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O ustavujícím zasedání 
nového zastupitelstva 

vás budeme informovat 
na webových stránkách 

www.slezska.cz 
a na úřední desce. 

Kdo zasedne 
v zastupitelstvu

Rodák z Hrušova 
Vlastimil Brodský Stalo se před sto lety Slezská a hornické 

kolonie
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Podzimní zamyšlení
O podzimu se krásně píše. Je to ta-
kové  melancholické  období,  plné 
barev,  stínů,  sychravých  večerů, 
utopených  v  mlze.  Poetická  duše, 
navíc  zasažená  možným  koncem 
života, který tak jasně připomínají 
svátky  všech  svatých  a  všech  ze-
mřelých, se může ponořit do svých 
myšlenek a z hluboka si vychutná-
vat  krásu  těchto  zvláštním  smut-
kem zabarvených dnů. 
Nebo  to  také může  být  jinak.  Ně-
kdy mi je fakt líto, že nežiju v době 
minulé – třeba dvě století zpět. To 
se slavily odpusty a kermáše na sv. 
Martina, pak se čekalo na svátek sv. 
Kateřiny a koncem měsíce na On-
dřeje,  a  všechny  svátky  měly  své 
krásné  zvyklosti  a  rituály.  A  lidé 
se  v  těch  listopadových  večerech 
scházeli  na  přástkách,  a  povídalo 
se a bavilo a pilo – a asi bylo  spí-
še veselo a milo, než pochmourně 
a smutno.
Co máme dnes?
Televizi. A u té prožíváme své pod-
večery,  někdy  noci,  dny  i  odpole-
dne.  Pokud nejsme v  práci.  A  den 
je  jako  každý  druhý,  lišící  se  jen 
příběhy seriálových hrdinů. Žádné 
kouzlo  podvečerů,  žádné  tajemno 
sychravých  dnů,  žádné  očekávání 
a  těšení  se,  nic.  Těšíme  se  tak  již 
leda na Mikuláše a na Vánoce. Pra-
staré zvyky jiných svátků již dávno 
upadly  do  zapomnění.  Nebo  to  je 
jen zdání? A vše je jinak?
Seděla jsem tak na návštěvě u jedné 
již opravdu starší paní a nad šálkem 
čaje  jsme  si  povídaly.  O  dnešním 
světě,  o  dnešních  lidech,  o  dneš-
ním životě, o podzimu. I o tom pod-
zimu „života“, který nás někdy  tak 
děsí.  Dívala  jsem  se  z  oken  jejího 
pokoje na dvorek,  kde  stála opuš-
těná houpačka a prolézačka, kolem 
všude plno  spadaného  listí. A ona 
zrovna  povídala  o  tom,  že  z  toho 
okna již dávno, dávno již tomu, co 
pozorovala a hlídala své děti, když 
si tam kdysi hrávaly. Bylo mi z toho 
úzko  a  smutno  a  pomíjivost  času 
a opuštěnost  té paní a  její  samota 
na mne prudce dolehly. A tak jsem 
v pohnutí, někde v dálce slyšící již 
dávno ztichlý smích jejich dětí, jen 
tiše hlesla: „No jo, život je těžký!“
A co na to ta paní? Něco hodně na-
dějného jí zajiskřilo v očích, usmá-
la  se  a  řekla:  „Ale  kdeže!  Život  je 
krásný!“
V té chvíli jsem jí to skutečně věři-
la. A vlastně i nyní věřím. 
A když mi někdy bude hodně úzko, 
nebo na mne opět dolehne smutek 
podzimu a pomíjející čas, doufám, 
že ve svém nitru opět uslyším větu 
té moudré paní. 
A  život  bude  krásný  a  na  světě 
bude líp, a bude úplně jedno, jestli 
to je na podzim, nebo někdy v mi-
nulosti nebo v dnešní době.
Protože život krásný je. I s tím svým 
podzimem.   Miriam Prokešová

editorial

V komunálních volbách vyhrála s velkým náskokem ČSSD 

Jak dopadly volby ve Slezské
SlezSká OStraVa/ Zatímco 
lidé v menších obcích volili 
v nedávných komunálních 
volbách nejčastěji různá 
sdružení nezávislých kandi-
dátů, v městech ostravského 
regionu vyhrávala většinou 
sociální demokracie.
Nejinak tomu bylo i ve Slezské Ostra-
vě, kde se stala ČSSD vítězem s velkým 
předstihem před druhou ODS. 
Ve Slezské Ostravě se o přízeň voličů 
ucházelo  osm  volebních  stran  s  252 
kandidáty.  K  volbám  v  tomto  měst-
ském  obvodu  přišlo  36,68  procent 
všech  oprávněných  voličů  (celkový 
počet oprávněných voličů – 16 438). 
Volby  tentokrát  vyhrála  –  poprvé 
v  novodobé  historii  -  ČSSD  s  35,37 
procenty  hlasů  a  oproti  minulému 
volebnímu  období  si  polepšila  o  je-

den  mandát  (celkem  13  mandátů). 
Druhou příčku  obsadila ODS  s  21,03 
procenty  hlasů  a  pohoršila  si  o  šest 
mandátů. Třetí nejúspěšnější stranou 
byla KSČM se 17,58 %, což jí vyneslo 6 
mandátů. 11,81 procent hlasů a čtyři 
mandáty  získala  TOP  09,  do  pětatři-
cetičlenného  zastupitelstva  se  ještě 
dostaly Věci  veřejné  (5,94%) a KDU-
-ČSL  (5,16%).  Obě  strany  budou mít 
po dvou zastupitelích. 
Další dvě strany – Dělnická strana so-
ciální spravedlnosti (2,58%) a Strana 
zelených  (2,53%)  -  se  do  zastupitel-
stva nedostaly. 
Občané  všech  osmi  katastrálních 
území  Slezské  Ostravy  volili  ve  27 
volebních místech. Nejnižší účast  za-
znamenaly už tradičně volební okrsky 
na  Liščině  v  Hrušově  (19,48  %),  na 
Riegrově  ulici  v  Hrušově  (20,60%) 
a v Základní škole Škrobálkova v Kun-
čičkách (22,24%). 

Nejvyšší účast byla naopak v Antošo-
vicích (58,78%), na Kamenci ve Slez-
ské Ostravě  (50,99%)  a  ve  volebním 
okrsku 55, který sídlil v Základní ško-
le Pěší v Muglinově (49,66%). 
Kandidáti  jednotlivých  stran  a  hnutí 
se ucházeli také o místa v zastupitel-

stvu města  Ostravy.  Tam  se  nakonec 
dostal  pouze  Antonín Maštalíř,  který 
si udržel jedenáctou pozici (šestý nej-
vyšší počet preferenčních hlasů) a za-
stupitelka za KSČM Justina Kamená. 
 (další podrobné informace na str. 2)
 Marie Stypková

Strana hlasy (%) počet křesel

ČSSD 35,37  13
ODS 21,04  8
KSČM 17,58  6
TOP 09 11,81 4
Věci veřejné 5,95 2
KDU – ČSL 5,17 2
Účast: 36,68 %

ROZHODNUTO. Slezskoostravští občané volili stejně jako v květnu při volbách 
do Parlamentu České republiky v celkem 27 volebních místech městského obvodu. 
 FOtO/ lubOMír ČaSnOcha

V hrušově na nás denně padaly čtyři vagóny prachu

Ludmila Gajdová oslavila 101 let
MuglinOV/  Krásného trojčíslí 
– 101 let – se dožila 8. října 
Ludmila Gajdová. 
Ve Slezskoostravských novinách  jsme 
o ní psali už loni v souvislosti s jejími 
stými narozeninami. Mnozí si tak jistě 
vzpomenout, že vitální babička se teh-
dy  svěřila,  že má  ráda maso,  nejlépe 
tučnější, a že se už padesát let léčí na 
vysoký tlak. 
Rok se sešel s rokem a starosta Slez-
ské Ostravy Antonín Maštalíř se vydal 
společně  s  dalšími  zástupci  obvodu 
Ludmile Gajdové popřát znovu. Babič-

ka bydlí v malém čisťounkém bytečku 
v  Domě  s  pečovatelskou  službou  na 
Hladnovské ulici v Muglinově. Denně 
ji navštěvuje její syn Radomír s man-
želkou.  „Za  ten  rok,  co  jsme  se  nevi-
děli,  začala  mít  maminka  problémy 
s nohama, takže špatně a málo chodí. 
Jinak  je  vše  při  starém,“  přivítal  nás 
syn Radomír Gajda.
Ludmila Gajdová se narodila v Hrušo-
vě  a  je  nejstarší  ze  čtyř  sourozenců. 
Její dva bratři a sestra už zemřeli. 
Vyučila  se  švadlenou  a  téměř  celý 
život  bydlela  v  baráčku  u  hrušov-
ského  kostela.  Její  tatínek  praco-

val  na  čerpací  stanici  u  řeky  Odry 
v  tehdejší  továrně na  sodu.  „Tehdy 
na  nás  padaly  čtyři  vagóny  prachu 
denně  a  jak  vidíte,  pořád  tady  ješ-
tě  jsem,“  směje  se  paní  Ludmila 
a  dodává,  že  v  nemocnici  byla jen 
dvakrát  v  životě.  „Jednou  to  bylo, 
když  jsem  dostala  nějakou  alergii 
a  podruhé  před  sedmi  lety,  kdy  si 
mě pozvali kvůli kontrole vysokého 
tlaku,“ upřesňuje. 
Paní  Ludmila  má  jednoho  syna,  dva 
vnuky a jednoho pravnuka. Ke gratu-
laci se připojuje také redakce Slezsko-
ostravských novin.   Marie Stypková

Antonín Maštalíř se stal senátorem
OStraVa/  Lídr slezskoostrav-
ských sociálních demokratů 
a starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř se ucházel 
také o post senátora. 

