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V poslední době je tak nějak ne-
veselo, truchlivo, starosti se na 

hlavu  jen  sypou  a  není  před  nimi 
kam  utéct.  Lidé mi  připadají  dro-
bet nervóznější, nevrlejší;   všichni 
někam  spěcháme,  na druhé ohled 
nemáme, život a čas se nám drobí 
mezi prsty a není čeho se zachytit.
Nejsem si jistá, jestli to je pouze můj 
subjektivní pohled, spojený s přibý-
vajícími léty, nebo jestli je tomu tak 
skutečně i objektivně. 
Ale jeden „záchytný“ bod přece jen je.
Je to naše zahrada.
Možná se také velice rychle změní 
společně  se  stavbou  protipovod-
ňové hráze, kdo ví. Ale zatím tady 
téměř staleté stromy stojí, zatím se 
jejich  koruny  ještě  zvedají  k  nebi. 
A je to utěšující pohled.
A v  těch stromech a keřích žije ne-
jen spousta ptáků, ale také veverky. 
A růže mi ještě stále okousávají srny. 
A naši psi se honí po zahradě s koč-
kami a také ježci běhají s celou svou 
rodinkou  odnikud  nikam.    Když  už 
nikde,  tak  tady  není  neveselo,  ani 
truchlivo,  ale  naopak. Mám  ráda  ty 
chvíle, kdy si sedáme ke společné od-
polední kávě na naší zahradě a kdy je 
možné relaxovat takzvaně „naplno.“ 
Občas  sice  najdeme  na  zahradní 
cestičce mrtvého ptáka, nebo někdy 
už  jen  jeho části. Nebo také ocásky 
veverek, které jediné z nich zbyly po 
té, co je pochytaly nenasytné kočky. 
Nebo  také  myši  s  hlavou  i  bez,  se 
kterými  se kočky přicházejí patrně 
pochlubit a složí je nám na práh. To 
všechno  asi  život  s  sebou  přináší 
a  tyhle mrtvolky nám dávají  vědět, 
že  radost  je  vždycky  něčím  tako-
výmto vykoupena… nebo naopak?
Avšak od jednoho deštivého dne se 
život  na  naší  zahradě  změnil.  Při-
bylo další zvířátko. Ne zvířátko, ale 
zvíře. Krásné zvíře. Kůň.
Sedíme s manželem a koukáme na 
něj.  „To  je  relax,  že?“  podotýkám 
jen tak mimochodem.
„To ano,“ odpoví manžel. A po chví-
li  dodá:  „Ale  nestačily  by  rybičky 
v  akváriu?“Ne,  nestačily.  Protože 
starostí je v poslední době skutečně 
strašně moc. A jak je známo, kůň je 
ten, kdo má větší hlavu, ne rybičky.
A když už starosti, tak pořádné. Tak 
pořádné,  aby  se  i  tomu koňovi do 
hlavy vešly. 
 Miriam Prokešová

editorial

Věřící z Kunčiček přivezli 
z Padovy ostatky sv. Antonína
Slovy nepopsatelné zážitky si 
v neděli 19. září ráno přivezli 
všichni ti, kteří navštívili 
italskou Padovu, aby si odtud 
přivezli vzácné relikvie 
svatého Antonína. Pro otce 
Darka Sputa z farnosti 
Ostrava-Kunčičky, který tuto 
cestu inicioval, to byl největší 
zážitek v životě. 

„Hned po příjezdu se nás ujal generál 
baziliky Voltano Giovani, aby nás pro-
vedl bazilikou Del Santo, kde se nám 
přímo  před  očima  promítl  celý  život 
svatého  Antonína,  jednoho  z  největ-
ších světců, kterého v Itálii přímo mi-
lují,“ popsal otec Darek. 
Po  prohlídce  se  odebrala  asi  pade-
sátka lidí čtyř národností (české, slo-
venské, polské a ukrajinské) na oběd, 
aby  se  poté  připravila  na  slavnostní 
předání  svatých  relikvií.  Po  poledni 
se k ní připojili také hasiči z Kunčiček, 
kteří přijeli do Padovy přímo ze Švý-
carska, kde byli na zájezdě. 
„Vezli jsme s sebou kapelu, a když po 
poledni  začala  před  bazilikou  hrát 
a  zpívat  v  gorolských  krojích,  začaly 
se  scházet  davy  poutníků  a  turistů 
z  celého  světa.  Ta  úžasná  atmosféra 
byla  doslova  hmatatelná,“  popisuje 
otec Darek. 
Mše  svaté,  kterou  celebroval  v  chrá-
mu „obyčejný“ farář z Kunčiček, se na-
konec zúčastnila  téměř  tisícovka  lidí. 
„To, že mi bylo dovoleno mši celebro-
vat, je pro mě obrovská pocta a čest,“ 
zdůrazňuje  kunčický  farář  s  tím,  že 
když  převzal  ostatky  svatého,  lidé 
v chrámu této slavnostní chvíli spon-
tánně zatleskali. 
Otec Silvester, který mši spolucelebro-
val, byl tak dojatý, že výpravu z Ostra-

vy  pozval  k  hrobu  svatého  Antonína 
a prosil ji, aby znovu zahrála a zazpí-
vala. 
„Pro  věřící  neznamenají  ostatky  sva-
tých  nějakou  kůstku  či  část  těla,  ale 
jsou  symbolem  jakéhosi  požehnání 
shora. Když byly  ostatky během mše 
položeny  na  relikviář,  zavonělo  to 

chrámem po růžích. To je typický znak 
svatých, ať už tomu někdo věří, nebo 
ne,“ dodal otec Darek.
Relikvie  svatého  Antonína  byly  po-
prvé  představeny  široké  veřejnosti 
v  rámci  Dožínkových  slavností.  Ty 
se uskutečnily v neděli 26. září. V 10 
hodin  dopoledne  začaly  oslavy  mší 

svatou v  tamním kostele, poté  se vě-
řící a návštěvníci přesunuli na zahra-
dů hasičů. Na oběd se podával polský 
bigos a hasičský guláš, k dobré náladě 
budou hrát folklorní kapely.
(další informace na str. 6)
  Marie Stypková

EXKLUZIVNĚ. Záběry z baziliky Del Santo v italské Padově, kde v sobotu 17. září převzal farář farnosti v Ostravě-Kunčič-
kách Darek Sputo relikvie svatého Antonína.  Foto/  Bogdan tlen 

Vážení spoluobčané, 

rád bych se s Vámi na konci volební-
ho období 2006 – 2010 rozloučil pro-
střednictvím  našich  Slezskoostrav-
ských  novin.  Chtěl  bych  Vám  říci,  že 
jsem svou práci vykonával podle své-
ho nejlepšího vědomí a svědomí a že 
celé  čtyři  roky  jsem  dělal  maximum 
pro to, aby tento rozlohou největší os-
travský obvod vzkvétal a aby se nám 
všem  v  něm  dobře  žilo.  Bohužel  ani 
starosta nemá kouzelný proutek, tak-
že ne všechno, co jsem si předsevzal, 
se podařilo splnit. Tak už  to ale v ži-
votě chodí. A bohužel největší starostí 
starosty jsou peníze. 
Starosta  reprezentuje  obvod  jak 
navenek,  tak  i  zevnitř.  Je  vpodstatě 
manažerem  ve  svém  městském  ob-
vodu a musí pro něj žít naplno. Musí 
pamatovat  –  v  našem  případě  –  na 
všech  osm  jeho  katastrálních  částí 
bez  rozdílů.  Každou  část  totiž  tíží 
něco  jiného a povinností  starosty  je 
jednat se všemi lidmi, vyslyšet jejich 
problémy  a  pomoci  jim  individuál-
ně  podle  potřeby.  Nelze  preferovat 

či  upřednostňovat  jednu  část  obvo-
du  před  druhou.  Jak  jsem  již  řekl, 
problémem  jsou  peníze.  Naštěstí  se 
vcelku dobře dařilo sehnat dostatek 
finančních  prostředků  na  zajištění 
běžného  chodu  městského  obvodu 
a také na potřebné investice. 
Nejen jako starostu, ale hlavně jako 
člověka  mě  v  poslední  době  velmi 
trápí  sobecké  chování  některých 
našich  spoluobčanů,  kteří  neberou 
ohled  na  druhé  a  chtějí  řešit  své 
problémy  na  úkor  svých  sousedů. 
A pokud možno ihned. Chci tím říci, 
že se vytrácí lidskost, solidarita, po-
chopení  v  jednání. Na druhou  stra-
nu je u nás ale pořád dost lidí, kteří 
jsou  zapálení  pro  věc  a  pomáhají 
našemu  obvodu  opravdu  nezištně. 
Bylo  tomu  tak  třeba  letos  při  po-
vodních,  při  organizaci  kulturních 
a společenských akcí, při akcích záj-
mových  sdružení,  sportovních  klá-
ních a podobně. 
Stalo  se  již  tradicí,  a  byl  bych  rád, 
aby se v ní pokračovalo,  že vždy na 
konci roku tyto obětavé občany oce-
ňujeme  v  naší  krásné  obřadní  síni. 

Formou  malého  finančního  daru 
a  pamětní  medaile  jim  chceme  vy-
jádřit naše díky, chceme, aby věděli, 
že  si  jejich práce  vážíme. Vždyť my 
všichni,  kteří  tady  žijeme,  chceme 
mít celou Slezskou Ostravu opravdu 
krásnou. 
I  proto  bych  rád  v  rozdělané  práci, 
pokud  mi  dáte  důvěru,  pokračoval 
i  v  dalším  volebním  období.  Smyslu-
plná  práce,  která  je  vidět,  mě  nabíjí 
pozitivní energií a tu bych chtěl zužit-
kovat pro nás všechny ze Slezské.

Váš starosta
Ing. antonín Maštalíř

slovo starosty www.antoninmastalir.cz
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otázka pro...
Starosta napsal otevřený dopis ministrovi vnitra

V Kunčičkách zruší služebnu PČR
SlezSká oStrava/  Zastupi-
telstvo městského obvodu 
Slezská Ostrava na svém 
posledním zasedání 16. září 
jednohlasně schválilo ote-
vřený dopis ministru vnitra 
Radku Johnovi. Zásadně v něm 
nesouhlasí së rušením služeb-
ny policie v Ostravě-Kunčicích. 
Jedná se totiž o problémovou lokalitu, 
kde žije řada nepřizpůsobivých obča-
nů a kde je trestná činnost na denním 
pořádku. 
Situaci navíc umocňuje skutečnost, že 
na území největšího  ostravského ob-
vodu, který zabírá jednu čtvrtinu celé 
Ostravy,  jsou  jen  dvě  služebny  PČR, 
z nichž jedna má být teď zrušena. 
„Jen díky přítomnosti policistů se da-
řilo  tamní  neúnosnou  situaci  stabili-
zovat  a  kriminalitu  udržet  v  únosné 
míře.  Absence  oddělení  Policie  ČR 
tedy  zcela  jistě  situaci  dramaticky 
zhorší,“ píše starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř v otevřeném dopisu 
ministru vnitra Radku Johnovi. 

„Jak jsem zjistil, důvodem zrušení má 
být  skutečnost,  že  oddělení  nesídlí 
v budově, která je ve vlastnictví mini-
sterstva vnitra. To  je podle mého ná-
zoru zástupný problém. 
Vámi  navrhované  řešení,  kdy  mají 
dané  území  „ohlídat“  hlídky  z  jiných 
vzdálených  pracovišť  Policie  ČR,  je 
pro nás nepřijatelné, nehledě na to, že 
občané budou mít daleko větší potíže 
s  dojezdy  k  případným  vysvětlením 
či výslechům,“ píše starosta na  jiném 
místě dopisu. 
Se  zrušením  tohoto  oddělení  nesou-
hlasí ani občané, kteří už hojně pode-
pisují petici („Petice proti zrušení ob-
vodního  oddělení  policie  ČR  Ostrava 
Kunčice“). 
„Vážený pane ministře, chci Vás upo-
zornit, že v souvislosti se zmíněnými 
fakty  jste  i Vy do budoucna vystaven 
vážnému  problému,  neboť  dodnes 
nebyla  o  tomto  kroku  informována 
samospráva, což je podle mne napros-
to  nepřípustné.  Jsem  přesvědčen,  že 
se  jedná o  časovanou bombu, kterou 
bude muset Vaše ministerstvo dříve či 
později řešit.   (sy)

NESOUHLAS. Na svém posledním zasedání zastupitelé jednomyslně schválili 
otevřený dopis ministru vnitra Radku Johnovi, v němž starosta Antonín Maštalíř 
nesouhlasí se zrušením služebny Policie ČR.  Foto/  MarIe StyPková

Hřbitovní správa zabezpečila provoz v období svátku Památky zesnulých

Dušičky se kvapem blíží
SlezSká oStrava/ Kancelář 
hřbitovní správy chce opě-
tovně v „dušičkovém období“ 
vyjít vstříc návštěvníkům 
hřbitovů, které spravuje. 

Kromě  běžného  pracovního  týdne, 
bude  zajištěn  provoz  kanceláře  také 
ve  státní  svátek  (dne  28.  10.  2010  - 
čtvrtek)  i  ve  dnech pracovního  klidu 
(30. 10. 2010 - sobota) a 31. 10. 2010 
(neděle), a to od 8:00 – 15:00 hod. 
Návštěvníci  hřbitova  se  mohou  při-
jít  do  kanceláře  informovat,  poradit, 
nebo  případně  i  zaplatit  pronájem 
hrobových  míst.  Zaměstnankyně 
hřbitovní  správy  také  rády pomohou 
s vyhledáním hrobových míst  i s ori-
entací v rozlehlém areálu ústředního 
hřbitova.  Jsou  připraveny  orientační 
plánky ústředního hřbitova ve Slezské 
Ostravě,  které  pomohou  při  hledání 
místa. 
V  provozu  budou  obě  parkoviště  jak 
z  ulice  Těšínské,  tak  z  ulice  Na  Naj-
manské. Na parkovištích se hradí po-
platek  20,--  Kč  za  odstavení  vozidla 
podle platného ceníku za poskytování 
služeb na úseku hřbitovnictví v měst-
ském  obvodu  Slezská  Ostrava.    Tak 
jako  v  předešlých  letech  bude  státní 
i městská  policie  pomáhat  při  řízení 
dopravy a případných vzniklých pro-
blémech.
Ve snaze zlepšit kvalitu a spokojenost 
občanů s využíváním služeb na všech 
hřbitovech, které městský obvod spra-
vuje,  se  každoročně  odbor  technické 
správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
snaží podle svých finančních možnos-
tí zabezpečovat rekonstrukce či opra-
vy chodníků, plotů, vodovodních sto-

janů,  odpadů  a  žlabů,  včetně  údržby 
zeleně i náhradní výsadby.
Na  hřbitově  v Koblově  v  současnosti 
probíhá  oprava  chodníků  a  kontej-
nerového  stání  i  oprava  přední  části 
oplocení.  Všechny  práce  budou  do-
končeny  do  konce  října  2010.  Pro 
zkrášlení hřbitova byla letos provede-
na také výsadba tují.
Na  hřbitově  v  Kunčičkách  proběhla 
rekonstrukce kříže,  jenž byl v hava-
rijním stavu. Od konce měsíce srpna 
2010  jsou  práce  na  opravách  ukon-
čeny  a  kříž  je  opět  na  svém  místě. 
Během  měsíce  září  bylo  opraveno 
poškozené  oplocení,  které  způsobil 
bezohledný  a  nezodpovědný  řidič, 

který  z  místa  nehody  ujel,  aniž  na-
hlásil škodu.
Na  hřbitově  v Heřmanicích  byly  čás-
tečně  provedeny  náhradní  výsadby. 
Ve výsadbách se pokračuje a předpo-
kládáme, že ukončení výsadeb okras-
ných keřů bude do konce roku 2010.
Na  ústředním  hřbitově  probíhá  roz-
sáhlá  náhradní  výsadba  okrasných 
keřů.  Během  letních měsíců  byla  do-
končena rekonstrukce oplocení v okolí 
vrátnice. V současnosti ještě probíhají 
práce  na  výstavbě  nových  chodníků 
určených pro nově zřizovaná epitafní 
místa.  nataša lukášová

vedoucí oddělení hřbitovní správy
odboru TSKZaH

PO. Každoročně po „dušičkách“ to na slezskoostravských hřbitovech vypadá stej-
ně.  Foto/  luBoMír ČaSnocHa

místostarostku 
Hanu Herákovou

 @Paní místostarostko, občané mají 
obavy ze zvyšování nájemného 
v obecních bytech v roce 2011. Mů-
žete se k problému vyjádřit?

