
HRUŠOV/  Pojedete-li v těchto dnech 
přes Hrušov, buďto směrem na Koblov 
nebo jen kolem po dálnici, nemůžete si 
nevšimnout hrušovského kostela, jehož 
věž je v současné době oděna do přiléha-
vého lešení. 

Za poslední dva roky se zde udělala spousta práce. 
Po mnoha letech jsou funkční věžní hodiny. Upravilo 
se okolí, pozemek je částečně oplocen. Do kostela se 

vrátila socha Panny Marie, zničená po povodni v roce 
1997. Opravuje se věž, která je v naprosto havarijním 
stavu, a přesto, že dotace na její opravu byly získány, 
náklady několikanásobně přesahují jejich výši. Léty 
poničená vitráž nad hlavním vchodem do kostela je 
již od léta v péči šumperské firmy. Měla být nainstalo-
vána zpět již v listopadu, ale kvůli zvětralému pískovci 
a nutnosti jeho celkové obnovy bude vitráž vložena na 
původní místo až počátkem léta příštího roku. V příš-
tím roce se plánuje také venkovní osvětlení kostela. 
Je také potěšující, že byla podána žádost na zapsání 

kostela do seznamu kulturních památek, která již byla 
schválena územní komisí NPÚ v Ostravě. 
I přesto, že se na kostele i v kostele usilovně pracuje, 
nebo právě proto, hrušovský kostel stále volá SOS, 
jak již bylo jednou v našich novinách napsáno. Zalo-
žili jsme zde také Sdružení pro památkovou obnovu 
hrušovského kostela, jehož členové se snaží různými 
aktivitami získat potenciální sponzory a nadchnout 
je pro dobrou věc – a záchranou kostela přispět také 
ke zkulturnění celé oblasti. Plánujeme pořádání be-
nefičních koncertů, několik je již přislíbeno (např. 
koncert paní Marie Rottrové počátkem dubna, var-
hanní koncert, aj.). Rádi bychom založili celou tradi-
ci slavností a poutí, která by náš kostel zviditelnila. 
Chceme vydat knížku o historii hrušovského kostela 
s dobovými i současnými fotografiemi. Farnost má 
zřízeny také již vlastní webové stránky www. far-
nost-ostrava-hrusov.org) a již od ledna letošního 
roku pravidelně vydává vlastní časopis Via lucis.
Veškerá tato činnost i veškeré další plány do bu-
doucna jsou však bohužel závislé na finančních 
možnostech. A záchrana i obnova hrušovského kos-
tela tyto finanční dotace více než potřebuje. Proto 
prosíme všechny, kdo se chtějí podílet nejen na zá-
chraně kostela, ale také na založení nové kulturní 
tradice v podobě týdenních slavností (a dalších plá-
novaných aktivitách) o podporu, která by umožnila 
jednotlivé práce a nápady uskutečnit a zrealizovat. 
Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar. Naše práce 
nechce být prospěšná jen farnosti, do které kostel 
sv. Františka a Viktora spadá, ale celému našemu 
regionu. A zavedení nové kulturní tradice by moh-
lo mít pozitivní dopad na celé území města Ostravy. 
 PhDr. Miriam Prokešová

Slezská Ostrava/  Možná si 
ještě pamatujete na minulý 
rok, kdy se i Slezská Ostrava 
zapojila do celostátní soutě-
že s názvem „pokus o rekord 
ve vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi“. 
V rámci České republiky se minulý 
rok společně poslalo k nebi přes de-
set tisíc přání Ježíškovi na balóncích, 
před slezskoostravskou radnicí se jich 
vzneslo k nebi přesně 1060. Na lísteč-
cích, které byly k balonkům připevně-
ny, informovaly děti, které se do této 
akce zapojily, Ježíška o svých přáních, 
navíc vytvořily i nový český rekord ve 
vypouštění balónků. 
Protože měla tato akce velký úspěch, 
organizátoři loňského ročníku roz-

hodli, že se bude opakovat i letos. Da-
tum tentokrát připadl na čtvrtek 10. 
prosince 2009 v 15.30 hodin. 
Základnou pro letošní ročník bude 
náměstí v Hradci Králové, odkud přes 
éter rádia Frekvence 1 odstartuje vy-
pouštění pohádkový princ Jan Čen-
ský. Přihlašovat se opět mohou měs-
ta, obce, školy, školky a různá školská, 
zájmová či jiná sdružení. 
Loni se do této atraktivní zapojily 
nejen děti slezskoostravských ma-
teřských škol, ale také například 
heřmaničtí hasiči, kteří v útrobách 
slezskoostravské radnice nafukova-
li balonky héliem více než tři hodi-
ny. Ty pak byly opravdu téměř všu-
de – doslova přilepeny ke stropům 
- a občané, kteří si přišli na radnici 
něco vyřídit, si málem vykroutili 
krky.  (sy)

ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV
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Vánoční rozhovor se 
starostou

Hráz bude také 
v Antošovicích

Stalo se před sto 
lety

Další zasedání zastupitelstva se 
uskuteční 17. prosince v 15 hodin 

v KD Muglinov. 

Vzpomínky na zimu 
ve Slezské
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Prasátko vánoční 
Jako dítě jsem se vždycky 
na to vánoční zlaté prasát-
ko hodně těšívala.
Maminka se vždycky tajemně usmí-
vala, když se ptávala, jestli jsem ho 
konečně tentokrát viděla.
Nikdy se mi to nepodařilo. Možná 
jsem jen nesprávně koukala či ne-
držela tu pravou dietu, po které by 
do zlatova přišlo.
Až teď. Dietu už držet nemusím, 
protože si můžu společně s holčič-
kou z reklamy vesele zanotovat: „Já 
už nemusím,– já už ho vidím!“ Má 
však jednu chybu. Není zlaté.
Naopak. Je to sviňa jedna podši-
tá. A vyrylo mi cibulky tulipánů 
dovezené až z Amsterdamu. Pro-
tože, co si budeme nalhávat - ono 
je vždycky všecko v životě jinak, 
a zlato je jen pozlátko, a platí to 
i pro prasátko.
Ale řekněte sami, svůj romantický 
nádech to i tak má. Komu se zada-
ří, aby měl na zahrádce nejen srn-
ky a krtky a slimáky a veverky, ale 
už i prasata? Když k tomu nasněží, 
bude to ta pravá vánoční atmosfé-
ra. Taková staročesky nohavicov-
sko - ladovská. Koupíme k tomu 
ještě venkovní svíčičky a zvonečky, 
a i ta zvířátka budou mít své Vá-
noce. Šťastné a veselé k tomu. Se 
skořápkami ořechů, sežraných od 
veverek, bez amsterdamských tu-
lipánů, na zahradě poryté prasečí 
rodinkou, připravenou tak na jaro. 
Co více si přát?
„A nemůžou nám ublížit?“ Zeptala 
jsem se odborníka na lesní i vánoč-
ní zvěř. 
„Ne, nebojte“, zněla odpověď. „Oni 
už u vás bydlí, mladé ještě nemají, 
a vás už asi znají, jste jeho lidi…“
Potěšilo mne to. Konečně jsem, ko-
nečně jsme „něčí.“
Konečně k někomu patříme. 
A tak mne napadá  - ta prasata jsou 
možná nakonec přece jen zlatá. 
Nejen, že poryla zahradu, ale doká-
zala i to, co se nám lidem ne vždy 
daří – patříme k sobě, jsme „svoji.“ 
A to nejen zvířata, ale také lidé, lidé 
vánoční. 
A patřit k sobě znamená mít se 
rádi.
A tak to má přece o Vánocích být 
a o tom přece Vánoce nakonec 
i jsou. Tak ať se nám vydaří.
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

Aktuality ze 
Slezské Ostravy 
hledejte na nové 
internetové televizi
Vážení občané,
jak jsme Vás už informovali, 
navázali jsme spolupráci 
s internetovou televizí. 
Postupně Vás budeme 
seznamovat i touto formou 
s významnými událostmi, 
které se dějí v našem 
městském obvodě. 
www.slezskaostrava.tv

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI.  Loni se k nebi vzneslo před slezskoostravskou radnicí 1060 
balonků s přáním Ježíškovi. Kolik jich bude letos?  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

SOS. Kostel sv. Františka a Viktora v Hrušově čeká na pomoc.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

K nebi opět vzlétnou balónky s přáním Ježíškovi

Pokus o rekord se koná i letos
Přejeme Vám 
krásné prožití 

svátků vánočních

Věž hrušovského kostela je v  havarijním stavu

Pozvání na silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané, 

vedení slezskoostravské radnice Vás 
co nejsrdečněji zve na každoroční 
akci „Slezská Ostrava vítá Nový rok“, 
která proběhne 31. 12. 2009 od 23 
hodin před slezskoostravskou rad-
nicí. Čekání příchodu nového roku 
bude zpříjemněno hudbou 80. let. 
Před 24 hodinou pan starosta pro-
nese novoroční přípitek a bude ná-
sledovat slavnostní ohňostroj. 

Všichni jste srdečně zváni!



SONPROSINEC 20092

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás tímto s prosbou. Z důvodů zefektivnění zimní údržby, parkujte své auto-
mobily na svých pozemcích (mimo veřejné komunikace), nebo na místech k tomuto účelu 
vyhrazených a nenechávejte svá vozidla bezdůvodně na komunikacích podléhajících plánu 
zimní údržby.
Opravdu potřebujeme volný průjezd pro techniku čištění komunikací a chodníků od sně-
hu. Totéž platí pro odpadové kontejnery a nádoby (popelnice), či jiné překážky.
V případě ztížené průjezdnosti se vystavujete riziku poškození odstavených automobilů 
nebo nedostatečnému provedení čištění. Může se pak stát, že z důvodu neprůjezdnosti 
nebude údržba provedena vůbec. Děkuji za pochopení a vstřícnost

Radomír Mandok 

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Odbor 
technické správy, komunikací, 
zeleně a hřbitovů je neustále 
v pohybu. Mohli se o tom 
přesvědčit lidé, kteří nedávno 
přišli na některý ze slezsko-
ostravských hřbitovů, aby 
zavzpomínali na své drahé, 
kteří zde sní svůj posmrtný 
sen. 

