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Další schůze zastupitelstva se uskuteční 
24. června 2010 v 15 hodin v KD Muglinov. 

Okolí radnice roste 
do krásy

Ozo vám odveze 
posečenou trávu

Své pocity přetavila 
do Kolovrátku

Povodně očima 
Lubomíra Časnochy
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Někdy je na světě krásně 
i přesto, že na první pohled 
je to k pláči.
To když se rozpláče nebe a roz-
vodní řeky. To bych pak chtěla být 
ptáčkem, který na to kouká z výšky. 
A z bezpečí. 
Nebo kachničkou, plovoucí si 
a čechrající si pírka na křidélku 
tam, kde jsem ještě den předtím 
plela na zahrádce své kytičky. 
Není třeba naříkat si – ty kytky 
jsou momentálně zalité a pohno-
jené na delší dobu. Zalévám je ji-
nak málo. Jak je vidět, příroda si 
poradí.
Nechtěla bych být našimi psy, 
kteří, stejně blbí, nechápou, co 
se to děje a vyděšeně mi z místa, 
kam jsme se evakuovali, olizují 
tvář. To asi aby se ujistili, že já 
jsem pořád já. A nechtěla bych 
být náš sklep, který je nedobro-
volně pročištěn, a loňská jablka, 
která přestalo bavit jen tak si 
ležet a čekat na spotřebu. Daly 
se na cestu – nedalekou, neboť 
zdi sklepa byly vystavěny pevně. 
A nechtěla bych být nábytkem. 
Ten se čistí jemně a diavou, a ne 
takto. Být takto náhle omýván 
musí být šokující.
A nechtěla bych být našimi kočka-
mi. Ne hlavně tou, která si ve chvíli, 
kdy voda nejvíce stoupá, usmyslí, 
že bude rodit. Takže máme koťátka 
– plavátka. 
A nechtěla bych být cestou a cesta-
mi. Zalité řekou, nevedou ty cesty 
najednou nikam. A to prostě není 
údělem cest. To je jejich popřením. 
Ale co bych, kromě ptáčka a kach-
ničky být chtěla, to je – být tou ře-
kou.
Zažít tu svobodu. Rozlít se, rozlé-
vat se, roztáhnout se…. vylít se ze 
svých břehů, opustit své dané ko-
ryto, být náhle jiná, neomezená, 
rozpínající se…. svobodná.
Zažít si tu volnost a svobodu a ne-
závislost a nespoutanost. Tak to 
bych chtěla. 
Škoda jen, že to ta řeka chce očivid-
ně taky. A naše přání a touhy a stra-
chy nevnímá. Jak by také mohla. 
Řeka je řekou, a nepřemýšlí. A prší 
li a naplní-li se její koryto, vylije 
se…  Miriam Prokešová

zamyšlení

Slezská Ostrava/  Další těžkou 
zkoušku má za sebou Slezská 
Ostrava. I letos zažily dvě 
z jejich osmi katastrálních 
území zničující povodně. 
Nepřetržitý déšť, který začal 
plnit potoky, řeky i přehrady, 
zaútočil nebývalou silou nejen 
na neustále zkoušený Koblov, 
ale se vší vervou zasáhl také 
do životů občanů v soused-
ních Antošovicích. 
A nezabránila tomu ani tentokrát pro-
vizorní protipovodňová hráz, kterou 
začali hasiči stavět v Žabníku v pátek 
14. května. Řeka Odra postupně za-
plavila domy, zahrady, silnice a z kob-
lovské části Žabník se stalo jedno 
obrovské jezero. Poprvé museli být 
evakuováni také lidé bydlící v části 
Koblova – Tabulkách a v Antošovicích. 
Stav ohrožení - 3. povodňový stupeň 
- byl vyhlášen na Ostravici i Odře z ne-
děle 16. 5. na pondělí 17. 5. Na kob-
lovské i antošovické občany se voda 
valila ze dvou stran - od lesa a od nově 
postavené dálnice.
„Během těch hektických dnů jsme pra-
videlně jezdili za lidmi, které záplavy 
postihly. Snažili jsme se udělat maxi-
mum, abychom jim jejich nezávidění-
hodnou situaci aspoň trochu ulehčili. 
Už po týdnu jsme začali vyplácet pe-
níze nejvíce postiženým, po opadnutí 
vody jsme mapovali terén. K domům 
byly přistaveny kontejnery, lidé obdr-
želi čisticí prostředky, elektrické apa-
ráty proti komárům a další věci. Zajis-
tili jsme také vysoušeče,“ říká starosta 
Slezské Ostravy Antonín Maštalíř, kte-
rý už léta iniciativně tlačí na příslušné 
instituce, aby se hráz v Koblově začala 
stavět. „Bohužel se tak dosud nestalo, 
a to hlavně proto, že byly problémy 
s výkupy pozemků,“ vysvětluje sta-

rosta a dodává: „Během mých zajíž-
děk do postižených míst jsem si také 
uvědomil, že tamní občané mají důvod 
být naštvaní, protože si právě v této 
době uvědomili, kolik peněz se nalilo 
do předvolební kampaně, zatímco tyto 
horentní sumy mohly být použity na 
mnohem potřebnější věci, třeba právě 
na stavby protipovodňových hrází,“ 
zmínil starosta a zároveň dodal, že si 
velice váží okamžité pomoci Arcelo-
ru Mittal, který zareagoval jako první 
a Slezské Ostravě poskytl nejen mate-
riální pomoc, ale také revizní techniky, 
kteří okamžitě začali obcházet jednot-
livé domy, aby provedli kontrolu elek-
třiny. „Chci poděkovat i dalším firmám, 
které nám přispěly, ať už to bylo RPG, 
farmaceutická firma Phoenix, nebo 

třeba starostka Mariánských Hor Li-
ana Janáčková. Ozvala se nám i jedna 
pražská škola s tím, že nám chce pře-
dat peněžitý dar,“ doplnil starosta. 
 Marie Stypková 

reportáž na www.slezskaostrava.tv, 
další foto z povodní na str. 7

 důležité informace k povodním  
najdete na www.slezska.cz

Místo milionů na předvolební kampaně mohla stát v Žabníku hráz

Slezskou potrápily záplavy

APOKALYPSA.  I tentokrát byl nejvíce postiženou oblastí ve Slezské Ostravě Žabník v Koblově. Tady byla postavena provi-
zorní hráz. Jak vidno, ani ta neunesla nápor vody a vzala za své.  SníMky/  LuboMír ČaSnocha

SLezSká oStrava/  V sobotu 22. 
května se na Slezskoostrav-
ském hradě uskutečnil už VI. 
ročník „Dne Slezské“, který za 
přispění sponzorů uspořádal 
městský obvod Slezská Ostrava. 

I přesto, že se po 17. hodině rozpršelo, 
přišlo více než 2,5 tisíce návštěvníků. 
Dnem provázel moderátor Aleš Ju-
chelka. Návštěvníky přivítali staros-
ta Antonín Maštalíř, místostarostka 
Hana Heráková, místostarostové Ra-
domír Mandok a Petr Zezulčík. 
Stejně jako v předchozích letech tak 
i letos byla pro děti připravena sou-
těžní hra „Cesta kolem světa“, kde děti 
na jednotlivých stanovištích plnily 
úkoly a po jejich absolvování si mohly 
vybrat odměnu v obchůdku se spous-
tou hraček. Ve spodní části hradu se 
uskutečnil již IV. ročník mezinárodní 
kuchařské soutěže Slezský bigos. 
Na pódiu po celou dobu probíhal bohatý 
program, kdy vystoupily děti mateřských 
a základních škol městského obvodu 
Slezská Ostrava, kouzelníci, Bořek stavi-
tel, klauni, mažoretky, taneční skupina 

Beat Up, skupiny O5 a Radeček, Queen 
revival nebo country skupina Gympleři. 
Ukázky činnosti předvedly i složky Měst-
ské policie Ostrava a Policie ČR. Hlavní 
hvězdou večera byla skupina Support 
Lesbiens. Skupina Kryštof nemohla z dů-
vodu nemoci zpěváka Richarda Krajča 
vystoupit, Richarda přijeli osobně omlu-
vit někteří členové skupiny. Návštěvníci 

akce mohli přispět na postižené záplava-
mi do kasičky u vchodu na nádvoří. 
Věříme, že se příští rok počasí vydaří 
a společně strávíme slunečný a poho-
dový den. (další foto na www.slezska-
ostrava.cz, reportáž na www.slezska-
ostrava.tv, poděkování sponzorům na 
str. 8)  Mgr. Petra nitková, 
 vedoucí odboru školství a kultury

Za Kryštofa zaskočili Support Lesbiens

PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE.  
Na Dni Slezské se i přes ob-
časné přeháňky všichni skvě-
le bavili. Děti si přišly na své 
třeba s Bořkem Stavitelem  
nebo s policisty , kteří jim 
předvedli opravdové zbraně. 
Místostarostka Slezské Os-
travy Hana Heráková  spo-
lu s ředitelem ArcelorMittal 
Augustinem Kochuparam-
pilem (vlevo) a náměstkem 
ostravského primátora Lu-
kášem Ženatým (vpravo). 
 SníMky:  aLeš nowák

...18. až 20. května sužovaly obec stálé deště. Vznikla obrovská povodeň, 
jaké není pamětníka. Domy v blízkosti řeky Ostravice v dolní části obce 
Mexiku jsou zatopeny. Voda dosáhla až k domům číslo popisné 71, 28 a 
177. Tak jako vždy předtím u každé povodně, byla i letos zatopena Vrbina. 
Vznikly veliké škody na pozemcích, které tam obdělávali Bulhaři. Dřevěný 
most přes řeku Ostravici do Přívozu z Muglinova byl v půli roztržený a od-
plaval.  MugLinov 19. března 1939

 (autentický přepis z kroniky Muglinova aktuálně poskytl Česlav Pientoň)

víte, že...
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slovo místostarosty

krátce

SLezSká oStrava/  Slezskoost-
ravská radnice, která zároveň 
tvoří dominantu Slezské 
Ostravy, je nejznámější a zřejmě 
i nejkrásnější kulturní památ-
kou v našem městském obvodu. 

