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Příští schůze zastupitelstva 
se uskuteční 12. listopadu 

v 15 hodin v Kulturním domě 
v Muglinově.
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A máme tady 
babí léto…
Mně se hlavně líbí ten název. 
Prostě léto babí. Vždycky jsem si 
myslela, že to je spojeno se že-
nami. Prostě muži mají své léto 
„mužské“, to když mají možnost 
v horku koukat na poodhalená 
těla žen. No a my ženy máme léto 
babí – jen marně hledám ty muže 
všude kolem… a krásné a pood-
halené k tomu.
A ono nic. Koukám na muže kolem 
sebe a – žádný závan pohnutí, které 
by chytalo za srdce a ničilo mé hor-
monální pochody směrem k blahým 
pocitům. 
A tím, jak se ženy v tom začínají-
cím podzimku halí, nevidím už ani 
v očích mužů tu pověstnou jiskru. 
Halí se také. Možná do starého zná-
mého stereotypu běžných dnů, do 
každodenních starostí bez vzneše-
ných i méně vznešených myšlenek 
na krásu (třebaže jen tu ženskou) 
kolem sebe.
Ale když jsem včera přicházela 
domů již ve skomírajícím slu-
níčku a pod nohami mi zašus-
tělo první letošní spadané listí, 
viděla jsem najednou ten ple-
vel kolem řeky Odry (bože, kdo 
to kdy poseče?) celý ojívený 
v překrásných stříbřitých pavu-
činách. 
Nelenila jsem, vytáhla z kabelky 
mobil a vyfotila si to. Nádhera. A až 
se listí stromů a keřů a květin zabar-
ví ve svém umírání do těch nejkrás-
nějších barev, bude svět skutečně 
nádherný. 
Takže babí léto je o kráse, ale o té 
poslední, umírající - taková labutí 
píseň roku a života.
Mám ji v očích a my všichni, kdo to 
vnímáme, patrně také. 
A s muži či „babami“ a jejich chout-
kami to nemá nic společného. 
Hmm. Naštěstí.
Nebo že by ano?
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

KOBLOV/  Slezská má další dů-
vod k radosti. Během krátké 
doby - dvou měsíců - vyrostlo 
v Koblově na Antošovické ulici 
první nové víceúčelové hřiště 
ve Slezské Ostravě. Přestože 
městský obvod zpočátku 
zápasil s nedostatkem financí, 
nakonec vše dobře dopadlo.
Výstavba víceúčelové sportovní plo-
chy pro tenis, odbíjenou, nohejbal 
a malý fotbal byla provedena na mís-
tě již zcela nevyhovující plochy hřiš-
tě. Kryt hřiště je z umělého trávníku 
s křemičitým vsypem. 
„Realizovat tuto stavbu nebylo jed-
noduché, největším problémem bylo 
sehnat potřebné finance. Náš projekt 
jsme přihlásili v lednu 2008 do Nada-
ce Oranžová hřiště, neuspěli jsme však. 
Milion dvě stě tisíc jsme měli přislíbeno 
i z města, bohužel v rámci krizového 
opatření jsme nedostali nic. Částku šest 
set tisíc jsme obdrželi od Nadace OKD, 
zbývající potřebnmé finance jsme uvol-
nili z vlastního rozpočtu,“ říká místosta-
rostka obvodu MUDr. Hana Heráková. 
„Protože nadace měla podmínku, že 
stavba musí být realizována do listopa-
du letošního roku, měli jsme opravdu co 
dělat, abychom zbývající peníze včas se-
hnali. To se nám nakonec podařilo a my 
jsme velmi rádi, že můžeme našim ob-
čanům nabídnout tento špičkový spor-
tovní areál,“ dodává místostarostka. 

Spokojena je i vedoucí investičního 
odboru ing. Libuše Žídková. „Firma 
Votek Slezská, která hřiště postavila 
v rekordním čase, byla velmi zdat-
ná a práce provedla v dobré kvalitě 
a včas. Protože se zpočátku zakázka 
tlačila finančně co nejníž, provedla fir-
ma některé práce na vlastní náklady – 

například lavičky či terénní úpravy,“ 
vyjmenovala Libuše Žídková. 
Krásné multifunkční hřiště bude slou-
žit v dopoledních hodinách jak žákům 
soukromého gymnázia Iuventas, tak 
dětem z blízkého diagnostického ústa-
vu. V odpoledních hodinách jej může 
využívat široká veřejnost, a to i v so-

botu a v neděli. Hřiště je plně v majet-
ku obce. Celý areál hřiště je oplocený. 
Provoz hřiště se bude řídit provozním 
řádem a bude mít svého správce.
„Přeji všem sportovně založeným ob-
čanům Slezské Ostravy samé krásné 
sportovní zážitky,“ uzavřela místosta-
rostka.  Marie Stypková

V Koblově vyrostlo nové hřiště

PODAŘILO SE. Nové multifunční hřiště slavnostně zkolaudovalo vedení městského obvodu přestřižením pásky, a to ve čtvr-
tek 10. září 2009.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Aktuality ze Slezské Ostravy 
hledejte na nové internetové televizi

Vážení občané,
protože si přejeme, abyste byli informování o dění ve Slezské Ostravě co nej-
více, uzavřeli jsme smlouvu s internetovou televizí, která pro nás bude natá-
čet reportáže z nejzajímavějších nebo nejdůležitějších akcí v našem obvodu. 

Už nyní se můžete podívat na prezentaci obvodu a na tři zajímavé reportáže. Jed-
na z nich vám přiblíží výstavu v naší Slezskoostravské galerii Krásná Barbora – od-
vážná Božena, druhá vás přenese do Koblova, kde bylo nedávno zkolaudováno 
a otevřeno multifunkčního hřiště. Vše najdete na webových stránkách www.crtv.
cz nebo na www.slezskaostrava.tv. Přejeme hezkou podívanou.  (redakce)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Za mimořádného zájmu diváků proběhl další 
z cyklu komorních koncertů, které pořádá městský obvod 
Slezská Ostrava za podpory statutárního města Ostravy. 
Jistě jsme potěšili všechny milovníky jazzu koncertem, na kterém se představili 
dva přední jazzoví klavíristé Emil Viklický a Boris Urbánek. Kromě skvělého 
podání skladeb jsme měli možnost vyslechnout si i melodram Emila Viklické-
ho Krkavec na text Edgara Allana Poea v překladu Miroslava Macka. Melodram 
přednesl herec Divadla Petra Bezruče Norbert Lichý.
„O koncertu jsem se dočetla ve Slezskoostravských novinách a neváhala se za-
koupením vstupenek. Skvělá hudba a nádherné prostředí obřadní síně, ve které 
jsem se téměř před dvaceti lety vdávala, byly pro mě opravdovým zážitkem. 
Velmi mne zaujal melodram Krkavec, je zajímavé porovnat překlad Dr. Macka 
například se známými překlady Vrchlického nebo Nezvala,“ řekla Ivana Vilímo-
vá ze Slezské Ostravy. 
Další fotografie z koncertu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.slez-
ska.cz. Lenka Kačmaříková

NETRADIČNĚ. Do posledního místečka zaplnili milovníci jazzu obřadní síň 
slezskoostravské radnice. A není divu, vždyť zde poprvé vystoupily absolutní špič-
ky českého jazzového nebe – Emil Viklický (na snímku) a Boris Urbánek. 
 Foto/  Jakub Jurdič

Jazzoví mágové nadchli publikum
Na základě nálezu Ústavního 

soudu a usnesení Státní 
volební komise se volby do 

Poslanecké sněmovny ČR 
ve dnech 9. a 10. října 2009 

konat nebudou. Termín 
konání těchto voleb v jiném 

termínu bude včas sdělen.

Na hřbitově se budují nové komunikace 
Nových hrobových míst na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě neustále 
přibývá. I proto byla ve druhé polovině června dokončena výstavba chodníků 
a vozovek k těmto místům posledního odpočinku zesnulých. Součástí komuni-
kací je i zřízení dešťové kanalizace, obnovení propustků, přípojka vody včetně 
výtokového stojanu a terénní a sadové úpravy.  (red)

Jízdné zaplatíte i pomocí sms
Ostrava/  Dopravní podnik Ostrava (DPO) umožní cestujícím hradit jízdné prostřed-
nictvím textové zprávy odeslané z mobilního telefonu. Lidé budou moci z mobilu 
platit jízdenku pouze na dobu 70 minut. Novinka začala platit v Ostravě 1. října SMS 
jízdenka bude stát 25 korun pro dospělé a 15 korun pro děti, psy a zavazadla. Jízden-
ka bude platit 70 minut a platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava.   (red)

krátce z obvodu
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Obvod hospodařil 
dobře
Na svém jednání zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostra-
va, které se konalo 17. září 2009, 
schválilo zastupitelstvo obvodu 
mimo jiné zprávu o kladném vý-
sledku hospodaření MO za 1. polo-
letí roku 2009.  (sy)

Městský obvod Slezská Ostrava prodá 
osobní automobil OPEL  AGILA 1,2 16 V GL, 
rok výroby 2002, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 29 000,- Kč. Informace 
u p.Žídkové, Gagarinovo nám. 5, 3. patro, 
tel. č.: 599 410 406

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Magické 
datum – 9. 9. 2009 – si pro 
vstup do manželství zvolila 
bývalá místostarostka 
městského obvodu Slezská 
Ostrava MVDr. Barbora 
Jelonková. 
Většina majitelů domácích mazlíčků 
ji zná také jako vždy ochotnou vete-
rinářku. Barbora Jelonková je také 
jedinou zastupitelkou našeho obvodu 
v  zastupitelstvu Moravskoslezského 
kraje. 
Zářijového devítkového data využily 
tentokrát k uzavření manželství jen 
dva páry, z čehož vyplývá, že zájem 
o podobné „magické dny“ klesá. Dne 
s osmičkami (8. 8. 2008), které podle 
mystiků znamenají nekonečno, totiž 
loni využilo k uzavření manželství na 
slezskoostravské radnici 22 párů, na 
datum 7. 7. 2007 vzpomíná většina 
matrikářek nejen ve Slezské Ostravě 
jako na den, kdy se na radnicích ne-
trhly dveře. 

