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novinySlezskoostravské

Máme tady nový rok. 

Co si asi tak do nového roku přát?
Nevím jak vy, ale mne ještě pořád 
nepřestalo bavit dávat si nějaká – 
tedy určitá – předsevzetí.
Že budu dělat to a ono, že o to se 
vynasnažím a tam na to radši zapo-
menu, že budu „taková“ a ne nija-
ká, že prostě s novým rokem začne 
i u mne něco „nového.“
Často čtu v krátkých fejetoncích na 
toto téma, že dávat si předsevzetí 
nemá smysl. Že to je jen záležitost 
nového roku a pak stejně nic, nula 
od nuly pojde a předsevzetí se ne-
plní a jsou na nic.
Nemyslím si to.
V životě je třeba pořád se posouvat 
někam dál, někam prostě jít, mít 
nějaké cíle nebo cíl… Pedagog či 
filosof by řekl: růst vzhůru.
Chtěla bych růst vzhůru, ale ne-
vím, kudy vede ta cesta, která je 
opravdu směrem nahoru. Co když 
se pletu a jdu směrem dolů, a ne-
vím o tom?
Prý – prý – nevím tedy jistě, ale prý 
o směru té cesty nám napoví jen jed-
na jediná „věc“ v životě – a to je ta, 
že jsme na ní rádi. A že máme rádi 
své rodiny, svou práci, sami sebe, své 
lidi kolem sebe. Prý stačí jen mít rád 
a na nic jiného se nemusíme ptát. 
Takže co si do nového roku přát? 

 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

slovo místostarostky

Vážení spoluobčané,

rok 2010 je tady a my se opět setkáváme na stránkách na-
šich Slezskoostravských novin. Začátek nového roku nás 
většinou vede k zamyšlení, jaký byl ten rok minulý a jaký 
bychom chtěli, aby byl ten, co právě začíná. I já bych se 
s Vámi ráda podělila o krátké zhodnocení loňského roku 
a s plány a představami roku právě začínajícího.
Nejdříve mi ale dovolte, abych Vám prostřednictvím na-
šich novin popřála do nového  roku hlavně pevné zdraví, 
pohodu v osobním životě, pracovní úspěchy a hodně tako-
vých těch zdánlivě malých lidských radostí, které všichni 
ke spokojenému životu tolik potřebujeme a kterých není 
nikdy dost. 
Kdybych měla stručně zhodnotit loňský rok, musím kon-
statovat, že i přes finanční krizi, která na Ostravu dopadla, 
to byl pro náš obvod vcelku úspěšný rok. Podařilo se reali-
zovat několik investičních projektů, ve Slezské Ostravě se 
stavělo, opravovalo, uklízelo...
Jsem ráda, že rozvoj našeho obvodu nestagnuje. Z našich 
uskutečněných investic mohu jmenovat  například dokon-
čené rekonstrukce čtyř domů na Nové Osadě,  právě kon-
čící rekonstrukci chodníku na ulici Bohumínská, výstavbu 
prvního multifunkčního hřiště ve Slezské Ostravě, v Koblo-
vě, výměnu oken v domech na sídlišti v Muglinově, rekon-
strukci ZŠ Pěší, rekonstrukce ve školkách a nemalou inves-
tiční akci na našem centrálním hřbitově. Na některé tyto 

investice se nám podařilo získat spolufinancování z nadač-
ních  titulů, peníze ze státních zdrojů, z ministerstva finan-
cí nebo z regionálního operačnícho programu. 
V loňském roce jsme zavedli veřejnou službu pro občany 
v hmotné nouzi. Pracovníci veřejné služby nám pomáhají 
udržovat pořádek v obvodě, uklízejí chodníky a okolí, od-
straňují nepovolené skládky a teď v zimě jsou zapojeni do 
odklízení sněhu. Dobře se poslouchají hlasy našich občanů 
o tom, že Slezská nebyl ještě nikdy tak čistá.
Mezi naše největší loňské úspěchy bezesporu patří prosa-
zení a schválení změny územního plánu města v lokalitě 
bývalého Dolu Petr Bezruč z průmyslového území na já-
drové území. Naskýtá se tak šance, že se náš krásný obvod 
možná jednou dočká i svého důstojného nového centra. 
A pokud jde o ten letošní rok? Rádi bychom dokončili re-
konstrukci ZŠ Pěší, pokračovali v opravách předškolních 
zařízení, zrekonstruhovali zdravotní středisko v Hrušově, 
pokračovali v opravách bytových domů spojených se za-
teplením a výměnou oken, nesmíme zapomenout ani na 
chodník na Koněvové ulici a opětně iniciovat řešení neú-
nosné situace křižovatky ulic Michálkovická, Hladnovská 
a Keltičkova. 
Máme připravený projekt na podání žádosti o nadační pří-
spěvek Nadace ČEZ pro projekt Oranžové hřiště “Sportovní 
hřiště u ZŠ Bohumínská”. Dokončujeme zpracování projek-
tu Regenerace sídliště Muglinov – I. etapa pro podání žá-
dosti o dotaci na  Ministerstvo pro místní rozvoj .
Na našem prosincovém zasedání zastupitelstva jsme 
schválili návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Os-
trava na rok 2010. Na rozdíl od státního rozpočtu je náš 
rozpočet příjmů (celkové zdroje) a vydajů sestaven jako 
vyrovnaný. Celkové příjmy jsou o zhruba 40 milionů korun 
nižší, než byly v roce 2009, a výdaje jsou rovněž nižší o 50 
milionů korun. Přijaté neinvestiční dotace z města Ostravy 
jsou kráceny o zhruba 5 procent. 
Rok 2010 nebude jak pro Slezskou Ostravu, tak pro celou 
Ostravu jednoduchý. Já jsem přesto optimista. Jsem pře-
svědčena, že rozumným, smysluplným a hospodárným 
vynakládáním rozpočtových prostředků, hledáním dalších 
zdrojů do rozpočtu příjmů, s využitím všech možností spo-
lufinancování projektů, citlivým, ale závazným sestavením 
priorit potřeb našeho obvodu se nám podaří zvládnout 
úspěšně a se ctí i ten rok letošní. 
S ohledem na současnou ekonomickou krizi, Vás chci, milí 
občané, požádat o notnou dávku trpělivosti a tolerance. 
Já osobně ke Slezské bytostně patřím, vyrůstala jsem zde 
a mám k ní ten nejbližší vztah. Ubezpečuji Vás, že i v le-
tošním roce 2010 udělám  všechno pro to,  aby se rozvoj 
Slezské Ostravy nezastavil.  Ještě dlouho budeme mít co 
zlepšovat., aby se nám všem  tady dobře žilo. 
 MUDr. Hana Heráková, místostarostka

Hrušov/  Ve smyslu těchto 
veršů zazněly 18. prosince 
2009 v podvečer v kostele sv. 
Františka a Viktora v Ostravě 
-Hrušově skladby Adama 
Václava Michny z Otradovic 
a dalších barokních i moder-
ních umělců. 
V ten den byla skutečně veliká zima. 
Dá se dokonce říci, že mrzlo, až praš-
tělo. 
Trombónové trio Jamato (Magda Vy-
oralová, Jaroslav Hrbáč, Tomáš Pálka) 
předvedlo před zaplněnými kostelní-
mi lavicemi, jak krásně některé sklad-

by mohou v kostele znít.  A jak se také 
lidská srdce – tvrdé skály – mohou lá-
mat i v zimě pod vlivem nádherných 
melodií v tónech a v zabarvení zvuků 
trombónů. 
Předvánoční atmosféra byla doplněna 
několika koledami na závěr. Vstup na 
koncert byl dobrovolný, jeho výtěžek 
ve výši sedmi tisíc korun byl věnován 
na opravy kostela, který finance na 
svou záchranu nutně potřebuje. 
Děkujeme tedy všem, kteří takto při-
spěli a ukázali, že jejich srdce jako tvr-
dé skály nejsou…  a že jim na záchra-
ně nádherné stavby, která je součástí 
naší Slezské Ostravy, opravdu záleží. 
 PhDr. Miriam Prokešová

Adventní koncert pomohl
Ach, mé srdce, tvrdá skálo, ach, jednou lámej se!

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



SONledeN 20102

MUglinOv/  První etapa 
stavební investiční akce 
s názvem „Energetické úspory 
v objektech ZŠ Pěší“ byla 
dokončena 20. listopadu 2009. 

Stavební úpravy byly realizovány na 
dvou ze čtyř pavilonů školy. Konkrét-
ně se jednalo o budovu „A“, v níž sídlí 
učebny 1. stupně a budovu „B“, v níž je 
umístěna školní jídelna a školní dru-
žina.
V průběhu stavby byly ve zmíněných 
objektech nahrazeny nevyhovující 
dřevěné okenní výplně plastovými 
okny zasklenými izolačními dvojskly 
a bylo provedeno kompletní zateple-
ní objektů. Současně byla provedena 
výměna okenních parapetních desek, 
venkovních klempířských komponen-
tů a podokapních žlabů.
V pátek 4. prosince 2009 proběhla 
za přítomnosti starosty městského 
obvodu Slezská Ostrava Ing. Anto-
nína Maštalíře, místostarostů pana 
Radomíra Mandoka a pana Petra Ze-
zulčíka, vedoucí odboru školství Mgr. 
Petry Nitkové a vedoucí investičního 

odboru ing. Libuše Žídkové slavnostní 
prohlídka rekonstruovaných školních 
objektů.
Jménem všech pracovníků i žáků Zá-
kladní školy Pěší v Ostravě - Mugli-
nově chci upřímně poděkovat vedení 

městského obvodu Slezská Ostrava za 
realizaci a financování 1. etapy výše 
uvedené investiční akce.