Všude bylo čisto, pokoseno a ukli-
zeno. „Opravdu je to tady čím dál 
hezčí. Mám ten hřbitov ráda, vždyc-
ky si tady odpočinu. Jediné, co mi 
vadí, je, že sem už nemohu se svým 
pejskem,“ svěřila se Jana Kulovaná, 

která chodí pravidelně na hrob své-
ho manžela. 
Ústřední hřbitov prochází v těchto týd-
nech mnoha dalšími úpravami. „Pro-
bíhají obrovské výsadby, především 
kvetoucích keřů a vyměňují se túje, 
kterým se zde v letních měsících příliš 
nedařilo. Instaluje se také nové osvět-
lení v místech, kde hřbitov působil pří-
liš ponuře. V zadní části areálu se při-
pravuje nové pohřbívací pole, protože 
prostory pro pohřbívání do země nám 
už nestačí,“ vysvětluje vedoucí správy 
hřbitova Nataša Lukášová. 
Na zaměstnance hřbitova teď čeká 
další velký úklid. Budou totiž muset 
dát po dušičkách všechno do pucu 
a hřbitov připravit na další velký ná-
val lidí – na Vánoce.  (sy)

Hřbitov na Dušičky 
obstál na jedničku

ÚKLID. Po dušičkách mají zaměstnanci ústředního hřbitova opravdu co dělat.
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Odbor financí a rozpočtu sdělu-
je všem žadatelům o poskytnutí 
neinvestičních účelových dota-
cí z rozpočtu městského obvo-
du Slezská Ostrava, za účelem 
zabezpečení podpory a rozvoje 
v oblastech mládeže, tělovýcho-
vy a sportu, sociálních služeb, 
handicapovaných, podpory rodin, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit a preven-
ce kriminality, že v I. čtvrtletí 
roku 2010 bude Zastupitelstvo 
městského obvodu Slezská Os-
trava rozdělovat část finančních 
prostředků určených na neinves-
tiční účelové dotace.

Žádost o poskytnutí neinvestiční úče-
lové dotace musí být podána  na pře-
depsaném formuláři, který je v elek-
tronické podobě k dispozici na www. 
slezskaostrava.cz, nebo v tištěné po-
době  na odboru financí a rozpočtu. 
V žádosti musí být uveden účel, ke 
kterému bude dotace použita s uve-
dením termínu konání akcí. Nedílnou 
součástí žádosti jsou povinné přílohy. 

Povinnými přílohami jsou:

Doklady o právní subjektivitě žadatele :
a) pro fyzické osoby nepodnikající:

- kopie smlouvy o založení běžné-
ho účtu u peněžního ústavu

b) pro fyzické osoby podnikající
- kopie smlouvy o založení běžné-
ho účtu u peněžního ústavu
- kopie živnostenského listu ( po-
kud se jedná o činnost dle zákona 
č. 455/19914 Sb., o  živnosten-
ském podnikání, 
nebo
- kopie výpisu z obchodního rejs-
tříku ( pokud je fyzická osoba za-
psaná v obchodním rejstříku),
- kopie osvědčení o registraci  DIČ

c) pro právnické osoby
- kopie smlouvy o založení běžné-
ho účtu u peněžního ústavu
- kopie dokladu o přidělení IČ
- kopie osvědčení o registraci – 
DIČ, pokud bylo přiděleno
- kopie dokladu právní subjektivi-
ty ( např. výpis z obchodního rejs-

tříku, výpis z nadačního rejstříku, 
zřizovací listina, stanovy v plat-
ném znění, statut) s doložkou o re-
gistraci příslušným orgánem,
- kopie dokladu o volbě nebo 
jmenování statutárního zástupce, 
příp. písemné zmocnění k zastu-
pování.

Na poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace není právní nárok. Důvody 
neposkytnutí dotací se nesdělují a žá-
dosti se žadatelům nevrací.         

Žadatel podává žádost o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace poštou 
na adresu statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská Ostrava, Tě-
šínská 35, 710 16 Slezská Ostrava,
nebo osobně na podatelně městského 
obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Ga-
garina č. 5, Slezská Ostrava.

Uzávěrka pro podání žádostí je 
15.02.2010

Žádosti po uvedeném termínu nebudou 
posuzovány.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Dělníci čiš-
tění města průběžně zajišťují 
běžný úklid obvodu, jako je 
sbírání odpadků, škarpírka 
a čištění chodníků. 

Pokud jde o nepovolené skládky, ty 
byly odklizeny například na Kubíno-
vě, Rajnochově, Hormistrů, Kotalově, 
Komerční, Vývozní nebo v areálech 
garáží. 
Kontejnery poskytl magistrát v rámci 
akce „počišťování města“. V září byly 
také přistavovány kontejnery pro ob-
čany v rámci plošného podzimního 
úklidu – k zamezení tvoření nepovole-
ných skládek v obvodu (odložení ná-
bytku, pneumatik, koberců apod.).
Kromě dalších podzimních prací byla 
zabezpečena z finanční dotace ma-

gistrátu oprava povrchu komunikace 
ulice Na Úbočí v Muglinově. Byly ob-
jednány také práce na opravách vý-
tluků na komunikacích před blížícím 
se zimním obdobím. Ve spolupráci 
s Ostravskými komunikacemi je za-
jištěno zvýraznění přechodů na ulici 
Hladnovská v blízkosti zastávek MHD 
„Sídliště Muglinov“ – pro zvýšení bez-
pečnosti chodců při přecházení. V lis-
topadu bude opravena čekárna MHD 
„Blatouchová“ v Koblově. 
Probíhají také práce na odstranění 
havárie kanalizace na Kubínově ulici, 
na kterou finančně přispělo statu-
tární město Ostrava. Stále pokračují 
práce na rozšíření a zpevnění kontej-
nerových stání na separovaný odpad 
v celém obvodu, z finanční dotace OZO 
Ostrava ve výši zhruba 2,5 milionu ko-
run.  (red)

V obvodě se stále uklízí O Czech Point velký zájem není
Oproti předchozímu roku stoupnul počet záznamů pořízených na Czech POINT o 20 procent. Za první tři čtvrtletí 
loňského roku 2008 bylo pořízeno celkem 135 výpisů, za stejné období letošního roku jich bylo 162. I přes ten-
to pozitivní výsledek je pořizování výpisů ze tří registrů, tedy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, 
Rejstříku trestů, velice nízký. Pracoviště pro Czech POINT má úřad dvě - jedno je v ohlašovně ve slezskoostravské 
radnici, druhé najdou občané na informacích ve vstupu do budovy na náměstí J. Gagarina. V této oblasti je našim 
konkurentem Česká pošta.  (vv)

Budou uklízet další pracovníci
S účinností od 1. října bylo vytvořeno dalších 6 funkčních míst se zařazením - 
dělník čištění města, opět ve spolupráci s úřadem práce na takzvané veřejné 
prospěšné práce, a to na dobu 1 roku. Tato skupina má zázemí v obecním 
domě na Kubínově ulici, kde již dnes jsou šatny stávajících zaměstnanců. Je-
jich pracovní náplní je opět úklid veřejných ploch.  (red)

Opravili střechu, komín i světla
Odbor technické správy budov zabezpečoval v poslední době především 
akce na údržbě a opravách bytového fondu a ostatních budovách svěřených 
mu do správy: 
Byla například opravena střecha na Verdiho ulici za téměř dva miliony korun, 
přes dvě stě sedmdesát tisíc stála oprava komínových těles bytového domu 
na Michálkovické 62. Na dalších302 tisíc přišla výměna osvětlovacích těles 
v části kanceláří v budově úřadu na Gagarinově náměstí. Dalších 360 tisíc 
bylo využito na výměnu oken hasičské zbrojnice na Bořivojově ulici.  (red)

Oranžová rota v akci
Jak si možná všimli občané Kunčiček a Kunčic, od června se v tomto rajonu 
pohybují pracovníci v oranžových vestách vykonávající veřejnou službu.
Jsou „ ubytováni“ v Kunčičkách ve škole, kde mají své zázemí, a vyrážejí dělat 
pořádek v okolí. Škole pomohli při pracích, za které by musela platit firmám, 
čímž ušetřila peníze. Za ty zvelebí dětem třídy.  (js)

Nová Osada bude ještě hezčí
Další revitalizace domů bude probíhat na Nové Osadě. V uvedené lokalitě 
bude i nadále dominovat funkce bydlení, stávající domy budou zrekonstru-
ovány a pro zvětšení plošného standardu budou doplněny o přístavby a ná-
stavby. Studie také řeší umístění zcela nových staveb bytových domů a ce-
lek obytného souboru bude dotvořen drobnou architekturou a městským 
mobiliářem, dětskými a sportovními hřišti a zelení. Zhotovitelem projek-
tové dokumentace je společnost MS architektura a design s.r.o., náklad činí 
přes 2 miliony korun.  (red)

V azylovém domě bude 10 bytů
Jak jsme vás již informovali, začátkem příštího roku projde rozsáhlou rekon-
strukcí stávající bytový dům na Liščině 2, z něhož vznikne azylový dům s 10 
byty a zázemím pro pracovníky sociálního odboru. Cílovou skupinou azylo-
vého domu  jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace  či z jiných zá-
važných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení z majoritní společnosti 
a dále osobám do 26 let věku, opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní 
péče.  Projekt byl doporučen výborem Regionální rady k financování.  (red)

krátce z obvodu

Slezskoostravská galerie 
funguje v budově radnice už 
jeden a půl roku. 
Za dobu svého trvání uspořádala 
jedenáct výstav. Některé z nich byly 
velké, jiné menší, ale suverénně di-
vácky nejúspěšnější byla výstava 
„Krásná Barbora – odvážná Bože-
na“. Kaleidoskop sestavený ze živo-
ta a díla naší známé spisovatelky 

shlédlo třikrát tolik návštěvníků než 
druhou výstavu v pořadí, která se 
jmenovala Extra muros – okouzlení 
architekturou. V tržbách je rozdíl 
menší. Božena Němcová „vydělala“ 
dvakrát více než architektura. Rozdíl 
je způsoben především skladbou ná-
vštěvníků. Zatímco na moderní stav-
by se chodili do Slezskoostravské 
galerie podívat především dospělí, 
výstava o autorce Babičky přiláka-

la hromadné výpravy školních dětí, 
které mají výraznou slevu.
„Galerii se podařilo splnit úkol, 
který dostala začátkem tohoto ka-
lendářního roku. Přinést něco zají-
mavého a obohacujícího každému 
z obyvatel Slezské Ostravy bez roz-
dílu věku, pohlaví nebo vzdělání,“ 
řekla Věra Vahalíková, která pro 
Slezkoostravskou galerii výstavy 
připravuje.  (vv)

Výstava byla nejúspěšnější v historii Slezskoostravské galerie

Krásná Božena zdolala rekord
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krátce

Pane starosto, začal advent. Co  
pro Vás tato doba znamená? 
Latinské slovo adventus znamená pří-
chod. Ano, je to doba očekávání, něčeho 
dobrého, kdy po čtyři neděle zapalujeme 
svíčky na adventním věnci v očekávání 
vánočního času, klidu a pohody v rodině 
s nejbližšími. Advent by měl v nás očistit 
duchovní odkaz, ale bohužel dnes spíše 
znamená velké nákupy, horečné přípra-
vy oslav, honosné tabule a podobně. To 
duchovno se tedy vytrácí.