„Ve Vítkovicích jsem tehdy asistovala 
u dvaatřiceti svateb,“ vzpomíná paní 
Vlasta, která je dnes už v důchodu. 
Malý zájem o devítkové svatby si však 
matrikářky vysvětlují i tím, že se jed-
nalo o středu, tedy všední den. 
Pokud jde o všechny svatby první po-
loviny letošního roku, na zdejší radni-
ci jich bylo uzavřeno celkem 84, což 
je o čtyři méně než v prvním pololetí 
loňského roku. 
V témže období se v našem obvodě na-
rodilo 123 dětí, tedy o 37 méně než ve 
stejném období předcházejícího roku. 
Nejčastějšími jmény, která dávali rodi-
če svým potomkům loni, byla Tereza 
a Tomáš, letos zatím vedou Karolíny, 
Natálie, Martinové a Tomáši.
„Setkáváme se i s poněkud neobvyk-
lými jmény, jako je Samantha, Šarlota, 
Pamela, Vanessa, dokonce i Aleška 
nebo Zoe,“ prozradila Pavla Volná, re-
ferentka evidence obyvatel. 
O co méně se letos rodilo, o to více se 
umíralo. Vloni jsme se rozloučili v prv-
ních šesti měsících roku se 128 občany, 
letos jich bylo o dvacet více.  sy

Veřejnou službu vykonává 19 občanů
Odbor technické správy, komuni-
kací, zeleně a hřbitovů (OTSKZaH) 
pokračoval během prázdnin v uza-
vírání smluv s občany pobírající 
dávky v hmotné nouzi na veřejnou 
službu. V současné době veřejnou 
službu vykonává 19 občanů, ve 
dvou skupinách (úklid v oblasti 
Riegrovy ulice a úklid na ústředním 
hřbitově). Celkem je v evidenci pro 
výkon veřejné služby evidováno 
310 občanů.

Uklízejí veřejné plochy
S účinností od 1. října letošního roku 
bylo vytvořeno dalších 6 funkčních 
míst se zařazením dělník čištění 
města, opět ve spolupráci s úřadem 
práce na tzv. veřejné prospěšné prá-
ce na dobu 1 roku. Tato skupina bude 
mít zázemí v obecním domě na Ku-

bínové ulici, kde jsou už dnes šatny 
stávajících zaměstnanců. Jejich pra-
covní náplní bude opět úklid veřej-
ných ploch.
Jinak tento odbor průběžně zajišťuje 
svými zaměstnanci běžný úklid ob-
vodu, jako je sbírání odpadků, škar-
pírka a čištění chodníků. Z větších 
nepovolených skládek byly odklizeny 
skládky na ulici Na Burni, Na Bunčá-
ku, Prokopská, Kubínova, Holvekova, 
Plechanovova, Šenovská, U Garáží, 
v areálech garáží atd. Kontejnery po-
skytl magistrát v rámci akce „pročiš-
ťování města“.

Oprava Římanovy a Osadní
Byly opraveny vozovky Římanova 
a Osadní, které se propadly z důvodu 
podemletí vodou. Další havárie (pro-
pad vozovky) vznikla v důsledku ne-
funkčnosti kanalizace na Pláničkově 

ulici. Situace není vyřešena, protože 
kanalizace patřila bývalému HCHS. 
V současné době základní práce (čer-
pání splašků) na odstranění havárie 
provádí OVaK., aby bylo možno zjistit 
rozsah škod. 

Obvod navýší kontejnery
Byly zahájeny také práce na rozšíření 
a zpevnění kontejnerových stání na 
separovaný odpad v celém obvodu, 
z finanční dotace OZO Ostrava ve výši 
cca 2,5 milionu korun. 

Děti i důchodci vyrazili na výlet
Odbor sociálních věcí uspořádal bě-
hem prázdnin třídenní zájezd pro se-
niory obvodu Slezská Ostrava do Bes-
kyd ve spolupráci s Vesničkou soužití. 
Na chatě Hlubina na Ostravici se zase 
tři dny rekreovaly děti ze sociálně po-
třebných rodin.  (red)

Pro vytápění bytů platí vy-
hláška č.194/2007 Sb. Minis-
terstva průmyslu a obchodu, 
kterou se stanoví pravidla 
pro vytápění a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji 
regulujícími tepelnou energii 
konečným spotřebitelům. 
Otopné období začíná 1. září a končí 
31. května následujícího roku. Pro za-
hájení vytápění platí dále podmínka, 
že průměrná venkovní teplota vzdu-
chu je nižší než + 13o C po dobu ale-
spoň 2 dny po sobě jdoucí a nedá se 
přitom očekávat, že třetí den by byla 
vyšší teplota. V průběhu otopného ob-
dobí jsou byty v době od 6,00 do 22,00 
hodin vytápěny tak, aby dosažené 
průměrné teploty vnitřního vzduchu 
dosahovaly vypočtené projektové tep-
loty, která činí 20o C. 
Vlastní regulace teploty v bytových 
jednotkách je pak prováděna pro-
střednictvím ventilů s termostatickou 
hlavicí (dále jen TH), které reagují na 
změny vnitřních teplotních podmínek 
v bytech a na výskyt tepelných zisků 

(z vaření, pečení, žehlení, sledováním 
TV a pobytu osob). Na tyto všechny 
podněty reagují TH. Když jsou tyto TH 
nastaveny na 20o C a teplota vzduchu 
se zvýší vlivem tepelných zisků, začne 
se postupně uzavírat přívod otop-
né vody do tělesa. Těleso postupně 
chladne, protože využívá tepelné zis-
ky. Když máme tepelné zisky po del-
ší dobu, pak se stane, že TH udržuje 
zavřené těleso, které vychladne, což 
je normální stav. Pokud tepelné zisky 
již nemáme, dochází k opětovnému 
otevření TH a přívodu otopné vody do 
tělesa a toto se opět nahřívá. 
Snažil jsem se Vás v  krátkosti sezná-
mit se všemi nejčastějšími dotazy, 
s kterými se odbor technické správy 
budov setkává  v průběhu otopné se-
zóny.
Pokud budou ze strany nájemníků při-
pomínky k vytápění bytových domů, 
pak je možno se obrátit na pracovníka 
odboru technické správy budov, kte-
rý je zodpovědný za tuto oblast, a to 
pana Václava Šupíka tel. 599 410 031, 
724 676 276. 

Ing. Josef Hykl
vedoucí odboru 

technické správy budov

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Blíží se zimní období a s tím spojená zimní 
údržba komunikací. Pokud se jedná o komunikace a chodníky, 
náš obvod je v tomto smyslu největší v Ostravě. 
I proto se na toto období velmi usilovně připravuje. Máme smluvně ošetřenu 
likvidaci sněhu z vozovek a chodníků, a to firmou Technické služby Slezská Os-
trava. S úklidem sněhové nadílky před veřejnými budovami, jako jsou lékaři, 
pošty a úřady, si budeme vypomáhat lidmi z úřadu práce a občany zahrnutými 
do programu veřejně prospěšných prací a institutu veřejných prací.
Přesto apelujeme na Vás, abyste nám se zimní údržbou pomohli a snažili se část 
chodníku před vaším domem odklízet tak, aby byla schůdná. Nechceme se vy-
mlouvat na finanční celosvětovou krizi, ale opravdu nejsme schopni udržovat 
schůdnost, potažmo sjízdnost všech komunikací v kteroukoli dobu. 
Obracíme se na Vás také s prosbou, abyste parkovali svá vozidla pokud možno 
mimo komunikace. Ulehčíte a urychlíte jejich strojní čištění. 
 Radomír Mandok, místostarosta

Sňatky s magickými daty už tak neletí

JAKO V POHÁDCE. Kouzelný den, kouzelný automobil, kouzelná radnice – co víc si mohla kouzelná nevěsta v den své 
svatby přát. Navíc ji oddal sám pan starosta – Antonín Maštalíř.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Začíná nová topná sezóna 
v bytových domech

krátce z obvodu

Prosíme o pomoc při zimní údržbě

V Ostravě žije přes 
315 tisíc obyvatel
OSTRAVA/  Počet lidí, kteří jsou při-
hlášeni k pobytu v Ostravě, činí pod-
le posledních údajů 315 614. Z toho 
je 10 842 cizinců. Nejvíce lidí žije 
v městském obvodě Ostrava-Jih, a to 
115 657. Následován je Porubou se 
71 126 obyvateli, Moravskou Ostra-
vou a Přívozem se 42 277 lidmi a Slez-
skou Ostravou, kde bydlí 21 482 ob-
čanů. Nejméně lidnatým ostravským 
městským obvodem je Nová Ves s 666 
obyvateli.  (red)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v rámci Týdne sociálních služeb, který pořádá Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR

Dne: 7. 10. 2009
10:00 - 17:00 hod.

Domov pro seniory Kamenec je celodenní pobytové zařízení 
v blízkosti centra města Ostravy, s dostupným dopravním 

spojením do okolí.
Služba je určena osobám důchodového věku, které potřebují 
podporu při zvládání běžných aktivit denního života a netrpí 

duševním onemocněním nebo intelektovými poruchami.