V  prvním  kole 
obstál  ve  velmi 
silné konkuren-
ci a postoupil do 
druhého  kola 
s  favorizova-
nou  senátorkou 
a  starostkou 
Mar iánských 

Hor a Hulvák Lianou Janáčkovou, která 
jej nakonec předstihla jen o jedno pro-
cento. Ve druhém kole senátních voleb 
vyhrál a stal se senátorem pro volební 

okrsek 70 – Ostrava-město. Pojďme se 
nyní  podívat,  jakých  výsledků  dosáhl 
Antonín Maštalíř v jednotlivých obcích. 
Volební  obvod  č.  70  –  Ostrava  měs-
to  tvoří  17  obcí,  z  nichž největší  jsou 
městské  obvody  Moravská  Ostrava 
a  Přívoz,  Slezská  Ostrava,  Mariánské 
Hory  a  Hulváky  a  Vítkovice.  Vedle 
městských obvodů jsou zde zastoupe-
ny  i  další  obce,  jako  například  Vrati-
mov,  Stará Ves nad Ondřejnicí  či Vác-
lavovice. 
K volbám přišlo v prvním kole 39% 
voličů,  ve  druhém  jich  bylo  pouze 
16%,  což  je  obvyklý  pokles  účasti 
u voleb do Senátu. Při počtu 100 ti-
síc voličů byla účast ve druhém kole 
o 16 tisíc voličů nižší. I přesto Anto-
nín Maštalíř obdržel ve všech sedm-
nácti  obcích  a  městských  obvodech 

větší počet hlasů než v kole prvním. 
Protikandidátka Liana Janáčková do-
sáhla  zvýšení  v  10  obcích,  přičemž 
v 7 obdržela méně hlasů než v kole 
prvním. 
Je patrné,  že  ve druhém kole  získal 
Antonín Maštalíř hlasy i těch voličů, 
kteří volili v prvním kole kandidáty, 
kteří  se  do  druhého  kola  nedostali. 
V  jedenácti  obcích  zvítězil  Antonín 
Maštalíř,  v  pěti  Liana  Janáčková. 
Pouze  ve  Staré  Vsi  nad  Ondřejnicí 
byl  počet  získaných  hlasů  pro  oba 
kandidáty shodný (251 hlasů). 
Za zmínku určitě  stojí  fakt,  že Anto-
nín Maštalíř vyhrál ve velkých měst-
ských  obvodech  - Moravská Ostrava 
a Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské 
Hory  a Hulváky  a  Vítkovice,  naopak 
Liana  Janáčková  získala  více  hlasů 

v menších  obvodech  -  Lhotka,  Nová 
Ves,  Hošťálkovice,  Stará  Bělá  nebo 
Petřkovice. 
Nejpřesvědčivějšího  vítězství  dosáhl 
Antoním Maštalíř ve Slezské Ostravě, 
kde zvítězil o 883 hlasy,  tj. poměrem 
61:39.
Nyní  nastává  dilema,  jak  budeme 
pana  Maštalíře  oslovovat.  Zda  „pane 
starosto“ nebo „pane senátore“. Záleží 
zřejmě na nás, voličích, v  jaké záleži-
tosti se na něj budeme obracet. 
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi 
dali hlas jak v komunálních, tak v se-
nátních volbách. Nesmírně si toho vá-
žím a věřím, že své voliče nezklamu,“ 
reagoval  ihned  po  vyhlášení  koneč-
ných  výsledků  novopečený  senátor 
Antonín Maštalíř. 
 Petr tobolík, Marie Stypková
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zvolení zastupitelé 
ČSSD (13)  35.37% 
1.  ing. antonín Maštalíř 
57 let, starosta, Kunčičky 2062 

2.  MVDr. barbora gacková Jelonková 
38 let, veterinární lékařka, Muglinov 1947 

3.  Petr zezulčík 
51 let, místostarosta, Muglinov 1882 

4.  ing. Petr Škapa 
72 let, emeritní ředitel, Muglinov 1879 

5.  ing. Miroslav Vrána 
47 let, podnikatel, Slezská Ostrava 1877 

6.  Miroslava Majovská 
37 let, sociální pracovnice, Kunčičky 1877 

7.  Marcel Pažický 
37 let, strážník, Slezská Ostrava 1871 

8.  Monika Matulová, DiS.
28 let, finanční účetní, Slezská Ostrava 1867 

9.  ing. Petr Janíček 
62 let, podnikatel, Heřmanice 1855 

10.  edita Ondarza 
32 let, realizátor projektů OSZ, Hrušov 1852 

11.  Josef Ogurek 
60 let, dělník, Antošovice 1850 

12.  bodo ksiensik 
71 let, dělník, Koblov 1845 

13.  Miroslav Frančík 
20 let, student, Kunčičky 1826 

ODS (8) 21.03%
1.  MuDr. hana heráková 
58 let, místostarostka, Slezská Ostrava 1228 

2.  radomír Mandok 
45 let, místostarosta, Kunčice 1154 

3.  ing. Vladimír cigánek 
55 let, ředitel Lázní Darkov, S. Ostrava 1128 

4.  Mgr. ludmila Ohnheiserová 
66 let, pedagožka, Slezská Ostrava 1120 

5.  ivo Vlček 
55 let, podnikatel, Koblov 1108 

6.  ing. Jiří Šárek 
68 let, technik, Kunčice 1101 

7.  ing. Josef Sívek 
34 let, podnikatel, Hrušov 1075 

8.  lubomír Švec 
63 let, podnikatel, Slezská Ostrava 1075 

kSČM (6)  17.57%  
1.  ing. Justina kamená 
55 let, ekonom, Slezská Ostrava 1048 

2.  Petr Svačinka 
39 let, strážník - okrskář, Heřmanice 1034 

3.  antonín křikava 
56 let, referent, Heřmanice 1012 

4.  Pavel Vrátný 
37 let, dělník, Heřmanice 1011 

5.  rostislav Dlouhý 
60 let, mistr odborného výcviku, Muglinov 990 

6.  rSDr. alois krkoška 
63 let, manažer, Slezská Ostrava 913

 

tOP 09 (4)  11.81%  
1.  Mgr. Marcela Schullová 
47 let, učitelka SŠ, Antošovice 689 

2.  ing. andrea Doležalová 
33 let, manažer zahr. obchodu, Heřmanice 661 

3.  ing. Jiří Sup 
50 let, výrobní ředitel, Muglinov 654 

4.  ing. radan Seidler 
39 let, informatik, Slezská Ostrava 641 

kDu-ČSl (2)  5.16%  
1.  PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
50 let, vysokoškolský pedagog, Koblov 429 

2.  ing. Petr kudela 
41 let, zástupce ředitele, Heřmanice 383 

Věci veřejné (2)  5.94%  
1.  MuDr. Marian Starý 
45 let, lékař, Heřmanice 430 

2.  igor tout 
40 let, soukr. podnikatel, Slezská Ostrava 355 

Podrobné výsledky komunálních voleb ve Slezské Ostravě 2010

Kdo zasedne v novém zastupitelstvu?
SlezSká OStraVa - 27 OkrSků  VOlební úČaSt: 36.68 % (6 030 Z 16 438)  zVOlenO zaStuPitelů: 35 Z 35

úSPěŠnOSt POl. Stran (POČeT MAnDáTů)  ČSSD (13)  ODS (8)   kSČM (6)  tOP 09 (4)  kDu-ČSl (2)  OStatní (2)

Na Slezské panuje čilý stavební ruch
SlezSká OStraVa/ Okolí 
bývalého areálu Dolu Petr 
Bezruč ožilo stavebním ru-
chem. Vedle stávající budovy 
Revírní bratrské pokladny 
na Michálkovické ulici se 
objevilo staveniště zajištěné 
oplocením. 
Jak  sdělil  vedoucí  odboru  územního 
plánování a stavebního řádu Bc. Karel 
Kosmák, na zmíněném místě vyroste 
nova  administrativní  budova  Revírní 
bratrské pokladny. “Bude to šestipod-
lažní stavba propojena se stávající bu-
dovou spojovacím krčkem,” řekl Karel 
Kosmák a dodal, že budova bude mít 
take jedno podzemní patro. “O garáže 
však nepůjde, parkování bude řešeno 
v  okolí  budov,”  dodal  s  tím,  že  doba 
ukončení  stavby  je plánovaná na du-
ben 2012.
Další staveniště najdeme na Chitussi-
ho  ulici.  I  tam  probíhá  čilý  stavební 
ruch. Dostavuje se zde areál Přírodo-
vědecké  fakulty Ostravské univerzity. 
Nová  budova,  takzvaná  Chittussiho 