Jste rodák ze Slezské, tímto obvo- 
dem doslova žijete. Jak vzpomínáte 
na Vánoce svého dětství? Je něco, co 
byste chtěl vrátit?
Každá doba má své kouzlo – ta minulá 
i současná. Vrátit ne, vzpomínky – to 
je nostalgie, nic víc, nelze to vrátit, na-
opak je potřeba dívat se do budoucna, 
jít s dobou. Je to jako s rozvojem tech-
niky. Kdo zaspí, tomu ujede vlak. 

Mohl byste tedy srovnat Vánoce  
kdysi a dnes a vyjmenovat pozitiva 
a negativa?
Kdysi měly dárky jinou hodnotu. Lidé 
měli radost i z malých věcí, třeba 
z vlastnoručně vyrobených dárečků. 
Dnes se to posouvá do kategorie nej-
modernějších vymožeností, a to i za 
cenu zadlužení se, proto je třeba zva-
žovat a počítat, na co mám a zbytečně 
se nezatěžovat na úkor chvilkového 
štěstí a radosti pro druhé.

Pokud jde o Vánoce, na co z dět- 
ství rád vzpomínáte?

Když jsem byl malý chlapec, bydleli 
jsme krátký čas v Porubě na sídlišti. 
Dříve byli lidé družnější. Všech dvacet 
partají si navzájem chodilo v předve-
čer Štědrého dne přát veselé Vánoce 
a my děti, pokud mrzlo a byl sníh, 
jsme měli kluziště na dvoře, kde jsme 
po štědrovečerní večeři bruslili, házeli 
prskavky a chlubili se jeden druhému, 
co jsme dostali pod stromeček. 

Blíží se konec roku, což je doba  
k bilancování. Co považujete v letoš-
ním roce za úspěšné, co se Vám nao-
pak jako starostovi nepodařilo?
Něco se podařilo, něco ne. Tak už to 
chodí. Máme dvě nová hřiště, z toho 
jedno zásluhou gymnázia, staví se 
azylový dům, máme opraveny školy, 
školky, chodníky a tak dále. Ale obvod 
je velký, takže když se na jednom kop-
ci něco opraví, už vyvstanou požadav-
ky na konci druhém. A co se nám stá-
le nedaří? Vybudovat alespoň jeden 
supermarket, věřím také v zahájení 
odkanalizování Heřmanic, Koblova 
a posléze Kunčiček a Hrušova. 

A otázka na závěr. Co byste přál  
tomuto obvodu do roku 2010?
Úspěšně pokračovat v naplánovaných 
a rozestavěných akcích, získat další 
zdroje financí, třeba z projektů EU tak, 
ať se Slezská Ostrava stane dobrou 
adresou jak pro současné obyvatele, 
tak i pro jejich děti a další budoucí ge-
nerace. Přeji všem pevné zdraví, úspě-
chy v osobním životě i práci.
 Marie Stypková

Advent by v nás měl očistit duchovní odkaz,
říká starosta Antonín Maštalíř

Odpady ze zoo 
spolkne bioplynová 
stanice
Ostrava/ Zoo Ostrava 
připravuje výstavbu bioply-
nové stanice. 
Ta má mít několik výhod. Tou 
hlavní je, že vyřeší likvidaci biolo-
gického odpadu produkovaného 
zvířaty a zeleného odpadu z pro-
vozu i údržby rozsáhlého areálu. 
Pozitivní vliv má mít stanice i na 
ekonomiku zoo. Bioplyn poslou-
ží k výrobě „zelené“ elektrické 
energie a tu bude zoo prodávat 
společnosti ČEZ. Vyprodukované 
teplo zase bude vytápět vybrané 
objekty zoo. „Zcela nezanedbatel-
ná je i stránka alespoň částečné 
soběstačnosti pro případ zhrou-
cení elektrické sítě. Na rozdíl od 
jiných objektů velkou většinu 
zvířat chovaných v zoologické za-
hradě evakuovat nelze a následky 
zhroucení sítě by mohly být velmi 
dramatické,“ sdělil Stanislav Der-
lich z ostravské zoo.
Projektová dokumentace pro sta-
vební povolení pro bioplynovou 
stanici už je hotova. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje se na 
jejím financování podílel částkou 
999 tisíc korun, město Ostrava při-
spělo 333 tisíci korunami, zbylých 
30 tisíc korun pak bylo hrazeno ze 
zdrojů zoo. Samotná výstavba bi-
oplynové stanice by měla proběh-
nout v letech 2010 - 2011.  (sy)

Zemřel zastupitel 
ing. Radúz Frnka
Městský obvod Slezská Ostrava 
se smutkem oznamuje, že 30. říj-
na 2009 zemřel po dlouhé těžké 
nemoci ve věku 59 let Ing. Radúz 
Frnka, dlouholetý člen zastupitel-
stva. Poslední rozloučení s panem 
Radúzem Frnkou se uskutečnilo 5. 
listopadu 2009.  (red)

Topná sezóna neúprosně kle-
pe na dveře a občané znovu 
začínají mít starost o to, jak 
si své domovy dostatečně 
vyhřát. Hasičům ale opět 
přibudou starosti s likvidací 
požárů sazí a dehtových usa-
zenin ve špatně udržovaných 
komínech.
V loňském roce vyjížděli ostravští ha-
siči k celkem 9 případům požárů od 
komínového tělesa, v období od 1. 1. 
do 1. 10. 2009 se jednalo už o 8 vý-
jezdů. 
Hlavní příčinou takových požárů 
bývá zejména zanedbaná údržba 
komínového tělesa. Pravidelné čis-
tění komínů a vybírání sazí z ko-
mínových sběračů by mělo být sa-
mozřejmostí, stejně jako kontrola 
technického stavu komína odbor-
níky kominíky. Ti by měli provést 
revizi komínu i v případě, že se 
chystáte ke komínu připojit jakýko-
liv spotřebič nebo měníte druh pa-
liva. Spousta lidí také zapomíná na 
čištění komínů od plynových kotlů. 

Takový komín může být ucpán např. 
ptačím hnízdem, zplodiny hoření 
pak nemohou odcházet přirozenou 
cestou ven a hrozí udušení obyvatel 
právě zplodinami hoření. 
Odpovědnost za stav komínu a kou-
řovodu (jako součást domu nebo ob-
jektu) má jejich provozovatel. Čištění 
komínů je potřeba provádět v pravi-
delných intervalech a tato povinnost 
je dána i českou právní úpravou.

Lhůty pro čištění komínů: 

Komíny se spotřebiči na tuhá a ka-
palná paliva:
o výkonu do 50 kW 6 x ročně

o výkonu nad 50 kW 4 x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná pa-
liva:
o výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny 
komínovou vložkou 2 x ročně

o výkonu do 50 kW a nejsou-li opat-
řeny komínovou vložkou 6 x ročně

o výkonu nad 50 kW 4 x ročně

Komíny v rekreačních domcích 
a chatkách pokud nejsou užívány 
celoročně:
o výkonu do 50 Kw 1 x ročně 

(nejlépe před zahájením topného 
období)

Nezapomeňte, že instalovat a užívat 
lze pouze schválené typy tepelných 
spotřebičů. U všech spotřebičů je nut-
né dodržovat návod výrobce, nebo po-
kud původní návod není k dispozici, 
pak návod technicky a funkčně srov-
natelného druhu a typu spotřebiče. 
V případě hrozícího nebezpeční se 
snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez 
paniky. Případný požár co nejdříve 
oznamte hasičskému záchrannému 
sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. 
Požár sazí v komíně nikdy nehaste vo-
dou, komín by mohl popraskat, nebo 
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. 
Do příjezdu hasičů se můžete pokusit 
zkrotit plameny pomocí vhazování su-
chého písku vymetacími dvířky nebo 
ze střechy do komína.
Vždy ale mějte na paměti, že nejdůle-
žitější je život a zdraví, teprve potom 
majetek!!! (hzsmsk)

Topná sezóna začala i na Slezské

Barokní advent na Slezské
Cyklus komorních koncertů, které se konají za podpory statutárního města Os-
travy, bude pokračovat i v předvánočním čase. Milovníci hudby se mohou ten-
tokrát těšit na na koncert s názvem „Barokní advent“, který předvede soubor 
Collegium Marianum. Vstupenky za 50,- Kč budou v prodeji od 1. prosince v ga-
lerii ve slezskoostravské radnici, a to 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. 
Informace o vstupenkách vám poskytneme na tel. 599 410 426.  (lk)

Nenechte si ujít novoroční výstup na Emu
Ostrava/ Už tradičně se na 1. ledna 2010 uskuteční novoroční výstup na 
haldu Ema. Akce se koná pod hlavičkou Klubu českých turistů – SSK Vít-
kovice. 
Start i trasa na haldu Emu jsou libovolné, turisté ale doporučují žlutou značku 
od Divadla Antonína Dvořáka nebo od zoologické zahrady. Pořadatelé očekávají 
účastníky výšlapu na vrcholu mezi 10. a 13. hodinou.
Vyznavači zdravého pohybu dostanou diplomy a razítka, mohou se také kochat 
pohledem na Ostravu z jejího nejvyššího bodu ve výšce 315 metrů nad mořem. 
K prodeji budou nové odznaky s názvem Ostravský Mont Everest v nové verzi – 
tentokrát v modré barvě. „Jsme rádi, že se tato akce stává stále vyhledávanější 
a že na nejvyšší vrchol Ostravy vyráží stále více lidí. Vždyť loni se nás sešlo na 
vrcholu tři sta sedmdesát jedna. Nejstarším účastníkem byl Karel Strakoš z Vít-
kovic,“ řekl Herbert Schenker, jeden z organizátorů.  (sy)

Novým zastupitelem se stal Bodo Ksiensik
Zastupitelstvo na svém 20. zasedání, které se konalo 12. listopadu, vzalo na vě-
domí skutečnost, že dnem 31. 10. 2009 nastoupil na uprázdněný mandát po 
členu Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava panu Ing. Radúzovi 
Frnkovi, 4. náhradník z kandidátní listiny téže volební strany - ČSSD Bodo Ksi-
ensik, kterému bylo předáno dne 5. 11. 2009 osvědčení o tom, že se stal členem 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.  (zk)
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OSTRAVA/  Na ostravském 
Výstavišti Černá louka se 
11. listopadu uskutečnil 
Mezinárodní elektrotechnický 
veletrh s názvem ELEKTRO-
TECHNIKA 2009 OSTRAVA. 