Honosnou obřadní síň i nedávno ote-
vřenou galerii využívají občané ke 
svému prvnímu manželskému kro-
ku a k prohlídkám aktuálních výstav. 
Mnozí další kolem radnice jen prochá-
zejí – to když míří do známého Kel-
tičkova muzea, do zoo, na haldu Ema 
nebo na Slezskoostravský hrad. 
To bylo také hlavním důvodem k prove-
dení radikálních terénních úprav v je-
jím okolí. „Neperspektivní staré dřevi-
ny byly odstraněny, terén byl takzvaně 
zesvahován a vyrovnán ornicí. Výsadba 
okrasných keřů a rostlin pouze dotvo-
řila příjemnou atmosféru této lokality,“ 
řekla vedoucí odboru technické sprá-
vy, komunikací, zeleně a hřbitovů ing. 
Ilona Borošová. Dodala, že všechny 
zahradnické práce zajišťovali zaměst-
nanci úřadu, konkrétně dělníci čištění 
města, kteří pod vedením odborných 
pracovníků odvedli kus kvalitní práce. 
„Kromě toho připravili pozemky 
a svahy vedoucí ke křižovatce na Bo-
humínské ulici. Na nich totiž bude 
provedena náhradní výsadba, o kte-
rou se postarají cizí investoři,“ dodala 
Ilona Borošová.  (sy)

Svatby, výstavy i koncerty si zaslouží důstojné prostředí

Okolí radnice roste do krásy

DO GALA.  Pracovníci úřadu byli stejně jako pracovníci veřejné služby dnes a denně v terénu, aby zkrášlili okolí radnice. 
 Foto/  Marie StyPková

Když se člověk prochází po našem ob-
vodu a dívá se kolem sebe, má bezespo-
ru rozporuplné pocity. Na jedné straně 
vidí, kolik se toho udělalo, napravilo, na 
straně druhé se mu chce plakat. 
Na mnoha místech obvodu vidíme 
v oranžových vestách skupiny mužů 
a žen, které se snaží se sisyfovským úsi-
lím náš obvod vyčistit. Černé skládky 
a nepořádek se ale zdají být neporazi-
telnou hydrou. Co se za jeden den uklidí, 
je většinou do týdne zpět. To si pak kla-
du otázku, odkud se tohle všechno bere. 
Pravda, žijí mezi námi občané, kteří na 
tom nejsou finančně dobře a pak se stá-
vají lacinou kořistí firem, které likvidují 
pozůstalosti a provádějí úklid velkým 

podnikům. Ty pak místo toho, aby li-
kvidovaly tento odpad odpovídajícím 
způsobem (jedná se většinou o náby-
tek), jej svážejí k těmto zoufalým ob-
čanům, kteří ztopí vše, co se ztopit dá. 
Nehořlavé zbytky a další odpadky však 
vidíme válet se za domy, v příkopech, 
na krajích lesů a jinde. Jejich likvidace 
stojí obvod samozřejmě nemalé peníze. 
Tyto peníze nám ale potom zoufale 
chybějí na opravy komunikací, chod-
níků a na údržbu, jako je třeba sekání 
a hrabání trávy. A že těchto ploch ne-
máme v obvodě málo. 
Vážení spoluobčané, buďme rádi za 
zeleň, kterou tady máme. Nechci si stě-
žovat, ale i ona potřebuje údržbu a ta 
něco stojí. Vím, spousta lidí mi řekne, 
že sběrný dvůr je daleko, kontejnery, 
které obec několikrát do roka rozmis-
ťuje po obvodě, nestačí a jejich do-
stupnost pro všechny je sporná. Vím, 
máte pravdu, ale ty kontejnery, které 
chybí, jsou ty, které naplňují právě ony 
černé skládky.
Další bolestí je náš bytový fond. Máme 
domy hrůzy ale i výstavní obydlí. Nejed-
ná se pouze o domy patřící obvodu, ale 
i o bytový fond soukromých investorů 
a samozřejmě o rodinné domy. Na ně-

které je radost pohledět, jinde se člověk 
bojí pomyslet, že zde skutečně žijí lidé.
V poslední době jsme opravili domy 
na Nové osadě, na Hladnovském kopci 
vyrostlo Atrium Slezská, celé nové síd-
liště mají Heřmanice. Podařilo se nám 
opravit také dva domy na Riegrové ulici 
v Hrušově a mnohé další. Bohužel, jsou 
i lokality, z nichž moc velkou radost 
nemáme. Jsou zde totiž vlastníci, kte-
ří o své nemovitosti nepečují, tak jak 
by měli, ale i to má dvě strany mince. 
Těžko můžete po někom požadovat 
investice, když samotní nájemníci své 
vlastní bydlení devastují a doslova si 
rozebírají střechu nad hlavou. Navíc 
neplatí nájem a sklepy proměňují ve 
skládky. A opět je tu ta nespravedlnost. 
Ti co řádně platí, snaží se udržovat po-
řádek a byt či celý dům v rámci svých 
možností opečovávají, doplácejí na tyto 
své spoluobčany. A ptají se, na co byly 
použity peníze vybrané na nájmu. A já 
odpovídám: Do nekonečně se opakují-
cích oprav střech, okapů, vchodových 
dveří a havarijních oprav zamrzlé vody 
(nájemníci si odstranili okna sklepů 
a ty pak promrzaly). Proto jsem rád, 
že jsme konečně našli společnou řeč 
s RPG. Společně se nyní budeme snažit 

napravit „křivdy“, které byly na bytech 
v Kunčičkách a v Hrušově napáchány. 
Radost mám také z toho, že se v po-
sledních letech investovalo do zařízení 
určených pro naše nejmladší. Z vybra-
ných nájmů se totiž sanují opravy škol 
a školek. Přestože se jedná o nemalé 
peníze, jsou to peníze dobře vložené. 
A ač to zní jako otřepaná fráze, děti jsou 
přece naše budoucnost. Opravy budou 
pokračovat i letos, například Základ-
ní škola Bohumínská se dočká opravy 
střechy a nových oken. 
Když už tady srovnávám pozitiva a ne-
gativa, zastavím se na chvíli v Kunčič-
kách. Se smutkem se totiž dívám na 
mlýnský náhon, zvaný Struha, který se 
pomalu, ale jistě mění ve stoku. Chy-
bějící kanalizace devastuje přírodu 
a znehodnocuje řeku Ostravici. Pokud 
bychom chtěli tento stav změnit, in-
vestice na opravu by se pohybovaly 
v řádech stovek miliónů a muselo by se 
na nich podílet  město Ostrava. Bohužel 
s  rozpočtem našeho městského obvo-
du si na takovéto akce nejsme schopni 
sáhnout. Máme tu ale i Koblovská je-
zera - náš poklad. Zde jsme sami sobě 
asi největším dlužníkem. Samozřejmě, 
vybudování areálu pro trávení volné-

ho času bude stát nemalé prostředky, 
které se bohužel v rozpočtu obvodu asi 
nikdy nenajdou. Zbývá jen jediná cesta 
- žádat město Ostravu, kraj a poohléd-
nout se po dalších možnostech financo-
vání z různých fondů. Voda vždy láká, 
i když dokáže natropit hodně zlého. 
Na povodně asi nikdy nezapomeneme, 
proto jsem rád, že povodí Odry za účas-
ti státu stále vylepšuje protipovodňová 
opatření, například protipovodňová 
hráz v Koblově, vyčištěné řečiště Odry 
a břehy Ostravice.
A pak tu máme naši nádhernou radnici, 
troufám si říct, nejkrásnější radnici ve 
městě, snad i v kraji. Má úžasnou his-
torickou obřadní síň s varhany a galérii 
v přízemních prostorách bývalé četnic-
ké strážnice. Okolí radnice navíc teď na 
jaře prošlo parkovou úpravou, kdy se 
odstranily náletové dřeviny a vysadily 
nové keře a květiny. I proto spíš připo-
míná park. 
Tak se dívám kolem sebe a přemýšlím,-
co vše je zapotřebí ještě udělat, na co 
jsem zapomněl, a zda se to dá všechno 
stihnout. Moc bych si přál, aby se lidé, 
kteří jednou navštíví Slezskou Ostravu, 
do ní rádi vraceli. 

radomír Mandok, místostarosta

Dvě tváře našeho městského obvodu

SLezSká oStrava/  Členové česko-
slovenské obce legionářské, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, přímí 
účastníci bojů Ostravské operace, 
občané a představitelé městského 
obvodu Slezská Ostrava v čele s mís-
tostarostou Radomírem Mandokem 
a tajemníkem Mgr. Gustavem Kucha-
řem se v pátek 30. dubna zúčastnili 
pietního aktu k 65. výročí osvobození 
Ostravy.
Vedení radnice pak položilo kyti-
ce také k památníkům osvoboze-
ní na budově radnice na Těšínské 
ulici, na budově školy na Škro-
bálkově ulici v Kunčičkách, na Je-
seninově ulici v Kunčicích a v na 
ulici Na druhém v Muglinově. Už 
tradičně položili věnec také u pa-
mátníku osvobození v Komenské-
ho sadech. (sy)

Uctili památku 65. výročí osvobození Ostravy

u školy na bohumínské 
vyroste hřiště
SLezSká oStrava/  Městský obvod 
Slezská Ostrava uspěl s žádostí o fi-
nanční příspěvek z nadačního fondu 
Nadace ČEZ pro projekt Oranžové 
hřiště – sportovní hřiště Bohumínská. 
Nadace ČEZ každoročně vyhlašuje 
celou řadu grantových řízení, jejichž 
prostřednictvím podporuje projekty, 
které jsou přínosem pro společnost 
a přispívají k jejímu rozvoji. Jedním 
z těchto grantů je i zmíněné Oranžové 
hřiště. V rámci tohoto grantu Nada-

ce ČEZ podporuje výstavbu dětských 
a sportovních hřišť, která vychází 
z nejnovějších poznatků v oblasti bez-
pečné hry, podpory dětské kreativity 
a rozvoje motoriky a podporují tak 
rozvoj a aktivitu dětí a mládeže.
Na projekt Oranžové hřiště – sportov-
ní hřiště Bohumínská přispěla Nadace 
ČEZ částkou 1 milionem korun. Nově 
vybudované Oranžové hřiště bude 
sloužit pro tenis, odbíjenou, košíko-
vou a malý fotbal. Hrací plocha bude 
tvořena umělým trávníkem a bude 
opatřena brankami a koši a také úchy-
ty pro sítě na tenis a volejbal. Hřiště 
využijí nejen děti ze základní školy, 
ale bude také zpřístupněno široké ve-
řejnosti.  Mgr. eva rusková

Pozvánka na pouť v kunčičkách
Rok s rokem se schází a opět se blíží den, 
kdy farnost v Ostravě-Kunčičkách oslaví 
svého patrona, sv. Antonína z Padovy. 
Pouť k uctění tohoto světce se uskuteční 
13. června 2010. Mše svaté budou začí-
nat v 7,00, 8,30 a 10,00 hodin. 
Po poslední mši svaté je připraven 
program, a to jak pro děti, tak i pro do-
spělé. Opět nás navštíví klaun a mimo 
jiné bude možnost zhlédnout ukázky 
soubojů skupiny historického šermu. 
Samozřejmě nebudou chybět ani hasiči 
a hornická kapela. Nezbývá, než si přát 
dobré počasí i dobrou náladu. O hojnou 
účast se můžete postarat i vy, pokud 
nás navštívíte. Srdečně zveme.  (jg)

