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Další schůze zastupitelstva se uskuteční  

24. června 2010 v 15 hodin v KD Muglinov.

Peníze z Bruselu 
opět v Kunčičkách

Zpráva 
o hospodaření 
za rok 2009

Kam půjdeme volit? Nejoriginálnější 
insert napsal vězeň

strana 3 strana 5 strana 6 strana 7

novinySlezskoostravské

Přemýšlíme někdy až 
příliš o sobě samých 
Život nám plyne ve spoustě dnů, 
které jdou jeden za druhým, prostě 
někdy jen tak. Hledáme smysl ve 
spoustě nesmyslů. A ani o tom ne-
přemýšlíme. Nemáme čas. Už ani 
nepřemýšlíme o bolesti, o trápení, 
o životě druhých. A nemyslíme ani 
na smrt. Proč taky. Je daleko, někde 
v nedohlednu, netýká se nás.
Někdy nás ale život (a smrt?) donu-
tí, abychom se zastavili. Když ne na 
dlouho, tak aspoň na okamžik.
Mnohým z nás se tak stalo jednoho 
dubnového sobotního rána. Dopo-
ledne 10. dubna 2010.
Polský prezident Lech Kaczynski 
spolu se svou ženou Marií a s ostat-
ní politickou a církevní elitou zahy-
nuli při letecké havárii. Bylo to při 
příležitosti, kdy chtěli uctít památ-
ku zavražděných důstojníků a pol-
ských intelektuálů v Katyńi.
Bylo to před devátou hodinou ráno. 
Přesně v době, kdy podle Wajdova 
filmu o této události jeho hrdina 
napsal svůj poslední zápis ve svém 
deníku, tedy před smrtí - kolem 
8.50. Tehdy došlo k prvním hro-
madným vraždám. Zvláštní shoda 
okolností a náhod. V této souvislos-
ti nejen zamrazí. Protože zůstat stát 
„v zamrazení“ je málo. 
Potkat se tváří v tvář smrti, ať již 
násilné, tragické, zrůdné, ale i ná-
hodné a okamžité a nečekané, nás 
vždy nějakým způsobem zasáhne. 
A někdy také jen s údivem, že je to 
možné, nebo také s oddechem, že se 
přece jen až tak netýká nás samých. 
Že je daleko. A že my ještě žijeme. Ale 
smrt není daleko. Týká se každého 
z nás. A neměli bychom zapomínat 
na poselství, které nám zanechaly 
katyńská a smolenská tragédie..  
 Miriam Prokešová

zamyšlení

SlezSká OStrava/  Ostrava se 
uchází o titul Město evropské 
kultury 2015. O prvenství bo-
juje se západočeskou Plzní. Má 
na to nebo ne? To je zatím ve 
hvězdách. Ale snad jí k tomu 
dopomůže i autor knihy, která 
loni zvítězila v anketě České 
televize Kniha mého srdce. 
Jeho Saturnina považují čeští čtenáři 
za nejoblíbenější českou knihu a řeč 
je samozřejmě o Zdeňku Jirotkovi. 
Důvod, proč je tentokrát součástí 
Slezskoostravských novin speciální 
příloha, je prostý. Zjistili jsme totiž, že 
Jirotka se narodil a vyrůstal ve Slezské 
Ostravě. 
O jeho dětství nebylo veřejnosti až do-
sud známo téměř nic. Učebnice litera-
tury a různé webové odkazy přinášejí 
pouze strohé informace - že se narodil 
v Ostravě a že ho vyloučili z reálky na 
Matiční ulici. Nic víc! 
O tom, že se narodil přímo v centru 
tehdejší Polské (dnes Slezské) Os-
travy na Zámostí, že zde prožil ne 
zrovna šťastné dětství, že měl poně-
kud svéráznou matku i babičku, ale 
nenajdeme nikde ani zmínku. Dosud 
nikde také nezaznělo, proč byl Jirotka 
vyloučen z kvinty reálky v Moravské 
Ostravě.
I proto jsme se vydali po stopách 
slavného rodáka a snažili se zjistit 
co nejvíce podrobností o jeho poby-

tu v našem městském obvodu. Díky 
obrovské vstřícnosti Jirotkovy dcery 
– paní Hany Sýkorové, kterou jsme 
našli v Praze, se nám podařilo získat 
exkluzivní materiál, který dosud ne-
byl nikde publikován. 

Ve speciální příloze najdete zajímavý 
rozhovor plný překvapujících infor-
mací, unikátní fotografie a další dosud 
nepublikované materiály. 
Jirotka své dětství za příliš šťastné ne-
považoval. Přesto dokázal své životní 

peripetie přetavit do jedné z nejhu-
mornějších českých knih. Pojďme se 
tedy nyní společně vydat do nepro-
bádaných vod Jirotkova života. (další 
informace v příloze SON) 
 Marie Stypková

autor vítězného Saturnina se narodil ve Slezské Ostravě

Poprvé o dětství Zdeňka Jirotky

OSUDOVÁ LÁSKA. Spisovatel, autor nejoblíbenější české knihy Saturnin, Zdeněk Jirotka žil se svou ženou Helenou ve šťast-
ném manželství 64 let.  FOtO/  archiv heleny SýkOrOvé

SlezSká OStrava/  V sobotu 
22. května 2010 se v areálu 
Slezskoostravského hradu 
v Ostravě uskuteční další 
ročník Dnů Slezské Ostravy.

Návštěvníci se mohou těšit na vy-
stoupení kapely Kryštof, která prá-
vě dokončila své halové tour po ČR 
a exkluzivně bude vystupovat právě 
na Dni Slezské Ostravy. Koncertní 
show Kryštofů je hlavním lákadlem 
celého dne.
Dalšími vystupujícími kapela-
mi budou šumperská partička 05 
a Radeček, Princes Queen revival 
band a country kapela Gympleři. Při-
praveni jsou také kuchaři, kteří se 
zúčastní 4. ročníku mezinárodní ku-

linářské soutěže o nejlepší Bigos. Ten 
skvělý pokrm, jehož základem je zelí, 
poté mohou ochutnat i návštěvníci. 
Pro ty nejmenší je připravena Cesta 
kolem světa, kde se děti na jednotli-
vých stanovištích seznámí zábavnou 
formou s cizími krajinami a nástraha-
mi, které čekaly na Wiliho Foga. Ten 
jim bude celé odpoledne radit. Sa-
mozřejmě, že podle počtu splněných 
úkolů si pak vyberou odměnu. Na 
hlavním pódiu čeká děti Bořek Stavi-
tel, Týna a Hugo, kteří s dětmi budou 
stavět známé světové budovy. Chybět 
nebudou ani kolotoče, skákací hrad, 
bludiště a další atrakce pro děti.
Celým dnem vás provede známý mo-
derátor Aleš Juchelka. Vše začíná ve 
13 hodin. Více informací získáte na 
www.slezska.cz .  (red)

Den Slezské letos s kapelami 
Kryštof a Opět&Radeček

SlezSká OStrava/  Fanoušky 
Baníku oddal přímo na hřišti 
v poločase ligového zápasu 
Baníku se Slováckem starosta 
Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř. Utkání, z něhož ví-
tězně vyšli domácí, se konalo 
v sobotu 10. dubna. 
Sedm tisíc diváků tak aplaudovalo ne-
jen hráčům, ale také novomanželům. 
Před zápasem však uctili památku 
tragicky zesnulých při havárii polské-
ho vládního letadla. V ochozech bylo 
i zhruba 250 diváků z Polska, kteří 
do Ostravy přijeli, neboť v jejich zemi 
byly sportovní akce odloženy.
Snoubenci Martina Racková a Patrik 
Foltyn si řekli své ano o přestávce zá-
pasu. 
Starosta popřál jak novomanželům, 
tak fanoušků hodně úspěchů a mimo 
jiné řekl: „Je pěkné, že jste se vzali 
v roce 2010, kdy Baník hraje opět o ti-
tul. Obřad ukončil slovy: „A to je vše, 
ještě nám zbylo trochu času na pivo, 
případně párek.“
V takovém prostředí jsem oddával 
poprvé a musím říct, že to mělo úžas-
nou atmosféru. Tu, bohužel, kalily 
dojmy z dnešního ranního leteckého 
neštěstí u ruského Smolenska,“ uza-
vřel starosta.  (sy)

Fanoušky Baníku oddal 
starosta přímo na hřišti

NETRADIČNĚ. Snoubenci Martina Racková a Patrik Foltyn si řekli své ano o pře-
stávce zápasu na stadiónu Baníku na Bazalech. Oddal je starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř.  FOtO/  Petr hejda

Publikace ukáže industriální skvosty
Nový turistický průvodce po industriálních památkách Ostravy byl nedávno slav-
nostně pokřtěn v Hornickém muzeu OKD v Petřkovicích. Publikace, která nava-
zuje na loni vydaného obecného průvodce městem s názvem OSTRAVA!!!, před-
stavuje na více než sto čtyřiceti stranách jednapadesát velmi známých, ale i méně 
povědomých industriálních staveb moravskoslezské metropole. Součástí průvod-
ce je i mnoho fotografií či návrhy prohlídkových tras včetně mapových podkladů. 
Publikace spolu s mapou v jednotném vizuálním stylu města vyjde v celkovém 
nákladu čtyř tisíc výtisků. Prodejní cena byla stanovena na 169 korun.  (red)
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Vážení spoluobčané,
zajisté jste si všimli, že jsme na celém území našeho ob-
vodu započali s jarním úklidem, a to jak na veřejných pro-
stranstvích, tak na komunikacích a chodnících. 
Letošní jarní úklid je mnohem náročnější, protože ještě 
nyní musíme odstraňovat následky dlouhé zimy. Na ces-
tách, chodnících nám leží stále spousta strusky, kterou 
jsme sypali v zimních měsících náledí, abychom udrželi 

veškeré komunikace a chodníky ve stavu použitelnosti a bezpečnosti. 
Současný - jarní úklid - provádíme jak ručním, tak strojním čištěním, což nás 
stojí nemalé finanční prostředky. 
I proto nás těší, že nám společnost Arcelor Mittal a.s. darovala finanční dar ve 
výši 244 600 korun na jednorázový jarní úklid všech vozovek místních komuni-
kací v celém obvodu (130 km). Úklid bude proveden samosběrným zametacím 
strojem Mercedes – Benz – Scarab, tzv. „Mývalem“, na přelomu měsíců dubna 
a května 2010. Mimořádné čištění přispěje ke snížení prašnosti po zimním ob-
dobí. Za to chceme vedení této společnosti jménem všech občanů poděkovat. 
 radomír Mandok, místostarosta

slovo místostarosty

v Ostravě bude 
lékařská fakulta
Ostrava bude mít po 50 letech 
úsilí lékařskou fakultu. Ostravská 
univerzita získala nutnou akredi-
taci pro obor Všeobecné lékařství. 
Současná fakulta zdravotnických 
studií se tak v novém akademic-
kém roce změní na plnohodnotnou 
lékařskou fakultu. Zhruba osm de-
sítek prvních studentů oboru na-
stoupí už na podzim. 

Poděkovali učitelům za práci
Za obětavou a příkladnou práci 
poděkovalo 30. března vedení 
slezskoostravské radnice ředite-
lům a učitelům všech mateřských 
a základních škol ve Slezské Os-
travě. Společná setkání se již tra-
dičně uskutečňují u příležitosti 
Dne učitelů, který připadá na 28. 
března. Tímto dnem si připomí-
náme narození „učitele národa“, 
spisovatele, člena Jednoty bra-
trské Jana Amose Komenského, 
který svůj život zasvětil výchově 
a vzdělávání. 
Nejlepší kantory ocenilo také měs-
to Ostrava. Na slavnostní akci, kte-
rá se konala 25. března v Divadle 
Antonína Dvořáka, byla oceněna 
také Jaroslava Krulová z Mateřské 
školy Muglinov. (pn)

S výměnou řidičáku 
raději neotálejte
Ostrava/  Ještě více než dvacet 
tisíc ostravských motoristů by 
si do konce letošního roku mělo 
vyměnit svůj řidičský průkaz. Jde 
o doklady vydané v období od 1. 
ledna 1994 do 31. prosince 2000. 
Výměna je povinná. Po uplynutím 
stanovené doby řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Podle úřed-
níků by lidé s výměnou rozhodně 
neměli otálet. Jen tak se mohou 
vyhnout očekávaným komplika-
cím ke konci roku. Výměnu zajiš-
ťuje odbor dopravně správních 
činností Magistrátu města Ostra-
vy na ul. 30. dubna v Ostravě. Je 
nutné přinést jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii prů-
kazového formátu o rozměrech 
3,5 krát 4,5 centimetru, stávající 
řidičský průkaz a doklad totož-
nosti. Žádost o vydání se vyplňuje 
přímo na místě.

Stavba nového centra 
záchranářů finišuje
Ostrava - Práce na Integrovaném 
bezpečnostním centru Moravsko-
slezského kraje finišují. Unikátní 
středisko, které se stane nejmoder-
nějším v zemi, by již za několik týd-
nů mělo být uvedeno do zkušební-
ho provozu. Krajské bezpečnostní 
centrum, ve kterém mají působit 
všechny složky záchranného in-
tegrovaného systému, bude sídlit 
v rekonstruovaném objektu napro-
ti bývalé haly Tatran v Moravské 
Ostravě.

další kurz pro veřejnost
Ostravská městská policie zve 
všechny zájemce bez ohledu na 
věk, pohlaví či případné zdravot-
ní indispozice na v pořadí druhý 
letošní kurz pro veřejnost, který 
se bude konat ve středu 12. květ-
na 2010 od 16:00 hodin v budově 
ředitelství Městské policie Ostrava 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Os-
travě. 
Stejně jako u předchozích kur-
zů i tentokrát bude program za-
hrnovat aktuálně připravenou 
přednášku na téma prevence so-
ciálně patologických jevů, výuku 
základů sebeobrany, informace 
o činnosti městské policie a do-
statečný prostor bude věnován 
také pro dotazy účastníků. Kurz 
je bezplatný a účast na něm není 
nutno avizovat předem. Bližší in-
formace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 599 414 156 nebo 
prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostra-
va.cz. (red)

krátce

V rámci neustálého rozši-
řování spolupráce zástupců 
lokálního partnerství Slezská 
Ostrava se z iniciativy 
Agentury pro sociální začle-
ňování uskutečnilo 7. dubna 
2010  v prostorách slezsko-
ostravské radnice setkání 
významných představitelů 
dotčených institucí.