II, bude hotova v průběhu roku 2011 
a  bude  propojena  se  stávajícími  ob-
jekty,  které  v  hladnovském  areálu 
stojí.
Sloužit  bude  pro  výuku  biologických 
oborů  souvisejících  se  životním  pro-
středím,  bude  zde  i  zázemí  pro  vý-
zkum. Dostavba přijde na 200 milionů 
korun a hrazena je z dotace minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.
Podle mluvčí Ostravské university Evy 
Kijonkové  se  připravuje  ještě  stavba 
další  budovy,  která  je  ale  vázána  na 
úspěch  projektu  superpočítače  v Os-
travě.  Na  něm  se  podílejí  Ostravská 
univerzita, Vysoká škola báňská-Tech-
nická  univerzita,  Slezská  univerzita 
a  Ústav  geoniky  Akademie  věd  ČR 
v Ostravě. 
Se  stavbou  třetí budovy, která by za-
plnila  volný  roh komplexu a  stala by 
se zázemím pro vědecko-výzkumnou 
činnost, by se začalo v roce 2011.
Přírodovědná  fakulta  Ostravské  uni-
verzity  vznikla  v  roce  1991,  v  sou-
časnosti má  sedm kateder  a  další  tři 
součásti.  Výuka  probíhá  na  čtyřech 
místech v Ostravě.   Marie Stypková

Do senátu volili i vězni z Heřmanic
heřManice/ Pouze 27 odsouze-
ných, kteří si odpykávají svůj 
trest v heřmanické věznici, 
volilo v prvním kole senátních 
voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky. 

Do  zvláštního  seznamu  voličů  bylo 
přitom zapsáno102 odsouzených, kte-
ří  mají  bydliště  ve  volebním  obvodu 

č.  70.  „Většina  z nich ovšem volit ne-
chtěla, k urnám se chystalo 35 odsou-
zených, kteří měli volební lístky k dis-
pozici od pondělí 11. října. Pět z nich 
však  nemá  ve  věznici  žádný  doklad 
totožnosti, proto jim členové okrskové 
volební komise neumožnili volit. Další 
tři  si  svou účast  rozmysleli,“  vysvětlil 
mluvčí  heřmanické  věznice  Vlastimil 
Nohejl s tím, že odsouzení volili v su-
terénní místnosti budovy A. Volby, kte-

ré trvaly asi půl hodiny, proběhly bez 
problémů a zádrhelů.
Ve  věznici  Heřmanice  si  v  současné 
době  odpykává  trest  odnětí  svobody 
866  odsouzených.  Účastnit  se  voleb 
do  obecních  zastupitelstev  neumož-
ňuje  odsouzeným  zákon  (překážka 
výkonu  volebního  práva  podle  §  4, 
odst.  2  písm.  a)  zákona  č.  491/2001 
Sb.,  o  volbách  do  zastupitelstev  obcí 
a o změně některých zákonů).   (sy)

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou infor-
movali  o  výsledcích  dotazníkového 
průzkumu  spokojenosti  klientů  pe-
čovatelské  služby  našeho  městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. 
Hlavním cílem bylo zjistit spokojenost 
uživatelů  s  naší  pečovatelskou  služ-
bou  a  využití  výsledků  šetření  jako 
zpětné vazby, případně i jako podklad 
pro zlepšení kvality našich služeb.
Šetření  bylo  provedeno  v  květnu 
a  červnu  letošního  roku  pracov-

níky  oddělení  sociálních  služeb 
odboru sociálních věcí ÚMOb Slez-
ská Ostrava. Byly vypracovány dva 
druhy  dotazníků.  První  z  nich  se 
zaměřil na uživatele   naší pečova-
telské  služby  působící  v  domác-
nostech  v  Domě  s  pečovatelskou 
službou Hladnovská  119,  v Ostra-
vě-Muglinově,  v  Domě  s  pečova-
telskou  službou  Heřmanická  19 
ve Slezské Ostravě nebo v domác-
nostech  mimo  domy  s  pečovatel-
skou  službou.  Druhý  dotazník  byl 

zaměřen  na  jejich  „osoby  blízké“. 
Vyplnění dotazníků bylo anonymní 
a dobrovolné.
Výsledky hodnocení jsou velmi přízni-
vé. Klienti uvedli  velkou spokojenost 
s  poskytováním  této  služby.  Nejvíce 
kladně byl hodnocen způsob jednání 
sociálního  pracovníka  a  pečovatelek. 
Podrobné  vyhodnocení  dotazníko-
vého  šetření  včetně  grafického  zná-
zornění naleznete na www.slezska.cz 
v sekci oddělení sociálních služeb.

ing. kateřina Michaliková
vedoucí oddělení sociálních služeb

CO TAM BUDE? Na Michálkovické ulici je stavba nové administrativní budovy Revírní bratrské pokladny v plném proudu. 
 FOtO/ lubOMír ČaSnOcha

Volby jsou za námi

VOLBY. Občané všech osmi katastrálních území Slezské Ostravy volili ve 27 vo-
lebních místech. Nejnižší účast zaznamenaly už tradičně volební okrsky na Liščině 
v Hrušově (19,48 %), na Riegrově ulici v Hrušově (20,60%) a v Základní škole 
Škrobálkova v Kunčičkách (22,24%). FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

S pečovatelskou službou jsou spokojeni
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rukama jí prošly trubky, přívěsné vozíky, peněženky i želvy

Mezi ztrátami a nálezy 
je i revolver 
SlezSká OStraVa/  Štěkot 
pejsků se občas ozývá i v bu-
dově radnice na Těšínské ulici 
ve Slezské Ostravě. Nejde 
ale o pejsky občanů, kteří si 
sem přišli něco vyřídit. Jejich 
čtyřnozí miláčkové sem totiž 
nesmějí. Štěkají ti, kteří se 
někde ztratili, nebo je někdo 
vyhodil na ulici. 

Přivedou  je  většinou  lidé,  kterým  je 
opuštěných  pejsků  líto.  V  kanceláři 
referentky  agendy  ohlašovny  Renaty 
Lepciové pak čekají, až si pro ně přije-
dou městští strážníci a odvezou je do 
třebovického útulku. 
„V útulku je pes čtrnáct dnů v karan-
téně,  poté,  pokud  se  najde  zájemce, 
je dán na půl roku do opatrovnictví,“ 
říká Renata Lepciová a dodává, že po 
dalším půlroce, pokud se nový majitel 
o pejska dobře  stará,  si  ho může ne-
chat. 
Renata Lepciová má na starost nejen 
ztracené či nalezené psy, ale vše, co se 

ztratí nebo najde. I proto musí zveřej-
nit každý měsíc na úřední desce název 
nalezeného předmětu a lhůtu, do kte-
ré si ji může majitel vyzvednout. 
„Rukama mi už prošlo opravdu všech-
no možné.  Od  dokladů  přes  želvy  až 
k vzácnému papouškovi. Asi nejvíce je 
různého železa. Měli  jsme  tady  třeba 
úplně nové okapy, které zřejmě někdo 
ukradl  a  při  cestě  do  sběrny  narazil 
na strážníky, takže se kradeného lupu 
rychle zbavil. 
Čtenáři  Slezskoostravských  novin  si 
jistě pamatují na příběh pana Martina 
Konečného,  který  předloni  při  jízdě 
autem  uviděl  na  silnici  peněženku. 
Vrátil  se  pro  ni  a  ihned  ji  odnesl  na 
radnici.  Když  začala  úřednice  prohlí-
žet  obsah,  našla  kromě  jiného  také 
dvacet  tisíc korun. Dovedete  si před-
stavit, jakou radost měl pán, kterému 
peněženka patřila. Pan starosta tehdy 
poctivého nálezce odměnil a poděko-
val mu. „Bohužel se s takovými lidmi 
jako byl pan Konečný,  často nesetká-
váme  a  to,  co  by mělo být  samozřej-
mostí,  bereme  jako  vzácnost,“  zhod-
notil starosta Antonín Maštalíř. 