Den otevřených dveří 
v zuš e. runda
Slezská Ostrava/  Ve středu 9. června 
v době od 14 do 17 hodin se pro zájem-

ce otevře hlavní budova Základní umě-
lecké školy E. Runda na Keltičkově uli-
ci, dále pobočka v Radvanicích a také 
prostory výtvarného oboru v budově 
ZŠ Bohumínská. Návštěvníci se tak bu-
dou moci seznámit s prostředím školy, 
nabídkou výuky, učiteli i se současný-
mi žáky. Mohou si prohlédnout učebny, 
prodiskutovat své představy, poradit 
se o volbě hudebního nástroje. 
K dispozici budou i další materiály 
o hudebním, tanečním, výtvarném a li-
terárně-dramatickém oboru.  (moh)

výstavka ručních prací
Muglinov/  Na výstavku ručních prací, 
která se uskuteční v Kulturním domě 
Muglinov, zve širokou veřejnost klub 
důchodkyň. Podívat se na výrobky, které 
dokážou vytvořit jemné ženské ruce, se 
mohou zájemci ve dnech 10. a 11. června 
2010 od 10 do 17 hodin.  (red)
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SLezSká oStrava/  Přichází léto 
a s ním se vrací i každoročně 
se opakující problém všech 
domkařů a zahrádkářů. Tráva! 

Pokud ji nesušíte pro své domácí zví-
řectvo na seno, naskýtá se ona Neru-
dovská otázka: „Kam s ní?“  Samozřej-
mě je zde několik variant. Mám svůj 
kompost, což je ideální stav, popelni-
ce, zde je riziko, že popeláři vám tuto 
sběrnou nádobu nevysypou, protože 
to není komunální odpad a na sklád-
ku nepatří (proč, to by bylo na dlou-
hý výklad, o tom snad někdy příště), 
nebo potichu a pokud možno nevidi-
telně vyvézt trávu někam do příkopu, 
lesíku apod. Toto řešení není ovšem 
ani trochu přípustné. Máme však ješ-
tě možnost zcela legální, plně se slu-
čující s ochranou životního prostředí 
a veřejného pořádku. Jsou to sběrné 
dvory, kde vám tuto hmotu odeberou 
zcela bezplatně, pokud není znečištěna 
jiným odpadem. Samozřejmě, opět po-
vzdech mnohých: „Je to daleko!“ 
Po jednání s ředitelem OZO Ostrava s. r. 
o ing. Karlem Beldou, přišlo OZO s ne-

ocenitelným nápadem. Přichází s nad-
standardní službou sběru a svozu ze-
leně, která spočívá v přistavení hnědé 
nádoby na bioodpad (odvětraná, aby 
odpad ze zeleně v nádobě nezahníval 
a nepáchl) o objemu 120 litrů nebo 
240 litrů přímo k domu objednatele 
služby. Biologicky rozložitelný odpad 
z této nádoby bude svážen 1x za 14 dní 
v období od 1. 4. do 30. 11. Tato služba 
počítá s bezplatnou likvidací odpadu, 
ale s úhradou občana, který si službu 
objedná, za přistavení nádoby a svoz 
odpadu. 

cena služby:
nádoba o objemu 120l 480,- Kč/rok
nádoba o objemu 240l 640,- Kč/rok
Tato služba se však může rozběhnout, 
pokud se najde dost zájemců. Proto si 
vás, vážení spoluobčané, dovolujeme 
oslovit a požádat o vyslovení svého zá-
jmu o tuto službu. Zatím se jedná o prů-
zkum, pokud bude zájem minimálně 
10% obyvatel, tato služba se rozběhne. 
Kontaktovat můžete referenta pro ži-
votní prostředí pana Bc. Davida Bořutu 
na email.: dboruta@slezska.cz nebo tel. 
čísle 599410423.  (rm)

kunČiČky/ Již druhým rokem 
probíhá na Slezské Ostravě 
projekt Lokální partnerství, 
v jehož rámci se náš městský 
obvod ve spolupráci s něko-
lika dalšími partnery snaží 
o začlenění vybraných sociál-
ně vyloučených lokalit zpět do 
běžného života obvodu. 

Projekt, který je zaštiťován Odborem 
pro sociální začleňování při Úřadu 
vlády České republiky, byl zahájen 
loni na Liščině a v letošním roce se 
rozšířil i do Osady Míru v Kunčič-
kách. Důraz je přitom kladen na ak-
tivní zapojení obyvatel těchto lokalit 
do péče o prostředí, v němž žijí. 
Zda mají skutečně zájem přiložit ruku 
k dílu, mohli obyvatelé Osady Míru 
ukázat při velkém jarním úklidu, kte-
rý v této lokalitě proběhl o víkendu 
24. - 25. dubna. A místní se skutečně 
činili. Ze sklepů a půd vynesli tolik 
starého harampádí, že ho kontejne-
rové vozy zajištěné společností RPG 
odvážely ještě dva týdny. Petr Han-
dl, mluvčí RPG Real Estate, hodnotí 
akci slovy: „Do úklidu se zapojilo asi 
80 procent nájemníků a také dvacet 

dobrovolníků z Diecézní charity ost-
ravsko-opavské, kteří budou v loka-
litě spolu s občanským sdružením 
Vzájemné soužití vykonávat nezbyt-
nou komunitní práci. Původní počet 
přistavených kontejnerů ani zdaleka 
nestačil, proto jsme postupně přidá-
vali další a do 7. května jsme jich od-
vezli celkem 116! Jen tento úklid tak 
přišel na zhruba 600 tisíc korun.“
Aktivita místních obyvatel potěšila 
i starostu obvodu Antonína Maštalí-
ře: „Překvapilo mě, s jakou vervou se 
občané do úklidu pustili. Teď půjde 
hlavně o to pořádek udržet, aby mohl 
vlastník domů přistoupit k plánova-
ným opravám.“ Na dodržování pořád-
ku v lokalitě dohlíží od začátku květ-
na ve spolupráci s městskou policií 
také soukromá bezpečnostní agen-
tura najatá vlastníkem domů. „Touto 
hlídkovou činností chceme zajistit, 
aby zde nedocházelo k opětovnému 
vytváření černých skládek, narušo-
vání sousedských vztahů a dalším 
negativním jevům. Kazí to pak práci 
těch nájemníků, kteří se snaží své 
prostředí zvelebovat,“ říká Petr Han-
dl a dodává: „Pokud se podaří pořá-
dek skutečně udržet, jsme připraveni 
ještě před prázdninami začít s výraz-
nějšími opravami domů.“  (red)

nepořádek odvezlo neuvěřitelných 116 velkokapacitních kontejnerů

Jarní úklid Osady Míru předčil očekávání

NADĚJE. Budou Kunčičky jednou místem, na který pamětníci vzpomínají s patřičnou nostalgií?  Foto/  rPg

Na tom se shodli 12. května všichni 
účastníci kontrolního dne, který se 
uskutečnil přímo na místě heřmanické 
haldy. Schůzky se zúčastnili ing. Havel-
ka, ředitel podniku Diamo, hlavní eko-
log Dr. Ing. Jelínek, ing. Turek z Obvod-
ního báňského úřadu, zástupce České 
inspekce životního prostředí, výkonný 
ředitel Ostravské těžební ing. Josef Gaj-
da, místostarosta městského obvodu 
Slezská Ostrava Radomír Mandok, za 
komisi životního prostředí byl příto-
men David Bořuta, občany Heřmanic 
zastupoval Josef Burkovič a pan Sedlá-
ček. 
Je pravdou, že halda lda v současné 
době stále prohořívá a i po dešti jsou 
tato místa suchá. Při těžbě, zpracování 
a nakládce dochází k prášení. A právě 
kvůli tomuto prohořívání povolil Ob-
vodní báňský úřad odstraňování staré 
ekologické zátěže jeho odtěžováním. 
Zároveň stanovil podmínky, jejichž 
dodržování kontroluje. Podle dostup-
né odborné literatury zatím nikde ve 
světě neexistuje technologie, která by 
odstranila prašnost na nulu. „Prostě 
neexistuje varianta bezprašné těžby,“ 
sdělil ředitel Ostravské těžební Josef 
Gajda a dodal, že je nutné činit kroky 
k největšímu možnému snížení těchto 

rizik plněním dohodnutých podmí-
nek. 
Protože dosavadní sjednaná firma BO-
DEX GROUP neplnila řádně sjednané 
podmínky ve smlouvě, ukončila s ní 
firma DIAMO-ODRA k 30. dubnu letoš-
ního roku spolupráci. 
Je však zapotřebí konstatovat, že ten 
nejhorší úsek - odtěžování haldoviny 
vedle rybníka - se chýlí k závěru. To je 

pozitivní zpráva, protože právě tento 
úsek nejvíce obtěžuje občany Heřma-
nic. Další odtěžování - střední části - na 
které probíhá v současné době E. I. A. 
- posuzování vlivu na životní prostředí 
- bude prováděno v tzv. kráteru tak, aby 
stěna haldy kryla případné větry ne-
soucí prach na obytnou část Heřmanic. 
Rada MO Slezské Ostravy se v této věci 
usnesla zajistit pravidelné měření praš-
nosti unikajících znečišťujících látek do 
ovzduší a následné srovnání výsledků 
měření s limity pro ochranu zdraví oby-
vatel s vyhodnocením výsledků.
Zástupce občanů - paní Jarmila Petrov-
ská vznesla dotaz, proč při těžbě ne-

dochází k měření prašnosti, která ne-
gativně působí na zdraví občanů. Byla 
informována, že toto je předmětem 
právě probíhající E. I. A.
Závěrem byly zopakovány podmínky 
pro těžbu kameniva. Kromě již do-
hodnutých podmínek, jako je zkrápě-
ní, bylo dohodnuto, že při silnějších 
větrech bude zastavena těžba a že 
občané Heřmanic budou mít k dispo-
zici Hotline, tedy horkou linku (tel. 
596 703 244 – 24 hodin denně). Tu 
poskytli zástupci DIAMO–ODRA. Od-
povědní pracovníci budou muset při 
nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách omezit či zastavit těžbu. Te-
lefonní číslo bude vyvěšeno jednak na 
internetu Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava, jednak ve Slezskost-
ravských novinách.
A co dodat závěrem? Účastnící zmíně-
né schůzky se shodli na tom, že je zapo-
třebí provést těžbu kameniva na haldě 
v Heřmanicích tak, aby byla ekologická 
zátěž odstraněna co nejdříve, aby ne-
ohrožovala životní prostředí a zdraví 
občanů. 
Další kontrolní den se bude konat 
v podzimních měsících letošního roku. 
 
 ing. Jiří šárek, předseda komise ŽP

OJEDINĚLÁ VYCHÁZKA.  Procházet se po hořící haldě se hned tak každému 
nepodaří.  Foto/  DaviD bořuta

HALDA HEŘMANICE 
HOtLINE: 596 703 244

Halda Heřmanice by se měla stát místem oddechu
heřManice/  Oáza klidu, pohody, odpočinku. Osada s lesopar-
kem, křovinami, zelení, cestičkami pro pěší i cyklisty, nebo 
lavičky. Toto je vize, jak by měla vypadat halda v Heřmanicích 
vedle rybníka po skončené rekultivaci tohoto území. 

