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Landek má dvě 
tváře

Rozhovor 
s brankářem 
Petrem Mrázkem 

Další zasedání 
zastupitelstva se uskuteční 

18. 2. 2010 v 15 hodin 
v Kulturním domě Muglinov.

Jak se žilo 
v hornických 
koloniích
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A je tady masopust
„Ja ja“, říkávaly prý babky o maso-
pustu, možná s troškou závisti dí-
vajíce se na mládí, „tak se nám to 
peklo zase otevřelo!“
A myslely tím veselí, zábavu, maso-
pustní masky a radost, která i v ob-
dobí masopustu připomínala, že 
přece jen přijde jaro zdaleka a že 
opět bude všude plno touhy a živo-
ta a zima a spánek odejdou a myš-
lenky na smrt budou zahnány, pro-
tože slunce a láska se vrátí zpět.
Znělo by to poeticky a pateticky, 
ale naší předkové ročními období-
mi a jejich změnami a zvyklostmi 
tím spojenými skutečně žili.
A co my dnes?
Jen si hrajeme na „masopust“, na 
veselí, jen si tyto tradice obnovuje-
me, již ale bez skutečného strachu 
a skutečné radosti. Roční období 
již nemají vliv na možnosti či ne-
možnosti našeho života, na úrodu 
či neúrodu, na nedostatek či dosta-
tek jídla a pití a vůbec všeho. 
Možná proto, a promiňte mi ten 
výraz, že masopust máme tak ně-
jak furt. 
Už nemyslíme na to, že vše na světě 
má svůj čas, protože v našich živo-
tech je čas na všechno pořád.
Veselíme se, kdy chceme, tancujeme, 
kdy chceme, (masopust – nemaso-
pust, postní doba – nepostní doba), 
prostě všechno můžeme mít kdykoliv. 
A tak se stalo, že pokud je na vše 
čas, není nakonec čas na nic.
A můžeme mít cokoliv kdykoliv, ale 
je zde ta všudypřítomná a hrozivá 
možnost nemít také nikdy nic. 
A v době veselí může být také doba 
smutku. A nejen že může, ale bývá. 
A je.
Máme to prostě dnes složité. 
Masopust byl někdy znázorňován 
jako postava vysmátého se opilce, 
potácejícího se ulicemi.
A my se tak někdy životem také 
potácíme – bez původního smyslu 
a řádu. A tak se tomu také i bez opi-
losti smějeme, protože co jiného 
nám taky zbývá. 
„Ja, ja, tak se nám to peklo zase 
otevřelo“, říkávaly kdysi babky na 
rozích ulice.
My ho máme dnes otevřené pořád. 
Tak nám nezbývá nic jiného než 
si přát, abychom i v té otevřenosti 
našich možností nalezli a nalézali 
smysl a řád. 
A nespadli do něj. 
V době masopustu a v prvních mě-
sících roku to je docela pěkné přání 
a předsevzetí, nemyslíte? 
 Miriam Prokešová

zamyšlení

SlezSká OStrAvA/  Nekonečné 
přívaly sněhu, které v lednu 
zasypaly celou republiku, 
dávají pořádně zabrat těm, 
kteří jsou zodpovědni za 
bezpečnost především na 
komunikacích.
Ve Slezské Ostravě se s přívaly sněhu 
perou statečně. Společnost Technické 
služby, Slezská Ostrava, která je za za-
jištění zimní údržby v tomto obvodu 
zodpovědná, má nasazenu nejen veš-
kerou svou techniku, ale na základě 
smluv ještě využívá služeb jiných firem. 
Práce provádí prakticky nepřetržitě ve 
dne v noci, o sobotách i nedělích.
Najednou lze v obvodu vidět i patnáct 
dopravních mechanizmů s pluhy, ně-
které i se sypačem, sněžnou frézu, 
stejně tak i pracovníky, kteří ručně 
uklízejí nástupiště MHD, schody a dal-
ší frekventovaná místa.
Nezahálejí ani zaměstnanci a dělníci 
čištění města. „Každý den jich vyráží 
do terénu až pětatřicet a uklízejí všu-
de tam, kam se nedostane technika. 
Jsou to úzké chodníky, přístupy k ve-
řejným budovám, odstavná stání a po-
dobně,“ vyjmenovala vedoucí odboru 
technické správy komunikací, zeleně 
a hřbitovů ing. Ilona Borošová. 
Zimní služba se zajišťuje na 130 kilo-
metrech místních komunikací, deva-
desáti kilometrech chodníků, osmde-
sáti zastávkách a na dalších plochách, 
jako jsou parkoviště, schody nebo 
chodníkové rampy.

„Při neustálém sněžení, kdy akciová 
společnost Ostravské komunikace 
zajišťuje odhrnování sněhu ze silnic 
a místních komunikací a zmrzlý sníh 
nahrnuje zpět na chodníky a přecho-
dy, je jejich následná  údržba velmi 

náročná a nekonečná. Údržbu zne-
snadňují také nevhodně parkující 
vozidla,“ zdůraznil místostarosta Ra-
domír Mandok a dodal: „Všichni za-
interesovaní se snaží zajišťovat zimní 
údržbu co nejlépe a doufáme, že se to 

s větším či menším úspěchem daří. 
V neposlední řadě apelujeme na ob-
čany i firmy, aby si před svými nemo-
vitostmi chodník udržovali, a tím se 
spolupodíleli na bezpečnosti chodců.“ 
 Marie Stypková

Slezská zdárně bojuje s přívaly sněhu

SNĚHOVÉ NADĚLENÍ. Letošní leden zřejmě vejde do historie jako měsíc s opravdu bohatou nadílkou sněhu. Radost z něj 
mají hlavně děti. Snímek zachycuje zimní radovánky na sídlišti v Muglinově. FOtO/  lubOMír ČASnOchA

SlezSká OStrAvA/  I přes 
nepřízeň počasí, kdy Ostravu 
zahalila po předchozím dešti 
mlha a všude se mísil sníh 
s blátem, se vydalo první den 
letošního roku na tradiční 
novoroční výstup na haldu 
Ema 396 lidí. Byl tak překo-
nán rekord z loňského roku, 
kdy se pochodu zúčastnilo 
371 turistů. 

Akce byla oficiálně naplánovaná na 
dobu od 10 do 13 hodin. Organizátoři 
však byli na vrcholu už od osmi hodin 
a udělali dobře, protože prvním, kdo 
se zde zapsal na prezenční listinu, 
byl známý ostravský turista Jindřich 

Pindur, který na haldu dorazil už pět-
advacet minut po osmé hodině ranní. 
Nejmladším účastníkem byl malý, ani 
ne dvouměsíční Oziáš Maňhal, který 
se narodil 14. listopadu 2009 a které-
ho rodiče přivezli v kočárku. 
Nechybělo ani několik turistů starších 
osmdesáti let. Ani jeden z nich však 
nechtěl přiznat svůj přesný věk, takže 
se organizátorům nepodařilo zjistit 
nejstaršího turistu. Všichni navíc tvr-
dili, že jsou ještě mladí synci. Hodně 
milovníků turismu přišlo se svými 
čtyřnohými miláčky, kterých bylo od-
hadem kolem padesáti.
Na vrcholu se prodávaly odznaky 
s názvem Halda Ema – Ostravský 
Mount Everest, letos již ve třetí bar-
vě – modré. Po odznacích se tradičně 
doslova zaprášilo, poslední se prodal 

v 10 hodin. Pro příští rok jich budou 
muset pořadatelé zhotovit větší počet, 
aby se dostalo na všechny zájemce. 
Každý účastník dostal také vkusný di-
plom s dobovou fotografií, k dispozici 
byla i razítka s emblémem haldy Ema. 
Na vrcholu vládla i přes nepřízeň po-
časí všeobecná spokojenost a dobrá 
nálada. Věříme, že tomu tak bude i na-
dále. Dobrá věc se podařila.
Halda Ema se stává velkým pojmem 
a to je dobře. Je se svými 315 metry 
nejvyšším bodem Ostravy a při dob-
rém počasí je z ní neskutečný rozhled. 
Pátý ročník pořádal i letos odbor turisti-
ky Klubu českých turistů SSK Vítkovice. 
Nashledanou na vrcholu 1. ledna 
2011!

herbert Schenker, hlavní organizá-
tor nazývaný též ředitelem haldy Ema

Novoroční výstup na Emu se vydařil 
nejmladším účastníkem byl ani ne dvouměsíční Oziáš

POHODA. Na vrcholu vládla i přes nepřízeň počasí všeobecná spokojenost a dob-
rá nálada.  FOtO/  PAvel MArtinOvSký

SlezSká OStrAvA/  Prvním na-
rozeným miminkem Slezské 
Ostravy se letos stal chlape-
ček Roman z Hrušova, který 
se narodil 4. ledna. Začal tedy 
psát statistiku počtu naroze-
ných dětí v tomto rozsahem 
největším ostravském obvodu 
pro rok 2010.
Pojďme si však připomenout, jak to 
bylo v loňském roce. V Slezské Ostra-
vě se narodilo celkem 261 dětí, což 
je o 22 méně než v předcházejícím 

roce. Zatímco v roce 2008 přišlo na 
svět 145 chlapců a 138 holčiček, loni 
se pořadí obrátilo. Chlapečků bylo jen 
126, zatímco děvčátek o devět více. 
Nejčastějšími jmény, které rodiče vy-
bírali pro své ratolesti, byli Jakub, Jan. 
Karolína a Tereza. 
O tom, že si vedení obvodu své nové 
občánky hýčká, svědčí fakt, že se loni 
pětkrát uskutečnilo takzvané vítání 
občánků v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnici, kde byly nejmenším pře-
dány pamětní listy a pěkné dárečky. 
„Trošku nás mrzí, že nově narozených 
dětí bylo loni méně než v roce 2008, 

ale věřím, že to letos naší občané do-
ženou,“ zašpásoval vedoucí odboru 
vnitřních věcí ing. Petr Tobolík s tím, 
že dětí ubývá obecně. 
A jak už to v životě bývá, zatímco jed-
ni se rodí, druzí umírají. V roce 2009 
umřelo v městském obvodu 278 ob-
čanů. Pokud jde o sňatky, těch bylo 
uzavřeno 221. 
Potěšující je, že se loni do Slezské Os-
travy přistěhovalo 1087 občanů, za-
tímco „jen“ 659 lidí se odstěhovalo. 
K 12. lednu letošního roku registru-
je náš městský obvod celkem 20 611 
obyvatel.   Marie Stypková

