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Větrná jáma Vrbice Archiv úřadu má 
důstojné prostory
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Sedím nad 
prázdnou, 

tedy spíše u prázdné stránky (ne 
papíru, ale v počítači), a přemýš-
lím, o čem tentokrát napsat své 
zamyšlení. Měla bych napsat něco 
veselého a hezkého, nebo něco 
o něčem veselém a hezkém. Potěšit 
druhé aspoň slovy, když už na světě 
nebývá vždycky až tak docela fajn.
Třeba letošní léto. Povodně, ohně, 
bouřky. Mrtví lidé a lidé bez domo-
vů. Lidé, kteří ztratili téměř všech-
no nebo úplně všechno. Možná 
i naději.
Jak být šťastný na světě, pokud 
víme, kolik neštěstí je nejen všude 
kolem nás, ale vůbec ve světě jako 
takovém?
Jak se usmívat, smát se, radovat? 
A jak to všechno vědění o tom, co 
se děje, unést? A zůstat v pohodě? 
Protože jen pokud jsme sami v po-
hodě, můžeme pomáhat ostatním 
a být tak k něčemu, ne k ničemu.
Někdy mne napadá, že něco „leg-
račního“ na tomto světě přece jen 
je. Když se podíváme na všechna ta 
neštěstí, - pak jsou i v něm okamži-
ky, kdy je důvod k úsměvu.
To my lidé jsme „legrační“. Tím, 
jak si myslíme, že poručíme větru, 
dešti, jak jsme namyšlení na to, co 
všechno umíme a zvládáme, jak 
jsme pyšní sami na sebe v domně-
ní, jací že to nejsme borci. Jak chce-
me být první, uznáváni a obdivová-
ni, milováni, jedineční. Jak chceme 
těm druhým ukázat, jak my za to 
stojíme – a že za to stojíme.
Hm, bude to legrační i v blížících 
se volbách. Tam si taky mnoho lidí 
legračně myslí, jak „zvládne svět“. 
Možná celý, nebo třeba jen ten svůj. 
Sama o sobě nevím, co s tím vším. 
Sedím nad prázdným, teď již dro-
bet popsaným listem papíru – 
stránkou v počítači – a přemýšlím. 
V množství moudrých je spása svě-
ta. Říkával Komenský. Myslel si to.
Kde však vzít v dnešní době ty 
moudré lidi? Kde je hledat? Ve 
spoustě těch legračních, kterých je 
všude kolem nás habakuk?
A spočívá spása světa ve štěstí? Pak 
k ní máme ve světě plném neštěstí 
a nedobrých zpráv celkem dost da-
leko.
Ale chtěla jsem psát o něčem vese-
lém a hezkém. 
Tak nevím, jestli se mi to povedlo… 
 Miriam Prokešová

zamyšlení

V domě jsou původní vypínače, zásuvky, zasouvací dveře i unikátní kotel

Liskova vila je tu pro vás
SlezSká OStraVa/ Národní 
kulturní památka - funkciona-
listická perla Ostravy z 30. let 
20. století byla poprvé ve své 
historii zpřístupněna široké 
veřejnosti. 

Chlouba slezskoostravského měst-
ského obvodu – slavná vila Eduarda 
Lisky, která se před dvěma lety stala 
národní kulturní památkou, odhalila 
svou krásu po dvě poslední srpnové 
soboty i zevnitř. Stojí ve svahu Hlad-
nov na Čedičově ulici. 
Historii Liskovy vily, které se také říká 
Šlapetova podle architektů – bratrů 
Šlapetových, přiblížil přítomným ost-
ravský historik umění Martin Strakoš. 
Slavný dům je pod dohledem památ-
kářů. I díky jejich přísnému dohledu 
se podařilo dochovat původní interiér, 
který je v dobrém stavu. Ve vile jsou 
původní zásuvky, vypínače, zasouvací 
dveře, svítidla, umyvadla i unikátní 
kotel, kterým se dům vyhřívá. 
Do slavné vily zavítal v sobotu 21. 
srpna také starosta Antonín Maštalíř. 
„Jsem opravdu hrdý na to, že jsem mohl 
vidět tuto národní památku na vlastní 
oči. Majitelce - paní doktorce Doležíl-
kové jsem daroval palmu. Myslím, že 
se bude před obrovskou prosklenou 
stěnou krásně vyjímat,“ řekl starosta 

a hned v pondělí nechal pandanus do 
vily převézt. 
„Vůbec jsem nečekala, že mi tu pal-
mu přivezete tak rychle. Politici spíš 
slibují, než konají,“ přivítala starostu 
Drahoslava Doležílková a dodala, že je 
nesmírně ráda, že může její vilu vidět 

i veřejnost. „Bylo tady opravdu hodně 
lidí, mnozí ze zahraničí. Všichni se mi 
podepisují do Knihy návštěv, takže 
tady mám poděkování nejen v anglič-
tině nebo němčině, ale také v korejšti-
ně,“ ukazuje na pro nás poněkud neči-
telné klikyháky Doležílková. 

K nádherné vile patří i rozlehlá za-
hrada, která však potřebuje neustálou 
péči. „Už jsem se domluvil se synov-
cem, který se specializuje na zahradní 
architekturu, že dá zahradu do pořád-
ku. Samozřejmě to bude konzultovat 
s památkáři,“ uzavřel starosta.  (sy)

ARCHITEKTONICKÁ PERLA. Liskova vila – národní kulturní památka - byla díky vstřícnosti majitelky – doktorky 
Drahoslavy Doležílkové – zpřístupněna veřejnosti. Mezi prvními návštěvníky byl i starosta Antonín Maštalíř. Hned další 
den přivezl palmu, která teď zdobí rozlehlou prosklenou halu.  FOtO/ Marie StyPkOVá

Azylový dům na Liščině pomůže lidem v tísni
Velká věc se podařila minulý mě-
síc městskému obvodu Slezská 
Ostrava. Během velmi krátké 
doby – několika měsíců – byl 
zrekonstruován zdevastovaný 
dům na Liščině. 

Dům je určen především pro rodiny 
s dětmi a je tak jediným zařízením 
tohoto typu na území města Ostravy. 
Tento projekt byl spolufinancován 
z prostředků Evropské unie prostřed-
nictvím Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Výše po-
skytnuté dotace činí přes 13 milionů 
korun, což je 92,5 % celkových způso-
bilých výdajů projektu. Dále byl pro-
jekt spolufinancován z prostředků sta-
tutárního města Ostrava a městského 
obvodu Slezská Ostrava.
„Rekonstrukcí bytového domu vznik-
lo deset bytových jednotek, společen-

ská místnost s hernou a zázemí pro 
zaměstnance odboru sociálních věcí,“ 
řekl vedoucí sociálního odboru Zde-
něk Matýsek a dodal, že značný zájem 
o tyto služby sociální odbor zazname-
nal už v průběhu rekonstrukce domu. 
V souvislosti s poskytováním sociál-
ních služeb v tomto Azylovém domě 
vzniklo pět nových pracovních míst 
a veškeré provozní náklady jsou fi-
nancovány z prostředků Evropské 
unie prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Moravskoslez-
sko.
„Dosud bylo poměrně obtížné zajistit 
dobrý start do života osobám opou-
štějícím školská zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, protože samotné 
poskytnutí bydlení bez navazujících 
služeb je pro tyto osoby v naprosté 
většině případů nedostačující,“ dopl-
nil starosta obvodu Antonín Maštalíř.
 Marie Stypková

CÍLENÁ POMOC. Nový azylový dům pro rodiny s dětmi v Hrušově byl slavnost-
ně otevřen 5. srpna 2010. Vlevo vedoucí sociálního odboru Mgr. Zdeněk Matýsek 
a starosta ing. Antonín Maštalíř.
 SNÍMky/ Marie StyPkOVá

Přijďte zvolit nové zastupitele Slezské a senátora
Ve dnech 15. - 16. října 2010 
čekají občany volby do Zastu-
pitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava, dále Zastupitel-
stva města Ostravy a do Senátu 
Parlamentu České republiky.

V případě nezvolení kandidáta do Se-
nátu v prvním kole proběhne druhé 
kolo ve dnech 22. – 23. října 2010, 
tedy o týden později.