Mgr. František vrána, 
ředitel ZŠ Pěší Muglinov

z úřadu

Jedním z nejdůležitějších úko-
lů odboru majetkové správy, 
který řídí ing. Pavel Slabý, 
byl dlouho očekávaný prodej 
obecních domů stávajícím 
nájemníkům. 

Podařilo se prodat domy Kmetská 
9, Na Burni 18 a 18 A a Keltičko-
va 68. Na jednání zastupitelstva, 
které se konalo 17. prosince.2009, 
byly připraveny k rozhodnutí 
i prodeji další domy - Výdušná 20, 
Muglinovská 74, Muglinovská 81, 
Pláničkova 9, Kmetská 18, Vanču-
rova 30 a Stará cesta 7. Prodeje 
pozemků v roce 2009 nebyly tak 
významné.
Odbor technické správy budov, který 
řídí ing. Josef Hykl, se v loňském roce 
podílel především na údržbě a opra-
vách bytového fondu a ostatních 
budovách svěřených mu do správy. 

V bytových domech na Hladnovské 
ulici 73 a 75 a na Želazného 2 byla 
vyměněna okna za 3 miliony 754 ti-
síc korun, na 431 tisíc vyšly stavební 
úpravy vchodu “C” na Hladnovské 
ulici 119a. Byly take opraveny byty 
pro stěhování nájemníků bytového 
domu Na Liščině 2, konkrétně 2 byty 
na Plechanovově ulici 10 a 12 a 1 byt 
na Muglinovské 87 za vice než 700 
tisíc korun. 
Změn k lepšímu doznala take vstup-
ní brány hřbitova v Ostravě-Koblově, 
do jejíž opravy bylo vloženo 94 tisíc 
korun.  Dalších 386 tisíc korun stála 
oprava vstupní   brány   a plotu  na   
hřbitově v Ostravě-Heřmanicích na 
Parcelní ulici. 
Pokud jde o oddělení obslužných čin-
ností zmíněného odboru, bylo ukon-
čeno výběrové řízení na  nákup vý-
početní techniky pro potřeby ÚMOb 
Slezská Ostrava, a to za půl milionu 
korun.  (jh)

Mnoha nájemníkům byly 
prodány obecní byty

SlezSká OStrAvA/  První 
opravdový sníh pokryl loni 
Slezskou Ostravu až 15. 
prosince. Vzhledem k  přízni-
vému počasí se až do tohoto 
data pokračovalo v drobných 
opravách komunikací a chod-
níků, a to konkrétně ulic 
Koněvovy, Těšínské, Vilové, 
Bořivojovy, Bohumínské, 
Starokoblovské a ulice Lamař. 
Vyměňovalo se take dopravní 
značení a dokončeny byly také 
opravy stání pro separovaný 
odpad z finanční dotace OZO 
Ostrava. 

„Ze stejného důvodu – tedy díky tep-
lému počasí - se ještě v první polovi-
ně prosince pokračovalo v hrabání 
travnatých ploch a bylo zahájeno také 
kácení dřevin na ulicích Bořivojově, 
Kasární, Heřmanické a podobně. Ve 
všech případech bylo kácení povoleno 
rozhodnutím příslušného správního 
úřadu, tedy odborem životního pro-
středí ostravského magistrátu,” přiblí-
žila vedoucí odboru technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů (TSK-
ZaH) Ing. Ilona Borošová. 

Nepovolené skládky okolo zámečku 
v Kunčicích, u OZO na Žižkově ulici, 
Na Pečonce, Vývozní a Orlovské ulici 
uklízeli nejen zaměstnanci úřadu, ale 
také dodavatelská firma. Kontejnery 
i poplatek za skládku městský obvod 
nefinancoval. 
Podzimní práce se dokončovaly i na 
hřbitovech – hrabání, ořezy i poslední 
opravy zpevněných ploch.
Pozitivní zprávou bezesporu je, že 
odbor TSKZaH zadal zpracování do-
kumentace na restaurování památní-
ku „Umučeným v roce 1939 – 1945“, 
který se nachází  na ulici Na Jánské. 
“Současně jsme požádali příslušné 
ministerstvo o dotaci na její realizaci,” 
upřesnila vedoucí odboru.
Občany jistě bude zajímat také  sku-
tečnost, že od 1. prosince 2009 byly 
převedeny v důsledku změny zákona 
č. 114/1992 Sb. na zdejší úřad kom-
petence ve věci povolování kácení 
dřevin. Od tohoto data vykonává  tuto 
činnost odbor TSKZaH, což znamená, 
že vede správní řízení ve věci kácení 
dřevin  pro všechny subjekty  na po-
zemcích v městském obvodu Slezská 
Ostrava, a to v případě, že dřevina má 
ve výšce 130 centimetrů nad zemí ob-
vod větší než 80 centimetrů a plocha 
keřů pro vymýcení je větší než 40 me-
trů čtverečních.  (sy)

Pozdní nástup zimy přispěl k úklidu
na Slezské se ještě v prosinci uklízelo, hrabalo, kácelo a opravovalo

V AKCI.  Aby se lidé dostali na Vánoce ke hrobům svých zemřelých blízkých, musejí být zaměstnanci ústředního hřbitova 
neustále v akci.  FOtO/  lUbOMír ČASnOcHA

SlezSká OStrAvA/  Oddělení 
pro obnovu a rozvoj obvodu 
během loňského roku za-
jistilo zpracování několika 
úspěšných žádostí o finanční 
podporu z externích zdrojů. 
Mezi nejvýznamnější z nich 
patří zajištění získání dotace 
z ROP Moravskoslezsko pro 
realizaci projektu s názvem 
„Byty v domě Na Liščině 2“. 

Projekt řeší vybudování azylového 
domu pro rodiny s nezaopatřenými 
dětmi a osoby do 26 let věku, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
Cílem projektu je pomoci uživatelům 
zmírnit jejich složitou životní situaci 
a podporovat je v aktivním řešení to-
hoto jejich nepříznivého stavu. 
Dalším významným projektem jsou 
„Energetické úspory v objektech ZŠ 

Pěší – 1. etapa“, na který městský 
obvod Slezská Ostrava získal dotaci 
ze státního rozpočtu ve výši 6 milio-
nů korun. V rámci projektu došlo ke 
stavebním úpravám objektů, jejichž 
potřebnost vyplynula z provedeného 
energetického auditu. Stavební úpra-
vy, jež byly provedeny v objektech, ve 
kterých se nacházejí učebny, kabinety, 
jídelna a družina, zlepší tepelně-izo-
lační vlastnosti těchto budov. 
Oddělení pro obnovu a rozvoj obvodu 
dále zpracovalo žádosti zabývající se 
sociální tématikou, které byly rovněž 
podpořeny. Na základě těchto žádostí 
tak byla z Úřadu vlády ČR získána fi-
nanční podpora na terénní práce, a to 
ve výši 400 tisíc korun, a úspěšná byla 
také žádost o dotaci na podporu soci-
álních služeb, kterou poskytlo MPSV.
Z rozpočtu MSK pak byla získána 
dotace na předprojektovou přípra-
vu projektu Regenerace brownfields 
v areálu sadu Maxima Gorkého v Os-

travě - Kunčičkách. S řešením bu-
doucího využití této lokality by měla 
pomoci právě podpořená předprojek-
tová studie. 
Byla podána také celá řada nových 
žádostí o finanční podporu z růz-
ných zdrojů. Bylo požádáno o dotaci 
z MPSV na poskytování sociálních 
služeb pro rok 2010 a dále také na 
pojistné pro osoby vykonávající ve-
řejnou službu. Opakovaně bylo po-
žádáno o dotaci z Úřadu vlády ČR na 
podporu terénní práce v roce 2010. 
Na posouzení čeká rovněž žádost 
o dotaci z ROP Moravskoslezsko pro 
projekt Modernizace vybavení zá-
kladních škol městského obvodu Slez-
ská Ostrava a pak také žádost na zís-
kání nadačního příspěvku z Nadace 
ČEZ pro projekt Realizace kulturních 
a společenských akcí seniorů.

ing. Jan Michalec, vedoucí oddělení 
pro obnovu a rozvoj obvodu

Brownfields v sadu Maxima Gorkého
Podařilo se zajistit finance na azylový dům, zateplení i sociální služby

Odbor vnitřních věcí zpraco-
val analýzu plnění kvalifikač-
ních předpokladů vzdělání 
všech zaměstnanců a kontrolu 
průběžného vzdělávání. 

Z výsledku vyplynuly tyto meziroč-
ní závěry. Byly porovnávány stavy ke 
konci roku 2008 k roku 2007. 
U základního a středního odborného 
vzdělání se snížil podíl o 8 %, naopak 
u vyšších stupňů, tj. úplného střední-
ho, vyššího odborného a VŠ vzdělání 
se podíl o 8 % zvýšil. Toto je důsle-
dek správné personální politiky, kdy 
zaměstnavatel neuděluje výjimky 
ze vzdělání a do výběrových řízení 
se hlásí uchazeči, kteří kvalifikační 
předpoklady vzdělání plní a mnohdy 
i převyšují. Dobrý vývoj zaznamenala 
věková struktura, kdy podíl zaměst-
nanců do 30 ti let se zvýšil o 4 %, 
střední kategorie, tj. od 30 do 50 ti let 
se zvýšil o 2 % a podíl zaměstnanců 
nad 50 let se snížil o 6%. Z hlediska 
zastoupení mužů a žen převládají 

ženy, kdy jejich podíl je 71 % a mužů 
29 %. V průběžném vzdělávání jsme 
zaznamenali výrazné zlepšení proti 
předchozím létům. Zákonnou povin-
ností každého úředníka je vzdělávat 
se. Je to dáno množstvím legislativy 
a jejich rychlými změnami. Každý 
úředník musí ve svém oboru absol-
vovat 18 dnů školení co tři roky. Dále 
musí mít vstupní vzdělávání a musí 
absolvovat tzv. zkoušku zvláštní od-
borné způsobilosti (ZOZ). Z 97 úřed-
níků, u kterých je toto vyžadováno, 
absolvovalo vstupní vzdělávání 95 
a 2 byli přihlášeni. ZOZ byla poža-
dována u 71 úředníků, kdy 70 ji ab-
solvovalo, pouze 1 ji v době kontroly 
neměl, byl však přihlášen a v záko-
nem stanovené lhůtě ji již absolvoval. 
Vzdělávání úředníků je drahá záleži-
tost, avšak investice do zaměstnanců 
se vždy v kvalitě jejich práce a vý-
sledcích při dozoru, kontrole a zá-
věrečném ročním auditu vrátí, když 
závěr auditu zní, „bez výhrad“. 

ing. Petr tobolík, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

Úředníci se neustále vzdělávají, 
mají potřebnou kvalifikaci

Pavilony ZŠ Pěší získaly moderní vzhled, 
jejich provoz teď bude úspornější
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SlezSká OStrAvA/  Téměř 
pět desítek občanů, kteří se 
významnou měrou podíleli 
v roce 2009 na rozvoji či 
propagaci městského obvodu 
v různých oblastech veřejného 
života, ocenil ve středu 2. 
prosince 2009 starosta 
Slezské Ostravy ing. Antonín 
Maštalíř. 