SLEZSKÁ OSTRAVA

MICHÁLKOVICE

RADVANICE

KUNČIČKY

HRUŠOV
HEŘMANICE

MORAVSKÁ
 OSTRAVA

KUNČICE BARTOVICE

800 020 020       www.ozoostrava.cz

Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 20
(areál Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava)
PO až PÁ 10:00 – 18:00 SO 8:00 – 14:00

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 680/444
(areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
PO  až NE 8:00 – 20:00

Ostrava-Přívoz, Slovenská 1 (není zobrazen na mapce)
(areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
PO až NE 8:00 – 20:00

Ostrava-Michálkovice, Briketářská
(za sběrnou druhotných surovin)
duben – říjen: listopad – březen:
PO, PÁ 10:00 - 18:00 PO, PÁ 10:00 - 16:30
SO 8:00 - 14:00 SO 8:00 - 14:00

Ostrava-Radvanice, Poláškova
duben – říjen: listopad – březen:
PO, ST, PÁ 15:00 – 18:00  PO, ST, PÁ 14:00 – 17:00 
SO 8:00 – 12:00 SO  8:00 – 12:00

Sběrné dvory v dosahu občanů Slezské Ostravy
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4

1

2

3

4

Posečenou trávu odveze OZO
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Muglinov/ Na den 15. dubna 
2010 zorganizovaly třídní 
učitelky 4. a 5. ročníku Renáta 
Pánková a Markéta Hlinková 
a vychovatelka školní družiny 
Petr Horská pro své žáky výlet 
do hlavního města České repub-
liky – stověžaté matičky Prahy.  
K zajištění dopravy využily paní 
učitelky speciální nabídku Českých 
drah a ráno 15. 4. 2010 v 5. 50 hod. 
všichni vyrazili z hlavního ostravské-
ho nádraží směrem na Prahu. V Pra-
ze jsme začali prohlídkou Václav-
ského náměstí a Národního muzea, 
poté jsme si ze všech stran prohlédli 

sochu sv. Václava. Následně jsme po-
kračovali směrem na Staroměstské 
náměstí. U Pražského orloje, přesně 
ve 12 hodin, jsme pozorně sledova-
li dvanáct pohybujících se apoštolů. 
Žáky ovšem nejvíce zaujal kostlivec, 
tahající za provaz umíráčku. Naše 
další kroky vedly na Karlův most, 
kde jsme si prohlédli nádherné so-
chy a sousoší. Po přechodu Karlova 
mostu jsme se romantickým ma-
lostranskými uličkami vyšplhali 
k nejvýraznější pražské dominantě - 
Pražskému hradu, kde pan prezident 
Klaus právě přijímal významnou 
státní návštěvu - prezidenta Portu-
galské republiky. V areálu Pražského 
hradu děti zejména zaujal monu-

mentální Chrám sv. Víta a poté vel-
kolepý výhled na město z hradních 
zahrad. Po prohlídce Hradu jsme se 
s dětmi vydali prozkoumat výstavu 
hraček našich předků v Muzeu hra-
ček. Děti si také vyzkoušely jízdu me-
trem, mnohé z nich se metrem svezly 
vůbec poprvé v životě a měly z toho 
pěkný zážitek. V 18. 06 hod. jsme již, 
plni dojmů, veselé nálady a dárků 
pro své příbuzné, seděli ve vlaku na 
cestě zpět do Ostravy.
I když byl výlet do Prahy pro nás pe-
dagogy poměrně náročný, nelitujeme. 
Odměnou nám byly spokojené usmě-
vavé tváře dětí a jejich nezapomenu-
telné zážitky na Prahu. 
 Mgr. Markéta hlinková, ZŠ Pěší

Žáci poznávali stověžatou Prahu
ZÁŽItEK. Pro žáky muglinovské základní školy byla návštěva Prahy velkým zážitkem.  Foto/  archiv škoLy

28. dubna navštívily děti ŠD areál Miniuni na Černé louce v Ostravě. Miniatury si 
děti s velkým nadšením prohlédly, hlavně je zaujaly jezdící vláčky, lanovky a le-
tiště. Po té děti nakreslily miniaturu, která je nejvíce zaujala, aby se zúčastnily 
soutěže o nejhezčí obrázek, kterou vedení Miniuni vyhlásilo na období duben až 
srpen 2010. Nechyběl ani nákup drobných upomínkových předmětů, občerstvení 
a řádění v dětském koutku. Odpoledne provázené slunečními paprsky se nám vy-
dařilo.  (red)

Navštívili MINIUNI

SLezSká oStrava/  V rámci 
vyhlášené výzvy Regionálního 
operačního programu regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko, 
podal v říjnu loňského roku 
městský obvod Slezská Ostrava 
žádost o dotaci na podporu 
projektu s názvem „Modernizace 
vybavení základních škol měst-
ského obvodu Slezská Ostrava“.

Výzva se zaměřením na modernizaci 
výuky podporuje investiční projekty, 
které se orientují na modernizaci vy-
bavení škol a školských zařízení (ob-
novu kapacit a materiálního vybavení, 
zavádění ICT a multimediálního vyba-
vení a e-learningu do výuky s možnos-
tí využití pro celoživotní učení), které 
odpovídá současnému vývoji a moder-
ním výukovým metodám pro praktické 
i teoretické vyučování tak, aby bylo na 
požadované úrovni technického vývo-
je, anebo odpovídalo požadavkům za-
městnavatelů na trhu práce.
Městský obvod pro tuto výzvu před-
ložil projekt, který řeší modernizaci 
všech základních škol v obvodu, tedy 
Základní školu Bohumínská 72/1082, 

Základní školuPěší 1/66 v Muglinově, 
Základní školu Chrustova 24/1418 
a Základní školu Škrobálkova 51/300 
v Kunčičkách. 
Výbor Regionální rady na svém zase-
dání konaném dne 21. 4. 2010 dopo-
ručil tento projekt k financování ve 
výši 8 milionů 400 tisíc korun.
Projekt „Modernizace vybavení zá-
kladních škol městského obvodu Slez-
ská Ostrava“ je zaměřen především 
na zavádění ICT a multimediálního 
vybavení do odborných učeben, pří-
padně kmenových tříd a podle potřeb 
jednotlivých škol rovněž na moderni-
zaci vybavení odborných laboratoří. 
V rámci projektu tak budou školy vy-
baveny nejen výpočetní a multimedi-
ální technikou, ale i výukovými sadami 
a modely pro jednodušší prezentaci 
a pochopení základních fyzikálních či 
chemických jevů. Mimo to budou vy-
budovány třídy pro specializovanou 
výuku, tzv. digitální jazykové labora-
toře včetně ICT.  
Hlavním cílem pořízení nového vyba-
vení je modernizace výuky a metod 
vzdělávání a vytvoření kvalitního zá-
zemí pro výuku výpočetní techniky, 
jazyků, přírodních věd, ale i jiných 
předmětů.  Mgr. Lenka vavříčková

Školy budou mít 
špičkové vybavení

PřIjímací zkOušky PrO talentOVané dětI

V týdnu od 7. do 11. června 2010 v době od 14 do 17 hodin se budou konat při-
jímací zkoušky do Základní umělecké školy Edmunda Runda ve Slezské Ostravě.

Pro školní rok 2010/11 budou přijímáni noví žáci do následujících oborů:

 � hudební   přípravná hudební výchova, klavír, keyboard, varhany, cem-
balo, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, 
zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, zpěv, sborový zpěv

 � taneční 

 � výtvarný

 � literárně-dramatický

rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uvedených oborů osobně v: 
•  budově školy na Keltičkově ul. ve Slezské Ostravě  
•  ZŠ Bohumínská – výtvarný obor 
•  pobočce na ul. Třanovského v Radvanicích
•  ZŠ U kříže v Michálkovicích
•  nebo na tel. č. 595245941, popř. prostřednictvím přihlášky na webových 

stránkách školy.

Zahájení výuky ve školním roce 2010/11:

Středa 1. září 2010 ve 1400 hod.

Dámy často slýchají: „Dnes 
je pálení čarodějnic. Raději zů-
staňte doma!“ Pro děti nižšího 
stupně ZŠ Chrustova to dne 
28. 4. naopak znamenalo vý-
zvu: „Nahoďte kostýmy a hurá 
na hřiště, zábava začíná!“ 
V areálu školy se sešla spousta dětí se 
svými rodiči a ve tři hodiny odpoledne 
zahájil celou akci ředitel školy Radim 
Motyčka. Veškerá příprava i pestrý 
program byl pod záštitou učitelek 
a asistentek nižšího stupně. Jednotlivé 
třídy měly stylové stánky, kde se pří-
chozí mohli jednak pobavit vtipnými 
soutěžemi, jednak uspokojit chuťové 
pohárky. Kdo by neochutnal žabí sliz, 
kouzelné koláčky a lektvary či myšky? 
Nebylo se čeho bát, pod těmito k chuti 
nepříliš lákajícími názvy se skrývaly 
naprosté delikatesy. Kdo si však nepo-
trpí na experimenty, mohl vše dohnat 
v bufetu s občerstvením, popřípadě 
si koupit párek a opéct si jej dle své-
ho gusta. Každý měl zároveň možnost 
potěšit někoho blízkého, a to třeba za-
koupením voňavého pytlíčku či dětmi 
vyrobených košťátek. A jak by k tomu 
přišel slon ze ZOO Ostrava, kterého 
naše škola sponzoruje? Ani na něj se 
nezapomnělo - u stánku 2. třídy čekala 

„kouzelná sloní pokladnička“ na drob-
né příspěvky. Zde si také děti mohly 
nechat vytvořit čarodějné malování na 
tělo. Největší show vypukla v 16 hod., 
a to zahájením vystoupení pěveckého 
kroužku 1. a 2. třídy. Děti měly skvělou 
možnost vyzkoušet si i sólové zpívání 
do mikrofonu za doprovodu kláves. 