A  kde  nalezené  věci  končí?  Veškeré 
doklady  se  posílají  na  příslušné  úřa-
dy. Občanské, řidičské průkazy a pasy 
tam,  kde  byly  vydány,  kartičky  zdra-
votních  pojišťoven  příslušným  pojiš-
ťovnám. 
„Lidé  ztrácejí  opravdu  všechno.  Mo-
mentálně  tady  máme  několik  mobi-
lů,  klíče,  několik  peněženek,  jednu 
dokonce  se  dvěma  recepty.  Protože 
na receptu  je  jméno majitelky,  ihned 
jsme  ji  kontaktovali.  Bohužel  se  do-
dnes  neozvala,  a  to  ani  přesto,  že 
mezi jejími věcmi je inhalátor na ast-
ma  a  další  léky,“  upřesnila  Lepciová 
s  tím,  že pokud  se  o  věci  lidé nepři-
hlásí, jsou ohodnoceny znalcem a po-
dle toho se buď odprodají, nebo zničí. 
Za zmínku snad ještě stojí nález pře-
nosné vojenské radiostanice s příslu-
šenstvím, kterou nalezli zaměstnanci 
jisté  firmy  v  domě  na  Nadační  ulici 
v Kunčičkách. Objemnějších věcí - ná-
řadí, přívěsné vozíky nebo trubky – se 
odvážejí do skladu na Vančurově ulici 
v Muglinově. Pokud se o ně nikdo ne-
přihlásí, putují po půlroce do sběru. 
 Marie Stypková

VŠEHOCHUŤ.  O ztráty a nálezy se stará referentka agendy ohlašovny Renata 
Lepciová.  FOtO/  Marie StyPkOVá

Ohlédnutí za Dožínkovými slavnostmi v kunčičkách

Hlavní roli měl sv. Antonín
kunČiČky/  Necelé tři centime-
try má kost svatého Antonína 
Paduánského, pro kterou 
vyrazila 17. září 2010 dele-
gace do italské Padovy, a to 
přímo do Baziliky del Santo.

Právě  v  kostele  v  Kunčičkách,  který 
je svatému Antonínovi Paduánskému 
zasvěcen, je vzácná relikvie středově-
kého světce uložena. 
Díky  myšlence  otce  Dariusze  Spu-
ta  tak  mají  v  Kunčičkách  jako  jediní 
v Česku ostatek středověkého světce. 
Být  v  blízkosti  ostatku  je  podle  fará-
ře Sputa pro věřící veliké štěstí a po-
cit  posílení.  Ukazovat  se  bude  moci 
pouze při slavnostních příležitostech. 
Věřící o ně mohou požádat pouze ve 
stavech nouze nebo při nemoci.
Náš snímek zachycuje úžasnou atmo-
sféru  z  Dožínkových  slavností  čtyř 
národů, které se konaly v Kunčičkách 
v neděli 26. září. Účastnili se  jich ne-
jen  farníci, ale  i hasiči, horníci  i další 
návštěvníci.  Právě  tady  byly  ostatky 
sv.  Antonína  poprvé  představeny  ve-
řejnosti.   (sy)

OHLÉDNUTÍ. Dožínky mají v Kunčičkách svou dlouholetou tradici. Díky tamnímu 
faráři Darkovi Sputovi už tyto slavnosti přesáhly hranice Ostravy. A ty letošní byly 
opravdu slavnostní. Farníci si dovezli krátce předtím svaté relikvie sv. Antonína až 
z Padovy (ve výřezu).  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

antonín Maštalíř převzal vysoké ocenění

Jednali o rozvoji podnikání

OStraVa/  Dvoudenní mezi-
národní konference na téma 
- „Podnikání pro nové deseti-
letí: Jsme připraveni?“ uspořá-
dala v ostravském Mamaison 
Hotel Imperial počátkem října 
Vysoká škola podnikání, a.s.  
Na sto třicet odborníků z Polska, Slo-
venska,  Rakouska  a  České  republi-
ky  rokovalo  o  tom,  jak  se  podnikání 
daří  ve  středoevropském  regionu, 
jaké  jsou  bariéry  jeho  dalšího  roz-
voje,  o  cestách  a  způsobech  výuky 
a  výchovy  k  podnikavosti,  o  sociální 
ekonomice  i  dalších  souvislostech 
podmiňujících rozvoj malého a střed-
ního podnikání v podmínkách tržního 

hospodářství transformujících se eko-
nomik. Na plenární zasedání navázalo 
jednání ve čtyřech odborných sekcích.  
Vysoká  škola  podnikání,  a.s.,  připra-
vila  tuto odbornou akci u příležitosti 
svého končícího  jubilejního desátého 
akademického  roku,  jenž  vyvrcho-
lil  slavnostním  večerním  koncertem 
v Domě kultury města Ostravy,  jehož 
interprety  byli  pražské  Heroldovo 
kvarteto s klavíristou Janem Simonem 
a chlapecký pěvecký sbor Bony Pueri 
z Hradce Králové. Během konference 
ocenilo  vedení  VŠP,  a.s.,  pamětními 
medailemi osobnosti, které se zaslou-
žily  o  zrod  první  soukromé  vysoké 
školy v regionu, přispěly a nadále při-
spívají k jejímu rozvoji. 
Mezi oceněnými byl i starosta Slezské 
Ostravy ing. Antonín Maštalíř.   (pš)

OCENĚNÍ.  Starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř byl oceněn za přínos při 
rozvoji Vysoké školy podnikání na Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě. Ocenění 
mu předal novopečený rektor VŠP Vladimír Krajčík.  FOtO/  PaVel ŠMíD

balónky s přáníčky poletí k Ježíškovi
SlezSká OStraVa/  Už potřetí se letos v prosinci sejdou žáci většiny zá-
kladních a mateřských škol ve Slezské Ostravě, aby poslaly Ježíškovi balónek 
s přáníčkem. 
Třetí ročník akce s názvem Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se usku-
teční 9. 12. 2010 před slezskoostravskou radnicí. Od 14,30 hodin se mohou 
návštěvníci  těšit na vystoupení dětí mateřských a základních škol,  zhruba 
v 15 hodin budou vypuštěny balónky. Děti se pokusí překonat rekord z roku 
2008. 
Více informací na http://www.ceskyjezisek.cz/pokus-o-rekord.  (js)

Postrach Slezské dopaden
Policie zahájila v září trestní 
stíhání dvaačtyřicetiletého 
muže pro přečiny krádež, 
porušování domovní svo-
body a poškození cizí věci. 
Pachateli tak hrozí trest 
odnětí svobody v rozmezí od 
jednoho roku do pěti let. 
Muž  je  podezřelý,  že  celkem  šest-
náctkrát vnikl do rodinných domů či 
bytů. Převažují rodinné domy v Os-
travě-Kunčičkách,  Michálkovicích, 
Slezské Ostravě a v Heřmanicích. 
Způsob  vniknutí  do  obydlí  byl  ob-
dobný.  Konkrétně  měl  pachatel  do 
obydlí  vnikat  vytlačením  přivře-
ného  okna,  vypáčením  zajištěné-
ho  okna  či  vniknutím  otevřeným 
oknem.  Převažovalo  vniknutí  ne-
zajištěnými  sklepními  okny.  Poté 
měl muž většinou prohledat obydlí 
a  odcizit  peníze, mobilní  telefony, 

šperky.  Poškození  si  cenné  věci 
a  peníze  bohužel  většinou  uklá-
dají  (či  schovávají)  na  totožných 
místech. A tak se měl muž zmocnit 
i  peněz,  uschovaných  v  obálkách, 
či  šperků,  uložených  v  tzv.  sekre-

táři.  V  některých  případech  měl 
muž vniknout do domu, pohybovat 
se  tam a odcizit věci poškozených 
v době, kdy obyvatelé domů spali. 
Jindy měl muž vniknout do domu, 
načež  měl  být  vyrušen  obyvateli 
a  bez  toho,  že  by  cokoliv  odcizil, 
měl  z  místa  utéci.  Celková  škoda 
na majetku nebyla dosud detailně 
specifikována, pohybuje se zhruba 
v řádech dvou set tisích korun. Na 
místech  činů  byly  zajištěny  stopy, 
daktyloskopické,  biologické,  me-
chanoskopické,  trasologické,  mik-
ro aj. Vyšetřování předmětné série 
majetkové trestné činnosti i nadá-
le pokračuje. Obviněný se k trestné 
činnosti doznal, odcizené věci měl 
prodat  a  získané  prostředky  pou-
žít ke hře na automatech. Muž po-
licejnímu komisaři sdělil, že neumí 
číst  ani psát, proto mu bylo usne-
sení  o  zahájení  trestního  stíhání 
přečteno.   (pol)
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Slezskoostravské knihovny vás zvou na řadu zajímavých akcí

Listí padá… Listujte v knihách!
Nevlídný podzim vám opět, 
jak je již mým dobrým 
zvykem, doporučím strávit 
v knihovně. Dnes se vás budu 
snažit přesvědčit, že v knihov-
ně nebudete jen bloumat mezi 
regály s knihami, ale můžete 
se zde i pobavit, pokud si 
vyhlédnete akci, která by 
právě vás oslovila.