Nejčastějšími jmény byli Jakub a Karolína Obvod bude mít nové 
webové stránky
V rámci zlepšení informovanosti 
občanů bude odbor vnitřních věcí 
pracovat na změně grafického vzhle-
du a celé struktury svých webových 
stránek. Tato změna bude probíhat 
ve spolupráci se čtyřmi největšími 
městskými obvody statutárního 
města Ostravy. Na úkolu se bude po-
dílet i společnost Ovanet, a. s., která 
činnost informačních technologií za-
jišťuje v rámci outsourcingu města. 
Práce bude zahrnovat i vnitřní strán-
ky, tzv. intranet, a webové stránky 
slezskoostravské galerie.  (red)
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Poděkování
Přišel nový rok a s ním se dostavi-
la v plné kráse i zima. Neptala se, 
zda jsme připraveni, prostě přišla 
a hned s kalamitou. Nadělila hro-
madu sněhu a nám všem, kteří 
máme něco společného se zimní 
údržbou, hromadu vrásek.Telefo-

ny drnčí, a lidé se ptají: „Kolik lidí je venku s technikou? 
Jak vypadají chodníky kolem  lékařů? Nezapomněli jste 
na poštu? Nedá se tudy projet, pošlete tam někoho!“ 
To všechno však ke sněhu v našem obvodě patří. 
Troufnu si však říct, že jsme to pro tentokrát zvlád-

li, i když nám novela zákona přidala chodníky. Jistě, 
nebylo to vždy bez problémů, ale důvod k větším stíž-
nostem snad nebyl. Samozřejmě, bylo to i kvůli Vám, 
spoluobčané, kteří jste pochopili, že skutečně nemů-
žeme být všude a hned. Tady bych Vám chtěl poděko-
vat za Váš přístup, kdy zákon ne zákon, vzali jste lo-
paty a hrabla a ten kousek před domem nebo  firmou 
odklidili, aby byl schůdný, potažmo sjízdný. Dále bych 
chtěl poděkovat všem, kteří pracovali bez přestávky 
v našich četách a které jste všichni mohli vidět v uli-
cích. Nemohu zapomenout ani na zaměstnance Tech-
nických služeb, které jsou naším smluvním partnerem 
pro zimní údržbu.
Ještě jednou děkuji Vám všem za odvedenou práci a za to, 
že Slezská pod sněhem nezkolabovala. 
 radomír Mandok, místostarosta

slovo místostarosty

krátce

SlezSká OStrAvA/  Sto třicet ki-
lometrů místních komunikací 
III. třídy včetně příslušenství, 
jako je dopravní značení, 
odvodnění, zábradlí nebo 
svodidla, devadesát kilometrů 
chodníků, 75 čekáren,  par-
koviště, schodiště a ostatní 
zpevněné veřejné plochy. 
To vše má na starosti odbor technické 
správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
(TSKZaH) Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava. Stará se také o šest 
hřbitovů o celkové rozloze 29 hektarů 
a 83 hektarů veřejné zeleně.
„I v tomto roce budeme zajišťovat 
údržbu, jako je čistění, zimní údržba, 
úklid nepovolených skládek, odvoz 
odpadků, kosení, hrabání, ořezy nebo 
kácení,“ říká vedoucí odboru ing. Ilo-
na Borošová s tím, že opravy tohoto 
majetku vyžadují nemalé finanční 
prostředky, které je ne vždy mož-
né zajistit ihned na počátku daného 
roku. „Letošní rok je toho důkazem. 
V současné době lze konstatovat, že 
schválený rozpočet  bude stačit pou-
ze na nejnutnější záchovnou údržbu 
a havarijní opravy,“ zdůrazňuje Ilona 
Borošová.

Zároveň však dodává, že odbor věří, 
že se mu v průběhu roku podaří získat 
další finanční prostředky a bude tak  
moci zahájit rozsáhlejší opravy vozo-
vek a chodníků, které jsou ve špatném 
technickém stavu. Jedná se o ulice 
Zemanská, Boční, Podílní, Adamcova, 
Špitální, pokud jde o chodníky, opra-
vovat by se měly na ulicích Vratimov-
ská, Frýdecká, Antošovická. Je nutné 
zřídit také přechod přes ulice Slívovou 
a Heřmanickou a další. 
„Rovněž  je nutno dokončit práce na 
opravách oplocení hřbitovů v Mug-
linově, Koblově a ve Slezské Ostravě, 
dále chodníků na hřbitově v Koblo-
vě a vodovodního řadu na hřbitově 
v Heřmanicích u Parcelní ulici,“ dopl-
ňuje paní vedoucí.
Zmíněný odbor má však pro tento 
rok připraveny k realizaci i další akce. 
„Z těch složitějších lze jmenovat opra-
vu mozaiky u hlavního vstupu hřbito-
va ve Slezské Ostravě a opravu kříže 
na hřbitově v Kunčičkách. Na druhé 
straně plánujeme složitější akce nej-
prve připravit projekčně. Tady bych 
zmínila především rozšíření parko-
vacích ploch na sídlišti Kamenec a na 
Kubínově ulici a také odvodnění areá-
lu garáží na ulici Bořivojova,“ uzavírá 
ing. Ilona Borošová.  (ib, sy)

Počítá se s opravami komunikací i hřbitovů
nový kabát by měly dostat chodníky na vratimovské, Frýdecké a Antošovické

V AKCI.  Letošní zimu zatím zvládá náš obvod bez větších problémů. Snímek zachycuje boj se sněhem v Muglinově. 
 FOtO/  lubOMír ČASnOchA

Slezskoostravská galerie 
chce i v roce 2010 pokračovat 
v nabídce různorodých témat 
výstav, které osloví širokou 
veřejnost. 

Větší prostor letos dostane výtvarné 
umění. Do výstavního plánu jsou za-
řazeni především umělci spjatí s Os-
travou, kteří zde žijí, pracují, nebo je 
Ostrava pramenem inspirace jejich 
tvorby.
V lednu pokračovala v galerii výstava 
VŠB-Technické univerzity katedry ar-
chitektury, v únoru bude realizována 
výstava s názvem Občanská heraldi-
ka a následně přijdou ke slovu výše 
zmiňovaní výtvarníci – Ivan Titor, 
Michaela Terčová a v prázdninových 
měsících půvabné ilustrace dětských 
knih od Renáty Fučíkové. Na podzim 
to bude souborná výtvarná výstava 

s pracovním názvem Na druhém bře-
hu. Konec roku bude patřit výstavě 
obrazů Marie Doležalové.
V nádherných prostorách obřadní síni 
slezskoostravské radnice bude po-
kračovat cyklus komorních koncertů 
i v letošním roce. 
V lednu proběhl koncert Wihanova 
kvarteta, v únoru se mohou milovníci 
hudby těšit na koncert ke 200. výro-
čí narození Frederyka Chopina, kde 
zahrají Ivo Kahánek na klavír a Jiří 
Hanousek na violoncello. V březnu je 
plánován koncert s přední světovou 
harfistkou Kateřinou Englichovou, 
který se uskuteční v rámci hudebního 
festivalu Harfové dny Ostrava.
Rovněž i další koncerty v roce 2010 
zaujmou široké spektrum poslucha-
čů. Plánovány jsou například kon-
certy Klaviertria Weimar z Německa, 
předních instrumentalistů střední 
generace, kteří působí na Hudební 

akademii Franze Liszta ve Výmaru, 
známé multižánrové osobnosti Zuza-
ny Lapčíkové (cimbál, zpěv) a jejího 
kvintetu, slovenského dua Rajmun-
da Kákoniho (akordeon) a Eugena 
Procháce (violoncello), a další kon-
certy perspektivních mladých uměl-
ců i známých osobností z Česka i ze 
zahraničí.
Další významnou společenskou akcí 
bude tradiční Den Slezské, který se 
uskuteční 22. května 2010 na Slezsko-
ostravském hradě. Kromě prezentace 
základních a mateřských škol měst-
ského obvodu Slezská Ostrava nebu-
de chybět ani 4. ročník mezinárodní 
soutěže „Slezský bigos“ a tradiční ce-
lodenní hry pro děti. Návštěvníci Dne 
Slezské se mohou těšit také na vystou-
pení známých hudebních hvězd. 
Koncem roku se už potřetí vznese tisí-
ce balónků s přáním Ježíškovi. 
 Odbor školství a kultury

Zahálet nebude ani školství a kultura

REKORD.  Loni navštívilo nejvíce návštěvníků výstavu Krásná Barbora – odvážná 
Božena, kterou připravila ve Slezskoostravské galerii Markéta Palowská. 
 FOtO/  MArie StyPkOvá

V současné době je v evidenci 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 321 žadatelů o výkon 
veřejné služby. 
Nelze však jednoznačně určit, že těm-
to osobám byly sníženy dávky pomoci 
v hmotné nouzi pouze z toho důvodu, 
že zatím veřejnou službu nevykoná-
vají, protože na výši dávek pomoci 
v hmotné nouzi mají vliv další sku-
tečnosti uvedené v zákoně o pomoci 
v hmotné nouzi.
Veřejně prospěšnou práci vyko-
nává 16 dělníků, na které částeč-
ně městský obvod dostává dotaci 
z úřadu práce. Veřejně prospěšné 

práce nejsou totožné s veřejnou 
službou. 
Pracovníci veřejné služby pracují ne-
jen na Riegrově ulici, ale také v dal-
ších problémových lokalitách – Kun-
čičkách – zázemí mají pracovníci v ZŠ 
na Škrobálkově ulici, na ústředním 
hřbitově a v dalších problémových lo-
kalitách.
Pokud jde o Riegrovou ulici v Hru-
šově, která patřila ještě před rokem 
k nejšpinavějším lokalitám, bylo zde 
díky pracovníkům veřejné služby vy-
klizeno mnoho bytů, sklepů, včetně 
okolí domů. Přímo v jednom z bytů 
bylo vybudováno pracoviště pro so-
ciální pracovnice, které dohlížejí na 

pořádek v této lokalitě, navíc se snaží 
nepřizpůsobivým občanům pomáhat 
radou. 
V dalším z bytů byl vybudován klub, 
kde se scházejí děti k doučování a trá-
vení volného času. V nejbližší době 
zde proběhne kurz práce s počítači. 
Před Vánoci se zde uskutečnila zdařilá 
mikulášská akce. 
„Velmi se osvědčila spolupráce 
s občanským sdružením S.T.O.P, 
které sídlí rovněž na Riegrově ulici. 
Jejich pracovníci si dokázali najít 
cestu k místním obyvatelům, což 
pokládám za velmi pozitivní,“ říká 
starosta obvodu Antonín Maštalíř. 
 (sy, zm)