Chodníky v novém
Podél komunikace na Bohumínské ulici, 
v prostoru mezi ulicí 28. října probíhají 
stavební úpravy a rekonstrukce pěti úse-
ků chodníků a nástupišť. Bude provede-
na úprava průchodných profilů, výměna 
krytů, záhonových obrubníků a obrubní-
ků nástupních hran zastávek, jež budou 
provedeny bezbariérově.  (red)
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Celkem čtyři 
základní školy navštěvují žáci 
ve Slezské Ostravě. V posledních 
letech jsou počty školáků 
ustáleny a žádný výrazný pokles 
či nárůst ředitelé škol nezazna-
menali. Zatímco loni nastoupilo 
do prvních ročníků 123 dětí, 
letos jich bylo jen o pět méně. 
Dalších dvanáct dětí navštěvuje 
takzvanou přípravnou třídu. 

Pokud jde o Základní školu Bohu-
mínská, ta jediná má letos dvě prv-
ní třídy, které navštěvuje celkem 43 
dětí. Všechny ostatní školy ve Slez-
ské Ostravě otevřely jen jednu třídu 
a počty dětí v nich se pohybují od 19 
do 28. 
 „ Do prvního ročníku letos nastoupi-
lo 28 žáků. Máme jednu první třídu. 
Mimo tento počet bylo realizováno 
celkem 15 odkladů povinné školní 
docházky o jeden rok,“ prozradil ře-
ditel Základní školy Pěší v Muglino-
vě František Vrána a dodal, že v po-

sledních pěti letech se celkový počet 
žáků pohybuje kolem 224. 
„V současné době jsme svědky vzrůs-
tající demografické křivky spojené se 
zvýšeným počtem nově narozených 
dětí. Tato skutečnost se již výrazně 
projevuje v segmentu mateřských 
škol a bude plynule přecházet do 
segmentu škol základních. V případě 
Základní školy Pěší je dalším rele-
vantním aspektem nárůstu počtu dětí 
v oblasti Muglinova značná výstavba 
nových rodinných a řadových domků, 
do nichž se stěhují mladé rodiny s vy-
sokým reprodukčním koeficientem,“ 
dodal František Vrána. 
V ZŠ Pěší pracuje 15 učitelů a dvě vy-
chovatelky. Jediným mužem ve znač-
ně zfeminizovaném školství je pan ře-
ditel. 
Základní školu Bohumínská navště-
vuje v letošním školním roce 322 
žáků, což je o čtyři více než loni. Ře-
ditel Radek Pollo vidí velký problém 
současného školství ve skutečnosti, 
že se stále více vytrácí role „hlavy ro-
diny“. „V pedagogickém sboru máme 
jen tři muže a uvažujeme o přijetí 
muže vychovatele do školní družiny. 
Další pány bychom v našich řadách 
v budoucnu rádi přivítali, protože se 
domnívám, že jejich role coby hlavy 
rodiny se postupně vytrácí. Přístup 
mužů k dětem je odlišný, bohužel 
neúplných rodin přibývá, otce často 
suplují dědečkové,“ zamýšlí se ředitel 
Radek Pollo. 
Ustálený počet dětí má také Základní 
škola Chrustova. „Loni navštěvovalo 

naši školu dvě stě dětí, letos je jich 
o tři méně, protože tři žáci odjeli do 
Anglie,“ prozradil ředitel Radim Mo-
tyčka. Pokud jde o mužské osazen-
stvo našeho pedagogického sboru, 
jsme na tom relativně dobře, proto-
že z patnácti učitelů jsou hned čtyři 
kantoři. 
ZŠ Chrustova, která se zaměřuje na 
vzdělávací program s využitím počíta-
čů, má letos dvě asistentky. „Ve dvou 
třídách máme totiž děti s lehkou for-
mou autismu, takže jim bude věnová-
na individuální péče,“ dodal Motyčka. 

Čtvrtou základní školou na území 
Slezské Ostravy je ZŠ Škrobálkova 
v Kunčičkách. „Letos máme v prvním 
ročníku osmnáct dětí, což je o čtyři 
méně než loni. Celkový počet všech 
žáků se v posledních letech nijak 
výrazně nemění a je ustálený,“ sdě-
lil ředitel Jiří Smělík. Škola, která je 
výjimečná složením žáků a vyžaduje 
nadstandardní péči o děti hlavně 
v odpoledních hodinách, má zatím 
v sedmnáctičlenném pedagogickém 
sboru jen jednoho muže. 
 Marie Stypková

Mezi děti přišli starosta i jeho místostarostové

Základní školy přivítaly na 120 prvňáčků 

POPRVÉ. Prvňáčky v Základní škole Bohumínská přivítala také místostarostka 
obvodu MUDr. Hana Heráková.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

RARITA.  Díky zálibě pana školníka se mohou v muglinovské škole radovat ze záplavy květů.  FOTO/ LUBOMÍR ČASNOCHA. 

SLAVNOSTNĚ. Do Základní školy Pěší v Muglinově zavítal 1. září starosta obvodu 
ing. Antonín Maštalíř. Dětem rozdal omalovánky, lízátka a další drobnosti.
  FOTO/ LUBOMÍR ČASNOCHA

MUGLINOV/  V Základní škole Pěší v Muglino-
vě je školníkem už hezkých pár let. A není 
to ledajaký školník. 
Kromě toho, že se stará o chod zdejší budovy, ve volném 
čase se věnuje květinám a zahradničení. I proto škola 1. září 
přivítala své žáky záplavou květin. Ty pro ně vypěstoval 
právě školník Bohumil Dvorník. 

„Dělám to nejen pro své potěšení, ale také pro potěšení 
druhých. Mám radost, když se okolojdoucí zastaví a potě-
ší se pohledem na tu různorodost a pestrobarevnost,“ říká 
Bohumil Dvorník.
Spokojeni jsou i žáci a zaměstnanci. „Myslím, že takovou 
krásu přímo u školy mají málokde. Na pana školníka a jeho 
květinové království jsme opravdu pyšní,“ hodnotí ředitel 
školy František Vrána.  Lubomír Časnocha 

Na svého školníka jsou jaksepatří pyšní

HRUŠOV/  Pro lidi, kteří se 
ocitnou v tíživé životní krizi, 
vybuduje městský obvod 
Slezská Ostrava azylový dům. 
Ten vznikne rekonstrukcí stá-
vajícího domu, který stojí na 
ulici Na Liščině 2 v Hrušově.
Cílem projektu je podpora sociálních 
služeb, což znamená pomoci zmírnit 
uživatelům bytů složitou životní si-
tuaci spojenou například se ztrátou 
bydlení. 
V azylovém domě vznikne celkem 
deset bytových jednotek o velikosti 
2+kk, pracovní místnost, společenská 
místnost a také zázemí pro pracovní-
ky přímé péče. 
Maximální kapacita bytových jedno-
tek bude 47 lůžek, z toho dvacet lůžek 
pro dospělé osoby a 27 lůžek pro ne-
zaopatřené děti. 
V takzvaném krizovém bytě bude 
možno zajistit okamžitou pomoc 

maximálně pro jednu rodinu se tře-
mi nezaopatřenými dětmi. V sou-
vislosti s tím vznikne pět nových 
pracovních míst – 4,5 pracovního 
úvazku (sociální pracovník, tři pra-
covníci v sociálních službách a jeden 
údržbář).
Dotace ve výši 14,5 milionu korun 
byla obvodu schválena z Regionálního 
operačního programu Moravskoslez-
sko. Začít stavět by se mělo v lednu 
příštího roku. „Vzhledem k tomu, že 
Slezská Ostrava je specifickým měst-
ským obvodem, který zahrnuje ně-
kolik sociálně vyloučených lokalit, 
v nichž může pobývat až tři tisíce tři 
sta obyvatel, považujeme výstavbu 
nového azylového domu za velmi dů-
ležitou. Toto bydlení by mělo sloužit 
i lidem, kteří se stanou oběťmi domá-
cího násilí, nebo mladí lidé, kteří se 
budou vracet z ústavní výchovy a zů-
stanou bez přístřeší,“ vyjmenoval sta-
rosta obvodu ing. Antonín Maštalíř. 
 Marie Stypková

Slezská vybuduje 
azylový dům
Sloužit bude lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Školní rok 
2009/2010 je již čtvrtým 
pokračováním celoročního 
projektu, ve kterém umož-
ňujeme budoucím prvňáč-
kům a jejich zákonným 
zástupcům seznámit se se 
školou, budoucími spolužáky 
i pedagogy.

