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Heřmanický 
mlékomat v obležení

Konec kina Horník 
v Kunčičkách

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 
15. 4. 2010 v 15 hodin 

v Kulturním domě Muglinov.

Umístění kontejnerů 
– jarní úklid

Stalo se 
před sto lety
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Přišlo jaro 
z daleka…
Někdy přemýšlím, odkud to všech-
no vlastně přichází. Rozkvétající 
květiny na zahradě, láska, život, 
- prostě to všechno. Hodně toho 
víme, hodně věcí umíme vysvětlit, 
ale ty nejpodstatnější ne. Věřící 
křesťané odpovědi mají a znají. 
Jsou ukryty ve velikonočních svát-
cích. V okamžiku umírání na kříži 
– a v okamžiku života a lásky.
V nádherném zvolání allelujah. 
A proto barvíme vajíčka, chystáme 
si karabáče, pečeme beránky a ma-
zance a slavíme. Protože vzkříšená 
smrt je dostatečným důvodem.
Chodím si tak po světě, dívám se 
na lidi, a strašně moc bych si přá-
la, aby tomu tak i bylo. A je mi tak 
nějak smutno a úzko a skoro až 
k pláči. Na zahradě už kvetou sně-
ženky, a bledule, a krokusy a žluté 
úpolíny, ze země vyrážejí pomalu 
už i modřence a narcisy a hyacinty, 
a je to takové smuténkově krásné 
a vznešené k tomu. Asi jako život 
a asi jako samotná láska… Nevím.
A tak už asi opravdu přišlo jaro 
z daleka – odkud asi? Z našich 
představ, z našich snů a z naší 
touhy, aby bylo všude kolem nás 
i v nás.  Miriam Prokešová

zamyšlení

SlezSká OStrava/  Letošní jaro 
si dalo opravdu na čas. Zatím-
co v posledních letech se dralo 
ke slovu už v únoru, dokonce 
v lednu, letos jako by si chtělo 
pořádně odpočinout. 

Ihned poté, co vysvitly první sluneční 
paprsky, aby začaly rozpouštět špina-
vé hromady sněhu, vyrazili do terénu 
zaměstnanci úřadu, kteří mají na sta-
rost čištění ulic. Lopatami a krumpáči 
odstraňovali namrzlý sníh okolo ob-
rubníků, hned nato stříhali přerostlé 
stromy a keře, jejichž větve drtili na 
dřevnatou směs, která poslouží jako 
izolace proti plevelu na okrasných zá-
honech.
Na tom, že je na většině míst rozlehlé 
Slezské relativní pořádek, má obrov-
skou zásluhu odbor technické správy, 
komunikací, zeleně a hřbitovů v čele 
s Ilonou Borošovou. Její sehraný tým 
reaguje na všechny změny počasí, 
takže když napadne sníh, kolemjdou-
cí vidí v terénu dělníky, kteří zápolí 
s hromadami sněhu, když se hlásí 
o slovo jaro a s ním rychle rostoucí 
tráva, vidíme je se sekačkami, hrábě-
mi a kolečky.
Další obrovský kus práce odvádějí 
pracovníci veřejné služby, které řídí 
odbor sociálních věcí v čele se Zdeň-
kem Matýskem. Nezaměstnaní muži 
a ženy si odpracovávají svých povin-
ných dvacet hodin měsíčně, aby ne-

přišli o dávky v hmotné nouzi. Uklí-
zejí odpadky kolem cest, pomáhají na 
slezskoostravských hřbitovech, pros-
tě všude tam, kde je to právě potřeba.
Tradiční projížďky od Antošovic po 
Kunčice absolvuje i několikrát týdně 
starosta Slezské Antonín Maštalíř. Je 
to až k nevíře, ale má téměř absolutní 
přehled, kde se co děje. 
Je čtvrtek, sníh se drží ještě na sever-
ních svazích a my projíždíme problé-
movou Liščinou v Hrušově. Starosta 
se chce na vlastní oči přesvědčit, jak to 
tady vypadá. „Můžete, prosím, přijet 
na Kotalovu ulici na Liščinu. Už zase 
sem někdo vyvezl hromady odpadků. 
Je to tady tak na tři kontejnery,“ tele-
fonuje starosta na příslušný odbor 
a dává řidiči pokyn, aby projel Mugli-
novem a Heřmanicemi, posléze Slez-
skou a zamířil do Kunčic a Kunčiček. 
„Na Výhradní ulici v Kunčičkách stojí 
nepojízdné auto, přijeďte ho odtáh-
nout,“ volá šéfovi městských strážníků 
ve Slezské Ostravě. Podobných „po-
řádkových“ telefonátů udělá během 
naší dvouhodinové cesty asi deset. 
Reaguje okamžitě na každý šlendrián 
a každý, kdo se s ním na tuto objížďku 
vydá, ví, že pan starosta se o Slezskou 
opravdu stará a je mužem na svém 
místě.  Marie Stypková

PRVNÍ POZDRAV JARA. Za budo-
vou radnice se ke slovu vehementně 
hlásí první poslové jara. 
 FOtO/  Marie StyPkOvá

Starosta se o obvod opravdu stará, zná každý kout

I Slezská se konečně dočkala jara

SlezSká OStrava/  Na slavnost-
ním zahájení výstavy Ivana 
Titora a Igora Kitzbergera 
nebyli přítomni jenom oba 
autoři a šedesát uměnímilov-
ných návštěvníků, ale také 
římský císař a český král Karel 
IV. Lucemburský. 
Jak je to možné? Expozici totiž do-
minovala bronzová plastika tohoto 
nejvýznamnějšího evropského pa-
novníka pozdního středověku z dílny 
Igora Kitzbergera. A proč ten minulý 
čas? Hned ráno po úspěšné vernisáži 
putoval bronzový státník do našeho 
hlavního města, kde zaujal důstoj-
né místo na podstavci v Muzeu Jana 
Ámose Komenského. Místem jeho 
premiéry však zůstane Ostrava. Aby 
nebyli návštěvníci Slezskoostravské 
galerie ochuzeni o zážitek z této jedi-
nečné sochy, jsou na výstavě k vidění 
studie k této monumentální plastice 
vyvedené v oceli i bronzu. 
Sochař Igor Kitzberger je spojen mimo 
jiné s Ostravskou univerzitou. Reali-
zoval insignie pro její rektorát a dvě 
fakulty, zdravotně sociální a filozofic-
kou. „Byl jsem pozván Ivanem Titorem. 

Už jsme spolu vystavovali, ale v tak 
krásných prostorách ještě ne,“ řekl na 
adresu Slezskoostravské galerie aka-
demický sochař a umělecký kovář Igor 
Kitzberger s tím, že k vidění jsou třeba 
témata Paganiniho, harlekýna nebo již 
zmíněného Karla IV. „Materiál, z něhož 
tvořím, mi sám napovídá, co mám dělat 
a jak to mám dělat,“ prozradil sochař.
Na výstavě mohou zájemci vidět také 
práce Ivana Titora, který je znám 
z četných úspěšných výstav v regionu 
a také z jeho pedagogického působení 
na Ostravské univerzitě. „Jsou tady za-
stoupeny obě větve mé tvorby, jednak 
taková ta konstruktivně architektonic-
ká, jednak figurativní,“ prozradil Titor 
s tím, že těžiště jeho tvorby spočívá 
v touze proniknout pod povrch věcí. 
Výstava, na které se jedinečným způ-
sobem snoubí umění obou vystavují-
cích, potrvá ve Slezskoostravské gale-
rii do 25. dubna 2010.  (vv, sy)

VYDAŘENÁ SYMBIÓZA. Ve Slez-
skoostravské galerii vystavují momen-
tálně svá díla malíř Ivan Titor a sochař 
Igor Kitzberger. Ti, kteří se přijdou na 
jejich díla podívat, určitě nebudou lito-
vat.  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

(reportáž na www.slezskaostrava.tv)

Karel IV. v galerii dlouho nepobyl
výstava ivana titora a igora kitzbergera stojí za zhlédnutí

vandala, který řádil 
na hřbitově, už chytili
Kunčičky/  Až dva roky za 
mřížemi hrozí vandalovi, kte-
rý na přelomu února a března 
letošního roku poničil hroby 
na hřbitově v Ostravě-Kunčič-
kách. 