O veřejnou službu je zájem budou pokračovat prodeje bytů
Stěžejními úkoly odboru majetkové správy v roce 2010 budou prodeje nájemních 
domů u kterých byly záměry prodeje schváleny v roce 2009.   Budou pokračovat 
jednání o prodeji domů :  Bohumínská 184/44, Bohumínská 152/25, Bohumín-
ská 105/33 , Kmetská 1/1295, Nejedlého 2/991, Nejedlého 3/1745,  Nejedlého 
4/1013, Jaklovecká 4/1013, Na Burni 21/1088, Pláničkova 5/354, Vančurova 
7/348, Plechanovova 13/250, Michálkovická 80/1713, Michálkovická 82/1714, 
Holvekova 42/225.  (ps)

Datové schránky šetří poštovné
V loňském roce přijala podatelna úřadu 21 723 podání, z toho 720 datových 
zpráv do datové schránky. Odesláno bylo 22 880 podání, z toho 580 přes datové 
schránky. využití nově zavedených datových schránek přineslo úsporu na poš-
tovném zhruba 20 tisíc korun.  (red)

Slezská zavádí jednotný vizuální styl
Odbor vnitřních věcí bude v letošním roce pokračovat v zavedení jednot-
ného vizuálního stylu (JVS) u všech užívaných dokumentů. “S jeho zavede-
ním jsme začali již v závěru loňského roku, s jeho dokončením počítáme 
do konce prvního pololetí tohoto roku. Jedná se o další zkvalitnění jednot-
né prezentace a komunikace s občany, úřady městských obvodů a městem 
mezi sebou navzájem,” vysvětluje vedoucí odboru vnitřních věcí ing. Petr 
Tobolík. Dodává, že některé dokumenty jsou již takto označovány. Jedná 
se například o interní přepisy, dopisy, zápisy, pozvánky, nebo usnesení. 
V letošním roce bude úřad v označování úředních tiskovin ale také napří-
klad webových stránek, včetně jejích interní podoby, pokračovat. Finančně 
nejnáročnější pak bude jednotné označování budov, vnitřního navigačního 
systému, případně vozového parku. “Designmanuál, který jednotný vizu-
ální styl obsahuje, je živý dokument a neustále se doplňuje, či mění. Po-
chopitelně se přizpůsobuje potřebám úředníků, především však občanům,” 
upřesnil Tobolík.  (red)

Dřevěné kostely a kaple v beskydech 
Ostrava/  V Domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě se v úterý 
12. ledna 2010 uskutečnil křest knihy Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí. 
Kniha mapuje unikátní dřevěné sakrální stavby v Beskydech na české i polské straně. 
Knihu pokřtila překladatelka Renata Putzlacher a ředitelka Ostravského muzea Jiřina 
Kábrtová.  (red)
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SlezSká OStrAvA/  Jeden z prv-
ních důležitých kroků v životě 
udělalo ve dnech 18. a 19. led-
na několik desítek dětí, které 
přišly k zápisům do prvních 
tříd. Ve Slezské Ostravě byly 
připravené přijmout do své 
náruče ty nejmenší hned čtyři 
základní školy. 
Na Základní školu Bohumínská přišlo 
loni k zápisu 51 dětí, letos jich bylo 
o něco více, a to 54, z toho 10 odkladů. 
Určitě se i příští rok otevřou 2 třídy 
prvňáčků. Zatímco v jiných větších 
městských obvodech je o některou 
školu větší zájem než o jinou, Slezská 
Ostrava s tímto problémem nebojuje. 
„Rodiče si školu pro své děti vybírají 
většinou podle vzdálenosti od bydliště. 
Kvalitu a zaměření školy někdy zcela 
opomíjejí, což je velká škoda pro obě 
strany,“ řekl ředitel školy Radek Pollo 
a dodal, že školy mají vypracovaný svůj 
program, na který se snaží děti přilákat. 
„U nás je to program Předškoláci na Ka-
menci. „Rodičům a jejich dětem chceme 
ukázat, jak pracujeme a co od nás mo-
hou očekávat?“ vysvětlil Radek Pollo. 
Zápisy do prvních tříd proběhly také 
v Základní škole Pěší v Muglinově. 
I s loňskými odklady bylo evidováno 
35 žádostí o přijetí do 1. ročníku bu-
doucího školního roku. Současně bylo 
podáno 5 žádostí o odklad povinné 
školní docházky o jeden rok. „Naše 

škola tak v září otevře jednu třídu 
prvního ročníku”, sdělil ředitel  školy 
František Vrána.
Specifikem ZŠ Pěší je skutečnost, že se 
jedná o menší základní školu rodin-
ného typu s propracovaným školním 
vzdělávacím programem a pozitivním 
vzdělávacím klimatem.
K zápisu na Základní školu Chrustova 
přišl děvětatřicet budoucích prvňáč-
ků, současně bylo podáno 5 žádostí 
o odklad povinné školní docházky 
a u dalších 4 dětí rodiče taktéž o od-
kladu uvažují. „Pokud jde o naši školu, 
zajímavostí určitě je, že jedna před-
školní třída patnácti dětí z Mateřské 
školy Chrustova je umístěna přímo 
v naší budově, takže děti mají výhodu 
v tom, že se seznámí s klimatem školy 
a mají pak mnohem menší problémy 
adaptovat se na povinnou školní do-
cházku,“ vyzvedl pozitivum ředitel 
Radim Motyčka. V současné době je 
předčasné říci, zda se otevře jedna tří-
da nebo dvě třídy prvňáčků.
Ředitel ZŠ Škrobálkova v Kunčičkách 
přivítal při zápisu do prvních tříd 
14 dětí. „Další zájemce očekáváme 
v průběhu jara, léta i brzkého podzi-
mu. Také bude záležet na politice RPG 
a další devastaci či opravách bytové-
ho fondu v Kunčičkách. Novinkou je, 
že pro žáky v příštím roce budeme 
mít veškeré pomůcky zdarma a žáci 
budou mít zabezpečené volnočasové 
aktivity v týdnu i o víkendech,” uvedl 
ředitel Jiří Smělík (sy, pn) PRVNÍ KROK. K zápisu do první třídy přišel v úterý 18. ledna také šestiletý Adrian.  FOtO/  lubOMír ČASnOchA

K zápisům do prvních tříd přišlo téměř 150 dětí 

Jméno Landek můžeme 
přeložit z německého Land-
ecke, tedy Roh, či Kout země. 
Bohužel v dnešní době může-
me konstatovat, že z hlediska 
jeho koblovské části jde 
skutečně o poněkud zapo-
menutý a neznámý kout naší 
„slezskoostravské“ země…  
Často se o Landeku hovoří pouze 
v souvislosti s Hornickým muzeem 
a s Petřkovicemi. Málokdo patrně 
ví (snad kromě občanů Koblova), že 
Landek z poloviny přináleží také této 
části Slezské Ostravy. S touto koblov-
skou částí je spojeno nejen slovanské 
hradisko a pozdější kamenný hrad, 
ale také nádherné pověsti, vztahující 
se většinou k tajemným landeckým 
pokladům. 
Slovanské hradisko zde podle arche-
ologických výzkumů vzniklo na pře-
lomu 8.- 9. století. Avšak jaký byl jeho 
účel, jaký lid zde žil a na jaké kulturní 
úrovni, posléze kdy a jakým způsobem 
došlo k jeho zániku, to zatím známo 
není. Víme jen, že v místě slovanského 
hradiště došlo někdy v průběhu druhé 

poloviny třináctého století, pravdě-
podobně po ničivém nájezdu Tatarů, 
k výstavbě zeměpanského kamenného 
hradu, který měl pro příště kraj před 
podobnými nájezdy chránit. Za zakla-
datele hradu je považován samotný 
český král Přemysl Otakar II. Hrad 
zastával funkci hraniční tvrze, která 
střežila hranici mezi olomouckým bis-
kupským panstvím a těšínským kní-
žectvím, což dokládá listina ze dne 2. 
8. 1297, která je pokládána za vůbec 
první zmínku o hradě Landeku. Hrad 
Landek se tak stal  ve středověku po 
dobu více než 200 let správním cel-
kem v krajině. Byl však dobyt a patr-
ně i rozbořen v průběhu pustošivého 
tažení Matyáše Korvína v r. 1474. Jeho 
ruina pak po mnoha peripetiích při-
padla v r. 1570 spolu s Koblovem pod 
Šilheřovické panství. Hrad tak dále 
pustl, avšak je známo, že ještě v 17. 
století se v tomto stále ještě opevně-
ném objektu skrývaly loupežnické 
tlupy, které ohrožovaly a přepadávaly 
obchodníky, putující zde po obchodní 
stezce, vedoucí podél řeky Odry (mi-
mochodem známé již od středověku). 
Kupci cestovali se svým zbožím po 
středověkých cestách od Moravské 

brány až k Baltickému moři pouze 
s menšími dvoukolovými vozíky s ná-
kladem. K ochraně kupců byli určeni 
rytíři hradů, situovaných podél ob-
chodních cest, kteří se však časem 
sami oddali loupežnictví a o průcho-
du kupců si dokonce navzájem pře-
dávali zprávy. Podle vyprávění na-
šich předků se také dnešní Bohumín 
původně jmenoval Bohumil právě 
proto, že každý z kupců, který těmto 
loupežníkům šťastně ušel a dostal 
se až do dnešního Starého Bohumí-
na, byl považován za „Bohu milého“. 
Proslavený byl právě loupeživý rytíř 
z Landeku, který se prý nespoko-
jil pouze s loupeživými výpady, ale 
údajně přepadával se svými druhy 
u příležitosti různých oslav (zejména 
svatojanských her na loukách u řeky 
Odry), také zdejší lidi. Nejhezčí děvča-
ta odvlékal posléze na Landek.
S koblovskou částí Landeku jsou také 
spojeny četné archeologické výzkumy. 
Landek má tak dvě tváře – industriál-
ní petřkovickou, spojenou s lovci ma-
mutů, Venuší a hornickým muzeem 
a tajemně pohádkovou koblovskou, 
spojenou nejprve s hradiskem, pak 
s hradem, z něhož údajně vedla tajná 

podzemní chodba, s poklady, které 
jsou prý dodnes ukryty v jeho útro-
bách a se zakletými postavami, čeka-
jící na své vysvobození. A s pověstmi, 
které se toho všeho týkají. 
Dnes se bohužel na tuto část Lande-
ku zapomíná a dá se říci, že zde stojí 
opuštěný a bez povšimnutí, hodný své-
ho jména - prostě „kout země“, zarost-
lý a s popadanými stromy, ve kterém 
nad soutokem řeky Odry a Ostravice 
a v okolí vyhlídky, která patří Českým 
lesům, mají své sídlo bezdomovci. Při-
tom ještě ani ne před půl stoletím byl 

landecký kopec z koblovské strany 
jedním z nejkrásnějších míst Horního 
Slezska, ze kterého byl široký výhled 
do okolí. V současnosti to zní téměř 
jako pověst, ne-li pohádka. 
Bylo by dobré se nad touto „tváří“ 
Landeku zamyslet také v souvislosti 
se soutěží o Evropské hlavní město 
kultury 2015, o něž se naše město 
uchází. Nejen petřkovická část Lande-
ku, ale také ta naše slezskoostravská, 
koblovská, by v něm mohla mít své 
nezastupitelné místo. 
 Miriam Prokešová