11. listopadu letošního roku se od 16 
do17 hodin uskuteční „Škola nanečis-
to“. Děti si hravou formou vyzkoušejí 
opravdové vyučování ve třídě, rodi-
čům při besedě zodpoví jejich dotazy 
ředitel školy.
16. prosince od 15 do 17 hodin mo-
hou předškoláci s rodiči či prarodiči 
navštívit naše „Vánoční dílny“ a spo-

lu s žáky naší školy si vyrobit vánoční 
dekorace.
Po tradičním zápisu do 1. třídy, kte-
rý proběhne ve dnech 18. a 19. led-
na 2010, přivítáme 6. května v 9:45 
hodin předškoláky a paní učitelky 
z mateřských škol a další u nás za-
psané předškoláky v doprovodu ro-
dičů na akci „Hledáme první třídu“. 
Děti splní několik zábavných úko-
lů, nahlédnou do tříd plných žáků 
a současně si prohlédnou celou ško-
lu.
Na 17. května příštího roku je připra-
vena informativní schůzka pro zá-
konné zástupce budoucích prvňáčků, 
kteří se setkají s třídními učitelkami 
a získají další nezbytné informace.
Věříme, že tyto akce přivítáte a těšíme 
se na vaši účast. 
 Pedagogové ZŠ Bohumínská 

Předškoláci na Kamenci
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Továrna na 
výrobu nábytku se spalovnou, 
která měla vzniknout v areálu 
bývalého dolu Petr Bezruč 
ve Slezské Ostravě a proti 
které protestovali obyvatelé 
i vedení městského obvodu, 
nakonec fungovat nezačne. 
Ostravští zastupitelé totiž na svém 
zasedání 23. září odsouhlasili změnu 
územního plánu z lehkého průmyslu 
na jádrové území. 
Slezskoostravané se obávali toho, že 
továrna, respektive kotelna, by pro 
náš obvod znamenala další zatížení 
škodlivinami a zatížila by obvod také 
hlukem z nákladní dopravy. Jiří Meix-
ner z občanského sdružení Údolí svaté 
Trojice už dříve řekl, že továrnu začala 
stavět firma Prokond podnikatele Pav-

la Prokopa bez stavebního povolení na 
začátku roku 2007. Společnost si o něj 
zažádala až dodatečně.
Na základě změny územního plánu už 
povolení pro stavbu zmíněné stavby 
nemůže být vystaveno, protože by bylo 
v rozporu s územním plánem, a vznik ta-
kové továrny tak na území nehrozí. „Jsme 
rádi, že se nám podařilo zbavit Slezskou 
další ekologické zátěže a že tento krásný 
obvod budeme moci předat příštím gene-
racím v lepším stavu, než jsme jej dostali 
my kvůli devastaci na přelomu sedmde-
sátých a osmdesátých let,“ říká místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková, která tuto 
změnu považuje za průlomovou. 
Starosta ing. Antonín Maštalíř dodává, 
že pro podnikatele, kteří v areálu už 
působí, neznamená změna územní-
ho plánu ukončení stávajících aktivit. 
„V této lokalitě však už nebude možné 
stavět nové průmyslové podniky, což 

se samozřejmě některým podnikate-
lům nelíbí,“ vysvětluje starosta a do-
plňuje, že radnice je ochotna s podni-
kateli jednat o případných náhradních 
pozemcích, na něž by mohli své pod-
nikání přesunout. Rozhodnutím zastu-
pitelstva jsou nadšeni i obyvatelé Slez-
ské, kteří se na zářijové zastupitelstvo 
dostavili v hojném počtu. „Jsem nadše-
na, že se to podařilo a že Slezská, která 
byla léta jakýmsi odkladištěm Ostravy, 
se stane důstojným místem pro život 
a bydlení,“ řekla Marie Žochová.
Protože Slezská Ostrava nemá žádné 
vlastní centrum, uvažuje se o tom, že 
by mohlo vyrůst právě na místě po 
bývalém Dolu Petr Bezruč. „Jednalo 
by se o místo, kde by byly nejen domy, 
ale také služby, administrativa, peněž-
nictví, kulturní centra a samozřejmě 
i lehký průmysl,“ dodává místosta-
rostka.  Marie Stypková

Továrna na nábytek ve Slezské Ostravě nebude
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Výlet pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit pořádaný 
ve spolupráci Městského 
obvodu Slezská Ostrava 
a Vesničky soužití Diecézní 
charity ostravsko-opavské.

Ve dnech 26. 8. až 28. 8. 2009 proběhl 
třídenní výlet pořádaný ve spoluprá-
ci městského obvodu Slezská Ostrava 
a Vesničky soužití Diecézní charity 
ostravsko-opavské, který byl určen 
pro děti ze sociálně vyloučených lo-
kalit v rámci obvodu Slezská Ostrava 
(Hrušov, Kunčičky, Slezská Ostrava, 
Zárubek). Této akce se zúčastnilo cel-
kem 14 dětí. Výlet se konal v prostře-
dí Beskyd na Ostravici v rekreačním 
středisku Hlubina. Děti byly vybrány 
z agendy sociálně právní ochrany dětí 
ÚMOb Slezská Ostrava. 
Výlet byl tématicky zaměřen a nesl se 
v duchu „indiánského léta“, kdy děti se 
bavily výrobou indiánského oblečení 
a talismanů, lovem bizona, hledáním 
pokladu na Stříbrném jezeře či spor-
tovními aktivitami. Výlet navštívili 
pracovníci odboru sociálních věcí 
ÚMOb Sl. Ostrava a bylo zřejmé, že 

děti jsou z této akce nadšeny a užívají 
si trávení volného času mimo Ostravu 
v příjemném prostředí Beskyd.
Tento výlet byl finančně podpořen na 
základě získaného transferu z rozpoč-
tu Statutárního města Ostravy za úče-
lem zabezpečení prevence kriminality 
na úrovni městských obvodů. Projekt 
nesl název „Krátkodobé pobytové 
akce pro děti ze sociokulturně zne-
výhodněných rodin“ a vycházel z ko-
munitního plánu sociálních služeb 
ve městě Ostrava, cílové skupiny děti 
a rodina, opatření 1. 3. Pobytové akce 
pro děti a mládež. 
Cílem projektu bylo nabídnout socio-
kulturně znevýhodněným neorganizo-
vaným dětem možnosti smysluplného 
trávení volného času a tím přispět 
k prevenci sociálně patologických 
jevů (protiprávní činnost, zneužívání 
návykových látek atd.). 
Do projektu byla rovněž v rámci své 
lektorské činnosti zapojena Policie 
ČR, obvodní oddělení Slezská Ostrava 
a Renarkon, o. p. s.  (red)

DO HOR. Výlet se nesl v duchu indi-
ánského léta a jak je vidět, všichni se 
dobře bavili.  FOTO/  VS

Děti si užívaly volna v Beskydech
Hledaly poklad, lovily bizona a vyráběly talismany

RARITA.  Díky zálibě pana školníka se mohou v muglinovské škole radovat ze záplavy květů.  FOTO/ ARCHIV

MUGLINOV/  Základní umělecká 
škola v Ostravě - Muglinově 
přivítala na počátku nového 
školního roku 2009/2010 své 
žáky a návštěvníky novým 
vzhledem exteriéru školní 
zahrady.
Rozmanitá výsadba rostlin, keří-
ků a stromků v souladu s archi-
tektonickým řešením venkovního 
prostoru dotváří společně s vnitř-
ní výzdobou a zařízením příznivé 
podmínky k rozvíjení estetického 
cítění žáků.
Celková kapacita zařízení je 250 dětí, 
z nichž mnozí mají vyučování v odlou-
čeném pracovišti Základní školy Zele-
ná v Ostravě 1.

Ve škole se již od počátku jejího půso-
bení vyučují dva obory - hudební a vý-
tvarný, ve kterých  dosahují pěkných 
výsledků ve vzdělávání a soutěžích.
K poslednímu výraznému úspěchu vý-
tvarného oboru patří získání 3. místa 
v ústředním kole „Her IV. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky“ v Praze. 
Žákyně Sára Havlíková pod vedením vy-
učující Mgr. Zuzany Čadové reprezento-
vala v celostátní soutěži nejen naši školu, 
ale celý Moravskoslezský kraj. 
Osobní poděkování ředitelce školy, 
vyučující a žákyni vyjádřila ve svém 
dopise Mgr. Věra Palková, náměstkyně 
hetmana Moravskoslezského kraje.
Všem našim žákům přeji úspěšný 
nový školní rok 2009/2010.

Mgr. Eva Pilařová
ředitelka ZUŠ

ZUŠ se má čím pochlubit

Soutěžili o štěně 
piva a lahve vína
MUGLINOV/  Neuvěřitelných osmnáct požárních družstev se 29. 
srpna sjelo do Muglinova, aby mezi sebou soutěžili o putovní 
pohár a věcné ceny. Mezi zajímavosti této soutěže, která je 
mezi hasiči populární, jsou schody umístěné uprostřed závodní 
dráhy.

Ve velké konkurenci mužských družstev nakonec vyhráli hasiči z Krásného Pole, 
mezi ženami si prvenství odvezly „požárnice“ z Heřmanic. Mezi soutěžícími ne-
chyběli například hasiči z Bohuslavic, Hatí nebo Dolního Benešova.
Po skončení soutěže o putovní poháry následovalo druhé kolo. V něm se bojova-
lo o štěně piva a láhve vína. V mužské kategorii vyhráli opět chlapi z Krásného 
Pole, víno si odvezly ženy z Michálkovic.  (luč)

MLÁDÍ.  Okrasou soutěže byly bezesporu mladé dívky – požárnice z Muglinova. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Děti a zá-
stupci Dětského domova Na 
Vizině se už tradičně setkaly 
koncem školního roku s před-
staviteli Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Lukáš Czula, Barbora Schönová, Jar-
mila Kvasňáková, Martin Schön, Lucie 
Vajová, Veronika Tretiaková a Radek 
Svoboda byli odměněni za reprezen-
taci dětského domova, za vzornou 
přípravu do školy a školní výsledky.
Za práci s mládeží byli dále odměněni 
vychovatel Bc. Antonín Kudla, zástup-
kyně ředitele Eva Křemenová a ředitel 
dětského domova Mgr. Josef Palkovič.
Předávání pamětních listů se zúčast-
nil starosta Ing. Antonín Maštalíř,
místostarosta Radomír Mandok,, 
vedoucí odboru školství a kultury 
Mgr. Petra Nitková, tajemník Mgr.Gus-
tav Kuchař, místostarosta MUDr. Hana 
Heráková a vedoucí odboru financí 
Ing. Jiřina Galíková.
Při setkání si mohly děti prohlédnout 
nádherné prostory radnice a dozvědět 
se něco o historii i současnosti této 
památkově chráněné budovy. Za celé 
toto setkání a jeho průběh děkujeme.