V  našich  obecních  bytech máme  dva 
druhy  nájemného  -  nájemné  regulo-
vané a nájemné smluvní.
Nájemné,  které  jsme  zvyšovali  letos 
k  1.  7.  2010,  se  týkalo  regulovaného 
nájemného. K tomuto datu byla ukon-
čena deregulace nájemného v našem 
obvodě,  a  to právě posledním  jedno-
stranným zvýšením nájemného.
U  regulovaného  nájemného  platí,  že 
k  případnému  dalšímu  zvýšení  ná-
jemného může dojít pouze na základě 
podstatného zkvalitnění bydlení v da-
ném  bytě,  například  když  by  došlo 
k modernizaci bytu,  výměně oken,  či 
zateplení  domu.    Nicméně  zvýšit  ná-
jem  lze  pouze  tehdy,  dojde-  li    k  do-
hodě mezi  pronajímatelem,  v  našem 
případě obvodem, a nájemníkem. 
Situace u tzv. smluvního nájemného je 
trochu  jiná. U těchto smluv  je možné 
zvyšovat nájemné v souladu s ustano-
vením v nájemní smlouvě, kde prona-
jímatel (obvod) může ročně zvýšit ná-
jemné o míru inflace za předchozí rok.
Dá  se  předpokládat,  že  v  roce  2011 
budeme zvyšovat nájemné o míru in-
flace za rok 2010. To by se však týkalo 
pouze smluvních nájmů, kde stávající 
nájemné je nižší než 50 korun za metr 
čtvereční. Žádné razantní zvýšení ná-
jemného tedy na občany nechystáme. 
Doufám, že tato informace naše obča-
ny alespoň částečně uklidnila.   (sy)

Volby 2010 – co možná ještě nevíte
SlezSká oStrava/  V říjnových 
volbách budeme volit zástupce 
do Zastupitelstva MO Slezská 
Ostrava, Zastupitelstva statutár-
ního města Ostravy a do Senátu 
Parlamentu České republiky. 

Pro volby do zastupitelstva našeho ob-
vodu je zaregistrováno osm volebních 
stran  s  celkovým  počtem  252  kandi-
dáty.  Jsou  to:  Československá  strana 
sociálně  demokratická,  Věci  veřejné, 
Komunistická  strana  Čech  a  Moravy, 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, 
Strana  zelených,  TOP  09,  Křesťanská 
a demokratická unie – Československá 
strana  lidová  s  podporou  Nestraníků 
a Občanská demokratická strana.

Do  zastupitelstva  MO  budeme  volit 
35 členů, do zastupitelstva města 55. 
Volebních okrsků je celkem 27 a jejich 
velikost  a  sídlo  se  oproti  květnovým 
volbám  nemění.  Do  okrskových  vo-
lebních komisí bylo deseti  volebními 
stranami  delegováno  225  členů.  Ně-
které  OVK  byly  „dodelegovány“  pa-
nem starostou z řad občanů. První za-
sedání OVK proběhlo 22. 9. 2010 v KD 
v Michálkovicích, kde byli  zvoleni  je-
jich předsedové a místopředsedové. 
O práci v OVK byl již tradičně nebýva-
lý zájem. Některé zájemce z řad obča-
nů jsme museli i odmítnout. Přednost 
v delegování měly volební strany. Své 
zástupce  delegovaly  i  volební  strany, 
které v našem obvodu kandidátní lis-
tinu  nepodaly,  avšak  jsou  zaregistro-

vány městem,  a  jelikož  budeme volit 
i do zastupitelstva města,  jejich dele-
gaci jsme museli akceptovat.
Pro představu bych dále uvedl  jednu 
zajímavou sumu, a to 60 Kč, která při-
padá  na  jednoho  voliče,  který  musí 
náš obvod, potažmo stát vynaložit. To 
jsou  nemalé  peníze  při  počtu  voličů, 
kterých  je  v  našem  obvodu  16  500. 
To představuje částku kolem jednoho 
milionu korun. 
Informace o způsobu hlasování, včet-
ně hlasovacích lístků budou všem vo-
ličům  dodány  nejpozději  3  dny  před 
volbami,  které  proběhnou  ve  dnech 
15. – 16. 10. 2010, v případě nezvole-
ní kandidáta do Senátu PČR v prvním 
kole,  proběhne  kolo  druhé  ve  dnech 
22. -23. 10. 2010.   odbor vv

nadace okd přispěla 
seniorům na ples
Senioři městského  obvodu  Slezská 
Ostrava  se  mohou  těšit  na  pravi-
delný  ples,  letos  opět  za  přispění 
Nadace  OKD.  Městský  obvod  na 
jaře  letošního  roku  požádal  Nada-

ci  OKD  o  nadační 
příspěvek  na  kul-
turní  a  společen-
ské  vyžití  senio-
rů.  Nadace  OKD 
částečně  vyhověla 
naší žádosti a udě-
lila nám příspěvek 
ve  výši  40  tisíc 
korun,  který  bude 
využit na zajištění 
Plesu  pro  seniory. 
 (red)

Máte zaplacen 
poplatek za psa?
Každý držitel psa, který má trvalý po-
byt na území obvodu Slezská Ostrava, 
je  povinen  přihlásit  se  k  místnímu 
poplatku  ze  psů,  což  učiní  na  Úřadě 
městského  obvodu  Slezská  Ostrava, 
odboru  financí  a  rozpočtu,  v  budově 
na  Gagarinově  náměstí  č.  5,  kde  vy-
plní  a  podepíše  přiznání  k místnímu 
poplatku  a  obdrží  evidenční  známku 
pro psa.

Sazba poplatku je rozlišena do ně-
kolika kategorií:
120,-   ročně za psa chovaného 
v rodinném domku
1.500,-   ročně za psa chovaného 
v bytovém domě 
1.500,-   ročně za psa, který je využí-
ván pro podnikání
200,-   ročně za psa, jehož držite-
lem je poživatel důchodu

Za druhého a každého dalšího psa 
se zvyšuje poplatek o 50 %.
Podrobnější  rozpis  sazeb  a  splatnosti 
poplatku  je  uveden  v  obecně  závazné 
vyhlášce statutárního města Ostravy č. 

6/2003 o místním poplatku ze psů. Plné 
znění vyhlášky naleznete na interneto-
vých  stránkách  úřadu www.slezska.cz, 
nebo na nástěnce odboru financí a roz-
počtu (Gagarinovo náměstí, 3. posch.).
Zároveň  upozorňujeme  občany,  kteří 
již psa nevlastní (např. z důvodu uhy-
nutí,  prodeje,  ztráty),  na  povinnost 
rovněž oznámit tuto skutečnost osob-
ně nebo písemně. Pokud tak neučiní, 
každoročně  narůstá  dlužná  částka, 
která bude vymáhána.
Pokud poplatník – držitel psa - neza-
platí místní poplatek ze psů ve stano-
veném  termínu,  je  vystaven  platební 
výměr  na  dlužnou  částku,  v  případě 
jeho  nezaplacení  obdrží  výzvu  k  za-
placení dlužného nedoplatku. Násled-
ně  je dlužná částka vymáhána přímo 
exekucí zvýšenou o exekuční náklady.
Ve  spolupráci  se  strážníky  městské 
policie  jsou  prováděny  namátkové 
kontroly zaměřené na splnění ohlašo-
vací povinnosti držitelů psů a na pla-
cení místního poplatku ze psů.
Je váš pejsek řádně přihlášen a zapla-
cen?  odbor financí a rozpočtu

ArcelorMittal odprašuje
„Odprášení  aglomerace  sever“  v  areálu 
společnosti  ArcelorMittal  Ostrava  a.s., 
kterou  povolil  stavební  odbor  Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava a na 
které provedl dne 20. 8. 2010 kontrolní 
prohlídku  stavby,  bylo  zástupci  společ-
nosti  a  stavebního  úřadu  konstatováno, 
že tato ekologická stavba probíhá v sou-
ladu  s  plánovaným  časovým  harmono-
gramem. Předpokládané ukončení ekolo-
gické stavby směřuje ke konci roku 2011. 

Na  nových  základech  je  již  rozestavě-
na  technologie, spočívající ve vybudování 
nových  filtrů  a  složitého  potrubí  spalin, 
zaústěných  do  rekonstruovaného  komí-
nu pomocí ocelových kouřovodů, kterými 
budou  do  nové  technologie  přiváděny 
a  odváděny  spaliny  z  aglomerace.    Tato 
stavba s nákladem cca 1 miliardy pomůže 
ke zlepšení ovzduší v celém regionu. 

Bc. karel kosmák, vedoucí odboru 
územního plánování a stavebního řádu



SON říjeN 2010 3

Podařilo se mi vrátit Slezské prestiž, 
říká místostarostka Mudr. Hana Heráková
@Paní místostarostko, jak hodnotí-
te vaše čtyři roky ve vedení našeho 
obvodu? Byly úspěšné, podařilo se 
vše, nebo cítíte nějaké resty vůči ob-
čanům?
Nejdřív musím  zdůraznit,  že  ty  čtyři 
roky našeho volebního období utekly 
jako voda.
Vzpomínám si, že začátky nebyly nijak 
jednoduché,  přestože  jsem  měla  vý-
hodu díky svým zkušenostem ze své-
ho dřívějšího působení  v  radě města 
a v zastupitelstvu města.
Odbory, které jsem po čtyři roky řídila 
- odbor financí a rozpočtu, odbor ma-
jetkové správy a odbor územního plá-
nování a stavebního řádu (dříve odbor 
výstavby) - jsou rezorty, se kterými je 
úzce spjat rozvoj celého našeho obvo-
du. K mým stěžejním úkolům patřilo 
uhlídat  každoročně  vyrovnaný  roz-
počet.  V  našem  obvodě  nikdy,  i  přes 
stávající tíživou ekonomickou situaci, 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
Nikdy jsem nedovolila zahájit jakéko-
liv  investice,  pokud  by  nebyly  kryty 
rozpočtem.
Veškeré  audity  z magistrátu,  veškeré 
kontroly z finančního úřadu vždy kon-
čily výsledkem „bez závad“. To  je pro 
mne hlavní vizitka.
S majetkem nám svěřeným jsme hos-
podařili  jako  správní  hospodáři.  Pro-
běhla  řada  prodejů  pozemků  a  ne-
movitostí.  Prodeje  byly  vždy  přesně 
hlídány  komisí,  radou  a  celým  zastu-
pitelstvem. Zahájili jsme prodeje obyt-
ných  domů  do  osobního  vlastnictví, 
o které řada našich občanů usilovala.
Podali jsme několik návrhů na změny 
územního  plánu  pro  další  smyslupl-
ný rozvoj Slezské v souladu s přáním 
našich občanů. Zabránili jsme výstav-
bám velkých bytových domů, které by 
narušily celkový ráz daného území.
I  mně  je  například  líto,  že  nemáme 
chodníky v zámkové dlažbě  jako  jiné 
ostravské obvody, že ne všechny naše 
cesty se stihly opravit,  jen pomalu se 
rozjíždí modernizace bytového fondu, 
chybí  hřiště  pro  naše  nejmenší,  chy-

bí  kruhový  objezd  u  Pennymarketu. 
Je  samozřejmostí,  že  čtyři  roky  jsou 
v  dlouhodobém  rozvoji  obce  krátká 
doba a všechno se stihnout nedá. Není 
jednoduché  hodnotit  sama  se  sebe. 
To  ponechám  na  našich  občanech,  ti 
nejlépe  vědí,  v  čem  se  naše  Slezská 
změnila.  Já  osobně  budu  odcházet 
s dobrým pocitem. Vždy  jsem praco-
vala s vědomím, že pracuji pro občany, 
zůstala jsem blízko lidem.

 @co považujete za svou nejúspěš-
nější aktivitu, která má nebo bude 
mít pozitivní vliv na občany Slezské 
ostravy?
Před čtyřmi roky neměla Slezská Os-
trava mezi 23 obvody města Ostravy 
zrovna tu nejlepší pověst. Komunika-
ce  mezi  vedením  obvodu  a  vedením 
města nebyla dobrá.
Když  jsem  nastupovala  do  funkce 
místostarostky,  měla  jsem  několik 
přání  ve  vztahu  ke  Slezské.  Jedním 
bylo  vrátit  Slezské  Ostravě  prestiž 
a  jméno,  jaké  měla  Slezská  v  letech 
dávno minulých.  Jako člověk žijící 58 
let na Slezské vím, o čem mluvím. Nic 
mě netěší více, než vědomí, že se nám 
podařilo zbavit Slezskou nálepky nea-
traktivní lokality v Ostravě. Roste nám 
počet nových obyvatel, na místech dří-
ve rozpadlých ruin stojí úhledné nové 
domy. Slezská Ostrava se stala VIP ad-
resou, zájem o pozemky pro výstavbu 
je neskutečný. Rovněž na úrovni měs-
ta má  dnes  Slezská  Ostrava  vysokou 
prestiž,  díky  které  se  daří  postupně 
získávat potřebné finance z města pro 
obec. Podařilo se zviditelnit Slezskou 
Ostravu v rámci celého města.
Konkrétních  aktivit  bych  mohla  vy-
jmenovat mnoho, vše bylo už napsáno 
v  minulých  novinách  –  opravy  škol, 
školek, nové chodníky, dokončení ply-
nofikace,  první  sportovní  hřiště  pro 
veřejnost. Dosažení změny územního 
plánu  v  lokalitě  bývalého  Dolu  Petr 
Bezruč,  která  zabrání  budování  ne-
vhodných průmyslových objektů blíz-
ko obytných zón.

 @koalice odS a  ČSSd není na par-
lamentní úrovni možná. Jaká byla 
tedy tato spolupráce?
Já vždy tvrdím, že když se sejdou ro-
zumní  lidé,  kteří  nemyslí  jenom  na 
své osobní zájmy, mají zájem se spo-
lu rozumně domluvit, tak se domluví. 
Naše koalice vznikla před čtyřmi roky, 
protože naše programy se na obecné, 
komunální  úrovni  navzájem podoba-
ly, prolínaly se. Všichni z ODS i z ČSSD 
jsme chtěli nový obchod, všichni jsme 
chtěli čistou Slezskou, nové chodníky, 
opravené  cesty,  zajištěné  a  spokoje-
né seniory, všichni  chtěli podporovat 
neziskové  organizace,  budovat  spor-
toviště,  vybudovat  volnočasový  areál 
u  Koblovských  jezer,  mít  opravené 

domy, nové policejní služebny a zdra-
vé životní prostředí. 
O funkčnosti koalice jasně hovoří naše 
společné  úspěchy.  O  celém  rozvoji 
Slezské se psalo už dříve. Je samozřej-
mé, že podobně jako i v tom nejlepším 
manželství občas dojde k výměně ná-
zorů  a menším  rozmíškám,  ani mezi 
námi nešlo vždy všechno hladce. Na-
šly se otázky, na které jsme měli růz-
né názory a každý je nějak obhajoval. 
Nicméně  vždy  jsme  našli  rozumný 
a  hlavně  pro  naše  občany  výhod-
ný  kompromis,  tu  takzvanou  zlatou 
střední cestu.
Z  mého  hlediska  byla  naše  spolu-
práce  s  ČSSD  přínosem  pro  občany 
Slezské, byla smysluplná. Hodně věcí 

se podařilo díky obdobné koalici na 
velké  radnici  (ODS-ČSSD).  Využívali 
jsme všech vazeb mezi naším obvo-
dem  a  velkým městem,  zejména  po 
politické  linii  jak  u  nás  členů  ODS, 
tak i u ČSSD.

 @co byste popřála slezskoostrav-
ským občanům?
Přála  bych  našim  občanům  ze  Slez-
ské,  aby  v  nadcházejících  volbách 
15.-16.  října  2010  měli  šťastnou 
ruku a zvolili do budoucího zastupi-
telstva lidi, kteří budou zárukou po-
kračování dalšího úspěšného rozvo-
je Slezské Ostravy , který povede  ke 
zlepšení  kvality života všech našich 
občanů.   (red)

Ze života se vytrácí obyčejný selský rozum, 
říká místostarosta Petr zezulčík 
Místostarosta Petr Zezulčík 
(ČSSD) je v politice od roku 
2002. Důvodem byla nespo-
kojenost s tím, kam se naše 
země ubírá. Při posledních 
komunálních volbách ho voliči 
poslali do slezskoostravského 
zastupitelstva a od ledna 
2007 je místostarostou. 
@Pane místostarosto, jak hodnotíte 
své působení ve funkci?
Na starosti jsem měl investice a tech-
nickou správu budov. Pokud jde o mé 
sebehodnocení,  největší  radost  mám 
z postupných rekonstrukcí základních 
a  mateřských  škol,  na  které  se  nám 

podařilo získat tolik potřebné finance. 
V  těchto  zařízeních  byly  provedeny 
kompletní rekonstrukce. V některých 
mateřských  školách  jsme  například 
rozšířili počet tříd včetně prostor pro 
odpočinek,  všechny  školní  kuchyně 
dnes  odpovídají  parametrům  Evrop-
ské  unie.  Radost  mám  samozřejmě 
také z nedávno otevřeného azylového 
domu na Liščině, který náš obvod to-
lik  potřeboval.  Zapomenout  nesmím 
ani  na  opravy  a  rekonstrukce  komu-
nikací, na kompletní opravy domů na 
Nové  osadě,  ale  také  na  další  obecní 
domy,  kde  jsme  postupně  vyměnili 
okna, zateplili vnější pláště a provedli 
opravy včetně úprav okolí. Možná  se 
to  bude  zdát  někomu málo,  ale  když 

si uvědomíme, jakou nevýhodu máme 
vzhledem k poměru velikosti obvodu 
a  počtu  obyvatel,  musí  každý  uznat, 
že  se  toho  udělalo  opravdu  hodně. 
Na druhé straně mě mrzí,  že  se nám 
nepodařilo vybudovat pro naše obča-
ny některý ze supermarketů, nebo že 
jsme nestihli  začít  se stavbou kruho-
vého objezdu u Pennymarketu.