Do zastupitelstva městského obvodu 
budeme volit 35 členů a do zastupi-
telstva města 55 členů. Oproti posled-
ním volbám, které proběhly v květnu 
letošního roku, se počet a číslo vo-
lebních okrsků nemění. Celkem jich 
v obvodu máme 27. „Naše hlasy bude 
sčítat více než 200 členů okrskových 
volebních komisí. Chci upozornit, že 
při těchto volbách se nevystavují vo-
lební průkazy s možností volby v ji-
ných místech, než je místo trvalého 

pobytu,“ upozorňuje vedoucí odboru 
vnitřních věcí ing. Petr Tobolík s tím, 
že každý volič hlasuje osobně a za-
stoupení není přípustné. 
Volič svou totožnost prokáže občan-
ským průkazem nebo cestovním pa-
sem, jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu.
Hlasovací lístky obdrží volič 12. říj-
na, tedy 3 dny přede dnem voleb. Ze 
závažných, zejména zdravotních dů-
vodů, může volič požádat okrskovou 

volební komisi o hlasování mimo vo-
lební místnost do takzvané „přenosné 
volební schránky“. 
Hlasování probíhá tajně a volič 
může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být vo-
leno. Volič může na hlasovacím líst-
ku označit křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to v kterékoli 
volební straně, nebo označí křížkem 
nejvýše jednu volební stranu a záro-
veň může označit křížkem další kan-

didáty. Takto volí přednostně jed-
notlivě označené kandidáty. U voleb 
do Senátu je to jednoznačné. Může 
označit křížkem pouze jednoho kan-
didáta.
Bližší informace o volbách jsou uve-
deny v zákoně č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, 
a na webových stránkách Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava www.
slezska.cz.  (sy)
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Přibyly třídy, všude se malovalo, opravovalo a uklízelo

Ve školách bylo i o prázdninách rušno
Také městský obvod Slezská 
Ostrava využil dvou prázd-
ninových měsíců k opravám, 
které je během školního roku 
takřka nemožné provádět. 
Mnohé školy a školky se tak 
oblékly do nových kabátů. 
Další, nově vybudovanou třídu budou 
navštěvovat předškoláci v Mateřské 
škole na Antošovické ulici v Koblově.
„Tato třída byla vybudována ve druhém 
nadzemním podlaží stávající mateřské 
školy. Po vybourání příček byly nově 
zřízeny herna, učebna, hygienické zaří-
zení a šatna. Nově byl zřízen také malý 
nákladní výtah,“ vyjmenovala místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková a dodala, 
že v rámci stavby bude zajištěno také 
samostatné nezávislé ústřední vytá-
pění a příprava teplé vody pro objekt 
mateřské školy. Další velkou investiční 
akcí je zateplení fasády s novým nátě-
rem, výměna oken a úprava střechy 
v Základní škole Pěší v Muglinově. 
Na nová plastová okna a dveře se 
mohou těšit také děti a zaměstnanci 
Mateřské školy Chrustova ve Slezské 
Ostravě. 

Rekonstrukci je v těchto týdnech 
podrobena také mateřská škola na 
Jaklovecké ulici. „Kromě stavebních 
úprav se zde vyměňují okna. Tamní 
dvě herny byly zvětšeny, vyměněna 
byla rovněž podlaha, osvětlení, okna 
a dveře,“ řekla vedoucí investičního 
odboru Libuše Žídková. 
Novou fasádu dostala také mateřská 
škola na Slívově ulici. Z projektu na cel-
kovou rekonstrukci budovy mateřské 
školy byla do konce školních prázdnin 
dokončena výměna všech stávajících 
oken a dveří, která byla v havarijním 
stavu. Současně byly vymalovány 
všechny vnitřní prostory budovy. 
Pokud jde o další školská zařízení ve 
Slezské Ostravě, všude se uklízelo, 
čistilo, leštilo, prostě dávalo do pucu, 
aby se v něm jak učitelé, tak žáci cítili 
v novém školním roce dobře.
  Marie Stypková

GRUNTOVÁNÍ. Ve slezskoostrav-
ských školách se během prázdnin ne-
jen uklízelo, ale také bouralo, stavělo 
a měnilo tak, aby se na začátku škol-
ního roku všechno lesklo. Snímek za-
chycuje práce na rekonstrukci ZŠ Pěší 
v Muglinově.  FOtO/ lubOMÍr ČaSNOcha

Jediná technická památka – „živá“ lokalita na území Slezské Ostravy

Větrná jáma Vrbice má bohatou historii
Areál jámy Vrbice se nachází 
v severovýchodním rohu 
katastrálního území Hrušov 
na pomezí s katastrem Vrbice, 
která je dnes součástí města 
Bohumína. 

Stojí bezprostředně na severním 
okraji železniční tratě, kterou spo-
lečnost Severní dráha Ferdinandova 
vybudovala v roce 1911 z Vídně do 
Krakova. Dnes spojuje hlavně Moravu 
s Bohumínem. Společnost tady tento 
areál postavila, aby přímo z oken vla-
ků společnost prezentoval.
Píšu o tom proto, že jsem se na pozvá-
ní komise životního prostředí mohl 
zúčastnit jejího výjezdního zasedání. 
Tím mi bylo umožněno areál navští-
vit. Píšu o tom také proto, že by o něm 
měla vědět veřejnost. Komise celou 
akci zajistila, když se domluvila na ná-
vštěvě se zástupci dnešního vlastníka 
společnosti Green Gas DPB, a.s.
Na rozdíl od jiných lokalit je jáma Vr-
bice dodnes takzvaně živá, protože je 
využívána pro těžbu (odsávání) důl-
ních plynů, zejména metanu, který se 
uvolňuje z uhlí z uzavřených dobýva-

cích prostorů dolů Hubert (Stacha-
nov) v Hrušově a Rudý říjen v Heřma-
nicích. Je dodáván do průmyslových 
podniků Bohumína. Svou činností 
zajišťuje bezpečnost povrchu proti 
důlním plynům.

Při naší návštěvě jsme byli přivítání ve-
doucím Divize plynu společnosti Green 
Gas ing. Otakarem Grezlem, který členy 
komise seznámil se současným vyu-
žitím areálu, který slouží hlavně jako 
základna pro rozvod důlního plynu pro 

průmyslové využití. Následně správce 
objektu ing. Pavel Broskevič sezná-
mil přítomné s historií, architekturou 
a technickým vybavením, které tvoří 
komplex technické památky.
Komplex technické památky zahrnu-
je budovy z režného zdiva, které jsou 
kryty mansardovými střechami. Je tu 
postavena jámová budova s 16,5 me-
try vysokou příhradovou těžní věží 
vyrobenou v Moravské Ostravě. Vedle 
ní jsou po obou stranách ventiláto-
rovny. U jámové budovy (se zasypa-
nou jámou) je strojovna s unikátním 
asynchronním vratem z roku 1916. 
Byl vyroben v Pražské strojírně a do-
plněn elektrickou částí AEG Vídeň. Je 
zde také zachován elektrický pístový 
kompresor Siemens.
V areálu postupně probíhají opravy 
budov a zařízení, do kterých již bylo 
investováno pře 4,5 miliónů Kč.
V areálu jámy Vrbice byl rovněž vyvr-
tán vrt, ze kterého je odsáván plyn. Ten 
se přeměňuje v blízké kogenerační jed-
notce na elektrickou energii a teplo.
Jsem přesvědčen, že po skončení 
oprav bude areál zpřístupněn veřej-
nosti a stane se cílem turistů z blízké 
dálnice a silnice Ostrava - Bohumín. 

Větrná jáma Vrbiceje je svým architek-
tonickým pojetím unikátní připomín-
kou umu techniků a dělníků na přelomu 
19. a 20 století, a proto je zapotřebí ji 
chránit pro budoucí generaci. Je správ-
né, že podobné stavby jsou zařazovány 
do souboru památek industriálních. 
Jsou připomínkou odborné vyspělostí 
našich předků, kteří dovedli využít bo-
haté palivové základny a efektivního 
dopravního systému k rozvoji hornictví, 
hutnictví, chemie i energetiky a s tím 
souvisejících dalších doprovodných 
odvětví z oboru strojírenství. Tento 
růst výroby dával potřebu nových pra-
covních sil, které si zase vyžádaly nové 
stavby bytových domů a s tím i rozvoj 
infrastruktury a občanské vybavenos-
ti. Velkou a důležitou roli zde sehrála 
před II. světovouválkou i Báňsko-hutní 
společnost, na kterou není v této sou-
vislosti možné zapomenout. Jde o spo-
jení hornictví s navazující výrobou oceli, 
bez které si dnešní život neumíme před-
stavit. Na pozdější extenzivní výrobu 
doplatilo životní prostředí našeho regi-
onu, se kterým se nyní musíme všichni 
urychleně vypořádat novými technolo-
giemi pro zlepšení života našich obča-
nů.  karel Slíva, ing. Jiří Šárek

ŽIVOUCÍ PAMÁTKA. Větrná jáma Vrbice je dnes využívána pro odsávání důlních 
plynů. Na snímku členové komise životního prostředí. FOtO/ DaViD bOřuta

Prázdniny skončily, škola začíná…

Opět je to tady. Přišlo září a s ním ne-
odmyslitelně i nový školní rok. Našim 
školákům začínají starosti a denní po-
vinnosti spojené se  školou, kantorům 
se možná na čele objevilo pár vrásek, 
ale věřím, že si všichni odpočali a jsou 
připraveni úkoly, které na ně čekají, 
zvládnout.