Landek má dvě tváře
S koblovskou částí je spojeno hradisko, kamenný hrad i krásné pověsti 

NA LANDEKU TO ŽILO.  Landecká restaurace na petřkovickém katastru přibliž-
ně z roku 1924, v době, kdy byl Landek na krátké období ((1920 -1938), přejme-
nován na Masarykův vrch.  SníMky/  Archiv

SlezSká OStrAvA/  Přes nepříznivé počasí sešlo na Silvestra před slez-
skoostravskou radnicí přes 300 občanů, aby společně oslavili příchod 
Nového roku 2010. Účastníci oslavy se scházeli již od 23. hodiny, kdy jim 
očekávaný příchod Nového roku zpříjemnila reprodukovaná hudba osm-
desátých let. Před půlnocí pronesl přípitek s přáním všeho nejlepšího v no-
vém roce starosta Ing. Antonín Maštalíř. Své zdravice pronesli i starostové 
dalších ostravských obvodů - Bc. Karel Sibinský, starosta městského obvo-

du Ostrava-Jih, starosta Rad-
vanic a Bartovic ing. Břeti-
slav Blažek, CSc. a starosta 
městského obvodu Vítkovic 
Petr Dlabal.
Poslední sekundy odpočítá-
vali občané společně s panem 
starostou a přesně o půlno-
ci se nad slezskoostravskou 
radnicí rozzářil ohňostroj, 
který sklidil od občanů po-
tlesk.  (pn)

Pozvání 
na ples 
Vážení občané, dovolujeme si Vás 
jménem vedení slezskoostravské 
radnice a  občanského sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu co 
nejsrdečněji pozvat na každoroč-
ní Společenský ples, který pořá-
dáme pod záštitou městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Uskuteční se 5. března 2010 
v kulturním domě města Ostravy. 
Předprodej vstupenek bude od 
7. února 2010 ve Slezskoost-
ravské galerii, a to: út – pá: 10,00 
– 11,30; 12,30 – 18,00 a  so, ne: 
10,00 – 16,00. 
Více informací naleznete na str. 8. 
 (pn)

tříkrálová sbírka vynesla přes milion
OStrAvSkO/ Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná začátkem roku ostrav-
skou Charitou přinesla díky štědrosti dárců a tisícovce dobrovolných koled-
níků téměř 1 215 000 korun. Peníze vybírané do kasičky využije například 
na rekonstrukci azylového domu nebo na přímou humanitární pomoc lidem 
v nouzi. Pět procent z výtěžku sbírky zasílá Charita do zemětřesením zasa-
ženého Haiti.  (red)

Tradiční vítání nového 
roku pokropil déšť

chopina zahraje kahánek a hanousek
Cyklus komorních koncertů, které se konají za podpory statutárního města Os-
travy v obřadní síni slezskoostravské radnice, pokračuje 23. února koncertem 
ke 200. výročí narození Frederyka Chopina. 
V podání Jiřího Hanouska (violoncello) a Ivo Kahánka (klavír) zazní Scherzo 
h-moll op. 20, Sonáta pro klavír h-moll op. 58 a Sonáta pro violoncello a klavír 
g-moll op. 65.
Vstupenky za 50,- Kč si můžete zakoupit od 9. února v galerii ve slezskoostrav-
ské radnici v úterý až pátek od 10,00 do 18,00 hodin (polední přestávka 11,30 
– 12,30), v sobotu a neděli od 10,00 do 16,00 hodin.
Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (lk)
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kunČiČky/  Vánoce jsou časem 
svátečním, lidé si dělají 
navzájem radost, hodnotí 
uplynulý rok a prezentují 
výsledky své práce. 

Děti z Kunčiček každoročně připravu-
jí vánoční besídku. Využívají k tomu 
nádherně osvětlené jeviště v tělocvič-
ně školy. Na naši akci přijali pozvání 
také hosté z radnice – pan místosta-
rosta Petr Zezulčík, vedoucí odboru 
školství Mgr. Petra Nitková, ing. Lenka 
Kačmaříková z odboru školsvtí a pan 
farář místního kostela sv. Antonína Pa-
duánského Otec Darek. Na své děti se 
přišlo podívat několik desítek rodičů. 

Jednotlivá vystoupení sklízela bouřlivý 
potlesk, občasné chybičky a výpadky 
textu obecenstvo dětem odpustilo. Na 
celé vánoční akademii byla vidět prá-
ce školního divadelního kroužku. Na 
přípravě představení se podílelo přes 
čtyřicet dětí, které tak poznávají, co 
obnáší práce vystupujících, jak funguje 
divadlo, překonávají ostych vystoupit 
před 150 diváky. Sluší se zmínit o nej-
větších „hvězdách“ besídky. Těmi byly 
roztomilé děti z přípravné třídy se 
svítícími vánočními čepicemi a dívky 
školy tančící v občanském sdružení 
Vzájemné soužití. Jejich tance a kostý-
my měly profesionální úroveň.
Ježíšek všechno viděl, vystoupení 
se mu moc líbila. Protože má rád 

Kunčičky a děti nejvíce, přiletěl do 
Kunčiček dříve. Schoval dárky pro 
všechny naše děti k Otci Darkovi do 
kostela a pověřil ho, aby je dětem 
předal.
Poslední den před Vánoci děti při-
šly do krásně vyzdobeného kostela 
a tiše jako pěny vyslechly vystoupe-
ní „Narodil se Kristus Pán“ v podání 
cimbálové muziky a dětského sboru  
z Palkovic. Poté každičké dítě dosta-
lo malý či velký dárek podle zásluh 
a potřeb.
Obě akce pohladily na duši a všechny 
nás naladily na Vánoce, které jsme 
prožili v kruhu svých nejbližších. 

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel ZŠ Škrobálkova, Kunčičky

V Kunčičkách se nadělovalo
Děti si dárečky od Ježíška opravdu zasloužily 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA. Ježíšek nechal dětem z Kunčiček dárky v úschově pana faráře Darka. Ten jim je pak rozdal v kos-
tele sv. Jana Paduánského.  FOtO/  Jiří GOlec

Žáci Základní školy Pěší 
v Muglinově se zapojili do 
Předvánočního ekosoutěžení, 
které připravilo hladnovské 
gymnázium. 

Vytvořili celkem čtyři družstva a 17. 
prosince se s velkým zájmem a kuráží 
vrhli do plnění dílčích úkolů.
Nejlepším družstvem ze všech zú-
častněných škol se stalo smíšené dívčí 
družstvo tvořené žákyněmi 8.a 9.roč-
níku ZŠ Pěší ve složení Marie Macháč-
ková, Klára Halfarová, Soňa Gogolková 
a Nikola Nguyenová. 
Žáci ZŠ Pěší se nakonec stali také cel-
kovými vítězi ekosoutěže a po zásluze 
si rozdělili sladkou odměnu.

Ekologický kroužek pod vedením 
PaedDr. Hany Ptaškové funguje na 
gymnáziu již od roku 2004.
Členové Ekokroužku se zaměřují na 
zajišťování akcí s ekologickou téma-
tikou na škole, vydávání měsíčníku 
Ekolist, informování studentů o vý-
znamných ekologických dnech na 
nástěnce EVVO, spolupráci se ZOO 
Ostrava (škola se podílí na adop-
ci lemura Sclaterova), spolupráci 
s mysliveckým sdružením a zajištění 
podzimního sběru kaštanů a žaludů, 
budování minizoo v prostorách školy, 
rozšiřování vědomostí formou soutě-
ží, kvízů a besed a na tvůrčí dílny. 
Děkujeme tímto všem profesorům 
Gymnázia Hladnov, kteří se podíleli 
na přípravě nápaditých soutěžních 

úkolů, zejména paní profesorce  Haně 
Ptaškové - koordinátorce EVVO. Dě-
kujeme také studentům gymnázia za 
vytvoření přátelské atmosféry. 

Mgr. Dana bartová, ZŠ Pěší

Výsledková listina Předvánočního 
ekosoutěžení ze dne 17. 12. 2009 

ZŠ Michálkovice
(účast odvolána pro chřipkové prázdni-
ny)

VÍTĚZOVÉ.  Žáci Základní školy Pěší v Muglinově se zapojili na hladnovském 
gymnáziu do zajímavého soutěžení. A vyhráli.  FOtO/  Archiv škOly

Žáci ekosoutěžili na Gymnáziu Hladnov

místo skóre v % třída a škola
1. 80 9. tř., ZŠ Pěší
2. 77,2 9. A, ZŠ Bohumínská
3. 72,75 9. A, ZŠ Ostrčilova
4. 69,38 9. A, ZŠ Chrustova
5. 65,75 9.B, ZŠ Bohumínská

SlezSká OStrAvA/  Jaká je vlast-
ně ekonomika našeho kraje? 
Jak se dále rozvíjí? Jde cestou 
tradiční, tzn. industriální či 
moderní, která bude stavět na 
základně znalostí a podnika-
vosti, jako je tomu ve vyspělých 
zemích EU, nemluvě o USA? 
Na tyto a obdobné otázky by měl dal 
jasnou odpověď projekt nazvaný „Vý-
zkum faktorů přechodu od industriál-
ní ke znalostní a podnikavé ekonomi-
ce v podmínkách Moravskoslezského 
kraje“. Jeho řešitelem je Vysoká škola 
podnikání, a.s., která ho získala ve 
výběrovém řízení v rámci dotačního 
programu Podpora vědy a výzkumu 
v Moravskoslezském kraji. 
„Pro naši školu je to vítaná příležitost, 
jak se zapojit do základního výzkumu 
v oblasti, doposud spíše opomíjené,“ 

uvedl rektor VŠP, a.s., doc. PhDr. Josef 
Jünger, CSc., při příležitosti úvodní pre-
zentace projektu. Podle zahraničních 
poznatků vykazují regiony s takzvanou 
podnikatelskou ekonomikou v dlou-
hodobější perspektivě rychlejší tempa 
růstu než ty, v nichž nadále dominuje 
první typ ekonomiky. 
Zda je Moravskoslezský kraj spíše 
uživatelem než tvůrcem moderních 
technologií a služeb, bude ověřováno 
v rámci teoreticko-analytického části 
řešeného projektu. Výzkum má apli-
kační charakter, jeho výsledky budou 
nástrojem pro definování konkrétních 
opatření s dopadem na rozvoj kraje. 
Účast na realizaci tohoto projektu dává 
pedagogům VŠP, a.s., šanci podílet se 
zcela konkrétním způsobem na výzku-
mu v zájmu svého odborného a kvalifi-
kačního růstu. Projekt, jehož hodnota 
představuje 3,5 milionů korun, potrvá 
do prosince příštího roku.  Pavel šmíd

VŠP prozkoumá vývoj 
ekonomiky v kraji

SlezSká OStrAvA/  Těsně před 
vánočními prázdninami vlád-
la na ZŠ Chrustova sportovní 
nálada a tělocvična praskala 
ve švech. 