Schůzky se zúčastnili starosta Slezské 
Ostravy ing. Antonín Maštalíř, gene-
rálního ředitel společnosti RPG RE 
Tony Akish, ředitel pro vládní vztahy 
RPG RE Dr. ing. Stanislav Svoboda, 
ředitel pro vnější vztahy RPG RE Mgr. 
Petr Handl a lokální konzultantka 
Agentury pro sociální začleňování 
Úřadu vlády Mgr. Marcela Bužgová. 
Jednání bylo vyvoláno především 
k deklarování společných postupů 
a spolupráce v sociálně vyloučených 
lokalitách, především v reakci na již 
běžící projekt spolupráce v lokalitě 
Liščina a na připravované aktivity 
v lokalitě Kunčičky. 
Obě dvě lokality patří mezi priority 
lokálního partnerství. V lokalitě Liš-
čina již druhým rokem běží pilotní 
program zapojení místní komunity do 
zvelebování bytového fondu a okolní-

ho prostředí spolu s rozvojem návaz-
ných služeb, které poskytuje Vzájem-
né soužití o. s. 
V lokalitě Kunčičky se pro letošní rok 
počítá se zahájením obdobného pro-
gramu. V první fázi proběhne úklid lo-
kality a společných prostor bytových 
domů, v další fázi jsou v plánu postup-
né opravy těchto domů. Zároveň v lo-
kalitě začíná působit Diecézní charita 
ostravsko-opavská s nabídkou soci-
álně-aktivizačních služeb. V průběhu 
příštího roku by mělo dojít k vybudo-
vání komunitního centra z prostředků 
ESF, které jsou určeny pro lokality, kde 
působí Agentura pro sociální začleňo-
vání, včetně získání financí na jeho 
provoz až na dobu čtysř let, rovněž 
z těchto fondů. Všechny tyto aktivity 
jsou zapracovány v připravovaném 
strategickém plánu lokálního part-
nerství Slezská Ostrava, který bude 
shrnovat priority a cíle partnerů ve 
všech oblastech sociální inkluze v so-
ciálně vyloučených lokalitách obvodu 
Slezská Ostrava. 
Všichni zúčastnění vyjádřili odhod-
lání společně řešit problematiku so-
ciálního vyloučení v úzké vzájemné 
spolupráci všech subjektů, tedy jak 
obvodu, nevládních organizací, vládní 
Agentury, škol a vlastníků bytového 
fondu, tak rovněž také zaktivizováním 
místní komunity. 

Generální ředitel RPG RE Tony Aksich 
potvrdil připravenost společnosti in-
vestovat do zkvalitnění bytového fondu 
v sociálně vyloučených lokalitách v pří-
padě zapojení místní komunity. Pan 
starosta Antonín Maštalíř také mimo 
jiné vyjádřil podporu radnice těmto 
aktivitám spolu s podporou pro roz-

šiřování nezbytných sociálních služeb 
a služeb vedoucích ke zlepšení vzděla-
nosti a zaměstnávání obyvatel lokalit. 

Mgr. Marcela Bužgová, 
lokální konzultant Slezská Ostrava 

a Holešov – odbor pro sociální začle-
ňování v romských lokalitách

Úřad vlády České Republiky

Další krok na cestě ke zlepšení
ve vyloučených lokalitách

SVĚTÝLKO NADĚJE. Začne společnost RPG alespoň část svých domů opravovat 
nebo dřív spadnou? Na to si zřejmě budeme muset počkat.  FOtO/  Marie StyPkOvá

SlezSká OStrava/  Městský 
obvod Slezská Ostrava žádá 
u Nadace OKD opět o finanční 
příspěvek na opravu dvou 
společných hornických hrobů 
důlních neštěstí na dole Emma 
(1884) a na dole Salma (1919). 
Hroby se nacházejí na Ústředním 
hřbitově ve Slezské Ostravě a potře-
bují rozsáhlou opravu. Oba hroby jsou 
ve velmi špatném technickém stavu. 
Pískovec je povětrnostními podmín-
kami značně poškozen a nápisové 
desky jsou nečitelné. Zídka hrozí zří-
cením, cihly jsou podmáčené. 
V případě přidělení dotace bude pro-
vedena kompletní oprava hrobových 

staveb, terénní úpravy a nová výsadba 
zeleně. Městský obvod Slezská Ostra-
va podal žádost o nadační příspěvek 
ve výši 628 274 Kč. 
V loňském roce Nadace OKD po-
skytla na opravu hornických hrobů 
275 000 Kč. Z těchto finančních pro-
středků byly zrenovovány společné 
hornické hroby obětí důlních ne-
štěstí - Důlní neštěstí na jámě Zvě-
řina -1888, Důlní neštěstí na dole 
Trojice - 1936, Důlní neštěstí na 
jámě Salma – 1905.
Snahou městského obvodu Slezská 
Ostrava je obnovit pietu hrobových 
míst a vytvořit důstojné prostředí 
pro pozůstalé i návštěvníky hřbitova 
a zároveň přispět k celkové estetizaci 
hřbitova. (ib)

Obvod opraví další 
hornické hroby

ÚcTA.  Loni byly na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě opraveny tři hroby, 
v nichž odpočívají ostatky těch, kteří zahynuli při důlních neštěstích na Ostravsku. 
Náš snímek zachycuje opravu hrobu Důl Trojice, kde došlo k výbuchu v roce 1936. 
 FOtO/ ÚMOB SlezSká OStrava

heřManice/  Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako přísluš-
ný správní úřad ve věci posuzování 
vlivů na životní prostředí zveřejnil na 
úřední desce dne 13. 4. 2010 informa-
ce o dokumentaci a doplnění doku-
mentace záměru „Odtěžení kameniva 
deponovaného ve střední části odvalu 
Heřmanice“ (jedná se o pokračování 
těžby střední části odvalu Heřmanice 
vedle Heřmanického rybníka).
Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této 
informace na úřední desce Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje může 
každý ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů k danému záměru zasílat svá 
vyjádření, a to přímo na adresu: Kraj-

ský úřad Moravskoslezského kraje, od-
bor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava.
Informace a text dokumentace je zve-
řejněn na internetu na adrese www.
kr.-moravskoslezsky.cz (odkazy: ve-
řejná správa > úřední deska > E.I.A., 
SEA a IPPC > Seznam posuzovaných 
aktivit E.I.A. podle zákona č. 100/2001 
Sb. v působnosti Moravskoslezského 
kraje), kód záměru MSK1349.
Do dokumentace a doplnění dokumen-
tace lze rovněž nahlížet na odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje v kan-
celáři č. B 513, nebo na odboru technic-
ké správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagari-
na č. 4, kancelář č. 205A.  (red)

Odtěžení kamene v Heřmanicích

nezapomeňte na zápisy do mateřských škol
SlezSká OStrava/  Zápisy dětí do všech slezskoostravských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 se uskuteční 4. a 5. května 2010. 

Zápisy dětí budou ve všech slezskoostravských mateřských školách probíhat od 10 do 15 hodin. O průběhu zápisu si mateřské školy rozhodují samy, samy si 
rovněž určují kritéria pro přijetí dětí, přednost u zápisů mají děti s trvalým pobytem ve Slezské Ostravě a ze zákona děti předškolního věku. 
Vzhledem k velkému zájmu občanů z Koblova a neuspokojených žádostí o výuku v MŠ Keramická, je záměrem městského obvodu Slezská Ostrava v letošním roce 
uvést do provozu novou třídu v Ostravě - Koblově, Antošovická 107. Bližší informace včetně kontaktů naleznete na www.slezska.cz.  (pn)



SON KVĚTEN 2010 3

nenechte si ujít

Představí se housle a cemballo
Dalším z cyklu komorních koncer-
tů, které se konají za podpory sta-
tutárního města Ostravy, je koncert 
slavných českých sólistů Bohusla-
va Matouška a Jaroslava Tůmy, kte-
ří zahrají na housle a cemballo.
Bohuslav Matoušek, rodák z Havlíč-
kova Brodu, je významný představi-
tel současného českého houslového 
umění. Vystudoval  AMU v Praze, 
účastnil se mnoha významných me-
zinárodních soutěží (1. cena na me-
zinárodní houslové soutěži festivalu 
„Pražské Jaro“ v roce 1972). Rozsáhlý 
repertoár Bohuslava Matouška zahr-
nuje skladby od raného baroka až po 
díla současných skladatelů. Jaroslav 
Tůma, varhaník, cembalista, hráč na 
klavichord a kladívkový klavír, vy-
studoval konzervatoř a AMU v Praze. 
Získal cenu v soutěži ve varhanní im-
provizaci v Norimberku v roce 1980 
a v Haarlemu v roce 1986. Význam-
ně se vepsal na hudební scénu v le-
tech 1990 – 1993, kdy v Praze uvedl 
kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. 
V současné době spolupracuje s Čes-
kou televizí v rámci cyklu To nejlep-
ší z klasiky a připravuje pravidelné 
pořady o varhanní hudbě pro Český 
rozhlas.
Koncert se uskuteční dne 18. května 
2010 v 19 hodin v prostorách slezsko-
ostravské radnice. Vstupenky za 100,- 
Kč si můžete zakoupit od 4. května ve 
slezskoostravské galerii - v úterý až 
pátek od 10,00 do 18,00 hodin (poled-
ní přestávka od 11,30 do 12,30), v so-
botu a neděli od 10,00 do 16,00 hodin. 
Případné dotazy Vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (jas) 

květnový koncert

kunčičky/  Získat grant pro 
školu je hodně obtížné. Získat 
grant z Evropského sociál-
ního fondu, čili z ředitelství 
Evropy, je výjimečné. A získat 
finanční prostředky z Bruselu 
podruhé v krátké době je 
super výjimečné.
Škole se podařilo ve spolupráci se spo-
lečností DENEB získat 1 384 111,30 
Kč. Ano, přes 1 milion 300 tisíc korun.
Tyto peníze budou využity na nákup 
špičkové výukové techniky, vytvoření 
vzdělávacích programů šitých na míru 
dětem s cílem dopřát každému z nich 
co nejlepší vzdělání a umožnit jim 
dobrý start do života. Obzvláště vítané 
jsou finanční prostředky dnes v době 
hospodářské krize, kdy obec musí še-
třit prostředky a nemůže podporovat 
školy v optimální míře. To, že naše ško-
la byla přizvána k celorepublikovému 
projektu, svědčí o dobré práci a pro-
fesionalitě celého týmu a patří mu dík.
A když už mám tužku a papír v ruce, 
dovolte mi informovat o dvou akcích, 
které proběhly v Kunčičkách.
Tu první bych nazval Klaun Ferdi-
nand v kostele. K blížícím se Veliko-

nocím celou školu pozval Otec Darek 
na návštěvu kostela s překvapením. 
A překvapeni jsme byli. Celou hodi-
nu děti bavil klaun a kostel se otřásal 
smíchem a úsměvy dětí. Na prosbu, 
aby se děti utišily, zazněla památná 
věta Otce Darka: „Nechejte je, kostel 
je místo radosti“. Rozšířím tuto myš-
lenku o to, že nejen kostel je místem 
radosti, ale hlavně život by měl být 
místo radosti.
Na závěr každé dítě dostalo veliko-
noční výslužku a s úsměvy a čokolá-
dovým zajíčkem v puse jsme odchá-
zeli vstříc velikonočním prázdninám.
Na Velký pátek proběhla v Kunčičkách 
křížová cesta. Cesta utrpení, cesta na-
děje a spásy. Průvod, který procházel 
bývalou Jubilejní kolonií, tuto sym-
boliku zcela naplňoval. Desítky zatlu-
čených oken, ruiny domů, hromady 
odpadků, popíjející rodiče, pokuřující 
děti, ale také uklizené zahrádky a na 
nich rodiče s nažehlenými dětmi. Jed-
no ale měli všichni společné. V očích 
všech se zračila touha: Ať se stane 
něco, aby opět byly Kunčičky opět to, 
co bývaly. Aby byly kvetoucí částí Slez-
ské Ostravy, kde by byla radost žít. 

Mgr. jiří Smělík, 
ředitel ZŠ Škrobálkova

v kostele řádil klaun, žáci absolvovali křížovou cestu

Peníze z Bruselu opět v Kunčičkách

S NADĚJÍ. Na Velký pátek se v Kunčičkách uskutečnila křížová cesta. Průvod pro-
cházel i bývalou Jubilejní kolonií. FOtO/  jiří GOlec

Senioři pořádají 
benefiční slavnost 
SlezSká OStrava/  K podpoře vyhlá-
šené veřejné sbírky na pořízení kom-
penzačních pomůcek pořádá Domov 
pro seniory (DS) Kamenec 18. května 
2010 v 15 hodin Benefiční slavnost. Ta 
se uskuteční v prostorách domova.
„Motivací k pořádání benefiční slav-
nosti je nejen zájem příjemně strávit 
odpoledne ve společnosti našich se-
niorů, ale také podpořit nákup kom-
penzačních pomůcek k zajištění větší 
soběstačnosti našich imobilních seni-
orů,“ říká vedoucí sociálního útvaru 
DS Kamenec Jitka Kociánová.
Kulturní program zahájí koncert zná-
mého ostravského zpěváka Zdeňka 
Krásného s doprovodnou skupinou, 
následovat bude představení skupiny 
historického šermu a tance - Rytíři 
Svatého Grálu z Ostravy. 
„Chtěli bychom touto cestou srdečně 
poděkovat vystupujícím za to, že pod-
pořili naši myšlenku a své vystoupení 
berou jako charitativní akci. Součástí 
slavnosti bude i veřejná dražba vý-
robků našich seniorů,“ doplnila Jitka 
Kociánová. 
Všechny peníze ze vstupného v hodno-
tě 50 Kč a z dražby vybraných předmě-
tů poputují do pokladničky, která slou-
ží pro účel povolené veřejné sbírky a 
která je umístěna u vchodu do domova. 
Na benefiční slavnost jsou zváni všich-
ni, kteří chtějí strávit příjemné odpo-
ledne v příjemné společnosti.  (red)

Domov pro seniory vyzývá občany, kte-
ří mají zájem o dobrovolnickou činnost 
a  chtěli by dělat společnost osamělým 
seniorům a zpříjemnit jim tak život, aby 
se zúčastnili školení dobrovolníků, které 
se koná 13. května 2010 v 16 hodin v sále 
Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě 
Porubě. Pořádá ho Dobrovolnické cent-
rum Adra.