V nádherných prostorách obřadní 
síně slezskoostravské radnice obdrže-
li ocenění hosté z jeho rukou pamětní 
list, medaili a finanční dar. 
„Tato akce se už stala v našem obvodu 
tradicí. S blížícími se Vánocemi každo-
ročně oceňujeme ty, kteří pro obvod 
něco vykonali a kteří se podílejí na to-
lik potřebném rozvoji Slezské Ostravy. 
Je to alespoň symbolické poděkování 
za jejich práci a pomoc,“ říká starosta 
Antonín Maštalíř. 
Mezi oceněnými byla letos Silvie Še-
děnková, která zasvětila svůj volný 
čas práci s mladými heřmanickými 
hasiči, profesor Jan Hališka, jehož zá-
sluhou se na slezskoostravské radni-
ci konají pravidelné koncerty vážné 
hudby, nebo kronikář Karel Slíva, ak-
tivní spolupracovník Slezskoostrav-
ských novin. 

Poděkování z rukou starosty a jeho 
místostarostů převzal také prof. 
ing. Karel Obroučka, CSc za výraz-
nou odbornou pomoc městskému 
obvodu při řešení problémů ekolo-
gických zátěží, dále plukovník Ota-
kar Riegel za dlouholetou a zásluž-
nou práci pro Český svaz bojovníků 
za svobodu a za dlouholetou práci 
ve sdružení veteránů České obce 
legionářské nebo František Žeb-
rák za mapování historie Koblova, 
nebo Daniela Synková z Heřmanic, 
která se zcela nezištně stará o sta-
ré a opuštěné psy. “Velmi si tohoto 
ocení vážím, děkuji vedení obvodu 
za podporu, kterou mi dává a vě-
řím, že ještě nějaké ty opuštěné 
a smutné pejsky zachráním,” řekla 
Daniela Synková. 
Právě o jejím útulku a jejich svěřen-
cích napsala knihu s názvem Život 
je pes s podtitulem Příběh z kotců 
a pelíšků ostravská autorka Vladi-
míra Černajová. V poutavém a často 
humorném vyprávění přibližuje au-
torka čtenářům radosti i starosti této 
psí mámy z Heřmanic. Předmluvu ke 
knize napsala Marta Kubišová a z kaž-
dé zakoupené knihy jde na psí útulek 
paní Synkové 10 korun. 
 Marie Stypková 

(vice na www.slezska.cz/fotogalerie 
a na www.slezskaostrava.tv)

Starosta ocenil na pět desítek občanů

ZASLOUŽENĚ.  Josef Lukáš byl oceněn za celoživotní přínos městskému obvodu v oblasti publicisticko-historické činnosti, 
za vedení kroniky Kunčic a zpracování knihy „Z minulosti Kunčic nad Ostravicí“.  FOtO/  MArie StyPkOvá

HeřMAnice/  Koncem listopadu 
loňského roku zahájila společ-
nost Ostravské městské lesy, 
s.r.o., likvidaci více jak třicet 
let staré skládky v Ostravě 
Heřmanicích. V průběhu doby 
její existence bylo do původní 
rokle o šířce a hloubce cca 15 
metrů a délce asi 45 metrů 
„uloženo“ přibližně 4 tisíce 
metrů krychlových různého 
odpadu. 
„Na odstranění skládky se finančně 
podílí Magistrát města Ostravy, a to 
dotací z fondu životního prostředí 
a prostředky z rozpočtu města, a Úřad 
městského obvodu Slezská Ostrava,“ 
objasnil financování projektu ředi-
tel realizační společnosti Ing. Vladi-
mír Blahuta a dále dodal, že se jedná 
o nemalé finanční prostředky, a proto 
chce apelovat zejména na ostravskou 
veřejnost, aby svůj dále nevyužitelný 
odpad likvidovala na místech k tomu 
určených.
Do konce roku byl odtěžován odpad, 
který byl v rámci provozních možnos-
tí na lokalitě přímo tříděn a dále odvá-
žen na další zpracování a likvidaci na 
městskou skládku provozovanou spo-
lečností OZO Ostrava, s.r.o. Na odvozu 
se podílejí také Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava. Letos na jaře budou 
dokončeny terénní úpravy, na které 

bude využit také kompost vznikající 
z biologicky rozložitelného odpadu 
z údržby městských ploch. V konečné 
fázi bude pozemek zabezpečen tak, 
aby nedocházelo k novému ukládání 
odpadu.
Jak jsme už dříve informovali ve Slez-
skoostravských novinách, mnozí lidé, 
kteří zde žijí desítky let, pamatují, že 
skládka zde byla snad od nepaměti. 
„Bydlím tady padesát let a vždycky 
vyváželi lidé z širokého okolí do té 
rokliny za mým barákem nepotřebné 
věci, a to doslova. Pamatuji, jak sem 

kdosi vyhodil půlmetrákové prase, 
které se začalo rozkládat a ten strašný 
puch byl k nepřežití,“ nechal se tehdy 
slyšet jeden ze starousedlíků. „Jsem 
rád, že se s tím začalo konečně něco 
dělat a že i tady bude konečně pořá-
dek. Otázkou je, zda si místní nena-
jdou nějakou náhradní skládku někde 
v okolí,“ uzavřel straší muž. 
Na financování projektu se podílí také 
Úřad městského obvodu Slezská a re-
alizačně také Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava. 

lubomír zabavík, Marie Stypková

Na Liščině likvidují skládku

DOBRÁ ZPRÁVA. Na snímku vlevo skládka na Liščině před zahájením likvidace, 
respektive krátce po jejím zahájení, kdy se začalo s odklízením „hrubého“ odpadu. 
Snímek vpravo zachycuje samotnou likvidaci místa.  FOtO/ lUbOMír zábAvík

MicHálkOvice/  Stalo se již 
tradicí, že městský obvod 
Slezská Ostrava prostřednic-
tvím  odboru sociálních věcí 
uspořádal dne 26. listopadu 
loňského roku již 3. ročník 
Plesu pro seniory. 
Akce se uskutečnila v Kulturním 
domě v Ostravě-Michálkovicích a po-
čet zájemců rok od roku stoupá. Le-
tos projevilo zájem na 150 seniorů 
z Domů s pečovatelskou službou na 
ul. Hladnovské 119, O. Muglinov a ul. 
Heřmanické 10, Slezská Ostrava, dále 
z klubů seniorů  městského obvodu 
Slezská Ostrava a také v rámci dob-
ré spolupráce přijali pozvání senioři 
z Domova pro seniory Kamenec. 
Celým večerem hudebně provázel 
p.Krásný se svou kapelou a také pro-
gram byl velmi bohatý. Na úvod plesu 
zatančil latinskoamerické tance taneč-
ní pár z taneční školy AKCENT v Ostra-
vě, dále  vystoupil kouzelník Ondřej 

Sládek, úřadující mistr České repub-
liky v moderní magii. Na závěr plesu 
vystoupilo taneční seskupení „Bolatič-
tí mažoreti“, které bylo překvapením 
večera. Byla připravena rovněž bohatá 
tombola, kde se losovalo o 65 hodnot-
ných cen. První cenou byl víkendový 
pobyt v lázních Darkov, který získala 
paní Anna Jungová. Projevila velkou 
radost, neboť, jak sama podotkla – 
moc takový odpočinek potřebuje a má 
potíže s pohybovým ústrojím. 
Naše poděkování patří také sponzo-
rům, kteří přispěli k tomu, že akce 
byla připravena pro větší počet zájem-
ců, s lákavým programem a bohatou 
tombolou. Máme zájem na tom, aby se 
pořádání plesu pro seniory v našem 
obvodě stalo nejen tradicí, ale také 
místem společného setkání, kulturní-
ho zážitku a přispěním k pozitivnímu 
životnímu nadhledu. Už nyní se těší-
me na přípravu dalšího ročníku plesu 
v příštím roce. 
 ing. kateřina Michaliková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

Ples seniory nadchl

ZMĚNA JE ŽIVOT.  Nejen zatančit si, ale i pobavit se a zapomenout na starosti všed-
ních dnů si přišli slezskoostravští senioři do michálkovického kulturního domu. O skvělý 
program se zasloužili zaměstnanci odboru sociálních věcí.   FOtO/  lUbOMír ČASnOcHA

kdo umí, ten umí
Městský odbor Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí a Dům s pečovatelskou 
službou v Muglinově, uspořádal dne 26.11. již třetí ples seniorů. Ples se konal 
v  KD v  Michálkovicích a  měl obrovský úspěch. Pořadatelé se postarali o  vý-
borné pohoštění, nádherný program, který se moc líbil a také o přebohatou 
tombolu. K tanci a poslechu hrála hudba pana Zdeňka Krásného. 
Nálada byla ohromná, tančilo se a  zpívalo a  nikdo nechtěl domů. Proto by-
chom rádi poděkovali všem, kdo se na této příjemné akci podíleli. Hlavně pe-
čovatelkám, které pod vedením paní vedoucí Ing. Kateřiny Michalíkové připra-
vily výborné pohoštění a postaraly se o imobilní klienty. Největší poděkování 
patří vedoucímu sociálního odboru p. Mgr. Zdeňku Matýskovi, který má od nás 
palec nahoru. Za všechny seniory Anna goczalová 

Cyklus komorních koncertů, 
které se konají za podpory 
statutárního města Ostravy 
v obřadní síni slezskoost-
ravské radnice, pokračuje 
i v novém roce 2010. 