Děti Dětského domova 
Na Vizině 28, Slezská Ostrava

Děti 
z domova 
navštívily 
radnici

HRUŠOV/  Kostel sv. Františka 
a Viktora v Hrušově obdrží na 
svou záchranu finanční injekci 
ve výši jednoho milionu korun. 
Rozhodli o tom na svém zářijovém za-
sedání zastupitelé města Ostravy. Pe-
níze jsou určeny na opravy a údržbu 
obnovy lícového zdiva a nainstalování 
kamenné výzdoby ve věži kostela.
Získaná dotace na záchranu této sa-
krální památky, na jejíž devastaci se 
podepsaly především povodně v roce 
1997, je o to cennější, že byla z 28 
žádostí jedinou, které komise zatím 
vyhověla. 
Komise, která o přidělení dotací roz-
hodovala, se byla na kostel osobně 
podívat a usoudila, že skutečně patří 
k nejohroženějším v Ostravě.  (sy)

Kostel dostal finanční injekci
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Výstavu umocnil 
koncert
Naše paní Božena Němcová – tak se 
jmenoval koncert, který byl dopro-
vodným programem  výstavy Krásná 
Barbora – odvážná Božena ve Slezsko-
ostravské galerii. Návštěvníci, kteří 
10. září zavítali do obřadní síně slez-

skoostravské radnice na Těšínské ulici, si mohli vyslechnout pásmo hudby 
a slova. Zazněly v něm úryvky z Babičky a Halasovy slavné básnické sbírky 
o Boženě Němcové v podání herce Vladimíra Matějíčka a klavírní skladby 
Bedřicha Smetany v interpretaci Miroslava Sekery. Přítomna byla také au-
torka výstavy Krásná Barbora – odvážná Božena Markéta Palowská.  (sy)

Pozvání do krajiny 
objektivem Jiřího Kráčalíka 9. 10. – 13. 12. 2009
„Pozvání do krajiny“ se jmenuje výstava fotografií Jiřího Kráčalíka, kterou 
Slezskoostravská galerie připravila na podzimní měsíce. S autorem se pro-
střednictvím jeho objektivu podíváme třeba do Beskyd, ale i do Paříže nebo 
do Himalájí. Jiří Kráčalík, grafik, ředitel Mezinárodního festivalu outdoo-
rových filmů a zároveň majitel cestovní kanceláře Turistika a hory, známý 
spíše jako pragmatický člověk, je ve svých fotografiích poetickým pozoro-
vatelem okolního světa. Atmosféra navozená snímky bude umocněná poezií 
Jany Hochmannové.
Na slavnostním zahájení výstavy pohovoří Břetislav Uhlář, redaktor Mo-
ravskoslezského deníku. Bude připraven kulturní program a občerstvení. 
Účastníci vernisáže dostanou jako dárek volnou vstupenku na zahájení 7. 
ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Výstava potrvá do 13. 
prosince 2009.
 Věra Vahalíková, galeristka

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 říjnu 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. října 2009. 

blahopřejemeslezskoostravská galerie

zveme vás na koncerty městská policie

KUNČIČKY/  Začátek školního 
roku. Jinak ho prožívají rodi-
če, jinak žáci a zcela odlišně 
prvňáčci. Sám si na začátek 
své školní kariéry vzpomínám 
jen matně. Paní učitelka byla 
hodná a já byl naplněn tuše-
ním velkých změn. 
Neobvyklé zahájení prožili chlapci 
a děvčata ze základní školy v Ostravě- 
Kunčičkách.
Spolu se svým ředitelem přijali po-
zvání pana faráře P. Dariusze Sputa 
a společně i s některými učiteli tak 
začali školní rok účastí ve mši svaté. 
Tato byla obětována právě za ně i za 
rodiče a v závěru o. Darek požehnal 
a svěcenou vodou pokropil všechny 
zúčastněné, ale hlavně jejich školní 
brašny, batohy a jiné všechny školní 
potřeby.
Zvláště při kázání se děti dobře bavily. 
S humorem sobě vlastním se o. Darek 
pokusil vysvětlit rozdíl mezi dobrem 

a zlem. Zapojili se všichni a děti se 
předháněly, kdo z nich dříve odpoví 
na otázky, třeba o dobrých skutcích 
a pomoci bližnímu. Bylo vidět, že si 
o. Darek všechny získal. Tuto důvěru 
využije určitě při výuce náboženské 
výchovy, což je další novinka v novo-
dobé historii této školy.
Při odchodu z kostela obdržely všech-
ny děti drobné sladkosti a hlavně si 
mohly uvědomit, že do školní brašny 
si kromě učení a svačiny mohou při-
balit ještě něco. Nic to neváží, místa 
moc nezabere a přesto to lze uplatnit 
v celém životě - toleranci, naději a lás-
ku. Začátek školního roku - pro mnohé 
to bude začátek velkých změn.
  Jiří Golec

TO SE HNED TAK NEVIDÍ. Na mši 
svaté, která se konala v kostele sv. An-
tonína Paduánského v Kunčičkách 13. 
září, posvětil otec Darek školákům ak-
tovky a další školní potřeby. K dětem 
promluvil také ředitel školy Mgr. Jiří 
Smělík (vlevo).  FOTO/  JIŘÍ GOLEC

Školákům požehnal do nového školního roku 

Zastupitelé slavili kulatiny
Před několika dny oslavila krásné životní jubileum (65 let) zastupitelka a radní městského obvodu Slezská Ostrava 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová (na snímku vlevo s místostarostou Radomírem Mandokem a zastupitelem ing. Vladimírem 
Cigánkem). Tato skromná a moudrá žena je členkou ODS od jejího založení, jako zastupitelka a radní se věnuje především 
školství a kultuře. Mnozí si ji pamatují jako výbornou pedagožku, jiní zase jako citlivou a erudovanou oddávající těch, kte-
ří vstupují v nádherné slezskoostravské obřadní síni do svazku manželského. Ludmila Ohnheiserová je také velmi aktivní 
členkou redakční rady Slezskoostravských novin. 
Své životní jubileum oslavili také Ing. Miroslav Michalík, radní a zastupitel za ČSSD (50 let), Jiří Lizák (70 let), zastu-
pitel za KSČM (na snímku vpravo) a Josef Kučera (60 let), zastupitel za KSČM. Z rukou starosty ing. Antonína Maštalíře 
převzali všichni pamětní medaile a upomínkový dar.
Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví, duševní i fyzické pohody, hodně úspěchů v osobním i veřejném životě. Touto 
cestou jim chce vedení radnice vyjádřit upřímné poděkování za jejich práci pro náš městský obvod. 
 vedení ÚMOb Slezská Ostrava

Představí se dechový oktet Amphion z Německa
Cyklus komorních koncertů, které se konají za podpory statutárního města Ostra-
vy, se bude konat mimořádně v Husově sboru na Zámostní ulici ve Slezské Ostra-
vě v pondělí 26. října 2009. Představí se nám dechový oktet Amphion z Německa 
skladbami J. CH. Vogela, J. Triebensee a L. van Beethovena, koncert je pořádán 
v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Informace o vstupenkách na tento 
koncert vám poskytneme na níže uvedených telefonních číslech.
Dalším koncertem v obřadní síni slezskoostravské radnice bude koncert Jana 
a Liselot Rokytových již 3. listopadu. Vstupenky na tento koncert si můžete kou-
pit za 50,- Kč od 20. října v galerii ve slezskoostravské radnici v úterý až pátek 
od 10,00 do 18,00 hodin (polední přestávka 12,00 – 12,30), v sobotu a neděli 
od 10,00 do 16,00 hodin. 
Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (lk)

Psi se mezi sebou 
pořádně porvali

Antošovice/  V Antošovicích řešili 
městští strážníci v polovině srpna 
rvačku mezi dvěma psy. Čtyřiasedm-
desátiletý muž venčil svého psa, když 
najednou ze zahrady jednoho domu 
vyběhl na ulici jiný pes, který toho 
jeho napadl a zle pokousal. Když stráž-
níci dorazili na místo, byl muž i se zra-
něným psem již u veterináře. Majitel 
útočícího psa byl strážníkem poučen 
o povinnosti nahradit vzniklou škodu 
a také se bude zodpovídat z přestup-
ku, který spáchal tím, že neměl psa 
řádně zabezpečeného. Věc bude pro-
jednávat příslušný správní orgán. 

Na laně táhli auto bez 
papírů i řidičáku

Muglinov/  V areálu garáží v Mugli-
nově spatřil 24. srpna strážník měst-
ské policie tři muže, kterak se snaží 
na tažném laně odtáhnout jiné vozi-
dlo bez registračních značek. Jelikož 

je v místě zákaz vjezdu motorových 
vozidel mimo dopravní obsluhy, 
a strážník pojal podezření, že nejsou 
uživateli garáže, vyzval je k proká-
zání totožnosti a podání vysvětlení. 
Zjistil, že skutečně ani jeden z nich 
není uživatelem žádné z garáží. Od 
vozidel neměli muži (18, 18 a 25 
let) doklady. Muž, který se označil 
za řidiče tažného motorového vozi-
dla, strážníkovi sdělil, že nevlastní 
řidičské oprávnění. Protože nebylo 
možné ověřit majitele vozidel a další 
okolnosti události, byla na místo při-
volána policie, která si věc převzala 
k dalšímu šetření. 

Rvačka mezi ženami

Slezská Ostrava/  Koncem srpna za-
sahovali městští strážníci u napadení 
mezi dvěma ženami (32 a 37 let) na 
ul. Muglinovské ve Slezské Ostravě. 
Z vyvolání konfliktu obviňovala jedna 
druhou, vzájemně se také obviňovaly 
z napadení. Jedna z žen měla drobné 
krvácející zranění v obličeji, přesto 

lékařské ošetření odmítla. Když stráž-
níci ověřovali totožnost žen, zjistili, že 
starší z nich je osobou hledanou poli-
cií ČR. Byla proto předána přivolaným 
policistům, kteří také šetří okolnosti 
konfliktu.  