Kupříkladu  v  úterý  5.  října  jsme 
v knihovně na Hladnovské ulici v Mu-
glinově už podruhé přivítali  spisova-
telku Evu Tvrdou. Beseda s žáky devá-
tých tříd se točila zejména kolem její 
nedávno  vydané  novinky  „Okna  do 
pokoje“, ale také kolem celé dosavadní 
tvorby, která zahrnuje jak knížky pro 
děti,  tak  povídky,  a  zejména  příběhy 
lidí z Hlučínska, z oblasti s pohnutou 
válečnou i poválečnou historií a s vý-
mluvnými  lidskými  osudy.  Takže  po-
kud  vám  už  unikla  tato  beseda,  na 
kterou mohla kromě pozvaných žáků 
ZŠ  zavítat  i  veřejnost,  přijďte  si  do 
knihovny zapůjčit alespoň velmi zají-
mavé a čtivé knihy Evy Tvrdé – kromě 
již  zmiňované  novinky  „Okna  do  po-
koje“  také  „Třešňovou  alejí“,  „Dědic-
tví“ nebo “Nenápadný půvab Slezska“.
Další  beseda  s  touto  spisovatelkou 
na  sebe  jistě  nedá  dlouho  čekat,  do 
té  doby  vás  však  rádi  přivítáme  i  na 
posezení  s  další  zajímavou  osobnos-
tí,  s  paní Miriam  Prokešovou,  kterou 
můžete znát i z pravidelných sloupků 
ve  Slezskoostravských novinách,  jako 
komunální političku, jako autorku bás-
ní i povídek či jako pedagožku Ostrav-
ské  univerzity.  Do  knihovny  v Mugli-
nově přijde pobesedovat o landeckých 

pověstech, které publikovala a o nichž 
dokáže poutavě vyprávět. Beseda pro 
žáky základních škol, ale i pro zájemce 
z  řad  dospělých  čtenářů  i  nečtenářů 
se  odehraje  v  předvánočním  čase,  ve 
čtvrtek 16. prosince v 9.00 hod.

V  září  a  říjnu  se  již  uskutečnily  akce 
v rámci projektu „Od dolu k dolu van-
drujeme spolu“, který grantem podpo-
řila Nadace OKD. Jsme tomu velmi rádi, 
protože díky grantové podpoře může-
me zejména dětem nabídnout pestrou 

šíři  soutěží,  kvizů  a  výtvarných  dílen 
a  v  sobotu 2.  října  jsme  je mohli  vzít 
také  na  výlet  do  Hornického  muzea 
a na procházku po kopci Landek. Také 
v  listopadu  se  pod  hlavičkou  tohoto 
projektu odehraje několik akcí:

V knihovně v heřmanicích 
se  budou  během  listopadu  vyrábět 
„Postavičky nejen z dolu“ a bude při-
praven  kviz  o  hornictví  „Kdo  to  ví, 
odpoví!“, a to vždy během půjčování – 
každé úterý od 8 do 11.30 a od 12 do 
17  hod. Mimo  projekt  s  Nadací  OKD 
se pak budou v Heřmanicích v úterý 
16. 11. vyrábět rámečky na fotografie 
nebo obrázky.

V knihovně v Muglinově 
si  budou moci  děti  v  pondělí  15.  11. 
mezi 14. a 16. hodinou vyrobit papí-
rové kahany technikou 3D. Takže urči-
tě další spojitost s projektem „Od dolu 
k dolu vandrujeme spolu“.

V knihovně v kunčičkách 
nechybí  nabídka  dalších  akcí:  během 
listopadu  budou  pro  děti  připraveny 
testy  „Měsíce  v  pranostikách“  a  du-
chařský  test  „Ghost“.  Ve  výtvarných 
dílnách  se  budou  vyrábět  svícínky 
a  tužkovníky a v  listopadu bude  také 
zahájen  kurz  drhání  náramků přátel-
ství. Určitě sledujte plakáty v knihov-
ně  a  www.kmo.cz.  Co  se  knihovny 
Kunčičky  týče,  upozorňuji  ještě  na 
úpravu  půjčovní  doby  –  byla  sjedno-
cena  a  o  hodinu  také  rozšířena,  což 
doufám čtenářům přijde vhod. Nyní se 
tedy do této knihovny můžete vypravit 
v úterý od 8 do 11 a od 12 do 17 hod., 
ve čtvrtek pak od 8 do 11 a od 12 do 
15 hod.

Akcí  se  děje  opravdu  mnoho,  stále 
také  do  všech  tří  slezskoostravských 
knihoven  nakupujeme  nové  knihy 
a časopisy. Přijďte, budeme se na vás 
těšit.

za kolektiv knihovnic
Šárka kuligová

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA.  V knihovně na Hladnovské ulici v Muglinově už podruhé přivítali spisovatelku Evu Tvrdou. Beseda 
se žáky devátých tříd se točila zejména kolem její nedávno vydané novinky Okna do pokoje.  FOtO/archiV kMO

Školáci se vydali po stopách slovanské vzájemnosti

Do Chorvatska za poznáním
SlezSká OStraVa/  Žáci ZŠ 
Bohumínská navštívili 
chorvatský Murter v rámci 
projektu Po stopách slovanské 
vzájemnosti společně do 
Evropy. 

Devětadvacet  vybraných  žáků  se 
v termínu od 8. do 15. září zúčastnilo 
pobytu  v  letovisku  Murter  v  severní 
Dalmácii.
Cílem  projektu  bylo  na  základě me-
zinárodní  spolupráce  škol  navázat 
kontakt  se  ZŠ  v Murteru,  nabídnout 
chorvatské škole spolupráci, vzájem-
ně  si  vyměnit  zkušenosti,  navázat 
přátelství  obou  škol  a  prezentovat 
školu,  město  Ostravu  a  Českou  re-
publiku.  Ve  škole  děti  strávily  dvě 
dopoledne, z nichž  jedno bylo věno-
váno  míčovým  hrám  ve  sportovní 
hale,  druhé pak  společné výuce ma-
tematiky,  chemie a  informatiky. Žáci 
měli  možnost  prohlédnout  si  školu, 
učebnice  a  seznámit  se  s  místními 
studenty.  V  dalších  dnech  pobytu 

děti navštívily město Zadar a národ-
ní parky Krka a Kornati. Počasí i přes 
nepříznivou  předpověď  vyšlo  nato-
lik,  že  si  žáci  dostatečně  užili  moře 

a sluníčka, nafotili spoustu krásných 
fotografií,  odvezli  si  suvenýry,  kon-
takty na chorvatské kamarády a snad 
i plno krásných vzpomínek.   (zšb)

PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM. Vybraní žáci Základní školy Bohumínská navštívili 
v září chorvatský Murter.  FOtO/  archiV ŠkOly

Chrustovka fandila basketu

heřManice/  Sportovní 
fanoušci, obzvláště pak ti 
basketbaloví, měli nedávno 
o zvýšenou dávku adrenalinu 
postaráno. Těžko někdo mohl 
nepostřehnout mistrovství 
světa v basketbalu žen 2010, 
jehož hostitelem byla Česká 
republika po dlouhých 43 
letech. 

V případě, že bychom bývali chtěli při 
hře podpořit naši reprezentaci z bez-
prostřední  blízkosti,  museli  bychom 
se vydat do Brna a v případě úspěchu 
v osmifinále do Karlových Varů. Mož-
nost vychutnat si krásu hry jsme však 
měli i my v Ostravě, jednom ze tří hos-
titelských  měst.  Této  příležitosti  již 
první hrací den,  tedy 23. září, využili 
žáci  ZŠ  Chrustova,  kteří  se  rozhodli 
podpořit  v  ČEZ  ARÉNĚ  tým  Kanady 
v zápase proti Austrálii. 
Početná skupina čtyřiceti žáků se tře-
mi  pedagogickými  pracovníky  nepo-

nechala nic náhodě a hlasité skando-
vání doprovodila předem vyrobenými 
vlajkami. V rámci akce „Ostrava fandí 
basketu“  se  žáci  také  zapojili  do  vý-
roby  talismana  v  podobě  opice  a  do 
vytvoření  prezentace  vypovídající 
o herních basketbalových  činnostech 
našich žáků. Po ukončení zápasu pro-
běhlo na palubovce vyhlášení umístě-
ní zapojených škol. Naši žáci se mohli 
radovat z krásného 2. místa, za které 
dostali  upomínkové  předměty,  roční 
předplatné  časopisu  „Basket“,  bas-
ketbalový míč a další drobnosti.  Žáci 
si  užili  nejen  záživného  basketbalu, 
který  hráčky  předvedly,  ale  také  tro-
chu  napětí  a  fandění  jednomu  z  na-
šich  chlapců,  který  měl  po  chycení 
hozeného míče  do  publika  po  druhé 
odehrané čtvrtině možnost vyhrát au-
tomobil. Jeho úkolem bylo trefit se do 
koše z více než poloviny hřiště. Pravda 
– šance byly již na počátku mizivé, ov-
šem zážitek měl z toho žák 8. A třídy 
nemalý. Skvělého basketu jsme se ale 
užili my všichni. 
 Mgr. kateřina komárková

FANDOVÉ.  Žáci Základní školy Chrustova prožívali mistrovství světa v basketba-
lu žen naplno.  FOtO/  archiV ŠkOly

Kameňáci se na vodě vyřádili
SlezSká OStraVa/  Ani ne týden 
po zájezdu do Chorvatska se 
žáci Základní školy Bohumín-
ská ve Slezské Ostravě 
vydali na třídenní 
vodácký kurz. 