Ostravským kriminalistům stačily dva 
týdny k tomu, aby ho dopadli. 
Pachatel poškodil náhrobky, poničil 
prosklené schránky na svíčky, rozhá-
zel po prostranství hřbitova kytice, 
věnce či svítilny. Škoda, kterou způ-
sobil poškozením šesti hrobů nebo 
schránek na svíčky, činí zhruba tři ti-
síce korun.
„Ostravský policejní komisař zahájil 
trestní stíhání jedenatřicetiletého 
muže pro přečin výtržnictví, neboť 
se měl dopustit hrubé neslušnosti 
tím, že hanobil hroby. Obviněný se 
k činu doznal,“ informovala před ča-
sem ostravská policejní mluvčí Gab-
riela Holčáková.
Obviněný muž své jednání svedl na al-
kohol, který předtím vypil. Policistům 
také sdělil, že si tak ventiloval zlost, 
když kopal do náhrobků i květinové 
výzdoby. Trestní stíhání muže je vede-
no na svobodě.
Dopadením vandala je potěšen i mís-
tostarosta Slezské Ostravy Radomír 
Mandok. „Rád bych touto cestou po-
děkoval jak Policii České republiky, tak 
městským strážníkům. To, že se jim po-
dařilo zadržet pachatele, je potěšující 
zpráva a já věřím, že bude po zásluze 
potrestán. Jeho dopadení snad bude 
varováním i pro podobně smýšlející 
vandaly,“ dodal místostarosta.
„Že se lidi Boha nebojí. Ničit a de-
molovat na posvátném místě je už 
opravdu hyenismus,“ zhodnotila 
starší žena, které vandal poničil na 
hřbitově v Kunčičkách hrob. „Květiny, 
které jsem na hrob svému manželovi 
přinesla v pátek, byly v pondělí rozhá-
zeny v okolí dvaceti metrů, z náhrob-
ku byla vytržena prosklená dvířka, 
zlomená byla také měděná lampička,“ 
vyjmenovala žena, kterou přijde opra-
va hrobu na nemalé peníze. 
 Marie Stypková
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Obvod žádá 
o dotace
Oddělení pro obnovu a rozvoj ob-
vodu v současnosti zpracovává tři 
žádosti o nadační příspěvek z Na-
dace OKD. V rámci vyhlášeného 
grantového kola tak bude v pro-
gramu Pro budoucnost požádáno 
o podporu na opravy dvou společ-
ných hornických hrobů obětí důlní-
ho neštěstí na jámě Emma (1884) 
a Salma (1919), které se nacháze-
jí na Ústředním hřbitově Slezská 
Ostrava. Dále bude podána žádost 
o příspěvek na realizaci akce „Den 
Slezské“ pro rok 2011, a to v rám-
ci programu Pro radost. V témže 
programu bude podána také třetí 
žádost, která se týká podpory pro-
jektu „Kulturní a společenské akce 
seniorů“.  Projekt má za cíl zreali-
zovat kulturní a společenské akce 
pro seniory městského obvodu 
Slezská Ostrava, které budou pod-
porovat jejich aktivní životní styl, 
povedou k rozšíření nabídky trá-
vení volného času a k předcházení 
vzniku sociální izolace. 

Stavba hornbachu 
je v plném proudu
Lidé projíždějící ze Slezské po 
Rudné směrem na Vítkovice míjejí 
při své cestě obrovské staveniště 
a nevědí, co se tam staví. Odpověď 
zní: Zhruba za rok tam bude stát 
nový Hornbach a další obchody. 
V souvislosti s probíhající první 
etapou stavby dochází k doprav-
ním omezením, a proto by měli být 
řidiči opatrní a trpěliví. Jak se nám 
podařilo zjistit, během měsíce dub-
na by omezení měla být zrušena. 
Hornbach ve Vítkovicích nabídne 
150 nových pracovních míst. S ná-
borem začne společnost na konci 
roku. Nová obchodní plocha si však 
vyžádá zaměstnanců ještě více. 
Z desetihektarové plochy totiž za-
bere Hornbach asi polovinu. Zbý-
vající část je určena pro další spe-
cializované prodejny s nábytkem 
a potravinami, restauraci s rych-
lým občerstvením a čerpací stanici. 

krátce

Stanovisko obvodu k petici 
občanů proti klubu Fatale 
Obsah petice občanů proti provo-
zování pánského klubu Fatale na 
Listopadově ulici v Kunčičkách se 
v mnoha tvrzeních nezakládá na 
pravdě. Městský obvod nemá zá-
konné prostředky, aby mohl tuto 
činnost zakázat. Jediná chyba, 
které se provozovatel klubu do-
pustil, byla, že nepožádal o změnu 
užívání. Proto s ním bylo zahájeno 
správní řízení a byla mu uložena 
pokuta, kterou již zaplatil. 
Podle několika šetření na místě sa-
mém bylo zjištěno, že nedochází k ru-
šení nočního klidu a že není ohrožena 
mravní výchova mládeže, jak se snaží 
přesvědčit členové petičního výboru 
veřejnost. Budova klubu se nachá-
zí v odlehlé enklávě Kunčiček a obě 
školská zařízení – diagnostický ústav 
a mateřská škola – stojí v dostatečné 
vzdálenosti od zmíněného klubu. 
S politováním musíme konstatovat, 
že největší reklamu a zviditelnění 
udělali klubu Fatale samotní auto-
ři petice, zvlášť poté, co se obrátili 
na některá média, která na pánský 
klub upozornila širokou veřejnost.

vedení MO Slezská Ostrava 

SlezSká OStrava/  Usměvavé 
recepční, připravené uchlá-
cholit i občana, který právě 
rozlíceně dorazil na Policii 
České republiky, aby si postě-
žoval, že se mu stala nebývalá 
křivda. Tak nějak by to mělo 
vypadat na služebně obvodní-
ho oddělení PČR na Bohumín-
ské ulici. Ve čtvrtek 11. března 
zde byla totiž otevřena nová 
moderní služebna s recepcí, 
kde teď bude všechno jinak. 
Rekonstrukce výše uvedeného oddě-
lení byla provedena v rámci projektu 
P1000, jehož cílem jsou dvě nejdůleži-
tější věci. „Za prvé jde o zlepšení kva-
lity pracovního prostředí policistů, 
a tím i zvýšení efektivity jejich práce, 
za druhé naplňujeme metody filozofie 
Comunity policing. V praxi tato filozo-
fie znamená otevírání se veřejnosti, 
odbourávání předsudků a překážek 
a chápání policejní práce jako službu 
občanům,“ vysvětlil náměstek kraj-
ského ředitele PČR Moravskoslezské-
ho kraje plk. ing. Martin Hlinko. 
Naprosto nevyhovující prostory toho-
to slezskoostravského policejního od-

dělení byly zrekonstruovány a jejich 
přestavba stála 3, 5 milionu korun. 
Nový kabát dostal nejenom vstup, re-
cepce, ale také místnosti pro dozorčí 
službu. Jedná se již o osmé rekonstru-
ované oddělení Policie ČR v Ostravě.
„Podobné recepce budou postupně 
vybudovány na všech našich služeb-
nách. Budou sloužit jako jakási ko-
ordinační informační centra. Občan, 
který si sem přijde vyřídit nějakou 
záležitost, by se neměl cítit jako 
provinilec,“ řekl ředitel městského 
ředitelství Ostrava plk. Mgr. Tomáš 
Landsfeld s tím, že otevřením od-
dělení na „Slezské“ postoupili os-
travští policisté opět o krok vpřed 
v naplňování tohoto důležitého 
principu. 
Nové prostory pro komunikaci mezi 
občany a policií vítá starosta Slezské 
Ostravy ing. Antonín Maštalíř. „Velmi 
si ceníme toho, že služebna obvodní-
ho oddělení na Bohumínské ulici patří 
k těm, kde byly vytvořeny důstojné 
podmínky pro občany, kteří si sem 
přicházejí vyřídit různé záležitosti. 
Pro mnohé z nich je totiž vyřizování 
na policii velmi stresující záležitost,“ 
sdělil starosta.
Slavnostního otevření nové recepce 
se zúčastnili i další významní hosté, 

jmenujme například zástupce Měst-
ské Policie Ostrava, hasičského zá-
chranného sboru, Věznice Ostrava 

Heřmanice, zoologické zahrady nebo 
dětského domova na Bukovanského 
ulici.  Marie Stypková

Na recepci vám poradí, kam se máte obrátit
Služebna policie na bohumínské ulici dostala nový kabát a novou recepci

V NOVÉM KABÁTĚ. Služebna obvodního oddělení PČR na Bohumínské ulici ve 
Slezské Ostravě byla zrekonstruována. Vznikla zde moderní recepce. Slavnostního 
otevření se zúčastnili také starosta ing. Antonín Maštalíř, ředitel městského ředi-
telství Ostrava plk. Mgr. Tomáš Landsfeld a místostarostka MUDr. Hana Heráko-
vá.  FOtO/  Marie StyPkOvá

Hrušov/  Pomoc v situaci, kdy 
se dostane rodina či jednotlivec 
do životní krizové situace, by 
měl částečně vyřešit azylový 
dům v Hrušově. Dočasný do-
mov tam najdou oběti domácí-
ho násilí nebo mladí lidé, kteří 
opustí ústavní výchovu.
„Rekonstrukcí současného bytového 
domu Na Liščině 2/338 vznikne deset 
bytových jednotek a zázemí pro pra-
covníky sociálního odboru městského 
obvodu Slezská Ostrava,“ říká vedoucí 
investičního odboru úřadu slezskoos-
travského obvodu ing. Libuše Žídková. 
Cílovou skupinou azylového domu bu-
dou rodiny s nezaopatřenými dětmi, 
které se ocitly v nepříznivé sociální si-
tuaci z důvodu ztráty bydlení, krizové 
životní situace,  či z jiných závažných 
příčin, pro které jim hrozí sociální vy-
loučení z majoritní společnosti, a dále 
osobám do 26 let věku, opouštějícím 
školská zařízení pro výkon ústavní 

péče.  S rekonstrukcí domu Na Liščině se 
začalo letos v březnu. Maximální kapa-
cita ubytovaných bude 47, z toho dvacet 
lůžek bude pro dospělé a 27 lůžek pro 
děti. V domě bude i takzvaný krizový 
byt, kde najde okamžitou pomoc rodina 
až se třemi dětmi. „V rámci realizace této 
veřejné zakázky se jedná o komplexní 
stavební úpravy bytového domu. Spočí-
vají zejména ve změnách dispozičního 
řešení, výměně oken, dveří, podlah, vý-
měně všech vnitřních rozvodů, výměně 
střešní krytiny a klempířských výrobků 
a půdní vestavbě čtyř bytových jedno-
tek,“ vyjmenovala ing. Žídková.
V souvislosti s tím vznikne pět nových 
pracovních míst, sociální pracovník, 
tři pracovníci v sociálních službách 
a jeden údržbář.
Tento projekt byl vybrán k uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Regionální rady regionu sou-
držnosti Moravskoslezsko. Radou 
města bylo schváleno předfinancová-
ní a spolufinancování tohoto projektu. 
 Marie Stypková