Na leden jsme připravili koncert Wi-
hanova kvarteta. V jejich podání zazní 
Smyčcový kvartet d moll KV 421 W. A. 
Mozarta, Smyčcový kvartet d moll č. 2 
Bedřicha Smetany a Smyčcový kvartet 
As dur op. 105 Antonína Dvořáka.
Věříme, že si koncert Wihanova kvar-
teta, které hraje ve složení Leoš Čepic-
ký (housle), Jan Schulmeister (hous-
le), Jiří Žigmund (viola) a Aleš Kaspřík 
(violoncello), nenecháte ujít. Do „do-
mácího prostředí“ se alespoň pro ten-
to večer vrátí Jirka Žigmund, který své 
dětství strávil v Heřmanicích na ulici 

V Korunce a mnozí si ho pamatujeme 
i z místní základní školy na Chrustově 
ulici.
Vstupenky za 50,- Kč si můžete zakou-
pit od 2. ledna v galerii ve slezskoos-
travské radnici v úterý až pátek od 
10,00 do 18,00 hodin (polední pře-
stávka 12,00 – 12,30 hod.), v sobotu 
a neděli od 10,00 do 16,00 hodin. 
Současně se omlouváme všem, na 
které nezbylo místo na adventním 
koncertu, vstupenky byly vyprodány 
během dvou dnů. Jsme samozřejmě 
rádi, že si koncerty získaly takovou 
popularitu, a hlavně že je navštěvují 
stále noví posluchači. Bohužel kapaci-
ta obřadní síně je omezena a zvýšení 
počtu posluchačů by bylo na úkor pří-
jemného kulturního zážitku.
Případné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093.
 lenka kačmaříková

Na radnici zahraje Wihanovo kvarteto
Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava
pod záštitou starosty

a
za podpory statutárního města Ostravy

Vás zvou na

Koncert
Wihanova kvarteta

12. ledna 2010 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

Koncert
Wihanova kvarteta

12. ledna 2010 v 19.00 hodin
ve slezskoostravské radnici
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Bojovali v Orion Cupu
MUglinOv/  Ve středu 17.prosince 
2009 se v areálu Základní školy L. Štú-
ra v Ostravě-Porubě uskutečnil okresní 
turnaj sportovní soutěže FLORBAL ORI-
ON CUP. Tento turnaj byl určen vítězům 
předchozích vyřazovacích kol, v němž 
soutěžilo celkem 78 ostravských zá-
kladních škol a víceletých gymnázií.
Florbalové družstvo naší základní 
školy se v turnaji střetlo s velice těž-
kými soupeři, jako  např. s hokejisty 
Vítkovic a Sarezy Ostrava. Jednotlivá 
utkání měla vysokou sportovní úro-
veň, byla velice vyrovnaná a o koneč-
ném pořadí rozhodovaly minimální 
bodové rozdíly a výše skóre.
V konečném účtování jsme obsadili 
velice hezké 5. místo, které vzhledem 
k silné konkurenci a počtu zúčastně-
ných škol považujeme za velký úspěch 
a dobrou reprezentaci Slezské Ostravy. 

Mgr. František vrána,  ředitel ZŠ Pěší

krátce ze ZŠ Chrustova
SlezSká OStrAvA/  V povědomí 
lidí je prosinec nejen dobou 
Vánoc, ale také jim předchá-
zející vánoční atmosféry. 
Tu začali žáci nasávat nejen díky pro-
bíhajícím výzdobám tříd,  ale také 
prostřednictvím Mikuláše s anděly 
a čerty, kteří 4. prosince procházeli 
naší školou. 
Jak bývá našim dobrým zvykem, byla 
organizace přenechána ročníku nej-
vyššímu, tedy žákům 9. třídy. Ani le-
tošní poslední ročník nezklamal, ba 
právě naopak. Už při přípravách za-
hrnujících tvorbu programu a výrobu 
masek bylo vidět, že je to pro „devá-
ťáky“ příležitost, jak udělat radost dě-
tem, tak se pobavit i ve svých řadách. 
Důkazem byla vedle dobré nálady pro-
pracovanost a z toho čišící důvěryhod-
nost kostýmů spolu s pestrým pro-
gramem. Řinčení řetězů na chodbách 
nemohl od 3. vyučovací hodiny nikdo 

přeslechnout. Díky vytvoření výborné 
atmosféry byli s překvapením ve veli-
kém očekávání jejich příchodu nejen ti 
nejmenší, ale i žáci 7. a 8. tříd. Mikuláš 
s anděly a čerty obcházeli jednotlivé 
třídy postupně, a to od těch nejmen-
ších. Výjimkou nebyla ani mateřská 
škola. Tito předškoláci ani nedutali 
a potěšili přítomné krásně připra-
venou básničkou a písničkou, za což 
byli obdarováni sladkou odměnou. Ta 
samozřejmě neminula žádnou z tříd. 
Zatímco andělé rozdávali sladkosti, 
čerti těm zlobivějším pořádně vyprá-
šili kožichy. Tomu však předcházely 
ještě různé soutěže a hlavně rozhovor 
s žáky na téma vánoční zvyky dopl-
něný o zajímavé informace z již méně 
známých vánočních tradic. Snad se žá-
kům některé ze skoro zapomenutých 
tradic zalíbily a zkusí se doma zasadit 
o jejich obnovení a posílení duchu Vá-
noc v tom pravém slova smyslu.
 Mgr. kateřina komárková

Za básničku sladká odměna

Mikuláš v mateřské školce 
koblov a Antošovice
kOblOv/  V letošním roce již tradičně žáci 3. ročníku 
pedagogického lycea soukromé školy IUVENTAS 
v kostýmech Mikuláše, andělů a čertů pod vedením 
pana učitele MgA. Petra Rašky navštívili MŠ v Koblově 
i Antošovicích.
Společně si s dětmi v mateřských školkách zazpívali, za-
tancovali a zahráli.
Děti ze školky  i diagnostického ústavu v Koblově pak 7. 
prosince přišly navštívit školu, kde si pro ně žáci IUVEN-
TASu připravili bohatý dopolední program plný zábavy. 
Děti  měly možnost pod vedením žáků pedagogických 
lyceí vyrobit ozdoby, ochutnat něco dobrého na zub, 
viděly středověké rytíře a Mikuláš jim pak za odměnu 
nadělil malé dárečky.
Všichni si atmosféru užili, měli dobrou náladu a plno 
zážitků. Těšíme se všichni na další rok. 
 bc. Marta konkolová, IUVENTAS

Mikuláš, čerti a anděl vlítli 
přímo do vyučování 
MUglinOv/  Čtvrtek 3. prosince 2009 přinesl dětem 
1. stupně naší školy velké a nečekané překvapení. V 
jednotlivých třídách probíhala normální výuka, když v 
tom se ozvalo silné bouchání na dveře a do třídy vešly 
pohádkové bytosti Mikuláše, dvou čertů a anděla, do-
konale ztvárněné žáky 9. ročníku – Lucií Bezručovou, 
Martinou Petrovičovou, Leonou Rusinovou a Martinem 
Ševčíkem.
Čertíci, Mikuláš i anděl měli perfektní přehled o hod-
ných a zlobivých dětech v jednotlivých třídách a každé 
dítě po zásluze „odměnili“ mikulášskou nadílkou.
Atmosféra ve třídách byla velice bezprostřední a děti si 
užily hodně pěkných emocí.  (zsp)

nejmenší si vyzkoušeli 
školu, prozatím nanečisto
SlezSká OStrAvA/  Dne 11. listopadu 2009 se poprvé 
otevřely dveře ZŠ Bohumínská budoucím školáčkům, 
kteří se v rámci projektu Předškoláci na Kamenci 
zúčastnili naší první akce. 
Do školních laviček usedlo 21 dětí, na které už čekaly 
dvě milé paní učitelky – Mgr. Jaroslava Skříčilová 
a Mgr. Anna Měrková, aby jim zprostředkovaly 
skutečnou vyučovací hodinu. Děti si v příjemné 
atmosféře nejen zazpívaly, ale i  vyzkoušely spoustu 
dovedností, které už částečně znají z mateřských 
škol. Zatímco jejich rodiče přivítal ve sborovně pan 
ředitel Mgr. Radek Pollo, paní zástupkyně Mgr. Hana 
Bayerová a ostatní pedagogové z I. stupně školy. 
Po krátké výměně dotazů a odpovědí i po malém 
občerstvení se dospělí vydali na  prohlídku školní bu-
dovy: zhlédli rekonstruovanou tělocvičnu, všechny 
odborné učebny, nahlédli do tříd, také se zastavili 
ve školní  jídelně i v nově vybavené družině, kde by 
v budoucnu mohly jejich děti trávit čas po vyučování.
Věříme, že dětem se hodina líbila a rády přivedou své 
rodiče do školy znovu, tentokrát 16. prosince 2009 
na akci Vánoční dílny, kde si nejen vyrobí drobné 
vánoční ozdoby, ale také v téměř rodinné atmosféře 
proberou další zajímavá témata s přítomnými peda-
gogy i žáky naší školy. 
 Hana Smělíková, ZŠ Bohumínská

Na čerty hned tak nezapomenou

NADÍLKA  SE  VŠÍM  VŠUDY.  Na Mi-
kulášské besídce se v Kulturním domě 
v Muglinově sešlo na sto padesát dětí. 
 FOtO/  lUbOMír ČASnOcHA

MUglinOv/  Mikuláš, čert a anděl 
navštívili v neděli 6. prosince 
téměř sto padesát dětí, které na 
ně netrpělivě čekaly v Kultur-
ním domě Muglinov. 