Ředitelé s pedagogy našich škol a ma-
teřinek se poctivě připravili, aby uví-
tali nové žáky - naše prvňáčky - na 
startu jejich vzdělávání. Jsou připra-
veni na to, aby dali svým žákům ten 
správný základ do života a ti pak moh-
li pokračovat na středních a posléze 
někteří z nich i na vysokých školách. 
Neboť vědění a vzdělání je poklad, 
který si každý neseme v sobě a který 
nám nikdo již nevezme.
Proto si dovoluji ještě jednou popřát 
všem našim žákům a studentům jen 
samé studijní úspěchy a v žákovských 
jen výborné a pochvaly. Našim peda-
gogům pevné nervy, nevyčerpatelnou 
zásobu energie a dobré nálady dopl-
něné neuhasínajícím úsměvem na 
rtech.
 A nám všem, kteří jsme jen v roli po-
zorovatelů, samou radost nad naší 
omladinou, která, ač to zní jakkoli frá-
zovitě, je naší budoucností. 
 radomír Mandok, místostarosta 

Nový kabát dostaly hned dva chodníky
Nový kabát dostaly během dvou 
prázdninových měsíců hned 
dva chodníky na území měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 
Prvním z nich byl chodník, který vede 
od přechodu pro chodce na Bohumín-
ské ulici směrem ke slezskoostravské 
radnici na Těšínské ulici, druhý na Ko-
něvově ulici v Heřmanicích. 
V rámci úprav chodníku ke slezsko-
ostravské radnici došlo ke změně 
skladby chodníku. „Stávající asfalto-
vá konstrukce byla vybourána a na-
hrazena zámkovou dlažbou,“ řekla 
vedoucí investičního odboru ing. Li-
buše Žídková s tím, že stavební úpra-
vy byly rozděleny do dvou částí - od 
Keltičkovy ulice po památník a od pa-
mátníku po již zmíněný přechod pro 
chodce na Bohumínské ulici. 
„V této části došlo ke zmírnění sklonu, 
takže věříme, že hlavně pro starší lidi 
bude cesta k radnici méně namáhavá, 
než tomu bylo doposud. Mezi oběma 
částmi je navrženo odpočívadlo, což 
jistě chodci přivítají,“ dodala Žídková. 

Doplnila, že nově bude vybudováno 
zábradlí v prostoru památníku. Sta-
vební práce byly zahájeny v srpnu le-
tošního roku, dokončeny budou podle 
smlouvy o dílo v září 2010.
Změn k lepšímu dozná také chodník 
na Koněvově ulici v Heřmanicích. 
Doplní stávající dopravní infrastruk-

tury od zastávky MHD na Kubínově 
ulici k rodinným domům podél této 
ulice. „Bude provedena rekonstrukce 
příjezdové komunikace, výstavba no-
vého chodníku a oprava stávajícího 
chodníku. Doplněno bude rovněž ve-
řejné osvětlení,“ vyjmenovala vedoucí 
investic. 

PRO LEPŠÍ POHODLÍ. Vcelku náročné stoupání po chodníku od Bohumínské 
ulice ke slezskoostravské radnici by mělo být po rekonstrukci pro občany přija-
telnější.  FOtO/ Marie StyPkOVá
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Důstojné prostředí by mělo zmírnit stres, který zažívají mnozí občané při vyřizování na úřadech

Úřad na Gagarinově náměstí má novou recepci
SlezSká OStraVa/ Důstojné 
prostředí čeká na všechny 
občany, kteří musejí na úřad 
vyřídit si různé záležitosti. Ve 
vstupních prostorách budovy 
úřadu našeho městského 
obvodu na Gagarinově náměs-
tí byla totiž během prázdnin 
vybudována nová recepce. 
Zdejší zaměstnankyně poradí obča-
nům, na koho se obrátit s tou nebo 
onou záležitostí, pomohou jim, pokud 
budou chtít něco zkopírovat a podob-
ně,“ řekl místostarosta Petr Zezulčík 
a dodal, že vedení stejně jako úřední-
ci mají zájem na tom, aby občané byli 
spokojeni. „Jsem přesvědčen, že když 
přijde občan na úřad a vstoupí do re-
cepce, která připomíná spíše hotelo-
vou atmosféru, pomůže to hodně jeho 
psychice. Vždyť kdo z nás chodí rád 
po úřadech,“ hodnotí místostarosta 
Radomír Mandok.
Rozsáhlá rekonstrukce vstupních 
prostor byla realizována na základě 
rozhodnutí rady městského obvodu 
z května letošního roku. Práce pro-

vedla firma Jiří Barč v průběhu měsíců 
červena a července. Výše rekonstruk-
ce se vyšplhala na 956 tisíc korun.
V rámci stavebních úprav bylo de-
montováno původní zařízení, omít-
ky stěn a stropu stejně jako podlaha 
z PVC. Poté dělníci provedli například 
novou elektroinstalaci, vodoinstalaci 
kuchyňky, vybudovali sádrokartono-
vou příčku, vyrovnali zdi, vyměnili 
dveře, položili novou podlahu, vyma-
lovali a nainstalovali nový nábytek. 
Součástí nové recepce jsou také po-
suvné automatické dveře, klimatizace 
nebo čisticí zóna.
„Věříme, že jsme alespoň částečně 
přispěli k tomu, aby se naši občané cí-
tili při vyřizování různých záležitostí 
příjemněji, než tomu bylo doposud,“ 
uzavřel místostarosta Mandok. 
 Marie Stypková

DŮSTOJNĚ. Úřady obecně jsou pro 
mnohé občany černou můrou. I proto 
se vedení obvodu rozhodlo zpříjemnit 
zdejší prostory o novou recepci. Na 
nové prostory se přišel podívat během 
své dovolené i místostarosta Radomír 
Mandok.  FOtO/ Marie StyPkOVá

Vynikajíci sólisté ve 
Slezskoostravské radnici
Slezská Ostrava/ Po mimo-
řádně úspěšném červnovém 
vystoupení tria Vodička - Nou-
zovský - Vondráček vystoupí 
na příštím koncertu cyklu 
ve slezskoostravské radnici 
21. září vynikající zahraniční 
umělci. 
Hlavní sólistkou bude sopranistka 
Desireé Brodka, sólistka opery v Ham-
burku, která je uznávanou interpret-
kou jak operního, tak i koncertního 
repertoáru. Studovala v Německu 
a USA, jako mimořádně talentovaná 
dostala stipendium Fulbrigtovy na-
dace a grant společnosti Richarda 
Wágnera. Byla sólistkou významných 
mezinárodních festivalů v Německu, 
USA, Itálii, Norsku, Koreji a jinde. Její 
hlasové dispozice a vynikající technika 
jí umožňují interpretovat nejobtížněj-
ší operní i koncertní party s velikým 
výrazem a přesvědčivostí.
Violoncellista Mineo Hayshi studoval 
nejprve v Japonsku a poté na proslulé 
Ženevské konzervatoři, kde ukončil 
studium 1. cenou. V roce 1975 zvítězil 

na mezinárodní soutěži v Bělehradě, 
poté vystupoval jako sólista v Evro-
pě, Asii a USA. Jeho americké turné 
kulminovalo recitály ve Washingtonu 
DC a v Newyorské Carnegie Hall. Žije 
trvale ve Švýcarsku a vystupuje kon-
certně jako sólista i člen komorních 
souborů.
Reiner Armbrust studoval v němec-
kém Karlsruhe a poté v Paříži a Avi-
gnonu obor hry na klavír a dirigová-
ní. Jako dirigent působil u několika 
operních divadel v Německu (Karls-
ruhe,Würzburg) a vedl významné 
operní projekty na festivalech ve 
Strassbourgu, Würzburgu, Bayreuthu, 
ale také ve Washingtonu nebo Pekin-
gu. Jako komorní pianista spolupracu-
je se světovými pěvci i instrumenta-
listy. V programu uslyšíme převážně 
skladby baroka a klasicismu (Bach, 
Händel, Francesco de Majo) a G. Fau-
ré. R. Armbrust bude hrát na klavír 
i varhany.
Koncert se koná v úterý 21. září v 19 
hodin v obřadní síni slezskoostravské 
radnice. Vstupenky v ceně 100 Kč je 
možno zakoupit ve Slezskoostravské 
galerii od 7. září. Jan hališka

Opilý cyklista se schoval před 
strážníky v restauraci
Na opilého cyklistu narazili stráž-
níci městské policie v noci dne 16. 
července v Ostravě - Hrušově. Čtyři-
atřicetiletý muž jel na kole po silnici 
v protisměru, přejížděl od krajnice ke 
krajnici a měl očividně potíže na kole 
se udržet. Jakmile si všiml strážníků, 
seskočil a s kolem v ruce začal utíkat. 
Po chvíli vběhl do nedaleké restaura-
ce, kde si ho strážníci již vyzvedli. Ná-
sledně provedená orientační dechová 
zkouška u něj prokázala 1,97 promile 
alkoholu v dechu. Věc nyní šetří Poli-
cie ČR.

rozebírali plechovou střechu
Na tísňové lince přijal operátor v po-
lovině července oznámení o krádeži 
střešní krytiny na rodinném domě 
v Ostravě - Muglinově. Když strážní-
ci dorazili na místo, od domu právě 
odcházeli dva muži (19 a 21 let). Ka-
ždý nesl jeden hliníkový střešní plech 
o velikosti 1x1,2 metru. U mladšího 

z mužů bylo navíc zjištěno, že tato 
krádež není jeho prvním podobným 
prohřeškem. Událost šetří Policie ČR. 

Mladík bez řidičského 
průkazu za volantem
Krátce před půlnocí 17. července pro-
jíždělo silnicí v  Kunčičkách neosvět-
lené osobní motorové vozidlo, navíc 
v protisměru. Neuniklo však pozor-
nosti strážníků. Po zastavení vozidla 
vyšlo najevo, že osmnáctiletý mladík 
za volantem nevlastní řidičské opráv-
nění. Ke zjištění totožnosti musel být 
navíc předveden na Policii ČR. Přestu-
pek, kterého se dopustil, byl předán 
k projednání správnímu orgánu.