POMOC.  Bytový dům na Liščině v Hrušově se začal měnit na moderní azylový 
dům. Staveniště hlídá bezpečnostní agentura.  FOtO/  Marie StyPkOvá

Azylový dům v Hrušově se už buduje
Je určen pro lidi, kteří se ocitli v životní krizi nebo opustili ústavní péči

kraj loni ztratil 
takřka tři tisíce lidí
kraJ/  Moravskoslezskému kraji mi-
nulý rok ubylo 2882 obyvatel. Na ztrá-
tě se podepsalo především stěhování. 
Přirozený přírůstek byl v podstatě 
nulový. 
Na konci roku 2009 měl Morav-
skoslezský kraj 1 247 373 obyvatel 
a s tímto počtem klesl v zemi na druhé 
místo za Prahu. Údaje zveřejnil v po-
lovině března Český statistický úřad. 
Ze severu Moravy a Slezska se loni 
odstěhovalo 7708 lidí, přistěhovalo se 
však pouze 4833.
Do jiných krajů v České republice ode-
šlo 5842 a do ciziny 1866 lidí.
Podle sociologů se projevil výrazný 
dopad nedostatku pracovních míst 
v kraji. Migraci zesílila ekonomická 
recese a odchod lidí za prací. Nejvíce 
ztratil okres Karviná, který je silně 
postižen nezaměstnaností. Pokles 
počtu obyvatel migrací zaznamenal 
nejvýrazněji právě karvinský okres, 
následovaný Ostravou, a v relativním 
vyjádření (přepočet na stav obyvatel) 
významně ztratil i okres Bruntál, kte-
rý se však na druhé straně na rozdíl 
od Ostravy a Karvinska může poch-
lubit přirozeným přírůstkem, tedy 
vyšším počtem narozených dětí proti 
počtu zemřelých lidí.  (red)

Mezinárodní den žen s podtitulem „Jak jsme ho slavily kdysi“ jsme oslavili na DPS 
Heřmanická 19, Slezská Ostrava. Připravili jsme dopolední setkání s občerstve-
ním, zábavnými historkami ze života – jak jsme MDŽ slavili v dobách minulých. To 
vše jsme doplnili sadou připravených zábavných her. K tomu nám zahrál na har-
moniku pan Štefan Madaj. Každá žena také dostala přímo od vedoucího odboru 
sociálních věcí Mgr. Zdeňka Matýska kytičku.
 FOtO/  kateřina MichalíkOvá

Nezapomněli na svátek žen

Představí se 
slovenští umělci 
SlezSká OStrava/  Cyklus komor-
ních koncertů, které se konají za pod-
pory statutárního města Ostravy v ob-
řadní síni slezskoostravské radnice, 
pokračuje 13. dubna 2010.
Nezvyklé složení dua akordeon - 
violoncello nabízí dva špičkoví in-
strumentalisté z Bratislavy, pedago-
gové Vysoké školy múzických umění 
– akordeonista Raymund Kakonyi 
a violoncellista Eugen Prochác. Oba 
jsou známí jako vynikající sólisté 
nejen v řadě evropských, ale i v tak 
exotických zemích jako je Thajsko, 
Vietnam, Indie nebo Irán. Udivu-
jí svou virtuozitou a nástrojovou 
přesvědčivostí a nabízejí při svém 
prvním ostravském vystoupení 
velmi pestrý a přitažlivý program. 
Uslyšíme skladby baroka (Bach, Vi-
valdi), romantismu (Seint-Saëns), 
slovenských žijících autorů Milana 
Nováka, Ilji Zelenky dále díla vyni-
kajících violoncellistů minulosti Da-
vida Poppera a Mstislava Rostropo-
viče a také dnes velmi populárního 
A. Piazzolly. 
Vstupenky za 100,- Kč si můžete za-
koupit od 30. března v galerii ve slez-
skoostravské 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. Pří-
padné dotazy vám zodpovíme na tel. 
599 410 426 a 599 410 093.
A na co se můžeme těšit příští měsíc? 
Setkáme se 18. května a představí se 
nám významní čeští umělci houslista 
Bohuslav Matoušek a varhaník a cem-
balista Jaroslav Tůma, koncert. 
 lenka kačmaříková
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heřManice/  První ostravský 
automat na mléko stojí už ně-
kolik týdnů před obchůdkem 
s potravinami na Koněvově 
ulici v Heřmanicích. Majitel 
Miroslav Dudek si na automat 
půjčil milion a věří, že se mu 
jeho investice co nejdříve vrátí. 
A podle počtu lidí, kteří si sem 
jezdí pro mléko, to vypadá, že 
podnikatel investoval dobře. 

„Půl roku jsem vyřizoval potřebná 
potvrzení. Měl jsem výhodu v tom, 
že  jsem mlékomat postavil na svém 
pozemku, takže nemusím platit za 
nájem,“ říká majitel a dodává, že lidé 
už jezdí pro mléko nejen z Ostravy, ale 
i z okolních měst. 
Denně se vytočí asi čtyři sta litrů mlé-
ka. Automat pojme v jedné várce dvě 
stě litrů, ale je tak „šikovný“, že když 
mu mléko začne docházet, pošle na 
patřičná místa esemesku a provozo-
vatel do půl hodiny mlékomat doplní. 
Sami se přesvědčujeme, že mlékomat 
je neustále v akci. Lidé stojí dokonce 
ve frontě a ti, co se už s automatem 
seznámili, radí nováčkům, jak na to. 
Moderní stroj vám totiž rozmění pe-
níze, vydá lahev a samozřejmě pak 
i mléko. K mání jsou lahve plastové, 
skleněné, dokonce i s obrázkem kra-

vičky. V přilehlém obchůdku si mohou 
zájemci koupit také sadu na domácí 
výrobu tvarohu, kefíru, jogurtu a sýru. 
„Mléko dovážíme z hlučínského kra-
vína, který provozuje podnik Agrozet 
Darkovičky, a lidé si ho mohou nače-
povat kdykoli, ve dne i v noci,” dodává 
Miroslav Dudek. 
Lidé jezdí do Heřmanic s lahvemi, ka-
nystry, dokonce i barely a odvážejí si 
někdy i třicet litrů najednou. „Beru to 
vlastně pro celý náš vchod,“ svěřil se 
Karel Jankovský z Havířova, když prá-
vě přeléval čerstvě načepované mlé-
ko do třicetilitrové plastové nádoby. 
„S tím kupovaným se to nedá srovnat. 
Zpočátku jsem bral pět litrů, teď už je 
to třicet. Chodí za mnou totiž sousedé 
a prosí mě, abych jim pár litrů přibral,“ 
říká muž.
Kvalitu mléka pravidelně kontroluje 
veterinární správa. Hlavní hygienik 
Michael Vít ale doporučil „živé“ mléko 
převařovat. „Lidi nepřevařují a nikdo 
si zatím nestěžoval,“ konstatuje jed-
noznačně Dudek. 
Manželka Miroslava Dudka paní Irena 
dodává, že další dva automaty by chtěli 
začít provozovat v Hrabůvce a Zábře-
hu. „Problém je ale s pozemky, takže 
uvidíme,“ říká sympatická blondýnka. 
Na mlékomat je jaksepatří hrdý i sta-
rosta Slezské Ostravy Antonín Mašta-
líř. „Určitě je to pro veřejnost příjemné 
oživení. Jsem rád, že automat stojí na 

Slezské a lidé si pro mléko jezdí z ši-
rokého okolí. Sám jsem si už pár litrů 
koupil a opravdu se to s mlékem ze 
supermarketu nedá srovnat,” řekl sta-
rosta, který coby zemědělský inženýr 
ví, co říká. Několik let totiž pracoval 

jako ředitel pobočky mlékárenského 
velkoobchodu.
Další dva mlékomaty umístila tento 
měsíc firma MGT Group v nákupních 
centrech Avion Shopping Park v Zá-
břehu a Futurum v Moravské Ostravě.

Heřmanický mlékomat je neustále v obležení
Denně se vytočí čtyři sta litrů mléka, jezdí pro ně lidé z širokého okolí

MILÉ OŽIVENÍ.  Před heřmanickým mlékomatem provozovatelka Irena Dudko-
vá, která ráda poradí všem, kteří s přístrojem marně zápolí.
  FOtO/  Marie StyPkOvá

Ostrava/  Tradiční ples 
městského obvodu Slezská 
Ostrava, který se i letos (5. 3. 
2010) konal v Domě kultury 
města Ostravy, se setkal s vel-
kým ohlasem. Sál byl zaplněn 
do posledního místa.
Všichni účastníci plesu byli vítání 
skleničkou bílého nebo červeného 
moravského vínka, přítomné dámy 
obdržely při vstupu tulipán, během 
plesu pak ještě růži.
Zatímco loni plesem provázela zpě-
vačka Heidi Janků, letos nahradila avi-
zovanou hvězdu večera Věru Špina-
rovou, kterou krátce předtím skolila 
chřipka. Moderátorskou roli převzal 
ostravský herec Ivan Feller.
Úvod plesu patřil mladým mažo-
retkám ze skupiny Elite Poruba, v osm 
hodin večer přivítal všech zhruba 450 
hostů starosta Slezské Ostravy An-
tonín Maštalíř. K tanci i dobré náladě 
hrál po celý večer opavský orchestr 
Orient Expres. Ve vedlejším sále pro-
bíhala diskotéka v hudební režii DJ 
Klegy z Hlučína.
„S ukázkou UV show vystoupila hodi-
nu před půlnoci taneční skupina, kte-
rá s kužely,  stuhami a nasvícením UV 
lampami předvedla ojedinělou podí-
vanou. Přesně o půlnoci bylo zaháje-

no losování tomboly o osmdesát hod-
notných věcných cen, které věnovali 
sponzoři a organizátoři,“ řekl Ladislav 
Čabla, jednatel občanského sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu, které 
ples pořádalo. Dodal, že ti, na které 
se usmálo štěstí, si tak domů odnášeli 
nebo odváželi notebooky, automatic-
kou pračku, sekačku na trávu nebo 
poukaz na víkendový pobyt na horské 

chatě. I přes velký zájem musel být 
ples tři hodiny po půlnoci ukončen.
A co dodat na závěr? Snad že velmi 
pěknou květinovou výzdobu sálů 
a podia zajistil jeden ze sponzorů, že 
na ples zavítali mnozí představitelé 
a zaměstnanci Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava a další význam-
ní hosté, kteří se už teď těší na ples 
v roce 2011.  (red)