SlezSká OStrava/  Nastal 
čas, kdy se řeky probouzejí 
a otevírají vodákům - začíná 
vodácká sezóna.
I proto se v sobotu 10. dubna sešli 
všichni vodáci, turisté a další vodu-
milní příznivci, aby krátce před poled-
nem odemkli řeku Ostravici. Učinili tak 
u hradního mostu na soutoku řek Luči-
ny s Ostravicí. Na pomezí zemí slezské 
a moravské otevřeli řeku pro letošní 
sezónu v rámci vodáckých stezek 2010. 
„Děti ze souboru Hlubinka takzvaně 
utopili Morénu a rozloučili se tak se 
zimou. Přivolaný Neptun pak symbo-
licky otočil klíčkem a odemknul řeku 
při slibu všech přítomných, že budou 
dodržovat na řece  pravidla. Mimo sli-
bu netopit se vodumilci zavázali také 
k tomu, že nebudou znečišťovat řeku 
a její okolí,“ řekl vodomilný zastu-
pitel Jiří Šárek s tím, že během slav-
nosti hrála trampská kapela Trempo 
di Šlak. Akce byla zakončena volným 
sjezdem Ostravice po proudu ke Kob-
lovu. Akci pořádal již pošesté Spolek 
vodáků Campanula. 
Řeka Ostravice dostala jméno podle 
prudkého, tedy „ostrého“ toku. Tvoří hra-
nici mezi Moravou na břehu levém a Slez-
skem na pravém břehu. Má dva prameny 
– Bílou a Černou Ostravici.  (red)

Vodáci odemkli řeku Ostravici

KAžDOROČNÍ RITUÁL. Řeku Ostravici slavnostně ote-
vřel Spolek vodáků Campanula. Na snímku ve výřezu za-
stupitel ing. Jiří Šárek a šéf ostravského vodáckého spolku 
Campanula František Vyhňák.  FOtO/  luBOMír čaSnOcha

SlezSká OStrava/  Ve Slez-
skoostravské galerii se od 3. 
května 2010 můžeme setkat 
s tvorbou Michaely Terčové, 
textilní výtvarnice a malířky. 

Doc. PaedDr. Michaela Terčová je 
předsedkyní Unie výtvarných umělců 
– Sdružení výtvarných umělců a teo-
retiků Ostrava. 
Součástí jejího díla ale nejsou jenom 
umělecké objekty. Nepřehlédnutel-

ná je také její činnost pedagogická. 
Od roku 1976 vyučuje na Pedago-
gické fakultě Ostravské univerzity. 
Stovky studentů, které prošly jejím 
ateliérem, se snažila naučit, že sku-
tečným kapitálem nejsou peníze, ale 
tvořivost. A aby se člověk naučil tvo-
řit, musí se vychovávat, vzdělávat, 
musí hledat, ptát se a experimento-
vat. „Učím ráda“, říká Michaela Ter-
čová s tím, že je to nejstarší, nejuži-
tečnější a nejkrásnější povolání, při 
kterém se učitel a žák navzájem obo-
hacují. Proto pozvala k účasti na vý-
stavě i své studenty. „Vzdělávání musí 
podporovat nadání a kreativitu,“ říká 
a dodává: „Kreativita je všeobecná 
kvalita v jakékoliv oblasti lidského 
konání.“

Výstava ve Slezskoostravské galerii 
potrvá do 13. června 2010. 
 věra vahalíková

v galerii začíná výstava 
Michaela Terčová a studenti

SlezSká OStrava/  Zastupitel-
stvo městského obvodu Slezská 
Ostrava na svém zasedání dne 15. 
4. 2010 projednalo předloženou 
Zprávu o závěrečném účtu a vý-
sledcích hospodaření městského 
obvodu Slezská Ostrava za rok 
2009, schválilo předložený závě-
rečný účet a souhlasilo s celoroč-
ním hospodařením městského 
obvodu Slezská Ostrava v roce 
2009, a to bez výhrad.
Součástí projednávaného závěreč-
ného účtu byly podrobně rozepsány 
příjmy i výdaje dle podkladů jed-
notlivých odborů, přehled pohledá-
vek a závazků městského obvodu, 
zpráva o výsledku inventarizace 
majetku, závazků a účtů městského 
obvodu a přehled finančního vypo-
řádání roku 2009. Nedílnou součástí 
projednávání byla zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 
2009, které bylo provedeno audi-
torskou společností TOP AUDITING, 
s.r.o. se závěrem, že při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.
Celkový výsledek hospodaření za 
rok 2009 je ve výši + 21.032 tisíc Kč. 
Tento přebytek je zapojen do roz-
počtu roku 2010 dle potřeb jednot-
livých odborů.
Tato zpráva o závěrečném účtu a vý-
sledcích hospodaření městského 
obvodu byla vyvěšena na úřední 
desce a zveřejněna na interneto-
vých stránkách městského obvodu. 
Byla projednána a doporučena za-
stupitelstvu ke schválení Radou 
městského obvodu Slezská Ostrava 
a rovněž projednána ve finančním 
výboru. Finanční výbor podrobně 
projednal celou zprávu a výsledek 
přezkoumání hospodaření, doporu-
čil zastupitelstvu městského obvodu 
ke schválení a vyslovil poděkování 
vedoucí odboru financí a rozpočtu 
a zaměstnancům tohoto odboru za 
vzornou práci. 

Mudr. hana heráková
místostarostka

Zpráva o hospodaření za rok 2009

Popsala zeď fixem
Muglinov/  Začátkem dubna zadrželi 
strážníci městské policie jedenáctiletou 
dívku, která v Ostravě-Muglinově fixem 
popsala zděný plot, poštovní schránku 
a sloupek dopravní značky. Byla při-
stižena s fixem v ruce v doprovodu ka-
marádek, kdy na uvedených objektech 
strážníci zjistili celkem patnáct nejrůz-
nějších nápisů a znaků. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, dostavila se rov-
něž matka nezletilé dívky.  (zych)
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heřManice/  Přání být aspoň 
jednou ve škole, když den se 
změní v noc, má občas asi 
každý malý kluk či holka. 
Zdá se, že vidina atmosféry 
v noční škole láká spoustu 
školáků. I tento rok se jim 
naskytla tato příležitost.
Akce Noc s Andersenem, jak se jme-
nuje noční čtení pohádek od význam-
ného dánského autora dětské tvorby, 
se již pořádá desátým rokem. I tento 
rok, přesně 26. 3. 2010, se přidala ZŠ 
Chrustova k dalším nadšencům čtení 
do spacáku. Přípravy probíhaly ve vel-
kém očekávání, co noc přinese.
Jako přihláška sloužil výrobek zamě-
řený na Andersenovy pohádky. Nej-
povedenější postavičky byly vyvěšeny 
na strom „Pohádkovník“.
Během dne a večera si děti mohly vy-
robit upomínková trička s motivem 
měsíce, který se objevil i ve znaku této 
akce. Pro čtenáře bylo v rámci progra-
mu připraveno také promítání filmů 
a omalovánky. Zároveň si děti odnesly 
plno dárků, dojmů a zážitků. 
V šest hodin odpoledne se jako první 
ujal slova pan ředitel Mgr. Radim Mo-
tyčka, který všechny přivítal a předal 
slovo paní Mgr. Evě Kostiukové, pat-
ronce celého večera. Bez jejich nápa-
dů, energie a radosti by se pohádkový 
večer konal jen stěží.
S prvním čtením nás uvítali mladí her-
ci z Loutkového divadla v Ostravě, kdy 

pohádku Kouzelný vršek četla Vendu-
la Nováková a jako druhé čtení zazněl 
příběh o Cínovém vojáčkovi v podání 
Lukáše Červenky.
Mezi čtením se také děti pobavily nad 
divadelním zpracováním Hrubínovy 
pohádky o Palečkovi v podání 3. A, ve-
dené paní třídní učitelkou Mgr. Domi-
nikou Kosterovou, a od 2. A pohádkou 
O Neposlušných kůzlátkách, kterou si 
děti nacvičily samy. Upoutalo nás milé 
vystoupení lidových tanců tanečního 
kroužku Mgr. Dany Skálové.
Nechybělo diskotékové řádění, které 
propuklo během tanečního vystoupe-
ní 4. A, kdy jste mohli vidět i úžasné 
taneční kreace paní učitelky Kateřiny 
Ambrosové.
Dalším čtením nás provedla paní re-
daktorka českého rozhlasu Kateřina 
Huberová s pohádkou Křesadlo. Spo-
lečně s ostravským hercem Jiřím Sed-
láčkem předvedli úžasné vystoupení. 
Příjemnou tečkou večera bylo předčí-
tání pohádky Šťastná rodina v podání 
paní Mgr. Zdeňky Röderové. 
Při dobré zábavě nesmí chybět ani 
dobré jídlo a pití. O to se postarala 
paní PaedDr. Dana Jarová spolu s paní 
Evou Galíkovou, Dášou Žowiakovou 
a týmem kuchařek.
Třešničkou na dortu s nádechem tajem-
na byl lampiónový průvod. Vítr nás sice 
trochu zlobil neustálým zhasínáním 
svíček, ale my jsme se tím nenechali 
odradit a místo svíček jsme použili sví-
tící kroužky, které krásně dobarvovaly 
tichý, noční pochod ztemnělou ulicí.

Po „lampionáči“ hupky šupky umýt zuby 
a honem do spacáku, kde si děti nechaly 
zdát úžasné příběhy, které prožili jejich 
hrdinové z knížek jen před pár minuta-
mi pod dozorem starostlivých učitelek.

Ráno na nás už čekala voňavá snídaně 
a přišel se s námi rozloučit i sám pán An-
dersen. Jako vzpomínku nám zanechal 
drobné sladkosti a malé dárky. Z očí dětí 
i kantorů se dalo číst, že se akce všem lí-

bila a že si odnesou spoustu dojmů a zá-
žitků. Tímto všem přítomným a hostům 
slovem mým a dětí chceme poděkovat 
za velkolepý a nezapomenutelný záži-
tek.  Mgr. tereza volková

S andersenem ve spacáku prožili krásnou noc

Pohádky četli dětem profesionálové

STÁLO TO ZA TO. Pohádky četli dětem skuteční profesionálové. Na snímku redaktorka Kateřina Huberová a ostravský he-
rec Jiří Sedláček.  FOtO/  archiv škOly 

heřManice/  Na podzim 2009 
vyhlásil Arcelor Mittal mini-
granty pro své zaměstnance, 
kteří ve svém volném čase 
pracují v neziskových organi-
zacích. 

Díky panu Šeděnkovi se podařilo zís-
kal minigrant pro Mateřskou školu 
Požární. Z těchto peněz bude už brzy 
na zahradě školky nová skluzavka 
a houpačka. 
Pro přípravku mladých hasičů z Os-
travy-Heřmanic získal zase pan Šugar 
minigrant na oblečení, přilby a vyba-

vení. Děti ve věku od 5 do 7 let si tak 
mohou hrát na malé hasiče. Posled-
ní získaný grant obdrželo občanské 
sdružení Dětský tábor A JE TO, který 
pořídil dětem zimní vybavení, stolní 
hry a sportovní potřeby. 
V kinosále hotelu Kovák nám 4. 2. 2010 
slavnostně předal finanční dar pan ge-
nerální ředitel společnosti Arcelor Mit-
tal Augustine Kochuparampil. 
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat nejen těm, co s námi v nezisko-
vých organizacích s dětmi pracují, ale 
především firmě Arcelor Mittal. 

Silvie šeděnková, vedoucí mládeže 
SDH Ostrava Heřmanice

Hasiči dostali minigranty

SlezSká OStrava/  Krajská 
přehlídka dětské recitace 
s názvem Dětská scéna 2010 
se 9. dubna 2010 poprvé ve 
své historii konala v překrás-
ných prostorách obřadní síně 
slezskoostravské radnice. 
Na akci se podílelo kromě minister-
stva kultury a NIPOS ARTAMA Praha 
také občanské sdružení Dividlo Ostra-
va a Základní umělecká škola Edvarda 
Runda Slezská Ostrava. 
V dopoledních hodinách se porotě 
představili žáci z 1. stupně základních 
škol, odpoledne jejich starší spolužáci 
z druhého stupně. 
Tuto prestižní akci zahájili starosta 
Slezské Ostravy Antonín Maštalíř, ře-
ditelka ZUŠ E. Runda Alice Zábranská 
a hlavní organizátor Dividla Saša Ry-
checký.
„Tato soutěž se koná podesáté, po-
prvé ale ve Slezské Ostravě. Jedná se 
o soutěž postupovou, takže vítězové 
základních kol postupují přes obvod-
ní, městská a okresní kola až sem. Dva 
vítězové krajské přehlídky pak postu-

pují na národní přehlídku v Trutno-
vě,“ vysvětlil Rychecký. 
„Je to pro nás velká čest, že se tato 
prestižní soutěž koná právě v budově 
naší nádherné radnice. Byl bych rád, 
kdyby se to v budoucnu stalo tradicí,“ 
řekl starosta.