Žena v noční košili na silnici
Žena, oděna pouze do noční košile, 
se procházela 25. července po silnici 
v Heřmanicích. Tuto skutečnost na-
hlásil některý z občanů na linku 156. 
Strážníci městské policie pak na 
místě našli 78letou ženu, která tvr-
dila, že se šla pouze projít. Protože 

bydlela nedaleko, strážníci ji dopro-
vodili domů a kontaktovali dceru, 
která potvrdila, že její matka občas 
takto z domu odchází, ale vždy se 
sama vrátí. 

ukradli železné trubky a tvrdili, 
že je našli pohozené na zemi
Čtyři muže podezřelé z krádeže ko-
vového materiálu zadrželi 4. srpna 
strážníci městské policie ve Slez-
ské Ostravě. Na podezřelou čtveři-
ci upozornil všímavý občan, který 
také strážníkům udal směr, kterým 
se muži ubírali. Strážníci všechny 
čtyři (44 – 27 let) po chvíli zadrže-
li i s několika železnými trubkami, 
o kterých dotyční tvrdili, že je našli 
pohozené a nesli je do sběrny. Záhy 
však vyšlo najevo, že trubky slouži-
ly jako zábrana proti vstupu chod-
ců na lávku pro pěší v Komenského 
sadech, která je toho času v rekon-
strukci. Mužům tak za přestupek 
proti majetku hrozí až patnáctitisí-
cová pokuta.  (red)

městská policie

Nezapomeňte přijít naočkovat své psy
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2010 hromadné očkování psů proti 
vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Gacková Jelonková u psů starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících termínech:

13. 9. 2010 - pondělí
14.00 - 14.15 Hrušov - Lomonosovova ulice
14.30 - 15.30 Koblov - u hasičské zbrojnice
15.45 - 16.30 Antošovice - u obchodu

14. 9. 2010 - úterý
14.00 - 14.30 Hranečník - na točně tramvají
14.45 - 15.30 Sl. Ostrava - Na Jánské – restaurace Seneka
15.45 - 16.45 Heřmanice u hasičské zbrojnice
17.00 - 18.00 Muglinov Liščina- u bývalého svazu chovatelů

16. 9. 2010 - čtvrtek
14.00 - 14.30 Kunčice - u hasičské zbrojnice
14.45 - 15.30 Kunčičky - u svazu chovatelů
15.45 - 16.15 Kunčičky - Bořivojova ul. u has. zbrojnice
16.30 - 17.00 Sl. Ostrava - Kamenec (pod viaduktem)
17.30 - 18.00 Muglinov - u Budoucnosti (parkoviště)

upozornění
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních dů-
vodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a přiváděla je dospělá osoba.
Cena za očkování je stanovena smluvně ve vyši 70,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut 
veterinární úkon, cena vakcíny a zdravotního materiálu, 
potvrzení o očkování.

Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 
5,- Kč.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv 
veterinární ordinaci.

 odbor financí a rozpočtu

Galerie představí 
Ostravu z druhé strany
SlezSká OStraVa/ Na novou 
výstavu s názvem Ostrava 
z druhé strany se mohou těšit 
všichni ti, kteří se zajímají o 
výtvarné umění. Souborná 
výstava bude zahájena 
slavnostní vernisáží 29. září a 
potrvá do 21. listopadu. 
Tento výstavní projekt Výtvarné sku-
piny In Signum a dalších výtvarníků 
Ostravska bude částečně doplňovat 
výstavu OSTRAVA?, která byla vloni 
na podzim k vidění na Černé louce 
v rámci kandidatury Ostravy na Ev-
ropské město kultury 2015.
„Nad výstavou Ostrava? se tehdy ale 
vznášelo více otazníků, než aby zahr-
novala skutečný obraz ostravské vý-
tvarné scény,“ říká organizátor chys-
tané výstavy Antonín Gavlas. 
„Tato nová skupinová výstava ve 
Slezskoostravské galerii dává více 
prostoru výtvarníkům, kteří v Ost-
ravě v současné době tvoří a svými 

pracemi se již zapsali do kulturního 
povědomí města. Proto tuto výstavu 
organizujeme jako pohled z druhé 
strany. A nemáme tím na mysli jen 
druhou stranu řeky Ostravice. Název 
je spíše symbolický a cílem výstavy 
je ukázat veřejnosti druhou stranu 
výtvarného spektra. Chce představit 
umělce, kteří na první výstavě neby-
li zastoupeni, a přesto patří do vý-
tvarného života Ostravska,“ vysvětlil 
Gavlas s tím, že se jedná přibližně o 
35 autorů všech věkových skupin, od 
uznávaných mistrů starší generace 
(K. Haruda), přes střední (E. Dam-
borská), až po nejmladší, nedávné 
absolventy výtvarných škol (T. Sme-
tanová). Vystaveny budou hlavně 
obrazy, ale také grafika, keramika, 
sochy a textilní práce.
Nad výstavou převzali záštitu kromě 
starosty našeho obvodu i primátor 
města Ostravy a hejtman Moravsko-
slezského kraje, takže se jistě bude na 
co těšit…
  Marie Stypková
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krátce ze škol

Nové třídy vznikly v mateřských školách v koblově a na zámostní

Do škol nastoupilo přes sto prvňáčků
SlezSká OStraVa/ Začátek 
nového školního roku je tady 
a desítky dětí zasedly poprvé 
do školních lavic některé ze čtyř 
základních škol ve Slezské Ost-
ravě. Pomalu se teď seznamují 
s novými kamarády, učiteli a učí 
se první písmenka a číslice. 
V základních školách proběhly zápisy 
dětí do prvních tříd v první polovině le-
tošního roku. „Ředitelé a třídní učitelé 
všech základních škol uvítali na začátku 
září přes sto čtyřicet prvňáčků. Nejvíce 
– 54 prvňáčků - přijala už tradičně Zá-
kladní škola Bohumínská, kde byly i le-
tos otevřeny dvě první třídy. Více žáků 
než v předchozích letech (39) nastoupilo 
letos do Základní školy Chrustova, takže 
zde byly otevřeny dvě třídy,“ prozradila 
vedoucí odboru školství a kultury Mgr. 
Petra Nitková a dodala, že Základní škola 
Pěší v Muglinově hlásí stejný počet prv-
ňáčků jako v předchozích letech. 
„Pouze devatenáct prvňáčků nastoupi-
lo do Základní školy na Škrobálkově uli-
ci v Kunčičkách. Za zmínku jistě stojí, že 
letos poprvé budou mít žáci této školy 
veškeré pomůcky pro výuku zdarma,“ 
dodala Petra Nitková. Mezi děti, které 
přišly první zářijový den do základních 

škol poprvé, zavítali starosta Antonín 
Maštalíř a jeho místostarostové – Hana 
Heráková, Radomír Mandok a Petr Ze-
zulčík. Všichni popřáli dětem úspěšné 
studijní výsledky, hodně kamarádů 
a předali jim drobné dárečky.
Také mateřské školy přijaly nové svě-
řence, a to na základě zápisů, které 
proběhly v měsíci květnu. „O umís-
tění dětí do našich mateřských škol 
byl velký zájem a mnohdy převyšoval 
kapacitní možnosti školy,“ zdůraz-
nila vedoucí odboru školství s tím, 
že z důvodu velkého zájmu rodičů 
o umístění dítěte do některé z mateř-
ských škol byly k 1. 9. 2010 otevřeny 
dvě třídy pro 20 a 14 dětí na odlou-
čeném pracovišti Mateřské školy Zá-
mostní. 
A pokud jde o počty, nejvíce dětí bylo 
přijato do MŠ Komerční, MŠ Bohu-
mínská a MŠ Zámostní. Celkem tak 
v městském obvodu Slezská Ostrava 
nastoupí do mateřských škol 209 no-
vých dětí.  Marie Stypková 

POPRVÉ. Do prvních tříd mateřských 
a základních škol ve Slezské Ostravě le-
tos nastoupilo přes 350 dětí. Mezi prv-
ňáčky zavítali představitelé radnice. 
Na snímku místostarostka Hana Herá-
ková. FOtO/ Marie StyPkOVá

Žáci poznávali krásy beskydské přírody

Pěšáci ze ZŠ Pěší si to umějí opravdu užít
Základní škola Pěší v Ostravě-
-Muglinově připravila letos 
v červnu pro žáky šestých až 
devátých ročníků třídenní 
sportovně turistickou pobyto-
vou akci v oblasti Moravsko-
slezských Beskyd. 
Perfektní ubytovací, stravovací a rela-
xační podmínky poskytl našim žákům 
a pedagogickému doprovodu horský 
hotel Mesit, nacházející se v malebné 

beskydské obci Horní Bečva. Ve stře-
du 16. června, hned poté, co jsme se 
ubytovali, vyšli do okolních lesů, kde 
byl pro žáky připraven kombinovaný 
orientační závod spojený s plněním 
úkolů z oblasti geografie, přírodovědy 
a sportovní teorie. 
Po ukončení závodu a návratu do hotelu 
vedly naše první kroky do vnitřního ho-
telového bazénu a whirlpoolu, kde děti 
zregenerovaly svá unavená těla a pří-
jemně si zaskotačily. Po večeři se v ho-
telovém klubu uskutečnila taneční dis-

kotéka, na níž mnohé děti projevily svůj 
nesporný taneční a pohybový talent.
Čtvrtek patřil celodenní horské túře 
do oblasti Pusteven a Radhoště. Poča-
sí bylo pro turistiku naprosto luxusní, 
svítilo sluníčko, bylo bezvětří a doko-
nalá viditelnost. 
Z Pusteven jsme se vydali západním 
směrem na vrchol majestátné a po-
věstmi opředené hory Radhošť. Ces-
tou jsme si prohlédli hezkou vyhlíd-
kovou lokalitu Cyrilka, zhlédli jsme 
opravenou sochu pohanského boha 

Radegasta a důstojné sousoší slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 
Na vrcholu Radhoště se dětem velice 
líbila zrekonstruovaná dřevěná kap-
lička a rozhledna, z níž byl díky pří-
znivému počasí opravdu fantastické 
výhled na všechny světové strany.
Túra byla krásná, ale současně také 
fyzicky náročná, a proto děti po pří-
chodu do hotelu velice ocenily rela-
xaci v bazénu a pěnivé vířivce, v nichž 
načerpaly novou energii, tolik potřeb-
nou pro večerní taneční rej.