Po prvotním mírném zdráhání odho-
dily stud a skvěle se pobavily. Ostatně 
stejně jako u „koštěcího tance“. Samo-
zřejmě by to nebylo ono, kdyby se pře-
ce jen na závěr nějaká ta čarodějnice 
neupálila. Zůstalo se však jen u těch 
papírových. 
  Mgr. kateřina komárková

Na „Chrustovce“ pálili čarodějnice

heřManice/  Zábavu bez práce 
si umí představit každý, ale 
komu by se líbila práce bez 
zábavy? 
O tom, že se tyto dvě odlišné činnos-
ti dají krásně skloubit a být zároveň 
přínosem, se na Den země přesvědčili 
žáci 2. stupně ZŠ Chrustova, pro které 
byl dne 23. dubna místo vyučování již 
tradičně připraven zajímavý program. 
Každou třídu čekalo v jednotlivých 
hodinách stanoviště, kde se žáci moh-
li realizovat v různých oblastech. Nej-
větší oblibě tradičně dostály dopravní 

závody, kde si děti mohly změřit své 
síly nejen v rámci třídy, ale i celé školy. 
Může se ale dobrý cyklista vydat bez-
hlavě do provozu? To asi těžko. Proto 
museli i ti nejlepší „artisté“ potvrdit 
své schopnosti také vědomostním 
testem dopravních značek a pravidel. 
Soutěž z úplně jiného soudku očeká-
vala žáky na stanovišti dalším, kde 
si přišli na své malí přírodovědci. 
Každá třída byla rozdělena na čtyři 
družstva a ta se vzájemně předháněla 
v přiřazování různých květin k jejich 
názvům. Neminul je ani ekologický 
kviz a možnost nahlédnutí do příro-

dovědných a ekologických časopisů. 
Nejlepší z nejlepších byli samozřejmě 
odměněni. A jelikož konečně nastalo 
pravé jarní počasí, nebylo od věci vzít 
lopaty, kopačky, hrábě a další náčiní 
a vyrazit na atletický ovál. Zde si žáci 
s pracovním nasazením připravili po 
dlouhé zimě atletické dráhy k hodi-
nám tělesné výchovy. Překvapivě i na 
tomto stanovišti bylo o zábavu roz-
hodně postaráno. Žáci nám ukázali, že 
práce pro ně není důvodem k špatné 
náladě, ba naopak se právě zde ukázal 
jejich smysl pro humor.
 Mgr. kateřina komárková 

Byla to práce nebo zábava?
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oStrava/ Textilní výtvarnice 
Michaela Terčová, která je 
současně pedagožkou na Os-
travské univerzitě, vystavuje 
svoji tvorbu ve Slezskoostrav-
ské galerii.

Představuje tam objekty vzniklé tka-
ním, batikováním i technikou patchwor-
ku. K samostatné tvorbě inspiruje i své 
studenty. Nejtalentovanější z nich při-
zvala ke spolupráci na výstavě. 
Výstava byla zahájena slavnostní ver-
nisáží, na které přivítala hosty gale-
ristka Slezskoostravské galerie Věra 
Vahalíková a místostarosta Slezské 
Ostravy Radomír Mandok. 
Sama autorka Michaela Terčová k vy-
staveným exponátům říká: „Jak už 

sám název výstava napovídá, je to 
výstava má a mých žáků. V poslední 
době se kloním k myšlence, že je to 
úplně ideální spojení. Já studentům 
připravuji témata a motivuji je, a když 
pak spolu vystavujeme, tak přejímá-
me jeden od druhého své nápady 
postřehy a právě v té vzájemné ko-
munikaci se rodí další a další nápady.“ 
Terčová vystavuje i své vlastní práce 
jako například vázané tapiserie a dal-
ší techniky, u které vychází z voskové 
batiky, která je dále kombinovaná.“ 
Terčová i její studenti se obávají  zru-
šení výtvarné výchovy na základních 
a středních školách. Výstava potrvá do 
13. června a určitě stojí za zhlédnutí. 
Slezskoostravskou galerii najdete v bu-
dově radnice na Těšínské ulici.
  Marie Stypková

výstava tvorby prací Michaely terčové

Vystavuje se studenty

SPOLEČNĚ. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na které byli přítomni i studenti docentky Terčové. Foto/  Marie StyPková

SLezSká oStrava/  Cyklus 
komorních koncertů, které se 
konají za podpory statutárního 
města Ostravy v obřadní síni 
slezskoostravské radnice, 
pokračuje v pondělí 14. června 
2010 koncertem umělců, 
kteří se řadí k absolutní špičce 
českého koncertního umění. 
Klavírista Lukáš Vondráček, houslista 
Jiří Vodička a violoncellista Petr Nou-
zovský přes své mládí již dosáhli vý-
znamného postavení nejen u nás, ale 
i na světových pódiích.
Opavský rodák Lukáš Vondráček byl 
přijat již jako dvanáctiletý na Ostrav-
skou univerzitu, kde studoval pod ve-
dením prof. Rudolfa Bernatíka, soukro-
mě také studoval ve Vídni u prof. Petera 
Barcaby a v polských Katovicích u prof. 
Anderzeje Jásinského. V dětských le-
tech se stal vítězem několika národních 
resp. mezinárodních soutěží (např. 
Ama+deus Brno, Prague Junior Note, 
Košice 1995 atd.). První zahraniční 
turné absolvoval v roce 1997, když se 
představil v americkém Chicagu. Z nej-
známějších světových pódií, kde Lukáš 
Vondráček vystoupil, jmenujme ales-
poň newyorskou Carnegie Hall, Operu 
v australském Sydney, Santory Hall 

v Tokiu, Royal Festival Hall v Londýně, 
nebo Auditorio Nacional v Madridu, 
Houslista Jiří Vodička patří k nejlepším 
českým houslistům. Již v dětství na sebe 
upozornil vítězstvími v mnoha soutě-
žích - v Mezinárodní houslové soutěži J. 
Kociana, Prague Junior Note a Čírenie ta-
lentov. V roce 2002 získal první cenu na 
mezinárodní houslové soutěži Beetho-
venův Hradec a v témže roce i cenu pro 
nejlepšího účastníka houslových kurzů 
Václava Hudečka. Titul absolutního vítě-
ze si odnesl také v roce 2004 z prestižní 
mezinárodní houslové soutěže Louise 
Spohra v německém Výmaru. 
Mezi naše nejvýraznější hudební talen-
ty patří i violoncellista Petr Nouzovský. 
Startem pro jeho kariéru bylo pozvání 
na mezinárodní hudební festival Praž-
ské jaro 2005. Od té doby je častým hos-
tem našeho nejprestižnějšího festivalu. 
Tito tři mimořádní instrumentalisté 
vystoupí na koncertě 14. června ne-
jen jako sólisté, ale také společně ve 
skladbách pro klavírní trio. 
Vstupenky si můžete od 1. června za-
koupit v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 10,00 do 
18,00 hodin (polední přestávka 11,30 
– 12,30), v sobotu a neděli od 10,00 
do 16,00 hodin. Případné dotazy 
vám zodpovíme na tel. 599 410 426 
a 599 410 093.   Lenka kačmaříková

romské dívky soutěžily o titul miss
SLezSká oStrava/  Nej-
krásnější romské dívky se 
v pátek 21. května sešly ve 
slezskoostravské Vesničce 
soužití, aby soutěžily o korun-
ku Miss Roma. Porota hod-
notila nejen vzhled, ale také 
dovednost a vystupování. Ko-
runku si nakonec odnesly dvě 
dívky, a to v mladší a starší 
kategorii. 
Přítomní diváci si navíc sami 
zvolili Miss sympatie. Většina 

dívek se do soutěže přihlásila proto, aby získala nové kamarády a vyzkoušela si, 
jaké to je procházet se po mole v krásných šatech. V rámci programu vystoupila 
také romská chlapecká kapela Gypsi Audii, folklorní soubor Morava a kapela Gyp-
si Octavia.  (red), Foto/  LuboMír ČaSnocha

Koncert virtuozů ve 
slezskoostravské radnici

SLezSká oStrava/  Žije ve 
Slezské Ostravě, miluje hudbu, 
dříve to byl i tanec. Stará 
se o svou tříletou vnučku 
Terezku, a přestože je na 
invalidním vozíku a částečně 
neslyší, je nabitá energií. 
Růženu Bross, vlastním jménem Rad-
milu Bláhovou, však nemusíme slez-
skoostravským občanům příliš před-

stavovat. O jejich životních radostech 
i strastech jsme už totiž psali ve Slez-
skoostravských novinách v loňském 
roce, kdy vydala svou sbírku básní 
s názvem Touha motýlího srdce. Kro-
mě básní píše také prózu. Ve svých 
povídkách kritizuje to, co se jí nelíbí, 
co ji trápí, či zraňuje.
Tentokrát se k této vitální ženě, plné 
života, vracíme znovu, abychom 
vám představili její další sbírku Ko-
lovrátek. Ta vyšla v nakladatelství 

ALFA-Omega s ilustracemi Karla 
Kocůrka. Společným jmenovatelem 
většiny básní paní Bláhové je touha po 
lásce, po obyčejném ´milém slovu, po 
pohlazení, které dokážou snášet i trp-
kou a smutnou běžnost života s úlev-
ným oddechnutím. 
Přejme tedy paní Radmile mnoho 
krásných dnů plných slunce a lásky 
a těšme se na její další knížku, tento-
krát povídkovou, s názvem Okno do 
minulosti. 

i přes svůj handicap žije růžena bross naplno

Svoje pocity přetavila do Kolovrátku

SÍLA. Paní Radmila Bláhová se i přes svůj handicap neustále usmívá a života si 
dovede opravdu vážit.  Foto/  Marie StyPková

Slovem

Slovem mě můžeš pohladit
i zohavit mou tvář,
slovem mě můžeš poranit
a vzíti z očí zář.

Slovem mě můžeš roztoužit
i duši dáti rmut,
slovem mě můžeš usoužit
a city rozbít v suť.

Slovem mě můžeš polaskat
a tělu dodat síly,
slovem mě můžeš vypráskat
i dojít k svému cíli.