Vystrašené, ale zároveň „natěšené“ 
děti doprovodily na akci plnou zábavy 
a her jejich rodiče. Perfektní organiza-
ce, o kterou se zasloužili mladí dobro-
volní hasiči z Muglinova, tak navodila 
tu správnou předvánoční náladu. 
Než se však holčičky a chlapečci tří 
pohádkových postav dočkaly, tančily, 
hrály si a soutěžily, aby si nadílku za-
sloužily. 
Do sálu kulturního domu pak vpadli 
strašliví čerti. A do dětí jako když stře-
lí. Rozutekly se ke svým maminkám 
a tatínkům, aby je ochránily. Nakonec 
je z jejich strachu vysvobodili Mikuláš 
a anděl. Dětem rozdávali balíčky dob-
rot a bylo vidět, že pro ty nejmenší je 
to obrovský zážitek, na který hned tak 
nezapomenou. 
Dobrovolný sbor hasičů z Muglinova se 
o děti a mládež opravdu velmi dobře 
stará a za to jim patří upřímný dík.  (luč)

SOS Planeta země
Naši žáci 6. – 8. tříd se zaujetím přijali vzhledem 
k aktuálnosti tématu ekologie nabídku internetové 
soutěže společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Této 
akce, která probíhala prostřednictvím speciálních 
webových stránek po dobu čtyř týdnů v měsíci listo-
padu, se zúčastnilo nesčetné množství škol z celé re-
publiky. Celá soutěž měla množství výchovně-vzdě-
lávacích aspektů. Žáky si získala především svou 
hravou formou, kterou je informovala o aktuálních 
ekologických tématech a nutnosti aktivního využí-
vání internetu, jakožto stěžejního zdroje informací. 
Každý z týdnů byl věnován jiné oblasti. Žáci tak po-
stupně získávali vědomosti z oblasti recyklace, eko-
logické dopravy a mnohých dalších nebezpečí ohro-
žujících naše životní prostředí. Samozřejmě nebyly 
opomenuty ani způsoby, jakými může naší planetě 
pomoci každý z nás.   

Ozvěny ekofilmu Ostrava
Po loňské zkušenosti se rozhodl celý druhý stupeň 
ZŠ Chrustova  2.  a 3. prosince opětovně zúčast-
nit Mezinárodního filmového festivalu o životním 
prostředí a přírodním kulturním dědictví,  který 
je nejstarším filmovým festivalem tohoto druhu 
v Evropě. Přehlídka filmů, která v Ostravě proběhla 
koncem měsíce listopadu, je přístupná nejen školní 
mládeži, ale především také široké veřejnosti. Pro 
naše žáky byla v rámci podpory environmentální 
výuky přínosná především díky doplnění zhléd-
nutých filmů diskusí s odborníkem na dané téma. 
Žáci se tak podívali problematice ekologie blíže do 
očí a u nejednoho z nich nabylo toto téma vyššího 
zájmu. 

Proti drogám bojují už teď
Snaha předcházet rizikovému chování a ve spoji-
tosti s ním i drogová prevence jsou témata čím dál 
aktuálnější. Této problematice sociálně patologic-
kých jevů se již 12 let věnuje Obecně prospěšná 
společnost Renarkon, která poskytuje vedle svých 
aktivit i dlouhodobý preventivní program BUĎ OK, 
jenž je určen mj. i pro základní školy. Naše škola 
se rozhodla do tohoto programu zapojit. Jedná se 
o jednotlivé bloky, které žáci 1., 5. a 7. třídy absol-
vují několikrát v průběhu roku pod vedením členů 
lektorského týmu. Výběr tříd nebyl náhodný, ale vy-
cházel z daných témat a aktuálních potřeb. U žáků 1. 
třídy se jednalo o prožitkový program zaměřený na 
adaptaci ve škole a ztotožnění se s rolí školáka, kte-
rý by měl našim prvňáčkům jejich situaci usnadnit. 
5. a 7. třídu jsme do programu zapojili s myšlenkou 
zlepšení a posílení vztahů v kolektivu. Blok určený 
těmto třídám byl zaměřen na komunikaci a vztahy 
ve třídě a na problematiku šikany. Žáci se dověděli 
mnoho nového, mohli si ve skupinkách vyzkoušet 
zinscenovat různé situace a možnosti jejich řešení 
a zároveň učit se vzájemné spolupráci. Celá akce se 
osvědčila a je tedy pravděpodobné, že se i další tří-
dy budou těchto bloků prostřednictvím Renarkonu 
účastnit. Mgr.  kateřina komárková

Občanské sdružení Vzájemné 
soužití, Tým Hnízdo - Čiriklano 
Kher uspořádalo na sklonku 
loňského roku pro rodiny s dět-
mi  víkendový pobyt nazvaný 
Po stopách sněžného muže.

Zajímavá akce se uskutečnila ve dnech 
28. až 30. prosince ve Frýdlantu nad 
Ostravici v rekreačním středisku Bu-
doucnost. Víkendový pobyt byl  určen  
pro rodiny s dětmi, které  jsou klien-

ty občanského sdružení. Pro rodiče 
i děti byl  připraven bohatý a zajíma-
vý  program. Maminky i tatínkové se 
aktivně zapojili do přednášek na téma 
Boj proti lichvě, Péče o děti, nebo do  
skupinových her. Poslední večer se 
nesl v duchu příjemné zábavy.
Cílem celé akce a projektu  bylo pod-
pořit  rodiny s dětmi, u kterých v dů-
sledku obtížného životní situace hro-
zí umístění dětí do ústavní výchovy. 
Akce byla  podpořena z projektu OKD. 
 elena Žídková

Rodiny s dětmi se vydaly 
po stopách sněžného muže

JEN TAK DÁL. Mladí florbalisté ze ZŠ 
Pěší získali pěkné 5. místo. 
  FOtO/ ArcHiv škOly

MUglinOv/  V pátek 18. prosince 
2009 se uskutečnil v areálu Základní 
školy Pěší v Ostravě-Muglinově  „Den 
otevřených dveří“.
Této akce se zúčastnily děti předškol-
ního věku a pedagogické pracovnice 
okolních mateřských škol a dále pak 
jednotliví rodiče malých „předškoláků“.
V rámci „Dne otevřených dveří“ 
děti navštívily vyučovací hodinu 
v 1. ročníku, zahrály si zajímavé hry 
v učebně počítačů a zapojily se do 

sportovních a soutěžních aktivit  
v tělocvičně, školní družině a dalších 
prostorách školy.
Nechyběl pochopitelně ani vánoční 
stromeček, pod nímž si děti mohly vy-
brat drobný upomínkový dárek.
Věříme, že se s malými předškoláky 
a jejich rodiči sejdeme v naší škole 
ve dnech 18. - 19. ledna 2010 v rám-
ci zápisu do 1. tříd školního roku 
2010/2011.
 Mgr. František vrána, ředitel školy

Muglinovská ZŠ otevřela dveře
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SlezSká OStrAvA/  O šedesát balónků 
více než předloni se 10. prosince 2009 
vzneslo nad slezskoostravskou radnici. 
Žáci slezskoostravských mateřských 
a základních škol se totiž pokusili 
i letos o rekord ve vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi a nakonec jich k nebi 
poslali 1120.
Základnou pro letošní ročník bylo náměstí 
v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekven-
ce 1 odstartoval přesně v 15:40 hodin jednotné 
vypuštění balónků pohádkový princ Jan Čenský.
Ve Slezské Ostravě se akce organizačně ujala 
Mateřská škola Požární spolu se Základní a Ma-
teřskou školou Chrustova. Na hladkém průběhu 
akce se podíleli také mladí heřmaničtí hasiči, 
kteří již od dopoledních hodin nafukovali v útro-
bách radnice stovky oranžových balónků. A ty 
byly stejně jako loni opravdu všude a lidé, kte-
ří si přišli ve čtvrtek na radnici něco vyřídit, si 
mohli vykroutit krky. 
Po třetí hodině odpolední se vše přesunulo před 
budovu radnice, kde děti zazpívaly koledy. Sou-
částí akce bylo i vyhodnocení nejhezčích obráz-
ků s přáním Ježíškovi. Děti, jejichž výtvory byly 
ohodnoceny jako nejlepší, převzaly z rukou sta-
rosty Antonína Maštalíře krásné dárečky, napří-
klad plyšové hračky. 
„Bylo to velmi dojemné a když se všechny ty ba-
lónky vznesly k nebi, musel jsem zatlačit slzu 

dojetí. Vžil jsem se totiž do všech těch dětských 
duší, které si upřímně přejí, aby se jim jejich přá-
ní, které Ježíškovi poslaly, splnila,“ zhodnotil na 
závěr starosta a všem popřál krásné Vánoce. 
(reportáž z akce najdete na www.slezskaostrava.tv) 
 Marie Stypková 