Jak taky jinak, když zde probíhal už 
všemi žáky očekávaný turnaj ve vybí-
jené, kde si mohly mezi sebou změřit 
síly jednotlivé třídy. 
Aby měli všichni stejné šance, byli žáci 
rozděleni do dvou kategorií. Druhý stu-
peň mezi sebou bojoval v jeden den, 3. 
třída až 5. třída v den následující. Celá 
akce neměla aspekt pouze sportovní, 
ale z velké části také zábavný. Přihlížející 
pedagogové se mohli kochat tím, jak se 
žáci umí pobavit a skvěle si atmosféru 
užít. Aby taky ne, když věnovali zřejmě 
nemálo času přípravám. Každé družstvo 
mělo svůj název s motivačním pokřikem. 

Chybět samozřejmě nemohly ani 
kostýmy, které vyloudily nejeden 
úsměv. U všech tříd se prokázala ve-
liká bojovnost a zapálení. S hlasitým 
fanděním nehrajících spolužáků 
to ani nešlo jinak. Tušení či speku-
lování žáků o vítězovi se potvrdilo 
až následující den, což byl poslední 
den školy. Hned první hodinu pro-
běhlo vyhlášení výsledků v tělocvič-
ně. Žádná třída nepřišla zkrátka. 
Nevyhlašovaly se totiž jen první tři 
místa, ale také další kategorie jako 
např. „cena za nejlepší kostýmy“. Ti 
nejlepší si pak po rozchodu do tříd 
mohli své vánoční besídky dosy-
ta užít. A to doslova – mezi cenami 
byly totiž pařížské dorty, nanukové 
dorty a další dobroty. A tak mě na-
padá: „Není to ideální start na začá-
tek prázdnin?“ 
 Mgr. kateřina komárková

Děti změřily své síly ve vybíjené

VÍTĚZOVÉ.  Po zaslouženém vítězství si žáci užívali vánoční besídku, kde nechy-
běly dortíky a další laskominy.  FOtO/  Archiv škOly 

kdo si hraje, nezlobí
kunČice/  Tak tohleto všeobecně známé pravidlo platí pro děti. Ale co platí pro 
naše teenegry?
Hrát si je už nebaví, tak čím je zaujmout? Nechceme-li, aby proseděli hodiny 
před obrazovkou počítače, či neleželi jen se sluchátky v uších, je opravdu těžké 
najít něco, co by je „chytlo“. Podařilo se to panu Herzigovi, bývalému kantoro-
vi, jehož celý život provázel zájem o výtvarnictví, speciálně práce se dřevem. 
Pozval hochy z dětského domova z Kunčic do svého ateliéru, každému dal do 
ruky kus dřeva, hoblík, smirkový papír a práce začala. Vznikly první jednoduché 
vánoční svícny a hoši zcela podlehli kouzlu dřeva.
A tak se „mistr dřevař“, jak mu hoši říkají, ani nemusel ptát, zda chtějí docházet 
pravidelně. Domluva byla okamžitá.  (pm)

kunČiČky, SlezSká OStrAvA/  Každoroční 
putování Tří králů zažily Kunčičky i letos. 
Koledníci chodili od domu k domu, aby zazpí-
vali koledy a lidem tak připomněli radostnou 
novinu o narození Krista Pána. 

Na dveře napsali K+M+B. Nejsou to ale jména třech králů 
- Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského Christus mansionem benedicat (Kris-
tus žehnej tomuto domu). V moderní době se tato tradice 
přetvořila ve všeobecnou sbírku Katolické Charity na pod-
poru nejchudších a potřebujících.
Letos jsme byli svědky, že se do této tradice zapojili histo-
ricky poprvé i děti ze školy v Ostravě Kunčičkách. Ve spo-
lupráci s panem ředitelem byli vybráni nejlepší žáci, kteří 
dostali u školního vánočního stromu požehnání od místní-
ho pana faráře a pak se vydali koledovat po naší obci.
A nezůstalo jen u toho. Navštívili i radnici Slezské Ostravy, 
pana starostu i většinu odborů, kde mnohdy způsobili vel-
ké překvapení. Popsali všechny dveře a mějme naději, že se 
toto podaří zorganizovat i v příštích letech.  Jiří Golec

Tři králové koledovali i na radnici

TRADICE.  Tři králové letos navštívili i radnici. Starosty ko-
ledníky obdaroval sladkostmi.  FOtO/  Jiří GOlec 
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kOblOv/  Už desátý ročník 
tradičního vánočního turnaje 
ve stolním tenise se konal 19. 
prosince 2009 v hospůdce 
U Pepy v Koblově. Uspořádalo 
jej občanské sdružení Tenis 
klub Antošovice pod vedením 
Karla Mrázka a ve spolupráci 
se zaměstnanci hospůdky. 

Turnaj, jehož účastníci jsou převážně 
návštěvníky této restaurace – tedy lidé 
z Antošovic, Koblova a jejich přátelé, 
měl i letos výbornou atmosféru. Šest-
náct hráčů rozdělených do čtyř skupin 
urputně bojovalo o každý míček, aby 
pak ve vyřazovacích zápasech určilo 
konečné pořadí. Jubilejním desátým 
vítězem tohoto turnaje se stal po zod-
povědném výkonu místní „štamgast“ 
Tomáš Plaček. Účastníkem turnaje byl 
i známy ostravský zpěvák Jarek Noha-
vica, který po bojovném výkonu jen 

těsně nepostoupil do finálové osmič-
ky. Hodnotné ceny předal všem star-
tujícím starosta městského obvodu 
ing. Antonín Maštalíř. Vítěz si odnesl 
hlavní cenu – vánočního kapra. 
Na závěr vydařeného sportovního dne 
pak Jarek Nohavica zazpíval všem pří-
tomným svůj hit Papírové boty. Všich-
ni účastníci vyslovili pořadatelům vel-
ký dík za organizaci této akce a už se 
těší na další ročník.
Další, tentokrát Novoroční turnaj, uspo-
řádal 2. ledna Sbor dobrovolných hasičů 
Antošovice. Tentokrát se sešlo 20 hráčů 
a po urputných bojích dospěl turnaj do 
finále, které bylo reprízou toho vánoční-
ho. Vítězem se tentokrát po zásluze stal 
tradiční účastník Pepa Klapec. 
Oba turnaje jsou již tradiční výplní 
volného času ve vánočním období této 
městské částí Slezské Ostravy a dou-
fáme, že pořadatelé obou turnajů 
budou tuto tradici udržovat ke spoko-
jenosti všech současných i budoucích 
účastníků.  ing. Miroslav Michalík

Vánoce byly ve znamení turnajů
Na akci dorazil i písničkář Jarek Nohavica

HLAVNÍ CENA.  Vítězem se stal místní štamgast Tomáš Pla-
ček, který si odnesl hlavní cenu – kapra.  SníMky/   Archiv

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA.  Předvánočního turnaje ve stolním 
tenise se zúčastnili i starosta obvodu ing. Antonín Maštalíř 
a známý zpěvák Jarek Nohavica. 

Po půlročním angažmá v juni-
orském hokejovém mužstvu 
Ottawa 67s se objevil na pár 
dnů doma v Antošovicích 
talentovaný hokejový gólman 
Vítkovic Petr Mrázek (ročník 
1992). Loni byl tento člen 
české reprezentace do 18 let 
oceněn také na slezskoostrav-
ské radnici. Jeho vánočního 
pobytu jsme využili ke krát-
kému rozhovoru. 

 @Petře, řekni nám krátce něco o své 
dosavadní hokejové kariéře.
Začínal jsem ve třech letech v hoke-
jové přípravce Vítkovic pod vedením 
trenéra Václava Hořínka. Postupně 
jsem prošel všemi kategoriemi mlá-
dežnických družstev HC Vítkovice. 
V 6. a 7. třídě jsme získali mistrovský 
titul, v dorostu stříbro a s juniorkou 
opět zlato. Byl jsem postupně členem 
reprezentačních výběru ČR v kategorií 
16, 17 a 18 let. Dokonce mám i jeden 
start za A mužstvo HC Vítkovice v po-
hárovém utkání s HC Ústí nad Labem.

 @ Jak ses dostal do Ottawy?
Po ukončení loňské sezóny a výsled-
cích juniorskho draftu jsme spolu 
s rodiči a mým manažerem dlouho 
zvažovali nabídku Ottawy a účast v je-
jich juniorském týmu v soutěži OHL. 

Nakonec - po zvážení všech okolností 
a hlavně s ohledem na možnosti uplat-
nění se v současném kádru Vítkovic - 
jsme společně zvolili tuto alternativu 
a zatím toho nelituji.  

 @Přibliž nám trochu tvůj současný 
klub.
Kádr mého současného klubu Ottawa 
67s tvoří 22 hráčů ročníků 1989 až 
1993. V týmu mohou být pouze dva 
cizinci. Kromě mě je tam ještě jeden 
Fin. Momentální umístění je 4. místo 
v Konferenci, která má dvacet klubů 
rozdělených do dvou divizí. Tréninky 
máme jednou až dvakrát denně na 
ledě, dále posilovnu nebo regeneraci. 
V OHL je kolem osmi Čechů, osobně 
znám Adama Sedláka, se kterým jsme 
spolu hráli ve Vítkovicích, dále Tade-
aše Galanského a Tomáše Rachůnka.  
V Kanadě je juniorský hokej velice po-
pulární, na naše zápasy chodí kolem 
devíti až deseti tisíc  fanoušků. Velmi 
náročné je cestování, na některé zá-
pasy jezdíme i více než tisíc kilometrů 
a cesta trvá  kolem dvanácti hodin.