Vnikl do ústavu a napadl 
zaměstnance

Hrušov/  Operátor na lince 156 při-
jal v prvním zářijovém týdnu ozná-
mení pracovnic ústavu sociální péče 
v Ostravě-Hrušově, že do objektu 
ústavu vnikl neznámý muž, který 
navíc fyzicky napadl dvě zde za-
městnané ženy. Na místo ihned vy-
razila nejbližší hlídka městské po-
licie. Útočník však ještě před jejím 
příjezdem utekl. Když pak strážníci 
prohledávali okolí, našli 66letého 
muže, jak se schovává v nedalekém 
křoví. Napadeným ženám naštěstí 
nezpůsobil žádné zranění. Byl pře-
dán přivolaným policistům, kteří 
nyní zjišťují, co muže k jeho počíná-
ní vedlo.  (MP)

Odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Os-
travy pořádá semináře pro žadatele o účelové dotace z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy pro rok 2010. Semináře se uskuteční ve 14:30 hodin 
v  zasedací místnosti č. 306 v budově Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8. 
Na semináři bude také představen nový způsob podání přihlášek/žádostí do 
výběrového řízení dle níže uvedených oblastí.

Školství dne 8. října 2009, Kultura dne 12. října 2009, Handicapovaní včetně 
dětí a mládeže dne 13. října 2009, Prevence kriminality dne 13. října 2009, 
Protidrogová prevence dne 13. října 2009, Volný čas dne 13. října 2009, Tě-
lovýchova a sport dne 14. října 2009, Vrcholový sport dne 14. října 2009.
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zamyšlení

KUNČIČKY/  Skončily prázd-
niny, pro mnohé i dovolená, 
a komise životního prostředí 
využila posledních sluneč-
ních dnů. Na vstřícnou na-
bídku ředitele společnosti 
DIAMO, o. z. Odra, pana 
Ing. Josefa Havelky se opět 
sešla v terénu - tentokrát za 
humny rodinných domků na 
Rajnochově ulici v Kučičkách, 
kde byla před rokem zaháje-
na rekultivace odkalovacích 
nádrží Jeremenko. 
I proto se domníváme, že vás bude za-
jímat historie nádrží a pár odborných 
údajů:

Sanace kalových nádrží Jeremenko 
zahlazuje vlivy činnosti bývalého 
Dolu Ostrava, závodu Jeremenko. Od-
kalovací nádrže sloužily k ukládání 
uhelných kalů u úpravny bývalého 
dolu Jeremenko a byly budovány ve 
dvou etapách. První část systému po-
chází z roku 1967. Tehdy se čistíren-
ské zařízení (třístupňové) skládalo ze 
čtyř malých sedimentačních nádrží, 
které sloužily jako první stupeň čiš-
tění, a kde sedimentovala (usazovala 
se) zrna v průměru od 30 um. Nádr-
že byly situovány na odvale důlního 
kamene. Odtud byla odpadní voda 
sváděna do druhého stupně čištění: 
Kanalizací do vsakovacího příkopu 
a odtud průsakem přes haldové pod-
loží odvalu do 3. stupně - dosazovací 
nádrže, kde došlo k vyrovnání a dočiš-
tění odpadní vody. odtud voda přeté-
kala do Ostravice.
Dna nádrží 1. stupně jsou založena 
na hlušinovém odvalu, dno nádrže 
dosazovací je rostlé. Těžba kalů se 
prováděla bagry, pojíždějícími po dně 
nádrží. Tento systém měl sloužit spo-
lečně jak pro čištění odpadních vod 
z úpravny uhlí závodu Jeremenko, tak 
i z prádla Alexander, zároveň zde měly 
být likvidovány splaškové a důlní vody 
z Alexandra a důlní vody z Jeremenka. 
Další etepa (rekonstrukce systému) se 
datuje do období 1987 - 89. Z vyrov-
návací nádrže byla voda přepouštěna 
do Ostravice. Výpust byla sledována 
a prováděly se analýzy vody.
Čistící nádrže jsou mimo provoz cca od 
roku 1992-93. Podle dostupné doku-
mentace byly do nádrží ukládány kaly 
a flotační hlušiny z technologie, která 
nepoužívala fenologická činidla. Při 
flotaci byl používán pouze Flotakol. Do 
nádrží se dále vypouštěla voda důlní.

Na podzim roku 2008 majitel pozem-
ku - RPG RE Land - požádal o změnu 
ÚP části kalových nádrží na zónu leh-
kého průmyslu - dosud nedořešeno.
Zájmové území stavby se nachází na 
pravém břehu Ostravice - cca 70m 
od jejího toku, je součástí nivy řeky 
Ostravice, v katastru Kunčičky. Od je-
jího řečiště je odděleno terénní vlnou. 
Území je protáhlého tvaru ve směru 

J-S (délky cca 900m, šířky 150m), 
sestává se z devíti prázdných nádrží 
a tři nádrže zaplněných kaly. Jednot-
livé nádrže jsou vymezeny sypanými 
hrázemi.
Celé území je cenné z hlediska nad-
regionálního biokoridoru, na ploše je 
vymezeno místní biocentrum.!!
Během provádění rekultivačních 
a sanačních prací je využíváno 
odpadů (výplňového materiálu) 
v souladu s podmínkami dle vy-
hlášky č. 294/2005 Sb, bod 3,  - 
zkoušky akutní toxicity, prováděné 
ekotoxikologické testy splňují sta-
novené požadavky, obsah škodli-

vin v sušině odpadů nepřekročí 
nejvýše přípustné hodnoty anor-
ganických a organických škodlivin, 
uvedené v seznamu příslušných pí-
semností.
Jako vhodný násypový a výplňový 
materiál pro sanaci a rekultivaci úze-
mí byla schválena hlušina, popeloviny, 
flotační kaly a tříděný stavební odpad 
(cihla, beton).
V severní části území je připravová-
na nádrž na zachycování vody z řeky 
Ostravice (v případu povodní) s uva-
žovanými betonovými vraty. Zaváže-
ní nádrží je vedeno rovněž od severu 
předmětné lokality.

Poděkování patří řediteli - panu 
Ing. Josefu Havelkovi, který komisi 
ŽP po celém území provázel se vstříc-
ným a odborným výkladem. Dále bylo 
domluveno, že bude vedení radnice 
i komise ŽP průběžně seznamována 
s postupem rekultivačních prací na 
odkalovacích nádržích Jeremenko 
v katastru Kunčiček. Na závěr bylo 
konstatováno, že technologie postu-
pu prací nebude mít vliv na životní 
prostředí okolí lokality.

Poznámka: Podklady čerpány z mate-
riálu s. p. DIAMO, o. z. Odra - Ostrava-
Vítkovice Ing. Jiří Šárek

Komise životního prostředí opět v terénu

Prohlédli si odkalovací nádrže Jeremenko

V TERÉNU. Členy komise životního prostředí provedl kolem odkalovacích nádrží Jeremenko ředitel DIAMA ing. Josef Havelka 
(vlevo). Na snímku dále členové komise ŽP Ing. Jiří Frančík, Vlasta Cigánková, Ing. Petr Škapa, místostarosta Radomír Man-
dok a předseda komise ŽP Ing. Jiří Šárek.

Údaje o stavbě:
Rozloha - katastrální území

12,9632 ha (dle PD) 
- Kunčičky, Vítkovice

Celkový objem materiálu
 318.291  m3 (dle PD)

Stavební povolení / 
Předání staveniště
 16. 1. 2008 /  28. 2. 2008

Zahájení prací / lhůta výstavby
4. 8. 2008 / únor 2017 - (9 let od 
předání staveniště)

Demontáž odkalovacího 
potrubí DN 400
 březen 2009

Změna stavby před 
dokončením – povolení sutí
30. 7. 2009

Celkové množství výplňového 
materiálu (k 31. 7. 2009)
 cca  167 tis. tun

Rekultivační cíl
les - dle dosud 

platného územního plánu

Na hladnovském kopci poblíž vodárny kdysi stálo Dívčí reform-
ní reálné gymnázium ve Slezské Ostravě. 
Ústav byl dvorem spojen s učitelským ústavem. Po obou těchto budovách není 
dnes ani památky. Jen při občasných procházkách ukazujeme dnes už většinou 
našim pravnoučatům místo, kde stála škola, v níž jsme získávaly vědomosti.
Německá okupace, uzavření ústavu, totální nasazení byly roky, které patřily 
k těm smutným. Zvlášť bolestně jsme celá třída i s pány profesory prožívali, 
když otce Šárky Dobešové odvedlo gestapo. Akademický malíř pan Dobeš se na-
štěstí po válce vrátil a byl to právě on, kdo nám – prvním maturantkám v osvo-
bozené vlasti - vyzdobil maturitní tablo.
A tak jsme vypadaly před zhruba sedmdesáti lety jako studentky I. A třídy 
DRRG ve školním roce 1938/39.
vrchní řada zleva: Rajnochová, A. Dudová, O. Fukalová, T. Karlická, A. Mušálko-
vá, L. Frkalová, Hasenbergová
druhá řada shora zleva: N. Maštalířová, L. Mělcová, D. Ministrová, D. Besedová, 
N. Kibalová, N. Chmelařová, Hanusová, Šárka Dobešová, D. Kanická
druhá řada zdola zleva: Š. Fedáková, N. Matoušková, L. Kručinská, V. Jurečko-
vá, Nelhyblová, H. Jaglarzová, E. Halfarová, L. Heimrichová
sedící: J. Kaminská, J. Košutová, Navarová, M. Čanová, třídní profesor dr. Boh-
dan Slíva, O. Heinová, L. Guttmannová, E. Kohnová, V. Jochymová,  
 Emilie Pazdiorová (roz. Halfarová)

Budovy mizí – vzpomínky zůstanou

KUNČIČKY/  Kdyby mi někdo 
řekl, že budeme slavit dožín-
ky v Ostravě - Kunčičkách, 
nevěřil bych mu. Stále mám 
tyto oslavy spojené se země-
dělstvím a tato obec je přece 
tak průmyslová. Snad možná 
někdy v minulosti, kdy se na 
pozemcích nynějšího Mittalu 
pásly krávy a místní sedláci 
obdělávali svá pole. Ale dnes?