 @do obecního zastupitelstva letos 
kandidujete opět. Pokud vám dají 
voliči svou důvěru a  vy zůstane ve 
své funkci, co vidíte jako svou prio-
ritu v dalších čtyřech letech?
Dvě  z  priorit,  které  se  nám  nepo-
dařilo  splnit,  jsem  už  zmínil  v  pře-
dešlé  odpovědi.  Jinak  bych  se  chtěl 
samozřejmě  podílet  na  zkvalitnění 
života a životního prostředí na Slez-
ské,  na  dalším  zkvalitňování  bydle-
ní, vzdělávání a v  rozšíření ploch ke 
sportovně    rekreačním  účelům.  Je 
toho prostě hodně, co je třeba zlepšit 
a  věřím,  že  se  to  s  podporou našich 
občanů podaří.
 

 @Čím se ve své politické kariéře ří-
díte a co podle vás současné politice 
chybí? 
V  politice  jsem  proto,  abych  ji  dělal 
pro  lidi.  Pokud  za mnou  přijdou  ob-
čané  s  nějakým  problémem,  snažím 
se jim naslouchat a pomoci jim. Stále 
více  si  však  uvědomuji,  že  se  v  této 
hektické  době  čím  dál  méně  dbá  na 
obyčejnou  slušnost,  poctivost  a  ale-
spoň  základní  mravní  hodnoty.  Těch 
problémů  ve  všech  sférách  života  je 
čím dál víc a přitom by při jejich řeše-
ní často stačil obyčejný selský rozum. 
 Marie Stypková

Pro obvod se za tohoto vedení 
udělalo tolik jako nikdy předtím, 
říká místostarosta radomír Mandok 

 @Pane místostarosto, 
co považujete za největ-
ší úspěch za dobu svého 
působení ve vedení na-
šeho městského obvo-
du? 
Je  toho  trošku  víc  a  těž-
ko  něco  předřadit  před 
ostatní. Co se týče sociál-
ní oblasti, je to bezesporu 
Azylový  dům  na  Liščině 
-  jediné  zařízení  svého 
typu  v  Ostravě,  protože 
je určeno pro celé rodiny, 
které se ocitnou v sociální tísni. Dal-
ším  úspěchem  bylo  zvládnutí  zimní 
údržby,  kdy  nás  zima  obdarovala 
hromadou  sněhu,  a  nám  se  podaři-
lo  udržet  chodníky,  kterých  máme 
95  kilometrů,  v  dobrém  stavu.  Dal-
ším  nemalým  úspěchem  je  započetí 
stavby  kanalizace  v  Heřmanicích, 
kterou město stále odkládalo. Abych 
nezapomněl na poslední odbor, kte-
rý spravuji, do škol se nám podařilo 
získat  nemalé  finanční  prostředky 
na  jejich  vybavení.  Školy  dnes  mají 
interaktivní  tabule  a  nám  se  daří 
tato zařízení stále vylepšovat. Za ob-
rovský  úspěch  považuji  spolupráci 
s RPG, kterou se mi povedlo nastar-
tovat.  RPG  systematicky  provádí 
rekonstrukci  svého  bytového  fondu 
v takovém rozsahu, jaký - troufám si 
říci  -  nikdo  nepamatuje.  Nenechme 
se  mýlit  tím,  že  v  těchto  lokalitách 
žijí  jen  nepřizpůsobiví  občané.  Žije 
tam  také  spousta  slušných  občanů 
a  právě  oni  si  zaslouží  slušný  byt, 
dům a jeho okolí.

 @ Je něco, co vás ve vaší 
práci opravdu těšilo, 
z čeho jste měl radost? 
Vždy  mě  potěšilo,  když 
jsem  dokázal  někomu  po-
moci  s  jeho  problémy.  Sa-
mozřejmě, že to nešlo vždy 
tak, jak si obě strany před-
stavovaly, nebylo  to prostě 
jednoduché.  Všichni  ale 
měli ke mně dveře otevře-
né a já se snažil jim naslou-
chat.  A  nebyly  to  vždy  jen 
nářky  a  prosby  o  pomoc, 

leckdy  jsem musel  skousnout  i  hrubší 
slova. To však ke komunikaci patří a i ve 
výčitkách,  pokud  člověk  chtěl,  našel 
něco, co mohlo být pro obvod přínosem.

 @ Jak byste tedy stručně zhodno-
til své působení ve vedení slezsko-
ostravské radnice? 
Těžko mohu soudit. Své práci jsem vě-
noval veškerou energii, často na úkor 
své  rodiny.  Telefonáty  o  víkendech, 
často pozdě v noci, na které  jsem ni-
kdy  nedokázal  říct  ne.  Bral  jsem  to 
tak, že jsem tady pro občany a ne oni 
pro mě.  Neříkám,  že  se  vše  povedlo, 
ale nakolik jsem byl pro občany příno-
sem, to mohou posoudit jen oni sami. 
Jedno  ale  můžu  s  čistým  svědomím 
říci.  Pro  obvod  se  za  tohoto  vedení 
udělalo tolik, jako nikdy předtím. 

 @Můžete na závěr prozradit, jaké je 
vaše životní motto?
Historia  mater  et  magistra,  což  zna-
mená historie je ti matkou a učitelkou.  
 (red)
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Zkolaudovali opravené domy na Liščině
Hrušov/  Kolaudace opra-
vených domů, prohlídka 
postupně zvelebované 
lokality, kulturní vystoupení 
dětí z komunitního centra 
a promítání krátkých filmů 
o Liščině. 
Takový  program  připravili  na  9.  září 
partneři  projektu  Liščina,  kterými 
jsou  občanské  sdružení  Vzájemné 
soužití, realitní skupina RPG Real Es-
tate, Agentura pro sociální začleňová-
ní v romských lokalitách, Nadace OKD 
a Úřad městského obvodu Slezská Os-
trava. Cílem projektu je zlepšení soci-
ální a životní situace obyvatel Liščiny 
v Ostravě-Hrušově.
Liščina je sociálně vyloučenou lokali-
tou, ve které žije asi osmdesát rodin. 
V  roce  2008  byla  společně  s  další-
mi  11  místy  zařazena  do  programu 
Agentury  pro  sociální  začleňování 
v romských lokalitách při Úřadu vlády 
ČR. V souvislosti s  tím vznikl projekt 
Lokální partnerství. 
Práce  na  Liščině  probíhají  od  počát-
ku  projektu  systematicky  s  aktivním 
zapojením  obyvatel  lokality.  Místní 
dobrovolníci  vybudovali  s  finanční 
podporou  Nadace  OKD  dětský  kou-
tek  Liščiňáček,  realizovali  dvě  velké 
jarní úklidové akce,  svépomocí opra-
vili  a  vymalovali  společné  prostory 

v domech a vybudovali odpočinkovou 
zónu pro sousedská posezení. Násled-
ně  RPG  Real  Estate    investovala  do 
opravy  fasád  a  střech,  dobudována 
a zprovozněna byla dešťová kanaliza-
ce.  Nevyhovující  okna  byla  vyměně-
na  za  plastová,  opravila  se  schodiště 
včetně zídek a realizovány byly i další 
stavební a zvelebovací práce.
 „Ověřili  jsme si, že pozitivních změn 
v sociálně vyloučených lokalitách ne-
lze dosáhnout bez aktivního zapojení 
samotných  obyvatel.  Lidé  na  Liščině 
dokázali,  že  dokážou  přiložit  ruku 
k  dílu.  Nyní  před  nimi  leží  nemenší 
úkol.  Dosažená  zlepšení  je  ale  nutné 
udržet a pohlídat před  těmi, kteří by 
společnou  práci  chtěli  znehodnotit,“ 
řekl  ředitel  pro  vládní  vztahy  realit-
ní  skupiny RPG Real Estate Stanislav 
Svoboda.
Místostarosta  Slezské  Ostravy,  pod 
kterou  daná  lokalita  patří,  Radomír 
Mandok  dodal,  že  je  rád,  že  se  ne-
potvrdily  vize  všech  skeptiků,  kteří 
prorokovali  totální  fiasko  projektu 
Liščina.  „Všem,  kdo  se  na  odvedené 
práci podíleli, patří poděkování za od-
vedenou práci. Čeká nás všechny ještě 
moře práce, hlavně RPG jako vlastníka 
a občany jako uživatele. Pevný základ 
jsme postavili. Teď nezbývá nic jiného, 
než v započatém díle pokračovat a vy-
držet,“ zakončil místostarosta Slezské 
Ostravy Radomír Mandok.   (ap)

PRVNÍ VLAŠTOVKA. Kolaudace opravených domů se uskutečnila na Liščině 9. září. Zúčastnili se jí i místostarostka Slezské 
Ostravy MUDr. Hana Heráková a místostarosta Radomír Mandok. Ojedinělost akce umocnilo skvělé vystoupení dětí. 
 Foto/  anna PIndeJová

Benjamínci z TJ Koblov vyjeli do hor
koBlov/  Benjamínci Tělový-
chovné jednoty Sokol Koblov 
se ve dnech 7. až 12. srpna 
zúčastnili fotbalového sou-
středění, které pro ně připra-
vili trenéři Dominik Hladík 
a Kamil Klimánek za vydatné 
pomoci rodičů. 
Soustředění probíhalo v krásném pro-
středí Beskyd na Morávce, kluci měli 
možnost celou dobu pobývat na zdra-
vém  vzduchu  a  uniknout  tak  aspoň 
na  chvíli  znečištěnému  ostravskému 
ovzduší.
Tréninky  probíhaly  každý  den  na 
místním  fotbalovém  hřišti,  kluci  tré-
ninky  absolvovali  s  nadšením  a  elá-
nem,  naučili  se  zde  mnoho  nových 
věcí,  zdokonalovali  svou  fyzickou 
zdatnost a zkvalitňovali techniku hry. 
Kromě  tréninků  byl  pro  benjamínky 
připraven  bohatý  program  –  výlety 
do  okolí,  hry  v  okolí  chaty,  koupání 
v místní  řece  a  soustředění  dokonce 
navštívil  i  upír.  Benjamínci  odjíždě-
li  ze  soustředění  spokojení,  nadše-
ní  a  šťastní,  spokojenost  s  výkonem 
a celkově velkým zlepšením byla i na 
straně  trenérů.  Koneckonců  kluci 
již měli možnost  všem  ukázat,  že  na 
hřišti  dokáží  zúročit  to,  co  se naučili 
na  soustředění,  když  na  přátelském 
utkání s FC Odra Petřkovice dokázali 
remízovat  5:5  a  následně  v  prvním 

kole sezóny porazili FC Slavia Michál-
kovice 7:4. 
Po minulé neúspěšné sezóně, kdy be-
njamínky  museli  opustit  kluci  starší 
deseti  let  a  družstvo  se  z  větší  části 
skládalo z dětí mladších šesti let, jsou 
tyto výsledky velice uspokojivé a oče-
káváme, že letošní sezóna bude mno-
hem úspěšnější než ta minulá.
Fotbal v Koblově stále žije, ale naším 
cílem  je  nejen  rozšířit  družstvo  be-
njamínků,  ale  také  obnovit  družstvo 

žáků,  které  zde  v  uplynulých  letech 
zaniklo. 
Hledáme  proto  zájemce,  kteří  mají 
zájem  trávit  svůj  volný  čas  aktivně 
a  ve  společnosti  stejně  naladěných 
vrstevníků.  Více  informací  o  našem 
klubu a kontakty na trenéry lze najít 
na adrese: 
http://koblovbenjaminci.webnode.cz/ 

 Bc. Martina trinčková

Senioři grilovali a bavili se
kaMenec/  Skvělé odpoledne strávili 
senioři z Domova důchodců Kamenec 
ve  Slezské Ostravě  v  pátek  20.  srpna 
při  grilování.  Na  zahradě  domova  se 
sešlo na sto šedesát babiček a dědečků 
včetně  rodinných příslušníků a hostů 
z polského domova pro seniory v Go-
ryczu. Mezi seniory zavítali  také mís-
tostarostové  Slezské  Ostravy  MUDr. 
Hana Heráková a Radomír Mandok.
„Kromě  grilování  masových  specialit 
si mohli přítomní zasoutěžit ve zpěvu 
a v recitaci. Zatímco paní místostarost-
ka Heráková byla v porotě, aby hodno-
tila  pěvecké  a  recitační  umění  našich 

svěřenců, pan místostarosta se ujal če-
pování piva,“ prozradila ing. Šárka Ku-
tějová z marketindu domova a dodala, 
že  akce  se  i  díky  slunečnému  počasí 
vydařila a všichni byli spokojeni.  (red)

Pomoc obětem kriminality
Pomoc  obětem  kriminality  v  našem 
městě  nabízí  občanské  sdružení  Bílý 
kruh  bezpečí  (BKB).  Jeho  služeb  vy-
užívají  občané  Ostravy  a  přilehlého 
regionu již 13 let. Na poradnu se mo-
hou  obracet  nejen  oběti  trestné  čin-
nosti,  ale  rovněž  svědci  nebo  pozůs-
talí  po  obětech.  Poskytované  služby 
jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. 
V  poradně  získáte  především  práv-
ní  informace,  psychosociální  pomoc 
a emociální podporu. Ve velmi závaž-
ných případech vám můžou odborníci 
z  BKB  poskytnout  např.  i  doprovod 
k  soudu  nebo  pomůžou  se  získáním 
finančního odškodnění od státu nebo 

z nadačních fondů apod. Poradna rov-
něž  na  zakázku  realizuje  přednáško-
vou  činnost  a  distribuuje  materiály 
v rámci prevence kriminality. Součástí 
poradny BKB v Ostravě  je rovněž  In-
tervenční centrum pro osoby ohrože-
né domácím násilím. 
Ostravská  poradna  BKB,  o.  s.  sídlí 
v Domě kultury města Ostravy na adre-
se 28. října 124 v Ostravě a je v provozu 
každé úterý a středu od 16 do 18 hodin, 
tel. kontakt je 597 489 204, email bkb.
ostrava@bkb.cz.  Více  informací  o  čin-
nosti  sdružení,  materiály  pro  laickou 
i odbornou veřejnost a další informace 
můžete získat na www.bkb.cz.   (red)

dívenku pokousal pes
Oznámení o pokousání dítěte psem v Ostravě-Hrušově přijal operátor městské 
policie dne 8. srpna na tísňové lince. Šestiletá dívenka byla na návštěvě u svého 
dědečka a ve chvíli, kdy si hrála na zahradě u rodinného domu, dostal se sem 
německý ovčák, který  ji pokousal na ruce. Pes byl odvezen pracovnicí odchy-
tu do útulku městské policie v Ostravě-Třebovicích.  Jeho majitele, který bydlí 
v  sousedství,  se  totiž nepodařilo kontaktovat, neboť podle  sdělení  svědků se 
v místě bydliště již delší dobu nezdržuje. Nicméně to, že řádně nezabezpečil své-
ho psa, bude projednávat příslušný správní orgán, kterému byla událost post-
oupena.  Dívenka  naštěstí  neutrpěla  vážnější  zranění,  lékařské  ošetření  slíbil 
zajistit její dědeček. Vyšetření absolvoval i pes, který dosud zůstává v útulku.

všímaví občané pomohli
Strážníci městské policie byli dne 26. srpna v brzkých ranních hodinách vysláni 
do Muglinova k dezorientovanému sedmdesátiletému muži. Jelikož nebyl scho-
pen prokázat svou totožnost, byl předveden na policii. Zde vyšlo najevo, že se 
jedná o osobu pohřešovanou. Na policii se obrátili příbuzní s žádostí o pomoc, 
protože muž, který je diabetik, odešel z místa trvalého bydliště. Měli pochop-
itelné obavy o jeho život. Muže strážníci předali policistům.   (vz)

Výstavu si komentovala sama autorka
Ve středu 15. září čekalo 
návštěvníky Slezskoostravské 
galerie příjemné překvapení. 
Výstavou „Obrázky z českých 
dějin a pověstí“ provázela 
sama autorka. 