Páteční dopolední program se nesl ve 
znamení sportovních soutěží. Nejprve 
proběhly turnaje ve florbale a malé ko-
pané a po jejich skončení ve stolním te-
nise. Po obědě a rozloučení s hotelovým 
personálem jsme se přistaveným auto-
busem vydali zpět ke svým domovům. 
Příští sportovně turistickou akci 
máme naplánovánu do oblasti cent-
rálních Jeseníků. Děti i my dospělí se 
již na tuto další akci moc těšíme.

Mgr. František Vrána, ředitel
základní školy v Muglinově

Na Hadince bylo báječně
SlezSká OStraVa/ Přestože jsou 
prázdniny a s nimi spojená doba 
odpočinku za námi, zavzpo-
mínejme na ony dva měsíce, 
které jsou pro děti synonymem 
sladkého nicnedělání. 

Naopak pro vychovatele je to doba, 
kdy zpětně hodnotí výsledky své prá-
ce a zároveň svěřené děti vypravují 
na tábory a letoviska. Nejinak tomu 
bylo i letos. Strejdové, tety, vybraní 
zaměstnanci a vedoucí pracovníci 
dětského domova na Vizině zorgani-
zovali ve svém volnu svým svěřencům 
třídenní úvodní program s názvem 
Hurá, prázdniny. 
Prázdninové radovánky pro děti od-
startovala noční diskotéka. Druhý den 
byl plný sportovních her. Jako každý 
rok přijeli i motorkáři na svých na-
blýskaných strojích. Nejenže umožnili 
dětem jejich prohlídku, ale některé děti 
také povozili. Úspěch to byl, a tak u ve-
černího táboráku a opékání buřtů se 
diskutovalo pochopitelně hlavně o su-
per motorkách. Večer strejdové a tety 
připravili velkou noční stezku odvahy. 

Ty větší děti ji zdolaly samy, malé šly po 
skupinkách v doprovodu hodné tety. 
Trošku toho strachu přece jen bylo, 
ale dojem byl nezapomenutelný. 
Třetí den pokračoval maratonem 
her se smažením moc dobré vaječiny 
u řeky. A protože bylo krásně a děti 
byly zaujaty stavěním hráze, den utekl 
jako voda. 
Poslední – třetí den patřil finálovému 
zakončení v nastoupeném šiku. Děti se 
dočkaly vyhodnocení jak v dosažených 
školních výsledcích, tak ve sportov-
ních a dalších tvořivých disciplínách. 
Pochopitelně se nezapomnělo na hod-
nocení nejhezčího pokoje, nejhodnější-
ho dítěte a na nejmladšího účastníka. 
Drobná odměna a sladkost byla pak 
rozdána všem přítomným dětem.
Díky všem dětem, přítomným i nepří-
tomným dospělákům a nádhernému 
počasí se startovací úvod prázdnin 
bezchybně podařil. A díky patří také 
našim sponzorům, kteří nám tyto tři 
krásné dny dopřáli. Pobyt na táboře 
zajistil pan Tvarůžka, poděkování pa-
tří také zástupkyni firmy Hame paní 
Ivetě Szcurkové a obchodnímu řetězci 
Kaufland.  Jozef Palkovič

Ocenění pro Dětský domov Na Vizině
Obyvatelé domova Na Vizině se dočkali uznání za svoji práci v uplynulém školním 
roce. Vychovatele i děti přijal 21. června na slezskoostravské radnici starosta Ing. An-
tonín Maštalíř a místostarostka MUDr. Hana Heráková. Hovořilo se o systematické 
a citlivé péči vychovatelů dětského domova i o úspěších dětí. Někdo si výrazně zlepšil 
studijní výsledky, jiní úspěšně reprezentovali svůj Domov ve výtvarné soutěži nebo 
na Miss Roma. Kromě občerstvení a drobných dárečků bylo připraveno překvapení - 
prohlídka radnice doslova od sklepa až po půdu. Zaujala výstava ilustrátorky Renáty 
Fučíkové ve Slezskoostravské galerii, obřadní síň s varhanami a secesními lustry, ale 
asi nejvíc neobvyklý pohled na centrum Ostravy z podkroví radnice.  (pn)

loučení se „základkou“
Žáci devátých tříd škol ve Slezské 
Ostravě se 25. června sešli v obřad-
ní síni s vedením městského obvodu 
na slavnostním ukončení povinné 
školní docházky. V základní škole se 
učíme nejen číst a psát, ale také žít 
mezi ostatními lidmi. Těchto znalostí 
pak využíváme po celý život. Na pa-
mátku na školní léta ve Slezské Os-
travě obdrželi žáci diplom, pamětní 
medaili a slezskoostravskou radnici 
v keramickém provedení. Předsta-
vitelé městského obvodu starosta 
Ing. Antonín Maštalíř, místostaros-
tové MUDr. Hana Heráková, Radomír 

Mandok a Petr Zezulčík společně 
s předsedou komise školství, mláde-
že a tělovýchovy Ing. Petrem Škapou 
poděkovali třídním učitelům za jejich 
zodpovědnou práci a žákům popřáli 
hezké prázdniny a odvážné vykročení 
k dalším životním mezníkům.  (pn)

Připomněli si myšlenky 
olympionismu
Žáci Základní školy Bohumínská Slez-
ská Ostrava se koncem června zapojili 
do akce pod názvem Běh olympijského 
dne, který se uskutečnil u příležitosti 
116. výročí založení Mezinárodního 
olympijského výboru. Tento běh má 

již dlouholetou tradici po celém světě 
a pravidelně se ho účastní miliony lidí. 
Jeho cílem je podpořit myšlenky olym-
pionismu, připomenout zakladatele 
novodobých olympiád a zejména vést 
mládež k tomu, aby za všech okolností 
zápolila čestně, nejen na sportovním 
poli, ale i v osobním životě. Běhu na 
okruhu v Komenského sadech se zú-
častnilo celkem 196 žáků od čtvrté až 
po devátou třídu. Závod byl rozdělen do 
dvou kategorií, mladší žáci uběhli trať 
dlouhou 1 tisíc metrů, starší žáci trať 
o 200 metrů delší. I přes nepřízeň po-
časí se závod vydařil a běžci odcházeli 
spokojeni. Mgr. Pavel Molnár

Výlet pro nejlepší žáky se vydařil
SlezSká OStraVa/  S blížícím se 
koncem školního roku se žáci 
vydávají na exkurze a výlety. 
Také čtyři desítky vybraných dětí zá-
kladních škol městského obvodu Slez-
ská Ostrava se ve středu 23. června 
zúčastnily celodenního výletu, který 
pro ně zorganizoval odbor školství 
a kultury slezskoostravské radnice 
pod záštitou starosty. Výlet byl finan-
cován z příjmu akce Den Slezské, který 
městský obvod Slezská Ostrava každo-
ročně pořádá na Slezskoostravském 
hradě. Vzhůledem k tomu, že hlavním 
sponzorem této akce byla společnost 
ArcelorMittal, dostaly děti od této 
společnosti drobné upomínkové před-
měty. Cesta byla odměnou za výborný 
prospěch nebo reprezentaci školy. Do-
poledne v zábavném centru HEIpark 
v Tošovicích u Oder kde si děti zajezdily 

na bobové dráze a zaskákaly na velkých 
trampolínách. Po obědě navštívily oblí-
bený aquapark Olešná u Frýdku-Míst-

ku. Počasí se vydařilo a děti si mezi 
sebou našly nové kamarády. Určitě se 
všichni budeme těšit na příští rok.  (pn)
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Archiv úřadu sídlí v důstojných prostorách
SlezSká OStraVa/ Archiv 
městského obvodu Slezská 
Ostrava (spisovna Územního 
plánování a stavebního řádu) 
se nachází v útrobách radnič-
ní budovy na náměstí Jurije 
Gagarina.
Je po celkové rozsáhlé rekonstrukci, 
při které byly opraveny stěny a nain-
stalována klimatizace. Ta je důležitá 
pro zajištění optimálních podmínek, 
jako jsou teplota a vlhkost, potřeb-
ných k uložení spisů. Nové jsou také 
regály na uložení stavebních spisů. 
Spisovna, která se nachází v suterénu 
budovy, má v současné době sedm 
místností, do budoucna se počítá ješ-
tě s jejím rozšířením, protože spisů 
samozřejmě stále přibývá. Stavební 
dokumentace jednotlivých budov je 
zde totiž uložena od jejich kolaudace 
až do zbourání. A že se jedná často 
o nadité fascikly, snad nemusíme pří-