K nebi se vzneslo přes tisíc balónků

ZÁŽITEK.  Opravdovým zážitkem byla akce 
s názvem Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, 
která se uskutečnila před slezskootravskou radni-
cí 10. prosince 2009.  FOtO/  lUbOMír ČASnOcHA

Dne 10. prosince 2009 jsme se opět sešli před 
slezskoostravskou radnicí, abychom poslali po-
mocí nafukovacích balónků přáníčko Ježíškovi. 
Jsme jedním z organizátorů  akce, kterou jsme si  
jistě nejen v naší MŠ oblíbili. Spokojenost a radost 
v dětských očích je pro nás odměnou a poděko-
váním za naší práci. Stejně tak bych u příležitosti 
nového roku chtěla jménem všech pracovišť MŠ  
Chrustova poděkovat vedení radnice a  odboru 
školství za vstřícnost, uznání a pochopení při ře-
šení všedních problémů, které se odvíjejí od běž-
ného denního života  provozu mateřských škol, 
za důvěru, která je nám všem dána s tím, že věřím, 
že děláme vše pro to, aby byla na obou stranách 
spokojenost a dostávalo se nám i nadále uznání , 
ocenění a laskavých slov ze strany zřizovatele. 
 Za MŠ Chrustova Jarmila Jílková

SlezSká OStrAvA/  Kapacita 
prostor Slezskoostravského 
hradu, který patří mezi 
dvacet nejnavštěvovanějších 
památek v zemi, stále nestačí. 
K hradu se proto buduje nové 
severní křídlo. 
V něm bude sál pro dvě stovky lidí 
a nahoře vznikne velká otevřená pa-
vlač. Nová budova přijde na více než 
deset milionů korun a zaplatí ji město 
a Evropská unie.
Protože v lednu bývá hrad zavřený, 
první akce by se v něm měly konat 
v únoru. Sál o rozloze skoro tři sta 

čtverečních metrů bude zdobit dva-
náct metrů dlouhá a přes metr a půl 
vysoká barevná dřevořezba, která 
bude představovat čtyři období z his-
torie hradu: století třinácté, sedmnác-
té, dvacáté a jedenadvacáté.
Dřevořezba vzniká přímo na hradě 
a pracuje na ní známý polský řezbář 
Janusz Czupryniak, který je autorem 
deskové dřevořezby v obřadní síni či 
betlému a oltáře v kapli.
Loni hrad navštívilo přes sto padesát 
tisíc lidí. Pořádalo se tam 118 akcí 
a dvaašedesát svatebních obřadů.
V okolí se hradu se už začalo také 
s úpravou zelených ploch v rámci pří-
prav na přestěhování městečka minia-

tur – Miniuni - z prostoru v sousedství 
Černé louky. Terénní úpravy a vybudo-
vání kanalizace a odvodnění terénu by 
se měly provádět letos na podzim. Poté 
by se tam mělo více než třicet modelů 
věhlasných staveb přestěhovat. 
„Jako starostu Slezské Ostravy mě 
velmi těší, že tato ještě nedávno zce-
la zdevastovaná památka postupně 
vstává z mrtvých. Na tom, že se hrad 
stává nejnavštěvovanějším místem 
Ostravy, mají bezesporu zásluhu nad-
šenci, pro které je tento objekt srdeční 
záležitostí. Myslím, že je nás mnoho, 
kteří jejich úsilí kvitujeme s povdě-
kem,“ hodnotí starosta ing. Antonín 
Maštalíř. Marie Stypková

Hrad se rozrůstá do krásy
Má novou přístavbu, vzniká zde i dřevořezba Janusze czupryniaka

SlezSká OStrAvA/  Setkání členů 
Společenství průmyslových podni-
ků Moravy a Slezska (SPPMS), šesté 
v pořadí, proběhlo  v pátek 4. prosince 
v aule Vysoké školy podnikání u pří-
ležitosti desátého výročí vzniku této 
soukromé vysoké školy. 
Po úvodním slovu prezidenta SPPMS 
Ing. Jana Skipaly, Ph.D. se představil 
účastníkům VŠP její rektor doc. Ph.Dr. 
Josef Jünger. Hovořil zejména o ino-
vacích, jež byly v probíhajícím akade-
mickém roce zavedeny a které by měly 
mimo jiného poskytnout studentům 
vědomosti požadované praxí a usnad-
nit jim uplatnění v konkrétních fir-
mách a společnostech. Zajímavé pak 
byly nepochybně konkrétní poznatky 
některých podnikatelských subjektů 

z překonávání ekonomické krize, jakož 
i přednáška o restrukturalizaci coby 
nástroji ke zmírnění dopadů současné 
recese. Pánové Jünger a Skipala pode-
psali Dohodu o spolupráci mezi VŠP, 
a.s., a SPPMS, také Smlouvu o part-
nerství při realizaci projektu Podni-
katelský inkubátor IT a služby. Vysoká 
škola podnikání obdržela u této příle-
žitosti Pamětní list podobně jako další 
členové Společenství, včetně starosty 
městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing. Antonína Maštalíře. Rektor Josef 
Jünger předal pamětní plaketu a pa-
mětní list k výročí školy prezidentovi 
Janu Skipalovi. V závěru poctil svou 
návštěvou společné zasedání členů 
obou stran také ministr vnitra ČR Mar-
tin Pecina.  (pš,sy)

Průmyslníci navštívili VŠP

PAMĚTNÍ LIST. Starostovi Antonínu Maštalířovi předal Pamětní list prezident Spo-
lečenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Jan Skipala.  FOtO/  PAvel šMíD

Slavnostní vernisáží byla 17. prosince zahájena 
další z výstav ve Slezskoostravské galerii. 
Tentokrát si mohou zájemci prohlédnout práce 
studentů katedry architektury Fakulty staveb-
ní Vysoké školy báňské v Ostravě. 

Výstava  s názvem Škola architektury v Ostravě představu-
je výuku oboru architektura a stavitelství na bakalářském 
i magisterském stupni. Vystaveny jsou studentské práce ze 
základů architektonického navrhování, ateliérové tvorby,
architektonické kompozice, modelování a kreslení.
Katedra architektury Fakulty stavební VŠB-TUO je nej-
mladší 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 inspirativním 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. 
Poněkud netradiční výstavy se zúčastnili nejen čelní před-
stavitelé zmíněné katedry, studenti, ale také zástupci měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 

„Jsem rád, že si studenti vybrali pro své práce právě naši 
nádhernou galerii. Velmi mě těší také fakt, že i v Ostravě 
se začíná studovat architektura, která je pro tento průmys-
lem zkoušený region více než potřebná,“ řekl starosta ing. 
Antonín Maštalíř. 
Mezi přítomnými nechyběli ani místostarostové obvodu 
Hana Heráková a Radomír Mandok. 
Jednotlivé práce si mohou zájemci prohlédnout až do 31. 
ledna letošního roku. 

Studenti architektury vystavují svá díla

VERNISÁŽ. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnilo ně-
kolik desítek hostů.  FOtO/  lUbOMír ČASnOcHA

Český zahrádkářský svaz Ostrava – Muglinov
přeje všem spoluobčanům úspěšný rok 2010

a zároveň zve na tradiční zahrádkářský ples,
který se uskuteční 13. února v 19 hodin v Kulturním domě Muglinov



SONledeN 20106

městská policie Slezská Ostrava

termíny zápisů dětí do 1. tříd zš městského 
obvodu Slezská Ostrava na školní rok 2010/2011

SlezSká OStrAvA/  Halda Ema 
je nejvyšším bodem centra 
Ostravy, a tak láká nejen 
historiky, ale také turisty, 
školní třídy a vůbec spoustu 
lidí. 

„Výstup“ na vrchol haldy vede přes 
tak trošku nebezpečné, ale nadmí-
ru zajímavé místo – přes doutnající 
svah haldy, kde na povrch vystu-
puje lehký šedomodrý kouř. Úplně 
jako na Vesuvu v Itálii. Společnost 
DIAMO, která toto místo zkoumala, 
zjistila, že není sice úplně bezpečné, 
ale taky není nějak nadmíru nebez-
pečné. Pokud uvedené místo ná-
vštěvník přejde s trochou obav, je to 
v pořádku. Kdyby se tam ale usadil 
ke svačině, nebo na tomto kouřícím 
místě usnul, už by to pro něj nebez-
pečné bylo. 

Dohoda mezi Diamem, Klubem čes-
kých turistů a majitelem pozemku, 
kterým je společnost RPG Land, zní, že 
přístupu na hladu nelze bránit, když je 
to tak významné místo, ale je potřeba 
vyznačit na haldu novou stezku, která 
ono „nebezpečné“ místo obejde. Klub 
českých turistů vyznačí na vrchol no-
vou stezku na jaře roku 2010, aby byla 
připravena na novou turistickou sezó-
nu. A aby návštěvníci nepřišli o kou-
řící místo zkrátka, bude na vrcholu 
vybudována za podpory Nadace Lan-
dek vyhlídková plošina, ze které bude 
dobře vidět nejen doutnající část hal-
dy, ale také celé centrum Ostravy a při 
dobré viditelnosti i Beskydy, podhůří 
Beskyd a část Oderských vrchů.
Nový výstup na haldu Ema bude sou-
částí budované Naučné stezky Halda 
Ema - Slezská Ostrava, která propojí 
Černou louku, Slezskoostravský hrad, 
haldu Ema, ZOO a slezskoostravskou 

radnici. Na dvanácti naučných tabu-
lích bude mnoho zajímavostí z území 
Slezské Ostravy. První tabule je již 
umístěna u Slezskoostravské radnice 
a je na ní i podrobná mapka celé trasy 
naučné stezky. Budování stezky pod-
poruje obvod Slezská Ostrava, Nadace 
OKD a program „Prazdroj lidem“.
Otevření stezky na vrchol haldy Ema 
i celé naučné stezky předpokládá-
me u příležitosti Dne Země v sobotu 
24. dubna 2010 v rámci pochodu od 
Slezskoostravského hradu přes haldu 
Ema až do areálu Hornického muzea 
v Petřkovicích pod Landekem a zve-
me na tento pochod především ob-
čany Slezské Ostravy a také všechny 
zájemce o trochu pohybu a poznání 
méně známých zákoutí Ostravy. Přijď-
te se podívat na haldu Ema, jedno ze 
zajímavých míst Ostravy.