Přesto je dobré si připomenout, jak 
bylo důležité zakončit jedno vý-
znamné období  v roce hospodáře. 
Skončily žně, přišel čas na chvíli 
se zastavit, zhodnotit úrodu a pro-
myslet co dál. A třeba se i pochlubit 
sousedům. Sám jsem zažil na vlast-
ní kůži, jaké to je, když v potu tváře 
uvážete poslední snop a spláchnete 
ze sebe prach z obilí. Na stole pak 
už čeká něco k zakousnutí a případ-
ně i něco ostřejšího k zapití. Oslava 
může začít. A to si vezměte, že v Řec-
ku sklízejí dvakrát do roka.
Ve větším měřítku pak slavila celá 
obec a samozřejmostí bylo i podě-
kování na mši svaté. Vždyť v Bibli 
je  psáno: „Hle, dal jsem vám na celé 
zemi každou bylinu nesoucí semena 

i každý strom, na němž rostou plody 
se semeny. To budete mít za pokrm.“  
Bylo by proto slušné za takové dary 
poděkovat. 
Kdysi, jako student jsem zažil obdobu 
dožínek – dočesnou na chmelové bri-
gádě. Byla to taková světská záležitost. 
„Jézeďáci“ koupili bečku piva a opili 
jsme se celkem dost. Neděkovali jsme 
nikomu.
Až tady v Kunčičkách mohu prožít i tu 
druhou - spíše duchovní stránku do-
žínek.
Nejde přece jenom o ty plody a seme-
na ze stromů, ale je to i o pokoře – že 
ne všechno zmohu sám. 
A také o trpělivosti. Vždyť nic na světě 
nevyroste přes noc. Je to i o vděčnos-
ti, umění poděkovat za to, co někdy 
nezaslouženě dostanu darem. Ale 
i o společenství a schopnosti se roz-
dělit s potřebnými. Zkrátka jde o plo-
dy srdce, které si každý s větším, či 
menším úspěchem pěstujeme po celý 
život.  
Takové jsou dožínky v Kunčičkách. 
Nejdříve poděkovat a pak začít sla-
vit. Na stolech nebude chybět něco 
k zakousnutí ani něco ostřejšího na 
zapití. Škoda, že nejsme v Řecku, 
bylo by hezké prožít to dvakrát do 
roka.
  Jiří Golec

Jak jsem prožíval 
dožínky kdysi a dnes

Vážení a milí čtenáři, ve 
dnech 5. – 9. 10. 2009 pro Vás 
všechny pobočky Knihovny 
města Ostravy připravily opět 
„Týden knihoven“. 

Znamená to, že v těchto dnech může-
te využít tzv. upomínkové amnestie 
a vrátit knihy, o něž jste již byli upo-
mínáni. Sankční poplatky Vám odpus-
tíme! Můžete také navštívit knihovnu 
se svými dětmi, pro které budou při-
praveny nejrůznější kvízy a výtvarné 
soutěže. To vše Vás čeká v knihov-
nách:

v Ostravě – Muglinově, 
 ul. Hladnovská 49
v Ostravě – Heřmanicích, 
 ul. Vrbická 133
v Ostravě – Kunčičkách, 
 ul. Holvekova 44

v běžných otvíracích dobách, viz. 
www.kmo.cz 

V knihovně na Hladnovské ul. v Ostra-
vě – Muglinově se můžete navíc zúčast-
nit „Rodinného čtení z knih našeho 
srdce“, kdy děti i dospělí budou moci 
nad čtením úryvků z nejoblíbenějších 
knih z celonárodní ankety vzpomínat, 
povídat si, malovat, putovat světem 
příběhů a fantazie. Tato rodinná čtení 
se uskuteční v pondělí 5. 10. v 16 hod. 
a ve čtvrtek 8. 10. v 16 hod.
Srdečně Vás zveme do poboček 
Knihovny města Ostravy na akci „Tý-
den knihoven“! Bc. Šárka Kuligová

vedoucí knihovnických služeb

Týden knihoven 
se opět blíží!
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MUGLINOV/  Jen dva dny poté, co začal nový školní rok, bylo v Základní škole Pěší v Muglinově 
rušno. Byl zde totiž vyhlášen poplach kvůli požáru. Naštěstí se jednalo jen o cvičení.
Poté, co ředitel školy František Vrána zavolal na tísňovou linku 150, byly na místo vyslány centrálním střediskem dvě 
jednotky dobrovolných hasičů z Muglinova a Radvanic, kteří po příjezdu lokalizovali ohnisko požáru v přízemí školy. Po 
evakuaci ředitel oznámil, že chybí tři žáci. „Zatímco jednotka z Radvanic zlikvidovala požár, muglinovští hasiči hledali tři 
chybějící žáky. To se jim záhy podařilo,“ řekl velitel jednotky z Muglinova Zdeněk Gvuzď. Ředitel František Vrána dodal, že 
celá akce byla hodnocena velmi úspěšně.  (luč, ms)

Muglinovští žáci zažili poplach

POPLACH.  Před Základní školu Pěší v Muglinově přijeli muglinovští a radvaničtí hasiči. Pro mnohé žáky to byl zážitek. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

I přes nepřízeň počasí se 2. ročník Slezskoostravského Rock 
festu, který se konal 5. září v areálu Staré kuželny za slezskoos-
travskou radnicí, vydařil. 
Kromě vystoupení amatérských rockových skupin regionu (Varadis, Kapriola, 
Andy Marshall Band, Glayzy nebo Naked Floor, vystoupil i známý rocker Vilém 
Čok se svou kapelou Bypass. Akci, na kterou se přišlo podívat na pět set diváků, 
uspořádalo občanské sdružení Kultura pro Slezskou Ostravu.  (red)

Rock fest se i letos vydařil

GRADY.  Hlavní hvězdou 2. ročníku Rock fest byl rocker Vilda Čok.  Foto/  archiv

čl. I
Způsoby prodeje obecního 
bytového fondu

1. Prodej domu jako celku včetně zastavěného 
případně souvisejícího pozemku.

čl. II
Zásady pro prodej obytných domů

1. K prodeji budou nabízeny obytné domy ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Slezská Ostrava.

2. Úkony k prodeji obytného domu jako celku 
budou zahájeny v případě, že bude projeven 
zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvořenou z nájemců 
jednotek v domě (např. družstvo),

b) minimálně 50% nájemců bytů v domě,

c) třetí osobou (fyzickou i právnickou).

3. Přednostní právo koupě domu se přiznává 
stávajícím nájemcům bytů v obytném domě.     
Tito přednostní právo koupě ztrácí, pokud 
o koupi nepotvrdí zájem do 2 měsíců od výzvy 
o koupi zaslané městským obvodem Slezská 
Ostrava prostřednictvím odboru majetkové 
správy ÚMOb Slezská Ostrava.

4. Prodej obytných domů bude realizován včet-
ně zastavěného pozemku a současně bude ře-
šen i vztah budoucího vlastníka (kupujícího) 
k pozemku tvořícím s domem funkční celek 
(např. prodej, pronájem).

5. V případě, že bude realizován prodej domu, 
nemá stávající nájemce právo na náhradní byt.
 
6. Před podpisem kupní smlouvy musí být ku-
pujícím uhrazeny veškeré závazky váznoucí 
na prodávané nemovitosti, včetně závazků na 
nájemném nebo na úhradách za plnění spojené 
s nájemným (služby), a to na základě písemné 
dohody.

7. V případě prodeje domu včetně pozemků 
dle bodu 2, písm. a) a b) tohoto článku, dům 
včetně prodávaných pozemků bude kupujícímu 
(kupujícím) prodán s výhradou, že je kupující 
nabídne (nabídnou) městskému obvodu ke 
koupi, kdyby je chtěl (chtěli) prodat, a to i for-
mou prodeje jednotek dle zákona č.72/1994 
Sb., v platném znění, darovat, tzn. prodávající 
a kupující sjednají předkupní právo dle § 602 
občanského zákoníku, a to na dobu pěti let, jako 
věcné předkupní právo (které působí i vůči ná-
stupcům kupujícího).

Kupující bude povinen v dostatečném časovém 
předstihu oznámit prodávajícímu písemně 
záměr zcizit nebo darovat předmět převodu 

a nabídnout mu prodávané nemovitosti ke kou-
pi. V písemném oznámení bude muset specifi-
kovat předmět převodu (nabídky), kupní cenu 
a návrh kupní smlouvy. 

Smluvní strany se výslovně dohodnou, že 
kupující nabídne prodávajícímu nemovitosti 
za stejnou kupní cenu, tj. za cenu, za kterou 
koupil, a že prodávající má právo nemovitosti 
za tuto cenu koupit. Smluvní strany se do-
hodnou, že lhůta pro akceptaci, či odmítnutí 
návrhu kupní smlouvy činí osm kalendářních 
měsíců ode dne jeho doručení prodávajícímu. 
Dále se smluvní strany dohodnou, že kupní 
cenu nemovitostí uhradí prodávající kupu-
jícímu do 14-ti dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. 
  

čl. III
Způsob stanovení 
kupní ceny pro prodej domů 

1. Základem pro stanovení kupní ceny je cena 
zjištěná dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňová-
ní majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), v platném znění (cena 
dle znaleckého posudku).