liš zdůrazňovat. Jednotlivé objekty, 
o nichž jsou vedeny záznamy, totiž 
procházejí v průběhu času nejen růz-
nými stavebními úpravami, ale také 
změnou majitelů. A jelikož se v našem 
obvodu více staví, než bourá, doku-
mentace pochopitelně stále přibývá. 
Po zbourání domů se spisy předávají 
do Archivu města Ostravy k trvalému 
uložení.
V archivu je dokumentace uložena 
převážně podle čísel popisných a po-
dle jednotlivých katastrálních území 
(Antošovice, Koblov, Kunčice, Kun-
čičky, Muglinov, Heřmanice, Hrušov 
a Slezská Ostrava). Ostatní objekty 
bez čísel popisných se ukládají podle 
názvu firmy nebo majitele, ulice, par-
celního čísla a způsobu užívání.
Jsou zde přehledně uloženy také do-
kumentace areálů bývalých šachet, 
za všechny jmenujme Důl Petr Bez-
ruč, Důl Zárubek, Důl Stachanov, Důl 
Koblov, Důl Alexandr, koksovnu Tro-
jice a jiné. Návštěvníci zde najdou 

také dokumenty přibližující fakta 
o areálu Zoologické zahrady Ostra-
va, Nové huti, panelárně, cementár-
ně, kostelích, zahradních chatkách, 
řadových garážích a inženýrských 
sítích.
Možná vás bude zajímat, že nejstarší 
dokumentace pochází z roku 1905. 
Jedná se o domy ve Slezské Ostravě, 
radnici z roku 1911, malou obřadní 
síť (dříve nazvanou hřbitovní kap-
le s márnicí) na ústředním hřbitově 
z roku 1947 nebo objekty areálu bý-
valé Nové Huti z roku 1954.
Pro zajímavost uvádím také informa-
ce o posledních přidělených v našem 
městském obvodu. Na katastru An-
tošovic je to číslo popisné 88, v Kob-
lově číslo 407, v Kunčicích číslo 726, 
v Kunčičkách číslo popisné 674, v Mu-
glinově č. p. 879, v Heřmanicích-č. p. 
874, v Hrušově č. p. 697 a ve Slezské 
Ostravě číslo 2048. 

radka Jeřábková, referent agendy 
spisové a skartační služby

ARCHIV. Pro paní Radku Jeřábkovou je archivnictví zároveň koníčkem. Ukládání 
jednotlivých spisů neustále zdokonaluje a snaží se o to, aby přístup k nim byl co 
nejjednodušší.  FOtO/ Marie StyPkOVá

Student hladnovského gymnázia antonín haluza dosáhl mimořádného úspěchu

Mladík se setkal se španělským králem
SlezSká OStraVa/ Vý-
znamného úspěchu dosáhl 
teprve šestnáctiletý Antonín 
Haluza. Student 3. ročníku 
bilingvního gymnázia ve 
Slezské Ostravě – Hladnově se 
zúčastnil 25. ročníku meziná-
rodní expedice s názvem Ruta 
Quetzal BBVA 2010.
25. ročník expedice Ruta Quetzal, kte-
rou zaštiťuje španělské království, se 
konal od 16. června do 31. července 
2010. Za každou zemi se zúčastní z ce-
lého světa jeden student, který zvítězil 
v celostátním konkurzu studentů špa-
nělštiny nejen ve znalosti jazyka, ale 
i španělské historie a literatury. Z fi-
nálního kola, které proběhlo na špa-
nělském velvyslanectví v Praze, vyšel 
z deseti finalistů vítězně právě Anto-
nín. Svou roli v jeho vítězství sehrály 
i další Tondovy zájmy a aktivity - hra 
na housle, bojové sporty nebo znalost 
jiných cizích jazyků. Je důležité upo-
zornit na skutečnost, že do finálové 
desítky se probojovalo hned šest stu-
dentů právě z Gymnázia Hladnov, což 
poukazuje na jeho vysokou úroveň 
a výjimečnou kvalitu.
„V konkurzu jsme museli vytvořit na 
zadané téma určitou práci, a to z ob-
lasti literární, historické nebo umě-
lecké. Tu jsme pak museli obhájit. 
Témat je několik a účastníka provázejí 

po celou dobu expedice,“ říká Anto-
nín Haluza s tím, že letošní expedice 
proběhla na území Mexika, Španělska 
a Portugalska, které se zúčastnilo cel-
kem 270 mladých lidí z celého světa. 
S batohy na zádech procestovali nejen 
Mexiko, ale také Španělsko a Portu-
galsko. Nebyl to však žádný rekreační 
pobyt u moře, i když i tyto momenty 
účastníci zažili. „Poznávali jsme his-
torii i současnost těchto zemí, na své 
cestě Mexikem jsme viděli všechny 
památky mayské, olmécké a totonacké 
kultury, prošli kopcovitým deštným 
pralesem. Bylo to v období uragánu, 
takže jsme se brodili v bahně, často po 
krk ve vodě, s batohem na hlavě. V ty-
pických armádních podmínkách na ex-
pedici nebylo totiž neobvyklé být pěk-
ných pár hodin o hladu, stravovat se 
vojenskými příděly, používat minimál-
ní množství oblečení či mít k dispozici 
neuvěřitelně malé množství spánku, 
maximálně pět hodin denně,“ popisuje 
Antonín, který měl možnost vidět také 
výrobu kakaa nebo zpracování vanil-
ky. Zúčastnil se také rybolovu a stal 
se svědkem velké cesty obrovských 
armádních iberoamerických fregat, 
které konají svou expedici pouze tento 
rok na počest dvoustého výročí osvo-
bození Ameriky od Španěska. 
„Velmi si cením toho, že nám byl 
umožněn přístup do více než šesti 
měst starodávných civilizací. Na úze-
mí Španělska jsme podrobně poznali 

nejen hlavní město Madrid, kde jsme 
mimo jiné projeli jeho centrum mani-
festační jízdou na kole, ale také jsme 
prožili s celým Španělskem slavné 
vítězství fotbalistů na mistrovství 
světa. Na své pouti jsme se dostali 
také do historicky významných míst 
jako Segovia, León, Lisabon nebo Ba-
elo Claudia, kde jsme poznali jedno 
z nejzachovalejších římských měst 
v Evropě. Jedna celodenní etapa byla 
pravou poutí do slavného Santiaga de 
Compostela. Zde jsme se také setka-
li se španělským královským párem 
králem Juanem Carlosem a královnou 
Sofií,“ vzpomíná Antonín. 
Také nelze opomenout plavbu na ar-
mádním bitevním křížníku Galicia, 
na kterém strávili 5 dní a díky němuž 
navštívili Lisabon a Galicii samotnou. 
Mezitím se ve volných chvílích setkáva-
li v hudebních souborech a pěveckých 
sborech, které pak vystupovaly ve sta-
rodávných katedrálách a klášterech. 
Na expedici příštího roku, která se 
bude konat v podobném termínu výji-
mečně v Číně a Španělsku, se může při-
hlásit kdokoliv narozený v letech 1994 
a 1995, samozřejmě s příslušnou zna-
lostí španělského jazyka. Více informa-
cí mohou zájemci obdržet na serveru 
expedice www.rutaquetzal.com. 
S dalšími prožitky a zážitky hladnov-
ského studenta seznámíme naše čte-
náře v některém z dalších čísel Slez-
skoostravských novin.  (red)

ZÁŽITKY. Teprve šestnáctiletý student hladnovského gymnázia Antonín Haluza 
se díky své píli podíval do míst, o kterých se jeho vrstevníkům může jen zdát. 
 FOtO/ archiV aNtONÍNa haluzy

knihu s obrázky žáků pokřtila zpěvačka lucie bílá

ZUŠ Muglinov bilancuje 
MugliNOV/ Mgr. Eva Pilařová 
působí od roku 1999 jako 
ředitelka Základní umělecké 
školy v Ostravě – Muglinově. 
Současně vyučuje výtvarný obor, pod 
jejímž vedením získala škola mnoho 
významných mezinárodních cen a ce-
lostátních uznání. V roce 2009 byla 
starostou Slezskoostravské radnice 
oceněna za zásluhy o rozvoj města a za 
příkladnou pedagogickou práci v ob-
lasti základního uměleckého vzdělá-
vání. V současné době škola upoutala 
pozornost veřejnosti díky knize „Měs-
ta a obce očima dětí“, vydané v červnu 
2010 nakladatelstvím Kletr v Plzni.
„Žáci našeho výtvarného oboru vytvořili 
do publikace pozoruhodné a zajímavé 
pohledy na rodné město a v knize mají 

dvoustranu nádherných kreseb a maleb 
nejrůznějších částí obce Ostravy. Výtvar-
ným ztvárněním nejen historického měs-
ta, ale i současného dění jsme poskytli 
ostatním krajům možnost nahlédnout 
do zajímavých míst Moravskoslezského 
kraje,“ sdělila Eva Pilařová s tím, že o pro-
jekt se postarala společnost History a pan 
Václav Bárta. Ten se ujal režie celé publi-
kace a také křtu knihy, který se konal 11. 
června 2010 v překrásném prostředí 
Chvalského zámku u Prahy. Slavnostní 
tečkou bylo setkání žáků celé České re-
publiky s Lucií Bílou, patronkou knihy. 
„Chtěla bych tímto poděkovat Úřadu 
městskému obvodu Slezská Ostrava za 
spolupráci, taktéž městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz za poskytnu-
tí reklamních triček a jejich zájmu o akci, 
které jsme se rádi zúčastnili,“ řekla Pila-

řová, která si je vědoma, že Ostrava kan-
diduje na titul „Evropské město kultury 
2015“ a pevně věří, že spoluúčastí na 
této akci se škola nemalou měrou podílí 
na zviditelnění města Ostravy v celo-
státním měřítku. „Naším cílem se stalo 
motto, aby každý, kdo si bude prohlížet 
obrázky, řekl: Tohle je úžasné město – 
obec s talentovanými dětmi a ohrom-
nou nabídkou zajímavostí,“ dodala.
Škola s potěšením přijala další nabíd-
ku společnosti History, aby se zúčast-
nila druhého dílu knihy s tématikou: 
„Praha očima dětí“. V říjnu bude repre-
zentovat náš kraj již podruhé. „Těšíme 
se na setkání u křtu knihy s význam-
nými osobnostmi české kultury. Akce 
se uskuteční v Praze, opět v režii pana 
Bárty, Lucie Bílé a mnoha dalších zná-
mých osobností,“ dodala Pilařová . (sy)

www.luciebila.com/aktuality/0/393/krest-knihy-mesta-a-obce-ocima-deti/
Publikaci lze elektronicky nalistovat na stránkách www.id-sign.eu/detske-ob-

razky v oddělení Moravskoslezský kraj, ZUŠ Ostrava-Muglinov.

