Lidé li-
dem připravili ten osud. Sára Havlíková postoupila do ústředního kola v se svou 
prací „Pohyb“ u příležitosti IV. olympijských her mládeže v Praze. Cenu „ Alšova 
země“ pod záštitou MŠMT a Univerzity Karlovy v Praze získal David Král, který 
byl současně pozván do prostor Poslanecké sněmovny k předání ocenění.
Získaná ocenění žáků nadále potvrzují dobrou úroveň výtvarného oboru, kte-
rou si za dobu svého působení získal.
 Mgr. Eva Pilařová, ředitelka ZUŠ U jezu, Muglinov
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Na ústřed-
ním hřbitově ve Slezské 
Ostravě se nachází několik 
hornických hrobů, v nichž jsou 
pochováni horníci, kteří se 
stali oběťmi svého povolání. 

I proto vznikl projekt s názvem Spo-
lečné hornické hroby na hřbitově ve 
Slezské Ostravě, který byl přihlášen 
do dotačního programu Nadace OKD.
„Nejstarší hrob pochází z roku 1884,“ 
říká správkyně hřbitova Nataša Luká-
šová, která se dlouho snažila získat 
finanční prostředky na opravy těchto 
hrobů. „Jsou totiž ve velmi špatném 
technickém stavu,“ vysvětluje¨s tím, 
že na základě vyhlášení dotačního 
programu Nadace OKD požádal měst-
ský obvod o poskytnutí finančního 
příspěvku na opravy hrobů. 
Tato nadace byla založena v lednu 
2008 a společnost OKD je nejen je-
jím zřizovatelem, ale také největším 

dárcem. Podporuje hlavně rozvoj 
moravskoslezského regionu, zejména 
životního prostředí, ale také kultury 
a hornických tradic. 
„Letos jsme konečně obdrželi nadač-
ní příspěvek ve výši 275 tisíc korun, 
a proto jsme mohli zahájit opravy 
některých hrobů. Konkrétně se jedná 
o hrob Důlního neštěstí na jámě Zvěři-
na v roce 1888, hrob důlního neštěstí 
na Dole Salma v roce 1905 a hrob Důl-
ního neštěstí na Dole Trojice v roce 
1963,“ vyjmenovala Lukášová s tím, 
že opravy by měly být dokončeny nej-
později letos v srpnu. 
Účelem Nadace je podpora a rozvoj 
duchovních a humanitárních hodnot, 
podpora životního prostředí a regio-
nu, vzdělání, sportu, sociálně-zdravot-
ní oblasti, kultury, hornických tradic 
a podpora evropských projektů nezis-
kových organizací. „Nadace vytvořila 
k realizaci svého účelu čtyři hlavní 
programy,“ vysvětluje referent agen-
tury pro organizační a technické zajiš-

ťování fondů slezskoostravské radni-
ce Karel Klíma a dodává, že příspěvek, 
který dostal náš obvod je z programu 
Pro budoucnost. 
Vlastní realizaci opravy již zmíněných 
hrobů předcházel výběr zhotovitelů. 
Opravy nyní provádějí Technické služ-
by Slezská Ostrava, zpracování kame-
ne se ujal Jiří Stanislav. 
Oprava hrobů přispěje k obnovení pi-
ety hrobových míst. Rovněž se zlepší 
estetické prostředí ústředního hřbito-
va ve Slezské Ostravě. „V minulé době, 
po skončení činnosti OKD, se nástup-
nické organizace o stav hrobů nezají-
maly a hroby postupně chátraly, byly 
poškozeny,“ dodává Karel Klíma.
Ústřední hřbitov se rozkládá na plo-
še 2,6 hektarů. Vzhledem k tomu, že 
je třetím největším hřbitovem v naší 
republice, jeho návštěvnost  se pohy-
buje  v tisících denně. Například v den 
svátku Památky zesnulých jej navští-
vilo zhruba sto tisíc návštěvníků. 
 Marie Stypková

Nadace OKD věnovala 275 tisíc korun

Opravy hornických hrobů na ústředním hřbitově

DŮSTOJNÁ PIETA. Na ústředním hřbitově proběhly opravy tří hrobů, v nichž 
odpočívají ostatky těch, kteří zahynuli při důlních neštěstích na Ostravsku. 
 FOTO/ ÚMOB SLEZSKÁ OSTRAVA

HASIČI. Mladí i starší hasiči z Heřmanic jsou neuvěřitelně aktivní.  FOTO/  ARCHIV

03. 01. 1891 Důl Trojice Ostrava - výbuch důlních plynů, Ostrava, 62 mrtvých.