Mojmír nováček,
Klub českých turistů

PRVNÍ VLAŠTOVKA.  Informace nejen o haldě Ema, ale i ostatních zajímavostech 
Slezské Ostravy, přiblíží dvanáct naučných tabulí. Jedna z nich byla nedávno nain-
stalována u slezskoostravské radnice na Keltičkově ulici.  FOtO/  MArie StyPkOvá

Na haldu Ema vede nová stezka
na dvanácti naučných tabulích bude mnoho zajímavostí z území Slezské Ostravy

za pár sladkostí několikatisícová pokuta
Slezská Ostrava/  Poněkud dramatickou dohru měla zpočátku banální krádež 
v prodejně ve Slezské Ostravě, ke které došlo 7. listopadu 2009. Pětadvacetiletý 
muž zde strčil do kapsy čtyři čokoládové tyčinky a prošel přes pokladnu, aniž by je 
zaplatil. Byl však zadržen pracovníkem bezpečnostní služby, který přivolal na místo 
městskou policii. Zloděj odmítl prokázat svou totožnost a strážníkům vulgárně na-
dával. Proto musel být ke zjištění totožnosti předveden na Policii ČR. Avšak ani tam 
se to neobešlo bez problémů. Dotyčný se vzpouzel, odmítal nastoupit do služební-
ho vozidla a nakonec musel být spoután. Na policejním oddělení byla ověřena jeho 
totožnost a bylo mu sděleno, že přestupek, kterého se dopustil, bude postoupen 
k projednání správnímu orgánu. Ukradené sladkosti v hodnotě 39 korun tak mo-
hou mladého muže přijít poněkud draho, neboť mu hrozí pokuta až 15 tisíc korun. 

Strážníci přistihli původce černé skládky
Kunčičky/  Dvaadvacetiletého muže, který vezl na kole objemný pytel, si všimli 
koncem roku strážníci městské policie v Ostravě-Kunčičkách. Poblíž křižovatky ulic 
Lihovarské a Vratimovské pojali muži zákona podezření, že muž se zde chce zba-
vit odpadu. Jejich podezření se vzápětí potvrdilo, když muž po chvíli sesedl z kola 
a pytel odhodil do křoví. Poté chtěl odjet, ale to již zakročili strážníci. Zjistili, že pytel 
byl plný materiálu používaného jako izolace elektrických kabelů. Dotyčný se bránil 
tím, že v místě odhazují odpadky všichni, tak proč by nemohl on. Strážníci pořídili 
fotodokumentaci a muže vyzvali, aby si odpad, který zde odhodil, odvezl a rovněž 
jej informovali o možnosti jeho bezplatného odevzdání ve sběrném dvoře. Celá věc 
byla postoupena k projednání správnímu orgánu. Za nepovolené odložení odpadu 
mimo místa povolená zákonem přitom hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

nemocný chtěl skončit se životem
Muglinov/  Na tísňovou linku zavolal koncem listopadu devětatřicetiletý muž 
z Ostravy-Muglinova a operátorovi sdělil, že má v úmyslu spáchat sebevraždu. 
Zatímco operátor s volajícím komunikoval, k telefonní budce, odkud bylo volá-
no, vyjela hlídka městské policie. Když strážníci dorazili na místo, muž se jim 
přiznal, že trpí psychickou nemocí a pravidelně užívá léky. Také vyšlo najevo, 
že byl zbaven svéprávnosti. Strážníci pro jistotu na místo zavolali sanitku a muž 
byl převezen k vyšetření.  (sy)

OStrAvA/  Do provozu byly 18. prosince 2008 
slavnostně uvedeny informační tabule Městské 
policie Ostrava, a to na území celé Ostravy.
Informační tabule jsou součástí projektu Bezpečnější Os-
trava, který je financován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR 
a z rozpočtu města Ostravy. 
Jedná se v podstatě o uzamykatelné zasklené tabule, které 
budou využívat zejména místní strážníci-okrskáři ve spolu-
práci se skupinou prevence pro sdělení důležitých informací 
občanům, k informování veřejnosti o preventivních aktivi-
tách městské policie, do kterých se mohou zapojit a sdělení 
kontaktů, kam se mohou občané obrátit s žádostí o pomoc. 
Informační tabule a schránky jsou určeny všem občanům, 
zejména však těm, kteří nevyužívají k získávání informací in-
ternet, což jsou především starší nebo sociálně slabší občané
Občané mohou tímto způsobem získat informace na 19 
místech po celé Ostravě. Pokud jde o městský obvod Slez-
ská Ostrava, důležité informace se mohou  občané dočíst na 
tabulích na ulici Na Liščině v Ostravě-Hrušově a na Škrobál-
kově ulici v Ostravě-Kunčičkách. 
Věříme, že tento způsob komunikace mezi občany a měst-
skou policií si najde své příznivce a občané budou tento 
způsob komunikace co možná nejvíce využívat. 
  vladimíra zychová, MP Ostrava

BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVA.  Informační tabule městské poli-
cie najdou občané také na Liščině a v Kunčičkách.  FOtO/  MPO

Informační tabule Městské policie Ostrava

PeČOvAtelSká SlUŽbA
kOntAktní OSOby:  

vedoucí oddělení sociálních služeb:  
ing. kateřina Michaliková

Tel.: 596245502, 602369430, e-mail: kmichalikova@slezska.cz  
Sociální pracovnice: 

bc. Mužiková kateřina  
Tel.: 596613711, 724676291, e-mail:  kmuzikova@slezska.cz  

Mgr. kotová kateřina 
Tel.: 596613711, 725567936, e-mail:  kkotova@slezska.cz 

kontaktní adresa:  DPS Hladnovská 119, O. Muglinov
oddělení sociálních služeb

Místo poskytování PS
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů městského 

obvodu Slezská Ostrava včetně domácností Domů s pečovatelskou službou. 
Občanům městského obvodu Michálkovice, Radvanice a Bartovice  oddělení 

sociálních služeb  zajišťuje dovoz jídla a nákupů.   

Úkony pečovatelské služby
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podrobné informace o pečovatelské službě Vám rádi poskytneme osobně, nebo 
je najdete na internetových stránkách: 

www.slezska.cz

zdevastované 
garáže je třeba 
odstranit
SlezSká OStrAvA/ Vzhledem 
k velmi významnému počtu řado-
vých garáží v městském obvodu 
Slezská Ostrava a jejich současné-
mu žalostnému stavu začal stavební 
úřad vyzývat vlastníky řadových ga-
ráží z oblasti ulic Orlovská (Heřma-
nice) a Na šestém (Slezská Ostrava), 
aby torza svých staveb odstranili. 
Vlastníci mohou garáže taktéž da-
rovat městskému obvodu Slezská 
Ostrava. Jedná  se o jeden z nejzá-
sadnějších úkolů, a to i s ohledem na 
blízké období dalšího rozvoje MOb 
Slezská Ostrava. 
Po projednání s útvarem hlavního 
architekta Magistrátu města Os-
travy předal informaci o chysta-
ném přetváření Územního plánu 
města Ostravy, který má být nově 
zkoncipován a v zastupitelstvu 
města odsouhlasen do 31. 12. 
2011. Zastupitelé městských ob-
vodů se mohou k chystané změně 
vyjádřit formou návrhů zakresle-
ných v současném Územním plá-
nu města Ostravy do 28. 2. 2010. 
V dalším období do 31. 12. 2011 
nastane velmi podrobná analýza 
požadavků a odborná debata zpět-
ně i s reprezentacemi městských 
obvodů na konečné podobě územ-
ního plánu města Ostravy. K uve-
deným návrhům změn poskytne 
odbor ÚPaSŘ zastupitelům MOb 
Slezská Ostrava potřebnou součin-
nost. 

bc. karel kosmák,
vedoucí odboru ÚPaSř

kniha tenkrát a teď ukazuje proměny Ostravy
OStrAvA/ Město Ostrava vydalo publikaci s názvem Tenkrát a teď u příleži-
tosti dvacátého výročí sametové revoluce. Obsahuje fotografie Ostravy všed-
ních dnů z konce osmdesátých let i přelomového roku 1989 a také nové snímky, 
které vznikaly na stejných místech v Ostravě v průběhu posledních dvou let. 
Celkem jich nová publikace Tenkrát a teď obsahuje přes sto dvacet. Autorem 
snímků je fotograf Jiří Kudělka. Knihu si mohou lidé zakoupit například v po-
bočkách Ostravského informačního servisu v Elektře nebo na Vyhlídkové věži 
Nové radnice.  (red)
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Hrozné neštěstí v hrušovské 
továrně na sodu

Tři dělníci usmrceni jedovatými plyny, 
jedna dělnice nebezpečně pohmožděna
Vítkovické závody a hrušovská továrna na sodu 
jsou skutečné mordovány. Nemine dne, ba ne-
mine snad ani hodiny, aby v těchto závodech 
nepřihodilo se nějaké neštěstí, aby nebyl člověk 
poraněn nebo zabit. 
V této věži, při čištění, byli včera otráveni plyny 
tři dělníci: Kamenský, Zygar a Mušal. Předtím 
pracovali osmnáctihodinovou šichtu. Po této 
tak dlouhé trvající šichtě byli hnáni ještě k tak 
nebezpečné práci. A další dělnice – Potočková – 
jak se nám oznamuje – svému poranění už také 
podlehla.