V jeho rámci soutěžili žáci elektro-
technických středních škol Morav-
skoslezského kraje a okolních regionů 
O pohár starosty městského obvodu 
Slezská Ostrava ELEKTRONIKA 2009 
v odborných dovednostech a vědo-
mostech. Soutěž pořádala Střední 
škola, Ostrava-Kunčice spolu s firmou 
BAEL - realizátorem mezinárodního 
veletrhu.
Soutěže se zúčastnilo 15 dvoučlen-
ných družstev středních škol. Soutěží-
cí měli v časovém limitu vyřešit otáz-
ky didaktického testu a v praktické 
části sestrojit FM přijímač. Nezávislá 
porota hodnotila funkčnost výrobku, 
estetiku montáže, rozmístění elektro-
nických prvků a rychlost provedení. 
Po „urputných bojích“ v soutěží jed-

notlivců zvítězil Jan Kurečka ze Střed-
ní školy z Ostravy-Kunčic, druhý byl 
Matěj Franc ze SPŠ elektrotechnické 
a informatiky z Ostravy a na třetím 
místě skončil Jan Kočí ze SŠ teleinfor-
matiky z Ostravy-Poruby.
V soutěži družstev zvítězili chlapci ze 
SPŠ elektrotechnické a informatiky 
z Ostravy, a tím získali putovní pohár 
starosty Slezské Ostravy Ing. Antonína 
Maštalíře, Druhou příčku obsadila SŠ 
techniky a služeb Karviná, třetí byli žáci 
ze SŠ elektrotechnické z Ostravy. Kromě 
pohárů a diplomů obdrželi ocenění hod-
notné věcné ceny, které věnovaly firmy 
HADEX, GES Electronic, GM Electronics 
a samozřejmě městský obvod Slezská 
Ostrava. Ceny předávali ing. Antonín 
Maštalíř – starosta Slezské Ostravy, Ra-
domír Mandok - místostarosta Slezské 
Ostravy, ing. Jindřich Babarik – majitel 
firmy BAEL, Jiří Kadula – předseda sou-
těžní komise z firmy HADEX, Mgr. Fran-
tišek Repka – ředitel SŠ, Ostrava-Kun-
čice a Milan Majdák – ředitel soutěže.
 Stanislav Drozd
 Střední škola, Ostrava-Kunčice

Žáci soutěžili o pohár starosty

ZASLOUŽENĚ. Ceny vítězným školám předali starosta ing. Antonín Maštalíř 
a místostarosta Radomír Mandok.  FOTO/  STANISLAV DROZD

Den barev 
na ZŠ Bohumínská 

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zástupci 
žákovského parlamentu 
Základní školy Bohumínská 
přišli s nápadem uspořádat 
akci s názvem Den barev. 

A tak se hned ve třídách rozproudi-
lo hlasování o nejoblíbenější barvě. 
Vyhrála modrá, protože je dobrá! 
Žáci jednotlivých tříd přichystali 
modrý výrobek na nástěnku žá-
kovského parlamentu ve 2. patře 
a konečně nadešel náš modrý den 
- pátek 16. října. Modrá barva byla 
všude po celé škole. S chutí se za-
pojili nejen žáci a pedagogové naší 
školy, ale i paní sekretářky, paní 
uklízečky a pan školník. Ani paní 
kuchařky nezapomněly na modrý 
den a připravily k obědu modrý 
nápoj!
Modrý den se nám moc líbil a nále-
žitě jsme si ho užili; už teď se těší-
me na další „barevný den“. 
 Blanka Malá

MUGLINOV/  V pondělí 2. listopadu 2009 pro-
běhla jako každoročně halloweenská akce 
v Základní škole Pěší v Muglinově. 
Sraz byl u školy v 16.30 hodin. Sešlo se celkem 55 strašidel 
s lampiony. Průvod doprovázený několika staršími sou-
rozenci a rodiči se poté vydal na procházku Muglinovem. 
V nedalekém údolí pak děti ve dvojicích prošly stezkou od-
vahy, na jejímž konci čekal umrlec a nabízel dětem za jejich 
odvahu „ruku“ plnou pamlsků.
Následovalo vyhodnocení nejoriginálnějších a nejmilejších 
strašidel, největšího strašpytla, nejuřvanějšího bubáka 
a nejstrašlivější obludy.
Samozřejmě i ostatní děti dostaly malou halloweenskou 
pozornost a sladkosti.
Akci pro děti připravily vychovatelky ŠD Lenka Rastočná 
a Andrea Fojtková, pomocnou ruku jim podala učitelka 1. 
stupně Markéta Hlinková. Napřesrok si akci určitě zopaku-
jem.  Mgr. Lenka Rastočná, ZŠ Pěší

MUGLINOV/  Základní škola 
Pěší v Ostravě - Muglinově 
připravila v termínu od 26. do 
27. října pro žáky šestých až 
devátých ročníků dvoudenní 
sportovně turistickou pobyto-
vou akci v oblasti Moravsko-
slezských Beskyd. 
Tato akce byla součástí dlouhodo-
bého koncepčního záměru školy ve 
smyslu vedení žáků ke zdravému 
a aktivnímu životnímu stylu a ochra-
ně přírody.
Perfektní ubytovací, stravovací a rela-
xační podmínky poskytl našim žákům 
a pedagogickému doprovodu horský 

hotel Mesit, nacházející se v malebné 
beskydské obci Horní Bečva. 
V pondělí 26. října jsme po příjezdu, 
ubytování a chutném obědě vyrazi-
li na hezkou horskou túru ve směru 
na Hlavatou poblíž hranic se Sloven-
skem. Po návratu z desetikilometrové 
túry vedly naše první kroky do vnitř-
ního hotelového bazénu a vířivky, kde 
děti zregenerovaly svá unavená těla 
a příjemně si zaskotačily. Po večeři se 
v hotelovém klubu uskutečnila všemi 
očekávaná taneční diskotéka, na níž 
mnohé děti projevily svůj nesporný 
taneční a pohybový talent.
Po úterní snídani v podobě švédských 
stolů nastoupily děti k zahájení spor-
tovních soutěží. Nejprve proběhly ve 

venkovním sportovním areálu tur-
naje ve florbale a malé kopané, po 
jejich skončení následoval v hotelové 
tělocvičně turnaj ve stolním tenise. 
Je jasné, že po velkých sportovních 
výkonech dětí musela přijít na řadu 
relaxace, jak jinak než v hotelovém 
bazénu. Po obědě a rozloučení s hote-
lovým personálem jsme vyrazili zpět 
ke svým domovům. 
Příští sportovně turistickou akci 
máme naplánovánu do oblasti Javor-
níků na moravsko-slovenském pome-
zí.
Děti i my dospělí se již na tuto další 
akci moc těšíme. 
 Mgr. František Vrána, ředitel
 ZŠ Pěší

Poznávali krásy přírody

STRAŠIDLA. Halloween se žákům muglinovské školy vyda-
řil i díky umrlci, který jim nabízel za jejich odvahu „ruku“ 
plnou pamlsků.  FOTO/  ARCHIV ŠKOLY

O nejuřvanějšího bubáka
SLEZSKÁ OSTRAVA/  V období 
Halloweenu mají naši žáci již 
pravidelně možnost projevit 
svou kreativitu. V polovině 
listopadu se u příležitosti 
třídních schůzek uskutečnila 
ve vestibulu školy výstava 
s halloweenskou tématikou. 
K vidění byly především vydlabané 
dýně - symbol tohoto svátku plného 
strašidel a masek. Celá akce měla cha-
rakter soutěže. Každá třída si připra-
vila svůj „dýňový stánek“ a porotou 
složenou z žáků jednotlivých ročníků 
byli zvoleni vítězové. Ve velké konku-
renci byla jako nejlepší vyhodnocena 
práce žáků 3. třídy, na druhém místě 
skončila třída první a na třetí pozici 
se ocitl devátý ročník. Všechny třídy 
byly obdarovány sladkými odměna-
mi, na kterých si společně pochutnaly. 
Přípravy probíhaly v dopoledních ho-
dinách za přítomnosti a pomoci tříd-

ních učitelů. Nejen žáci, ale i rodiče se 
mohli těšit na pěknou podívanou. 
Vydařené výrobky loňského roku 
byly pro žáky velikou motivací, takže 
je letos vedly k ještě větší originalitě. 
Vystavena byla například dýně gigan-
tických rozměrů či celé strašidelné 
město.
Tento svátek keltského původu 
však není na naší škole spojen pou-
ze s vydlabanými dýněmi, ale také 
s objasněním podstaty svátku a zá-
bavou. I letos se na připomenutí 
Halloweenu organizátoři, tedy žáci 
9. ročníku, řádně připravili. V pře-
vlečení za strašidla obcházeli jed-
notlivé třídy a v anglickém jazyce 
s následným překladem seznámili 
ostatní s historií a současnou podo-
bou oslav. K pobavení ostatních si 
dobrovolníci mohli vyzkoušet jed-
nu z tradičních her, kterou je lovení 
jablek ústy z mísy naplněné vodou. 
 Mgr. Kateřina Komárková, 
 ZŠ Chrustova

Vystavena byla i gigantická 
dýně a strašidelné město

VÍTĚZOVÉ.  Ve velké konkurenci byla jako nejlepší vyhodnocena práce žáků 3. 
třídy.  FOTO/  ARCHIV ŠKOLY

Michálkovice/  Do posled-
ního místa zaplněný sál 
aplaudoval 10. listopadu 
mladým hercům a herečkám, 
kteří předvedli v Kulturním 
domě v Michálkovicích 
pohádku s názvem O zakle-
tých romských princeznách 
a Jezerním králi. 
První představení patřilo školním 
a předškolním dětem ze Slezské Os-
travy, Přívozu a Michálkovic, na druhé 
– odpolední -  se přišli podívat převáž-
ně rodiče a příbuzní mladých herců.
I oni ocenili vystupující bouřlivým po-
tleskem. 