14. 6. 1894 Larischovy doly (důl František, Jan a Hlubina), Ostrava, největ-
ší důlní neštěstí, 235 mrtvých. „Když jsme se dostali k hlavní chodbě, vedoucí 
k devatenácté sloji, ležely tam celé hromady zuhelnatělých a roztrhaných lid-
ských těl zavalených kameny. O tom, jak strašná muka museli ti nebožáci vytr-
pět, svědčí jejich zohavená a spálená těla,“ popsal místo neštěstí v autentické 
dobové zprávě důlní záchranář Alojz Bonček. 

04. 07. 1905 Výbuch důlních plynů v Jámě III dolu kníže Salma, 7 obětí.

některá z největších důlních neštěstí 

napsali jste nám

hasiči z Heřmanic hlásí

Mladí hasiči z O-Heřmanic oslavují
Dne 16. května 2009 proběhlo okresní kolo mladých hasičů, kde jsme vyhráli 
v kategorii mladších i starších krásná 1. místa. Starší družstvo postoupilo do 
krajského kola v Novém Jičíně. V soutěži jednotlivkyň v běhu na 60m s překáž-
kami, získala Barbora Šmírová 1. místo.

Okresní kolo dospělých v Pustkovci
Dne 13. června 2009 se SDH v Ostravě Heřmanicích zúčastnil okresního kola 
dospělých, kde ženské družstvo vybojovalo krásné 2. místo.

Mateřská škola Požární / SDH Ostrava Heřmanice
Mateřská škola Požární v Ostravě Heřmanicích úzce spolupracuje se sborem 
dobrovolných hasičů. Výsledkem této dlouholeté spolupráce jsou výsledky v ob-
lasti prevence požární ochrany, připravenosti dětí na soutěže mladých hasičů 
a také výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“, ve které se děti mateřské 
školy umístily na 1. a 2. místech.  (red)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Pro děti 
z dětských domovů uspořádal 
ve dnech 15. až 17. května 
2009 Dětský domov a školní 
jídelna Na Vizině ve Slezské 
Ostravě Olympiádu dětských 
domovů Moravskoslezského 
kraje. 
Akce se konala pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje pana Jaro-
slava Palase. Olympiáda proběhla na 
stadiónu města Vítkova, kde starosta 
a místostarosta Vítkova zajistili spor-
tovní areál, upomínkové předměty, 
ale i příjemné počasí pro sportová-
ní. Ubytování bylo pro děti zajištěno 
v krásném prostředí lesů v rekreační 
oblasti „Hadinka“.

Sportovní aktivita a snaha dosáhnout 
vítězství v lehkoatletických disciplí-
nách a minikopané o Pohár ředitele 
dětského domova se odrážely i ve 
výsledcích, které napověděly mnoho 
o tom, čím se děti celý rok zabýva-
jí, i když jsou bez rodinného zázemí. 
Celoroční snaha dětí pod vedením 
vychovatelů se projevila, a to zdra-
vou touhou po nejlepších výsledcích. 
I tyto děti z dětských domovů mají své 
sny a životní cíle.
Na olympiádě nejde jen o vítězství, 
ale také o přátelství mezi dětmi, které 
vzniklo při večerní diskotéce, táborá-
ku a ostatních doprovodných akcích.
Náročnou práci při přípravě a průbě-
hu akce bychom nemohli zvládnout 
bez lidí, kteří mají srdce na pravém 
místě, a snaží se i v této době pomoci 

těm, kteří to potřebují, a to dětem bez 
funkčních rodin. Proto chceme mimo 
jiné poděkovat hlavnímu sponzorovi 
GE Money, který nejen finančně zajis-
til průběh olympiády, ale rovněž po-
máhal pořadatelům. 
Všichni, kteří se podíleli na sponzor-
ských darech a cenách pro účastníky 
a ostatních doprovodných akcích pro 
děti, pochopili snahu nás všech, aby 
tyto děti v dalším životě, bez ohledu 
na své postavení, se i bez rodičů za-
členily do běžného života mezi své 
vrstevníky. 
Největší odměnou je úsměv dětí při 
akci, kterou všichni zúčastnění pod-
pořili a dali tak najevo, že chápou po-
třeby dětí.