 (Růžena Bross, Kolovrátek, 2010)

SLezSká oStrava/  K podpoře 
vyhlášené veřejné sbírky 
na pořízení kompenzačních 
pomůcek uspořádal Domov 
pro seniory (DS) Kamenec 
18. května 2010 v 15 hodin 
Benefiční slavnost. 
„I přes nepřízeň počasí jsme příjem-
ně strávili odpoledne. Původně se 
mělo vše konat na zahradě našeho 
domova, kvůli dešti jsme ale zůstali 
uvnitř,“ řekla vedoucí sociálního útva-
ru DS Kamenec Jitka Kociánová s tím, 
že motivací k pořádání této akce byla 

také podpora nákupu kompenzačních 
pomůcek k zajištění větší soběstač-
nosti imobilních seniorů. 
Babičkám i dědečkům hrál k poslechu 
i k tanci známý ostravský zpěvák Zde-
něk Krásný s doprovodnou skupinou, 
s velkým ohlasem se setkalo předsta-
vení skupiny historického šermu a tan-
ce - Rytíři Svatého Grálu z Ostravy. 
„Chtěli bychom touto cestou srdečně 
poděkovat vystupujícím za to, že pod-
pořili naši myšlenku a své vystoupení 
vzali jako charitativní akci. Součástí 
slavnosti byla i veřejná dražba výrob-
ků našich seniorů.,“ doplnila Jitka Ko-
ciánová.   (red)

Senioři se dobře pobavili

PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE. Babičky a dědečkové, kteří tráví podzim svého života 
v Domově seniorů na Kamenci ve Slezské Ostravě, strávili příjemné odpoledne. 
 Foto/  LuboMír ČaSnocha

od Dvořáka 
k současnosti
Slezská Ostrava/  Od Dvořáka k sou-
časnosti. Tak se jmenuje slavnostní 
koncert, který se uskuteční v pátek 
11. června v obřadní síni Slezskoos-
travské radnice. V podání Janáčkova 
tria na něm zazní díla Jiřího Gamro-
ta- Variace na Janáčkovo téma, Zdeň-
ka Lukáše - Trio Boema a Antonína 
Dvořáka - Klavírní trio B dur op. 21. 
Nad koncertem připomínajícím mimo 
jiného dvě letošní jubilea – XXXV. roč-
ník Janáčkova máje a 10. výročí vzniku 
Vysoké školy podnikání, a.s., převzal 
záštitu starosta MěOb Slezská Ostrava 
Ing. Antonín Maštalíř. 
V průběhu večera budou posvěceny 
zcela nové insignie vysoké školy, zhoto-
vené turnovským šperkařem Tomášem 
Procházkou a sochařem Igorem Kitz-
bergerem, který ve výstavní síni VŠP 
představuje část svého uměleckého díla. 
Koncert začíná v 19.30 hodin.  (red)

branspartyja vás zve
Antošovská brenspartyja ve spolupráci s SDH Antošovice si vás dovoluje pozvat 
na 6. ročník zábavně-soutěžního odpoledne, tentokrát na téma Řemeslo má zla-
té dno. Vše vypukne v sobotu 19. června od 13 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. 
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Píše se rok 1910 a lidé ve Slez-
ské (tehdy Polské) Ostravě se 
zřejmě stejně jako my radují, 
že je červen. Žijí svými každo-
denními radostmi i starostmi, 
které se, jak patrno z dobové-
ho tisku, nijak zvlášť neliší od 
těch dnešních. Nahlédněme 
proto společně do Ostravské-
ho denníku, Ostravských listů 
a dalších dobových tiskovin 
a připomeňme si, o čem se 
tehdy v červnu psalo. 

Placení ve veřejné nemocnici
Advokátní solicitátor byl ošetřován 
ve veřejné nemocnici po dobu od 6. 
července do 1. září. Výlohy za 28 dní 
hradila okresní nemocenská poklad-

na, ostatek žádala nemocnice cestou 
administrativní na ošetřovanci. Spor-
ná věc dostala se až k nejvyššímu 
soudu, který rozhodl, že člena nemo-
censké pokladny, pokud jeho nároků 
na podporu proti této pokladně trvá, 
nelze přidržeti k tomu, aby zapravil 
výlohy spojené s pobytem ve veřej-
né nemocnici za dobu delší 4 neděl. 
Člen nemocné pokladny má nárok na 
bezplatné ošetření lékařské, nárok 
bezpodmínečný, nezávislý na jeho 
majetkových poměrech. Byl-li člen 
léčen v nemocnici, má tato nárok na 
náhradu pouze proti pokladně, která, 
jde-li o veřejnou nemocnici, povinna 
jest nésti útraty nejvýš do čtyř neděl. 
Člen další povinnosti nemá a nastupu-
je pak povinnost obcí a zemí. 

k obecním volbám v Muglinově
Malá tato víska mezi Hrušovem a Pol-
skou Ostravou hostí ve svém středu 
také několik Židů, Němců a renegátů, 
kteří mají své sídlo v kolonii zvané Me-
xiko. Těchto několik lidí, k nimž patří 
známý germanizátor vrchní inženýr 
ve výslužbě Böhm, židák Langfelder, 
hostinský Höfer, cihelna atd., už dáv-
no chystají se dostati obec do svých 
rukou. Chtějí, mají aspoň takový plán, 
kdyby se jim jejich záměr podařil – 
přičiniti se o to, aby Muglinov byl při-
vtělen k Hrušovu. Co by to znamenalo, 
není zapotřebí podotýkati. 

zaplatil námluvy smrtí
22letý horník Josef Gdovský pracující 
na Hubertově jámě v Hrušově – 25. t. 
m. pocítil zvláštní milostné touhy, kte-
ré ho přiměly k pronásledování jistého 
děvčete. Nevyplatilo se mu to. Havíři 
J. Sroka a F. Bernat počíhali si na něj 
blíže železničního mostu v Hrušově 
a tam jej asi o 10. hodině v noci tak 
dokonale stloukli, že zůstal na místě – 
u plotu ležeti v bezvědomí. Ležel tam 
po celou noc.  Ráno vidělo jej tam obe-
censtvo ještě o půl 9 hod. Myslilo si, že 
je opilý – zatím lékař dr. Mitzely kon-
statoval – krvácení do mozku. Gdovský 
dostal silnou ránu do hlavy. V ostrav-
ské nemocnici, do níž byl dopraven, 
ještě téhož dne zemřel. K vědomí ne-
přišel vůbec. Havíři Sroka a Bernat 
byli zatčeni a dopraveni k okresnímu 
soudu na Polskou Ostravu. 

utopil se v žumpě
Rodina skladníka na Terezii p. Menší-
ka postižena byla v sobotu neštěstím. 
V pátek v podvečer hrály si tři děti 
pana J. Menšíka, dozorce na jámě Te-

rezie v Polské Ostravě, spolu s jiným 
hochem na dvoře na skrývačku. Po 
chvíli přišel jeden z hochů s oznáme-
ním Marii Menšíkové, která v nepří-
tomnosti manželky p. Menšíka vede 
domácnost, že v záchodové žumpě 
něco šramotí. Když se tříletý Rudolf 
M. dlouho nevracel, nahlédl jeden 
z dozorců do otevřené kůlničky nad 
záchodovou žumpou, pozdvihl poklop 
a spatřil dole ležet lidské tělo. Hoch 
schoval se asi při hře do kůlničky, při 
tom spadl do žumpy asi metr zvýší, 
naplněné výkaly a tam utonul. Přivo-
laným lékařům nepodařilo se přivésti 
hocha více k životu. 

Milostné dobrodružství 
u „černého mostu“ na Pol. ostravě
Vlašský deník J. Puhli toulal se včera 
po Polské Ostravě. Zatoulal se až k tak 
zvanému „černému mostu“. Vešel do 
domu hlídače a žádal hlídačovu ženu, 
aby se mu dala napíti vody. Když zpo-
zoroval, že žena je sama doma, počal ji 
nebezpečným způsobem činiti milost-
né návrhy. Žena před nevítaným mi-
lovníkem uprchla. Talián vyšel, lehl si 
do trávy a tam byl polsko-ostravským 
strážníkem zatčen.

Smělá krádež v heřmanicích
Do bytu pí. Ševčíkové v Heřmanicích 
vloupali se v sobotu v noci asi k 11. 
hodině neznámí zloději a odcizili čty-
ři celé obleky. Krádež byla provede-
na, když domácí spali. Lupiči do bytu 
vnikli oknem. Ze všeho je patrno, že 
byli velice dobře obeznámeni s bytem. 

První lékařka na Moravě
Slečna MUDr. Marie Peigerová, usta-
novená kuratoriem pensionátu „Ves-
ny“ v Brně počátkem příštího roku 
lékařkou Vesnina pensionátu na místě 
odcházejícího primáře MUDra. Jar. El-
garta, vyučovati bude zdravovědě na 
školách Vesniných. Současně zahájí 
v měsíci září veřejnou praksi lékař-
skou v Brně. Byvši na doktorku lékař-

ství promována na pražské universitě 
28. března 1904, súčastnila se praktic-
ké činnosti na klinice vnitřních nemocí 
prof. Dra. J. Thomayera, na c. k. české 
poliklinice (oddělení ušních, nosních 
a hrtanových chorob), na c. k. klini-
ce pro nemoci kojných, novorozenců 
a kojenců, v české dětské nemocnici 
a na gynekologické klinice dvorního 
rady profesora Dr. K. Pawlíka. 

hrušovská slavnost
Dle dosavadních přihlášek, které 
obdržel slavnostní výbor, možno už 
dnes říci, že účast hrušovské slavnosti 
bude přímo obrovská. Hlavní zájem 
obrací se ovšem k průvodu, k němuž 
je pozváno na 160 spolků a korporací. 
Hlavní průvod vyjde z Polské Ostravy 
(Zámostí) ve dvě hodiny odpoledne 
do Hrušova na místo slavnostní. Prů-
vod z Vrbice, jehož se súčastní spolky 
a obecenstvo z Bohumína, Skřečoně, 
Dětmarovic atd. – vyrazí z Vrbice o 2. 
hodině odpoledne. Oba průvody do-
provázeti budou hudební sbory. Slav-
nost je pořádána ve prospěch české 
školy v Hrušově a ve Vrbici, která se 
právě staví a bude po prázdninách 
otevřena. 

to se děje v ostravě stále
Minulý týden den co den prali se večer 
pacholci z jarošovského pivovaru tak 
zuřivě, že obyčejně krev tekla každý 
den. Dokonce ve středu jednoho pa-

cholka tak seprali, že zůstal polomr-
tev ležet. Tyto věci odehrávaly se den-
ně kolem 9. hodiny večer a o policejní 
stráži ani slechu. Ostravský policejní 
šlendrián stává se čím dál tím více po-
věstnějším. 

otec trojčat řádil jak černá ruka
Trojčaty obdařena byla rodina horní-
ka Glombovského. Novorozeňata při-
šla však na svět mrtva. Glombovský 
nad takovým rodinným obratem tře-
bas mrtvým se tak rozvzteklil, že vypil 
několik židlíků a potom sepral ženu 
svého souseda a udělal takový randál, 
že celý dům byl vzhůru nohama. Poli-
cista, ačkoli byl vyzván, aby zakročil, 
přec nechal Glombovského řádit dál, 
až teprve na zakročení několika sou-
sedů byl zjednán pořádek. 

utopila se
V sobotu večer šla se okopupati služ-
ka p. Durčáka, kamnáře v Muglinově 
(Mexiko), do nádržky vodní, žumpy, 
nalézající se na zahradě vedle obyd-
lí p. Durčáka. Nešťastnou náhodou 
padla do prohlubně 1,60 m hluboké 
a utonula. 