Na tom, aby se pohádka líbila, si dali 
všichni opravdu záležet, takže ne-
jen herecké výkony, ale také výprava 
a kostýmy neměly chybu. Vždyť pří-
pravě a zkouškám věnovali hodně 
času. 
Divadla se zúčastnilo občanské 
sdružení Vzájemného soužití, 
konkrétně děti ze tří nízkopraho-
vých zařízení pro děti a mládež, 
a to z komunitního centra Liščina 
v Hrušově, na Zárubku a dobrovol-
nice z majoritní společnosti. Před-
stavení připravilo šedesát členů, 
z toho 45 dětí. 
Přijďte se podívat na jejich další před-
stavení, stojí to opravdu za to.
 Lubomír Časnocha

Legenda nadchla publikum

ZASLOUŽENÉ OVACE.  Pohádka, kterou odehrály děti z nízkoprahových zařízení, publikum doslova nadchla. 
FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA 
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ANTOŠOVICE/  Zatímco informace 
o stavbě ochranné protipovod-
ňové hráze v Koblově se v médi-
ích objevují, na tu antošovickou 
jako by se zapomínalo. 

Účelem ochranné levobřežní hráze na 
řece Odře je protipovodňová ochrana 
Koblova – místní části Tabulky a čás-
ti Antošovic. Hráz ochrání uvedené 
obydlené lokality před povodněmi do 
výše stoletého průtoku. Projektovou 
dokumentaci této hráze vypracovala 
firma Klasik – stavební společnost, s. 
r. o Přerov. Příprava stavby byla nároč-
ná a trvala čtyři roky – od roku 2005 
do roku 2008 (zpracování projektu, 
vyřízení všech vyjádření, územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a pro-
jednání odkupů pozemků. Samostatná 
realizace trvala pouze jedenáct měsíců, 
a to od ledna 2009 do listopadu téhož 
roku. Z uvedeného je vidět, že nalezení 
kompromisu, kudy a kam má hráz vést, 
jak má vypadat a za jakých podmínek ji 
lze postavit, je velmi složité. Ne všichni 
dotčeni obyvatelé ochráněného území 
jsou ochotni strpět nějaké, byť malé 

omezení za cenu toho, že budou zbave-
ni starostí a obav před stále častěji se 
opakujícími povodněmi. 
Investorem stavby ochranné hráze je 
Povodí Odry, státní podnik Ostrava. Rea-
lizaci stavby provedla firma Lesostavby 
Frýdek-Místek, a. s, subdodavatelsky se 
na stavbě podílela firma VOKD Ostrava.
Ochranná hráz je nasypána z jílovité ze-
miny, částečně je hráz nahrazena ochran-
nou zdí vybudovanou z vodostavebního 
betonu. Součástí stavby je takzvaný pro-
pustek na Antošovickém potoku. V době 
povodní bude na propustku uzavřeno 
stavidlo, aby se vzdutá voda z Odry nedo-
stávala do prostoru za ochrannou hráz. 
Voda, která bude přitékat Antošovickým 
potokem, se bude akumulovat v korytě 
potoka a v případě potřeby přečerpávat 
mobilním čerpadlem za hráz.
V době mimo povodní bude stavidlo 
otevřeno a voda bude volně odtékat 
korytem potoka přes propustek. Mani-
pulace se stavidlem budou prováděny 
na základě schváleného manipulačního 
řádu, čímž budou pověřeni členové sbo-
ru dobrovolných hasičů v Antošovicích. 
Koruna hráze je zpevněna pro účely 
pojíždění techniky při údržbě hrá-

ze. Po koruně hráze se mohou volně 
pohybovat pěší a cyklisté za předpo-
kladu, že nebudou hráz poškozovat. 
Délka ochranné hráze je 1167 metrů. 
Cena stavby je 32 milionů korun.
Kvůli stavbě musely být pokáceny ve-
směs náletové vrby a topoly. Proto 
byla v okolí hráze provedena náhradní 
výsadba v počtu asi 150 stromů a 500 
keřů. K výsadbě byla vybrána přiroze-
ná druhová skladba a vysázené druhy 
jsou velice pestré – bříza bělokorá, dub 
letní, habr obecný, jasan ztepilý, jilm 
habrolistý, jilm raz, javor babyka, javor 
mleč, lípa srdčitá, olše lepkavá, třešeň 
ptačí, vrba bílá, brslen evropský, hloh 
jednosemenný, kalina obecná, krušina 
olšová, líska obecná, střemcha obecná, 
svída krvavá a vrba košíkářská.
Pestré skupiny umožní vznik vhod-
ných biotopů pro drobné živočichy. 
Bylo zde totiž přihlédnuto k doporu-
čení ornitologů. 
Stromy nad 200 centimetrů výšky 
byly ukotveny třemi kůly. Nová výsad-
ba by měla urychlit začlenení stavby 
do okolní krajiny. 
 Valter Čuraj, 
 kronikář, Antošovice

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 prosinci 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. Tisk: EKON Jihlava. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. prosince 2009. 

Výstava studentských prací pod názvem Škola 
architektury v Ostravě bude k vidění ve všech 
prostorách Slezskoostravské galerie od 17. 
prosince do 12. ledna 2010. 

Výstavu pořádá ve spolupráci se Slezskoostravskou galerií Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostarava. Katedra je nejmladší a nejmenší školou architektury a stavitelství v Čes-
ké republice. Byla založena v dubnu roku 2006, kdy získala akreditaci bakalářského stupně studia a v červnu 
2008 pak i magisterský stupeň studia. Nadějně připravuje akreditaci evropskou a má ambice stát se inspirativ-
ním učilištěm pro velkou Ostravsko-karvinskou aglomeraci a spolupracovat s významnými školami architektury 
v blízkých polských městech Gliwicích a Opole. 
Ve čtyřech ročnících bakalářů studuje téměř 400 posluchačů. Jejich diplomová práce s projektem pro realizaci stavby 
a dalšími základními znalostmi zaručuje výkon kvalifikovaného odborníka ve stavebnictví. To je dáno integrací archi-
tektonických, stavitelských i teoretických předmětů od počátku studia. 
Magisterský program studia architektury je velmi náročný. Po ukončení bakalářského studia vyžaduje výtvarný talent 
a znalosti z teorie a dějin umění a architektury. Na tomto stupni studuje ve dvou ročnících jen 33 studentů, kteří mo-
hou získat titul Ing. arch. Maximální počet studentů v jednom ročníku magisterského studia je 30. 
Vedle řady přípravných teoretických a ryze technických disciplin, které vyučují ve spolupráci s katedrou architek-
tury další příslušně specializované katedry Fakulty stavební, je na katedře architektury kladen hlavní důraz na 
ateliérovou tvorbu, s jejímiž základy se studenti seznamují již v prvním roce studia. Na bakalářském stupni studia 
získávají studenti základní vědomosti a dovednosti architektonické tvorby v návrzích staveb pro bydlení a občan-
skou vybavenost. Ateliérová tvorba magisterského studia se člení dle profesních zvyklostí na tvorbu architektury, 
urbanismus, krajinu a scénu.
Ateliérovou tvorbu doplňují další výtvarně zaměřené předměty jako je architektonické kreslení, modelování a archi-
tektonická kompozice.

Výstava „ ŠKOLA ARCHITEKTURY V OSTRAVĚ“ představí výuku oboru architektura a stavitelství na bakalářském 
i magisterském stupni. Vystaveny budou studentské práce ze základů architektonického navrhování, ateliérové tvor-
by, architektonické kompozice, modelování a kreslení.
 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.

slezskoostravská galerie

PROPUSTEK. Tato stavba bude regulovat průtok vody v době povodní. SNÍMKY/ VALTER ČURAJ

Hráz bude také v Antošovicích
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Že je vám 
tento název velmi povědomý? 
Ano. Šumná města Radovana Lipuse 
získala veliký ohlas u televizních divá-
ků a právě on souhlasil s užitím názvu 
Šumná Ostrava pro dějepisnou soutěž. 
Tu organizovalo už podruhé Wichter-
lovo gymnázium v Ostravě - Porubě. 
Letos se do něj zapojili také žáci druhé-
ho stupně Základní školy Bohumínská. 
A protože jsou to žáci šikovní, tak hned 
tři z nich postoupili z korespondenční 
části soutěže do finále. To se konalo 
22. října 2009 v budově Wichterlova 
gymnázia. Kromě soutěžních otázek 

čekaly na přítomné i přednášky hostů. 
Ostravské muzeum zastupovala paní 
Kateřina Barcuchová, projekt Ostrava 
2015 představila paní Marina Feltlová 
a z Národního památkového ústavu 
přišel pan Martin Strakoš.
A jak finále soutěže dopadlo? Ri-
chard Kuczinský ze VII. B třídy ob-
sadil krásné 4. místo a od bronzové 
medaile ho dělil pouhý jeden jediný 
bod. Pavel Křák z VIII. třídy se umístil 
na 9. místě a Jana Poběžalová, rovněž 
z VIII. třídy, získala 12. pozici. Všem 
třem žákům k dosaženým úspěchům 
a zajímavé odměně gratulujeme.
 Blanka Malá , ZŠ Bohumínská

Co věděli o Ostravě?

OSTRAVA/  Tříkrálová sbírka 
2010 bude v rámci Charity 
Ostrava probíhat ve dnech 
1. – 14. ledna 2010. Charita 
Ostrava se této krásné akce 
zúčastní opět ve spolupráci 
s Charitou sv. Alexandra. 
Finanční prostředky získané v TKS 
2010 plánujeme využít například na 
projekty, jako jsou humanitární po-
moc pro osoby v nouzi ve střediscích 
Charity Ostrava, na rekonstrukci Cha-
ritního domu sv. Františka – azylové-
ho domu a noclehárny v Ostravě-Vít-
kovicích, na výměnu oken v Charitním 
domě sv. Václava – domově pokojného 
stáří v Ostravě-Heřmanicích, na za-
bezpečení hygienických norem (tech-
nického zázemí) v Kontaktním místě 
pro osoby bez přístřeší - nízkopra-
hovém denním centru v Ostravě-Vít-
kovicích, na rozvoj chráněných dílen 
(pracovní uplatnění handicapovaných 
lidí) v Charitě sv. Alexandra nebo na 
humanitární aktivity, uprchlíky, a mi-
granty (Charita sv. Alexandra).
Pro splnění našich projektů pomáhat 
odkázaným lidem v nouzi hledáme 
různé finanční a jiné možnosti. Obra-
címe se proto na Vás, vážení občané, 
o pomoc při této krásné celostátní 
akci, pořádané na pomoc těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Všem, kteří se bu-
dou jakýmkoliv způsobem podílet na 
úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2010 předem děkujeme.
V Tříkrálové sbírce 2009, které se Cha-
rita Ostrava zúčastnila ve spolupráci 

s Charitou sv. Alexandra, bylo celkem 
vykoledováno 1 163 509 korun. Část-
ka 769 703 korun, kterou Charita Os-
trava obdržela, byla použita například 
pro provoz komunitního centra pro 
seniory – Charitní středisko Gabriel, 
pro provoz střediska Osobní asistence 
pro lidi zdravotně postižené, na re-
konstrukce budovy Charitního domu 
sv. Václava a na rekonstrukci budovy 
Charitního domu sv. Alžběty. Z vybra-
né částky bylo také pořízeno nezbytné 
technické vybavení pro vedení účet-
nictví ve střediscích Charity Ostrava. 
Sedmdesát tisíc korun bylo použito na 
vybavení a provoz Hospice sv. Lukáše, 
další peníze (41 416 korun) slouží 
osobám v nouzi v charitních středis-
cích CHO. Dar určený na humanitární 
pomoc pro lidi postižené povodněmi 
2009 činí 60 tisíc korun. 
Značnou finanční injekci, konkrétně 
115 455 korun, obdržela Charita sv. 
Alexandra na rozvoj chráněných dílen 
a humanitární aktivity. 