Ples Slezské Ostravy se vydařil
Ženy obdržely tulipán i růži, nemocnou Špinarovou nahradila heidi Janků

PŘÍJEMNÝ VEČER. Letošní ples Slezské Ostravy se stejně jako ty předchozí vyda-
řil a návštěvníci se po celou dobu dobře bavili.  FOtO/  OS kPSO

SlezSká OStrava/  Jubilejní 
třítisící akademický titul od 
zahájení činnosti předal bě-
hem promocí, které se konaly 
koncem letošního února na 
Vysoké škole podnikání v Os-
travě starosta obvodu Slezská 
Ostrava Antonín Maštalíř. 
Jeho držitelkou se stala absolventa 
oboru Podnikání Bc. Romana Men-
šíková z Frýdku – Místku, která pře-
vzala z rukou starosty pamětní list. 
Starosta Maštalíř všem absolventům 

popřál mnoho úspěchů do dalšího 
života a řekl: „Ostrava má třiadvacet 
městských obvodů a já jsem rád, že 
jsem starostou toho největšího, na 
jehož katastru stojí dvě vysoké ško-
ly. Jednou z nich je Přírodovědecká 
fakulta Ostravské univerzity, druhou 
právě vaše soukromá Vysoká škola 
podnikání.
Největší a nejstarší privátní vysoká 
škola na Moravě si připomíná desáté 
výročí od svého založení, v současné 
době ji navštěvuje přes tři tisíce po-
sluchačů prezenčního i kombinované-
ho studia.  (pš, sy)

JUBILEJNÍ DIPLOM.  Starosta Slezské Ostravy předal pamětní list studentce, 
která obdržela třítisící akademický titul na VŠP.  FOtO/  Marie StyPkOvá

Starosta poblahopřál 
třítisící absolventce VŠP

krásná božena 
ve vyškově
8. března, v den kdy slavíme Meziná-
rodní den žen, v Muzeu Vyškovska 
slavnostně zahájili výstavu „Krásná 
Barbora – odvážná Božena“. Jedná se 
o výstavní projekt, který jsme měli 
možnost vidět ve Slezskoostravské ga-
lerii. Výstava věnovaná osobnosti naší 
spisovatelky Boženy Němcové vznikla 
za finančního přispění městského ob-
vodu Slezská Ostrava. Je koncipována 
jako putovní a dalším místem, kde si 
ji budou moci zájemci prohlédnout, 
se stane zámek v Kravařích. Výstavu 
o krásné ženě, skvělé matce, národní 
buditelce a bojovnici za ženská práva 
bude zámek hostit o letních prázdni-
nách. 
Božena Němcová se tak stala velvy-
slankyní obvodu Slezská Ostrava. Šíří 
jeho dobré jméno a věhlas Slezskoost-
ravské galerii po celé republice.  (vv)

Slezská Ostrava/  Rodiče dětí z Kob-
lova a Antošovic se mohou těšit na 
otevření nové třídy mateřské školy. 

Zápisy dětí do všech slezskoostravských mateř-
ských škol pro školní rok 2010/2011 se usku-
teční 4. a 5. května 2010. Zápisy dětí budou na 
níže uvedených mateřských školách probíhat od 
10 do 15 hodin. O průběhu zápisu si mateřské 
školy rozhodují samy, samy si rovněž určují kri-
téria pro přijetí dětí. Přednost u zápisů mají děti 
s trvalým pobytem ve Slezské Ostravě a ze záko-
na děti předškolního věku. 
Vzhledem k velkému zájmu občanů z Koblova 
a neuspokojených žádostí o výuku v MŠ Kera-
mická, je záměrem městského obvodu Slezská 
Ostrava v letošním roce uvést do provozu no-
vou třídu v Ostravě - Koblově, Antošovická 107. 
V současné době se v této budově nachází v pří-
zemí jedna třída mateřské školy, po rekonstruk-
ci bude kapacita školky dvojnásobná, minimál-
ně padesát míst. 
V minulých letech došlo rovněž k rozšíření ka-
pacity v MŠ Zámostní, MŠ Komerční, v obou 

přibyla jedna třída, v některých dalších mateř-
ských školách došlo podle rozhodnutí hygieny 
k navýšení kapacity dětí ve třídách, takže vě-
říme, že všechny děti ze Slezské Ostravy si tu 
„svou“ školku najdou.
Pokud ještě nemáte vybranou školku pro své 
dítě, přinášíme vám přehled všech mateřských 
škol zřízených městským obvodem Slezská Os-
trava. Bližší informace včetně kontaktů nalezne-
te na www.slezska.cz. 

�� Mateřská�škola�Ostrava�-�Slezská�Ostrava,�Bo-
humínská 68/450,�příspěvková�organizace�
+� odloučené� pracoviště� Ostrava� Slezská� Os-
trava,�Slívova�11/631

�� Mateřská�škola�Ostrava�-�Slezská�Ostrava,�Ja-
klovecká�14/1201,�příspěvková�organizace�
+�odloučené�pracoviště�Ostrava�–�Slezská�Os-
trava,�Zámostní�31/1126

�� Mateřská� škola� Ostrava� –� Antošovice,� Chalu-
pova�1/1,�příspěvková�organizace�
+�odloučené�pracoviště�Ostrava�–�Koblov,�An-
tošovická�107

�� Mateřská� škola� Ostrava� –� Slezská� Ostrava,�
Chrustova�11/1448,�příspěvková�organizace�
+� odloučené� pracoviště� Ostrava� Hrušov,� Na�
Liščině�12A/689

�� Mateřská�škola�Ostrava�–�Muglinov,�Keramic-
ká�8/230,�příspěvková�organizace

�� Mateřská�škola�Ostrava�–�Heřmanice,�Požární�
8/61,�příspěvková�organizace

�� Mateřská�škola�Ostrava�–�Muglinov,�Komerční�
22a/704,�příspěvková�organizace

�� Mateřská�škola�Ostrava�–�Kunčičky,�Nástupní�
19/146,�příspěvková�organizace

�� Mateřská� škola� Ostrava� –� Kunčice,� Frýdecká�
426/28,�příspěvková�organizace

Mgr. Petra nitková, 
vedoucí odboru školství a kultury

Nezapomeňte zapsat děti do mateřských škol

O dění ve Slezské Ostravě 
se dočtete také na našich 

webových stránkách 

www.slezska.cz
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heřManice/  Ve druhém úno-
rovém týdnu vyrazili žáci ZŠ 
Chrustova do Zlatých Hor na 
lyžařský kurz. Celá expedice 
začala v pondělí ráno, kdy se 
skupina patnácti žáků třetích 
až devátých ročníků plna 
očekávání spolu se svými uči-
teli - Bc. Radovanem Řehulkou 
a Mgr. Kateřinou Komárkovou - 
přesunula od školy na ústřední 
autobusové nádraží. 
Odtud se pak všichni společně vydali 
autobusem do sportovně-rekreačního 
areálu Bohemaland, kde již čekaly ne-
jen batohy s věcmi, ale především pět 
dnů plných zážitků, her, zábavy, no-
vých informací, překvapení -  a hlavně 
lyžování a snowboardingu. 
Počasí bylo jako na objednávku, a tak 
jsme se hned první den po obědě 
oblékli do lyžařského a vydali se na 
svah. Většina žáků stála na lyžích či 
snowboardu poprvé, a tak se dostali 
do prvního kontaktu s těmito atrak-
tivními sporty a začali, jak se říká, od 
píky“. Nikdo se nenechal odradit ani 
občasnými nezdary a pády, se kterými 
se obzvláště u snowboardistů počítá, 
a po celotýdenním výcviku byli schop-
ni sjezdovku krásně a bezpečně sjet. 
Důkazem byly všemi zvládnuté závo-
dy, kde si všichni žáci změřili své síly. 
Největšího ocenění se však od dětí do-