(z dobového tisku – květen 1910 
– Ostravské listy, Ostravský denník – 

Archiv města Ostravy)

Stranu připravila ve spolupráci s Ar-
chivem města Ostravy

Marie Stypková 

Stalo se před sto lety v Polské Ostravě

Jarmarky na Slezské 
měly svou tradici
Od středověku usilovalo každé měs-
to o povolení takzvaných výročních 
trhů. Jejich udělení si velmi cenilo. 
Ve Slezské Ostravě byly výroční trhy 
dva – na jaře a na podzim, vždy ve 
čtvrtek. 
Prodejcům a jejich stánkům byl vyme-
zen prostor od budovy bývalé spoři-
telny (u Sýkorova mostu) až k součas-
nému Gagarinovu náměstí. Jednotlivé 
výrobky měly tradičně vyhrazeno ur-
čité místo – stanoviště. U spořitelny 
nabízeli své výrobky pernikáři, cukrá-
ři, prodejci s tureckým medem a hned 
v ulici lákali nakupující vyvoláváním 
jako například Turecký med, papá se 
hned!   

výborné perníky míval 
pernikář z Frýdku 
Na volném prostranství před kinem 
stánky nebyly, tam měli své zboží 
rozložené na zemi hrnčíři a obchod-
níci s nádobím. Na dnešním Gagari-
nově náměstí nabízeli jarmarečníci 
textilní výrobky. Někde mezi těmi-
to potřebnými věcmi, o které býval 
velký zájem, protože bylo levnější, 
než v obchodech, se našlo i mís-
to pro hračky. Buď dřevěné, často 
pěkně zdobené vypalováním, nebo 
různě pomocí provázků pohyblivé. 
Mezi dřevěnými hračkami, které ob-

vykle napodobovaly užívané před-
měty (maslinky, vozíčky, trakářky, 
židličky a podobně), bývaly i hrač-
ky košíkářské. Dětmi byly oblíbeny 
různé krasohledy, různé čínské pa-
pírové prostřihované pruhy, které 
měnily tvar, když se stočily, natáh-
ly, přehodily. Také malé parádnice 
našly drobnou a lacinou bižuterii, 
kluci zase biče, meče a další typicky 
mužské předměty. Na jarmarku bylo 
tolik krásy, že se dětské oči nemoh-
ly ani dost vynadívat. Celý den byla 
ulice plná kupujících nebo jen při-
hlížejících. Tím davem občas proje-
la „lokálka“ z Hrušova nebo Michál-
kovic a přivážela další návštěvníky. 
A vešli se tam všichni. 
 Ljuba heimrichová

nadávat je tak snadné
Je někdy těžko psát vesele, když je 
smutno. Nebo nemusí být přímo až 
tak smutno, stačí, když je prostě neve-
selo. A neveselo někdy bývá. 
V uplynulých dnech nás například 
opět překvapila povodeň. A mně bylo 
neveselo až smutno ani ne tak z té 
vody všude kolem, ale spíše z lidí.
Protože je několik druhů lidí. Lidé, 
kteří se nejen snaží pro druhé něco 
dělat, ale dokonce i něco a někdy 
i hodně dělají. A jsou smíření s tím, 
že ta titěrná a mravenčí práce ne, že 

jen někdy nejde vidět, ale že ona ta 
práce téměř nikdy vidět nejde.
A pak jsou lidé, kteří by pro druhé 
něco udělali jen v případě něco za 
něco, a to ještě, kdo ví jestli.  Ukazují, 
kdo za to může, kdo neumí třeba po-
ručit dešti a větru,dokonce ani lidem, 
ani urychlit vyhlášky a zákony a umí 
jen kritizovat. A tvrdit, že kdyby na 
tom místě byli oni, už dávno by vše 
bylo tak, jak být má (např. hráz) a na-
dávají na ty, kdo se zasloužili o to, že ta 
hráz jednou stát skutečně bude.
A pak jsou lidé, kteří se starají jen 
sami o sebe a potřeby ostatních je 
nezajímají. A ti jsou v případech, kdy 
něco hrozí, třeba povodeň, nakonec 
vždycky ti největší křiklouni.
A pak jsou lidé, kteří nadávky ostat-
ních, kteří ani zdaleka nedělají tolik, 
co oni, prostě snášet musí. Třeba náš 
pan starosta či náměstek za životní 
prostředí z ostravského magistrátu. 
Třeba já osobně jim za vše moc děkuji 
a za lidi, kteří jim nadávají, a skutečně 
neprávem, se jim omlouvám.
A všem těm, kteří mají pocit, že se 
pro ně nic nedělá, bych ráda řekla, 
ať tedy sami i oni něco dělají. Ni-
kdo jim nebrání. Pokud na to mají, 
a mají na to více a umí to vše řešit 
rychleji a lépe, a být na odpovědných 
místech oni, tak by i např. ochranná 
protipovodňová hráz už dávno stála, 
tak se pak ptám - proč už dávno sami 
nepřiložili ruce k dílu? Proč na těch 

odpovědných místech nejsou? Kdo 
nebo co jim brání něco dělat pro ty 
druhé? Každý má vždycky možnost 
zapojit se. Stačí jen chtít. Nejen na-
dávat a hledat viníky. 
Takže je mi neveselo, až smutno – ale 
pomalu si zvykám, že jinak to na tom-
to našem světě už ani nechodí a ani 
chodit nebude. Vždycky musí být ně-
kdo, kdo se stane terčem druhých, ať 
dělá, co dělá.   Miriam Prokešová

Fenomén galerijních 
animací
Mezi hlavní cíly galerijní animace 
patří osobitým způsobem zatrak-
tivnit, zpřístupnit a zživotnit feno-
mén současných galerií a muzeí. 
Jedná se o velmi aktuální téma, kte-
ré nachází stále více a více odezev 
jak v řadách pedagogů, tak u sa-
motných vnímatelů uměleckých děl. 
S fenoménem tzv. galerijní animace 
se momentálně v předmětu Galerij-
ní animace, pod vedením Mgr. Dáši 
Lasotové, Ph.D., velmi intenzivně 
seznamují studenti 4. ročníku obo-
ru Učitelství výtvarné výchovy pro 
střední školy a základní umělecké 
školy. Každý ze studentů má před 
sebou semestrální úkol: promyslet 
a připravit pro své spolužáky ne-
všední zážitek z návštěvy libovolné 
ostravské výstavy. Zároveň musí 

student pro své kolegy vypracovat 
dialogový katalog, průvodce pro-
gramem animace.
Našim úkolem bylo podobným 
způsobem představit výstavu pra-
cí Ivana Titora a Igora Kitzbergera 
v Slezskoostravské galerii. Pro stu-
denty byly připraveny netradiční 
úkoly zaměřené na reflexi vystavo-
vaných děl, spolupráci ve skupině. 
Studenti dostali prostor také na 
vlastní postřehy, poznatky a nápa-
dy k jednotlivým částem progra-
mu. Jednotlivé dílčí body galerijní 
animace byly zaměřeny jednak na 
konkrétní díla obou umělců, jednak 
na obecně širší kulturně-historické 
kontexty, které se bezprostředně 
váží k odbornému studiu dějin umě-
ní (např. biblické odkazy, symbolika, 
širší umělecký kontext apod.). Důraz 
jsme v zadávaných úkolech kladli ze-
jména na vlastní tvůrčí práci studen-
tů, na podporu kreativního myšlení, 
empatii a schopnost zhmotňovat ni-
terné představy a pocity (např. pod 
dojmem hudby, příp. iluzí na vysta-
vovaná díla).
Fenomén galerijních animací je na 
našem území stále ještě ve stádiu 
rozvoje. Je dobře, že každý ze stu-
dentů v ročníku má možnost aktivní 
podíl na účasti, ale také být „na dru-
hé straně“, pracovat na přípravě a re-
alizaci galerijní animace. 
  terezie Mičková

napsali jste nám
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SLezSká oStrava/  Po více než 
dvouletém úsilí otevřel Klub 
českých turistů (KČT) v so-
botu 24. dubna 2010 novou 
naučnost stezku (NS)na území 
města Ostravy. 

Naučná stezka nese název „Slezská 
Ostrava – halda Ema“ a vede po trase 
stávající žluté turistické značky z Čer-
né louky kolem Slezskoostravského 
hradu a kostela sv. Josefa na haldu 
Ema a zpět kolem Muzea kováře Kel-
tičky a slezskoostravské radnice s od-
bočkou z haldy Ema k ostravské ZOO. 
Naučná stezka je tvořena dvanácti in-
formačními tabulemi, které přibližují 
zájemcům zajímavosti přírodní, kul-
turní, technické a především historic-
ké z okolí stezky i z celé Ostravy.
Na získání informací a obrazového 
materiálu se podílela řada institucí, 
jako je Archiv města Ostravy, Ostrav-
ské výstavy, obvod Slezská Ostrava, 
hornický historik pan Karel Slíva, 
Lesy ČR, Ostravské muzeum a další. 
Panely graficky zpracovala a vytiskla 
firma Kleinwächter Frýdek – Místek. 
Otevření NS bylo spojeno s oslavou 
Dne Země v Ostravě. Program oslav 
probíhal již od rána před Slezskoos-
travským hradem a účastnilo se jej 