JUDr. Eva Teicherová, 
koordinátor dobrovolnického hnutí 

Charita Ostrava

Tříkrálová sbírka 2010

Hospic sv. Lukáše je možno 
podpořit také dárcovskou sms. 

Stačí napsat zprávu ve tvaru: 

DMS HOSPICLUKAS
a poslat na číslo

87777. 

Děkujeme...
Cena jedné sms je 30,- Kč. 

Nastal čas adventu a to je 
doba, kdybychom se měli my 
dospělí, ať věřící či nevěřící, 
na chvíli zastavit, ztišit se 
a zamyslet se nad tím, zda 
bychom neměli v klusu dnešní 
hektické doby trochu zpomalit 
a seřadit si životní priority. 
Možná se nám to podaří, když se ve 
svých vzpomínkách vrátíme do svého 
dětství, kdy byly Vánoce pro většinu 
z nás svátky opředenými kouzelnou 
a tajemnou atmosférou, kterou si dnes 
jen stěží vybavujeme. I proto jsme si 
o Vánocích povídali s páterem Piotrem 
Markem Kowalským, který spravuje 
hrušovskou farnost. 

Co byste jako katolický kněz chtěl  
lidem říci k vánočním svátkům?
Vánoční svátky jsou svátky naroze-
ním Páně. Je to zvláštní čas, čas po-
koje a lásky. Vždyť už i andělé zpívali 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle. To znamená, 
že ten zvláštní čas Božího narození, 
jako i celá tajemná noc, by se neměly 
v našem životě opakovat jen jednou za 
rok, ale každý den. Boží narození by 
mělo být pro křesťana povzbuzením 

do změny celého jeho života tak, aby 
se co nejvíce připodobnil ke Kristu.

Které svátky vnímáte jako význam- 
nější – Vánoce nebo Velikonoce?
Vánoce jsou pro mne spíše rodinné 
svátky, protože ukazují na novorozené 
dítě, které bychom měli i my vždy při-
jímat s radostí, protože jsme všichni 
Boží děti. Velikonoce mají ten hluboký 
význam, ve kterém se objevuje zmrt-
výchvstání jako vítězství nad smrtí.

Děkuji za krátký, ale milý rozhovor. 
 Miriam Prokešová

Vánoce jsou časem lásky a pokoje,
říká páter Piotr Marek Kowalski
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městská policie

napsali jste nám

Paní Anežka je bývalou učitel-
kou. Dnes – ve svých třiaosm-
desáti letech – se chce tato 
duchem krásná a moudrá žena 
s námi podělit o vzpomínky 
na své dětství a mládí, které 
prožila ve Slezské Ostravě. 

Jak se bruslívalo na Slezské 
Při příchodu větší zimy, po zamrznutí 
rybníků, potoků i říčních tišin začína-
la každoročně bruslařská sezóna. Ve 
městech bývala připravena kluziště, 
aby po větších mrazech na ně mohla 
být napuštěna voda a sportumilovní 
občané si mohli zabruslit. Při tom se 
setkávali s kamarády, přáteli, povídali 
si a projížděli se.
Ostrava měla před válkou pěkná klu-
ziště na Slezské – na místě, kde dnes 
stojí mateřská škola, poblíž tzv. čes-
koslovenského kostela. Nebylo to 
kluziště ledajaké. Bylo poměrně vel-
ké, vybavené potřebným zázemím 
pro návštěvníky. Na jižní straně stála 
dvoukřídlá dřevěná budova s volným 
středním prostorem. Tam si mohli 
na lavicích bruslaři odpočinout, ale 
hlavně se tam přezouvali do bruslař-
ských bot, anebo si připevňovali brus-
le šroubky. Po levé straně se odtud 
vstupovalo do bufetu, ve kterém se 
podával horký čaj a asi i jiné nápoje. 
Na protější straně stála šatna, v níž si 
návštěvníci uschovávali boty, pláště, 
klobouky a tašky. Nad volným střed-
ním prostorem byla takzvaná mušle 

krytá půlkulovitou střechou (proto 
ta mušle), která sloužila jako pódium 
pro hudebníky. Ovšem hudba hrávala 
jen výjimečně.
O tom, že slezskoostravské kluziště 
bylo považováno za vybavené, svěd-
čí i to, že někdy v polovině třicátých 
let se na něm uskutečnilo mistrovství 
republiky v krasobruslení. Dnešní 
diváci by se divili, co stačilo ke krás-
nému bruslení. Žasli by i nad obleče-
ním soutěžících. Mužům tehdy stačily 
přiléhavé kalhoty, případně pumpky 
a svetr nebo kratičký kabátek, děvčata 
měla šaty s krátkou různě lemovanou 
kolovou sukýnkou a upnutý živůtek. 
Všechny šaty byly ze sametu. Ostatně 
fotografie z té doby nejsou vzácností. 

Sáňkování na Zabíjačce
Sáňkování na zabíjačce? O žádné ho-
dování nejde. Zabíjačkou byl totiž 
v dětském pojmenování prudký svah 
od plotu tehdejšího kluziště na volný 
prostor, sahající až k Bezručově ulici. 
Volný byl, ale ne rovný. Naopak to byla 
samá boule a hrbol. Po bleskovém 
sjezdu následovalo nadskakování sá-
něk a často i vyválení se ve sněhu. Byl 
to sešup jen pro odvážné, přestože 
stále vyhledávaný. Dráha po sáňkách 
bývala tak vydřená, že ještě na jaře 
na ní nerostla ani travička. Slezská 
Ostrava ale měla dostatek ideálních 
možností k sáňkování všude. Tehdejší 
předválečné nezastavěné Bazaly byly 
sám kopec a kopeček. Nechyběly ani 
dlouhé svahy.   Anežka Budíková

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Do nového 
sídla se 26. října přestěhovala 
společnost VAE CONTROLS, 
a to za účasti představitelů 
městského obvodu Slezská 
Ostrava. 

Až dosud působila firma v historické 
budově z roku 1902. Společnost, které 
se podařilo proniknout na mnohé svě-
tové trhy, získala řadu ocenění a certi-
fikátů. V roce 2005 úspěšné pronikla 
i na čínský trh a nyní zde má dvě vlast-
ní obchodní zastoupení se sídly v Pe-
kingu a Hong Kongu.

Základní kámen ke stavbě nové bu-
dovy poklepal v červnu 2008 Mirek 
Topolánek.
Budova slouží pro maximálně 75 
zaměstnanců. Je energeticky úspor-
nou stavbou ve složitém terénu 
v blokové zástavbě v blízkosti cen-
tra Slezské Ostravy. Kanceláře mají 
nejvyšší standard s důrazem na 
světelnou, tepelnou a akustickou 
pohodu. V budově je 50 míst ve vel-
koprostorových kancelářích, 25 míst 
v individuálních kancelářích, 366 
metrů čtverečních, školicí místnost, 
zasedací místnost, nutné hygienické 
a provozní zázemí. 

Strážník poskytoval pomoc zraněnému 
HRUŠOV/  Svědkem dopravní nehody se stal strážník městské 
policie při cestě do zaměstnání. Nedávno byl při přecházení 
vozovky Na Muglinovské ulici v Ostravě-Hrušově sražen pro-
jíždějícím vozidlem chodec. 
Zraněný muž měl krvácející ránu na hlavě, nekomunikoval 
a upadal do bezvědomí. Strážník mu před příjezdem sanitky 
ošetřil zranění na hlavě, uvolnil částečně zneprůchodněné dý-
chací cesty a uložil muže do stabilizované polohy. Poté se  pro 
zraněného dostavili záchranáři a zraněného převezli k ošetře-
ní do Městské nemocnice Fifejdy. 

Vloupačka jim tentokrát nevyšla 
KUNČIČKY/  Podezřelé dvojice u zaparkované Škody Octavia si 20. 
listopadu dopoledne všimli při průjezdu Pekařskou ulicí v Kunčič-
kách městští strážníci. Všimli si, že jeden z mužů (21 let) postával 
u vozidla a neustále se rozhlížel kolem sebe, druhý (20 let) byl horní 
polovinou těla nakloněn do auta přes okno zadních dveří. Když si 
muž postávající u auta všiml strážníků, dal znamení druhému muži 
a pak se společně pokusili co nejrychleji zmizet. Byli však strážníky 
zadrženi a předáni přivolaným policistům. Na autě bylo zjištěno po-
škození zámku a rozbité okno ve dveřích za řidičem. Jeden ze zadrže-
ných měl u sebe šroubovák, kterým se zřejmě auto pokusil otevřít.