Ilustrátorka Renáta Fučíková do-
kázala svým vyprávěním zaujmout 
i dětské návštěvníky galerie. Dneš-
ní školáci, zocelení počítačový-
mi hrami, bez dechu poslouchali 
příběhy o Bivojovi, který holýma 
rukama přemohl divokého vepře, 
o Šárce, která neunesla svou zradu 
a skočila ze skály, i o krvavé rodině 
Přemyslovců. Zjistili, že česká his-
torie je plná příběhů, které předčí 
scénáře mnohých hollywoodských 
filmů.  (vv)
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Kandidaturu Ostravy podpořili během štafety
SlezSká oStrava/  Přestože 
v souboji o titul Evropské 
město kultury 2015 nakonec 
vyhrála o jeden hlas Plzeň, 
Ostrava má čisté svědomí, že 
byla velmi vyrovnaným sou-
peřem. Jednou z posledních 
akcí před vyhlášením netrpě-
livě očekávaných výsledků byl 
Štafetový běh Ostrava s podti-
tulem „S Emilem v patách“. 

Svou podporu Ostravě vyjádřili 3. září 
odpoledne také představitelé Slezské 
Ostravy.  Starosta  Antonín  Maštalíř 
a místostarostka Hana Heráková spo-
lečně  umístili  stuhu  s  nápisem  Slez-
ská Ostrava na pochodeň běžců a po 
Keltičkové  ulici  uběhli  symbolických 
2015 decimetrů. 
Štafetový  běh  Ostrava  2015  propojil 
všech  23  městských  obvodů  s  jejich 
kulturními,  industriálními  a  přírod-
ními  památkami.    Vzhledem  k  délce 
trasy, která měřila 120 kilometrů, byl 
štafetový běh  rozdělen do dvou dnů. 
Jádro štafety tvořilo osm profesionál-
ních  běžců,  kteří  nesli  symbolickou 
pochodeň,  s  níž  proběhli  všechny 
obvody  města  Ostravy.  Trasa  byla 

rozdělena  na  úseky  dlouhé  symbo-
lických  2015  metrů  a  2015  decime-
trů  s  vytipováním  úseků,  kterých  se 
mohli  zúčastnit  všichni občané,  kteří 
chtěli  podpořit  kandidaturu  města 
Ostravy. Štafeta byla zahájena u sochy 
čtyřnásobného  olympijského  vítěze 
ve vytrvalostním běhu Emila Zátopka 
v prostorách Vítkovického atletického 
stadionu.  Další  trasy  pro  veřejnost, 
kterou tvořili zástupci veřejné správy, 
kulturních  institucí,  policie,  hasičské 
záchranné sbory, zájmové spolky, žáci 
základních  a  středních  škol  a  další 
vedly mimo jiné areálem Dolní oblasti 
Vítkovic, Hornickým muzeem Landek, 
zoologickou zahradou, či Stodolní uli-
cí. 
Po  oba  dny  byl  pro  účastníky  běhu 
i jejich fanoušky připraven doprovod-
ný  program.  První  běžecký  den  byl 
zakončen předáním pochodně staros-
tovi Poruby na Hlavní třídě, který zá-
roveň zahájil kulturní program. Druhý 
den vyvrcholil závěrečným kulturním 
programem  na  Masarykově  náměs-
tí,  kde  proběhla  divadelní  a  hudební 
produkce.
Děkujeme všem, kteří svou podporou 
pomohli Ostravě v kandidatuře o titul 
Evropské hlavní město kultury 2015. 
 Mgr. Petra nitková

PODPORA. Starosta Antonín Maštalíř a místostarostka Hana Heráková uběhli se štafetou po Keltičkově ulici symbolických 
2015 decimetrů.  Foto/  luBoMír ČaSnocHa

Peníze z Bruselu opět ve škole v kunčičkách

Do třetice všeho dobrého
kunČIČky/  Necelý  milion  získala 
Základní  škola  na  Škrobálkově  ulici 
v Kunčičkách. Peníze z Evropské unie 
tak  získala  v  krátkém  čase  už  potře-
tí.  Evropská  unie  prostřednictvím 
ministerstva  školství  nabízí  školám 
finanční  prostředky  na  zlepšení  kva-
lity  výuky  a  výchovy.  Pedagogové  ve 
škole nelenili a vytvořili projekt, který 
byl schválen jako velmi dobrý a škola 
získala celých 983 361 korun českých. 
Díky tomu můžeme mimo jiné rozdělit 
třídy podle potřeby, a tak se více věno-
vat jednotlivým dětem. Škola může na-
koupit nadstandardní pomůcky, knihy, 
časopisy. V každé třídě bude zaveden 
internet,  běžnými  se  stanou  interak-

tivní  tabule.  Učitelé  vytvářejí  nové 
výukové  programy.  Hodiny  v  jednot-
livých  předmětech  budou  zábavnější, 
hravější a hlavně děti si z nich odnesou 
potřebné vědomosti. 
Peníze ale z různých grantů nepadají 
do klína  samy.  Je  třeba granty vyhle-
dávat,  mít  dobrou  myšlenku,  vytvo-
řit  projekt,  obhájit  ho,  získat  na  něj 
finanční  prostředky,  realizovat  ho 
a úřednicky zpracovat. 
To  vše  vyžaduje  stovky  hodin  tvrdé 
práce.  A  co  je  nejdůležitější?  Ve  ško-
le  musí  být  kolektiv,  který  má  chuť 
a  elán  dělat  pro  děti  to  nejlepší.  Na-
štěstí v Kunčičkách takový tým je. 

Mgr. Jiří Smělík, ředitel 

POTŘETÍ. Peníze z EU získala Základní škola Škrobálkova v Kunčičkách už po-
třetí. I žáčci, kteří letos nastoupili do prvních tříd, se tak mohou radovat, protože 
k výuce získají pomůcky, které by jinak neměli.   Foto/  MarIe StyPková

Marie Rottrová zazpívá aby 
pomohla hrušovskému kostelu
Hrušov/  Chtěla jsem napsat 
kostelíčku, aby to znělo více 
jako název pohádky nebo 
nějaké zajímavé pověsti. Tak, 
aby mnohé z nás napadlo, co 
může být tak zajímavého na 
hrušovském kostele, že by to 
znělo až tak pohádkově, a navíc 
v souvislosti s paní Rottrovou. 

Každé  místo  na  světě,  podobně  jako 
každý člověk, má svou vlastní historii 
a svůj vlastní příběh. A to není pohád-
ka,  ale  skutečnost.  A  životní  příběh 
paní Marie Rottrové začíná právě tady 
–  její  rodný  dům,  ve  kterém  prožila 
své dětství, stojí nedaleko hrušovské-
ho  kostela.  Nejenže  tady  začínala  ve 
sboru zpívat, ale také její tatínek Vla-
dimír Rotter byl v hrušovském kostele 
dlouholetým varhaníkem a ředitelem 
kůru (od r. 1917- do r. 1972) Hrušov, 
a tedy i kostel sv. Františka a Viktora 
je  tak  místem  dětství  a  vzpomínek, 
které  provází  paní  Marii  vědomě  či 
nevědomě patrně také celým životem. 

A  jakou svou vlastní historii má hru-
šovský kostel? Za tři roky mu bude již 
120  let. Z hlediska architektonických 
kulturních památek to není stáří nijak 
vysoké. V posledních  letech však vli-
vem  nejen  povodní,  ale  také  důlních 
škod a různých emisí z průmyslových 
závodů, které stojí poblíž,  se mu  léta 
sečetla  tak,  že  pokud  by  se  pro  něj 
nenašla  žádná  pomoc,  stál  by  téměř 
před svým zánikem. Od roku 2010 je 
však  prohlášen  za  kulturní  památku. 
Je  vzácný  svou  (dnes  již  opravenou) 
cihlovou  stavbou  věže,  velkým  var-
hanním  strojem  (který  na  dotace  na 
opravu  teprve  čeká),  a  spoustou dal-
ších zajímavostí. Má také své „záhady“. 
Například po smrti kněze P. Františka 
Bijoka  v  roce  1983  přestaly  počítat 
čas věžní hodiny a ze čtyř zvonů se ne-
umlčel pouze umíráček (ostatní zvony 
nezvoní dodnes). 
Po povodních v roce 1997 zůstala stát 
na  oltáři  v  neporušené  váze  vodou 
sice  omytá,  avšak  bahnem  nenaruše-
ná kytice růží, stejně jako sepjaté ruce 
Panny Marie zůstaly vcelku a uchová-
ny, ačkoliv zbytek sádrové sochy voda 
zcela zničila. To jen namátkou, protože 
mnohé další zajímavé příběhy a lidské 
osudy jsou s tímto kostelem spjaty. 
Protože  se  snažíme  (zdejší  farnost) 
tuto  kulturní  památku  zachránit, 
a  dotace  z  magistrátu  ani  z  Nadace 
OKD  zdaleka  nepokryly  potřebné 
výdaje, napsali  jsme  spoustu dopisů 
s  prosbou  o  finanční  podporu  růz-

ným  firmám  a  podnikatelům,  a  to 
nejen ve Slezské Ostravě. Nikdo však 
ani neodepsal, natož aby finanční po-
moc  poskytl  a  nabídl.  Neodpověděli 
ani  ti,  kteří  veřejně  prohlašují  svůj 
zájem  o  uchování  kulturních  pamá-
tek  a  rozvíjení  kultury  vůbec,  a  ani 
ti,  jejichž  působením  (důlní  škody, 
emise,  znečišťování  ovzduší)  je  na 
tom  kostel  dnes  tak,  jak  je.  Proto  je 
téměř  pohádkou,  že  téměř  jediným 
námi osloveným člověkem, který ne-
zůstal  k  osudu  hrušovského  kostela 
lhostejný,  není  právě  nikdo  jiný,  než 
paní  Marie  Rottrová.  Na  dopis  sice 
také  neodpověděla  –  jednoho  dne 
však  sama osobně  zazvonila u dveří 
hrušovské  fary  a  nabídla  svou  po-
moc v podobě benefičního koncertu. 
Vzhledem k netečnosti  jiných a k  je-
jich  lhostejnosti  to  zní  skutečně  až 
pohádkově.
Slibovaný  benefiční  koncert  se  tedy 
uskuteční. Marie Rottrová vystoupí se 
skupinou Neřež 8. října 2010 od 19.00 
hodin večer v prostorách Hornického 
muzea v Ostravě - Petřkovicích, v tzv. 
kompresorovně.  Výtěžek  z  koncer-
tu bude věnován na další opravy pro 
záchranu hrušovského kostela.   Cena 
vstupného  je  400,-Kč  a  vstupenku  je 
možné  zakoupit  ve  všech  pobočkách 
Ostravského  informačního  centra 
nebo  také  u  autorky  tohoto  článku. 
Přijďte  i  vy  podpořit  naši  pohádku. 
Jste upřímně a srdečně zváni. 
 Miriam Prokešová

Přijďte na Halloween J
Svátek dýní a strašidel, aneb český Halloween už potřetí pořádá Základní škola Bohumínská ve 
Slezské Ostravě. Vše vypukne v úterý 26. října 2010 v 15:30 hodin před budovou slezskoostravské 
radnice, odkud vyrazí lampionový průvod přes most Miloše Sýkory přes Masarykovo náměstí na 
Slezskoostravský hrad. Zábavným odpolednem bude provázet Hopsalín.

Akce je opět spolufinancována účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Účast v maskách je vítána. 
Těšíme se na vaši hojnou účast.

 Margita tkáčová, vedoucí vychovatelka ŠD

Trio Franze Liszta na radnici
SlezSká oStrava/  Významný  ko-
morní  soubor    -  klavírní  trio  Franze 
Liszta z Výmaru (Německo) uslyšíme 
5.  října v dalším pořadu koncertního 
cyklu na Slezskoostravské radnici. 
Kulturní  tradice  tohoto  nevelkého  du-
rynského města jsou historicky mimo-
řádné.  Působily  zde  takové  osobnosti 
jako J. S. Bach, Franz Liszt, R. Strauss, ale 
také  Fridrich  Schiller  Johan  Wolfgang 
Goethe. Na zdejší Lisztově hudební aka-
demii působí nejlepší němečtí, ale i za-
hraniční  umělci  a  pedagogové.  Hous-
lista  Andreas  Lehman,  violoncellista 
Tim  Stolzenburg  a  klavírista  Christian 
Müller,  kteří  jsou  profesory  této  pres-

tižní školy, vytvořili klavírní  trio, které 
má jméno Franze Liszta ve svém názvu. 
Tento soubor vznikl v roce 1990 a sly-
šeli ho už posluchači ve 22 evropských 
zemích, Austrálii a Číně. Je pravidelným 
hostem  významných  hudebních  festi-
valů  a  vytvořil  desítky  hudebních  na-
hrávek na CD. V programu zazní díla J. 
Haydna  („Zigeunertrio“),  Ludwika  van 
Beethovena  (populární  „Gassenhauer“ 
trio) a R. Schumanna trio č. 2 F dur.
Koncert se koná v úterý 5. října v 19 
hod.  v  obřadní  síni  slezskoostravské 
radnice. Vstupenky v ceně 100 Kč bu-
dou  v  předprodeji  ve  Slezskoostrav-
ské galerii od 21. září.  Jan Hališka
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na boží stánek vybrali antošovičtí věřící přes dvacet tisíc korun

Kaple znovu září novotou
antošovIce/  V tomto roce 
slaví 75. narozeniny filiální 
kaple v Antošovicích. V obci 
bylo v minulé době silně věřící 
obyvatelstvo. Víra v Boha jim 
pomáhala přenést se i přes 
největší utrpení. Účast na po-
božnostech byla samozřejmostí. 
Osou  každé  vesnice  byl  kostel  nebo 
kaple. Také Antošovice chtěly mít svůj 
duchovní stánek.   Vedle hluboké víry 
to vypovídá o nesmírné příkladné so-
lidaritě pro výstavbu kaple v té době, 
což  zasluhuje  uznání  i  na  stránkách 
nejnovějších dějin obce. 
V  roce  1935  měly  Antošovice  130 
obyvatel  a  36  čísel  popisných. Kap-
le  byla  vystavena  za přispění  všech 
antošovických  občanů.  Na  žádost 
a  přímluvu  řídicího  učitele  Fran-
tiška  Chalupy  přispěl  určitou  část-
kou  i  pan  arcibiskup Msgre.  Prečan 
a rovněž i Dr. Alfons Rottschild. Dne 
29. června 1935 byla kaple slavnost-
ně  vysvěcena  (konsekrována)  a  zá-
roveň zasvěcena sv. Petru a Pavlovi. 
Po  dokončení  božího  stánku  náhle 
zemřel dárce pozemku pro kapli An-
tonín Očadlý. První rozloučení s po-

zůstalým bylo odslouženo 16. srpna 
1935.
Duchovní otec farnosti Petr Huvar se 
rozhodl, že u příležitosti 75 let filiální 
kaple  provede  některé  stavební  re-
konstrukce pro  její  lepší vzhled. Pře-
devším byla vyměněna veškerá okna. 
Původní  okna  v  železných  rámech 
byla nahrazena okny dřevěnými. Nové 
jsou  i  vstupní  dveře.  Cena  za  okna 
i  dveře  činila  156  240  korun.  Celou 
zakázku provedla firma Václav Boháč 
z  Jindřichova  u  Zlatých  Hor.  Usazení 
a zajištění provedla firma Pavel Lukáš 
ze Šilheřovic. Montáž stála 61 126 ko-
run. Díky úsilí  vedení městského ob-
vodu poskytl Magistrát města Ostravy 
finanční injekci 90 tisíc korun. Zbytek 
byl financován ze sbírek věřících.
Celá  akce  byla  náročná  na  úklidové 
práce.  Na  požádání  kněze  se  farníci 
zapojili do čištění všeho, co se v inte-
riéru této kaple nachází. Jejich přístup 
byl příkladný a ochota obrovská. Přes 
veškerý úklid vyplynulo, že bude tře-
ba kapli vymalovat. Pro ten účel byla 
vyhlášena mezi  občany  sbírka,  která 
vynesla  20  250  korun.  Jelikož  firma 
Manatax  Karla  Mrázka  vymalovala 
kapli zdarma a účtovala pouze mate-
riál, zůstatek, který činil 9500 korun, 

byl  převeden  na  konto  farnosti.  Ná-
stěnné malby opravoval  renomovaný 
restaurátor.  Filiální  kaple  svým  pří-
jemným vzhledem, vybavením,  čisto-
tou a květinovou výzdobou plně vyho-
vuje  věřícím v  obci.  Bohoslužby  jsou 
zde konány dvakrát  týdně. Z  farnosti 

Šilheřovic  sem  dojíždí  sloužit  mše 
svaté P. Petr Huvar. O důstojný průběh 
bohoslužeb a o udržování kaple se už 
několik desítek let stará ve svých dva-
aosmdesáti  letech  kostelnice  Jarmila 
Kubenková. 
 valter Čuraj, kronikář Antošovic

V NOVÉM. Patrony kaple v Antošovicích jsou sv. Petr a Pavel.  Foto/ valter ČuraJ

Knihovny vás opět zvou
SlezSká oStrava/  Prázdniny 
skončily, také s létem jsme se 
již rozloučili. Nastanou opět 
dlouhé večery, podzimní plís-
kanice a tím i chvíle vhodné 
k posezení nad knihou.