2. Kupní cena bude stanovena na základě pro-
jednání každého jednotlivého případu. 

a) v případě prodeje právnické osobě založené 
stávajícími nájemci, bude kupní cena stanovena 
ve výši 70% z ceny dle znaleckého posudku, 

b) v případě prodeje domu, kdy počet stávají-
cích nájemců neumožňuje založení právnické 
osoby (družstva), bude kupní cena stanovena 
ve výši 70% z ceny dle znaleckého posudku, 
za splnění podmínky prodeje všem stávajícím 
nájemcům. 

3. Doba splatnosti kupní ceny je do třiceti dnů 
po podpisu kupní smlouvy, před podáním ná-
vrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

4. V případě, že o koupi domu projeví zájem 
více zájemců (platí pro osoby odlišné od ná-
jemců), bude kupní cena stanovena na základě 
výběrového řízení.
     

čl. IV
Postavení a činnost orgánů 
městského obvodu Slezská Ostrava
k zabezpečení prodeje obytných domů 

1. odbor majetkové správy:
a) eviduje žádosti o prodej obytných domů,

b) na základě rozhodnutí o záměru prodeje 
provádí nabídkové řízení k prodeji (výzvy sou-
časným nájemcům, vyvěšení na úřední desce, 

žádosti o projednání záměru prodeje radou 
města apod.),

c) předkládá žádosti o projednání kupní ceny 
na zasedání komise pro přípravu smluv a pře-
vod majetku, 

d) zpracovává a prostřednictvím příslušného 
místostarosty předkládá návrhy na prodej Za-
stupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava 
k rozhodnutí.

2. odbor technické správy budov:
a) podává odboru majetkové správy údaje o ná-
jemcích v domech, informace o technickém 
stavu a vybavení domů, bytů či jednotky a další 
potřebné podklady,

b) předává kupujícímu protokolárně nemovi-
tosti a veškeré doklady k nim, tj. zejména sta-
vebně technickou dokumentaci, smlouvy s do-
davateli vody, plynu, elektrické energie, revizní 
zprávy a případné další doklady.

3. komise pro přípravu smluv a převod majet-
ku:
a) jedná s budoucími kupujícími a dává stano-
visko radě a zastupitelstvu městského obvodu 
k úpravě vztahu k pozemkům tvořícím s do-
mem jeden funkční celek,

b) navrhuje radě městského obvodu na zákla-
dě podkladů odboru majetkové správy kupní 
cenu.

čl. V
Další ustanovení

1. Návrh na vklad vlastnického práva bude po-
dán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslez-
ský kraj, katastrální pracoviště Ostrava poté, co 
bude uhrazena kupní cena.
 
2. Tyto „Zásady“ stanovují postup orgánů 
městského obvodu Slezská Ostrava při jednání 
o prodeji obytných domů, při nabídkovém říze-
ní. O každém prodeji rozhoduje zastupitelstvo 
městského obvodu individuálně.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská 
Ostrava si vyhrazuje právo rozhodnout v odů-
vodněných  případech o jednotlivých prodejích 
obytných domů odlišně od těchto „Zásad“.

4. Zajištění prodeje domu jako celku včetně 
souvisejícího pozemku dle občanského záko-
níku, může být zadáno v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, třetím subjektům.
  
5. Tyto „Zásady pro prodej domů a souvise-
jících pozemků“ nabývají účinnosti dnem     
25.6.2009.

Ing. Antonín Maštalíř, v. r.
starosta

ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava

HRUŠOV/  Osada Liščina v Os-
travě – Hrušově je vymezena 
ulicemi Žalmanova, Sodná, 
Orlovská a Vývozní. Jedná se 
o sociálně vyloučenou lokali-
tu, v níž žije asi 50 rodin.

Právě toto území bylo v loňském roce 
zařazeno do programu Odboru (Agen-
tury) pro sociální začleňování při 
Úřadu vlády ČR (www.socialni-zacle-
novani.cz). V souvislosti s tím vznikl 
projekt Lokálního partnerství, jehož 
cílem je zlepšení sociální a životní si-
tuace obyvatel Liščiny. Členy tohoto 
partnerství jsou mimo jiné i Odbor 
(Agentura) pro začleňování, ÚMOb 
Slezská Ostrava, o. s. Vzájemné souži-
tí, Nadace OKD a realitní skupina RPG 
Real Estate, pořádající subjekty této 
výstavy.
Od začátku roku 2009 společně s oby-
vateli a dalšími partnery spolupracu-
jeme na řadě dílčích projektů, jejichž 
společným cílem je pozvednutí loka-
lity Liščina jako celku. Od ledna 2009 
se tak konají pravidelné schůzky, na 
nichž diskutujeme a plánujeme další 
kroky. V dubnu jsme společně zreali-
zovali velký jarní úklid domů a přileh-
lých prostranství, v červnu za přispění 
grantu Nadace OKD vybudovali a s pa-

nem ministrem Kocábem slavnostně 
otevřeli dětský koutek. Během léta 
jsme se věnovali opravám společných 
interiérů v domech a na podzim nátě-
ru oken.
Prostřednictvím připravované výsta-
vy bychom tak rádi seznámili nejen 
odborníky na problematiku sociální 
inkluze a života ve vyloučených lo-
kalitách, ale i širší veřejnost s námi 
používaným modelem spolupráce, 
který je evidentně nejen funkční a in-
spirativní, ale může se i nadále rozví-
jet. Základem tohoto modelu je spo-
lupráce neziskového sektoru, místní 
samosprávy, soukromých subjektů 
(v tomto případě RPG Real Estate – 
majitele nemovitostí a přilehlých po-
zemků) a samotných obyvatel lokality, 
přičemž obecně lze říci, že je kladen 
velký důraz na aktivní zapojení všech 
jednotlivých stran.
Soubor fotografií ze života na Liščině 
bude vystaven od 4. do 28. února 2010 
v Galerii Slezské Ostravy v budově MÚ 
Slezská Ostrava v Těšínské ulici. Sou-
částí expozice budou kromě fotografií 
i zajímavé životní příběhy a předměty, 
které souvisí s osadou Liščina, jejími 
obyvateli, tamějším komunitním cen-
trem nebo změnami, které se povedlo 
v lokalitě za poslední rok realizovat. 
 Eva Rydrych

Výstava fotografií 
osady Liščina
zima 2010, Galerie Slezské Ostravy

Přijďte na halloween
Ředitelství Základní školy Bohumínská ve Slezské Ostravě vás srdečně zve na 
2. ročník akce „Svátek dýní a strašidel – český Halloween“. Garantem akce je 
Statutární město Ostrava. Sraz je v 16 hodin před slezskoostravskou radnicí. 
Lampiónový průvod se poté vydá přes most M. Sýkory na Slezskoostravský 
hrad. Součástí programu je diskotéka s DJ a vyhodnocení nejlepších masek. 
Předpokládané ukončení akce je v 18 hodin.
Nezapomeňte na masku, lampión a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vás. 
 (red)
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Tomáš Závada, majitel spole nosti
INTOZA p ichází s doporu ením:

Regenerujte sv j d m
nyní s dotací až 100 %

Sv te energetickou náro nost svého obydlí do rukou
profesionál m, získejte státní dotaci a adu dalších výhod:

uspo te 40 % náklad  na energie (n kde i 60 %)• 
zvyšte tržní hodnotu svého obydlí min. o 20 %• 
získejte dotaci až do výše 100 % svých investic• 
programy  jsou ur eny pro rodinné domky i bytové domy• 
zajistíme vše od projektu, p es dotaci až po realizaci• 

Nemocni ní 2902/13, 702 00 Ostrava
tel./fax: 596 618 979, mobil: 605 267 623

e-mail: intoza@intoza.cz

www.intoza.czvolejte zdarma 800 888 506

PROGRAM PANEL

ZELENÁ ÚSPORÁM

VŠE PRO HROB
Nemáte čas a potřebujete se postarat o hrob?

My to uděláme za Vás!
Poskytujeme:

celoroční péči a údržbu hrobů 
profesionální odstranění nečistot a starých usazenin 

výsadbu okrasných květin a péči o ně 
možnost i pouhého zalévání 

více informací na tel.:  608 417 050

9. 10. - 13. 12. 2009
Slezskoostravská galerie
Těšínská ul. 35, Slezská Ostrava

Pozvání
do krajiny

Slezskoostravská galerie & CK Turistika a hory s.r.o.

VÝSTAVA JE DOPROVODNÝM PROGRAMEM 7. ročníku 
MEZINARODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2009  

Vás zvou na

www.turistika-hory.cz / www.mfof.cz

CHCETE POMÁHAT LIDEM?
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!
Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky ve věku od 18 let pro klienty Čtyřlístku – 
centra pro osoby se zdravotním postižením, kteří by se rádi stali společníky klientů Čtyřlístku 
v jejich volném čase v moderně vybavených domovech, denních a týdenních stacionářích, kde 
si s nimi mohou povídat, číst, malovat a nebo hrát, mohou být jejich průvodci na sportoviště či 
za kulturou.

Co Vám dobrovolnictví nabízí?

Smysluplné využití volného času, uplatnění vlastních schopností, dovedností a nadšení • pro 
dobrou věc, získání nových kontaktů a možná i přátelství.

Co pro Vás uděláme?
Zajistíme výcvik, pojištění a podporu odborníka.• 

Dobrovolnická práce je dobrou příležitostí pro všechny, 
kteří chtějí pomáhat těm, kdo je opravdu potřebují! 

Školení dobrovolníků
v neděli 20. září 2009 ve 13.00 hodin
v tělocvičně Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov (trolejbus č. 105, zastávka Mexiko)

Bližší informace: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
tel.: 596 223 204, 205 nebo Dobrovolnické centrum ADRA, tel.: 599 097 197.
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