A co říci na závěr? Snad to, že všich-
ni účastníci předvedli  velmi  solidní 
výkony a že  ti opravdu nejlepší bu-
dou  Moravskoslezský  kraj  repre-
zentovat  v  již  zmíněném  Trutnově. 
(reportáž  z  akce  na  www.slezska-
ostrava.tv)  Marie Stypková

Obřadní síní zněla próza i poezie

POPRVÉ. V obřadní síni slezskoostravské radnice se 9. dubna poprvé konalo kraj-
ské kolo v dětské recitaci. FOtO/   Marie StyPkOvá

jarní akademie 
měla ohlas
MuGlinOv/  V úterý 23. března 2010 
se uskutečnila v tělocvičně Základní 
školy Pěší v Ostravě-Muglinově velice 
zdařilá kulturně společenská akce – 
Jarní akademie. Početnému publiku 
z řad rodičů představili naši žáci milý 
a umělecky vyvážený kulturní pro-
gram, který si připravili pod vedením 
svých vyučujících. Pásmo písní, tanců, 
poezie a dramatického umění navodilo 
u všech přítomných příjemnou atmo-
sféru spojenou s příchodem dlouho 
očekávaného jara. V programu vystou-
pilo celkem 180 žáků a žákyň naší ško-
ly a všechny děti se perfektně bavily.
Velice nás potěšilo, že představení Jarní 
akademie zhlédli jako hosté významní 
představitelé městského obvodu Slezská 
Ostrava – místostarostové MUDr. Hana 
Heráková a pan Radomír Mandok, ve-
doucí odboru školství a kultury Mgr. Pe-
tra Nitková a předseda školské komise 
ing. Petr Škapa.  Mgr. František vrána, 

ředitel ZŠ Pěší

heřManice/  Bez deštníku ani 
ránu! V tomhle neblahém 
duchu se nesly první jarní 
dny, které nebyly podle našich 
představ. Kdo by už nepřivítal 
trochu sluníčka, teplejšího 
vánku a rozkvetlé stromy? 
Žáci 1. stupně ZŠ Chrustova to vzali 
do vlastních rukou a Den země poja-
ly v duchu přivítání jara, byť pomalu 
přicházejícího. 14. dubna se třídy 
proměnily z poklidných učebních 
prostor v dílny plné hemžících se 
žáků. V každé „dílničce“ čekaly na děti 
rozmanité úkoly, kterých se zdárně 
zhostily nejen díky pedagogickému 
vedení, ale ti menší především díky 
pomoci jejich starších spolužáků 5. 
třídy. Ti si s radostí zahráli na malé 
učitele a starali se o to, aby i menší 
měli povedené výtvory, ze kterých se 
mohli doma radovat. 

Děti mohly své kreativitě při plně-
ní úkolů popustit uzdu. Během do-
poledne si vyzkoušely netypickými 
způsoby vyrobit přáníčko, lepenou 
zeměkouli ad. Co by to ale byl za Den 
země bez již tradičního využití plasto-
vých lahví? Z těch si naši žáci vyrobili 
srandovní chobotnice, které jim sice 
daly spoustu práce, ale výsledek stál 
za to! A že by byly děti za dopoledne 
nevybouřené? Nepřichází v úvahu! 
O to se postaral sportovní program 
v tělocvičně, odkud vycházeli žáci 
byť uřícení, ale s úsměvem na tváři. 
A co děti čekalo na závěr? Po splnění 
každého úkolu si sbíraly razítka a při 
všech jejich získání je čekalo namalo-
vání krásné kopretiny na tvář. Přesto-
že nám ten den celý propršel, uvnitř 
školy jarní nálada rozhodně panovala! 
To by určitě potvrdili i předškoláci jak 
z MŠ Chrustova, tak ti z MŠ Požární, 
kteří se k naší radosti akce zúčastnili.  
 Mgr. kateřina komárková

Jaro na ZŠ Chrustova
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kunčičky/  Byla to velká 
událost, stovky lidí a poutníků 
se vyhrnuly ven z města, aby 
mohly alespoň koutkem oka 
zahlédnout toho podivného 
muže, o kterém se tolik mluví. 

Jakmile ho spatřili, začali ho nadšeně 
vítat čerstvě natrhanými ratolestmi, 
které pokládali před něho na zem. 
Vítali ho jako krále. To byl ten, kdo 

je měl zachránit. Nestalo se, tedy 
ne tak, jak si představovali, a tak ho 
zabili. Dnes si tuto událost připo-
mínáme na konci postního období, 
a protože je palem u nás nedostatek, 
přinášíme do kostela nově se pro-
bouzející kočičky.
Nejinak tomu bylo i v neděli 28. břez-
na v Ostravě - Kunčičkách. Říkáme ji 
Květná, nebo také Palmová neděle 
a součástí mše svaté je i průvod kolem 
kostela. 

Největší radost měli asi ti nejmenší. 
V čele procesí klidně kráčel malý os-
lík, na kterém se mohli hlavně děti 
kousek svézt. Vždyť kdo by odolal si 
to zkusit. I pan farář vyměnil Forda za 
osla (jen dočasně).
A co na to osel? Nevíme, ale jeho dáv-
ný prapředek před dvěma tisíci lety 
také neprotestoval, když dovezl Krále 
až do Jeruzaléma, což byl začátek udá-
lostí, které jsme si my křesťané i letos 
o Velikonocích připomněli.   jiří Golec

Květná neděle v Kunčičkách 
byla opravdovým zážitkem

KVĚTNÁ NEDĚLE. Křesťané v Kunčičkách pojali Velikonoce originálně, ale přesně podle tradice.  FOtO/  jiří GOlec

Ad Seidlerovo nábřeží
Vážená redakce,
se zájmem jsem si přečetla v březno-
vém vydání Vašich novin článek paní 
Emilie Pazdiorová o vzpomínkách na 
bývalé Seidlerovo náměstí. To mě in-
spirovalo k tomu, abych Vám napsala 
pár řádků i já. 
Je to už skutečně dávno, kdy jsem tudy 
chodívala. Jsem rodačka ze Slezské 
Ostravy, narodila jsem se v r. 1943 do 
rodiny Antonína a Marie Kofránko-
vých. Bydleli jsme (jak je uvedeno na 
mém rodném listě) na Nábřeží č. 313. 
Za války se tato ulice jmenovala jen 
prostě „Nábřeží“. 
Můj otec měl sodovkárnu, která stála 
ve dvoře mezi Bohumínskou ulicí a ná-
břežím. Naši adresu si pamatuji jako 
nábřeží Petra Jilemnického č. 313. Na 
tom nábřeží stály asi jen tři nebo čtyři 
domy, které měly vchody z nábřeží. Vše, 
co popsala paní Pazdiorová ve svém 
článku, bylo na ulici Bohumínské, které 
se prý říkalo „malá Vídeň“. Na této uli-
ci, bylo opravdu vše. Já už si pamatuji, 
že po pravé straně stál jen jeden, či dva 
domy, pak tam byla velká, dřevěným 
plotem oplocená zahraha, kde měli za-
hrádku mimo jiných i naší sousedé Ja-
chovi. Pamatuji si, že jsme si tam jako 
děti hrávaly. Po levé straně si pamatuji 
mlékárnu, kloboučnictví paní Grosman-
nové (také naše sousedka), brašnářství 
pana Hetenbergera, kartáčnictví pana 
Filipa, restauraci u Rudolfa, kam chodil 
můj brácha pro pivo do džbánu (tenkrát 
ještě děti mohly), řeznictví přísného 
pana Jacha, cukrářství kulaťoučkého 
a usměvavého pana  Votočka (oba také 
naší sousedé), pak kancelář sodovkárny 
mého otce, květinářství paní Kramné, 
potraviny pana Srostlíka, elektro pana 
Jirotky a pak už Vámi zmiňovaná oplo-
cená Zádruha a kino, které já už pama-
tuji pod jménem kino Oko. Trafiku pana 
Pěntky si už pamatuji někde naproti 
kina Oka. Na Slezském náměstí, kde 
jsme jako děti sáňkovaly, byly potraviny 
pana Smolíka, sklenářství pana Hoška, 
čalounictví pana Trubáka. Pamatuju 
také rodinu Hališkových, na paní jsme 
s bráchou pokřikovali přes dvůr. Vzpo-
mínám na kluky Trubákovy, s Dášou He-
tenbergerovou jsme se po letech potkaly 
v divadle, na Jirotkovy vzpomínám, kdy-
koliv se podívám na lustr, který mi visí 
v obývacím pokoji - zdědila jsem jej po 
rodičích a ti si jej nekoupili nikde jinde 
než u pana Jirotky. Vzpomínám na pocti-
vého pana Pěntku., ten prodával i losy, 
můj otec si tam nějaký los koupil, a pro-
tože věděl, že by jej ztratil, tak ho nechal 
u pana Pěntky, aby mu ohlídal, zda nevy-
hraje. A představte si, že opravdu vyhrál 
nějakou sumu a pan Pěntka výhru otci 
předal. Hledejte dnes takové poctivce. 
Během života jsem poznala vnučku 
pana Pěntky. Stala se jednou z mnoha 
mých kamarádek. Vzpomínám na ma-
teřskou školu, která byla ve vedlejším 
domě na našem nábřeží. S ředitelkou 
paní Demlovou, s jejíž dcerou jsem 
prožila dětská i studentská léta, jsme 
přítelkyněmi dodnes. Vzpomínám, jak 

jsme stáli s bratry u okna a počítali při 
povodních, kolik kamenů ještě zbývá 
do vylití řeka Ostravice. Vzpomínám, 
vzpomínám, vzpomínám.
Na Slezské se žilo se opravdu dobře. 
Prostředí, lidé, vše bylo neopakova-
telné. Jsem slezskoostravský patriot, 
i když tam již od roku 1959 nebydlím. 
Často navštěvuji kamarádku, která 
bydlí na Kamenci, a s lítostí koukám 
na to prázdné místo, kde kdysi stával 
náš dům. Na náměstí, které naprosto 
zničila lávka přes Ostravici a která  ne-
citlivě zasahuje až do náměstí.
Díky za článek, který mě přinutil sed-
nout si a své vzpomínky vypsat na 
papír, či vlastně na monitor. A už se tě-
ším, až si sedneme s bratrem na chatě 
na zahradě a budeme nad článkem 
vzpomínat na rodiče, dětství a mládí 
tam prožité, diskutovat a dohadovat 
se, kde co bylo, kde co stálo. 
  hana eliášová-kofránková

Šachta Alexander nám 
zachránila život!
Všichni dobře víme, co to bylo proží-
vat bombardování za 2. světové války. 
Schovávali jsme se do krytů ve sklepech 
a třásli se strachy o život. Když válka 
končila a ruská armáda osvobozovala 
Ostravu, tak jsme se před Němci scho-
vali všichni sousedé z kolonie v Kunčič-
kách na Jámě Alexander. Sfárali jsme na 
3. patro do slojí a spali jsme na dekách. 
Přes den jsme se bavili a těšili, že už vše 
skončí, že Němci utíkají pryč. Prožili 
jsme tam 3 dny – my mladí jsme zpívali 
naše národní písničky a bavili se všich-
ni dohromady, ale jídla bylo málo. Jedli 
jsme jen suchý chleba a zapíjeli černou 
kávou. Ale ty 3 dny se to dalo vydržet. 
Jenže, dostali jsme zprávu, že Němci 
hledali dynamit a chtěli nás Čechy ještě 
zničit. Na to už ale neměli čas, Rusové je 
hnali a tak 3. den přišla zpráva, že první 
tank už vjel na most, který byl Němci 
podminován a měl být zničen, ale ten-
to plán překazil Miloš Sýkora, který 
při akci zemřel a most je nyní po něm 
pojmenován. Tank, jako symbol těchto 
událostí je umístěn na Slezské Ostravě 
vedle radnice a když ho vidím, vždy si 
události konce války připomenu. Třetí 
den jsme ze šachty vyfárali a mohli jít 
zpět domů do kolonie – a dále žít už ko-
nečně klidně v míru.
Tak nám šachta Alexander zachránila 
život. Můj otec, který byl povrchový 
dělník a jezdil s malou mašinkou, byl 
požádán, aby vylezl po žebříku na ša-
chetní věž a na ní upevnil na stožáru 
vlajky – tu nejkrásnější naši českou 
a ruskou. Konečně už zmizely ty ně-
mecké s hákovým křížem. Otec doma 
říkal: Celý jsem se chvěl, div jsem z té 
střechy věže nespadl, tak jsem byl do-
jatý z toho, že už je mír. Ano, není na 
světě nic horšího než válka! I já jsem 
musela jako studentka jít na nucené 
práce do Vítkovických železáren a jiná 
děvčata byla na nucených pracích až 
v Německu a to bylo obzvlášť těžké!
 eliška Brašová, 

Domov pro seniory Kamenec 

napsali jste nám

Tip na hezký víkend
Pokud máte chuť, máme tady pro 
vás zajímavý tip, jak příjemně strávit 
třeba slunečný víkend. Můžete se vy-
dat po koblovské stezce, ať už pěšky 
či na kole, na památný Landek. 
Zelená naučná stezka vás dovede 
k vyhlídce nad soutokem řek Odry 
a Ostravice, kde si můžete dát pauzu 
u pradávné tvrze, kde je dnes odpo-
čívadlo s rozcestníky, a pokochat se 
okolím. Podle ukazatelů pak můžete 
pokračovat až do hornického muzea, 
kde budou jistě připraveny nějaké za-
jímavé akce. „Jedná se o velice vhod-
nou trasu jak pro dospělé, tak pro 
děti. Trasa je vlastně lesní cestičkou 
a ti, kteří se po ní vydají, zjistí, že z ná-
vrší je po pravé straně pěkný pohled 
na Koblov, a to až k hranicím s Petřko-
vicemi a k novému dálničnímu mos-
tu,“ říká zastupitel Jiří Šárek.  (red)

noc kostelů bude 
poprvé i ve Slezské
kunčičky/  První Noc kostelů se usku-
tečnila v roce 2005 ve Vídni. Během čtyř 
let se spontánně rozšířila do celého Ra-
kouska a v roce 2009 překročila hranice. 
Letos se poprvé uskuteční tato akce v celé 
České republice, mimo jiné také v Ostra-
vě – Kunčičkách, Hrušově, Heřmanicích a 
jinde, a to v pátek 28. května 2010.
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní 
obce a řády přivítají v otevřených 
kostelech návštěvníky bohatým pro-
gramem včetně komentovaných pro-
hlídek, koncertů, workshopů nebo 
divadelních představení. Zpřístupně-
ny budou rovněž některé veřejnosti 
běžně nepřístupné části kostelů jako 
například varhanní kůry, sakristie, 
věže, krypty nebo klášterní zahrady.
Farnost v Ostravě – Kunčičkách samo-
zřejmě nechce zůstat pozadu a zapojí 
se také. „Pro návštěvníky jsme připra-
vili pestrý program, který by měl oslo-
vit jak věřící, tak ty, kteří do kostela 
nechodí vůbec,“ říká otec Darek Sputo.
Akce vypukne deset minut před mší 
svatou v 18. hodin zvoněním kos-
telních zvonů. Od 18.45 do 19 hodin 
se budou moci návštěvníci seznámit 
s kostelem a s historií patrona tam-
ního kostela, kterým je Antonín z Pa-
dovy.  Na 19. hodinu je připraven var-
hanní koncert doprovázený flétnou. 
Po skončení – ve 21 hodin – seznámí 
P. Sergey Matskula přítomné s ikona-
mi v řeckokatolické liturgii.
Od 21 hodin vás otec Darek prove-
de výstavou s názvem Jan Pawel II. 
ve fotografii. Na 22. hodinu připadla 
noční májová pobožnost s nebeskou 
poštou a projekce filmů s názvem Ze 
života farnosti. Den kostelů v Kun-
čičkách zakončí motlitba za město 
Populi et Urbi. Více informací na  
www.http://www.nockostelu.cz/   (sy)

OStrava/  Společnost OZO Ostra-
va ve spolupráci se společností 
EKO-KOM a městem Ostravou 
zahajuje ve vybraných oblas-
tech Ostravy pilotní projekt 
sběru kovových obalů. 