 @ Jaké máš ubytování a co děláš ve 
svém volném čase?
Bydlím asi pět minut od stadionu 
u jedné kanadské rodiny, která se o mě 
perfektně stará. Mám pro sebe dva 
pokoje  ve kterých trávím svůj volný 
čas. V domě máme dvě kočky a psa. 
V Kanadě v současné době nestuduji, 

ale chodím tam na hodiny anglického 
jazyka, ve kterém se snažím stále zdo-
konalovat. Volný čas trávím rád u počí-
tače, pomocí kterého kontaktuji svou 
rodinu a přátelé v Česku. Dále také 
svůj volný čas rád trávím v obchodech 
a se svými kamarády spoluhráči.
Nejvíce mi tady chybí moje rodina. Ob-
zvlášť mamka, která mi vždycky dob-
ře navařila, dále určitě taťka, samo-
zřejmě sestra a nemůžu opomenout 
ani jejího přítele, českého hokejového 
reprezentanta Jakuba Štěpánka.

 @ Jaký je tvůj nejbližší program?
V pondělí 28. prosince odlétám zpět 
do Kanady a v úterý už hrajeme další 
zápas. Sezóna se protáhne minimál-
ně do konce března a podle našich 
výsledků v play off možná i déle, což 
bych si samozřejmě přál. Další sezónu 
bych rád odehrál znovu v Ottawě, pak 
bude hodně záležet na výsledcích let-
ního draftu.

 @Děkujeme ti za rozhovor a  spolu 
se čtenáři Slezskoostravských novin 
ti přeji hodně štěstí a zdraví a mno-
ho sportovních úspěchů ve  tvé ho-
kejové kariéře.
I já přeji čtenářům Slezskoostrav-
ských novin hodně štěstí, zdraví do 
nového roku, spokojenost v osobním 
životě a mladým sportovcům hodně 
úspěchů v jejich sportovní kariéře. 
 ing. Miroslav Michalík

I v hokejové Kanadě má Slezská své zastoupení
Petr Mrázek se zastavil na pár dnů doma, aby oslavil s rodinou vánoce

Ostrava/  Téměř jedenáct tisíc 
lidí se na podzim zúčastnilo 
soutěže společnosti OZO 
Ostrava na podporu sběrných 
dvorů Rok zdarma. 

Díky soutěži se ve sběrných dvorech 
o 17 procent zvýšilo množství ode-
vzdaného objemného odpadu, kte-
rý by jinak mohl skončit na černých 
skládkách. OZO Ostrava bude občany 
seznamovat se sběrnými dvory také 
v roce 2010.
Cílem kampaně bylo zviditelnit sběr-
né dvory jako místa, kde mohou oby-
vatelé města Ostravy bezplatně a le-

gálně odkládat objemné a nebezpečné 
odpady ze svých domácností a zeleň 
ze svých zahrad. „Kampaň jsme za-
hájili na základě průzkumů, které 
ukázaly, že značné procento občanů 
sběrné dvory stále nezná a nevyužívá 
je. Pokud potřebují vyhodit například 
starší kus nábytku, často ho odloží 
k popelnicím, a na sídlištích tak vzni-
kají černé skládky,“ upozornila Mgr. 
Vladimíra Karasová, vedoucí Centra 
odpadové výchovy a propagace spo-
lečnosti OZO Ostrava.
Do soutěže se za tři měsíce přihlá-
silo 10 797 lidí. V průběhu soutěže 
tak vzrostlo množství odevzdaných 
objemných odpadů o 17 procent v po-

rovnání se s tejným obdobím v roce 
2008. 
Nejvíce občanů přivezlo odpad do 
sběrného dvora v Krásném Poli, kde 
o ceny soutěžilo 1222 občanů. V prů-
měru tak sběrný dvůr navštívil každý 
druhý obyvatel této městské části.
Vozit odpad do sběrných dvorů si 
nejvíce navykli obyvatelé menších 
okrajových částí Ostravy. „Naopak 
obyvatelé největších městských částí 
jako je Ostrava-Poruba nebo Ostrava-
Jih se zatím sběrné dvory využívat 
nenaučili. Do sběrných dvorů během 
soutěže zavítal jen jeden z padesáti, 
respektive ze sta obyvatel těchto čás-
tí města.  (red)

Do sběrných dvorů odvezli více odpadu

Na ZŠ Chrustova se může z ve-
liké oblíbenosti a zájmu těšit 
turistický kroužek vedený 
Mgr. Věrou Hřivňákovou. Není 
se čemu divit. Komu by se 
nelíbilo sejít se občas v sobotu 
ráno na nádraží s kamarády 
a vedením, nasednout na vlak 
a vyrazit po krásách okolních 
památek? 

Naše turistická skupinka vyráží na 
výlety do blízkého i vzdáleného 
okolí, do hor i měst. V předvánoční 
čas - 12. prosince - se přímo nabí-
zí výlet za příjemnou atmosférou 

brněnských vánočních trhů. Tomu 
taky odpovídala početná účast pět-
advaceti žáků, kteří se vrátili nad-
míru spokojeni a naladěni na blížící 
se Vánoce. Kromě času vyplněného 
hromadnou procházkou po Brně, 
výstupem na Špilberk a zhlédnutím 
špilberských kasemat, měli žáci do-
statek prostoru, aby si každý sám 
podle svého uvážení a zájmu pro-
šel trhy a nakoupil rodinným pří-
slušníkům či kamarádům originální 
dárečky. S názvem tohoto města se 
mi vždy evokuje film „Nuda v Brně“. 
Žáci toho na svém výletě podle jejich 
líčení spoustu poznali a prožili. Ale 
nudu? Tak tu rozhodně ne.  
 Mgr. kateřina komárková

Na nudu v Brně si 
rozhodně nestěžovali

Hledejte nás i na www.slezska.cz a www.slezskaostrava.tv
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zprávy ze Slezské a okolí zprávy ze světa

Píše se únor 1910 a lidé ve Slezské (tehdy Polské) 
Ostravě stejně jako my očekávají, co přinese 
nový rok s desítkou na konci letopočtu. Žijí svý-
mi 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 lednu psalo. 

Sodoma Gomora na Ostravsku
Jak hrozné poměry vládnou na Ostravsku, dokazuje statis-
tika o činnosti ostravské policie za uplynulý rok.
Police učinila 5620 udání, provedla 2858 zatčení a uči-
nila 10.259 předběžných vyšetřování. Dle jednotlivých 
případů bylo 232 zatčení pro vloupání a 185 udání, pro 
rušení veřejného klidu 5 zatčení a 4 udání, pro ohro-
žování života 19 zatčení, 24 udání, pro přestupky proti 

bezpečnosti zdraví a bezpečnosti 17 zatčení, 55 udání, 
pro ohrožování osobní bezpečnosti 75 zatčení, 249 udá-
ní. Pro přestupky proti bezpečnosti majetku 370 zatčení, 
411 udání, pro tuláctví 1691 zatčení, 22 oznámení, pro 
nedovolené nošení zbraně 7 zatčení, 21 udání, pro pře-
stoupení podomního obchodu 26 udání, 2 zatčení, pro 
přestoupení živnost. řádu 69 udání, řádu provoznického 
2 zatčení, 113 udání, pro přestupky proti mravopočest-
nosti 396 zatčení, 277 udání, pro překročení různých 
zákonů říšských 5 zatčení, 186 udání v příčině místní-
ho policejního dozoru a 250 udání pro rušení veřejného 
osvětlení.
Nalezeno bylo 10 mrtvol, 30 nemocných, 110 opilců. Pro-
vedeno 19 prohlídek domů. 
Doručeno 41 428 různých spisů a obsílek. Soudu učiněno 
1775 udání, 938 tuláků dopraveno postrkem do domov-
ských obcí, což vyžadovalo náklad 4376 K. 
Tím ovšem není nikterak podán úplný obraz hrozných po-
měrů na Ostravsku. 

Stalo se před sto lety v Polské Ostravě

Pomstili se hlídači
Dnes v noci byl nalezen hlídač stavi-
telské firmy Heřman na Pol. Ostravě 
svázaný silným provazem s roubíkem 
v ústech. Jak se mezi lidem vypráví, 
provedli mu tento kousek někteří děl-
níci, s nimiž hlídač nebyl za dobře. 

koně se splašili
Dnes ráno jel vozka Josef Pekař, za-
městnaný u rolníka pana Hejnoby 
v Heřmanicích, pro uhlí na jámu Tro-
jici. Při hostinci Herlingerově začal na 
povoz štěkati pes. Mladé, bujné koně 
se štěkotu ulekly a jako zběsilé pádily 
dolů k Zámostí. Vozka z vozu vypadl. 
Splašené koně narazily v šíleném letu 
na ty č elektrického vedení. Náraz byl 
tak prudký, že kůň sedlový se okamži-
tě zabil. Druhému koni až na nepatrné 
odřeniny nestalo se nic. 

z koksovny terezie
Na noční směně dne 10. ledna 1910 
o ¾ na 10 hod. událo se politová-

níhodné neštěstí. Dělník Kunz Fer-
dinand spadl s ubíjejícího stroje 
a těžce zraněn na hlavě, obličeji 
a nohou zůstal polomrtev leže-
ti. První pomoc poskytl mu p. Dr. 
Bittner a dal nešťastníka odvézt do 
Pol. ostravské nemocnice. Pád udal 
se z výšky asi 3 m a to tak, že vůz 
asi 3 metráky vážící na nešťastníka 
spadl. 

Úděl horníka
V úterý 25. ledna 1910 poraněn byl 
těžce na jámě Terezii v Polské Ostravě 
horník Kubělas. Kubělas měl uscho-
vané dříví ve zvláštní komoře. Když 
pro dříví do komory vlezl, spadlo kus 
stropu a zranilo jej. Těžce zraněný od-
vezen byl do nemocnice.

ředitelem měšťanky Jež
Ředitelem na měšťanské škole na Pol. 
Ostravě Hladnou jmenován byl zem-
ským výborem slezským odborný uči-
tel p. Fr. Jež. 