A  zájemců  bylo  hodně. 
Chuť  poměřit  se  s  vodním 
živlem  dostalo  téměř  čtyřicet 
žáků. V pondělí 20. září se účastníci 
sešli u soutoku řek Lučiny a Ostravi-
ce, kde si je převzali skvělí instruktoři 
Nikol a Marek. Po krátkém vysvětlení 
způsobu pádlování, zásad bezpečnos-

ti apod. jsme po dvojicích nasedli do 
kánoí  a  vyrazili  na  vodu.  Zpočátku 
byla  řeka  klidná a plavba jed-

noduchá,  ale  pak 
přišly  na  řadu 
peřejky  a  teh-
dy  teprve  do-
šlo na „lámání 
chleba“.  Tyto 

peřeje  (kameny, 
které  vykukují  nad  hladinu,  roz-

bíjejí vodu a tvoří vlny) nám značně 
ztížily  cestu  a  než  jsme  dopluli  do 
cíle, nejméně polovina z nás se v nich 
„cvakla“  a  vykoupala  se  v  ledové 
vodě. Domů jsme se vraceli vyčerpa-

ní, ale šťastní a těšili jsme se na další 
den. Druhý den byla plavba po Odře 
skoro  stejná,  jen  jsme  byli  o  něco 
zkušenější  a  těch  „udělaných“  bylo 
mnohem méně. Třetí den na Opavici 
se k nám přidal i pan ředitel a plav-
ba byla skvělá. A jelikož už z nás byli 
(téměř)  zkušení  vodáci,  bylo  těch, 
kteří  se  nedobrovolně  vykoupali, 
minimum.  Sice  nás  trochu  mrzelo, 
že oba  jindy sjízdné splavy byly za-
vřené, ale náladu nám opět spravilo 
pohodové opékání u ohně.
Za tento skvělý výlet tedy děkujeme 
jak škole, tak instruktorům.
 radek Slaný, 7. A, ZŠ Bohumínská

noduchá,

peřeje
čtyřicet které vykukují nad

Bohumín

s  vodním

noduchá,noduchá,

peřeje
které vykukují nad
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Koncert na podporu kostela se vydařil
PetřkOVice, hruŠOV/  Královna 
českého soulu, zpěvačka 
Marie Rottrová zazpívala 
v doprovodu skupiny Neřež 
v pátek 8. října v bývalé 
kompresorovně Hornického 
muzea v Petřkovicích pro více 
než dvě stě posluchačů. 
Ti  přišli  nejen  za  krásným  zážitkem, 
ale  také  s  potřebou  podpořit  získání 
financí  na  záchranu  kulturní  památ-
ky  –  kostela  sv.  Františka  a  Viktora 
v Ostravě  – Hrušově.  Všichni,  kdo  se 
koncertu  zúčastnili, mi  dají  určitě  za 
pravdu,  že  jim  přišla  zazpívat  žena, 
které  se  právem  říká  Paní,  protože 
paní Rottrová skutečnou Paní je.
Svým krásným hlasem a milým vystu-
pováním  vytvořila  neopakovatelnou 
příjemnou  a  domácí  atmosféru,  kte-
rá  v  závěru  koncertu  zvedla  všechny 
přítomné ze židlí a odměnila rodačku 
z Hrušova bouřlivým potleskem.

Ačkoliv výtěžek po zaplacení všech nut-
ných výdajů spojených s koncertem ne-
byl nijak oslnivě veliký, koncert byl po-

dle mnoha posluchačů naprosto úžasný. 
Přesvědčil, že je krásné pomáhat způso-
bem, který přináší v dnešní době nejen 

tolik potřebné finance, ale také radost. 
Všem  hudebníkům,  hostům,  organizá-
torům a především paní Marii Rottrové 

patří proto upřímné a veliké poděková-
ní. (reportáž z koncertu na www.slez-
skaostrava.tv) Miriam Prokešová

PODPORA. Benefiční koncert na záchranu kostela sv. Františka a Viktora uspořádala v říjnu 2010 zpěvačka Marie Rottrová.  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

Novým rektorem VŠP je Vladimír Krajčík 
SlezSká OStraVa/  Novým rek-
torem soukromé Vysoké školy 
podnikání se stal Vladimír 
Krajčík.

Sedmačtyřicetiletý absolvent Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci si vysokoškolské vzdělání 
rozšířil  studiem  Ekonomické  fakul-
ty  Vysoké  školy  báňské  –  Technické 
univerzity, kde také obhájil disertační 
práci. Od  roku 1994 se věnuje  řízení 
soukromých  vzdělávacích  institucí 
a  na  Vysoké  škole  podnikání  působí 
od  jejího  vzniku,  tedy  od  roku  2000, 

naposledy  jako  prorektor  pro  vědu 
a výzkum.
Nový rektor klade ve své pedagogické 
činnosti  důraz  na  podnikavost  a  její 
rozvoj v osobnostech posluchačů, kre-
ativitu, slušný a poctivý přístup k práci. 
Vladimír Krajčík nahradil ve funkci ne-
dávno zesnulého Josefa Jüngera.   (red)

Den seniorů na Landeku
lanDek/  Akce  s  názvem Den  seni-
orů  na  Landeku  se  uskutečnila  25. 
září  v  areálu  Hornického  muzea. 
S pozdravným proslovem k seniorům 
vystoupil ředitel RPG Real Estate Toni 
Aksich.  A  proč  právě  on?  RPG  Real 
Estate  spolu  s Nadací OKD  tuto  akci 
připravila. Za městský obvod Slezská 
Ostrava se akce zúčastnil i zastupitel 
Jiří  Šárek, historik Karel  Slíva a mís-

tostarosta  Radomír  Mandok,  který 
mimo jiné poděkoval RPG za stále se 
zlepšující spolupráci s obvodem. Ne-
jen  seniorům,  ale  všem  přítomným 
zpříjemnil  den  pestrý  program.  Za-
hrály  hudební  skupina  Alfa  Gospel, 
country kapela Repete a Václav Nec-
kář s Bacily. Pro handicapované byla 
připravena  projížďka  místním  auto-
vlakem.   ing. Jiří Šárek 

Pozvánka na koncert Zuzany Lapčíkové
SlezSká OStraVa/  Cyklus 
komorních koncertů, které se 
konají za podpory statutární-
ho města Ostravy, pokračuje 
v listopadu koncertem, ve 
kterém se nám představí 
virtuosní cimbalistka, oso-
bitá zpěvačka a skladatelka 
Zuzana Lapčíková. V obřadní 
síni slezskoostravské radnice 
vystoupí 23. listopadu společ-
ně s Josefem Fečem.
Zuzana  Lapčíková  pochází  z 
moravského  Slovácka,  kde  se  svojí 
rodinou  žije.  Díky  rodinnému  zázemí 
se  začala  hudebně  rozvíjet  na  poli 

moravské  lidové  písně  a  hudby.  Na 
brněnské konzervatoři absolvovala hru 
na cimbál a etnologii a hudební vědu na 
Masarykově  univerzitě  v Brně.  Sedm-
náct let vedla hudební i taneční složky 
národopisného souboru Včelaran z Bí-
lovic u Uherského Hradiště, se kterým 
obdržela  dvakrát  ocenění  „Laureát 
MFF Strážnice“ (1991 a 1996). Od roku 
1992 se  jako zakládající  členka podílí 
na výběru repertoáru, aranžích, sólové 
hře a zpěvu v triu Ad Lib Moravia, které 
je  otevřeným  seskupením  hudebníků 
kolem jazzového pianisty a skladatele 
Emila Viklického.  V  roce  2000 přijala 
pozvání  George Mráze  k  natáčení  CD 
„Morava“  v N.Y.C.,  s  Billy  Hartem  a  E. 
Viklickým.  Tato  nahrávka  se  setkala 
v jazzovém světě s mimořádnou odez-

vou,  když  se  v  prestižním  žebříčku 
deseti  nejlepších  jazzových  nahrávek 
roku  2001  Jazztitude  umístila  na  pá-
tém místě  ve  světě.  V  roce  2002  vys-
toupila  na  Pražském  jaru  jako  host 
George Mráze. 
V  roce  2000  se  na  jazzových  pódiích 
seznámila  s  Josefem  Fečem,  který  je 
mimořádně oceňovaným kontrabasis-
tou, cimbál, kytaru, violu. Spolu začali 
rozvíjet intenzívní hudební spolupráci. 
Vstupenky za 100,- Kč si můžete zak-
oupit od 9. listopadu v galerii ve slezs-
koostravské  radnici  v  úterý  až  pátek 
od  10,00  do  18,00  hodin  (polední 
přestávka  11,30  –  12,30),  v  sobotu 
a  neděli  od  10,00  do  16,00  hodin. 
Případné  dotazy  vám  zodpovíme  na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (lk)

Galerie praskala ve švech
SlezSká OStraVa/  Vernisáží 
začala ve středu 29. září 2010 
výstava třiačtyřiceti ostrav-
ských výtvarníků s názvem 
„Ostrava z druhé strany“. 