Chtěli si založit černou skládku
HRUŠOV/  Klec spadla na dva muže, kteří si chtěli založit další 
černou skládku na Pechalově ulici v Hrušově. 25. října je však 
přistihl strážník městské policie právě ve chvíli, kdy jeden z nich 
(33 let) vysypával z přívěsného vozíku na zem při okraji silnice 
stavební suť. Na vysvětlenou starší z mužů uvedl, že se domníval, 
že stavební suť ve sběrném dvoře neberou, a proto se rozhodl 
zbavit odpadu tímto způsobem. Přestože byl dotyčný muž upo-
zorněn na povinnost skládku odstranit, neučinil tak a z místa od-
jel. Na místě byla pořízena fotodokumentace a věc byla postou-
pena k projednání správnímu orgánu.  (sy)

Na kluzišti se ve 30. letech konalo mistrovství republiky v krasobruslení 

Vzpomínky na zimu ve Slezské Ostravě

ZAPOMENUTÁ SLÁVA.  Malá Anežka bruslila na tehdejším slavném kluzišti vedle „československého“ kostela na Hladnov-
ském kopci velmi často.  SNÍMKY/  ARCHIV AUTORKY

Vae Controls otevřel 
na Slezské nové sídlo

NOVÉ SÍDLO.  Slavnostního otevření společnosti se z´častnili také starosta obvo-
du ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková a místostarostové 
Radomír Mandok a Petr Zezulčík.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Vzpomínky na 
Vánoce mého dětství
Říká se, že „běží časy, běží, všechno 
s sebou mění“. Ano a o Vánocích to 
platí stoprocentně. I to počasí bývalo 
jiné.
Střechy domů, zahrady, větve stromů 
pokrývala vrstva bílého sněhu. O tom 
se nám v současnosti většinou může 
jen nechat zdát. Ve 30. letech jsem Vá-
noce prožívala jako pětileté dítě. A jak 
to tedy probíhalo? Ve vygruntované 
světnici stál živý stromeček. Na něm 
byla každoročně čokoládová kolekce. 
Tou odměňoval výrobce bonbónů a čo-
kolády pan Hauer mého tatínka za to, 
že mu po celý rok bezplatně opravoval 
jeho stroje. Nevím proč, ale nebylo 
u nás zvykem dávat si pod stromeček 
dárky. Když dnes vidím ty „hory“ kra-
bic a balíků, které dostávají mí pravnu-
ci, uvažuji, je-li to správné. Jsem pro to 
udělat dítěti radost, vždyť i sama dá-
vám dárky, ale všeho s mírou.
Ale vraťme se k těm mým dětským 
Vánocům. Kromě té darované kolekce 
byla na stromečku jablka, pozlacené 
oříšky, kostky cukru zabalené jako 
střapce a barevné svíčky. Ty po večeři 
zapaloval tatínek. 
A ještě něco o štědrovečerní večeři. Na 
Štědrý den kolem páté hodiny odpo-
lední jsme „nedělně“ oblečeni usedli ke 
stolu. Staříček zhodnotil několika slovy 
průběh uplynulého roku, zavzpomínal, 
s kým jsme se museli rozloučit a kdo 
nám naopak do rodiny přibyl. Pak začala 
stařenka nalévat rybí polévku. Na třech 
talířích byly sladká rýže, krupicová kaše 
a žlutá kaše. Každý musel z každého ta-

líře sníst alespoň jednu lžíci. Škemrala 
jsem vždycky, že jsem se krupice pře-
jedla jako mimino, ale marně. Vyvrcho-
lením večeře byl smažený kapr s bram-
borovým salátem. Ani ten tehdejší salát 
se nedá srovnat s tím dnešním. Byly to 
brambory nakrájené na kostky, kyselá 
okurka, vajíčko, cibule, bílé fazole a slad-
kokyselý nálev. Přiznám se, že ten teh-
dejší salát dělávám občas i dnes. 
Uprostřed stolu byl talíř, na který 
všichni odkládali rybí kosti. Bylo mi 
divné, proč já žádné kosti nikdy ne-
mám. Byla jsem ujišťována, že mám 
takový protekční kousek, v němž 
kosti nejsou. S takovým tvrzením 
jsem se ale nespokojila, a tak musela 
maminka s pravdou ven. Místo ryby 
jsem měla jen usmažený chlebíček. 
Ale i ten chutnal. A pak začal takový 
rituál. Místo skutečné hostie rozlámal 
staříček velký bílý oplatek, pomazal 
trochu medem a s přáním, abychom 
se ve zdraví dožili dalších Vánoc, dal 
každému do úst. Dokud žil manžel, 
dodržovali jsme tuto tradici. Dodnes 
mám v krabičce několik bílých oplat-
ků, které pekla manželova maminka.
Žaludky nás všech byly naplněny, ale 
jablkový štrúdl a alespoň jedno cukro-
víčko tam vždycky ještě nějak vlezly. 
Potom maminka se stařenkou umyly 
nádobí, staříček s tatínkem ještě chvíli 
debatovali a já musela jít spát. I bez tele-
vize, počítačů, internetu patřily tyto Vá-
noce k těm, na které ráda vzpomínám.
Velmi smutné vzpomínky mám na Vá-
noce v roce 1944, kdy mi ve svých 38 
letech umřela maminka. 
 Emilie Pazdiorová, 
 Slezská Ostrava

Konec památníků 
na Slezské?
S velkou slávou byla v r. 1928 instalo-
vána busta presidenta TGM před ško-
lou v Kunčičkách.
Přišel Hitler a socha byla vlastenci 
uschována. Po válce se TGM znovu 
vrátil na své původní místo. Přišel 
Gottwald a socialismus a našeho 
Masaryka vystřídal Julius Fučík. 
Pro Juldu Fuldu, jak se říkalo, se 
našlo reprezentativnější místo před 
Novou hutí a na uvolněný prostor 
se postavil dvoumetrový srp a kla-
divo.
Přišla v 89 revoluce a zpod po-
dia jeviště ve škole se oprášil TGM 
a v roce 1994 se znovu instaloval 
před školu. Snad už naposledy. Snad 
už všechny převraty jsou za námi. 
Ale ouha. Přišel rok 2007 a naše-
ho Masaryka kdosi ukradl, rozbil 
na cimpr campr a prodal do sběru. 
Dobrých 13 tisíc (byl z bronzu). Tak 
nám zbyl ze vší té slávy oprýskaný 
podstavec. 
Za 80 let desetkrát nahoru a dolů. 
Pěkný obrázek o dobách, ve kterých 
jsme žili, a také o nás. Jednou pohaní-
me, jednou vychválíme.
A co dál? Máme jako Sysifové pořádat 
sbírku na znovuvytvoření a znovupo-
stavení sochy, aby nám ji zase někdo 
ukradl nebo upadla do nemilosti a šla 
dolů?
Anebo máme nakonec poděkovat zlo-
dějovi, že to všechno vyřešil za nás? 
Nebude nic a bude klid. 

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel ZŠ Škrobálkova, Kunčičky



SON PROSINEC 2009 7

Píše se rok 1909 a lidé ve Slezské 
(tehdy Polské) Ostravě se stejně jako 
my chystají na Vánoce. Žijí svými 
každodenními radostmi i starostmi, 
které se, jak patrno z dobového tisku, 
nijak zvlášť neliší od těch dnešních. 
Nahlédněme proto společně do 
Ostravského denníku a Ostravských 
listů a připomeňme si, o čem se tehdy 
v listopadu a prosinci psalo. 

Dělník přepaden o půlnoci
V úterý dne 16. listopadu šel dělník Flor. Višňov-
ský, pracující v sodové továrně v Hrušově, z prá-
ce domů do Muglinova o 12. hodině v noci. Když 
došel hostince Žebrákova, byl přepaden dvěma 
neznámými útočníky, kteří jej tloukli a snažili se 
jej povaliti na zem. Višňovskému podařilo se po 
delší námaze vytrhnouti se útočníkům a utéci. 
Vyšetřováním zjištěno, že útočníky byli Gomolka 
Ondřej, horník na jámě Terezii, bytem v Heřma-
nicích, a Kaspřík Kazimír, taktéž horník na jámě 
Terezii, bytem v Heřmanicích. Na oba útočníky 
učiněno bylo trestní oznámení. 

Zloději prchali do Hrušova
Krádež provedena byla u obchodníka Schnaidra 
v Mexiku v noci z 15. na 16. listopadu kolem 1 
hodiny. Zloději vlámali se násilně do obchodu 
a ukradli za větší obnos různého zboží. V krádeži 
byli vyrušeni. Prchli do Hrušova, kde okradli ob-
chodníka Katza. Po pachatelích se pilně pátrá.

Bandité na Ostravsku řádí 
Dne 6. prosince lupiči umyslili si vyloupiti vilu, 
kterou obývá závodní jámy „Ida“ v Hrušově pan 
Žalman. Otrávili dva velké hlídací psy, a když 
služebná vyšla z domu, byla povalena k zemi 
jedním lupičem, který ji chtěl učiniti neškodnou. 
Dívka však zoufale se bránila a volala o pomoc. 
Mezitím druhý lupič snažil se vniknouti do vily. 
Nepodařilo se mu to však, ježto dveře moder-
ně zařízené samočinně po vyjití dívky se pevně 
uzavřely. Když hospodyně s jednou ještě dívkou 
nacházející se ve vile, zpozorovavše nebezpečí, 
marně dovolávaly se pomoci ze šachty pomocí 
telefonu, nabyla hospodyně odvahy a uchopivši 
revolver, vyzvala lupiče, který již již dobýval se 
do vily, aby se odstranil. Když lupič neuposlechl, 
vystřelila. Teprve po několika výstřelech lupiči 
utekli. 
Tak daleko již na Ostravsku došlo, že lupiči o 6. 
hodině večer troufají si podniknouti útok na vilu, 
v blízkosti šachty se nalézající. Policie obecní je 
neustále v permanenci – avšak počet strážníků 
v jednotlivých obcích naprosto nedostačuje. Pol-
ská Ostrava svou rozsáhlostí je jako stvořena pro 

lupiče. Policie je nedostatečná, nemůže býti všu-
de, a tak se stává, že často bývají zde krádeže. 

Hrušov má konečně listonoše
Žádost za zřízení erárního listonoše v naší obci 
byla po dlouhých průtazích konečně příznivě vy-
řízena. Dne 18. listopadu 1909 nastoupil službu 
erárního listonoše p. J. Medek z Hrušova. 

Hrabě skupuje domy
Hrabě Vlček až nápadně kupuje domy na Polské 
Ostravě. Poslední dobu přešly v jeho majetek 
následující domy: Dům p. Klečky, dědiců Schvan-
kových, Larišův, Bratří Podešvů aj. Proslýchá se, 
že příštím rokem zakoupen bude i bývalý hotel 
Glesingerův u kostela, nyní majetek Českého 
akc. pivovaru.

Mohou se potáhnouti za nos
Obecní spořitelna na Polské Ostravě byla své-
ho času ostře napadána tiskem německým, že 
nevede si dost opatrně při uzavírání obchodů. 
V těchto dnech dostalo se spořitelně plného za-
dostiučinění. Zemskou vládou vyslaný revident 
shledal v obecní spořitelně všechno v nejlepším 
pořádku. Německý útok na český peněžní ústav 
selhal. Pánové mohou se nyní důkladně potáh-
nouti za nos. 