stalo večernímu lyžování. Celý týden 
se samozřejmě nenesl pouze v du-
chu lyžařském a snowboardingovém. 
Žáky totiž čekal každý večer pestrý 
program. Vedle toho, že se dozvěděli 
zajímavé informace o vzniku snowbo-
ardingu a lyžování, si prošli spoustou 
her a soutěží. My jsme mohli s potě-
šením sledovat, jak se všichni aktivně 
a s vervou zapojili a postupně se tak 
přes prvotní ostych stmelili v jeden 
pospolu držící kolektiv bez věkového 
rozdílu. Veliké srandy dostály nejen 
vtipné soutěže kolektivní či v různě 
utvořených družstvech, ale nejvíce se 
žáci uvolnili při závěrečné párty „na-
ruby“, kde se měly dámy převléci za 
pány a naopak. Vyústěním byla módní 
přehlídka všech „modelů“ a závěrečná 
pánská (respektive dámská) volenka. 
Poslední večer zájezdu čekalo děti pří-
jemné relaxační překvapení v podobě 
hodiny strávené v sauně a vířivce pod 
širým nebem. Po pátečních dopoled-
ních závodech, obědě a konečném 
zhodnocení kurzu včetně předání di-
plomů a medailí jsme se vydali zpět 
do Ostravy. 
Závěrem snad jen zpětná vazba žá-
kyně 9. třídy: „Lyžák byl super. Ještě 
bych tam aspoň týden zůstala. Naučila 
jsem se jezdit na prkně, byla tam po-
řád nějaká sranda. Nejvíc se mi líbilo, 
když jsme byli ve vířivce, koukali jsme 
na oblohu a přitom sněžilo. Kdybych 
nebyla v devítce, jela bych příští rok 
znovu.“ Mgr. kateřina komárková

užili si lyžování, snowboardingu i vířivky pod hvězdami

Sněženky a machři z Heřmanic

Představí se 
mladí recitátoři
ZUŠ E. Runda v Ostravě – Slezské Os-
travě a Občanské sdružení  DIVIDLO 
pořádají v pátek 9. 4. 2010 krajskou 
přehlídku dětské sólové recitace. Vy-
stoupení jednotlivých kategorií bu-
dou probíhat v malám sále Slezskoos-
travské radnice. Záštitu nad celou akcí 
převzal starosta městského obvodu 
Ostrava – Slezská  Ostrava  ing. Anto-
nín Maštalíř.  Další podrobnosti jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách 
školy ZUŠ E. Runda.  (mh)

heřManice/  Tento svátek, 
kde není nouze o dobré jídlo, 
dobrou náladu, kdy se zpívá, 
tancuje a hlavně jí a pije, 
ovládl školu ZŠ Chrustova 
v pátek 19. února. 

Do příprav se zapojil celý první stu-
peň. Děti se dozvěděly, co svátek zna-
mená, jaké zvyky se tradují a co pak 
následuje.  
Paní učitelky a žáci se jaksepatří 
nastrojili do masek, a to jak tra-
dičních, tak těch méně tradičních. 
Masopustní průvod se tak vydal 
pod vedením paní vychovatelky 
Dáši Žowliakové a za stálého zpěvu 
masopustní písně po chodbách ško-
ly. První zastávka byla u kanceláře 

školy, kdy si žáci za svůj zpěv a ta-
neček vykoledovali od pana ředitele 
plný košík sladkostí.
Ani paní kuchařky ze školní jídelny se 
nenechaly zahanbit a dětem připravily 
výborné masopustní koblížky, o které 
nebyl nikdo ochuzen, protože průvod 
navštívil každou třídu na škole.
Masopustní veselí vyvrcholilo v tě-
locvičně, kdy si děti v maskách za-
soutěžily, zatancovaly a vyhodnotily 
nejlepší masku masopustu na ZŠ 
Chrustova. Všichni si tento den vý-
borně užili. Děti se dozvěděly a na 
vlastní kůži vyzkoušely zvyky o ma-
sopustu. Paní učitelky si užívaly pří-
pravy a atmosféry školy a všichni si 
naplnili břicha fantastickými kob-
lížky!!!
 Mgr. tereza volková

Masopustní rej

Muglinovští 
zahrádkáři zvou na 
besedu a zájezd
MuglinOv/  Muglinovští zahrádkáři 
děkují všem organizátorům a hostům 
tradičního únorového plesu za jejich 
milou návštěvu. Věří, že se příjemně 
pobavili a těší se už na další společné 
akce. 
Dodatečně ještě touto cestou srdečně 
děkujeme všem za ochotnou pomoc 
při přípravě a za dary do tomboly.
Aby spolupráce s veřejností a spolu-
občany zdárně pokračovala, zveme 
všechny na zahrádkářskou besedu, 
která se uskuteční 20. dubna 2010 
v 16 hodin v Kulturním domě Na Dru-
hém. Zájemci se dozvědí nejen od-
borné informace, ale budou se moci 
přihlásit na tématicky zajímavý zá-
jezd na moravské Slovácko. Ve Starém 
Městě to bude návštěva výstavy bons-
ají, v Uherském Hradišti komentova-
ná prohlídka královského města a na 
zámku v Buchlovicích veliká výstava 
fuchsií.
Na dubnové besedě bude také možné 
podávat návrhy, jak zlepšit a zkrášlit 
životní prostředí v našem obvodu, 
a tím přispět k podpoře našeho měs-
ta v soutěži Ostrava – město kultury 
2015. 
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
V začínající jarní sezóně přejeme 
všem hodně pěstitelských úspěchů, 
hodně sil a radosti z nového jara 
a hlavně zdraví a sluníčko na zahradě. 

za výbor ČSZ Muglinov 
Jaromír Janšta

SlezSká OStrava/ V pátek 12. 
3. 2010 se uskutečnil historic-
ky první společenský večer ZŠ 
Bohumínská. 
Společenský večer zahájila děvčata 
navštěvující školní kroužek aerobiku. 
Malé tanečnice úspěšně zvládly trému 
a předvedly více než stovce hostů část 
svého umění a zaslouženě tak získaly 
velký potlesk.
Tanečníky celým večerem provázela 
kapela Magnet. Kdo se náročným po-
hybem unavil, nebo měl jen chuť na 
něco dobrého, mohl zajít do „pekla“. 
Prodávalo se všechno možné. Od ko-
láčků, zákusků, chlebíčku a jednohu-
bek až k pekelnému gulášku. Žízeň po-
mohl uhasit široký sortiment nápojů.
Akci významně podpořilo velké 
množství sponzorů, čemuž odpoví-

dala bohatá tombola. Nejhodnotnější 
z nich byl poukaz na dovolenou, ale 
i „poslední cena“ – slaďounký dort - 
výherce jistě mile potěšila. 
Ples, jehož finanční výtěžek je beze 
zbytku určen pro SRPŠ při ZŠ Bohu-
mínská na sponzorování zájmových 
akcí a dalšího vzdělávání dětí, se mohl 
uskutečnit jen díky nezištné práci lidí, 
kteří s organizací plesu pomáhali. 
I když nelze všechny pomocníky, stej-
ně jako sponzory, vyjmenovat, uznání 
a poděkování za odvedenou práci za-
slouží vedení školy v čele s Mgr. Rad-
kem Pollem spolu s učitelským sbo-
rem a správními zaměstnanci.
Tuto akci můžeme označit jako velmi 
povedenou a doufáme, že přejde v tra-
dici školy. 

za SRPŠ a rodiče
Dagmar kuklová

STÁLO TO ZA TO. Děti v ZŠ Chrustova si masopustního reje užily do sytosti. 
 FOtO/  archiv ŠkOly

První Společenský večer 
dopadl na výbornou

kunČice/  Tak toto rčení, které 
jsme použili v titulku k článku 
v lednovém čísle Slezskoost-
ravských novin, jsme tento-
krát vyměnili za „kdo pracuje, 
nezlobí“.

Psali jsme o tom, jak se místnímu 
„dřevaři“ – panu Herzigovi - podařilo 
získat chlapce z kunčického dětského 
domova k práci se dřevem v jeho tvůr-
čí dílně.
Mnozí hoši vzali poprvé do ruky dláto, 
pilku, smirkový papír a začali tvořit 
jednodušší výrobky  - pomůcky do 
kuchyně (lžíce, naběračky, obracečky 
apod). Největší motivací samozřejmě 
bylo, aby to, co si vyrobili, hned hoto-
vé odnesli.
Obdivné pohledy a pochvaly tak oka-
mžitě sklidili od zaměstnanců domo-

va, ale také od svých kamarádů, na 
které v dílně nezbylo místo. 
Kapacita a vybavení dílny je omezené, 
stačí jen pro tři až čtyři chlapce, takže 
se musejí po týdnu střídat.
Od naší první návštěvy u pana Herziga 
uběhlo čtvrt roku, takže trošku „zabi-
lancujeme“ nad dalšími výsledky. Naši 
teenegři se nejen naučili držet v ruce 
pracovní nástroje, ale také objevili 
krásu dřeva a spoustu možností, jak 
ho lze využít.
A v neposlední řadě je tato činnost 
vede k pěstování trpělivosti. V sou-
časné době už v práci se dřevem po-
kročili. Protože jejich výrobky jsou 
stále složitější, potřebují k jejich vý-
robě mnohem více času a tudíž i více 
návštěv dílny. Na slova úžasu si tak 
chlapci musí počkat. 