Mgr. Josef Palkovič, 
ředitel DD Na Vizině

Obdiv PhDr. Miriam Prokešové
Chtěla bych tímto vyjádřit obdiv k článkům, které do 
Slezskoostravských novin píše paní doktorka Prokešo-
vá a současně i úctu k její osobě. Zejména oba dva člán-
ky z červnového vydání, které se týkaly soužití s Romy 
a hrušovského kostela, jsou přesným pojmenování „sta-
vu věci“. Je možná jenom na škodu, že se takové názory 
objevují „jenom“ v regionálním tisku. Paní doktorku moc 
zdravím, děkuji jí a přeji vše dobré.  Hana Matýsková

Spolupráce na jedničku
Již patnáct let pořádá pár nadšených lidí dětský den u nás na 
Zvěřině. Jen druhý rok pod hlavičkou občanského sdružení. 
Každý rok na přelomu května a června spolupracujeme na 
přípravě této oslavy pro naše děti, a to jak s úřadem městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, tak s městskou policií.
Každoročně nám maximálně vychází vstříc paní Hana Nit-
ková, vedoucí oddělení zeleně z odboru technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů a samozřejmě městská poli-
cie, která nám vždy po domluvě zajišťuje nejen bezpečnost 
dětí během plnění bojových her tím, že usměrňuje dopra-
vu, ale také poctivě obchází naše obydlí. Všichni „Zvěřiňáci“ 
se totiž aktivně či pasivně účastní této akce a jejich domky 
tak zůstávají prázdné.
Chtěla bych proto veřejně poděkovat paní Haně Nitkové, 
se kterou již velmi dlouho spolupracuji, a vždy jsme bez 
problémů našly společnou řeč.
Také bych chtěla poděkovat městské policii, konkrétně 
paní Zábojníkové a jejímu novému kolegovi, kteří pro nás 
tentokrát zajišťovali klidný a bezpečný průběh dětského 
dne. Děkuji také veliteli městské policie, který tuto službu 
zajistil.
Dětský den se konal 13. 6. 2009 v parku na Zvěřině. Zúčast-
nilo se ho 75 dětí a 175 dospělých.

za občanské sdružení naše Zvěřina 
Monika Kočí

Poděkování Františky Malé 
Nataši Lukášové
Z celého srdce chci poděkovat vedoucí hřbitovní správy 
Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě paní Nataši Luká-
šové za vstřícnost, laskavost a ochotu pomoci. S tak milým 
a laskavým člověkem se v dnešní době setkává člověk už 
jen málokdy. Věřte, paní Lukášová, že jednání s Vámi mě 
opravdu zahřálo u srdíčka. Děkuji.  

Františka Malá,  Moravská Ostrava 

Třídenní zájezd na Horní Bečvu
Ve dnech 16. až 18. června jsme se zúčastnili třídenního 
zájezdu, který pro nás zorganizoval odbor sociálních věcí 
městského obvodu Slezská Ostrava. Zájezd na Horní Beč-
vu byl velmi zdařilý, hodně se nám líbil. Rádi bychom moc 
poděkovali za příkladnou péči a organizaci zájezdu panu 
Mgr. Zdeňku Matýskovi, paní Darině Kolkové a všem pra-
covníkům oddělení sociálních služeb. Za nezapomenutelné 
zážitky Vám všem děkujeme.  Masná, DPS Hladnov

Nebojíme se samoty
V Domově s pečovatelskou službou na Hladnovské uli-
ci v Ostravě-Muglinově je o nás výborně postaráno. Pod 
vedením paní Kolkové nám personál dovede zpříjemnit 
chvilky formou zábavy (plesy, besídky, grilování aj.) a také 
zájezdu. Nezapomenutelné chvíle, které jsme prožili na zá-
jezdu na Bečvách, byly na jedničku. Krásné ubytování s re-
habilitací, ohromná organizace, ale také vzorná péče o nás 
seniory. Připadali jsme si jako jedna velká rodina. Nemohli 
jsme tomu ani uvěřit, že je to vše pravda a ne jen pohádka. 
Proto moc děkujeme vedoucí, paní Kolkové, pečovatelkám, 
paní Adamcové a vedoucímu sociálního odboru městské-
ho obvodu Slezská Ostrava panu Mgr. Zdeňku Matýskovi, 
o kterém říkáme, že je muž na správném místě. 

za všechny obyvatele DPS Hladnov Anna Goczalová

Ti, co uklízeli, byli odměněni.
HRUŠOV/  Měsíc po tom, co Liščina prošla velkým jarním úklidem, do kterého se zapojili nájemníci zdejších bytů spo-
lečnosti RPG Byty, a ze sklepů zmizely hory odpadků, se místní opět sešli. Tentokrát to nebylo kvůli úklidu, ale odměně. 
Všichni, kdo uklízeli, dostali od ředitele pro vládní vztahy RPG Stanislava Svobody malý dárek. Fotografickou publikaci, 
která zachycovala jejich společné úsilí při zvelebování domů a okolí. Není to jediná akce na zlepšení zdejšího bydlení. 
Letos by tady mělo vzniknout za přispění Nadace OKD dětské hřiště. (red)