Zveme  Vás  do  slezskoostravských 
knihoven  v  obvodech  Muglinov,  Heř-
manice  a  Kunčičky,  v  nichž  naleznete 
nabídku  románů,  detektivek,  naučné 
literatury z nejrůznějších oborů, napří-
klad kuchařských knih, příruček o za-
hradničení, o zdravém životním stylu, 
mapy,  cestopisy  nebo  životopisy.  Děti 
u nás najdou básnické sbírky i doporu-
čenou  literaturu do školy, k zapůjčení 
nabízíme i množství časopisů. 
Zejména dětem jsou pak určeny mno-
hé  aktivity,  které  se  již  staly  tradicí, 
ať už jsou to výtvarné dílny, soutěžní 
odpoledne,  návštěvy  loutkového  di-
vadla,  mikulášské  besídky,  maškarní 
reje a podobně.
V letošním a příštím roce se díky Nada-
ci OKD nabídka akcí pro děti  ještě roz-

šíří.  Tato  nadace  totiž  poskytla  našim 
knihovnám  grant  na  realizaci  projektu 
„Od dolu k dolu vandrujeme spolu“, v je-
hož rámci se v době od 1. 9. 2010 do 30. 
6.  2011  uskuteční  například  návštěva 
Hornického muzea v Petřkovicích,  hal-
dy Ema, beseda s báňskými záchranáři 
a hasiči, ale také netradiční výtvarné díl-
ny  (některé  už  proběhly),  laděné  vždy 
v duchu hornické tradice našeho kraje. 
Další  výlety  a  aktivity  necháme  jako 
překvapení,  o  jejich  konání  budeme 
v  příštích  číslech  Slezskoostravských 
novin  informovat,  ale  nyní  zveme 
všechny  děti  –  případně  i  dospělá-
ky – aby přišli  strávit  chvíle  s akcemi 
z  grantového  projektu  Nadace  OKD. 
Nebo jen tak posedět a přečíst si denní 
tisk v knihovně. Nebo si vybrat pěknou 
knížku, vyhledat si něco na Internetu. 
Knihovny Vás zkrátka zvou – a jsou tu 
pro Vás.
(Podrobnosti o otvíracích dobách a ak-
cích zjistíte na www.kmo.cz) 

Příjemné říjnové dny přeje 
šárka kuligová 

s kolektivem knihovnic

Městský obvod Slezská Ostrava, 
odbor sociálních věcí s pečovatel-

skou službou v Muglinově uspořádal ve 
dnech 7. až 9. září třídenní zájezd do 
Znojma pro seniory. Akce měla veliký 
úspěch, všem účastníkům se moc líbila, 
a to i přes nepřízeň počasí. 
Za vše bychom tedy rádi poděkovali 
těm, kteří pro nás seniory tuto akci při-
pravili, a tím nám dopřáli zažít krásné 
a příjemné chvíle, jež neměly tu nej-
menší chybičku a udělaly nám jen a jen 
spoustu radosti.
Veliké poděkování patří zejména paní 
ing. Kateřině Michalíkové, vedoucí od-
dělení sociálních služeb, za její organi-
zační schopnosti a lidský přístup a také 
všem pečovatelkám, které se pečlivě 
staraly i o imobilní seniory s takovou 
oddaností, jako by to byli jejich vlastní 
babičky a dědečkové.
Naše největší uznání však patří panu 
Mgr. Zdeňku Matýskovi, vedoucímu so-
ciálního odboru, kterému rovněž za vše 
děkujeme a kterému vzkazujeme, že je 
pro nás stále jasná jednička. 

za všechny účastníky zájezdu 
anna goczalová

poděkování

Senioři poznali i podzemní labyrint
MuglInov, znoJMo/  Třídenní 
zájezd na Znojemsko uspo-
řádal pro seniory z Domu 
s pečovatelskou službou na 
Hladnovské a Heřmanické 
ulici v Muglinově odbor 
sociálních věcí městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
Od 7. do 9. září se babičky a dědečko-
vé  vymanili  ze  všednosti  dnů.  Hned 
první  den  navštívili  Znojemské  pod-
zemí  -  jeden  z  nejrozsáhlejších  pod-
zemních labyrintů ve střední Evropě. 
Ubytování  včetně polopenze bylo  za-
jištěno  v  penzionu  Vinohrad  v  obci 
Hnanice u Znojma. Večer jsme společ-
ně poseděli u grilu. 
Druhý den, ačkoliv nám počasí příliš 
nepřálo,  jsme  strávili  na  příjemné 
vyhlídkové  projížďce  lodí  po  Vra-
novské  přehradě.  Večer  patřil  –  jak 
jinak  –  návštěvě  vinného  sklípku 
U sedmi andělů. Nálada byla veselá, 
k poslechu i tanci zahrál tamní har-
monikář. 
Poslední - třetí den byla na programu 
návštěva státního zámku Vranov nad 
Dyjí  a na zpáteční  cestě domů zasta-
vení  v  příjemné  rustikální  restauraci 
Stará Pošta nedaleko Slavkova u Brna. 

Máme za to, že zájezd se opravdu vy-
dařil.  Paní  Kalvarová,  která  je  v  DPS 
Hladnovská  teprve  krátce,  chválou 
nešetřila   a s povděkem kvitovala, že 
se společně se svým manželem zájez-
du zúčastnila. Paní Goczalová, kterou 

zpěv  lidovek  a  harmonika  spolehlivě 
ihned zvedají ze židle, přímo ve sklíp-
ku  slíbila,  že  v  budoucnu  zcela  jistě 
pojede zase. 

Ing. kateřina Michaliková
vedoucí oddělení sociálních služeb  Mají nové prostory

oStrava/  Národní rada osob 
se zdravotním postižením 
– Regionální pracoviště pro 
MSK poskytuje své služby 
v nových prostorách.

Regionální pracoviště pro MSK posky-
tuje  svým  uživatelům  bezplatné  od-
borné sociální poradenství, je kontakt-
ním místem pro ochranu práv osob se 
zdravotním  postižením,  pro  získání 
tzv.  Handy  Card  a  elektronické  zdra-
votní  knížky  IZIP.  Zároveň  umožňuje 
ve svých prostorách zdarma setkávání 
krajské rady, organizací a skupin osob 
se zdravotním postižením, apod.
Komu  je  služba  určena:  Občanům  se 
zdravotním  postižením,  seniorům, 
žadatelům o příspěvek na péči,  rodi-
čům  dětí  se  zdravotním  postižením, 
opatrovníkům  osob  zbavených  způ-
sobilosti  k  právním  úkonům,  pečují-
cím osobám,  rodinným příslušníkům 

uživatelů  sociálních  služeb  a  dalším 
skupinám uživatelů sociálních služeb.
V  čem Vám můžeme být nápomocni: 
Zaměřujeme  se  zejména  na  zákon 
č.  108/2006  o  sociálních  službách, 
na poradenství v oblasti  smluv o po-
skytování  sociální  služby  (náležitosti 
smluv,  podmínky,  práva  a  povinnosti 
ze  smluv  vyplývající,  platby  za  služ-
by,  úskalí  smluv,  apod.),  příspěvku 
na  péči,  systému  sociálních  dávek 
a  dostupných  sociálních  služeb  smě-
řujících k osobám se  zdravotním po-
stižením.
Kde nás najdete: Jsme vám k dispozi-
ci v konzultačních hodinách (pondělí 
8:00  –  17:00  hodin,  středa,  čtvrtek 
8:00  –  16:00  hodin,  polední  pauza 
vždy  12:00  –  13:00  hodin)  na  nové 
adrese  Ostrčilova  4,  4.  patro,  dveře 
č.  440,  Moravská  Ostrava  a  Přívoz, 
729 30 nebo na telefonech č. 596 110 
282,  736  751  206,  či  e-mailu  ostra-
va@poradnaprouzivatele.cz.   (red)

vysoká škola 
podnikání 
uzavírá jubilejní 
akademický rok
Mezinárodní  konferencí  na  téma 
–  Podnikání  pro  nové  desetile-
tí:  Jsme připraveni?  vyvrcholí  ve 
dnech 6.  až 8.  října akce u příle-
žitosti  desátého  akademického 
roku  na  Vysoké  škole  podnikání, 
a.s.  Odborná konference, nad níž 
převzal  záštitu  předseda  Sená-
tu  Parlamentu  České  republiky 
MUDr.  Přemysl  Sobotka,  se  bude 
věnovat  roli  podnikání  v  ekono-
mickém,  sociálním,  personálním 
a  občanském  rozvoji  společnos-
ti,  možnostem  jeho  podpory  na 
nadnárodní, národní a regionální 
úrovni.  Klíčovou  otázkou  konfe-
rence  bude,  nakolik  jsou  politic-
ké  orgány,  vzdělávací  instituce, 
samotní  podnikatelé  a  jejich  zá-
stupci připraveni na výzvy a pro-
blémy, kterým budeme v příštích 
deseti  letech  čelit.  Součástí  vý-
roční konference bude také čtvr-
teční  slavnostní  koncert  v  Domě 
kultury  města  Ostravy,  na  němž 
se  představí  Heroldovo  kvarteto 
a  chlapecký  pěvecký  sbor  Boni 
pueri.

Jsi doma, sv. Antoníne!
kunČIČky/  Je mlhavé ráno. 
Slunce, které se rodí do šedého 
oparu jen zlehka rýsuje město 
na obzoru. Konečně doma, 
Kunčičky, kdysi také nazývané 
Malé Kunčice jsou před námi. 

Vše zdá se být stejné jako při odjezdu, 
malá Anička tiskne zvědavý nosík na 
sklo  okna  autobusu,  který  mezitím 
s úlevou zastavuje. 
Nikdo to nevysloví, a přesto si  to ka-
ždý uvědomuje  - od teď je náš kostel 
spojen  s  italskou  Padovou.  Už  není 
a  nikdy  nebude  jen  kostelem  zasvě-
ceným  sv.  Antonínovi  z  Padovy,  ale 
od  dnešního  rána  se  stane  poutním 
svatostánkem  všech  ctitelů  jednoho 
z největších světců, co kdy chodili po 
Zemi. Jak se to stalo? Je vůbec možné 
jen tak navštívit město jako je Padova, 
požádat  o  ostatky  velkého  svatého, 
počkat pár měsíců a nakonec si dovézt 
malý  cenný balíček? Mnozí  to  poklá-
dali za nemožné a  i  ti světa znalí ne-
věřícně kroutili hlavou. A najednou se 
ocitáme v podivuhodné stavbě, které 
místní neřeknou  jinak, než „Il Santo“. 
V šeru se pomalu ztrácejí tisíce kroků, 
aby  se  znovu  vracely  s  desetinásob-
nou ozvěnou. A všechny ty kroky smě-
řuji k jedinému bodu, k jasně osvětle-
nému katafalku z  $ramoru. Někteří se 
dotýkají  dlaněmi,  jiní  spočinou  i  če-

lem, s hlavou skloněnou. A dál kroky 
jdou, až je černý kámen zcela ohlazen. 
Ještě  doznívají  radostné  tóny  houslí 
a zpěv. Slavnostní předání vzácné re-
likvie skončilo. Ale náhle propuká ra-
dost a v přilehlé dvoraně se dál hraje 
a  zpívá.  Udivení  turisté  se  přicházejí 
podívat, co se stalo. Spontánně se za-
číná  tancovat,  když  tu  se náhle obje-
vuje postava v šedém hábitu z hrubé 
pytloviny. Směje se a tančí s námi. Už 
dříve si ho někteří povšimli při vstupu 
do baziliky, vypadal jako žebrák.
Ale  není,  popovídá  si  polsky,  stejně 
jako italsky. Zahraje na svou odřenou 
kytaru  a  vyzařuje  z  něho  jakési  cha-
risma.  Nyní  si  na  svou  „empétrojku“ 
nahrává všechno to veselí kolem a na 
opačném  konci  dvorany  tančí  něja-
ký Afričan s bílou turistkou. Skoro se 
mám chuť zeptat,  jestli náš neznámý 
host není také Antonín. 
Uplakané  náměstí  před  bazilikou  je 
svědkem  mých  pokusů  natočit  ale-
spoň  nějaké  deštivé  záběry,  když  tu 
mne opět „zatýká“ chrámová ochran-
ka. Po kolikáte jsem to již dnes zažil? 
A že byli obzvláště pilní. Přijíždí auto-
bus, nezbytná modlitba, několik vtíp-
ků na večer a pak už jen šíleně nepo-
hodlná poloha k spánku a dlouhá noc. 
Je mlhavé  ráno.  Slunce,  které  se  rodí 
do  šedého  oparu,  jen  zlehka  rýsuje 
město na obzoru. Jsi doma, sv. Antoní-
ne! Jiří golec
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Hladnovský kopec – Montmartre Ostravy
Hladnovský kopec je součástí lo-
kality zvané Jaklovec. Zprávy o po-
čátcích jeho osídlení jsou více než 
skromné a histografie je v tomto 
ohledu tomuto koutu Slezské Ost-
ravy hodně dlužná. 
V dávné minulosti na temeni Hladnova 
byla jen osada o několika domech a ješ-
tě kolem roku 1800 na tom nebyla lépe. 
Tehdy  zde  bylo  jen  deset  domů  a  72 
obyvatel.  V  této  době  je  již  ovšem  na 
Hladnově  historicky  doložená  panská 
krčma a existuje zpráva, že Wilczkův ov-
činec, ve kterém se chovalo až 360 ovcí 
a který stál kdysi u Michálkovické ulice 
před dnes již neexistující koksovnou při 
jámě Terezie – Petr Bezruč, byl v  roce 
1850 přeměněn na dělnickou kasárnu. 
Nemnozí obyvatelé Hladnova byli ode-
dávna farníky polskoostravského kos-
tela. Stará úmrtní kronika z roku 1733 
nám dochovala také jedno jméno oby-
vatele  Hladnova  -  Andryse  Rychulta, 
který byl pochován jako člen nábožen-
ského  bratrstva  Panny  Marie  Sedmi-
bolestné a černého škapulíře v kostele 
sv. Jiří u slezskoostravského hradu.
Rozvoj průmyslu,  zejména  těžba uhlí 
ve 2. polovině 19.  století  a na počát-
ku 20. století zapříčinil, že se Hladnov 
stejně  jako  celá  Slezská Ostrava  pře-
měnil a ztratil svůj zemědělský ráz.
Velký  příliv  nového  obyvatelstva 
v  tomto  období  vyvolal  nejen  jeho 
růst, ale také čilý stavební ruch. V této 
periodě  stavebního  vývoje  Slezské 
Ostravy  a Hladnova  vznikla  poměrně 
hustá  souvislá  výstavba  soukromých 
domů,  hornických  kolonií,  obchodů, 
dílen  drobných  výrobců  i  větších  fi-
rem,  průmyslových  závodů  a  šachet. 
Malebná  zákoutí  se  často  stávala  in-

spiračním  zdrojem  umělců.  Svá  díla 
zde  vytvořil  proslulý  Stanislav  Lolek 
nebo Vl. Kristin, z dalších pak můžeme 
uvést  například  J.  Dobeše, M.  Zezulu, 
B.  Tkaczyka  či  nedávno  zemřelého  J. 
Drhu - Grubera, kteří Hladnovský ko-
pec nazývali Montmartrem Ostravy.
Kromě občanské stvební činnosti vy-
rostly v prostoru Hladnova také stav-
by  závažnějšího  společenského  vý-
znamu,  zejména  v  oblasti  soudnictví 
a školství. 
Mapy  staršího  data  označují  dnešní 
Hladnov názvem Shlídnov. Příhodnost 
místa s fascinujícím pohledem do kra-
je byla pro toto pojmenování více než 
vhodná. 
S využitím archivních textových ma-

teriálů připravil Česlav Pietoň

Budova Státního učitelského ústavu v Polské Ostravě v roce 1911. Reprezentativní 
budova ústavu byla postavena v roce 1906 a učitelský ústav v ní fungoval až do 
roku 1942. V této podobě už nebyl pro tyto účely nikdy obnoven. Delší dobu nepo-
užívaná budova byla stržena v roce 2006. Dnes na jejím místě stojí bytový komplex 
Atrium Slezská. 

Konvikt v roce 1926. Ve školním roce 1908/09 byl při učitelském ústavu zřízen konvikt. Byl 
to jakýsi školní internát pro chudé studenty, jenž byl financován Spolkem pro podporování 
chudých studentů a žáků založeným už v roce 1906. Po roce 1919 došlo k jeho zrušení. Poté 
zde bylo dívčí lyceum (1920-1921), dívčí reformní reálné gymnázium a od roku 1945 zde 
sídlila Vysoká škola báňská. Budova stála na dnešní ulici Nejedlého, objekt byl asanován.

Okresní soud na rohu ulic Jaklovecká a Michálkovická ve 20. letech 20. století. 
Budova byla postavena v letech 1902 – 1903, její součástí byla budova věznice, 
kterou prošly některé významné osobnosti kulturního a politického života – Ivan 
Olbracht, Rudolf Slánský nebo Klement Gottwald. V roce 1972 byla demolována 
část budovy, zbytek soudu s věznicí byl zbourán v roce 1982. Dochovala se jen část 
zdi vězeňského dvora u Olbrachtovy ulice. 