Jiřina Maková, 
vychovatelka DD Kunčice

Kdo si hraje, nezlobí
chlapce práce s dřevem zaujala, vyrábějí stále složitější výrobky
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kunČiČky/  Budova bývalého 
kina Horník na Holvekově ulici 
v Kunčičkách byla v pátek 5. 
března 2010 zbourána. Majitel 
se o budovu nestaral a ta 
natolik zchátrala, že ji musel 
nechat městský obvod zbourat, 
aby neohrožovala okolí.
Známé kino Horník doplatilo stejně 
jako další kina v Ostravě na obrovský 
rozmach nových technologií – videí, 
DVD, domácí kina a v neposlední řadě 
na vznik multikin typu Cinestar. Po-
dobný osud potkal i další – kdysi zná-
má ostravská kina – Slavii, Svobodu, 
Vesmír, Elektru, Odboj, Vítek, Mír nebo 
Duklu. Na rozdíl od Horníku však bu-
dovy většinou přežily, když se dostaly 
do rukou soukromým subjektům, kte-
ré je z velké části zrekonstruovaly. Kino 

Horník to štěstí nemělo, neboť nový 
majitel se o něj nestaral, takže budova 
natolik zchátrala, že ji musel nechat 
městský obvod srovnat se zemí. 
Podle zápisu v kronice Kunčiček bylo 
(druhé) kino postaveno na místě 
zbourané mateřské školy a hrát se 
v něm začalo 10. listopadu 1934.
Kino bylo ve své době nejlidovější 
formou kultury. Vyrostly na něm tři 
generace. Jak už sám název napovídá, 
kino Horník sloužilo horníkům, kteří 
žili ve staré a nové kolonii, po roce 
1928 přibyla Jubilejní kolonie, která 
byla postavena pro ubytování zaměst-
nanců Dolu Alexandr.
„Bylo to kino, na které vzpomínám s lás-
kou. Bohužel velká kina převálcovala ta 
malá. Když skončilo kino Horník, jako by 
s ním zemřelo kus mého mládí,“ vzpo-
míná místostarosta Slezské Ostravy 
Radomír Mandok a dodává, že jako mla-

dík tam chodil s kamarády velmi často. 
„Promítaly se tam většinou filmy zamě-
řené na dorost a tehdejší mládež a s od-
stupem času musím říct, že ta tehdejší 
atmosféra měla neopakovatelné kouzlo. 
Za bouřlivý potlesk během promítání 
filmu byl promítač ochoten danou scénu 
zopakovat,“ říká místostarosta. 
Vzpomínky na dnes již neexistující 
kino má také starosta Antonín Mašta-
líř. „Pamatuji si, že dřív tam bylo dvacet 
řad a nebylo tam širokoúhlé plátno. 
Někdy v osmdesátých letech minulé-
ho století bylo kino zrekonstruováno 
a pro pohodlí návštěvníků bylo pů-
vodních dvacet řad zredukováno na 
třináct. Paní uvaděčka vždycky stávala 
před kinem a lákala dovnitř lidi, kteří 
vystupovali z autobusu 21 po páté ho-
dině odpolední. Promítat se totiž začí-
nalo většinou o půl šesté,“ loví v paměti 
starosta. Marie Stypková, karel Slíva

Se zánikem kina umřelo kus našeho mládí, říkají pamětníci

Kino Horník v Kunčičkách srovnali se zemí

ZŮSTALY JEN VZPOMÍNKY. Známé kino Horník na Holvekově ulici v Kunčič-
kách bylo 5. března 2010 zbouráno. Jeho demolici přihlíželi i starosta Antonín 
Maštalíř a tajemník úřadu městského obvodu Slezská Ostrava Gustav Kuchař. 

Obecní�kino�v Kunčičkách�bylo�zřízeno�v roce�1921,�nikoli�však�válečným�invalidou�L.�Loučkem,�jak�je�uvedeno�na�jiném�
místě�kroniky,�nýbrž�učitelem�a pozdějším�starostou�Janem�Čechem,�který�v panu�L.�Loučkovi,�tenkráte�zaměstnanci�di-
vadla�v Ostravě,�našel�společníka,�jemuž�jako�invalidovi�mohla�být�kinolicence�udělena.�Obec�převzala�určité�záruky�vůči�
půjčovnám�filmů,�a poněvadž�L.�Louček�jako�pověřený�správce�kina�neplnil�povinných�závazků,�byl�správy�kina�zbaven�
a správou�pověřen�byl�J.�Čech.�Ani�tento�však�nedodržoval�podmínky�zjednané�smlouvy,�ač�pro�něj�byly�velmi�příznivé,��
což�vedlo�k opětovným�stížnostem�v obecním�zastupitelstvu,�a kdy�nemělo�žádoucího�účinku,�tedy�u úřadů�–�okresní�úřad�
ve�Frýdku,�zemský�úřad�v Brně�a policejní�ředitelství�v Ostravě.�Po�provedených�raziích�hospodářství�kina,�jež�zjistily�pováž-
livé�závady,�byla�obci�koncem�roku�1929�kinolicence�odňata,�poněvadž�zjištěno,�že�obec,�v jejímž�čele�stál�tenkráte�J.�Čech�
přiznal�sám�revisí�zjištěné�nedoplatky�vůči�obci�ve�výši�4900�Kč.�O kinolicenci�se�pak�ucházela�řada�korporací,�ale�na�zákrok�
důvěryhodných�činitelů�obce�byla�kinolicence�opět�propůjčena�obci�s podmínkou,�že�kino�povede�sama�(27.�5.�1930).�
Vytvořen�kinoodbor�a správou�kina�pověřen�tajemník�Josef�Günther.�Tento�se�brzy�své�funkce�vzdal,�správou�kina�byl�pak�
pověřen�J.�Kuba�a účetní�Božena�Borovcová,�obecní�úřednice.�Poněvadž�kino�„u Svobodů“�nevyhovovalo,�postaveno�na�
místě�zbourané�budovy�mateřské�školky�č.�245�nové�kino,�v němž�se�začalo�hráti�10.�11.�1934.�Peníze�na�stavbu�kina�si�obec�
vypůjčila�od�místní�živnostenské�záložny,�která�si�vymohla�vedení�správy�kina,�aby�dluh�mohl�býti�co�nejdříve�umořen.�
Odpovědným�správcem�se�stal�prokurista�záložny�V.�Tomáš.�Když�byly�překonány�první�potíže�a obec�se�domáhala�zrušení�
vnucené�správy,�nabízejíc�záložně�dostatečné�záruky,�byl�od�8.�srpna�1940�správcem�kina�ustanoven�opět�tajemník�Josef�
Günter.�Zvuková�aparatura�zakoupena�v listopadu�1933.�
Kdežto�původně�bylo�kino�v Kunčičkách�podnikem�výslovně�výdělečným,�stalo�se�nyní�též�podnikem�kulturně�výchov-
ným�a zábavně�poučným,�zejména�pro�naši�školní�mládež,�pro�niž�byly�promítány�jen�nejlepší�filmy.  (z kroniky kunčiček)

HORNÍK.  Kino na snímku bylo postaveno v roce 1934, v dalších letech bylo několikrát zrekonstruováno a upraveno.

KOLONIE.  Už podle názvu kina ho navštěvovali horníci, kteří žili v hornických 
koloniích poblíž Dolu Alexandr. 

BEZSTAROSTNÉ DĚTSTVÍ. Děti, které stojí na mostku přes Mlýnský náhon na ulici 
Pstruží, chodily do kina často a rády.  SníMky/  Marie StyPkOvá, archiv MěSta OStravy
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Městské části Ostravy – Slez-
ská Ostrava a Muglinov byly 
zařazeny do vzorku 0,5 % ze 
všech obyvatel, domů a bytů 
v ČR, kterých se týká tzv. 
zkušební sčítání organizované 
Českým statistickým úřadem 
(ČSÚ). 
Cílem zkušebního sčítání je ověřit 
správnost všech etap průběhu sčítá-
ní a vyhodnotit zkušenosti, zejména 
ověřit srozumitelnost vyplňovaných 
formulářů před celorepublikovým 
sčítáním lidu, domů a bytů, které 
ČSÚ připravuje na březen 2011. 
„Zkušební sčítání si klade za cíl ově-
řit nové postupy, mezi které patří 
například možnost vyplnit sčítací 
formuláře elektronicky, a také od-
halit případné nejasnosti týkající se 
vyplňovaných formulářů z pohledu 

občanů. Rád bych Vás, kteří jste byli 
do projektu zkušebního sčítání vy-
bráni, požádal o spolupráci a pomoc. 
Předem děkuji za čas, který vyplnění 
formulářů věnujete, protože každý 
správně vyplněný dokument přispě-
je k úspěšné přípravě celostátního 
sčítání v roce 2011,“ říká ke zkušeb-
nímu sčítání, které je dobrovolné, 
Ing. Stanislav Drápal, místopředse-
da ČSÚ. 
Zkušební sčítání začne 6. dubna 
2010. Od tohoto dne, až do 16. dub-
na 2010, budou sčítací komisaři 
jmenovaní ČSÚ, ve většině případů 
Vaši poštovní doručovatelé, osobně 
doručovat sčítací formuláře. Domác-
nosti ve vybraných lokalitách naší 
obce/našeho města, které budou 
součástí zkušebního sčítání, budou 
s dostatečným předstihem o této 
akci včas informovány. Sčítací komi-
saři se budou prokazovat služebním 

průkazem a k vyplnění formulářů 
Vám předají veškeré potřebné in-
formace a zodpoví případné otázky. 
Sčítací formuláře je možné vyplnit 
také elektronicky. Přístup k elek-
tronické verzi formulářů a veškeré 
nezbytné informace včetně postupu, 

jak je vyplnit, naleznete na interne-
tové stránce www.scitani.cz. 
Vyplněné sčítací formuláře je možné 
odevzdat počínaje 17. dubnem 2010 
několika způsoby: navrácením sčíta-
címu komisaři při jeho druhé návště-
vě, bezplatným odesláním poštou na 

P.O.Box ČSÚ v obálce s předtištěnou 
adresou, osobním předáním na poš-
tě uvedené v letáčku nebo odeslá-
ním v elektronické podobě. Veškeré 
údaje zjištěné při sčítání mohou být 
využity výhradně ke statistickým 
účelům a podléhají velmi přísné 
ochraně dle zákona o sčítání lidu, 
domů a bytů a podle zákona o ochra-
ně osobních údajů. Sčítací komisaři, 
stejně jako všechny osoby podílející 
se na zpracování údajů, jsou vázáni 
přísnou mlčenlivostí, která je časově 
neomezená. 
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte 
se prosím na kontaktní místa uvedená 
v letáčku, který Vám sčítací komisař 
doručí do poštovní schránky, na oddě-
lení Sčítání lidu, domů a bytů Ostrava 
na telefonním čísle 595 131 256 nebo 
navštivte oficiální internetové stránky 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - www.
scitani.cz.  (pr)

Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů

Oznámení 
o dokončení obnovy katastrálního operátu 
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava podle ustanovení § 16 odst. 2 
zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Ostrava (dále jen 
katastrální úřad) č. j. OO-1/2007-807/4 oznamuje, že: 

v budově Katastrálního pracoviště Ostrava, Vítkovická 2, v přízemí, 
v kanceláři č. 130, v pracovních dnech od 26. dubna do 7. května 2010, 
a to:

v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
v úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
v pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený 
přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený 
katastrální operát“) v katastrálním území Slezská Ostrava. 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na 
tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná 
práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 5 odst. 7 
katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými 
byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy 
k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná 
katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních 
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do 
větších půdních celků (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto 
parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se 
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech 
k záměně parcel. 