přes 500 turistů nejen z řad ostravské 
veřejnosti, ale i z jiných měst. V 11 
hodin se přítomní shromáždili u 3. 
panelu naučné stezky před vchodem 
do hradu a byli přivítáni předsedou 
oblastního výboru KČT Ing. Břeti-
slavem Boháčem, který připomněl 
historii budování NS a pozval všech-
ny na první procházku po trase NS. 
S pozdravem vystoupil také náměstek 
primátora Ostravy Ing. Dalibor Madej.
Naučná stezka zatím jen obtáčí kužel 
haldy Ema, která je nejvyšším bodem 
centra Ostravy. Dosud neskončila jed-
nání s majitelem pozemku RPG RE 
Land a Obvodním báňským úřadem 
o schválení nové bezpečné stezky na 
vrchol haldy Ema, která nebude pro-
cházet aktivním termickým územím, 
ve kterém doutnají pod povrchem 
zbytky uhlí a z povrchu se viditelně 
kouří. Nyní můžete vystoupat na vr-
chol haldy jen na vlastní nebezpečí, 
po projednání bude vyznačena nová 
bezpečná stezka na vrchol haldy ze 
směru od ZOO a vybudována bude vr-
cholová plošina, ze které bude možno 
kouřící místo prohlédnout.
Při otevření NS zastupovali sponzo-
ry pan Vladislav Sobol, mluvčí OKD 
a Nadace OKD, Ing. Lukáš Ženatý, 
náměstek primátora města Ostra-
vy, za nadaci Prazdroj lidem, člen 

správní rady Nadace Landek Josef 
Gavlas a Ing. Jiří Šárek, zastupitel 
obvodu Slezská Ostrava.
Na závěr chceme pozvat k prohlídce 
naučné stezky všechny občany Os-

travy. Trasa začíná a končí u zastávky 
tramvaje na Černé louce (u divadla), na 
trasu je možno nastoupit také u ostrav-
ské ZOO. Celá trasa měří 7 km a celkové 
převýšení činí 120 m. I se zastávkami 

je možno trasu absolvovat za 3 hodiny, 
ale i více, pokud navštívíte Slezskoost-
ravský hrad, Muzeum Kováře Keltičky 
nebo Galerii v budově Slezskoostrav-
ské radnice.  ing. Mojmír nováček

Turisté otevřeli naučnou stezku na Emu

PROCHÁZKA S POUČENÍM.  Slavnostního otevření naučné stezky se zúčastnilo na 500 turistů.  Foto/  kČt oStrava

Den otevřených 
dveří ozo ostrava 
Na sobotu 19. 6. 2010 připravuje 
OZO Ostrava další Den otevřených 
dveří. Podobně jako v předchozích 
letech bude v tento den široké veřej-
nosti zpřístupněn areál OZO v Ostra-
vě-Kunčicích, kde budou k prohlídce 
připraveny nejen vozidla používaná 
pro svoz odpadů, ale i dotřiďovací 
linky, kde se připravují svezené sepa-
rované složky odpadu ke zpracování. 
Pro děti budou nachystány hry a sou-
těže a na pódiu kabaret o skřítcích 
Ozících. Další podrobnosti o připra-
vované akci se budou moci zájemci 
dočíst před blížící se akcí na webo-
vých stránkách www.ozoostrava.cz. 
 (red)

získal významné 
ocenění
kunČice/  Výrazného úspěchu dosá-
hl žák Střední školy, Ostrava-Kunčice 
ze třídy 2OKB – obráběč kovů Martin 
Weissmann v celostátní matematické 
soutěži vyhlašované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v kate-
gorii 2. ročníků tříletých oborů s výuč-
ním listem.
Mezi 107 soutěžícími z celé republi-
ky získal 1. místo. Obsahem soutěže 
bylo řešení lineárních rovnic, slov-
ních úloh a matematické výrazy. Za 
jeho vzornou reprezentaci naší školy 
mu poděkoval statutární zástupce 
ředitele Ing. Miroslav Merta a učitel 
Mgr. Daniel Koláč.  Stanislav Drozd, 
 SŠ Ostrava-Kunčice. 

Povodně očima Lubomíra Časnochy

Provizorní protipovodňovou hráz začali hasiči stavět v pátek 14. června.

Po celou dobu sledoval dění v Koblově starosta Antonín Maštalíř. 

Vedení radnice mapovalo nepřetržitě aktuální situaci v terénu. Snímek je zachy-
cuje v Koblově-Tabulkách na ulici U Štěrkovny.

Z neděle na pondělí (17. 5.) zaplavila voda domy v Žabníku. Části povodňové hráze plavaly všude v okolí. 
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Pomáháme postiženým 
povodněmi, využijte nákupu  

za SNÍŽENÉ CENY!!!
 sanační omítky   ( KVK, BAUMIT, Cemix )
 nopové folie + lišty
 difúzní lišty k sanačním omítkám

Prodejna Slezská ostrava, betonářská 1
tel.: 553 401 445, 777 626 237, 

e-mail: obchod@aastavebniny.cz
Po-Pá 630 -1700, So 730-1130

www.aastavebniny.cz
Vystřihněte tento kupón a přineste na naši prodejnu. 

Uvedený sortiment Vám bude účtován za snížené ceny.

Barevnost:

červená: CMYK 100 m / 100 y, Pantone 1795c, HKS 13, RAL 2002
černá: Pantone Process Black
šedá: 60 % černá, Pantone Cool Grey 8c, HKS 92, RAL 7046

logotyp

3

2.0popis prvků loga

  logotyp KVK  

  Je základním stavebním prvkem v prezentaci 
  společností. Jednotlivé grafické prvky
  vyjadřují jednak základní aktivitu společnosti - 
  těžbu surovin ze země a hor, 
  sídlo společnosti v horské oblasti a zároveň 
  i systémovost dodávek od základů 
  až po střechu. 

  Barevnost symbolizuje základní prvky 
  ekologie - přírodu a vzduch. 
  Současně se jedná o barvy, 
  které na psychologické škále patří 
  k nejfrekventovanějším. Modrá značí 
  harmonii, zelená sebeprosazení.

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská ostrava

Připravujeme poskytnutí sociálních služeb v 

azyLovÉM DoMĚ, na LišČinĚ 2, 
oStrava-hrušov

Příjem žádostí o poskytnutí sociálních služeb v  Azylovém domě je zahájen od 15.4.2010. Podrobné 
informace Vám rádi poskytneme osobně, nebo je najdete na internetových stránkách:

www.slezska.cz
tento projekt je spolufinancován z prostředků evropské unie prostřednictvím regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko.
Projekt „byty v domě na Liščině 2“, reg.č.: cz.1.10/2.1.00/07.00498

Společnosti, které poskytly 
finanční dar na Den Slezské
Vedení radnice děkuje všem, kteří poskytli 
finanční pomoc na organizaci slezskoostravské akce Den Slezské.

Hlavní sponzor akce

ArcelorMittal Ostrava a.s.

MORYS s. r. o.
Nové byty Ostrava s. r. o.
Technické služby, a. s., Slezská Ostrava 
CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o. 
Jan Tomický
SKATYL, spol. s r. o.
Bytostav Poruba a. s. 
KR Ostrava a. s. 
SATUM CZECH s. r. o.
EKOFAS spol. s r. o. 
DAV, a.s.
JOROS s. r. o.

VOTEK Slezská s. r. o.
MS architektura a design s.r.o. 
OKD, a. s., provoz PILA - SALMA 
Energie EZE, institut pro hospodaření 
energií, s.r.o. 
ASA expert a. s. 
VAE THERM, spol. s. r. o.
Jiří Barč – stolařství
SUPERAUTA s. r. o.
Manželé Joanidisovi
Pozemní stavitelství Zlín a. s. 

Ostatní

Knihovna v Ostravě-Muglinově, 
Hladnovská 49

Otvírací doba:
Po 9 – 12, 13 – 18
Út 9 – 12, 13 – 16
Čt 9 – 12, 13 – 18
Pá 9 – 12, 13 – 16
Pozvánka na červnové akce:
BEJVáVALO -  pohádkový kviz; výstavka po-
hádkových knih
celý měsíc během půjčování

KAMARáDI - výtvarná dílna; vyrábíme papí-
rové loutky
pondělí 7. 6. 14.00 - 15.30

Kdo bojuje s drakem? No, přece rytíř! - výtvar-
ná dílna; vyrábíme helmu, štít a brnění
pondělí 28. 6. 14.00 - 15.30

Skrývačky pro Honzíky a Kačky - slavnostní 
ohlášení vítězů soutěže
pondělí 14. 6. 14.00 - 15.30

Ohrožená zvířata - fotografická výstava ohro-
žených zvířat
celý červen během půjčování

Knihovna v Ostravě-Kunčičkách, 
Holvekova 44

Otvírací doba:
Út 9 – 12, 12.30 – 17
Čt 9 – 11, 11.30 – 15
Pozvánka na červnové akce:
Dětský den – zábavné odpoledne plné testů 
a kvízů, za které následuje sladká odměna 
(1.6.)

Ožehavé medúzy – výtvarné odpoledne, ve 
kterém pomocí vajíčkových kartonů a papíru 
s provázky vytvoříme obyvatele podmořského 
světa (6. – 15. 6., úterky)

Koho potkáš pod mořskou hladinou? – výtvar-
né odpoledne, s pomocí barevných papírů si 
skládáním vytvoříme rybu 
(22. 6. – 29. 6., úterky)

Seriálový odborník – test, vyzkoušej si znalost 
kreslených dětských seriálů (6. – 15. 6.)

Co máš po čepicí? – test, jsi chytřejší než ostat-
ní? To zjistíš v našem IQ testu. 
(17. 6. – 29. 6.)

Dětský den – zábavné odpoledne plné testů 
a kvízů, za které následuje sladká odměna
(1.6.)

Knihovna v Ostravě–Heřmanicích, 
Vrbická 133

Otvírací doba:
Út 8 – 11.30, 12 – 17
Pozvánka na červnové akce:

Oslíku, otřes se! – výtvarné odpoledne - výro-
ba papírové pokladničky
– MDD (úterý 1. 6.)

Byl jednou jeden… - kviz pro děti
(každé úterý v měsíci)

Pimprlata – výtvarné odpoledne - výroba lou-
tek z papíru
(každé úterý v měsíci)

za slezskoostravské pobočky sepsala 
šárka kuligová

Červen ve slezskoostravských knihovnách

Mezinárodní den archivů - PROFESE: ARCHIVÁŘ/ARCHIVÁŘKA
Archiv města Ostravy, Špálova 19, Ostrava-Přívoz | středa 9. června 2010
PROGRAM: 
VÝSTAVA 10.00-18.00 hod.
Ostravská archivní nej...
nejstarší listina, největší listina, nejstarší pečetidlo, nejstarší ostravská pečeť, nejstarší městská kniha a další nej- 
dokumenty budou zpřístupněny pouze v tento den ve studovně archivu 

PŘEDNÁŠKA  15.00,  17.00 hod.
Archivář – poslání či profese?

Po přednášce možnost prohlídky depozitáře

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 

kontaktní adresa:  
Nám. J. Gagarina 5, 
Slezská Ostrava
Odbor sociálních věcí