co se vlastně stalo?
V továrně na sodu je několik životu a zdraví 
nebezpečných oddělení. K těmto oddělením 
a pracím náleží také čištění síry. Síra čistí se 
ve zvláštní dřevěné věži. Když tato věž je zne-
čištěna, musí se čistiti. A tu zákon předepisuje, 
že tato věž musí státi po 24 hodiny prázdná, 
že musí se vyčistiti čerstvým vzduchem, ventil 
a roury, kterými v přestávkách zvláštním vý-
bušným způsobem vchází do věže plyn, musí 
být uzavřen a vůbec za čištění takové věže na-
plněné otravnými plyny je zodpověden v první 
řadě závodní tohoto oddělení, který má k čiš-
tění ustanoviti zvláštního dozorce a sám vésti 

vrchní dozor. Závodním v našem případě je p. 
Gleizinger. 
Většina těchto neštěstí – a možno říci značná 
většina – zaviněna je naprosto nedostatečnými 
zdravotními a bezpečnostními opatřeními, na 
nichž při našich velikých průmyslových závo-
dech se příliš nehledí.
Dle dosavadního regimu hledí se ve fabrice více na 
to, je-li úředník nebo zřízenec Němec, než na to, 
zda dovede dobře a správně zastávati svůj úřad.
Konečně jedna věc „odůvodňuje“ veliký počet 
zbytečných německých úředníků: obecní správa. 
Vlivní lidé na hrušovské radnici jsou také vliv-
nými lidmi ve fabrice. Je proto nepřípustno si 
mysliti, že tito lidé na radnici jsou proto, aby vy-
stupovali proti továrně a hájili zájmy občanstva. 
Naopak je jisto, že všichni jsou na radnici, aby 
hájili zájmy fabriky, které, jak se samo sebou ro-
zumí, jsou naprosto protichůdny se zájmy hru-
šovského občanstva.
Bylo by jinak možno, aby otrávené výpary z to-
várny poškozovaly beztrestně majetek a zdraví 
občanstva? 
Na všech nepořádcích a šlendriánech mají také 
svůj podíl c. k. státní úřady.
Událost, která rozrušila včera odpoledne obyva-
telstvo v Hrušově, je takového rázu, že musí ko-
nečně rozhodnouti i živnostenský inspektorát, 
okresní hejtmanství, že musí se konečně státi 
něco také ze strany i těmto nadřízených úřadů 
k nápravě stávajících poměrů.
Hrušovská továrna musí býti donucena respek-
tovati zákony a předpisy zdravotní, aby se neo-
pakovaly stále podobné případy jako včera.

Psalo se před sto lety o Polské Ostravě
Píše se leden 1910 a lidé ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě stejně jako my očeká-
vají, co přinese nový rok s desítkou na konci letopočtu. 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 Ostrav-
ských listů a připomeňme si, o čem se tehdy v lednu psalo. 

Sníh!
V noci ze soboty na neděli napadlo na Ostravsku 
asi na 30 centimetrů sněhu. Místy leží více než 
půl metru. Z Landeku zasněžené Ostravsko vy-
hlíží nádherně. Na Landeku samém jsou někde 
závěje na dva metry sněhu.

Usmrcen pod koly vozu
Vozka zaměstnaný u povozníka Kalika v Mug-
linově spadl včera s vozu naloženého různými 
předměty – a dostal se zrovna pod kola vozu, 
jimiž byl přejet tak nešťastně, že zůstal ležeti na 
místě mrtev. Nešťastník byl pilným mužem. Vy-
jel ve stavu úplně střízlivém. 

lokálka už nestačí
Hrušovská lokálka také již dávno nevystaču-
je obecenstvu – vozy bývají přeplněny, nečisty, 
nevětrány po celý den, aby se ušetřilo na topi-
vu. Obecenstvo praví lokálce „polsko-ostravský 
hrkač“ a přirovnává rozkoš jízdy touto lokálkou 
k rozkoši cestování v staré, předpotopní diligen-
ci po předpotopních cestách. Náprava, aspoň 
částečná, přece byla by možná!

Mistrům a rodičům
Velký nedostatek českých učňů ve Slezsku nutí 
„Sekretariát české samosprávy ve Slezsku“, aby 
se ujal další akce statutem mu vytčené – akce 
učňovské. Za tím účelem obrací se sekretariát 
předem na pp. mistry se žádostí, aby ve všech 
případech, když budou potřebovati učně, obrá-
tili se s důvěrou na Slezský sekretariát v Polské 
Ostravě, ve Všehrdově ulici číslo 208, který jim 
učně doporučí. Rodiče hochů, kteří se chtějí 
věnovati řemeslu, žádá sekretariát, aby mistra 
hledali prostřednictvím sekretariátu. Slavná 
obecní představenstva a pány učitele prosí se-

kretariát, aby jak mistra, tak rodiče hochů na 
toto oznámení upozornili. ze sekretariátu české 
samosprávy v Polské ostravě, dne 3. ledna 1910. 
 JUC. Ant. Břeský, tajemník.

kuchařská výstava 
v Polské Ostravě
Hospodářská a kuchyňská škola v Polské Ostra-
vě uspořádá v neděli 16. ledna 1910 na ukončení 
tříměsíčního kursu hospodářského výstavu ku-
chařských výrobků. Výstava je umístěna v budo-
vě učitelského ústavu a je přístupna od 9 hod. 
dopoledne do 5 hod. odpoledne. Vstup volný. 
K hojnému účastenství zve správa hospodyňské 
a kuchařské školy v Polské Ostravě.

Přednáška
Odbor svazu abstinentů v Pol. Ostravě pořádá 
v neděli dne 9. ledna 1910 o půl 2. hodině od-
poledne  v sále restaurace českého akc. pivova-
ru u kostela v Pol. Ostravě lidovou přednášku 
o „Anglii“ se světelnými obrazy. Přednášeti bude 
p. prof. Krajích. Vstup volný.

radní „zapadl“ na 
7 dní do vězení
Pan Rudolf Tomsa, dosud radní obce Pol. Ostrav-
ské, náčelník Sokola, člen správní rady Občanské 
záložny atd., byl, jak asi už veřejnosti známo, 
v úterý dne 5. ledna 1910 odsouzen c. k. okr. 
soudem Polsko-Ostravským do vězení na 7 dní, 
zostřeného jedním postem, pro přestupek proti 
mravopočestnosti a pro urážky, jichž se dopustil 
proti c. k. úředníku panu Ráblovi. Všecka sláva, 
polní tráva, dí staré přísloví, a tak zapadl konečně 
i tento velikán, známý z obecní síně Pol.-Ostrav-
ské svým pověstným „my občani“, svými kritika-
mi a nájezdy. Blíží se obecní volby v Pol. Ostravě 
i doufáme, že pan Tomsa již kandidovati nebude.

Zprávy ze Slezské a okolí

z dobového tisku 
leden 1910  

- Ostravské listy, 
 - Ostravský denník  

- Archiv města Ostravy)

Stranu připravili 
ve spolupráci s Archivem 

města Ostravy 
karel Slíva a Marie Stypková
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- Když vyhovuješ všem, je to podezřelé -
JOHAnn vOn gOetHe

- Lež je vždy o krok před pravdou - 
geOrge Orwell

- Příbuzní jsou jako horská krajina, nejlepší 
dojem dělají z dálky - 

JeAn gAbin

- Řečník má vyčerpat téma, a ne posluchače - 
winStOn cHUrcHil

- Jedním z léků na splín je práce - 
neznáMý AUtOr

- Kdo honí štěstí, sám je štván - 
AlOiS JiráSek

- Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu - 
tHOMAS FUller

- Optimista je slepý, pesimista zatrpklý - 
JeAn cOcteAU

- Sebe samého zná každý nejméně - 
MArcUS cicerO

citáty pro vás vybírá Ing. Jiří Šárek

PrOgrAM SlezSkOOStrAvSkýcH kniHOven – leDen 2010

knihovna Muglinov, Hladnovská 49
•	 Hastrmanův	klobouk	-	výtvarná	dílna;	vyrábíme	klobouky	pro	hastrmany	-	celý	měsíc	během	půjčo-

vání
•	 Skrývačky	pro	Honzíky	a	Kačky	-	I.	kolo;	najdi,	hledej,	uhádni,	kvízy	a	doplňovačky	-	celý	měsíc	během	

půjčování
•	 Zachraňme	stromy	-	výstava;	stromy	Arnika	(leden	-	březen	během	půjčování)

knihovna kunčičky, Holvekova 44
•	 Notová	linka	-	test	o	zpěvácích	a	zpěvačkách	(5.	1.,	7.	1.,	12.	1.,	14.	1.	během	půjčování)
•	 Podzemní	život	-	test	o	podzemních	dráhách	–	(19.1.,	21.	1.,	26.	1.	a	28.	1.		během	půjčování)
•	 Bez	porady	s	knihovníkem	2010	-	lehké	testíky	pro	děti	(celý	měsíc	během	půjčování)
•	 Hastrmanův	klobouk	-	výtvarná	dílna;	vyrábíme	klobouky	pro	hastrmany	(celý	měsíc	během	půjčo-

vání)

knihovna Heřmanice, vrbice 133
•	 Junior	kviz	-	vědomostní	test	(každé	úterý	v	měsíci	během	půjčování)
•	 Zvířátka	-	výtvarné	odpoledne;	výroba	zvířátek	ze	skořápek	vlašských	ořechů	(každé	úterý	v	měsíci	

během	půjčování)

PrAnOStiky - leDen
V lednu mráz - těší nás; 

v lednu voda - věčná škoda.

Leden jasný, roček krásný.

V lednu málo vody - mnoho vína, 
mnoho vody - málo vína

Když v lednu hrom se ozve, hojnost 
vína je v očekávání.