Druhou  stranou  se  nemyslí  jenom 
neobvyklé  panorama  města  viděné 
z  opačného  břehu  řeky,  ale  také  od-
lišný pohled na svéráznou ostravskou 
výtvarnou  scénu  nebo  snaha  upřed-
nostňovat v umění humanismus, etiku 
a harmonii.
Na  zahájení  výstavy  promluvil  Anto-
nín Gavlas, který je předsedou spolu-
pořádající ostravské výtvarné skupiny 
In Signum. Premiérově zazněla sklad-
ba houslisty Václava Návrata zkompo-
novaná speciálně pro tuto příležitost. 
Autor  je  mnohostranný  umělec.  Na 
výstavě  představuje  také  své  obrazy. 
Slavnostní atmosféru zahájení podtr-
hl umělecký přednes v podání sólisty 
činohry Národního divadla moravsko-
slezského  Jana Fišara.  I bez mikrofo-
nu  pouze  svým  hlasem  ovládl  zcela 

zaplněné  prostory  Slezskoostravské 
galerie.  Výstavu  pořádanou  pod  zá-
štitou  hejtmana  Moravskoslezského 

kraje a primátora statutárního města 
Ostrava si můžete prohlédnout až do 
21. listopadu 2010.   (vv)

PESTROST. Ve Slezskoostravské galerii jsou k vidění práce 43 ostravských vý-
tvarníků.  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

HEZKÉ ODPOLEDNE. Na Landek si vyšlápli i zastupitel ing. Jiří Šárek a historik 
Karel Slíva.  FOtO/  archiV

Zemřel rektor VŠP Josef Jünger 
Ve  věku  72  let  zemřel  v  sobotu  9.  října  po  dlouhé 
a  těžké  nemoci  rektor  Vysoké  školy  podnikání,  a.s., 
doc.  PhDr.  Josef  Jünger,  CSc.  Patřil  k  zakladatelům 
největší soukromé vysoké školy v Moravskoslezském 
kraji a po celou dobu její desetileté historie stál v je-
jím čele. 
Byl absolventem oboru psychologie Masarykovy uni-
verzity,  posléze  získal  vědeckou  hodnost  kandidáta 
ekonomických věd a habilitoval  v oboru ekonomika 
průmyslu.  Absolvoval  četné  zahraniční  studijní  po-

byty a stáže na vzdělávacích zařízeních, která rozvíjela výuku podnikání. 
Působil v podnikové sféře, ve výzkumu, na akademické půdě. 
Josef Jünger patřil k průkopníkům soukromého vzdělávání v oboru pod-
nikání a podnikavosti u nás,  zabýval  se  teorií podnikání a  strategickým 
managementem ve výzkumu, výuce i v praxi. V roce 1991 spoluzakládal 
investiční fond PROSPERITA, a.s. Stál u zrodu Institutu rozvoje podnikání, 
který v devadesátých letech minulého století vychoval přes tři tisíce sou-
kromých podnikatelů. Zakládal první soukromou vyšší odbornou školu na 
Ostravsku zaměřenou na business a v roce 2000 pak i samotnou Vysokou 
školu podnikání, a.s.,  se sídlem na Michálkovické ulici ve slezskoostrav-
ském obvodu. Ta se postupně stala uznávanou vzdělávací institucí s dnes 
již více než třemi tisíci studenty. Byl její duší, vizionářem, který ji vytrvale 
směroval k tomu, aby se stala klíčovým pracovištěm výuky podnikavosti 
a podnikání. Právě v soukromé podnikání jakožto klíčovému nástroji dal-
šího úspěšného rozvoje našeho regionu i celé české ekonomiky bytostně 
věřil. 
Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. byl uznávaným a respektovaným odborníkem 
a učitelem, s jehož odchodem ztratila vysoká škola i celá česká akademic-
ká obec významnou osobnost.
Čest jeho památce.  (pš)
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Stalo se před sto lety v Polské Ostravě
Píše se rok 1910 a lidé ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě se za-
čínají chystat na zimu. Zatímco dospělí řeší, jak zajistí dostatek 
otopu a potravin na dlouhé zimní měsíce, děti se těší na Ježíška. 
Žijí svými každodenními starostmi i radostmi, které se, jak 
patrno z dobového tisku, nijak zvlášť neliší od těch dnešních. 
Nahlédněme proto společně do tehdejšího tisku a připomeňme 
si, o čem se tehdy psalo. 
lektvar na blbost 
vrozenou i získanou
„Čím  víc  se  šíří  tisk,  tím  jsou  lidé 
hloupější!!“  byl  by  málem  v  pokuše-
ní zvolal člověk, když vezme do ruky 
kterýkoli  žurnál  dnešní.  Inseráty  ča-
sopisecké nutně takovému škarohlíd-
nému  pochybovači  dávají  za  pravdu. 
Co se dnes - ó bohové - dnes smí na-
bízet důvěřivému, tzv.  inteligentnímu 
čtenáři  novin  v  těchto  inserátech! 
Nikdy  nebylo  tolik  troufalého  a  pří-
mo  nestydatého  švindlu  jako  dnes, 
v  době,  kdy  prý  výsledky  nejnovější 
vědy  takřka  ještě  horké  z  laboratoří 
vnikají  do  nejširších  vrstev  lidových. 
Nikdy  nedařilo  se  tak  znamenitě  ti-
sícerým  dryáčníkům  a  spekulantům 
jako  dnes,  kdy  v  rouše  „vědeckých“ 
frází se nabízí obecenstvu mýdlo proti 
rheumatismu, zázračné pilulky k oka-
mžitému nabytí  ztracené mužné  síly, 
divotvorné  mazání  pro  holohlavé, 
omlazující  mléko  pro  šedivé,  úžasně 
restaurující  pilulky  pro  vyžilé,  ňadra 
ve  14  dnech  vykouzlující,  krémy  pro 
vyzáblé  staré  panny  a  baby,  moučka 
přidávající  přes  dvacet  kilo  tloušťky 
hubeným,  tinktury  vyhlazující  dva-
cetileté vrásky za několikeré natření, 
báječně bělicí vodičky na nosy starých 
pijáků,  pasty  dodávající  mladistvé 

hebkosti  svraštělým  lidským  larvám, 
kouzelné  lektvary  na  obrat  ruky  od-
straňující  neplodnost,  ztrátu  paměti, 
blbost  vrozenou  i  získanou,  chlupaté 
bradavice, pochroumanou čest,  těžká 
sádelnatá panděra a křivé nosy! Kolik 
se objevilo chytráků, kteří z nevyléči-
telné hlouposti  lidské těžili a bohatli, 
nabízejíce bezcenné míchanice…

Podpora chudé školní mládeže 
–  je  první  heslo  naší  „Dobromily“. 
Zdražením všech potřeb přibylo i bídy 
a přibylo i povinnosti bídě odpomáhat. 
Volá tedy „Dobromila“ všecky přátele 
chudé a opuštěné mládeže: Přispějte 
nám ji zachraňovat! Přispějte jakkoli: 
penězi, šactvem třeba obnošeným, je-
nom  přispějte  brzy,  aby  letošní  naše 
nadílka uskutečněna mohla býti dříve, 
než nastane tuhá zima.

nuže, v boj za právo!
Protestní schůze proti  famózní změně 
volebního  řadu  do  sněmu  slezského 
konají  se  již  tuto neděli,  a  to v Polské 
Ostravě  v  hostinci  u  Herlingrů  v  10 
hodin  dopoledne,  v  Petřvaldě  v  tutéž 
dobu v hostinci u Bernatíka a v Orlové 
ve 3 hodiny odpoledne v hotelu u Kaně. 
Jest povinností občanů a voličů  jak ve 
zmíněných  obcích,  tak  také  v  obcích 

okolních, aby v plném počtu do schůzí 
se  dostavili.  Přece  nedáme  si  bez  od-
poru rvát poslední zbytek našich práv, 
přece  nedopustíme,  aby  bez  odporu 
byly nám vyrvány z rukou největší naše 
obce ve Slezsku! Kdo cítíš útisk závodů, 
dostav se na schůzi! Jen společným od-
porem všech Čechů slezských proti no-
vému bezpráví, jež němečtí poslanci na 
zemském sněmu chtějí na nás spácha-
ti, možno  odraziti  útok  závodní.  Nuže 
v boj za právo!