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního 
operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, 
podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. 
O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 
3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit 
případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. 
Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není 
překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 
operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního 
operátu dnem 22. května 2010. Nebude-li pravomocně 
rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn 
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto 
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o 
námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 
katastrálního zákona)

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se 
dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá 
obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 
25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-	 všem vlastníkům, kteří mají v městském obvodě trvalý 
pobyt nebo sídlo,

-	 těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu 
znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z těchto 
důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení 
podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v měst-
ském obvodu Slezská Ostrava během jarní úklidové akce 
umísťovány na stanoviště pouze na 1 den. V určený den 
jsou přistaveny a následující den jsou odvezeny. Kontej-
nery nejsou určeny pro podnikatelské subjekty. Do kontej-
nerů ukládejte jen velkoobjemový odpad, nepřeplňujte je 
a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad, 
který můžete bezplatně uložit do některého z 18 sběrných 
dvorů OZO Ostrava. Ve sběrných dvorech mohou občané 
odpad (mimo stavebního odpadu) ukládat zdarma (maxi-
málně 3m3 – obsah jednoho přívěsného vozíku). Všechny 
potřebné informace jsou na webových stránkách www.
ozoostrava.cz  nebo je lze zjistit na bezplatné telefonní lin-
ce 800 020 020 (číslo je dobře zapamatovatelné, protože 
trojčíslí 020 vizuálně připomíná název OZO). Počet stano-
višť a přistavovaných kontejnerů nelze navyšovat vzhle-
dem k omezené kapacitě kontejnerů. (odbor TSKZaH)
Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 12. 4. do 21. 4. 2010 :

rozmístění kontejnerů – jaro 2010
katastrální území ulice 

12. dubna 
SlezSká OStrava 
Nová Osada u ul. Bernerovy
Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová u domu č. 14
8. března  u domu č. 16
Hradní křiž. s ul. Na Závadě

13. dubna
antOŠOvice 
Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 

kOblOv
Antošovická Na Tabulkách
Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
Blatouchová naproti č. 272

14. dubna
MuglinOv
Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
Olešní křiž. s ul. Zemanskou

Klidná křiž s ul. Slunečnou
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí u domu č. 12
Švédská parkoviště u samoobsluhy
Hladnovská parkoviště u domů č. 73-75
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
Keramická  křiž. s ul. Vančurovou

15. dubna 
heřManice 
Požární u hasičské zbrojnice 
U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova křiž. s ul. Marešovou
Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č. 50-52
Kubínova  u domu č. 56

19. dubna
SlezSká OStrava 
Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
Bohumínská (Kamenec) parkoviště za domem č.40-48
Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 53
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60

20. dubna 
kunČice n. OStravicí
Bednářská křiž. s ul. Sladovou
Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

kunČiČky
Škrobálkova křiž. ul. Pstruží
Pstruží park Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199
Rampě křiž. s ul. Pernerovou

21. dubna
hruŠOv 
Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
Verdiho u domu č. 4
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
kunČice n. OStravicí
Ostravického začátek cyklostezky

Objemný odpad z domácností
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Píše se rok 1910 a lidé ve Slez-
ské (tehdy Polské) Ostravě se 
zřejmě stejně jako my konečně 
dočkali jara. Žijí svými každo-
denními 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 dubnu psalo. 
vystoupí humorista helmich
Na Polské Ostravě v neděli 3. dubna 
u Herlingrů vystoupí oblíbený hu-
morista Karel Helmich. Po vyčerpání 
velice pestrého a poutavého progra-
mu, který v Brně, v Hodoníně a jinde 
velmi se zamlouval, uspořádána bude 
taneční zábava. Hraje páně Havlasová 
hudba. Vstupné 1 kor. Začátek o sed-
mé večer. 

Musela přijet okoněná policie
Šmigrust na Ostravsku slaven byl le-
tos velice hlučně. V hostinci u Borgra 
došlo k takové pranici, že musela být 
přivolána okoněná police. Dva rváči 
jsou těžce zraněni. Na Vítkovické silni-
ci dostali se do sebe dva pijani kmotři. 
Dělníku Řepovi bylo v pračce vyraže-
no oko. U Přívozu bodnut bylk nožen 
dělník Kaczmarzik, Polák, jiným Polá-
kem. Také u houpaček na Polské Os-
travě došlo k pořádné pranici. 

zákaz noční práce žen
Poslanecké sněmovně předložena 
byla osnova zákona o zákazu noční 
práce žen v průmyslových podnicích. 
Osnova tato je výsledkem akce mezi-
národní společnosti v Baselu, která 
v roce 1903 požádala spolkovou radu 
švýcarskou, aby pro úpravu pracov-
ních poměrů žen svolala mezinárodní 
konferenci. Tato konference byla svo-
lána do Bernu v roce 1905 a vypra-
covala zásady pro úpravu pracovních 
poměrů žen v závodech živnosten-
ských. V roce 1906 byla do Bernu svo-
lána konference diplomatů, která ne-
závazné usnesení konference z roku 
1905 změnila v mezinárodní smlou-
vu. Hlavní zásadou rakouské osnovy 
je zákaz noční práce žen bez ohledu 
na jich stáří. Noční odpočinek žen 
musí trvati nejméně 11 hodin a musí 
v něm býti doba od 10 hod. večer do 5 
hod. ráno, pro děvčata pod 16 let stáří 
od 8 hod. večer do 5 hod. ráno.

nehoda v hrušovské 
továrně na sodu
V těchto dnech ohřívala si děvčata, 
která zaměstnána jsou u zedníků 
v sodové továrně, jitrnice na ohni. 
Oheň špatně hořel a tu jedna přilila do 
ohně benzínu, který se vzňal a pohlco-
val vše, co mu v cestě stálo. Děvčata 
utekla oknem, ale ohni padly za oběť 

jejich šaty, které na zdi visely. Na po-
křik přiběhli dělníci od sirkových pecí 
a oheň uhasili. Jak lehce mohlo se státi 
neštěstí. 

Surovci ztýrali havíře
Nedaleko Michálkovic v pravé poled-
ne přepaden byl havíř Kala několika 
surovci. Ač jim ani slůvkem neublížil 
a neznal jich, ztýrali jej tak, že musel 
volat lékaře. Pěkně to na Ostravsku 
chodí. Chataři jsou čím dál troufalejší, 
surovost se vzmáhá. A pro výchovu, 
pro zušlechtění karakteru zkaženého 
v přelejvárnách  a četbou různých Bu-
falobillů – neděje se téměř nic. 

bratrstvo nože
V noci s pondělka na úterek dostalo se 
do sebe několik mladíků z kolonie, po-
řádných Chazarů, jímž na kolonii říkali 
bratrstvo nože, protože dotyční nosili 
dýky a zabijácké nože a hned je na kaž-
dého vytasili. Bratři nože tedy vjeli si 
do vlasů – kvůli jakési děvuše – vyčtli 
si, oč který kterého ocigánil v karbanu 
a již začaly lítat pohlavky, jeden dru-
hého pádnější. A jací by to byli nožoví, 
kdyby na sebe nevytáhli své zabijáky. 
Antonín Ručka najednou skácel se na 
zem, jako klas kosou podťatý, neboť 
dostal nožem do prsou. Nůž zajel do 
těla až po střenku. Zraněný byl dove-
zen do nemocnice. pochybuje se, že 
z toho vyvázne. Bratrstvo nože bylo 
pochytáno a dodáno k soudu. 

Počasí
Po několika opravdu jarních dnech 
už v lesích rozkvetly sněženky, kdy už 
rozpučely se keře, zažloutly jívy, opět 
udeřily přímrazky. Předvčírem a vče-
ra foukal ostrý vítr, a ač slunce svítilo, 
v ulicích bylo pořádně zimno. Dnes 
jasno a chladno.

ze Světa
Mark twain mrtev
Mark Twain, znamenitý americký hu-
morista, zemřel (30.11.1835 - 21. 4. 
1910). Mark Twain byl s počátku saze-
čem, později stal se novinářem a slav-
ným spisovatelem. Jeho humoristické 
práce získaly mu pověst světovou. 
Některé z jeho četných spisů jsou také 
do češtiny přeloženy. Mark Twain jest 
pseudonym. Vlastní jméno spisovatele 
zní Samuel Langvorne Clemens. Mark 
Twain byl silným kuřákem. Měl tzv. ni-
kotinové srdce. Nemoc jeho přivodilo 
ochabnutí srdečních svalů. 

zlodějský rekord
Kdesi v Americe ukradli tři zloději, 
dosud neznámí, celý železný most 
a prodali ho do starého železa za tři 
skleničky kořalky a asi za 90 K. Byl to 
docela nový most, položený přes po-
tok. Za málo dní své existence zmizel. 
Detektivové dosud vypátrali jen ve-
tešníka, který jej koupil.