Záměrem tohoto projektu je ověřit 
možnost rozšíření systému separace 
odpadů v Ostravě o další komoditu 
a také vybrat optimální způsob sběru 
těchto obalů.
„Pro pokus jsme vybrali dvě oblasti měs-
ta, které se liší typem zástavby a husto-
tou obyvatel - Výškovice a část Slezské 

Ostravy. Ve Výškovicích budou lidé třídit 
kovové obaly do žlutých nádob společně 
s plasty, ve Slezské Ostravě jsme rozmís-
tili popelnice vyhrazené pouze na kovo-
vé obaly,“ uvedla Mgr. Vladimíra Karaso-
vá, vedoucí Centra odpadové výchovy 
a propagace společnosti OZO Ostrava. 
Ve Slezské Ostravě jsou na stanoviš-
tích, kde se nacházejí kontejnery na 
separovaný sběr odpadu, už nyní ob-
čanům k dispozici zelené popelnice 
o objemu 120 litrů, označené šedou 
samolepkou s nápisem kovové obaly. 
Do nich mohou občané vytříděné ko-
vové obaly odkládat. Obsah těchto po-
pelnic bude svážen 1x za 3 týdny. 

Do sběrných nádob mohou občané 
odkládat především plechovky od po-
travin a nápojů (samozřejmě čisté, bez 
zbytků potravin) a kovové obaly od 
kosmetiky - sprejů, krémů apod. Nepa-
tří sem kovové obaly od barev, insekti-
cidů, pesticidů a jiných chemikálií. Ty 
patří jako nebezpečný odpad do sběr-
ných dvorů společnosti OZO Ostrava.
Pilotní projekt sběru kovových obalů 
bude probíhat až do konce roku 2010. 
Oba způsoby sběru budou během této 
doby vyhodnocovány. V případě pozi-
tivních zkušeností se jeden z ověřova-
ných způsobů sběru kovových obalů 
rozšíří do celého města a stane se sou-

částí systému separace odpadů v Os-
travě. To umožní zvýšit podíl materi-
álového využití 
odpadů a přispět 
tak ochraně život-
ního prostředí.
OZO Ostrava pře-
dem děkuje všem 
zodpovědným ob-
čanům uvedených 
lokalit za spolu-
práci a pomoc při 
zdokonalování 
systému naklá-
dání s odpady ve 
městě!  (vlk)

Ve Slezské jsou první kontejnery na kovy
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Vážení spoluobčané, jak jistě víte, v letošním roce 2010 nás 
čekají hned troje volby. Ty první - do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – se uskuteční ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010. 
Vzhledem k tomu, že chceme voličům zpříjemnit i průběh 
samotných voleb, přikročili jsme i s ohledem na narůsta-
jící počet obyvatel k jedné změně. Nově vznikne volební 
okrsek (VO) č. 52 v Mateřské škole, ul. Na Liščině 12a/689 
v Ostravě-Hrušově. Ten byl dříve umístěn v ul. Na Liščině 
342/10 v Ostravě-Hrušově, v bývalém Ústavu sociální péče 
Čtyřlístek.
Pro lepší orientaci voličů uvádíme ulice v městském obvo-
du, jichž se změny týkají:

VO 52 MŠ v ul. Na Liščině 12a/68 v Ostravě-Hrušově
Ulice - Žalmanova, U dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, 
K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, Technická, Na Vyhlídce, 
Vývozní, Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, 
Sodná (část Hrušov), Orlovská (část Hrušov), Kotalova.
Samotné volby budou probíhat od 14:00 do 22:00 hodin dne 
28. 5. 2010 a od 08:00 do 14:00 hodin dne 29. 5. 2010. 
V případě bližších informací k průběhu voleb Vám žádané 
informace poskytnou tito zaměstnanci ÚMOb Slezská Os-
trava: 
Ing. Petr Tobolík, vedoucí odboru vnitřních věcí – tel. č. 
599 410 082, ptobolik@slezska.cz, 
Bc. Martin Kaluža, vedoucí oddělení civilněsprávních čin-
ností – tel. č. 599 410 446, mkaluza@slezska.cz
Pokud chtějí voliči uplatnit své právo volit na jakémkoli 
místě V České republice, mohou si požádat o vydání vo-
ličského průkazu, a to v budově Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava – na odboru vnitřních věcí, kde jim vyjdou 
vstříc pracovníci ohlašovny (budova slezskoostravské 
radnice, ul. Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava). Požádat 
o něj mohou ode dne vyhlášení voleb prezidentem repub-
liky, tedy od 8. 2. 2010. 
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání volič-
ského průkazu je stanoven do 21. 5. 2010, a to na základě pí-
semné žádosti doložené úředně ověřeným podpisem, nebo 
osobně podané žádosti do 26. 5. 2010 na ohlašovně zdejšího 
úřadu, kde mohou pracovnice ověřit totožnost žadatele. Vo-
ličský průkaz si mohou žadatelé převzít buď osobně, nebo 
jim může být zaslán na uvedenou adresu, a to od 13. 5. 2010, 
nejpozději do dne 26. 5. 2010. 

V případě jakýchkoliv informací k podávání žádostí o vy-
dání voličského průkazu, který opravňuje voliče volit v ja-
kémkoliv okrsku v České republice, se obracejte na tyto 
zaměstnance ÚMOb Slezská Ostrava: 
Pavlína Volná, referent agendy ohlašovny – tel.č. 599 41 078, 
pvolna@slezska.cz a nebo Renata Lepciová, referent agendy 
ohlašovny – tel.č. 599 410 085 rlepciova@slezska.cz   (ovv)

VOLBY do PS Parlamentu ČR v roce 2010

Č.VO ULIcE SPADAJící POD VOLEbNí OKRSEK NáZEV VOLEbN. OKR. ADRESA

48 Všechny ulice v Antošovicích MŠ chalupova Antošovice, chalupova 1

49 Všechny ulice v Koblově Gymnázium IUVENTAS Koblov, Antošovická 55/107

50
Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, bohumínská (část Hrušov), Plovárenská, Husitská, nám. J. Fučíka, 
Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, Moravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, Pod 
Haldami, Albertská, K Šachtě

Odloučené pracoviště ÚMOb 
Slezská Ostrava Hrušov, Riegrova 181/45

51 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, Muglinovská, Vančurova Mateřská škola Muglinov, Keramická 8/230

52 Žalmanova, U Dolu, borodinova, bažantí, Na Liščině, K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, Technická, Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná,  
Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná (část Hrušov, od č.or. 5 - 63), Orlovská (část Hrušov), Kotalova Mateřská škola Hrušov, Na Liščině 12a/689

53 Zemanská, boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, bohumínská (část Muglinov), Na Tvrzi, 
Sprašová, Otova, Petra Karla, Hladnovská (část Muglinov, od č.or. 113 a výše) Dům s pečov. službou Muglinov, Hladnovská 119a/757

54 Velkostranní, Volná, betonářská, Před Lanovkou, Vdovská, Dudova, Želazného, bukovanského (část Muglinov) Kulturní dům Muglinov Muglinov, Na Druhém 4/358

55 Komerční (část Muglinov), Křížkovského, Pěší, ciorova, Lepařova, Na Druhém, Muklova, Na Úrovni, Hladnovská (část Muglinov od č.or. 
49 do 111), U Kapličky, Švédská (od č.or. 46 výše) Kulturní dům Muglinov Muglinov, Na Druhém 4/358

56 Dílčí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou, Podvojná, Úpadní, Podolí, Staré Podolí, Mírná, Fojtská, Švédská (od č.or.1-45), Jaklovecká (část Mu-
glinov), Krupova, Na Úbočí, Připojená, V Hruškovém sadu, U Sídliště ZŠ Pěší Muglinov, Pěší 3/756

57 Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část Muglinov), V Korunce, K Lesu, Lachova, Gvužďochova, bořivoje Čelovského, 
Slávky budínové, Kastelána Heřmana ZŠ chrustova Sl. Ostrava, chrustova 24/1418

58
K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85 výše), Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad 
Vodárnou, Nad Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část Heřmanice), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, Záblatská, Žebrákova, Travná, 
Na Strži, K Oskárce, Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 výše), Nad Stavy, V Remízkách 

Kulturní dům Na Dědině Heřmanice, Vrbická 133/151

59 Domažlická, Motýlová, Na bučině, Ohradní, Pod Trianglem, Stožární , Zachalupní, Zákopní, Fišerova (část Heřmanice), Poštulkova, 
Pětiletky, Katajevova, Vrbická (od č. or. 1 - 84), Švejdova, brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova, Košická, banášova, Finský domek Heřmanice, Švejdova 4/574

60 bohumínská (č. or. 53 - 61, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 72), U Domova, Dědičná ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, bohumínská 72/1082

61 Nad Ostravicí, bukovanského (část Sl.Ostrava), bronzová, bohumínská (č.or. 25, 71, 73, 98), Na Mundlochu ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, bohumínská 72/1082

62 Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám.J.Gagarina, Na Kamenci, bohumínská ( č.or. 40, 42, 44, 46-52), Jeronýmova, Sázečská, Seidlerovo 
nábř., Komerční ( část Sl. Ostrava) ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, bohumínská 72/1082

63
Michálkovická (č. or. 48, 50, 62, 68, 72, 74, 80, 81, 82, 86, 87), Dobrovolského, Kmetská, Příbramská, Zámostní (bez č. 23/1930, patří VO 
69), Rundova, Hýbnerova, chittussiho, M.D.Rettigové, Olbrachtova, Jaklovecká (část Sl. Ostrava), Mahenova, Kranichova, Mastného, 
Na Pěčonce, Holečkova, Hladnovská (část Sl.Ostrava), Okrajní, Vedlejší

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, chittussiho 10/983

64 Jakuba Korty, Hubertova, Lanova, Nejedlého, Klikova, Koksová, Na Vizině, U Hájenky, Keltičkova (od č. or. 47 výše), Michálkovická (od 
č. or. 108 - 195), Mojžíškové, Únorová, Skalacká Ostravská univerzita Sl. Ostrava,  chittussiho 10/983

65 Stromovka, bernerova, Kasární, Heřmanická, Obvodní, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Klub důchodců – Krček Sl. Ostrava, Heřmanická 19A/1857

66 chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č.or. 1 - 46) ZŠ chrustova Sl. Ostrava, chrustova 24/1418

67
Červenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Miloše Svobody, Vozačská, Klímkova, Na Najmanské (od č.or. 55 - výše), Šikmá, Uhlířská, Kolmá, 
Michálkovická (od č. or. 197 výše), Topolová, Lichá, Petřvaldská, Čs. armády (část Sl.Ostrava), chladná, Konečného, Na Juřince, Tvard-
kova, Zakončená, Šachetní, Panská (část Sl.Ostrava) 

VŠ podnikání, a.s. Sl. Ostrava, Michálkovická 181/1810

68 Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, bernátkova, Marešova, Šmilovského, Na Jánské, Trnkovecká (část Sl. Ostrava), Pikartská (část Sl. 
Ostrava), Fišerova (část. Sl. Ostrava), Štěpničkova (část Sl.Ostrava) VŠ podnikání, a.s. Sl. Ostrava, Michálkovická 181/1810

69
Na Františkově,  Na baranovci, Na bunčáku, Prokopská, Trojická, Na burni, Občanská, Pod Výtahem, Hradní, Hřivnáčova, Na Závadě, 
Podzámčí, Na Najmanské (č. or. 3-40), Těšínská (č. or. 35 - 116), Klášterní, Vlčkova, U Staré elektrárny, Vilová, Keltičkova (od č. or. 1 - 46), 
Zámostní 23/1930

ZUŠ Keltičkova Sl. Ostrava, Keltičkova 137/4

70
Šenovská (část Sl. Ostrava), Štablova, Zárubecká, Jakubská, Počáteční, U Garáží, Lučinská, Podborčí, Těšínská (od č.or. 173 - 224), 
Hranečník (část Sl. Ostrava), Pastrňákova (část Sl. Ostrava), Adamcova, Habrová, Podílní, Skladní, Špitální, Střelná, Josefova, Zvěřinská, 
Příjezdná ,U Pavlíny, Michalská

Restaurace Zvěřina Sl. Ostrava,  Zvěřinská 2/1236

71 Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, Košňovského, Kramolišova, Slívova, Aloisina, Na Souvrati, Na Srazu, Sněžná, U Tratě,   
Pošepného (část Sl. Ostrava), Čtvercová, Na Hlásce, Na Jezerce, Matuškova, Kovařovicova Restaurace hotelu Jan Maria Sl. Ostrava, Slívova 1946/7