Novomanželé mysleli i na charitu
Při svatbě p. A. Ochvata se sl. Terezií Frankovou 
v Muglinově bylo vybráno na stavbu kostela v Mug-
linově 9.20  K. Za šlechetný tento dar vzdává se 
správa spolku pro vystavění kostela vřele díky. Při 
téže svatbě vybráno ve prospěch „Matice Osvěty 
Lidové“ 9.50  K. Na milionový dar „Ústřední Matice 
Školské“ vybráno při téže svatbě 6.20  K. 

Pochod proti zvýšení pivní dávky
Společenstvo hostinských na Polské Ostravě vy-
zývá své členstvo, aby se zúčastnilo protestní 
chůze proti zvýšení pivní dávky ve Slezsku, kte-
rou pořádají soc. demokraté v neděli 26. t. m.

Smutný pohled do výkladů
Před vánočními svátky ostravské ulice – hlav-
ně u náměstí – nabyly poněkud jiného rázu. 
Výkladní skříně bohatě vyloženy, někde pří-
mo nádherně, u každého obchodu stojí lidé 
odhodláni koupiti nějaký dárek svým drahým. 
Dobře těm, kdo koupiti mohou. Ale přímo fy-
sická bolest zmocní se člověka, vidí-li před 
nádherným výkladem státi chudou ženu z lidu 
obdivující s několika chatrně ošacenými dět-
mi nádherné dárky. Jak ráda by dětem něco 
koupila, nemůže, nemá na to. A člověk cítí 
snad více bolesti v takovou chvíli, než matka 
sama. Mnoho takových obrázků objeví se den-

ně v ulicích ostravských nyní před Vánocemi. 
Jsou takoví, kteří budou se těšiti – jsou však 
také takoví – a těch je také mnoho, jímž Vá-
noce jenom připomenou, jak jsou malí, ubozí, 
opuštění….

Na školku na Zárubku zapomněl
Vánoční nadílku uspořádala i letos dítkám 
správa I. mateřské školky na Zárubku v nedě-
li dne 19. prosince. Přesto, že letos na podzim 
děti pro nakažlivé nemoci velmi nepravidelně 
školku navštěvovaly, nacvičila pěstounka sl. A. 
Chamrádová několik dětských výstupů a písní, 
jež s dětmi u jesliček a před vánočním strom-

kem velmi pěkně předvedla. Na tvářích četně 
přítomných rodičů bylo pozorovati uspokojení 
a radost nad zdařilými výkony maličkých, což 
budiž sl. pěstounce nejlepší odměnou a záro-
veň pobídkou, by s chutí další práci se věno-
vala. Po slavnosti byly všecky dítky hojně ob-
dařeny, k čemuž ochotně daroval cukrovinky 
a ořechy zdejší obchodník pan V. Michálek, 
zač mu náš upřímný dík náleží. Podivno však 
je, že „Podporovací spolek“, který každoročně 
tuto nadílku podporoval a také i letos ostatním 
školkám polsko- ostravským slušným darem 
přispěl, I. mateřské školce ničeho nevěnoval, 
ačkoli na Zárubku je toho velmi třeba. 

Nakoupili zemáky pro prasata
Několik soudruhů z Velkých Kunčic u Mor. Ostra-
vy, aby dělnictvo se na zimu zaopatřilo zemáky, 
objednalo kdesi zemáky sice laciné, ale takové, 
že hodí se někde do lihovaru a ne pro dělnictvo 
k jídlu a rozprodali je mezi dělnictvo. Dělnictvo 
se téměř rvalo o laciné zemáky. Teprve nyní děl-
nictvo vidí, jak se zmýlilo, zemáky nejsou k jíd-
lu, ten který má vepře, dává je vepřům, a který 
nemá, musí je prodat a koupit si zemáky jiné, 
které jsou k jídlu. Ale kde je má koupit? Rolník už 
s nima nepřijede na trh, tak musí je někde koupit 
v obchodě a zaplatit jednou tolik. Tak jsou vůdci 
političtí pro dělnictvo jen, kde je zisk, ale o ostat-
ní se nestarají, jestli má ten dělník bídu anebo 
ne, jen když oni mají svou spekulaci vyplněnou. 

Kurs nauky o skladbě hudební
Kurs nauky o komposici v Polské Ostravě. Na četná 
přání absolventů učitelského ústavu v Pol. Ostra-
vě uvolil se hudební skladatel, pan profesor Rud. 
Wünsch, zříditi letos první kurs nauky o skladbě 
hudební. Přednášeti bude theorii, nauku o harmo-
nii, formy a nauku o hudebních nástrojích. Též ke 
zpěvu, jenž je základem všech hudebních disciplin 
a ke sluchovým cvičením vzat zřetel a pěstována 
bude představivost a obrazotvornost tónová, ja-
kožto podklad hudebního tvoření. Upozorňujeme 
všechny, kdož chtí se do tajů stavby komposiční 
zasvětiti, své vědomosti prohloubiti, neb vzdělání 
své obohatiti, na pěknou příležitost. 

Odbor svazu abstinentů 
Až doposud domnívali jsme se, že odbor má slou-
žiti výhradně k potírání alkoholu. Zdá se však, že 
tomu tak není a že odbor má sloužiti k agitaci 
pro jistou stranu politickou. Či úpadek „Unie“ na 
Ostravsku jest již takový, že členové chtějí zneu-
žívat pro agitaci i spolky abstinentů? 

Z dobového tisku 
– listopad, prosinec 1909 – Ostravské listy, 
Ostravský denník – Archiv města Ostravy)

Stranu připravila ve spolupráci 
s Archivem města Ostravy 

Marie Stypková

Stalo se před sto lety v Polské Ostravě
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  ro ní jízdné 
v MHD Ostrava
  ro ní poplatek 
pro 4 osoby 
za odvoz odpad
  ro ní topení 
d evem

  ro ní vstupné 
pro 2 osoby na 
Slezskoostravský 
hrad, Miniuni 
a Pohádkový sklep 
strašidel
  ro ní rodinné 
vstupné do Zoo 
Ostrava

Sout ž o ceny „ROK ZDARMA“

Jak soutěžit:
1.  Odvezte objemný nebo 

nebezpečný odpad 
z domácnosti v Ostravě do 
některého z ostravských 
sběrných dvorů.

2.  Vyplňte evidenční lístek 
a vložte do nádoby 
u obsluhy sběrného dvora.

3.  Sledujte losování výherců 
v pořadu Magazín Ostrava 
v kabelové televizi UPC 
EXPRES.

4.  Více informací o soutěži 
najdete na webových 
stránkách 
www.ozoostrava.cz.

Soutěž probíhá
od 5. 10. do 20. 12. 2009. www.ozoostrava.cz • zelená linka 800 020 020

15. prosince 2009
v 19.00 hodin

ve slezskoostravské radnici

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava

pod záštitou starosty
a

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zvou na

Collegium Marianum
Barokníadvent

15. prosince 2009
v 19.00 hodin

ve slezskoostravské radnici

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava

pod záštitou starosty
a

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zvou na

Collegium Marianum
Barokníadvent

 Koupím pozemek ke stavbě 
rodinného domu ve městském 
obvodu Slezská Ostrava. Rozloha 
v rozmezí mezi 1500 až 2500 
m2. Inženýrské sítě nejlépe na 
hranici pozemku. Nabídněte na 
telefonní číslo 739 680 920 nebo 
732 866 442.

Na koncert zvou 
žáci ZUŠ E. Runda
Tradiční Vánoční koncert žáků 
Základní umělecké školy E. Runda 
se uskuteční 10. prosince 2009 od 
17 hodin v sále sleszkoostravské 
radnice. Na letošním koncertě se 
posluchačům představí žáci všech 
oborů školy - hudební, taneční, 
literárně dramatický a samozřej-
mě také žáci výtvarného obo-
ru, kteří vystaví betlém. Zahrají 
také všechny hudecké muziky 
školy. Veškerá vystoupení budou 
vánočně laděna.  (mh)

pozvánka

osobní inzerce

Pozvánka na adventní koncert v hrušovském kostele
Zveme vás na adventní koncert 

TROMBONOVÉHO KVARTETA 
JATOMATO, 

který se uskuteční 
dne 18. 12. v 1800 hod

v prostorách hrušovského kostela 
(trol. č. 106, 105).

Všichni jste srdečně zváni. 
Vstupné je dobrovolné 

(jeho výtěžek bude věnován na opravy našeho kostela).

Na pomoc ženám vracejícím se do pracovního 
procesu po rodičovské dovolené, případně mu-
žům ve stejné situaci a lidem po 50. roce věku, 
kteří obtížně hledají nové zaměstnání, je zamě-
řen projekt Kompetenční model, zaměřený na 
rovné příležitosti v zaměstnávání žen i mužů na 
Ostravsku a Novojičínsku.
Institut komunitního rozvoje v Ostravě v part-
nerské spolupráci se Střední školou ekonomic-
ko-podnikatelskou ve Studénce a s občanským 
sdružením Edukana realizuje Projekt je podpo-
řen z prostředků Evropské unie a českého stát-
ního rozpočtu, Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Pro všechny tyto cílové 
skupiny je účast v kurzech zdarma. Mohou si 
přitom vybrat ze dvou variant:
Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky včetně 
závěrečné zkoušky pro začátečníky a pokročilé.
Základy ekonomiky a práva, jejichž součástí 
je účetnictví, finanční toky a právní minimum. 
Účetnictví je včetně závěrečné zkoušky a osvěd-
čení o absolvování. 

Kurzy na zdokonalení práce s počítačem za-
čínají v Ostravě 16. prosince 2009 a 4. února 
2010. Uzávěrka přihlášek do prosincového 
kurzu je 16. 11. 2009, do únorového kurzu 4. 
1. 2010. Již nyní probíhají se zájemci o účast 
v kurzech vstupní rozhovory, na kterých jsou 
informováni o průběhu výuky. Účastníci na-
víc získají základní přehled o tom, jak komu-
nikovat se zaměstnavatelem, jak připravit 
strukturovaný životopis, motivační dopis, jak 
se naučit orientovat v základních právních 
a ekonomických otázkách. Tým zkušených 
pedagogů dokáže pomoci i při odstranění 
překážek dalšího vzdělanostního i profesního 
růstu. Tou nejčastější bývá ztráta profesních 
návyků, ztráta kontaktu s pracovním prostře-
dím, ztráta sebedůvěry, což se pak logicky 
projevuje ve složitějším vstupu do nového 
zaměstnání.
Bližší informace lze získat v Institutu komunit-
ního rozvoje, Purkyňova 6, Ostrava, institut@
ikor.cz, tel. č. 595 134 340, 595 134 342.

Nová šance pro nezaměstnané 
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