Sebevražda ve spacím vagoně
Mezi jízdou stanicemi Dědice – Bo-
humín v rychlíku č. 4 oběsil se včera 
v noci, zatím co jeho přítel spal, ruský 
kupec, jehož jméno nepodařilo se nám 
zjistit. Ubožák nalezen byl ve stanici 
Bohumín visící na okenním rámu již 
ztuhlý. V jeho šatech nalezeno 38 000 
rublů a asi 14 000 rak. peněz.

rváči z lepší společnosti
V Pešti mezi profesorem Emilem 
Ettyem a nadporučíkem Rudolfem 
Wenzlem konal se souboj, při němž 
protivníci doráželi na sebe tak prud-
ce, že přeslechli výzvu, aby ustali. 
Nadporučíku byla rozťata lebka na 
spánku a těžce zraněný byl dopra-
ven do nemocnice. Profesor byl lehce 

zraněn. Příčinou souboje byla hádka 
o dívku. 

Oživl v rakvi
V osadě Papoci u Kamence v Uhrách 
zemřel sedlák Josef Toth dne 25. led-
na 1910. Mrtvola byla dána na máry, 
kol nichž se shromáždili četní pří-
buzní. K večeru zdvihl se najednou 
mrtvý v rakvi na márách a udiveně se 
rozhlížel. Přítomni všichni zděšeně 
prchli. Když několik srdnatých mužů 
odvážilo se pak znova do domu, našli 
domnělého mrtvého seděti v kuchyni 
u kamen. Byl ihned dán do postele 
a povolán k němu lékař. Ten zjistil, že 
Toth následkem léku těžce onemoc-
něl. Šest hodin na to, co probudil se 
Toth v rakvi, zemřel. 

(z dobového tisku – únor 1910 – Ostravské listy, 
Ostravský denník – Archiv města Ostravy)

Stranu připravili ve spolupráci s Archivem města Ostravy 
karel Slíva a Marie Stypková

Muglinov/  Princezny, víly, 
berušky, břišní tanečnice, 
čarodějové nebo broučci 
všeho druhu. 
Ti všichni se sešli v sobotu 16. ledna 
v muglinovském kulturním domě na 
maškarním plese. 
Organizátoři pro ně připravili řadu 
her a soutěží, takže se kluci i děvčátka 
dobře bavili. Kromě zábavy se mohli 
přítomní – a to nejen děti, ale i jejich 
maminky a tatínkové – občerstvit. 
V tombole byly připraveny hodnotné 
dárečky a balíčky dobrot. A samozřej-
mě nechyběla ani soutěž o nejlepší 
masku. A kdo ji vyhrál? To je úplně 
jedno, hlavní je, že se všichni dobře 
bavili a děti odcházely plné dojmů 
a zážitků.  (luč)

V rámci České republiky 
patří ovzduší na Ostravsku 
dlouhodobě mezi nejvíce 
znečištěné škodlivinami. 
V médiích se neustále hovoří 
o Mittalu, teplárnách, elekt-
rárnách a dalších podnicích 
jako o největších znečišťova-
telích Ostravska. 
I přes snížení výroby v hutích je  stále 
možné zaznamenat  množství poléta-
vého prachu a polyaromatických uhlo-
vodíků. Tuto skutečnost však mají na 
svědomí také domácí kotelny a lokální 
topeniště, v nichž jsou spalována ne-
vhodná tuhá paliva, domácí odpady, 
obaly a jiné nepotřebné látky. Obdobně 
je to u dopravy, kdy osobní i nákladní 
auta jsou nevhodně seřízená a zvláště 
v obydlených lokalitách se nemalou 
měrou podílejí na znečišťování ovzduší. 
Proto bych chtěl apelovat na obča-
ny a na jejich zodpovědnost vůči 
životnímu prostředí, aby investo-
vali do kvalitních topných systémů, 
ekologických paliv a úsporných 
opatření. Vliv lokálních topenišť je 
sezónní, zejména v chladném obdo-
bí, kdy emise z vytápění domácností 
enormně znečišťují ovzduší. 
Právě v tomto topném období jsou 
překračovány imisní limity pro polé-
tavý prach, NO2 (oxid dusičitý), ben-
zen, cílové imisní limity pro As (ar-
sen), Cd (kadmium), B(a) Pbenzo(a)
pyren. Hodnoty průměrných čtyřia-
dvacetihodinových koncentrací praš-
ného aerosolu se pohybují mezi 59 až 
178 mikrogramy na metr krychlový, 
limit je přitom 50 mikrogramů. 
Pro člověka mají zvýšené koncentra-
ce škodlivin v ovzduší neblahý vliv 

na jejich zdraví, poškozují periferní 
nervy, játra, podílejí se na poruchách 
metabolismu tuků, polychlorované 
bifenyly zase dráždí dýchací cesty, 
spojivky, játra, podporují nádorová 
onemocnění, způsobují kožní one-
mocnění, dráždí oči, vyvolávají bo-
lesti hlavy, závratě, poškozují ledviny 
a játra a další životně důležité orgány. 
Znečišťování životního prostředí 
není beztrestné - zákon o ochra-
ně ovzduší ukládá všem fyzickým 
a právnickým osobám omezovat 
a předcházet znečišťování ovzduší. 
Nařizuje spalování jen takových lá-
tek, které určí výrobce zařízení. Na 
Ostravsku je zakázáno v malých 
kotlích spalování energetického 
hnědého uhlí, lignitu, uhelných 
kalů a proplastků. Je nutné dodr-
žovat přípustnou tmavost kouře 
a přípustnou míru obtěžování zá-
pachem. Občané nesmějí obtěžo-
vat kouřem osoby ve svém okolí 
a obydlené oblasti. MMO se rozhodl 
zahájit důslednou kontrolu s posti-
hem osob, které porušuji povinnos-
ti vyplývající z předpisů na ochranu 
ovzduší. Kontrola se provádí jedno-
duchým kontrolním testem pro sta-
novení tmavosti kouře pomocí tzv. 
Ringelmannovy stupnice.
A co dělat pro čisté ovzduší - je to vý-
běr paliva, moderní kotle s vysokou 
účinností spalování. Pokud použí-
váme i kotle na tuhá paliva, měli by-
chom vyloučit nekvalitní hnědé uhlí, 
kaly, odpady z domácností, plasty, 
neekologické obaly či zbytky dřeva 
s lepidly. 
Je jen a jen na nás, jak si své ovzduší 
budeme chránit. Mysleme na sebe!
 ing. Jiří šárek,
předseda komise životního prostředí 

H e r a l d i k a 
n e z k o u m á 
jen erby 

šlechtické, ale i znaky státní, zemské, 
městské a obecní, stejně jako znaky 
církevní, cechovní a občanské. A prá-
vě posledním jmenovaným – občan-
ským znakům - je věnována výstava, 
kterou pořádá Hukvaldská heraldická 
galerie ve spolupráci se Slezskoost-
ravskou galerií. Bezesporu ojedinělá 
výstava bude zahájena  6. února 2010 
ve 14.00 hodin v reprezentativních 
prostorách Slezskoostravské galerie 
v budově slezskoostravské radnice.
Výstava by měla návštěvníky sezná-
mit se současnou tvorbou heraldic-
kých kreslířů z Čech, Moravy, Slez-

ska i Slovenska. Přináší odpověď na 
otázku, kterou si člověk při pohledu 
na krásný erb nejednou položí: „Mohl 
bych mít takový erb i já, když nejsem 
šlechtického původu?“
Pro odpověď si můžete přijít do gale-
rie ve Slezskoostravské radnici. 
A kam spadají kořeny heraldiky? Je 
tomu již více než osm století, kdy si 
v období prvních křížových výprav 
začali středověcí bojovníci malovat na 
své štíty symboly a znamení. Nevedly 
k tomu důvody estetické nebo dekora-
tivní, ale především praktické, Těžké 
železné přilbice, které rytířům sloužily 
k ochraně hlavy je dokonale chránily 
před ranami nepřítele, ale jejich nevý-
hodou byl omezený výhled ztěžující 

orientaci v boji. A protože v bitevní 
vřavě byl problém rozeznat vlastního 
od nepřítele, začali si válečníci své ští-
ty označovat různými symboly. Tento 
způsob rozlišování se ujal a už byl jen 
krůček k tomu, aby se tyto znaky začaly 
předávat v rámci rodiny a dědit z otce 
na syna. Erbovní symbolika se rozšířila 
do celé tehdejší křesťanské Evropy v ta-
kové míře, že na každém panovnickém 
dvoře měli svého odborníka – tzv.herol-
da, který se věnoval evidenci a způso-
bům ztvárňování erbů. Postupem času 
se ustálila pravidla a zvyklosti, podle 
kterých se znaky tvoří, popisují, určují 
a kreslí a vznikl celý vědní obor, který 
se erby zabývá.  ladislav Szijjártó, 
 Hukvaldská heraldická galerie, o. s.

Své okolí, ovzduší si 
znečišťujeme i sami

Maškarní bál se opravdu vydařil

V MASKÁCH.  Děti se na jedno odpo-
ledne převtělily do pohádkových posta-
viček a jak je vidět, moc se jim to líbilo. 
 FOtO/  lubOMír ČASnOchA

Občanská heraldika určitě zaujme
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Prudký hospodářský rozvoj 
Ostravska nezačal objevením 
uhlí  roce 1763. Na počátku 
bylo založení Vítkovických 
železáren a rozvoj hutnictví, 
strojírenství, chemie (Hrušov) 
a dalších průmyslových 
odvětví. Zásadní význam 
mělo vybudování železniční 
sítě. která spojila Ostravsko se 
světem. 

Železnice spojila Ostravu s Vídní 
a Prahou v roce 1847. přes Chalupki 
s Pruskem v roce 1849, s Krakovem 
a Opavou v roce 1855. Všechny doly 
u Ostravy byly připojeny v roce 1862. 
V roce 1869 dosáhla železnice sloven-
ských hranic.
Dochází k rychlému rozvoji těžby uhlí. 
To vyvolává potřebu pracovníků.
Lidé, zejména z Haliče, neodcházejí do 
Ameriky, ale na Ostravsko. Příkladem 
tohoto rozvoje je i naše Slezská Ostra-
va. Ta má v roce 1843 996 obyvatel, 
v roce 1910 jich je už 22 892. Její po-
čet vzrostl za necelých 70 let třiadva-
cetkrát.. V roce 1901 tady žila většina 

obyvatel v hornických koloniích. Byty 
stavějí důlní společnosti, které si svůj 
obytný fond pečlivě chrání.
V roce 1848 se pořádá ve Vídní světo-
vá výstava o poměrech dělnictva. Tam
představitel důlní společnosti Severní 
dráha Ferdinandova Ing. Fiedler upo-
zornil na důležitost sociálních pod-
mínek dělnictva, zejména na bydlení.
Podle něj je nutno budovat hornické 
kolonie, které musí mít tyto funkce:
 šetří pracovní sílu nemajetných 
horníků, kteří by ji ztráceli při dlou-
hých cestách z bydliště na pracoviště
 zajišťují pracovní sílu z krajů chu-
dých na pracovní příležitosti
 zabraňují přelidňování měst a obcí 
v zázemí dolů 
 zabezpečují horníkům levné byd-
lení odpovídající jejich zvyklostem 
(pocházeli z vesnic a u domku měli 
zahrádku a možnost chovat domácí 
zvířectvo)
 přispívají k udržení discipliny 
a morálky horníků, neboť jejich sou-
středěním v koloniích a činžovních 
domech je možné na ně dohlížet 
i mimo pracovní dobu a dále využít 
možnosti výpovědi z bytu jako pro-
středku nátlaku na horníky.