72
Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, Frýdecká (část Kunčičky), Listopadová, Pernerova, Rudná (část Kunčičky), bořivojova, Velichova, 
Na Rampě, Římanova (část Kunčičky), Májová, Kaniokova, Kuchnova, Pekařská, Podzemní, Zdaru, Holvekova, Šupkova, Lihovarská 
(část Kunčičky)

ZŠ Kunčičky Kunčičky, Škrobálkova 51/300

73 Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, Pstruží, Stavovská, brusova, Výhradní, Nadační, Vratimovská (část Kunčičky), Střádalů, Osadní, 
Lorišova, chamrádova, Třebízského, Těsná, Polní osada ZŠ Kunčičky Kunčičky, Škrobálkova 51/300

74 Všechny ulice v Kunčicích Dětský domov se školou a ZŠ Kunčice, Jeseninova 31/4

Volební okrsky městského obvodu  Slezská Ostrava

  8 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  5. 7. - 9. 7.
 2.  12. 7. - 16. 7.
 3.  19. 7. - 23. 7.
 4.  26. 7. - 30. 7.
 5.  2. 8. - 6. 8.
 6.  9. 8. - 13. 8.
 7.  16. 8. - 20. 8.
 8.  23. 8. - 27. 8.

  cena 2 500,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout)

Kontakt : 
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 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
S VÝUKOU

JÍZDY NA KONI

 iluStrační FOtO/  luBOMír čaSnOcha
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Stalo se před sto lety v Polské Ostravě

velká voda
Co jsme předvídali – stalo se. Násled-
kem stálých dešťů – trvajících celý 
týden – rozvodnila se Ostravice, Odra, 
Lučina – a místy tyto řeky a mnohé 
jiné potoky vystoupily z břehu.
Ostravice vystoupla za Kunčicemi, 
u Místku, Frýdlantu, také u Přívo-
zu zatopila voda pozemky a pole. 
Škoda je značná. Proudící voda 
zničí semeno. Odra rovněž z břehu 
vystoupla. U Svinova, u Mar. Hor, 
v Přívoze, u Hrušova, u Vrbice a dále 
Ratiboře jsou zaplaveny pozemky 
a pole. Zvláště v pruském Slezsku 
Odra natropila mnoho škody. Dnes 
v noci voda, která dostoupila v ře-
kách výšky téměř dvou metrů nad 
normal – klesala. Ráno ubylo vody 
asi o půl metru. Dopoledne se uká-
zalo sluníčko. Jsme jistí, že mnohé 
potěší. 

hyenismus
V pondělním čísle donesli jsme zprá-
vu o děsném neštěstí na jámě „Sal-
ma“. Neštěstí stalo se však na jámě 
Ema. K tomuto neštěstí připojili 
jsme několik poznámek. Uvádíme 
je ještě jednou: Střelec Štefek volil 
závodní kandidátku při polsko ost-
ravských volbách. Ovšem proto, že 
musel, že měl strach před proná-
sledováním. Dnes ubožák – je mr-
tev. A kolik závodních voličů čeká 
týž osud? Jak dozorců, tak dělníků! 
Látka k přemýšlení. Veselá rozhod-
ně ne. Tím jsme chtěli, jak každému, 
kdo má zdravý rozum, patrno, na-
značiti tragický osud dělníků i do-
zorců, kteří přes to, že pracují pro 
velkokapitál, a jsou vydáváni v šanc 
přemnohým nebezpečím, nemají ani 
tolik svobody, aby mohli voliti, jak 
chtějí. Kapitál je vysává jak tělesně, 
tak duševně.

Penězokazi v Polské Ostravě
V obchodě p. Klimka na Zárubku pla-
tila Anna Banátová, žena horníka, 
zboží. Mezi penězi nacházela se také 
falešná 10 K bankovka. Obchodník 
učinil o tom oznámení na policii, kte-
rá vyšetřila následující fakta: Falešné 
bankovky vyráběl dvacetiletý horník 
K. Žáček na Polské Ostravě. Odevzdá-
val je svému bratrovi P. Žáčkovi, ten je 
opět dával své tchýni, Anně Banáto-
vé, která se snažila falešné bankovky 
udávati po obchodech.
Při domovní prohlídce našla policie 
jednu falešnou 50 K bankovku a čtyři 
10 K. Několik falešných bankovek K. 
Žáček, když viděl, že policie je zprave-
na o všem, roztrhal. 
K. Žáček, jeho bratr, Anna Banátová 
a horník Dzierovský byli policií zatče-
ni a dopraveni k soudu. Obecenstvo 
upozorňujeme, aby si dala na bankov-
ky pozor. Napáliti se v tomto ohledu 
bylo by věcí velice nepříjemnou. 

tři brávci ukradeni
Rolníku Vlčkovi v Heřmanicích byli 
ukradeni v těchto dnech tři brávci. Vl-
ček brávky zabil, udil je – a někdo mu 
maso ukradl. Kdo ještě, se neví. 

Smrtelný pád
27letý, ženatý topič Škta ze Zárubku 
(Polská Ostrava) jel v těchto dnech na 
kole z Místku do Koloredova. Narazil 
s kolem na barieru, padl do příkopu 
a zůstal na místě ležeti mrtev.

ukradl boty
Policie polsko-ostravská zatkla včera 
tuláka Jos. Šimonského, když prodával 
ukradené boty. Šimonský se přiznal, 
že boty ukradl na cestě z Těšína na 
Polskou Ostravu nějakému člověku, 
který spal u cesty. Nyní vyšlo na jevo, 
že Šimonský je stíhán zatykačem kraj-
ského soudu v Krakově pro krádež. 
Zatčením Šimonského učinila policie 
polsko-ostravská dobrý lov.

O divadlo kolár je zájem
Divadelní spolek „Kolár“ z Pol. Ostra-
vy sehraje Hejermansovo drama „Na 
faře“ v neděli 8. května o půl 8. hod. 
večer v hotelu Slavia p. Kříže ve Fren-
štátě. pro hru jeví se veliký zájem.

ze světa
nejoriginálnější insert
Jistý časopis v Chicagu vypsal nedáv-
no cenu na nejoriginálnější anonci. 
Cenu obdržela anonce, která zněla: 
„Mladý muž, nyní ve vězení, hledá 
prostředky a cestu, jak by se z lochu 
dostal ven. Přijme s nadšením veškeré 
rady.“

Parfum královen
Jistý pařížský obchodník s voňavka-
mi, jenž může se chlubiti, že v důležité 
otázce výběru voňavek těší se důvěře 
královen, prozradil spolupracovníku 
známého anglického časopisu pro 
dámy některé podrobnosti o oblibě 
různých voňavek evropských pa-
novnic. „Přímo nadšenou ctitelkou 
voňavek je císařovna ruská, a žádná 
jiná nepotřebuje jich tolik jako ona. 
Komnaty její v carských sídlech, ka-
juty yacht jsou denně navoňavkovány 
esencemi jasmínovými, narcisovými, 
z tuberos aneb bílých fialek. K práci 
této je určena zvláštní osoba. Květy, 
z nichž essence jsou vyráběny, musí 
býti trhány v určitý čas, který carev-
na sama určuje. Ku příkladu fialky, 
z nichž připravována je toaletní vodič-
ka, trhají se mezi 5. a 7. hodinou odpo-
lední, kdy vůně jejich je nejjemnější, 
ale i nejintensivnější. 

halleyova kometa
pozorována byla v minulých dnech 
na Alpách prostým okem, a sice od 

půl třetí hodiny až do čtvrté hodi-
ny ráno před východem slunce ve 
výši asi 7 stupňů nad východním 
obzorem. Jádro její jevilo se asi jako 
hvězda třetí velikosti s chvostem 
v délce asi 15 metrů, na okrajích sil-
něji ozářeném. Po čtvrté hodině stá-
la se pak v ranních červáncích nejen 
prostému oku, ale i dalekohledem 
neviditelnou. 

akademie se blíží
Přípravy k národní slavnosti v Hru-
šově jsou ukončeny. Na slavnostní 
akademii v sobotu 4. června pro-
mluví redaktor Karas. Recitovati 
bude paní prof. Břečková. Hrušov-
ští ochotníci sehrají Nerudovu Pro-
danou lásku, pěvecký spolek Záboj 
zazpívá několik sborů. Po vyčerpání 
programu koncert. Akademie koná 
se v sále hostince Hradilova. V ne-
děli na místě slavnostním promlu-
ví p. notář dr. Pelc z Polské Ostra-
vy. Značný zájem jeví se o průvod 
z Polské Ostravy i z Vrbice. Spolky, 
které pozvání obdržely, vyzýváme, 
aby se v plném počtu zúčastnily 
slavnosti, pořádané ve prospěch 
českých škol v Hrušově a ve Vrbici. 
Slavnost letošní má značný význam, 
zvláště pro Vrbici, v níž bude letos 
otevřena česká.

Píše se rok 1910 a lidé ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě se 
zřejmě stejně jako my těší, že je nejkrásnější měsíc v roce – máj. 
Žijí svými každodenními radostmi i starostmi, které se, jak 
patrno z dobového tisku, nijak zvlášť neliší od těch dnešních. 
Nahlédněme proto společně do Ostravského denníku a Ostrav-
ských listů a připomeňme si, o čem se tehdy v květnu psalo. 

(z dobového tisku – květen 
1910 – Ostravské listy,

Ostravský denník – Archiv 
města Ostravy)

Stranu připravila ve spolupráci 
s Archivem města Ostravy

Marie Stypková

25. dubna od 16.00 hod.
  Trombonové kvarteto Jamato 
(směs lidových písní) a klarinetové 
kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově

  Schola Hrušov

2. května od 18.00 hod.
  Dr. Jiřina Prekopová: 
Aby láska v rodině rozkvétala

  doprovod Ave Maria a jiné skladby 
v podání Soni Hruškové (akordeon)

16. května od 16.00 hod.
  Perly duchovní hudby v podání 
členek Operního sboru divadla Jiřího 
Myrona Soni Jungové a Evy Villámové, 
doprovod Regina Bednaříková

28. května Noc kostelů od 18.00 hod. 
  koncert ZUŠ E. Runda, Ostrava
  19.30 - Pěvecké sdružení 
Slezská Ostrava   

13. června od 16.00 hod.
  Koncert skupiny Queentet – spirituály

cyklus koncertů
duchovní hudby

Zveme Vás naZveme Vás na

cyklus koncertů
duchovní hudby

JARNÍJARNÍ
SLAVNOSTISLAVNOSTI

konajících se na podporu 
kostela sv. Františka a Viktora
v Ostravě - Hrušově

konajících se na podporu 
kostela sv. Františka a Viktora
v Ostravě - Hrušově

V srdci mám Boží chrámV srdci mám Boží chrám

vážení občané,
v měsíci květnu bude v sídlištích 
Muglinov a Na Kamenci ve Slezské 
Ostravě probíhat rajónové čištění 
vozovek a parkovišť.
V souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích bude předmětná oblast 
označena týden před vlastním čištěním 
dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ 
s dodatkovou tabulkou, na které bude vy-
značen den a hodina, od 600 do 1800 hod.
V tomto časovém rozmezí firma Tech-
nické služby, a.s. Slezská Ostrava pro-
vede postupně vyčištění všech zpev-
něných ploch v obou sídlištích. Aby 
akce proběhla bez problémů, je nutno 
Vaší spolupráce. Z tohoto důvodu Vás 
žádáme o respektování zákazu stání 
v daném časovém období.
Vážení občané, v předmětném období 
přeparkujte svá vozidla na jiná místa 

- na parkoviště pod estakádou, na od-
stavné pruhy na ul. Hladnovské atd., 
pomůžete takto ke zlepšení životního 
prostředí ve Vašem sídlišti. 

OBLAST KAMENEc
6. 5. 2010 Parkoviště a příjezdové 
komunikace u domů č. 1387/73, 1056/71,
1139/67, 1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 
1363/4

10. 5. 2010 Parkoviště a příjezdové 
komunikace u domů č. 788/61, 789/63, 
1814/65, 446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 
442/51, 441/49

12. 5. 2010 Parkoviště a příjezdové 
komunikace u domů č. 448/60, 449/58, 
440/48,
439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 441/50

OBLAST MUGLINOV 
14. 5. 2010 ul. Fojtská (celá) včetně 
parkoviště  

17. 5. 2010 ul. Vdovská (od ul. Okrajní 
po ul. Křižkovského) - parkoviště na ul. 
Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 
679/24,685/26

19. 5. 2010 ul. Vdovská (od ul. Křižkov-
ského po ul. Na Druhém) - ul. Křižkovského 
(od ul. Vdovská po ul. Švédská) - parkoviště 
na ul. Vdovská u domů č. 696/36, 697/38, 
692/34

24. 5. 2010 ul. Švédská (od ul. Okrajní 
po ul. Křižkovského) - parkoviště na ul. 
Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 
666/31, 636/7, 637/9, 638/11, 668/33

26. 5. 2010 ul. U Kapličky (celá) - ul. 
Švédská (od ul. Křižkovského až dolů) - par-
koviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 
737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 
730/75, 728/73, 729/2

Děkujeme za spolupráci
Odbor tSkzah
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OBJEDNÁVKY 596240438      ordinace@supragyn.cz     

www.supragyn.cz Michálkovická 189, Slezská Ostrava

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE

SupraGyn
zahájení provozu 1.3.2010
přijímáme nové pacientky

MUDr. Martin PETZEL, Ph.D.

Mým cílem je spokojenost pacientky
Novou gynekologickou ordinaci otevřel nedávno na 
Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě lékař Martin 
Petzel. I proto jsme mu položili několik otázek. 

 @ jaký je cíl vzniku ambulance? 
Zcela nová soukromá gynekologicko – porodnická ambulance na 
Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě vznikla s cílem zlepšit kvali-
tu, dostupnost a komplexnost zdravotní péče o ženy v obvodu Slez-
ská Ostrava a jeho okolí.