Busta spisovatele Ivana Olbrachta od 
sochaře Aleše Rozehnala. Pobyt spi-
sovatele Ivana Olbrachta ve věznici 
dokumentovala jistý čas pamětní des-
ka s bustou, která byla na zdi věznice 
instalována v roce 1958. Zážitky z vě-
zeňského prostředí ztvárnil spisovatel 
v knize Zamřížované zrcadlo. V součas-
né době není známo, kde se busta Ivana 
Olbrachta nachází.

Věžový vodojem s rozhlednou na Hlad-
nově okolo roku 1925. Vodojem byl 
postaven v roce 1909 a v roce 1925 
byl přestavěn. V té době šlo o moderní 
stavbu s řadou technických novinek. 
Byla zde i hasičská zbrojnice. Další 
opravy a rekonstrukce proběhly v roce 
1938, 1947 a 1971. Současný majitel 
bývalého vodojemu zatím nejeví snahu 
objekt opravit. 

Parter věžového vodojemu zdobil se-
cesní reliéf Žena nad pramenem, jehož 
autorem byl významný český sochař 
Stanislav Sucharda. Hladnovský reliéf 
byl ve finální podobě proveden v hnědé 
glazované keramice. Byl totožný s reli-
éfem na snímku, který byl realizován 
v barevné verzi na Národním domě 
v Prostějově. Torzo této významné kul-
turní památky je dosud patrné na zni-
čeném parteru vodojemu. 

Hotel Tomsa v 60. letech 20. století. Jako jeden z mnoha hostinců ve Slezské Ostravě byl 
postaven v roce 1903. Stál na rohu ulic Michálkovická a Hladnovská. Měl velký taneční 
sál, nálevnu, zahradu a kuželnu. Sloužil nejen k plesům a slavnostem, využívaly ho 
také nejrůznější spolky a organizace. Hlavními návštěvníky hostince ale byli horníci 
z Dolu Terezie, později Dolu Petr Bezruč, který byl na protější straně Michálkovické 
ulice. Hostinec byl zbourán na počátku 80. let 20. Století při rozšiřování Michálkovické 
ulice. Tehdy byla demolována stará zástavba domů v okolí hostince. 
 FotoreProdukce/  oSoBní arcHIv  ČeSlava PIetoně

všP připravuje odborníky 
pro sociální podnikání
Vytváření provázaných a  inovova-
ných studijních programů sociální-
ho podnikání je hlavním obsahem 
projektu nazvaného Podnikání jako 
způsob myšlení a  tvořivosti, který 
v  současné době řeší Vysoká škola 
podnikání, a.s. 
Spolu se svými partnery - Fakultou 
veřejných politik Slezské univerzity 
Opava a  Svazem českých a  morav-
ských výrobních družstev připra-
vuje speciální programy a  studijní 
materiály, včetně e-learingových, 
pro modulární výuku oboru Soci-
ální podnikání na obou vysokých 

školách. Problematika sociálního 
podnikání nabývá v současné době 
na aktuálnosti. To proto, že busi-
ness bez hranic a  omezení staví 
především na vytváření zisku a ne-
bere příliš ohled na skutečnost, že 
kvalitní občanská společnost musí 
vyznávat i  jiné hodnoty, měla by 
zohledňovat rovněž sociální před-
poklady podstatné části svých čle-
nů. Prostřednictvím specifických 
výukových modulů hodlají obě 
vysoké školy připravovat své absol-
venty tak, aby respektovali sociální 
odpovědnost, sami vytvářeli v  pra-

xi prostor pro firmy a  společnosti, 
které budou podnikat se sociálním 
přístupem. 
Pilotního ověřování nových výuko-
vých modulů se doposud v  rámci 
první etapy realizace záměru zúčast-
nilo bezmála 500 studentů v Ostravě 
a Opavě.  Projekt, jenž je spolufinan-
cován Evropským sociálním fondem 
EU a  státním rozpočtem České re-
publiky, přispěje také k  vytváření 
podmínek pro partnerství vysokých 
škol se sociálními podniky a k rozší-
ření prostupnosti terciárního vzdělá-
vání.  Pavel šmíd

Děti si užívaly na chatě v Beskydech
SlezSká oStrava/  Čtyřdenní 
výlet, pořádaný městským 
obvodem Slezská Ostrava 
a Vesničkou soužití Diecézní 
charity ostravsko-opavské, se 
uskutečnil ve dnech 17. až 20. 
srpna. 
Byl určen pro děti  ze sociálně vylou-
čených lokalit v Hrušově, Kunčičkách, 
Slezské Ostravě a Zárubku. 
Jednalo se již o druhý ročník toho-
to projektu, kdy po úspěšné loňské 
realizaci  se  výlet  opětovně  konal 
v  malebném    prostředí  Beskyd 
v  obci  Ostravice,  konkrétně  v  re-
kreační  chatě  Svoboda.  Děti  byly 

vybrány pracovníky odboru sociál-
ních  věcí  z  agendy  sociálně právní 
ochrany  dětí  ÚMOb  Slezská  Ostra-
va. 
Výlet  se  tentokrát  konal  v  pirátském 
duchu.  Děti  se  bavily  různými  pirát-
skými  dovednostmi.  Hledaly  napří-
klad  cesty  podle  mapy,  pátraly  po 
ztraceném pokladu, absolvovaly stez-
ky odvahy a různá sportovní klání. Při 
návštěvě  pracovníka  odboru  sociál-
ních věcí ÚMOb Slezská Ostrava bylo 
zřejmé, že děti jsou touto akcí nadše-
ny  a  volný  čas  trávený  v  příjemném 
a  čistém  prostředí  Beskyd  si  užívají 
naplno. 
Projekt nesl název Pobytová akce pro 
děti  ze  sociálně  vyloučených  lokalit 

a vycházel z komunitního plánu soci-
álních služeb v městě Ostrava. 
Cílem  projektu  bylo  nabídnout  so-
ciokulturně  znevýhodněným  neor-
ganizovaným  dětem  možnosti  smys-
luplného  trávení  volného  času,  a  tím 
přispět k prevenci sociálně patologic-
kých jevů (protiprávní činnost, zneu-
žívání návykových látek atd.). 
Do  projektu  byla  rovněž  v  rámci  své 
lektorské  činnosti  zapojena  Policie 
ČR, obvodní oddělení Slezská Ostrava 
a Renarkon. 
Je  zapotřebí  zdůraznit,  že  tento  pro-
jekt  je  financován  transferem  z  roz-
počtu  Statutárního města Ostravy  za 
účelem  zabezpečení  prevence  krimi-
nality.   (red)
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Ostrava z druhé strany
30. 9. - 21. 11. 2010

Slezskoostravská galerie, 
Výtvarná skupina In Signum, 
UVU ČR a Silvie - občanské 
sdružení pro podporu umění  
Vás zvou na soubornou výstavu
výtvarníků Ostravska pořádanou
pod záštitou hejtmana Moravsko-
slezského kraje a primátora 
statutárního města Ostrava

Těšínská 35, Tel.: 599 410 426 
po zavřeno, so–ne 10.00–16.00
úT–pá 10.00–11.30, 12.30–18.00 

sledujte aktuality z obvodu na 

www.slezska.cz
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Naše výsledky budete měřit jenom vy!!!
Jaké bylo uplynulé volební období ve Slezské ostravě

Podařilo se nám v našem obvodu vy-
budovat, opravit a obnovit řadu věcí, 
které bych vám chtěl připomenout jak 
slovně,  tak  formou  fotografií. Nicmé-
ně  zhodnocení  naší  práce  je  přede-
vším na vás, na voličích, protože naše 
výsledky budete hodnotit svými hlasy 
pouze a jenom vy. A já doufám, že nám 
budete měřit spravedlivým metrem. 
Nacházíme se v nelehké době. Většina 
z  vás  nemá  žádný podíl  na  současné 
ekonomické  situaci,  která  klade  těž-
ké  a  někdy  až  neřešitelné  úkoly  jak 
na naše občany,  tak  i na  chod úřadu. 
I  přesto  se  snažíme,  aby  povinnosti 
úřadu byly plněny v plné míře a s nej-
větší  ohleduplností  a  zodpovědností 
k  vám  –  našim  spoluobčanům.  Vaše 
starosti  rozhodně  nebereme  na  leh-
kou váhu.
Uvědomujeme  si,  že  i  přes  tuto  sna-
hu  je  co  zlepšovat.  Rádi  bychom  po-
kračovali  v  započaté  práci  a  zúročili 
naše  zkušenosti  a  poznatky.  To  ale 
nezáleží jen na nás, ale především na 
vás – voličích. Pro naši další práci po-
třebujeme  každý  váš  hlas,  abychom 
mohli  v  co  největší  šíři  naplnit  spo-

lečné záměry. S vaším svolením budu 
pokračovat v budování a rozvoji naší 
Slezské Ostravy. 

zhodnotíme každou vaši korunu
Našimi  hlavními  cíli  v  nastávajícím 
nelehkém  období  bude  spravedlivá 
sociální  solidarita,  lidskost  v  řešení 
občanských  záležitostí,  sousedských 
sporů,  ale  i  snaha  o  maximální  bez-
pečnost  našich  občanů.  I  v  dalším 
volebním  období  budeme  s  úsilím 
dbát  na  zajištění  pořádku  a  čistoty 
celého  obvodu,  vyvineme  maximální 
snahu o zlepšení životní úrovně a ne-
zapomeneme ani na oblast  životního 
prostředí, které nejen náš obvod tolik 
trápí. 
Vážení  spoluobčané,  bylo  by  zbyteč-
né  vyjmenovávat  zde  všechno,  co  se 
nám  v  posledních  čtyřech  letech  po-
dařilo vybudovat či zlepšit. Prostřed-
nictvím této volební přílohy se proto 
chci s Vámi podělit spíše o to, s jakými 
záměry  jdeme  do  blížících  se  komu-
nálních voleb. Chceme vybudovat ob-
chodní centrum, které tomuto obvodu 
dramaticky chybí. Kromě pokračování 

v  ozdravení  muglinovského  sídliště 
klademe důraz například na vybudo-
vání  kruhového  objezdu  u  bývalého 
Dolu  Petr  Bezruč,  dokončit  chceme 
kanalizaci Heřmanic, Koblova, Hrušo-
va a Kunčiček. Mezi naše priority patří 
rovněž opravy cest a chodníků. 
Stejně  jako  v minulém období  se  za-
měříme na  likvidaci  černých  skládek 
a  minimalizaci  jejich  zakládání.  Vě-
říme  také,  že  se  začne  s  budováním 
protipovodňové  hráze  v  Koblově 
a v Antošovicích. Pokračovat  chceme 
v rekonstrukcích a dalším vybavování 
škol a školek. Nezapomeneme ani na 
sanace zelených ploch ke sportovním 
účelům v oblasti vodních ploch v An-
tošovicích a Koblově.
Na  srdci  nám  leží  také  bezpečnost 
a ochrana majetku nás všech. 
Chci  také  zdůraznit,  že  v  rámci  byd-
lení budeme zajišťovat pomoc a pod-
poru mladým manželstvím k zajištění 
výstavby startovacích bytů za využití 
čerpání  peněz  z  projektů  Evropské 
unie. Podporu zajistíme také podnika-
telům v našem obvodě. 

Jak na to? kvalitní 
a odborný tým!!!
Prvním  a  nejdůležitějším  předpokla-
dem pro uskutečnění výše zmíněných 
záměrů  je  předpoklad,  že  přijdete 
k volbám a budete volit náš tým, který 
bych  vám  rád  představil.  Myslím,  že 
jsme vybírali kvalifikované a zkušené 
zástupce, kteří budou prosazovat vaše 
zájmy zodpovědně v celém našem vo-
lebním obvodu. 
Těšíme  se  na  další  práci  a  předem 
vám děkujeme za vaši důvěru. 

Vážení spoluobčané,

rok se sešel s rokem a máme tady opět volby do obecních zastu-
pitelstev. Je čas zrekapitulovat naši dosavadní práci na radnici 
a zároveň se zamyslet nad budoucností. Minulé volební období 
přineslo celou řadu úspěchů, radostí, ale i - jak už to v životě 
bývá – řadu starostí a nečekaných překážek. Jsem přesvědčen, 
že nikdo nemůže říci, že by Slezská Ostrava ustrnula ve vývoji 
za zbytkem Ostravy, a proto vstupuje ČSSD do říjnových voleb 
se vztyčenou hlavou.

Ing. Antonín Maštalíř, 58 let
starosta, KuNČIČKy

Původním  povoláním 
zemědělský  inženýr, 
v politických  funkcích 
působí  mnoho  let. 
K jeho prioritám patří 
vyřešení otázky nepři-
způsobivých  občanů 

ve  vyloučených  lokalitách,  vyřešení 
problémů s byty RPG. Chce se zasadit 
o odkanalizování Koblova, Heřmanic, 
Hrušova  a  Kunčiček.  Bude  trvat  na 
tom,  aby  byla  co  nejdříve  postavena 
protipovodňová hráz v Koblově. Inici-
ativně podporuje záchranu kulturních 
a sakrálních památek v obvodu.

MVDr. Barbora Gacková 
- Jelonková, 38 let
veterinární lékařka, zastupitelka MSK 
MuGLINOV

Jako  jednu  z  velmi  zá-
važných  priorit  kvalit-
ního  života  našich  ob-
čanů  Slezské  Ostravy 
vnímá bezpečnost! A to 
především  v  oblasti 
ochrany  osob  a  majet-

ku. Podle ní je tristní, jakým způsobem 
vzrostla  na  našem  území  kriminalita, 
a to i kriminalita mládeže. Chtěla by se 
věnovat právě této problematice. Znač-
né rezervy vidí rovněž v dopravní bez-
pečnosti a kromě řešení oprav a běžné 
údržby komunikací se chce zasadit o do-
budování sítě komunikací pro pěší, a to 
i s kvalitními nájezdy a sjezdy pro handi-
capované spoluobčany a starší lidi. 
 
Petr Zezulčík, 51 let
místostarosta, MuGLINOV

Jako  místostarosta 
Slezské Ostravy má na 
starost oblast  investic 
a  technickou  správu 
budov. Nejsou mu lho-
stejné  kvalita  bydlení, 
špatné ovzduší a stále 

se zhoršující mezilidské vztahy. 

Ing. Miroslav Vrána, 47let
podnikatel, SLeZSKá OSTRAVA

S rodinou žije v obec-
ním bytě. Ve své práci 
v zastupitelstvu by se 
rád  věnoval  otázkám 
bydlení, občanské vy-
bavenosti  a  volnoča-
sovým  aktivitám. 

V oblasti bydlení by se rád zaměřil na 
zkvalitnění  bydlení  občanů  v  obec-
ních bytech, a to především tím, aby 
nájemné  vybrané  v  obecních bytech 
směřovalo do  jejich oprav a rozvoje. 
Vzhledem k absenci supermarketu ve 
Slezské  Ostravě  chce  podporovat 
vznik menších obchůdků a koloniálů.

Ing. Petr Škapa, 72 let
emeritní ředitel stř. školy, MuGLINOV

Je  dlouholetým  čle-
nem zastupitelstva při 
Mob  Slezská  Ostrava. 
Ve své práci se věnuje 
péči  o  handicapované 
spoluobčany  a  senio-
ry.  Je  členem  rady 

městského  obvodu  Slezská  Ostrava. 
V tomto by chtěl i nadále pokračovat.

Ing. Petr Janíček, 61 let
podnikatel, HeřMANIce

Jako  podnikatel  vnímá 
problémy  občanů  ve 
Slezské  velmi  citlivě. 
Bude se ve své práci pro 
obvod  snažit  shánět  fi-
nance  na  realizaci  pro-
jektů z externích zdrojů.

edita Ondarza, 32 let
realizátorka projektů OSZ, HRuŠOV

V zastupitelstvu Slezské 
Ostravy  pracuje  druhé 
volební období. Zabývá 
se sociálními službami, 
protože je přesvědčena, 
že  jde  o  velmi  potřeb-
nou oblast. 

Marcel Pažický, 36 let
strážník MěP, SLeZSKá OSTRAVA

Chce,  aby  bylo  ve 
Slezské  Ostravě  bez-
pečněji,  a  protože 
pracuje ve státní služ-
bě, je mu tato proble-
matika  velmi  blízká. 
S kolegy už nyní orga-

nizuje různé úspěšné kulturní a spo-
lečenské  akce  pro  občany  slezsko-
ostravského obvodu.

Miroslava Majovská, 37 let
sociální pracovnice, KuNČIČKy

V  zastupitelstvu  Slez-
ské Ostravy  se věnuje 
především  problema-
tice  občanů  ze  socio-
kulturně znevýhodně-
ného  prostředí.  Myslí 
si, že v mnoha proble-

matických případech se podařilo najít 
konsensus, proto by chtěla ve své prá-
ci pokračovat.