Lidem zajistili domy, museli však poslouchat
hornické kolonie - součást rychlého hospodářského rozvoje Ostravska po roce 1850

Nájemníci bytů důlních společností v 
hornických koloniích museli na počátku 
20. století dodržovat velmi přísné domácí 
řády. Jako příklad uvádíme domácí řád 
Vítkovických kamenouhelných dolů, 
kterým patřil třeba pozdější Důl Bezruč 
nebo Důl Heřmanice (doslovný přepis).

Domácí řád pro nájemníky 
bytů v domech dělnických, 
patřících závodům vítkovických 
uhelen a koksoven
a) Zadání bytu připadá toliko správě závodu.Volba ná-
jemníka správou závodu jest neomezeně svobodná. 
Každý nový nájemník povinen jest stávající smlouvu (re-
vers), kterou se správou závodu uzavírá podepsati.

b) První povinnosti nájemníků jest, pokoj v domě zacho-
vávati, každého zbytečného hluku se varovati a s druhými 
nájemníky se snášeti.

c) V bytě má býti co největší čistota. všecky části domu 
musí se co nejvíce šetřiti a nájemník jest povinen nahra-
diti každou škodu, vzniklou z nedbalosti neb svévole. 
Rozbité tabule v oknech má nájemník bez odkladu dáti 
spraviti.

d) Smetí, kuchyňské odpadky a jen vychladlý popel smí 
se ukládati pouze na místa k tomu určená, taktéž pomeje 
smí se vylévati jen do nádržek k tomu ustanovených , a 
jest jakékoliv znečišťování míst, ulic a cest jmenovanými 
odpadky přísně zakázáno.

e) Větrání bytu, udržování čistoty v záchodech ukládá se 
nájemníkům z ohledů zdravotních co nejpřísněji. Čistění 
záchodů přísluší nájemníkům, vyprázdnění žump obsta-
rává závodní správa.

f) Peřiny a šaty smí se větrati neb sušiti jen v zahrádce 
neb na dvorku, ne ale na ulicích.

g) Na půdách nesmí se žádné lehce zápalné látky ani pa-
livo (dříví, sláma, seno atd.) uschovávati, rovněž nesmí se 
tam vstupovati s otevřeným ohněm, ale s dobře uzavře-
nou lucernou.

h) Každý samovolně postavený přístavek k domkům 
jest zakázán. Při vystěhování nesmí nájemník nic z 
bytu, co pevně přibito neb přiděláno bylo, vzíti. Za 
každou . tímto neb jiným způsobem vzniklou škodu 
v bytě, neb k bytu příslušných chlívkách, na plotech, 
zahrádkách, sklípku atd. jest odcházející nájemník k 
celé náhradě povinen. Škodu jím způsobenou dá sprá-
va závodu na účet jeho opraviti a náklad tím vzešlý při 
nejbližší výplatě z výdělku jeho odtáhnout. Vodovod 
jest šetřiti, vodou jak pitnou tak i k mytí potřebnou 
neplýtvati.

i) Vepři (bravci) a drůbež smí se držeti, jen pokud to do-
voluje místo v chlívkách, Sklepů a půdy místo chlívků 
upotřebiti je přísně zakázáno. Kozy a holubi se držeti ne-
smí. Dřevo v domě štípati se nedovoluje.

k) Výšku nájemného ustanovuje ředitelství a nájemné se 
odtahuje při měsíční výplatě.Výpovědní lhůta ustanovuje 
se na 14 dní ode dne, kdy byla dána. Vyklizení bytu má se 
státi poslední den vypovědní lhůty dopoledne.
Každý nájemce musí před přistěhováním se do panského 
bytu smlouvu (revers) podepsatí na důkaz, že se všem, 
závodní správou předepsaným předpisům, podrobuje.

l) Podnájemníci (nocleháři) mohou býti trpěni, jen pokud 
to povoluje místo od zdravotních úřadů dle počtu hlav žá-
dané, a jen s  výslovným dovolením závodu.
Cizí dělníci jsou vyloučeni. Při závodě nezaměstnaní pří-
buzní nájemce smí u něho bydleti jen s povolením závo-
du. Při každém onemocnění, zvláštˇnemocí nakažlivou, 
má býti závodní lékař. Zvláště při vypuknutí nakažlivé 
nemoci je okamžité ohlášení dozorci na panskými byty 
povinnosti nájemce.

m) Kdo práci neb službu u závodu opouští z příčiny jaké-
koliv, musí hned, při výstupu též byt vyprázdniti. Vdovám 
se nechá byt měsíc po smrti muže.

n) Každý nájemce má v záležitosti domacího řádu upo-
slechnouti dozorce pro kolonii ustanoveného. Tento smí 
ve dne byty kdykoliv prohlédnouti, v noci však jen při 
zvláště nařízené prohlídce kolonie, neb při nějaké výtrž-
nosti v bytech.

o) Stížnosti mají se přednésti v závodní kanceláři. Každý 
nájemník obdrží jeden výtisk tohoto domácího řádu, jenž 
ode dne vydání v platnost vstoupí.

Ostrava, v dubnu 1901 
ředitelství vítkovických uhelen -  Dr. August  Fillunger

Domácí řád v hornických koloniích

Kolone na Jaklovci - původní most Pionýrů, radnice před rokem 1976.

Ferdninandova kolonie v Michálkovicích okolo roku 1940.

Kolonie na Burni ve 40. letech 19. století.

Kolonie na Františkově okolo roku 1950 - v pozadí lanová dráha - Důl Bezruč - 
Karolína.
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Zaplaceno státem a výrobcem.
Stačí jen umýt.

OKNA DECPLAST (ENERGY OKNA) JSOU IDEÁLNÍ PRO DOTACE

NYNÍ NAVÍC SE SLEVOU AŽ 50 %
Máme pro vás důležité informace, jak úspěšně získat dotace! 

Stavte se u nás. Sdělíme Vám podrobnosti.

OSTRAVA - Vítkovická 3299/3A, +420 597 454 702, e-mail: ostrava@dec-plast.cz
HAVÍŘOV - U Stromovky 34, +420 596 812 032, e-mail: havirov@dec-plast.cz
PŘÍBOR - Místecká 286, +420 556 720 250-2, e-mail: pribor@dec-plast.cz
KRNOV - Revoluční 42, +420 554 610 175, e-mail: krnov@dec-plast.cz www.decplast.cz
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DÙM JAKO
NA DLANI

PØÍMO VE VAŠEM MOBILU

JAK
• ZABEZPEÈIT NEMOVITOST PØED ZLODÌJI?
• KDYKOLIV VÌDÌT CO SE V DOMÌ DÌJE?
• ZJISTIT JAKÉ MÁTE NA CHALUPÌ TEPLO?
• OVLÁDAT MOBILEM ZAVLAŽOVÁNÍ 
    ÈI JINÉ SPOTØEBIÈE?

MÁME PRO VÁS ØEŠENÍ NA MÍRU!MÁME PRO VÁS ØEŠENÍ NA MÍRU!PRO VÁ
Starosti o zabezpeèení domu nechte na nás!

HTV-Hodina, Sokolská tøída 7, 701 00, Ostrava 1 
 tel.: 596 110 015 nebo 602 719 145, info@htv-hodina.cz, www.htv-hodina.cz 

HTV-Hodina, Hladnovská 11, 702 00, Ostrava 2       NOVÁ PRODEJNA
 tel.: 596 628 835 nebo 777 663 128, info@htv-hodina.cz, www.htv-hodina.cz 
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Mušketýři na emě
I letošní novoroční vyjížďka 
členů sportovního klubu Muš-
ketýr byla tradičně v maskách
Za mlhavého počasí se pod úpatím 
haldy Ema sešli nadšenci jezdectví.
Nejdůmyslnější maskou bylo trio 
prasátek v sedlech malých poníků. 
Také sedmiletá Terezka Bystroňo-
vá absolvovala celou trasu v masce 
čarodějnice na klisně s nadšením 
a úsměvem na tváři. Sportovní klub 
Mušketýr přeje tímto všem Slez-
skoostravanům v novém roce 2010 
hodně optimismu, spokojenosti 
a zdraví. Markéta hovjacká

národní týden 
trénování 
paměti
V  rámci celosvětové akce „Týden 
uvědomění si mozku“ pořádá 
Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging 

NÁRODNÍ týDeN 
tRÉNOVÁNÍ PAMĚtI 
OD 15. 3. DO 21. 3. 2010
Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉ-
NOVÁNÍ PAMĚTI je přesvědčit 
nejen seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, 
když jí někdo poradí, jak na to. 
Trénování paměti je efektivní ná-
stroj proti oslabení paměťových 
schopností a zároveň rychlá cesta 
ke zvýšení sebevědomí. 

Občanské sdružení Senior servis 
se k  tomuto dni připojuje před-
náškou, která se uskuteční v úterý 
16.3.2010 v Ostravě v sále Biskup-
ství ostravsko-opavského, Kostel-
ní náměstí 1 v 10 hod.

Přednáška je bezplatná a trvá cca 
1 hodinu, tam je možné se infor-
movat na kurzy Trénování paměti.
Přednáší Mgr.Šárka Maňaso-
vá,CSc.
Určeno především pro seniory, 
kteří mají zájem se svou pamětí 
něco dělat a nenechat ji zahálet.

Pranostiky na únor
Únor bílý - pole sílí.

Únorová voda - pro pole škoda.

Když záhy taje, dlouho neroztaje.

V  únoru když skřivan zpívá, velká 
zima potom bývá.

Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky.

Jestli únor vodu pustí, tak ji březen 
na led zhustí.

Únor teplý - březen chladný, únor 
studený - srpen horký.

Co si únor zazelená, březen si to 
hájí; co si duben zazelená, květen 
mu to spálí.