ÚSPĚCHY. Základní umělecká škola 
v Muglinově se může pochlubit vskutku 
nebývalými úspěchy. Na snímku Lucie 
Bílá, která pokřtila knihu, v níž jsou 
i malby a kresby žáků této školy. 
 FOtO/ archiV ŠkOly

zelená linka pomůže
OStraVa/  Městská policie provozuje 
bezplatnou  zelenou linku - 800 199 
922 již od dubna 2008 - je určená pro 
občany pro oznámení např. nefunkč-
nosti veřejného osvětlení, černých 
skládek, poškozenou či neupravenou 
zeleň, uhynulá či volně pobíhající zví-
řata, omezení sjízdností či neschůdnost 
komunikací, chybějící víka a poklopy, 
poškozené dopravní značky nebo záva-
dy na světelné signalizaci a podobně.Je 
v provozu nepřetržitě 24 hodin.
Strážníci za tu dobu přijali již přes 
sedm a půl tisíce oznámení. Byla zří-
zená proto, aby neblokovala tísňové 
volání integrovaného záchranného 
systému - čísla 150, 155, 158 nebo 
112, která jsou určená pro závažnou 
problematiku - hasiči, zdravotní či 
bezpečnostní služba. Operátoři zelené 
linky a tísňových linek mají společné 
pracoviště.

ing. Jiří Šárek,
 předseda KŽP MO Slezská Ostrava
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Rozmístění kontejnerů na objemný 
odpad z domácností     (od 13. 9. do 22. 9. 2010)

Kontejnery na objemný odpad z domácností jsou 
umísťovány na stanoviště pouze na 1 den. Do kontej-
nerů ukládejte jen velkoobjemový odpad. Jinak mohou 
občané celoročně ukládat tento odpad do některého z 
18 sběrných dvorů OZO Ostrava. Zde je možno odpad 
(mimo stavebního odpadu) ukládat zdarma (maxi-
málně 3m3 – obsah jednoho přívěsného vozíku). Další 
informace na www.ozoostrava.cz  nebo na bezplatné 
telefonní lince 800 020 020 Počet stanovišť a přista-
vovaných kontejnerů nelze navyšovat vzhledem k 
omezené kapacitě kontejnerů. odbor tSkzah

13. září
SLEZSKÁ OSTRAVA
Nová Osada u ul. Bernerovy
Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová u domu č. 14
8. března  u domu č. 16
Hradní křiž. s ul. Na Závadě

14. září
ANTOŠOVICE
Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 

KObLOV
Antošovická Na Tabulkách
Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty

Žabník křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
Blatouchová naproti č. 272

15. září
MUGLINOV
Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
Olešní křiž. s ul. Zemanskou
Klidná křiž s ul. Slunečnou
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí u domu č. 12
Švédská parkoviště u samoobsluhy
Hladnovská parkoviště u domů č. 73-75
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
Keramická  křiž. s ul. Vančurovou

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

20. září
SLEZSKÁ OSTRAVA 
Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
Bohumínská (Kamenec) parkoviště za domem č.40-48
Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 53

Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60

21. září
KUNčICE N. OSTRAVICÍ
Bednářská křiž. s ul. Sladovou
Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

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

22. září
HRUŠOV 
Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
Verdiho u domu č. 4
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

KUNčICE N. OSTRAVICÍ
Ostravického začátek cyklostezky

SLEZSKÁ OSTRAVA 
Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Pod záštitou
místostarostky Slezské Ostravy 

MUDr. Hany Herákové

si Vás dovolujeme pozvat na

II. ročník
nohejbalového turnaje

tříčlenných týmů

který se bude 
konat dne

11. září 2010
od 9.00 hodin 

na multifunkčním 
sportovním hřišti 

v Ostravě – Koblově.

Srdečně zve pořadatel

Občerstvení zajištěno

ODS Slezská Ostrava
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iVa bittOVá a hOSté 
za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

5. 11. 2010 v 19 hodin 
evangelický kostel na Českobratrské ul. 

v Ostravě

Pátého listopadu budeme mít možnost v Ostravě uvítat světo-
známou uměleckou osobnost Ivu Bittovou. V komponovaném 
programu se představí spolu se svými hosty za doprovodu 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
Koncert se bude skládat z autorských prací Ivy Bittové, které již 
vyšly na jejích CD, např. Bílé inferno, Dunaj, ale objeví se i nezná-
mé skladby napsané v poslední době, které Iva Bittová teprve 
chystá vydat na svém zbrusu novém sólovém albu. Hudební 
aranžmá vytvořil Petr Ostrouchov (dlouholetý člen skupiny Sto 
zvířat) a jazzová pianistka a skladatelka Beata Hlavenková. Dále 
se představí kytarista Vladimír Václavek, Jaromír Honzák (kon-
trabas), Miloš Dvořáček (bicí) a David Dorůžka (elektrická kyta-
ra). Orchestr povede dirigent David Švec.  (red)

Výstava o ohni, 
požárech a hasičích
Statutární město Ostrava 
a Archiv města Ostravy 
zve na tradiční zářijovou 
výstavu ve vestibulu 
Radnice města Ostravy, 
tentokrát na téma Člověk 
a oheň. Slavnostní zaháje-
ní se uskuteční ve čtvrtek 
2. září 2010 v 15.00 hod.
Výstava z dokumentů Ar-
chivu města Ostravy je 
ukázkou materiálu, který 
souvisí s ohněm, a to nejen 
v jeho negativní podobě, ale 
i v jeho pozitivní síle. Oheň 
jako nespoutaný živel je mj. 
připomenut požáry ve městě. 
Pozornost je věnována ale i 
protipožárním opatřením od 
středověku do období první 

republiky nebo také patrono-
vi hasičů svatému Floriánovi. 
Nejrozsáhleji jsou na výstavě 
prezentovány archiválie – 
plány, fotografie, noviny, tis-
koviny, plakáty - k historii a 
působení hasičských sborů 
na území města, a to od jejich 
vybavení požární technikou 
přes stavbu zbrojnic až po 
jejich společenskou úlohu. 
Stranou nezůstalo ani využití 
ohně pro potřeby člověka 
v průmyslu, dopravě nebo jen 
při osvětlení města.

Výstava bude veřejnosti volně 
přístupná sedm dnů v týdnu, 
v pracovní dny od 8.00 do 
19.00, v soboty a neděle od 
9.00 do 19.00 v době od 2. do 
30. září 2010.

Přijďte na výstavu chovatelů
Český svaz chovatelů – Slezská Ostrava pořádá ve dnech 2. a 3. října 2010 místní výstavu drobných zvířat. Akce se uskuteční v prosto-
rách chovatelského střediska ve Slezské Ostravě na Chittusiho ulici. Tyto výstavy mají dlouholetou tradici, vždyť letos se koná už 33. 
ročník. Na úspěchy chovatelů se mohou zájemci přijít podívat v sobotu 2. října od 8 do 16 hodin a v neděli od 7 do 12 hodin. Na místo 
se lze dopravit trolejbusy č. 101, 104, 108 a autobusem č. 22. Doporučujeme vystoupit na zástavce Důl Petr Bezruč. 
K vidění budou okrasní ptáci, různé druhy králíků, holubů a drůbeže. Některá vystavená zvířata si pak mohou zájemci i koupit. Vstup-
né pro děti do 15 let je zdarma, mládež od 15 do 18 let zaplatí za vstup 10 Kč, dospělí 20 Kč.  Výbor chovatelů drobných zvířat Slezská 
Ostrava v čele s předsedou Stanislavem Kadlubou zve širokou veřejnost. Za zmínku bezesporu stojí fakt, že o den dříve, 1. října v době 
od 9 do 12 hodin, bude odborná porota vystavená zvířata posuzovat a hodnotit. Přestože v tento den nebude výstava přístupná pro 
širokou veřejnost, v rámci rozšíření vědomostí může akci navštívit předškolní a školní mládež s pedagogickým doprovodem.  (zm)
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Smutné osudy ostravských mostů