Bodo Ksiensik, 71 let
dělník, KOBLOV

Je  dlouholetým  čle-
nem ČSSD a svými ak-
tivitami  se  rozhodl 
přispět ke zlepšení ži-
votního  prostředí 
Slezské Ostravy. Věno-
vat  se  chce  také  zlep-

šení  dopravní  obslužnosti  v  našem 
obvodu.

Monika Matulová, Dis., 28 let
finanční účetní, SLeZSKá OSTRAVA

Jako  finanční  účetní 
by se ráda podílela na 
účelném  hospodaření 
s majetkem obce a na 
kontrole  finančních 
toků rozpočtu. Živě se 
zajímá o dění ve Slez-

ské  Ostravě  a  chce  být  nápomocná 
všude tam, kde je to potřeba.

závěrečné slovo starosty
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte zmínit se o jedinečné šanci pro 
náš obvod, která se opakuje jen jednou za čtyři roky. Jak jistě většina z vás 
ví, souběžně s komunálními volbami proběhnou i volby senátní, ve kterých 
mám tu čest kandidovat. V případě volebního úspěchu by Slezská Ostrava 
získala  zástupce, který náš obvod důkladně zná,  a  tudíž by mohl  zajistit 
tolik potřebné finance a podporu pro jeho rozvoj. 
Vím, že to bude velmi náročné, ale velmi rád podstoupím tuto výzvu pro 
další rozvoj Slezské Ostravy. 

Přeji vám hodně zdraví, životních radostí a úspěchů. Zároveň vás všech-
ny prosím, abyste přišli k volbám. Jsme tady pro vás a je to jen na vás.

Ze srdce vás zdraví váš starosta 
Ing. antonín Maštalíř

TÝM. Někteří z kandidátů ČSSD do zastupitelstva Slezské Ostravy. Zleva: Miro-
slava Faldynová, Miroslav Vrána, Edita Ondarza, Petr Škapa, Barbora Jelonková, 
Antonín Maštalíř, Eva Nowaková, Petr Zezulčík, Monika Matulová, Marcel Pažický 
a Miroslava Majovská. 

naši kandidáti

placená inzerceplacená inzerce



SONříjeN 201010

KDu-ČSL  To lepší v nás
Titulní strana Volebního 
programu KDU-ČSL pro rok 
2010-2014 vyzývá nejen 
k hledání „toho lepšího v nás“, 
ale předjímá také tři opěrné 
body programu, kterými jsou: 
společnost otevřená budouc-
nosti, soudržná společnost 
důvěry a společnost bezpečí 
a spravedlnosti.

Možná by bylo vhodné se nad těmito 
slovy chvíli zamyslet. Nikdo z nás neví, 
jaká  bude  budoucnost.  Ta může  při-
nést cokoliv. A přiznejme si, že v sou-
časné  době  to  nevypadá,  že  by měla 
být krásná, nadějná, skvělá. Problémy 
a nesnáze však vždy nabízejí svá řeše-
ní. A lépe je budeme hledat i nacházet 
právě tím lepším, co je v nás. To lepší 
v nás není nic jiného než lidskost, kte-
rá  by měla  doprovázet  všechna  naše 
rozhodování. Tam, kde se k ostatním 
chováme lidsky, tam si navzájem také 
důvěřujeme  a  cítíme  se  v  bezpečí. 
A  tam  se  možná  také  vůči  ostatním 
dokážeme rozhodovat spravedlivě.
Lidskost  a  s  ní  spojeno  hledání  toho 
lepšího v nás  je to  jediné, co by poli-
tik v průběhu svého působení neměl 
poztrácet  a  co  by mělo  být  tou hlav-
ní  motivací  v  jeho  konání.  Bohužel 
lidskost  je to, co se nejvíce ze vztahů 
mezi lidmi vytrácí. Lidskost je také to, 
co se vytrácí z politiky. Asi bychom na 
to  měli  pamatovat.  A  nejen  ti,  kteří 
chtějí  v  politickém  životě  dále  půso-
bit,  ale  také  všichni  ostatní,  kteří  do 
této  společnosti  patříme  a  jsme  „lid-
sky“  její  součástí.  Protože  záleží  na 
nás,  na  všech,  jaká  naše  budoucnost 
bude a co nám všem přinese. Jestli to 
budou nadějné vyhlídky s tím „lepším 
v nás“, nebo propad do toho horšího, 
které může převládnout. 
Představujeme tedy své kandidáty za 
KDU-ČSL ve Slezské Ostravě, kteří  se 
rozhodli společně s ostatními to lepší 
v nás hledat. 

Phdr. Miriam Prokešová, Ph. d
Působím  na  Ostrav-
ské  univerzitě,  kde 
učím budoucí peda-
gogy.  To  lepší  v  nás 
hledám  nejen  pro-
střednictvím  své 
profese  v  práci  se 
studenty, ale také ve 

svém  osobním  životě  a  v  posledních 
letech také v zapojení se do společen-
ského dění na komunální úrovni poli-
tiky. Není mi lhostejné, v jakých pod-
mínkách  žijeme  a  kam  se  naše 
společnost  ubírá.  Chtěla  bych  být 
v rámci svých možností užitečná všu-
de tam, kde je pomoc potřebná. 

Ing. Barbora vlčková
Narodila  jsem  se 
v  Ostravě,  kde  také 
doposud  žiji.  V  rod-
ném  městě  jsem 
také  absolvovala 
studium  na  gymná-
ziu a poté na Vysoké 
škole báňské – Tech-
nické univerzitě Os-

trava. Po ukončení studia v roce 2008 
jsem začala pracovat  jako konzultant 

v nadnárodní poradenské společnosti 
působící v oblasti regionálního rozvo-
je, životního prostředí a dopravní  in-
frastruktury.  Vzhledem k  tomu,  že  je 
mi celý život blízká také kultura, roz-
hodla jsem se před nedávnem své do-
savadní  pracovní  zkušenosti  využít 
při  práci  v  Televizi  Noe,  kde  pracuji 
jako produkční a grantový specialista.
Mou  velkou  životní  touhou  je  pomá-
hat  lidem  okolo  sebe,  ať  už  v  mém 
nejbližším  okolí,  nebo  prostřednic-
tvím mé  práce  i mnoha  dalším.  Chci 
prosazovat křesťanské hodnoty a má 
rozhodnutí z nich budou vycházet. Vě-
řím tomu, že Slezská Ostrava je dobré 
místo  k  životu  a  chci  pomoci  tomu, 
aby se v ní její obyvatelé cítili dobře.

Ing. Jiří chudý
Jsem inženýrem eko-
nomie,  vedoucím 
technicko-zákaznic-
kého  oddělení  v  Ar-
celorMittal  Frýdek 
Místek  a.s.  To  lepší 
v nás hledám přede-
vším  v  dětech.  Sám 
mám  roční  dceru 

a na světě není nic lepšího, než vidět ji 
vyrůstat,  pomáhat  jí  poznávat  svět 

a být  jí ve všem oporou. V politickém 
dění bych se chtěl zaměřit na vytvoření 
nových  dětských  hřišť  pro  nejmenší, 
zasloužit se o zvýšení počtu a rozšíření 
možností  volnočasových  aktivit  dětí 
a mládeže, podporovat malé živnostní-
ky, například rozvojem „večerek“.

Ing. Petr kudela
V politice jsem činný 
již od roku 1994. Vy-
konával jsem funkce 
na různých úrovních 
a  mám  již  dostatek 
zkušeností.  V  po-
sledním  období 
jsem byl  členem za-
stupitelstva  a  před-

sedou revizního výboru. Mým zájmem 
je  především  zlepšení  úrovně  života 
ve Slezské Ostravě, a to snahou o zkva-
litnění  bytového  fondu  a  veřejných 
komunikací.  Profesně  jsem  zástup-
cem ředitele Televize Noe, jejímž pro-
střednictvím  mám  skutečnou  mož-
nost  nejen  hledat  to  lepší  v  nás,  ale 
předávat to také ostatním. 

Ing. ludmila Čechová 
Jsem inženýrkou eko-
nomie a s prací v poli-
tickém  dění mám  již 
své  zkušenosti. Mým 
zájmem je především 
pomáhat  druhým  li-
dem v oblasti sociální 
a ekonomické v rám-
ci svých možností na 

komunální úrovni. Chtěla bych se podí-
let také na záchraně místních kulturních 
památek.  Jako  prioritní  však  považuji 
péči o  rodiny s dětmi, a  to  jakéhokoliv 
věku, stejně jako péči o seniory. 

Ing. František vaštík 
Mojí  celoživotní 
profesí byla  a  je  ve-
řejná hromadná do-
prava  osob.  Tato 
profese  mě  naučila 
vnímat  potřeby  ob-
čanů,  lidí  kolem 
sebe  a  dala  jasný 
smysl a obsah slovu 

sloužit. Politika jako správa věcí veřej-
ných by měla být především službou, 
službou občanům, a to bez ohledu na 
to,  zda  na  úrovni  státu  či  obce.  Rád 
bych  přispěl  k  tomu,  aby  ta  politika 
tou službou skutečně byla. 

ve Slezské ostravě je spousta problémů, které je třeba řešit

Společně dýcháme stejný vzduch, chceme, aby byl čistý
Naší prioritou je zlepšení 
kvality ovzduší. Budeme 
požadovat po krajském úřadu, 
aby v maximální možné míře 
využíval integrované povolení 
a další nástroje vedoucí ke 
snížení imisní zátěže na 
obyvatele Slezské Ostravy.

Naším cílem  je vytvořit  ze Slezské 
Ostravy  oddechovou  zónu  s  kul-
turním,  společenským  i  sportov-
ním vyžitím,  jež bude pro všechny 
obyvatelé  Ostravy  vyhledávaným 
místem  pro  relaxaci  a  volnočaso-
vé  aktivity.  Chceme  rekultivovat 
a zpřístupnit pro lidi Trojické údo-
lí,  které  proměníme  v  lesopark. 
Chceme  vybudovat  ve  Slezské  Os-
travě  jezdecký  areál  a  vytvořit 
turistickou  jezdeckou  trasu  přes 
Ostravu v  koridoru  řeky Ostravice 
a Odry,  aby  jezdci  na  koních moh-
li  bezpečně  projet  od  polské  hra-
nice  až  do  Beskyd.  Podporujeme 

plán na revitalizaci řeky Ostravice. 
Jsme připraveni v areálu Dolu Petr 
Bezruč  vybudovat  opravdové  cen-
trum  Slezské  Ostravy  s  náměstím 
a  dominantou  těžní  věže.  Podpo-
říme  zachování  dalších  kulturních 
a technických památek.

alIce HovJacká  (58  let),  lídr kan-
didátky za Stranu zelených ve Slezské 
Ostravě, původním povoláním výtvar-
nice,  absolventka  UMPRUM,  po  roce 
1990 – OSVČ. Aktivní sportovec, dlou-
holetý funkcionář ČSTV, aktivní orga-
nizátor a spolupořadatel sportovních 
akcí  v  oblasti  jezdectví  a  turistiky. 
V  roce  1992  byla  spoluzakladatelka 
sportovního  klubu  Mušketýr,  který 
v  roce 1994 začal působit ve Slezské 
Ostravě.
Jedná  se  o  jezdecký  klub,  jehož  čle-
nové se řídí heslem Jeden za všechny, 
všichni za jednoho. Prima parta mla-
dých  lidí  sportuje,  pořádá  jezdecké 
tábory  pro  děti,  řeší  jezdecké  turis-
tické trasy a buduje areál pod haldou 
Ema pod vedením předsedy a trené-
ra  jezdeckého  klubu Alice Hovjacké. 
Klub je soběstačný v zajištění krmné 
základny  pro  koně,  tu  zajišťuje  sou-
kromý zemědělec Alice a dcera Mar-
kéta Hovjacká.ZELENÍ. Zleva: Miroslav Vyka, Alice Hovjacká, Miroslava Stýskalová.

 � Slezská Ostrava nesmí být sme-
tištěm  města.  Budeme  usilovat 
o  sanace  černých  skládek  a  tvr-
dými  sankcemi  zamezíme  vzniku 
nových.

 � V oblasti dopravy budeme pro-
sazovat zklidňování dopravy a zvy-
šování bezpečnosti dopravy, zejmé-
na  výstavbou  kruhových  objezdů 
na křižovatce u Dolu Petra Bezruče 
a na Hranečníku. Zasadíme se o re-
konstrukci  chodníků  a  zastávek 
MHD.  Plánujeme  nové  cyklotrasy 
a vyznačení pruhů pro cyklisty pro 
zvýšení jejich bezpečnosti.

 � Chceme lépe pečovat o naši kra-
jinu.  Budeme  dbát  na  pravidelné 
kosení  trávy.  V  současnosti  jsou 
některé  pozemky  v  majetku  obce 
neudržované,  vypadají  nevzhledně 
a představují nebezpečí pro alergi-
ky. Chceme řešit odstranění důlních 
zátěží ve Slezské Ostravě a budeme 
usilovat o dobudování kanalizace.

 � Naši myšlenkou  je  navázání  na 
koncepci  Zelených  v  ostatních de-
mokratických státech Evropy.

Prosebná modlitba k strážnému anděli

anděli,

andělíčku můj
při mně vždy stůj

pro mé slzy i naději
dopřej mi žít

abych už na zemi

pro druhé mohla
podobně jako ty

andělem být

 Miriam Prokešová

placená inzerceplacená inzerce
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1. MUDr. Hana Heráková
2. Ing. Vladimír Cigánek
3. Radomír Mandok
4. Ing. Jiří Šárek
5. Mgr. Ludmila Ohnheiserová
6. Ivo Vlček
7. Ing. Josef Sívek

8. Luboš Švec
9. Hana Mocková
10. Ing. Vlasta Fajtlová
11. Lenka Hambalková
12. Ing. Dana Kellerová
13. Ing. Pavel Hawránek
14. Ing. Vladimír Prstecký

15. Bc. Martin Altman
16. Jiří Barč
17. Roman Knopp
18. Anna Rákóczi
19. Šárka Víchová
20. Ing. Maxmilián Fajtl
21. Radomír Mandok ml.

22. Ing. Jiří Mikšaník
23. Vlasta Cigánková
24. Radim Oundrán
25. Otmar Koudelný
26. Dalibor Kubáň
27. Radim Barč
28. Patrik Neuwirth

29. Petr Ohnheiser
30. Jana Lacková
31. MUDr. Olga Robenková
32. Jiří Barč ml.
33. Adam Kloss
34. Radek Weissbrod
35. Ing. Tatiana Exnerová

ODS Slezská Ostrava
kandidáti

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM        VAŠE SPOKOJENOST

ser
á

KANDIDáTNÍ LISTINA PRO VOLby DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO ObVODU SLEZSKá OSTRAVA 2010

chci Slezskou čistou, moderní, bezpečnou!!!
Mudr. Hana Heráková
Lídr ODS pro Slezskou Ostravu

@Paní místostarostko, jaké pocity 
se vám vybaví, když si vzpomenete 
na první týdny ve funkci?
Dnes  už  na  tuto  dobu  vzpomínám 
s  úsměvem,  ale  věřte,  že  první  týden 
nebyl  jednoduchý.  S  mojí  funkcí  mís-
tostarostky byly spojeny tři zásadní od-
bory  –  finanční,  majetkový  a  výstavba 
s územním plánováním. Po „vyfasování“ 
těchto tří odborů se mi první dny špatně 
spalo. Víte, já jsem k sobě maximalistka 
a pocit,  že něco nebudu umět  správně 
rozhodnout, mě dostával. Odbory finan-
ce a majetek mi nebyly vzdálené, tam se 
dalo dobře využít mých dřívějších zku-
šeností ze zastupitelstva města (komisí 
a výborů). Obavy mi zpočátku naháněl 
odbor  Územního  plánování  a  staveb-
ního  řádu.  Najednou  jsem  měla  řídit 
v  té  době  už  tak  problematický  odbor 
výstavby s právě novým stavebním zá-
konem, ve kterém se zpočátku pořádně 
neorientovali ani sami úředníci.
Byla  to  pro  mne  výzva.  Velmi  rych-
le  jsem  se  musela  naučit  orientovat 
v příslušné legislativě a znát významy 
pojmů jako územní plán, územní říze-
ní, stavební řízení, bydlení individuál-
ní,  bydlení  hromadné,  jádrové  území 
a mnoho dalších.
Dneska mi nedělá potíže na odborné 
úrovni  vést  diskusi  týkající  se  této 
problematiky s  lidmi v těchto věcech 
erudovaných.

 @co vaše původní povolání, není 
vám po něm smutno?
Mám-li  být upřímná,  práce na  radni-
ci mě úplně pohltila, snaha svoji prá-
ci  dělat  poctivě  a  dobře  znamenala 
nakonec,  že  jsem  se    provozování 
soukromé  zubní  praxe musela  úplně 
vzdát.  Doufám,  že  tak,  jak  jsem  byla 

dříve  dobrá  zubařka,  se  mi  podařilo 
být i dobrá místostarostka.