 @co vaše ambulance nabízí?
Ambulance nabízí komplexní péči o ženy všech věkových skupin 
jak v gynekologii, tak porodnictví. Našim cílem, je nabídnout zdra-
votní péči na špičkové úrovni, za využití nejmodernější dostupné 
techniky a léčebných metod. Hlavním cílem je spokojenost pacient-
ky. Ke standardu našich služeb patří příjemné, civilní, uklidňující 
a v neposlední řadě zcela intimní prostředí. Výhodou je systém ob-
jednávání, který zohledňuje i možnost ošetření v odpoledních ho-

dinách. Základem kvalitního servisu je individuální přístup a dostatek času na každé vyšetření či 
konzultaci umožňující důkladně probrat veškeré potíže a podrobně vysvětlit navrhované léčebné 
postupy. Zárukou kvalitní péče je také úzká spolupráce s osvědčenými špičkovými laboratořemi 
a nemocničními zařízeními.

 @ jaký problém v oblasti gynekologie považujete v současné době za zásadní?
Jako v ostatních oborech v oblasti medicíny dochází v poslední době v oblasti gynekologie a po-
rodnictví k prudkému rozvoji možností diagnostiky, předcházení a léčby onemocnění. Problema-
tikou, která se dostává v oblasti gynekologie v současné době do popředí, je prevence nádorových 
onemocnění, konkrétně prevence rakoviny čípku děložního. Jedná se o první nádorové onemoc-
nění, jehož vzniku lze předcházet aplikací očkovací látky. Dalším oblastí, kde v poslední době do-
šlo k prudkému rozvoji, je problematika poruch udržení moči, kde byly do praxe zavedeny nové 
léčebné medikamentózní a operační metody, které mohou pomoci daleko širší skupině pacientů 
než doposud. V porodnictví pak byly zavedeny nové diagnostické postupy, díky kterým lze zachytit 
vrozené vady plodu již v časné fázi těhotenství. Všechny tyto aktuálně zavedené metody jsou samo-
zřejmě k dispozici všem stávajícím i budoucím pacientkám naší ambulance.  (sy)

DŘEVOSTAVBY
Stavíme nízkoenergetické domy domy z thermopanelů a dřevostavby. 
Na klíč nebo jen hrubé stavby.Zpracujeme projekt,vyřídíme stavební 

povolení,vyřídíme hypotéku.

Tel. 776 558 258, 774 250 437
Provádíme montáž krovů, krytiny, vody, plynu, topení, základové desky, 

zateplení a další stavební práce.

ACEMA SYSTÉM s.r.o.,Veleslavínova, 1022/4 , 702 00 Mor.Ostrava
www.termodomyov.cz

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Připravujeme poskytnutí sociálních služeb 
v  AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA-HRUŠOV
Cílová skupina:
Sociální služba se poskytuje:
- rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty 
bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení 
- osobám do 26 let věku, opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče
- osobám žijícím v sociálním vyloučení, osobám v krizi, osobám vedoucím rizikový způsob života 
nebo tímto způsobem života ohroženým, příslušníkům etnických menšin, osobám bez přístřeší
Tyto osoby pouze za předpokladu, že pečují o nezaopatřené dítě. 
Poskytované služby:
- poskytnutí ubytování
- pomoc při zajištění stravy
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenství
- aktivizační činnosti
Kontaktní osoby:  
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí:  
Naděžda Šupíková
Tel.: 599 410 027, e-mail: nsupikova@slezska.cz 
odbor sociálních věcí

Příjem žádostí o poskytnutí sociálních služeb v Azylovém domě je zahájen od 15.4.2010. Podrob-
né informace Vám rádi poskytneme osobně, nebo je najdete na internetových stránkách: 
www.slezska.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko.
Projekt „Byty v domě na Liščině 2“, reg.č.: CZ.1.10/2.1.00/07.00498

 

 

 
 

1. „POKLAD NA VRANSKÉM JEZEŘE" 

  

Chorvatsko, Pakoštane, vila Marko - 2. – 10.7.2010 
Pobyt pro rodiny s dětmi 
Cena: dítě od 2.710,-Kč, dospělý 7.105,-Kč  
 

    
2. „NOVÉ SVĚTY" 

  

Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole – 2. – 11.7.2010 
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let 
Cena: do 12 let 6.500,-Kč, od 12 let 6.900,-Kč   
 
 

    
3. „MALÉ VELKÉ RYBY IV." 

 

Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole – 9. – 18.7.2010 
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let 
Cena: do 12 let 6.500,-Kč, od 12 let 6.900,-Kč   
 
 

 

Další nabídku táborů naleznete na www.ddmvratimov.cz 

 

 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV 
NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA 
LETNÍCH ZAHRANIČNÍCH TÁBORECH 
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Humoristický román Saturnin, kterého si loni zvolili čeští čtenáři v anketě České televize Kniha mého 
srdce za nejoblíbenější četbu, vyšel poprvé v roce 1942. Zatímco tuto knihu nemusíme čtenáři příliš 
představovat, pozornost si jistě zaslouží její autor Zdeněk Jirotka. Téměř neznámá je totiž životní 

kapitola, která se váže k jeho dětství. Jako by měla zůstat skryta pod rouškou rodinného tajemství. 
Pro mnohé tak budou následující řádky zřejmě velmi překvapující, ne-li šokující. Z exkluzivních, dosud 
nepublikovaných materiálů vyplývá, že v hojné míře byl předobrazem románového Saturnina sám jeho 

autor. Kniha pak v nečekaných paralelách opisuje prostředí, v němž vyrůstal a žil.

Jirotku pokřtila Ostravice
ExKluZivní OdHalEní děTSTví auTOra nEJOblíbEněJší ČESKé KniHy

MariE STyPKOvÁ
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řestože je Jirotka spojován 
s Prahou, jeho dětství je pevně 
zakořeněno ve Slezsku. Naro-

dil se 7. ledna 1911 na pravém břehu 
řeky Ostravice ve Slezské Ostravě na 
Zámostí 18. Svědčí o tom zápis, kte-
rý se nám podařilo nedávno objevit 
na matrice slezskoostravské radni-
ce. Tuto skutečnost potvrzuje i zápis 
v rodném listu jeho dcery Hany, pro-
vdané Sýkorové. 

Zůstaly vzpomínky jen 
na haldu a čtyřlístek
Zdeněk Jirotka spatřil světlo světa 
čtrnáct dnů po smrti svého dvou-
letého bratříčka. Nějakou dobu pak 
zřejmě žil na Jaklovecké ulici 326. 
Kvůli přečíslování domů a necitli-
vým zásahům bývalého režimu do 
tehdejšího historického jádra této 
části města se dnes můžeme jen do-
mnívat, kde malý Zdeněk skutečně 
bydlel. Podle vyprávění pamětníků 
a starých map, které jsme hledali 
v archivu města Ostravy, byla Ja-
klovecká v místech pozdější ulice 
28. října a dnešní Keltičkovy ulice. 
Zámost se pak říkalo celé oblasti za 
řekou Ostravicí. 
„Na Slezskou mě vzal táta jen jed-
nou. Už si toho moc nepamatuji, 
byla jsem malá, ale vzpomínám si, 
že to bylo u nějakého velkého kop-
ce, zřejmě haldy porostlé trávou. Já 
tam tehdy našla čtyřlístek a dala 

ho tatínkovi,“ loví v paměti Jirot-
kova dcera Hana, provdaná Sýko-
rová s tím, že jako dítě pravidelně 
jezdívala do Ostravy-Mariánských 
Hor, kam se rodina později přestě-
hovala. 

Kýchací prášek 
a třaskavé kuličky 

Malý Jirotka už od dětství projevoval 
smysl pro revoltu a recesi. Zdá se, že 
patřil k poslední, takzvané „bombar-
dovací“ skupině lidí, o nichž mluví 
v úvodním citátu v souvislosti s kob-
lihami doktor Vlach. Tato Jirotkova 
vlastnost však nebyla okolím přijímá-
na vždy jen s porozuměním. Když stu-
doval na reálce na Matiční ulici v Mo-
ravské Ostravě, byl v kvintě ze školy 
vyloučen. A důvod? „Nasypal tehdy 
katechetovi na stupínek kýchací prá-
šek a třaskavé kuličky,“ vysvětluje se 
smíchem paní Hana. 

Fanaticky pobožná 
babička veronika
Otec Zdeňka Jirotky byl sochařem 
a nadšeným hercem a režisérem 
ochotnického spolku Kolár ve Slezské 
Ostravě. Matka Žofie pocházela z Raš-
kovic na Frýdecko-Místecku a praco-
vala jako učitelka ručních prací v ne-
dalekých Janovicích. Na Slezské také 
žila rodina jeho strýce Karla Jirotky, 
která měla kousek od Sýkorova mostu 
známý elektro obchod.
Zdeněk byl nejstarší ze čtyř sourozen-
ců. Jeho babička Veronika byla velice 
pobožná. Čím byla starší, tím byla 
zbožnější. „Opustila svou dceru Žofii 
– mou babičku - ve chvíli velmi těžké-
ho porodu, kdy přicházel na svět můj 
táta, a čtrnáct dnů poté, co jí zemřel 
její prvorozený dvouletý syn. Babička 
Veronika prohlásila, že nebude s po-
hanem pod jednou střechou a odjela 
do Beskyd, zřejmě rodných Raškovic. 
Domů se vrátila, až když byl pohan po-
křtěný,“ vypráví paní Hana, která do-
dnes nechápe, proč se tak zachovala, 
když sama měla jedenáct dětí, tedy až 
do křtu jedenáct pohánků. 
„Myslím, že její fanatická zbožnost 
ovlivnila tátu natolik, že se stal ate-
istou,“ zamýšlí se paní Hana a pokra-
čuje, že prababička nutila děti večer 
klečet a modlit se několik modliteb 
stále dokola a ona sama několik ho-
din denně proklečela v kostele. „Do 

kostela jezdila elektrikou, a když jí 
bylo něco kolem devadesáti let, vy-
skočila u kostela z tramvaje. Chytil 
ji při tom strážník a dostala poku-
tu. Myslím, že to pro ni – křesťanku 
- byla tehdy velká potupa. Táta měl 
ten pokutový blok dokonce schova-
ný,“ vzpomíná s tím, že prababička 
Veronika byla členkou jakéhosi řádu, 
takže směla být po smrti pohřbena 
v úboru jeptišky. 

Pryč z Ostravy  
– doba hledání
Když bylo Zdeňkovi kolem dvanácti 
let, odešel ke svému rozvedenému 
tatínkovi a žil v rodině svého strýce 
v Hradci Králové. Zřejmě k tomu při-
spěla i jeho matka, jejíž hysterické 
výstupy byly na denním pořádku. Zde-
něk se začal učit zedníkem, aby se snáz 
dostal na vyšší průmyslovou školu sta-
vitelskou, kde v roce 1933 maturoval. 
Pak byl povolán na vojnu do Bánské 
Bystrice a do Košic. V době, kdy byl na 
vojně, jeho otec Ladislav zemřel. 
Po vojně nemohl najít zaměstná-
ní, protože byla krize. Pak česko-
slovenská armáda začala posilovat 
obranyschopnost, na hranicích se 
stavěly pevnosti a byla možnost, aby 
poddůstojníci a důstojníci z prezenč-
ní služby znovu nastoupili do armády. 
„Tatínek to udělal a stal se vojákem 
z povolání. Nastoupil jako staveb-
ní dozor v Přáslavicích u Olomouce. 
Moje maminka učila v blízké vesni-
ci Daskabát, a tak se naši seznámili. 
Chodili spolu asi pět let a 2. září 1939, 
vlastně na začátku války, se vzali. 
Zřejmě to bylo osudové setkání, pro-
tože žili v překrásném manželství,“ 
pokračuje paní Hana, která se naro-
dila v roce 1940. O šest let později 
přišel na svět její bratr Zdeněk. „Když 
se stal můj bratr Zdeněk novinářem 
(1969), nastaly normalizační časy 
a tatínek byl na dlouhá léta zakázán 
a umlčen. A tak bratr začal psát jako 
Antonín Jirotka, aby táta vůbec mohl 
publikovat,“ vysvětluje.
Zdeněk Jirotka měl tři mladší souro-
zence – Jarmilu, Květu a Jiřího. Jarmila 
byla učitelka, Květa byla spíš rodinný 
typ. Starala se o prababičku, babičku, 
svého vážně nemocného manžela a po-
máhala, kde se dalo. Obě žily v Ostravě. 
Bratr Jiří se stal technickým redakto-
rem v Praze a byl jedním z nejlepších 
v tomto oboru. Všichni sourozenci ze-
mřeli dřív než nejstarší Zdeněk. 

„…Jde-li o člověka bez fantazie a smyslu pro humor, bude se v poloprázdné kavárně na mísu koblih dívat třeba do oběda… Pak jsou 
lidé, kteří se při pohledu na mísu koblih baví představou, co by se dělo, kdyby někdo začal ostatní koblihami bombardovat… a nakonec 

existuje třetí skupina lidí, které zmíněná představa láká natolik, že vstanou a uskuteční ji…!“  (doktor vlach, Saturnin)

Co ovlivnilo autora Saturnina?

P

V těchto místech – na Zámostí v Polské Ostravě  se Zdeněk Jirotka v roce 1911 narodil. 

Faximile rodného listu Hany Sýkorové. Z něj vyplývá, že Zdeněk Jirotka se narodil 
ve Slezské Ostravě. Chybně je zde uvedeno jméno jeho otce, který se jmenoval La-
dislav.

Zdeněk (uprostřed vzadu) měl tři mladší sourozence. Zleva Jarmila, Jiří a Květa.

Unikátní  fotka malého  Zdeňka  Jirotky 
někdy z roku 1915.
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  Kniha měla po svém vydání ob-
rovský ohlas. Neuvažoval tatínek 
někdy o tom, že by napsal další díly 
Saturnina?

Pravda je, že knížka měla obrovský 
ohlas a čtenáři se dožadovali dalších 
dílů. Tatínek to ale striktně odmítal. 
Říkal, že není žádný Alexander Du-
mas, aby to psal jako Mušketýři po 
dvaceti, třiceti letech. Až v roce 1968, 
kdy nás napadli Rusové, prohlásil, že 
by mohl napsat pokračování s názvem 
Saturnin v ruském zajetí. Samozřej-
mě, že by to nikdy neudělal. 

  Váš tatínek prý psal knihu v kou-
pelně. Je to pravda? 