Osudy spojovacích cest mezi 
moravskou a slezskou částí Ost-
ravska nejsou nijak radostné. 
První velký most, který vedl z Morav-
ské Ostravy na Slezskou (tehdy Pol-
skou) Ostravu, byl dostatečně široký, 
takže stačil i tehdy se zvyšujícím se 
nárokům na dopravu. Byl mostem 
řetězovým, zavěšeným mezi dvě 
mostní věže na obou stranách řeky. 
Když v roce 1886 pochodoval přes 
most větší oddíl vojska, rozhoupala se 
mostní vozovka tak, že nepřiměřený 
výkyv způsobil zřícení mostu. Od té 
doby bylo nařízeno, aby pochodující 
oddíly před vstupem na most takzva-
ně zrušili krok. 
Nový most postavily Vítkovické žele-
zárny a stojí dosud. Za cenu života Mi-
loše Sýkory, který jej zachránil během 
fronty v roce 1945.
Jeden most již po první světové válce 
nestačil, a tak se uvažovalo o stavbě 
nového. Pro nejvýhodnější spoje-
ní obou částí Ostravy bylo vybráno 
místo poblíž Nové radnice. Muselo se 
připravit propojení mezi Bohumín-
skou ulicí a nábřežím tak, aby vznikla 
dostatečně široká vozovka. Pro most 
bylo vybráno místo, původně dře-
věná lávka pro pěší. Chodilo se po ní 
do parku, k jehož vchodu vedla. Nový 
most byl dokončen v roce 1939 a byl 
svou konstrukcí u nás na svou dobu 
jedinečný. Jeho konstrukce, tvořená 
plnostěnnými nosníky, vyztuženými 
volným obloukem, byla svařována. 
Jeho rozpětí činilo 59,3 metru a šíř-
ka vozovky byla 8,5 metru. Chodníky 
byly široké 2,25 metru a umístěny na 
konsolách. Nad Ostravicí se tedy od té 
doby pnuly dva velké oblouky. Bohu-
žel jen do roku 1945.
Při ústupu Němců z Ostravy se ne-
podařilo most zachránit, a tak vyho-
zen velkou náloží se rozlomil takřka 
v polovině napříč. Obě části spadly do 
řeky, mezi nimi proudila voda. Mezi 
oba díly byly velmi brzy položeny des-
ky, prkna, trámy, prostě cokoli, co se 
našlo v troskách po bombardování. 
Tím byl zajištěn přechod pro pěší. 
Provoz mezi tehdy již velmi frekven-
tovanými ulicemi bylo nutné zajis-
tit co nejdříve. Pomohli vojáci. Naši 
i sovětští. Postavili pět provizorních 
mostů, mezi jinými také dřevěný most 
u Nové radnice.
Mnozí Ostravané byli nespokojeni, že 
v ocelovém srdci republiky stojí stá-
le provizorní dřevěný most. Na konci 
padesátých let vznikla myšlenka, že 
pionýři začnou sbírat železný šrot 
výlučně na postavení nového mostu. 
Nápad se ujal, akce se rozjela a tak 
byl konečně u radnice postaven most 
nový. Kolaudován byl v roce 1960. 
Tehdy navrhovali páni funkcionáři, 
aby byl pojmenován podle primátora 
Ostravy Josefa Kotase. Do toho ale za-
sáhl energický učitel ze ZDŠ na Geb-
auerově ulici a podařilo se mu prosa-
dit, aby byl pojmenován po těch, kteří 
měli na jeho vzniku zásluhu – tedy 
Most pionýrů. Při slavnostním ote-
vření byli přítomni také žáci a jejich 

pěvecký sbor ze zmíněné školy na Ge-
bauerově ulici. 
Osud ale nebyl příznivý ani tomuto 
mostu. Stalo se, že i on byl v roce 1976 
zničen. Příčinou byl únik plynu z potru-
bí, které vedlo pod mostní vozovkou. 
Když projížděl ráno, kolem půl sedmé, 
přes most trolejbus, zajiskřilo elektric-

ké vedení, následoval ohromný výbuch 
a most se zřítil do řeky. Tentokrát kol-
mo do řečiště, takže vytvořil přehradu. 
Řidič trolejbusu tehdy zachoval úžas-
nou rozvahu, podařilo se mu projet 
zbytkem silnice a všichni cestující se 
z vozu zavčas dostali ven.  Sice v šoku, 
ale bez vážných zranění. Trolejbus krát-

ce na to shořel. Bylo štěstím, že k havá-
rii došlo v době, kdy už bylo po zahájení 
ranní směny. V okolí mostu a v trolej-
buse tak nebylo mnoho lidí. 
Pak se začal plánovat velký projekt 
mimoúrovňové křižovatky s nadjezdy 
a podjezdy. Trvalo vše dost dlouho, 
měnily se plány, ale konečně o pár let 

později byla celá stavba dána do pro-
vozu. 
A co říci na závěr? Snad to, že nevese-
lý osud ostravských mostů, tedy i že-
lezničních, byl zapříčiněn i válečný-
mi událostmi. Během války jich bylo 
v Ostravě zničeno jedenáct. 
 ljuba heimrichová

Málo reprodukovaný pohled vídeňského litografa Jacoba Alta na 
řětězový most v Ostravě, postavený v letech 1851 – 1886. 20. října 
1880 přešel most císař František Josef I., aby zhlédl následky povod-
ně, které postihly Ostravu v srpnu téhož roku. Tento den pak připo-
mínaly pamětní desky s českým a německým nápisem. Byly umístěny 
na pilířích řetězového mostu. 

Fotografie řetězového mostu zhotovená bezprostředně po neštěstí 
15. září 1886. Fotografie se prodávaly v knihkupectví Franze Watto-
lika v Moravské Ostravě na Hlavní třídě 194. Snímek byl údajně po-
řízen 10 minut po katastrofě ostravským fotografem A. Brandem.

Most u Nové radnice z roku 1943. Jeho stavba byla dokončena v roce 1939. Pozdě-
ji – před osvobozením Ostravy v roce 1945 - byl zničen Němci. Na nábřeží vpravo 
stojí budova fy Kofránek, okolí kina Palace a vila fy Špaček.

Takto vypadal ostravský Říšský most. Už v roce 1886 nahradil zří-
cený řetězový most. V provozu byl jen 27 let, poté byl zbourán a na-
hrazen mostem novým. Nový most z roku 1914, dnes známý jako 
Sýkorův most, patří svým technickým provedením k nejslavnějším 
evropským mostům. 

Dřevěná lávka pro pěší postavena po roce 1919. Byla součástí investic vložených 
do výstavby a obnovy ostravských komunikací v letech 1918 až 1925, tedy v době, 
kdy byl starostou Moravské Ostravy Janem Prokešem. Na jeho místě dnes stojí 
most Pionýrů. 
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ODS Slezská Ostrava bilancuje

Konečně po letech máme opravené naše zdravotní stře-
disko v Hrušově na Riegrově ulici. Místostarostka Herá-
ková, místostarosta Mandok.

Nezapomínáme ani na naše hřbitovy, v Kunčičkách byl opra-
ven kříž.

Radní Mgr. Ludmila Ohnheiserová je fundovanou oddávající, na její procítěný projev 
svatebčané nezapomínají. 

Dny Slezské na Slezskoostravském hradu patří už tradičně 
k největším akcím našeho obvodu. Patří hlavně našim dětem. 
Místostarostka Heráková s našimi nejmenšími.

Místostarostka Heráková podporuje na Slezské sport, nedávno se konal první ročník 
turnaje O modré sako. 

Vedení radnice už tradičně před Vánocemi oceňuje 
občany, kteří se zasloužili o rozvoj obvodu. Na snímku 
místostarosta Radomír Mandok blahopřeje majitelce 
soukromého psího útulku Daniele Synkové.

ČSSD ze Slezské odchází s hlavou vztyčenou

Velice rád se setkává s občany. I stoleté babičky dokáže rozesmát.
Každoročně před Vánocemi oceňuje ty, kteří pro 
obvod nezištně pracují a pomáhají mu.

Není mu lhostejný osud historických památek, například hrušovského kostela, který 
zoufale volá o pomoc.

Pamatuje i na žáky čtyř slezskoostravských základních škol, s ni-
miž se vždy na konci školního roku loučí.

Je hrdý na to, že ve slezskoostravské radnici vznikla nádherná galerie, v níž se konají 
pravidelné výstavy. Tou nejúspěšnější zatím byla výstava o Boženě Němcové. 

Každoročně pořádaný Den Slezské je už tradičně 
spojen se soutěží ve vaření slezského bigosu. 

Po letech, kdy Občanská demokratická strana nebyla ve vedení obvodu Slezská Ostrava zastoupena, se ve volebním období 2006- 2010 stala 
hnací silou ve vedení obvodu. Místostarostka  MUDr. Hana Heráková a místostarosta Radomír Mandok měli v kompetenci stěžejní odbory. 
Odbor financí a rozpočtu, odbor majetkové správy, odbor územního plánování a stavebního řádu a oddělení pro obnovu a rozvoj řádu řídila 
místostarostka Heráková, odbor sociálních věcí, odbor školství a kultury, odbor technické správy, komunikací, zeleně a hřbitovů měl na sta-
rost místostarosta Mandok.
Je třeba také zmínit, že žádnému bývalému vedení se nikdy nepodařilo přivést do obecní kasy takové množství financí jako současné koalici 
ODS a ČSSD. Jednalo se o peníze nejen z rozpočtu města, ale také z jiných zdrojů (nadace, granty, regionální programy, státní dotace).