 @co předvolební sliby, co se nepo-
dařilo, co se podařilo?
Bydlím  přímo  na  Slezské,  proto  mi 
momentálně  nejvíce  vadí,  že  se  nám 
nepodařilo  postavit  nový  supermar-
ket. Bohužel Slezská nemá pro inves-
tory dostatečně velký a zajímavý po-
zemek. Několik  jich přišlo,  prohlédlo 
lokalitu, pozemek a zase odešlo. Zdálo 
se,  že  se  bude  blýskat  na  lepší  časy, 
to  když  vedení  podniku  VOKD  mělo 
v  úmyslu  scelit  svoje  pozemky  s  po-
zemky RPG a našim pozemkem v  lo-
kalitě Muglinov a pak stavět. K reali-
zaci prodeje bohužel nedošlo. 
Další  –  a  dnes  ještě  větší  problém 
vidím  v  nepostaveném  a  dosud  bo-
hužel,  ani  nevyprojektovaném  řeše-
ní  křižovatky Michálkovická  -  Hlad-
novská  -  Keltičkova.  A  to  přesto,  že 
jsme  opakovaně  žádali  kraj  i město 
o pomoc při urychlené výstavbě kru-
hového objezdu. Před  lety ve spolu-
práci  s  tehdejším  náměstkem  hejt-
mana Pavlem Drobilem  to  vypadalo 
nadějně, doufali  jsme,  že město ale-
spoň  vypracuje  studii,  po  krajských 
volbách v roce 2008 je ale situace na 
bodu mrazu.
Třeba po  letošních komunálních vol-
bách  bude  nějaká  další  konstruktiv-
ní  spolupráce možná,  aby  se  občané 
Slezské  alespoň  jednoho  „kruháče“ 
dočkali. Přece všichni dneska volá-
me po bezpečné Ostravě.
Naopak  povedlo  se  vybudovat  dvě 
sportoviště,  jedno  v  Koblově,  druhé 
roste  u  ZŠ  Kamenec.  Opravit  školy, 
školky,  domy,  cesty,  chodníky,  vylep-
šujeme podmínky pro seniory, čistíme 
Slezskou od černých skládek. U naše-
ho  volebního  programu  říkáme  „spl-
něno s vaší podporou“!

 @kandidujete jako lídr odS pro 
Slezskou ostravu. co nabízíte Slez-
ské jako potencionální starostka?
Naše heslo ODS do letošních voleb je 
Slezská – čistá – moderní – bezpečná.
To  samo  vyjadřuje  směr,  kam  bych 
chtěla, aby Slezská směřovala.

ČIStá – pro naše občany  je podstat-
né žít v čistém prostředí, zdravém pro 
naše děti, bez ekologických zátěží, bez 
černých  skládek.  V  rámci  čistoty  je 
mojí prioritou vybudování kanalizace. 
Ta se jako celek u Slezské Ostravy stá-
le nedaří.

Moderní –  iniciovat  a  podpořit 
rozumné  změny  územního  plánu 
bez průmyslových zón v  rodinných 
zástavbách.  Využít  všech  možností 
sehnat finanční prostředky pro ob-
vod, včetně využití dotačních titulů 
z kraje, ministerstev a EU.

BezPeČná – bezpečí je dnes pro naše 
lidi  prioritou,  nepřipustit  snižování 
počtu  služeben  policie,  nadále  pod-
porovat spolupráci  jak s českou poli-
cií,  tak s městskou, prosadit kruhový 
objezd, výstavbu nových cyklostezek.

Já sama ještě dodávám
Bydlení – pokračovat v moderniza-
ci  bytového  fondu,  dokončit  prodeje 
domů,  začít  budovat  nízkonákladové 
bydlení,  obecní  byty  přidělovat  jen 
slušným  lidem,  stop  dluhům  na  ná-
jemném,  stop  opakovaným  devasta-
cím bytů a celých domů.

V případě mého zvolení do za-
stupitelstva vždy budu hájit naše 
občany, nebudu slibovat nemož-
né, problémy budu pomáhat řešit 
bez odkladu, jak jsem to dělala 
doposud. 

Mudr. Hana Heráková

•	 od	listopadu	2006	statutární	zástupce	starosty
•	 narozená	v Ostravě,	celý	život	žijící	na	Slezské	Ostravě
•	 zkušenosti	z komunální	politiky,	(1990	-	2006	zastupitelka	města	Ostrava)	
•	 do	listopadu	2006	profesí		zubní	lékařka

Říká o sobě:
•	 po	otci	jsem	zdědila	organizační	schopnosti	a	logické	myšlení,	umím	vést	a	řídit	lidi
•	 mám	ráda	lidi,	netrpím	závistí,	uznávám	úspěšné	lidi	ve	všech	profesích,	podrazy	neodpouštím
•	 jako	politik	umím	a	dokážu	o	své	pravdě	přesvědčit	i	předem	zatvrzelé	lidi

Ostrava)

placená inzerce
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Ing. Justina kamená
kandidátka do Senátu

Po  jarních  parlamentních  volbách  si 
naši  zemi  rozdělily  pravicové  strany. 
Vsadily  na  to,  že  budete  volit  jednu, 
druhou  nebo  třetí.  Byly  dopředu  do-
mluveny.  Dnes  je  jim  jedno,  jak  se 
k  vám  budou  chovat  v  průběhu  vo-

lebního období. Potřebovaly  jen vaše 
hlasy.  Jejich  představitelé  vám  sli-
bovali  i  to,  co nikdy nemohou  splnit. 
Jedni nabízeli větší jistoty pro rodiny, 
důchodce, nezaměstnané a druzí zase 
hráli  na  strunu podnikatelů  a  podbí-
zeli  se  jim.  Třetí  tvrdili,  že  se  chtějí 
vypořádat s korupcí. A všichni společ-
ně  strašili  nedobrou  finanční  situací 

v Řecku. Všichni  si  však byli  vědomi, 
že se po volbách spojí a že zase mají 
období čtyř let, kdy si budou dělat, co 
chtějí, a budou se domlouvat na tom, 
jak vyždímat z občanů co nejvíce pe-
něz. Je jim jedno, z koho budou peníze 
ždímat.  Jejich  politika  se  negativně 
dotkne většiny zaměstnanců, důchod-
ců, živnostníků i menších podnikatelů. 

Důležité pro ně je jen to, aby nashro-
máždili prostředky, které v minulosti 
prohýřili,  a  aby měli dost na  to hýřit 
dál.
Jako levicová senátorka budu bojovat 
za poctivé a slušné  lidi. Budu se sna-
žit, aby neprošly zákony, které budou 
pro většinu občanů likvidační. Levice 
může ve volbách získat v Senátu větši-

nu a brzdit tak asociální a destruktiv-
ní  politiku  současné pravicové  vlády. 
Je proto nutné jít k volbám a vyjádřit 
zde svůj nesouhlas se současným sta-
vem.  Neseďte  proto  doma  a  přijďte 
volit!

Děkuji za podporu a váš hlas pro mne, 
při volbě do Senátu.

Vadí – nevadí
Jako  děti  jsme  často  hrávaly  hru 
Vadí – nevadí. Všichni jsme se poba-
vili a zasmáli. Já bych však nechtěla, 
abychom se smáli dnes. Chtěla bych, 
abyste se zamysleli nad situací, kte-
rá je den ode dne složitější i v našem 
obvodě.
Když jsem byla dítětem, které běhalo 
po  Slezské,  nemuseli  se  rodiče  bát, 
když  jsem  vyběhla  na  ulici,  zašla  do 
lesa, nebo  se  zapovídala  s kamarády. 
Věděli,  že  přijdu  domů  maximálně 
s  roztrhanými kalhotami  a odřenými 
koleny.  Když  jsem  byla  větší,  chodila 
jsem také někdy za zábavou a za klu-
ky. Rodiče se také nemuseli bát, že se 
mi  něco  stane.  Věděli,  že maximálně 
přijdu domů se zpožděním a  to že si 
se mnou lehce vyřídí. 
Jaká  je  situace  dnes?  Stále  se  točí-
me dokola,  jen abychom měli děti na 
očích. Vozíme je do školy, do kroužků 
i do kostela. Bojíme se o ně stále víc? 
Bojíme  se  také  o  sebe,  o  své  blízké, 
o přátele. Není  tu bezpečno! Na dru-
hé straně se zase bojíme, že ztratíme 
práci, že se nám nepodaří vydělat na 
všechny  naše  závazky,  které  máme. 
Bojíme se, že nebudeme mít na nájem, 
energie, půjčky, hypotéky. V ničem ne-
máme jistotu. Bojíme se, co bude zítra. 
Z  toho všeho  jsme podráždění a ner-
vózní. Žijeme ve stresu a stále čekáme, 
že se něco změní a bude se žít líp. Če-
káme, že se něco změní zítra, za týden, 
po volbách. Ale stále nic!
Ono se toho změní málo, pokud nepů-
jdeme  všichni  k  volbám. Nízká  účast 
u voleb nahrává pravicovým stranám, 
které  hájí  zájmy  bohatých.  Nezáleží 
jim  na  obyčejných  lidech.  Ty  potře-

bují jen na práci a k odvádění daní do 
prázdné státní kasy.
Chci  Vás  proto  poprosit,  abyste  15. 
října  nasměrovali  své  kroky  do  vo-
lebních místností a přišli volit. Jen tak 
můžeme společně něco změnit. Chtěla 
bych  Vás  také  požádat,  abyste  dobře 
vážili  svou  volbu  při  hlasování  pro 
stranu,  která bude  v příštích  čtyřech 
letech  řídit  městský  obvod  Slezská 
Ostrava. Žije nás tady asi dvacet tisíc. 
K volbám může jít víc jak 16 tisíc voli-
čů. To je přece síla lidí, kteří dokážou 
změnit nepříznivý stav. Jen se musíme 
všichni zvednout a při volbách zabo-
jovat za život na „Slezské“. 

Zkuste si teď všichni se mnou za-
hrát hru VADÍ – NeVADÍ a zapře-
mýšlejte, co uděláte právě Vy.
Vadí Vám rozprodávání obecního ma-
jetku?
Vadí Vám neutěšený vzhled bytových 
domů a jejich neúdržba?
Vadí  Vám  vysoké  nájemné,  které  již 
nemáte z čeho zaplatit?
Vadí Vám, že je všude kolem nepoko-
sená  tráva,  znečištěná  veřejná  pro-
stranství a ulice?
Vadí  Vám,  že  se  zvyšuje  kriminalita 
a že po setmění nemáte pocit bezpečí, 
když jste na ulici?
Vadí  Vám,  že  přibývá  „závisláků“  na 
drogách,  alkoholu  a  hracích  automa-
tech  a  že  se  z  občanů  stávají  lidské 
trosky?
Vadí Vám, že pro Vás není práce a nová 
pracovní místa nevznikají?
Vadí  Vám,  že  za  zdraví musíte  platit, 
přestože Vám již bylo z platu staženo 
zdravotní pojištění?

Vadí Vám, že se velmi snadno můžete 
dostat  do  situace,  kdy  nebudete  mít 
střechu nad hlavou?
Vadí  Vám  nedostatek  míst  pro  děti 
v mateřských školkách?
Vadí Vám nedostatek prostředků pro 
rozvoj základních škol a předškolních 
zařízení?
Vadí Vám to také jako mně?  

Jó, to vadí nám všem!!

Nevadí  Vám,  že  nebudeme  prodávat 
byty ani žádný další majetek obce?
Nevadí  Vám,  že  budeme  dohlížet  na 
řádné hospodaření s penězi obce?
Nevadí  Vám,  že  budeme  šetřit  pro-
středky na plošnou kanalizaci, kterou 
potřebujeme, abychom se neutopili ve 
„sračkách“? (promiňte mi ten výraz)
Nevadí Vám, že chceme postavit nové 
byty s nízkým nájemným pro začínají-
cí rodiny a starší občany? 
Nevadí  Vám,  že  zapojíme  do  údržby 
našeho obvodu větší počet nezaměst-
naných, kteří pobírají sociální dávky?
Nevadí  Vám,  že  budeme  spolupra-
covat  především  s  podnikateli,  které 
máme v našem obvodě a  že  je  zapo-
jíme  do  dlouhodobého  investičního 
programu obvodu?

Ne, to nám nevadí!!!

Přijďte proto k letošním volbám a dej-
te svůj hlas lidem, kteří mají chuť a od-
vahu dát věci do náležitého pořádku! 
Přijďte dát hlas KSČM!

Přeji Vám hezké říjnové dny
Justina kamená

co budu prosazovat v Senátu?
  zajištění práva na práci, aby zaměstnanci dostávali důstoj-

nou mzdu za odvedený výkon, ne jen žebračenku
  zajištění práva na vzdělání, aby bylo zajištěno bezplatné 

školství a na vzdělání dosáhly také děti z nízkopříjmových rodin
  opatření proti nadměrnému zvyšování cen energií, aby si 

lidé v  zimě mohli příjemně vytopit byt a  nemuseli se bát, že 
nebudou mít čím uhradit spotřebu

  zvýšení podpory malým a středním firmám tak, aby byla za-
jištěna jejich ochrana před nekalými praktikami velkých korpo-
rací a obchodních řetězců

  výstavbu startovacích, sociálních a  malometrážních bytů, 
aby lidé mohli bydlet v bytech s dostupným nájemným

  zákony zajišťující zdravé životní prostředí, aby naše děti ne-
dýchaly znečištěný vzduch, nepily kontaminovanou vodu, ne-
jedly zdravotně závadné potraviny

  spravedlivé daňové zákony, aby byly daně vybírány jak ze 
strany zaměstnanců, tak i ze strany podnikajících osob a neby-
lo je možné obcházet

Bezplatná MHD – revoluce v dopravě
KSČM prosazuje postupné 
zavedení bezplatné MHD v rámci 
města. Chceme, aby se MHD opět 
stala pro lidi lákavou dopravní 
alternativou. Pokud se tímto 
projektem podaří zvýšit využí-
vání MHD a poklesne individuál-
ní doprava, přinese to občanům 
města spoustu pozitiv:
•  snížení  znečištění  ovzduší,  prašnosti 
a hlučnosti, což se odrazí ve zlepšení kva-
lity života a zdravotního stavu občanů
•  zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu, snížení nehodovosti, počtu zra-
něných a materiálních škod
•  snížení  nezaměstnanosti  díky 
tomu, že bude výhodnější cestovat za 
prací i na druhý konec města
•  podporu  městské  ekonomiky  
–  bude  snadnější  cestovat  za  služba-
mi  a  současně  zůstane  v  rodinných 
rozpočtech  více  peněz,  takže  vzroste 
kupní síla občanů

ostrava by nebyla první
Ostrava  by  nebyla  prvním  městem, 
kde  by  byl  provozován  systém  bez-
platné  MHD.  K  tomuto  kroku  se  již 
některá  města  ve  světě  odhodlala.  
Nejvýznamnějším  příkladem  je  bel-
gické  město  Hasselt.  V  tomto  městě 
je  bezplatná  MHD  provozována  od 
roku 1997. Jaké jsou výsledky? Počet 
cestující  vzrostl  od  té  doby  více  než 
desetkrát, čímž došlo k omezení indi-
viduální dopravy a všech negativních 
efektů, které jsou s ní spjaty.
Financování  projektu  není  nad  roz-
počtové  možnosti  města.  Již  dnes 
město  hradí  dvě  třetiny  nákladů  na 
MHD (zhruba 1 mld. Kč.). A nastoluje 
snad někdo otázku, zda to není příliš 

Bydlení je základ, nikoliv luxus
Po roce 1990 došlo k propadu bytové 
výstavby.    Důsledkem  je  nedostatek 
bytů, růst nájemného a růst cen bytů.  
Na tomto nedostatku profitují vlastní-
ci bytových domů, banky, které posky-

tují lidem hypotéky a developeři, kteří 
i  nikterak  kvalitní  bydlení  prodávají 
za  astronomické  ceny.  Jedině  výstav-
ba nových městských nájemních bytů 
může  vzít  těmto  mocným  skupinám 
vítr z plachet. KSČM Ostrava takovou-
to bytovou výstavbu podporuje. 

Úspory pro lidi, ne na lidech
Šetřit je třeba na pravém místě. Veřej-
né  finance  nemohou  sloužit  jako  ne-
kontrolované penězovody do soukro-
mé  sféry,  jako  prostředek  bohatnutí 
menšiny na úkor většiny. Za své daně 
si  lidé  zaslouží  dostatečnou  nabídku 
veřejných služeb. Nesmiřujme se s ne-
ustálým  omezováním  těchto  služeb 
pod  záminkou  tzv.  „nutných  úspor“, 
jinak  za  své  daně  brzy  nedostaneme 
vůbec nic. Volbou KSČM podpoříte:
Předběžné  rozpočtování  veřejných 
zakázek,  tak  aby  se  zabránilo  jejich 
předražování.
Důslednou kontrolu kvality provedení 
veřejných zakázek.

placená inzerce