Dopravní podnik Ostrava, a.s. při-
pravuje další změny jízdních řádů. 
Některé spoje budou upraveny 
tradičně pouze v období letních 
prázdnin, jiné změny však budou 
zavedeny natrvalo. Letní jízdní 
řády budou platit od 5. července do 
29. srpna.
Pracovníci dopravního podniku vy-
cházeli při sestavování nového jízd-
ního řádu především z požadavků 
úřadů jednotlivých městských ob-
vodů, dále pak z vlastních doprav-
ních průzkumů a v neposlední řadě 
byla vyslyšena také doporučení ně-
kterých skupin cestujících. O všech 

konkrétních změnách bude Doprav-
ní podnik Ostrava s dostatečným 
předstihem informovat na svých 
webových stránkách www.dpo.cz, 
prostřednictvím služby infoservis 
a prostřednictvím médií. V rámci 
opravy tramvajového mostu pro-
běhnou v měsících červenci a srpnu 
také další dvě tramvajové výluky. 
První omezení na Frýdlantských 
mostech potrvá od 12. 7. do 17. 7. 
a druhá výluka je plánována, půjde-
li vše podle předpokladů, na16.8. až 
21.28. 2009. Organizace obou výluk 
proběhne podobně jako v květnu le-
tošního roku. (red)

Od 5. července platí nové jízdní 
řády pro MHD v Ostravě

Olympiáda dětských domovů kraje
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Po kratší 
odmlce se dnes znovu vydáme 
za historií Slezské Ostravy. 
Tentokrát vám přinášíme do-
bové fotografie, které zachycu-
jí starou radnici, kterou měla 
Slezská Ostrava v době, kdy 
byla po roce 1879 městysem. 
V roce 1920 se stala městem, ale v té 
době, od roku 1913, už měla vystavě-
nou novou radnici. Budova spořitel-
ny u Sýkorova mostu pochází z roku 
1929.
Okolí slezskoostravské radnice pro-
šlo, hlavně mezi léty 1960 - 1973, 

radikální změnou. Podél Bohumín-
ské ulice byly až na výjimky zbou-
rány všechny domy, aby uvolnily 
místo nové Bohumínské silnici. 
Tato nová čtyřproudová magist-
rální silnice se stala jedna ze dvou 
severojižních dopravních tepen na-
šeho velkoměsta a jediná na východ 
od Ostravice. Do roku 1960 byl vy-
budován stadión Baníku Ostrava, 
Do roku 1965 zbourány hornické 
kolonie Kamenec a Jaklovec a po 
roku 1967 postupně likvidován důl 
a později i koksovna Trojice. Bylo 
postaveno nové sídliště Kamenec. 
Asanace a výstavba však po roce 
1973 pokračovala dále. 

Slezská Ostrava v proměnách času

Pohled na Bazaly z roku 1924. Jedná se 
o dobu před výstavbou fotbalového sta-
dionu po ukončení těžby čediče. Slovo 
Bazaly je odvozeno od slova bazalt, což 
je odborný název pro čedič.

Kresba z roku 1942. Po levé straně je spořitelna, uprostřed lékárna.

Celkový pohled přes Říšský most na Slezskou (dnes Sýkorův most) z roku 1920. Jak je vidět, v té době ještě nestála budova 
spořitelny.

Pohled na radnici a přilehlé domy, které stály proti Sýkorovu mostu z roku 1935. 
Naprostá většina domů byla zbourána při výstavbě nové čtyřproudové komunika-
ce Bohumínská okolo roku 1970.

Pohled od Sýkorova mostu na radnici 
z roku 1947. Na pravé straně lékárna, 
dnes je zde pomník Miloše Sýkory.

Snímek zachycuje atmosféru před starou slezskoostravskou radnicí v roce 1905.

Pohled na hornické kolonie Kamenec a Jaklovec před zbouráním z roku 1964. 
V pozadí je již vybudovaný stadion Baníku z roku 1959, vpravo nahoře nová kla-
divová věž Dolu Petr Bezruč.  TEXT: KAREL SLÍVA, SNÍMKY: ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

Pohled na Slezskou Ostravu z roku 1935. V pozadí Důl a koksovna Trojice a slez-
skoostravský kostel. 

Budova staré radnice (z roku 1900), která stála v místě mezi nynější slezskoost-
ravskou radnicí a autosalonem Opel. 
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AKCE  KVK  AKCE  KVK  
Při koupi 1 palety SUPER nebo SPECIÁL 
KLEBER obdržíte 20 m2 perlinky - tkanina 
VERTEX 117R v ceně 1,- Kč/ 1m2

pobočka Slezská Ostrava, Betonářská 1
tel.: 553 401 445, mob.: 777 626 237
e-mail: obchod@aastavebniny.cz

www.aastavebniny.cz

  NOVĚ! 
možnost využití 

slevy na zapůjčení 
přívěsných vozíků

Den Slezské očima fotoreportérky

SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ
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