Stalo se před sto lety v Polské Ostravě

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

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

Upil se
Na Velký Pátek napil se nádenník 
Čapča tou měrou, že zůstal v bez-
vědomí ležeti. Když byl nalezen, 
byl již mrtvolou. Kořalka se v něm 
zapálila. 
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TJ� Jiskra� MCHZ� Ostrava� –� Hrušov�
pořádá�vždy�v úterý�a čtvrtek�od�
16�do�18�hodin�nábor�žáků�a do-
rostenců�do�svého�oddílu.�
Zájemci� se� mohou� osobně� hlásit�
na�hřišti�TJ�Jiskra�Hrušov,�nebo�na�
tel.�čísle:�605 767 025.

� Petr�Kobliha,�předseda�TJ�

Bowlingový club hotel Jan Maria pořádá 
v neděli 18. 04. 2010 otevřený III. bowlingový 
turnaj jednotlivců o putovní pohár.

Zarezervujte svou účast na bowlingovém turnaji Jan Maria o ceny 
na +420 595 245 111 nebo rezervace@jan-maria.cz

Maximální počet účastníků je 72 hráčů 
a proto neváhejte a zarezervujte si svojí účast už teď!!!

CENY
1. místo - Putovní pohár + permanentka na bowling v hodnotě 1000,- Kč
2. místo - Permanentka v hodnotě 750,- Kč
3. místo - Permanentka v hodnotě 500,- Kč

ČASOVÝ PLÁN
13:00 hod. prezentace
13:30 hod. kvalifikace 
17:00 hod. hlavní soutěž 

INFORMACE
Z kvalifikace postupuje max. 72 hráčů. 
Organizátor má možnost přidělit 2 divoké karty. 
Organizátor rozhoduje o přípustnosti vlastní obuvi. Hraje se pouze s koulemi 
pořadatele. Technické problémy řeší řídící soutěže.
Startovné 100,-Kč. Není důležité vyhrát, ale pobavit se.

Vzdělávací nabídka ve 
školním roce 2010/2011:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01 Informační technologie – aplikace osobních počítačů.  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(management-obchod, služby, elektrotechni-
ka, sportovní kluby)  

78-42-M/01  Technické lyceum

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/001 Mechanik seřizovač 
23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
23-43-L/506 Provozní technika, nástavbové studium 
26-41-L/501 Elektrotechnika, nástavbové studium

Střední vzdělání s výučním listem:
21-52-H/01 Hutník   
23-51-H/01 Strojní mechanik
  (zámečník)  
23-56-H/01 Obráběč kovů  
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
  (chlazení, výtahy, elektronika)

Škola úspěšně realizuje projekty MSK spolufinancované Evropskou 
unií.

Škola připravuje odborníky pro firmy ostravského regionu. 

Žáci, kteří se připravuji pro akciovou společnost ArcelorMittal  Os-
trava ve strojírenských, hutnických 
a elektrotechnických oborech,  dostávají prospěchová stipendia.

Přijímací řízení proběhne v zákonných termínech. 

Do všech forem studia a vzdělávacích programů jsou žáci přijímáni 
podle výsledků ze základní školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Adresa: 
Vratimovská 681, 707 00 Ostrava-Kunčice

Kontakty: 
tel.: 59 568 7301, 59 568 7893, 59 568 6272  fax: 596 634 489, 

e-mail: 
studijni-sos@soskuncice.cz
studijni-sou@soskuncice.cz

http://www..sos-sou.cz

Dny otevřených dveří:
21. listopadu 2009, 12. prosince 2009

9. ledna 2010, 9.00 – 12.00 hodin

Škola s tradicíStřední škola
Ostrava-Kunčice
příspěvková organizace 

1. ročník seriálu skokových závodů 
pro děti, juniory a mladé jezdce

SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

1. kolo proběhne 24. dubna 2010

v areálu Střediska DVOREČEK v Ostravě - Kunčičkách.

Od 9:00 soutěže pro pony, ZM, Z - děti a junioři

od 13:30 soutěže Z - ostatní, ZL.

Křtiny prvního letošního hříběte!

Vážení přátelé,

moje vnučka Kateřinka se nedávno 
vdávala. Svatbu měla na Slezskoost-
ravské radnici, podobně jako kdysi její 
rodiče. Tak jsem zase jednou navštívi-
la Slezskou Ostravu, kde má své koře-
ny moje rodina z maminčiny strany. 
Radnice vyrostla do krásy, nestačila 
jsem obdivovat a začala jsem vzpo-
mínat. Přispěly k tomu i Slezskoost-
ravské noviny, které jsem si z radnice 
odnesla domů.
Dědeček sloužil jako policejní strážník 
v tehdy Polské Ostravě, v roce 1911 na 
noční službě s kolegou Schenkem pro-
následovali lupiče, který však Schen-
ka zastřelil a mého dědečka postřelil 
a uprchl. Na hřbitově má strážník 
Schenk dodnes na hrobě svou sochu 
v uniformě a v životní velikosti. Na 
hřbitově máme rodinný hrob, kde od-
počívají moji blízcí. Můj otec tam má 
uvedeno jen jméno, které je také na 
společném pomníku padlých z druhé 
světové války - za kostelem. Byl umu-
čen v Manthausenu. V kostele měli 
svatbu mí rodiče i já, z kostela se na po-
slední cestu vydali dědeček a babička. 
Podobně jako já, vyrostla spolu s bra-
trem ve Slezské Ostravě i moje ma-
minka. Naše rodina žila v domku v Za-
hradní, později Družstvevní ulici. Ten 
si prarodiče postavili v roce 1925 na 
břehu řeky Ostravice, v uličce za hor-
nickou kolonií Kamenec. Žili jsme tam 
až do roku 1973, kdy došlo ke zbou-
rání, a my jsme se přestěhovali do 
Hrabůvky. Dnes stojí na místě našeho 
domu a zahrady Domov pro seniory 
Na Kamenci. 
Navštěvovala jsem školu na Zámostí 
stejně jako kdysi moje maminka a její 
bratr. Většina našich spolužáků byla 
z hornických kolonií Jaklovec a Kame-
nec. Škola i ostatní domy na Zámostí 
byly zbourány, Lidový dům, kde jsem 
chodila do tanečních, už také není. Na 
Bazalech, kde jsme si v létě i v zimě 
hrávali, je dnes fotbalový stadion. 
Hrávali jsme si i na kopci Muntlochu – 
nad leteckými kryty z války, pořádali 
tajné výlety na slezskoostravský hrad, 
který byl ovšem tehdy v troskách a my 
tam od rodičů měli přísný zákaz vstu-
pu. Hrávali jsme si i Na břehu řeky 
Ostravice, byl to pro nás tehdy ráj. 
Vzpomínám si na Bohumínskou a Mi-
chálkovickou tramvaj, úzkokolejky, 
kterými jsme se rádi svezli, ale jen za 

dozoru dospělých. Matně si vzpomí-
nám i na konec války, kdy jsme byli 
schováni v krytu pod Muntlochem, na 
vyhozený most přes Ostravici u nové 
radnice. Bylo by toho ještě hodně na 
vzpomínání. Zůstalo jen pár fotografií. 
Ale nevzpomínám jen já. Také můj 
starší syn, otec nevěsty, tam prožil ran-
né dětství a rád na to vzpomíná. Chodil 
do jeslí v Muglinově - Mexiku, do škol-
ky u československého kostela, navště-
voval novou školu na Bohumínské ulici 
a hudební školu, podobně jako kdysi já, 
nad slezskoostravskou radnicí (ZUŠ E. 
Runda). Jeho kamarádi a spolužáci už 
většinou bydleli v nových domech, po-
stavených na místě kolonií, ale prožíva-
li stejně radostná, jen jiná dobrodruž-
ství než kdysi my. Postavili si například 
z desek ze staveniště vor a plavili se po 
Ostravici a já se večer nestačila divit, 
proč má syn trenýrky celé od oleje. Pak 
mě poučila sousedka. 
Už je to všechno pryč, život jde dál, 
já s rodinou občas navštěvuji hřbitov 
– nyní pěkně opravený, s vnoučaty 
chodíme na hrad a obdivujeme, jak se 
stále vylepšuje.

Moc přeji svému rodnému místu – 
Slezské Ostravě, ať se jí dále tak daří 
jako dosud. Miroslava kníchalová
 Ostrava-Hrabůvka

humor nestárne
Říká se, že ani jediný den nemá být 
bez smíchu, on léčí, uzdravuje. Zvláště 
1. dubna se mnozí někoho „vyaprilo-
vat“. Musí to být něco, co neublíží, ne-
poníží, neurazí, ale vyvolá milý smích. 
Vzpomínám si, jaký „uličnický kou-
sek“ mi před sedmdesáti lety připra-
vila moje maminka. Těšila jsem se, jak 
se o přestávce zakousnu do svačinky. 
Byly to vždy dva krajíce buď s mar-
meládou nebo „hőnigsbutrem“ (pozn. 
redakce - medovým máslem). Ale co 
mi to mezi zuby vrzlo? Mezi krajíci 
byl papírek a na něm napsáno APRÍL. 
Spolužačky pochválily maminčin ná-
pad. Běh, jakým jsem ten den utíka-
la domů, byl zralý na nějaký rekord. 
Hnal mě hlad.
Tak si toho apríla užijte i vy. 
 emilie Pazdiorová

napsali jste nám...