Ano, knihu začal psát v době protekto-
rátu, kdy bylo nařízeno mít v oknech 
zatemnění. Aby na to nemusel pořád 
myslet, přestěhoval se do koupelny, 
kde žádná okna nebyla. Psací stroj po-
stavil na židli a tvořil. Pak mu někdo 
říkal, že v Saturninovi je proto tolik 
vody, že to psal přímo u vany. 

  Jsou postavy v Saturninovi po-
dobné někomu z tatínkova okolí?

Myslím, že je tam spousta podob. Tře-
ba teta Kateřina má mnoho vlastnos-
tí, které měla tatínkova matka Žofie. 
Když to táta dopsal, strašně se bál, že 
si to jeho maminka přečte a v Kateři-
ně se pozná. Románem byla ale nadše-
ná a ani ve snu ji nenapadlo, že by to 
mohla být právě ona. 

  A jaká byla vlastně tatínkova 
maminka?

Mezi ní a manželem, mým dědečkem, 
byl osmnáctiletý věkový rozdíl. Poznali 
se v ochotnickém divadelním spolku 
Kolár ve Slezské Ostravě, kde tehdy 
dědeček žil a pracoval. Babičce bylo 
osmnáct, dědečkovi šestatřicet. Přes-
tože měli spolu čtyři děti, babička Žofie 
požádala o rozvod. To bylo v té době 
něco opravdu ojedinělého. Neříká se 

mi to zrovna dobře, ale babička byla 
velice afektovaná, prostě pořád hrála 
tyátr. I doma. Třeba když jí zemřel na 
Vánoce 1910 její prvorozený syn, na-
dělila si jeho rakvičku pod stromeček. 
Ale chápu to tak, že byla tehdy strašně 
zoufalá, navíc těhotná a její matka ji 
v těchto těžkých chvílích opustila. 

  Proč nezůstal váš otec u matky?

Táta měl své matce za zlé, že trvala 
na rozvodu. Svého tatínka měl totiž 
nesmírně rád. A ten se po rozvodu za-
choval velkoryse. Nechal své ženě Žofii 
prosperující reklamní kancelář a vše-
chen majetek a - jak říkal táta - vzal si 
klobouk a šel. Velmi stál o to, aby dostal 
děti. Babička mu nakonec poslala Zden-
ka a Jiřího, ale po nějaké době si pro 
Jiřího přijela do Hradce. Počkala před 
školou a tajně si ho odvezla do Ostravy.

  A jaké manželství měli vaši ro-
diče?

Táta s mámou žili v krásném manžel-
ství čtyřiašedesát let. Vážili si jeden 
druhého, vzájemně se ctili a podpo-
rovali. Myslím, že lepší rodiče jsme 
si s bratrem nemohli přát. Tatínek 
zemřel v dvaadevadesáti letech a ma-
minka dva roky po něm – také v dva-
adevadesáti. 

  Váš otec by se příští rok dožil sta 
let. Kolik potomků po sobě zanechal? 

Mě a mého bratra. Já mám sedmačty-
řicetiletou dceru a tři vnučky ve věku 
24, 17 a 11 let, bratr Zdeněk má dva-
atřicetiletého syna, třicetiletou dceru 
a dvě malé vnučky. 

Saturnina psal táta v koupelně, 
říká Jirotkova dcera Hana Sýkorová

Jirotkův dědeček Ladislav byl nadšeným ochotníkem divadelního spolku Kolár, který působil v Polské Ostravě. Na snímku je ve výřezu. 

S dcerou Zdeňka Jirotky Hanou jsme si povídali 
také o tom, jak nejoblíbenější česká kniha Saturnin 
vznikala. Právě ona nám exkluzivně poskytla naprostou 
většinu podkladů k napsání tohoto materiálu.

...A já Ti nedokážu přát víc, než už jsi dostal: Dokonce čtvrtá generace 
čtenářů díky Tobě ví, že svět nemusí být značkován smrtícími střelami, 
pokud v něm sviští koblihy fantazie! Čtyři generace čtenářů závidí Tvé-
mu vypravěči Saturnina. Já závidím Saturninovi jeho pána Jirotku.“

  Z DOPISu PAVlA KOHOuTA ZDeňKOVI JIROTKOVI

Svou životní lásku si Zdeněk Jirotka vzal osudově na začátku 2. světové války. Se 
svou ženou pak žil ve šťastném manželství 64 let.

Na snímku Zdeněk Jirotka se svou ženou Helenou, dcerou Hanou a synem Zdeňkem. 
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Obsah knihy 
mnoha srdcí 

Humorná kniha vypráví veselé pří-
běhy svérázného sluhy Saturnina, 
jeho pána, tety Kateřiny a mnoha 
dalších. Hlavní postava, Saturninův 
pán, který je zároveň vypravěčem, 
si najímá Saturnina za svého sluhu. 
To ovšem ještě neví, co ho čeká, 

protože Saturnin má vždy v zásobě 
mnoho ztřeštěných nápadů. Pozdě-
ji Saturninův pán se svým sluhou 
odjíždí na prázdniny k dědečkovi, 
kam přijede i slečna Barbora, která 
je našemu hlavnímu hrdinovi více 
než sympatická, dále doktor Vlach, 
ale také teta Kateřina se svým 
osmnáctiletým synem Miloušem. 
Když pak při velké bouřce vypne 

v domě elektřina a velká voda strh-
ne most přes řeku, který spojuje 
dědečkův dům s okolním světem, 
musejí se naši hrdinové po několika 
dnech vydat na třídenní pochod do 
vesnice. Poté, co tam dorazí, zjistí, 
že most už je spraven. Na konci 
prázdnin se Saturnin rozhodne 
zůstat s dědečkem, s nímž založí 

„Kancelář pro uvádění románových 
příběhů na pravou míru.“

Saturnin je v Čechách pojmem 
již několik generací. Kniha se už 
dočkala více než deseti vydání 

a svým půvabem získává stále nové 
generace čtenářů.

Kniha mého srdce:
výsledky

hlasovalo celkem 322 555 lidí.

1. – 6. místo:

Saturnin 38 430 hlasů
Babička 29 935 hlasů
Malý princ 24 232 hlasů
Stmívání 24 217 hlasů
Harry Potter 22 674 hlasů
egypťan Sinuhet 19 674 hlasů

Co říká Wikipedie?
SAturNiN je jméno latinského 

původu (lat. Saturninus), odkazu-
jící k římskému bohu Saturnovi. 
V České republice je v roce 2006 
nosili 2 občané nebo registrovaní 
cizinci. V českém prostředí je nej-
známější nositel fiktivní postava 

sluhy ze stejnojmenného románu 
Zdeňka Jirotky.

Fotografie: 
archiv Hany Sýkorové 
archiv města Ostravy

Marie Stypková

Texty, fotografie nebo jejich části 
v této příloze lze bez svolení autora 
používat buď jen pro osobní potře-
bu nebo ke studijním účelům.

© ÚMOB Slezská Ostrava 

Očima novinářky Jany lorencové
Před několika měsíci jsem Saturnina někomu 
půjčila se slovy : Ty jsi opravdu ještě nečetl Ji-
rotkova Saturnina? To není možné!“ 
Saturnin ležel do té doby na mém nočním stol-
ku, mezi  několika dalšími, mému srdci blízkými 
knihami. Už vedle nich neleží. Přítel, kterému 
jsem ji doslova vnutila, si ji oblíbil patrně nato-
lik, že se mi na sto honů raději vyhýbá, než by 
mi Saturnina vrátil. A tak se mi stýská. 
Moc se mi stýská po  knize, plné absurdního a 
přece tak laskavého humoru Po tetě Kateřině, 

pronásledované představami o tom, jak ji „fixírují“ neodbytní mladí muži, 
po jejím synovi Miloušovi, slečně Barboře a dědečkovi Saturninova pána. 
Po Saturninovu pánovi,  který byl nejspíš autorovou předlohou vypravěče 
příběhu. A nejvíc po Saturninovi samotném. Postavě plné humoru a plné 
báječných nápadů.  Moc se mi stýská po slzách smíchu, které mi pokaždé 
tekly z očí, když jsem se do knihy začetla….
Nikdy jsem nepátrala po tom, odkud autor tohoto skvostu české literatu-
ry pochází. Udělala to za mne a pro nás všechny jiná novinářka. Díky ní 
dnes vím, že Zdeněk Jirotka je ostravský rodák a krom později získaného 
vzdělání také vyučený zedník. Díky jejímu pátrání dnes vím, že se Zdeněk 
Jirotka narodil ve znamení Kozoroha, pro které je typicky suchý anglický 
humor. Právě ten druh humoru, který udělal Saturnina Saturninem. 
Protože také vím, kolik práce dá procházení archivů, překonání překážek, 
jakou trpělivost vyžaduje ověřování nových informací, k nimž se novinář 
dostává, vím i to, s jakou láskou musí toto povolání dělat, aby tím vším pro-
šel. Novinářku, která se tohoto úkolu zhostila, znám už řadu let. Pečlivost, 
systematičnost, snaha pochopit problematiku, které se právě věnuje, to jsou 
vlastnosti typické pro dobrého novináře. To jsou vlastnosti typické i pro ni. 
Když si sáhnou na srdce vydavatelé deníků a časopisů, musí připustit, že 
Slezské Ostravě mají co závidět. Příběh Zdeňka Jirotky je toho důkazem. 

Očima starosty antonína Maštalíře
Nedávno jsem se s velkou radostí dozvěděl, 
že se ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě naro-
dil spisovatel a publicista Zdeněk Jirotka. Au-
tor nejoblíbenější české knihy Saturnin se tak 
zčistajasna zařadil k našim slavným rodákům. 
S naším obvodem jsou spjati například herec 
Vlastimil Brodský (Hrušov), herečka Slávka Bu-
dínová (Heřmanice), jedna z předních postav 
české exilové literatury Ota Filip, historik Boři-
voj Čelovský, hokejista a mistr sportu Ladislav 
Staněk, akademický malíř Milan Zezula, vítěz 

rallye Dakar Karel Loprais, nebo zpěvačka Marie Rottrová (Hrušov). Všech 
těchto osobností si velice vážíme a jsme na ně jaksepatří hrdi. Jako důkaz 
naší úcty k nim evidujeme jakýsi seznam významných osobností, a proto-
že ve Slezské Ostravě se v posledních letech hodně staví, pojmenováváme 
nové ulice právě podle slavných rodáků. Nedávno tak vznikla v Heřmani-
cích ulice Slávky Budínové nebo Bořivoje Čelovského. 
Pokud jde o Zdeňka Jirotku, mohu všem Slezskoostravanům slíbit, že až 
k tomu bude vhodná příležitost a ve Slezské Ostravě vzniknou další nové 
ulice, jedna z nich určitě ponese jméno autora oblíbeného Saturnina. Před-
pokládám, že to bude někde na Bazalech. Baník se má totiž odstěhovat do 
jiné části Ostravy. Na místě tamního fotbalového stadionu by měla vznik-
nout po zrušení nová zástavba. Doufám, že by se pan Jirotka nezlobil, že 
tam vznikne „jeho“ ulice. Vždyť je to kousek od Zámostí, kde se narodil, 
a kousek od Jaklovecké ulice, kde nějakou dobu bydlel. 

Co ještě možná nevíte
 � Saturnin se poprvé objevil jako literární postava na stránkách Lidových 
novin v povídce Můj sluha Saturnin.

 � Jirotka miloval humor Karla Poláčka, přátelil se s Jaroslavem Žákem 
a eduardem Bassem. 

 � Po druhé světové válce byl redaktorem Svobodných novin, pak Lido-
vých novin a v roce 1951 přešel do redakce Dikobrazu. V letech 1953 
až 1962 pracoval jako redaktor Československého rozhlasu, poté byl 
zástupcem šéfredaktora Dikobrazu až do roku 1971.

 � Dále napsal románovou parodii na detektivní žánr Muž se psem a vese-
lé příběhy z prostředí školy Profesor biologie na žebříku. Jeho rozhlaso-
vé hříčky vyšly pod názvem Hvězdy nad starým Vavrouškem.

 � Na úspěch prvních dvou knih se mu již nikdy nepodařilo navázat a s po-
stupujícím stářím se již autorsky odmlčel.

 � Kniha Saturnin se dočkala více než deseti vydání.

 � V rozhlase upravil pro Jana Pivce četbu z Haškova Švejka.  

Přepis rodného listu Zdeňka Jirotky
...
narozen 7. ledna 1911 v obci Slezská Ostrava, 
Zámostí č. 18, důstojným pánem Jos. 
Marcallem, kaplanem v chrámu Páně ve Slez. 
Ostravě dle římsko-katolického obřadu byl 
pokřtěn. 
diecéze: vratislavská
děkanství: slezskoostravské
polit. okres: Frýdek
fara: Slez. Ostrava

Rodiče Zdeňka Jirotky:
otec: Ladislav Jirotka, sochař ve Slezské 
Ostravě, narozený 28. 8. 1871 v Krakowě, 
oddán 5. 5. 1908 ve Slezské Ostravě,
matka: Žofie, rozená Sumíková, učitelka 
v Janovicích, narozena 11. 5. 1889 
v Raškovicích. 

porodní bába: Šalamounková

Přebal knihy Saturnin. Ilustrace Michal 
Hrdý. 

Jirotka se narodil v roce 1911, kdy se začalo se stavbou nové radnice. Ta stojí na 
rohu dnešní Těšínské a Keltičkovy ulice. Dříve se Keltičkova jmenovala Jaklovecká. 
Pravděpodobně právě tam žil budoucí autor slavného Saturnina.  

Podle pamětníků stál dům číslo 18, který má Jirotka uveden v rodném listě, v místě 
moderního komplexu na snímku. 

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když 
se lidé zapomínají radovat ze života. 

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány 
s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby 

mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. 

Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl 
jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije 

v takovém případě věty: „Domnívám se, že o správnosti 
vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat.“

Bývalé Zámostí dnes protíná čtyřproudová silnice Bohumínská. Z bývalého centra, 
plného obchůdků a domů, kterému se říkalo  i  „malá Vídeň“, zůstala  jen budova 
spořitelny. 
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