Střemhlav do Ostravice
Před uzávěrkou listu dovídáme se, že 
skočil  dnes  kolem  půl  páté  hod.  od-
poledne  z  říšského  mostu  do  Ostra-
vice  v  sebevražedném  úmyslu  jeden 
dělník.  Jméno  nepodařilo  se  dosud 
zjistiti, ježto zoufalec jest dosud v bez-
vědomí.  Byl  odvezen  do  nemocnice 
moravsko-ostravské. 

Opětné neštěstí na šachtě
Včera  zaměstnán  byl  na  Zwierzinově 
jámě  v  Polské  Ostravě  na  III.  směně 
plněním vozíků narážeč A. Mokroš. Při 
vyvážení  jednoho vozíku ze spodnější 
směny  zpozoroval  Mokroš,  že  jeden 
vozík jest otevřen a že z něho vypadá-
vá uhlí.  Chtěje  vozík  zavříti,  skočil  do 
koše, leč tak nešťastně, že z něho vypa-
dl a sletěl až na dno dolů s výšky 300 
m. Nalezen byl již co zohavená mrtvola. 

loupežná krádež
V  těchto  dnech  vnikli  dosud  nezná-
mí  pachatelé  do  bytu  dílovedoucí-
ho  O.  Kiesla  v  jeho  nepřítomnosti 
a  ukradli  mu  různé  šperky  a  cenné 
předměty.  Mezi  jiným  postrádá  krá-

deží  postižený  několik  svých  obleků. 
Po pachatelích se pátrá.

nevěstě ukradena výbava
Do  bytu  dílovedoucího  Himmelbaue-
rovy  továrny  v  Přívoze  na  Lhotecké 
ulici vloupali se v těchto dnech v noci 
zloději  a  odcizili mnoho  šperků,  šatů, 
cenných předmětů a také celou výbavu 
dcery  dílovedoucího.  Lupičům  padly 
do rukou věci v ceně několika set ko-
run. Po zlodějích policie marně pátrá. 

Podivný způsob zjišťování 
činže na Polské Ostravě
Po obci Polsko-ostravské obchází prá-
vě  úředník  c.  k.  berního  referátu  ve 
Frýdku, který v přítomnosti obecního 
zřízence – policejního strážníka – bez 
přibrání  majitele  domu  a  předepsa-
ných nejméně dvou místních důvěrní-
ků vyslýchá nájemníky dům od domu, 
kolik platí činži.
Dle  zákonitých  ustanovení  mají  fi-
nanční  úřady  postupovati  takto: Má-
-li  finanční  úřad,  zkoumaje  přiznání, 
jakékoli  věcné  pochybnosti,  zejména 
považuje-li  udaný  obnos  nájemného 
za  příliš  nízký,  předvolá  osobu,  jež 

podala přiznání, má ji dle zákonného 
předpisu  „po  dobrém“  přiměti,  aby 
uznala na přiměřené zvýšení. Teprve 
nevede-li  toto  jednání k  cíli,  provede 
úřad tak zvané místní ohledání, jehož 
účelem jest vyšetřiti, jaké nájemné má 
býti základem pro vyměření daně do-
movní. 

Množenství ve Slezsku?
Ve Slezsku bez politiky se již ani ne-
oženíš. Jak „Dz. Ciesz“ vypráví, jeden 
mladý  zámožný  rolník  od  Těšína 
chtěl  si  brát  děvuchu  ze  sousední 
vsi. Rodiče pod podmínkou, že bude 
odebírat  Ślazaka“  (dajčfrajndlichov-
ský  list  poslance  Koždoně)  a  nebu-
de  držet  s  Poláky.  Ženich  prý  jako 
patrně  rozumný  člověk  se  jim  však 
vysmál a řekl jim, aby dcerku zavedli 
ke Koždoňovi, ať se s ní ožení. Rodiče 
i svědkové takto odbytí hned obrátili 
a  ženicha  odprošovali  a  přiznali  se, 
že jim to poradil „pan rektor“. Půjde-
-li  to  takhle  dál,  nezbude,  než  aby 
poslanec  nadučitel  Koždoň  ze  své 
dajčfrajndlišské  víry  dal  se  k  mo-
hamedánstvu  a  zařídil  si  pořádný 
harem. Čím dál, tím lépe!

Vzpomínáme na slavného rodáka z Ostravy-hrušova 

Vlastimil Brodský by se dožil 90 let
hruŠOV/  Nedožitých 90 let 
jednoho z nejznámějších 
rodáků Hrušova – geniálního 
herce Vlastimila Brodského si 
připomeneme v prosinci. 

Vlastimil  Brodský  se  narodil  15.  12. 
1920  v  Hrušově,  zemřel  20.  4.  2002 
ve  Slunečné  na  Českolipsku.  Dětství 
prožil  střídavě  v Hrušově  a  u  rodičů 

své  matky  na  Valašsku.  Maturoval 
v  Praze.  V  letech  1939  –  1941  byl 
žákem  herecké  školy  E.  F.  Buriana. 
Nejprve hrál v Divadle Míly Mellanové 
a  v  menších  pražských  divadlech  – 
Větrník, Divadlo satiry, 1947 – 48 v D 
48 a v  letech 1948 – 1990 v Divadle 
na Vinohradech. Hostoval v Národním 
divadle. 
V  postavách  nejrůznějších  lidských 
podivínů  hledal  vždy  hluboce  lid-

ské  jádro  postavy.  Uplatnil  se  i  v  ro-
zhlase, zejména v dětských večerních 
pořadech Hajaja. Svůj hlas propůjčil i 
kresleným postavičkám v  televizních 
pohádkách, například v Makové pan-
ence  a  motýlu  Emanuelovi.  V  tele-
vizi  hrál  v  bezpočtu  inscenací,  např. 
Hubačových Tažných ptácích, za které 
byl oceněn Zlatou nymfou za nejlepší 
mužský herecký výkon na mezinárod-
ním  festivalu  v  Monte  Carlu  1984 
za  roli  Fendrycha.  Ztvárnil  většinou 
hlavní  a  velké  role  ve  více  než  150 
filmech.  Za  všechny  jmenujme  Nez-
bedného bakaláře, Farářův konec, Až 
přijde kocour, Krále králů, Bílou paní, 
Všechny  dobré  rodáky,  Světáky  nebo 
Jakuba lháře. 
Zaskvěl  se  i  v  oskarových  Ostře  sle-
dovaných vlacích, V Rozmarném  létu 
a v muzikálu Noc na Karlštejně. Ve fil-
mu Rozpuštěný a vypuštěný si zahrál 
se svým synem Markem a ve filmu pro 
děti  Ať  žijí  duchové  se  svou  dcerou 
Terezou. 
Naposledy  zazářil  ve  filmu  Babí  léto 
v  roce  2001.  Je  autorem  pohádkové 
knížky O ničem a  životopisné knížky 
Drobečky z půjčovny duší. Ta vznikla 
ver spolupráci se Slávkou Kopeckou.
Brodský měl vkus na ženy. Nejprve si 
málem  vzal  Jiřinu  Jiráskovou,  pak  se 
oženil  s  Bíbou  Křepelkovou.  S  první 
manželkou Bíbou Brodskou, tanečnicí 
a  pedagožkou  na  HAMU,  měl  syna 

Marka,  s  herečkou  Janou Brejchovou 
má dceru Terezu.
Vlastimil Brodský se vždy k Hrušovu 
hlásil.  V  90.  letech  dokonce  Hrušov 
navštívil  se  svými  dětmi.  Účastnil  se 
setkání rodáků a přátel Hrušova – na-

posledy v roce 1997. Na další setkání 
v roce 2001 byl zván, ale  již nepřijel. 
Zaslal však dopis, ve kterém se omlu-
vil  a  svou  neúčast  zdůvodnil  tím,  že 
většina  jeho  spolužáků  a  vrstevníků 
již nežije.   zdeňka Dudková, Hrušov

DĚTSTVÍ V HRUŠOVĚ.  Vlastimil Brodský na unikátním snímku, který jej zachy-
cuje na společném fotu žáků obecné školy v Hrušově. 
 SníMky/ archiV Manželů DuDkOVých

VZPOMÍNKY. Vlastimil Brodský na Hrušov nikdy nezapomněl, účastnil se i ně-
kolika setkání hrušovských rodáků. Na snímku Hrušov v dobách svého rozmachu.
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Významným rodákem kolonie na Jaklovci byl sochař Vojtěch Sapík

Slezská Ostrava a hornické kolonie
Nález černého kamenného uhlí a jeho následná intenzivní těžba změnila ráz Polské, později Slezské Ostravy. Někdejší malá poddanská ves se proměnila na největší 
české hornické město ve Slezsku. Na jeho území bylo ve velmi krátkém časovém horizontu soustředěno nejvíce dolů ze všech lokalit poměrně rozsáhlého revíru. 
Slezská Ostrava se tak stala ve 2. polovině 19. století typickou hornickou obcí s velkým počtem hornických kolonií. Tyto stavěli hlavně důlní podnikatelé nedaleko 
svých šachet a byly tudíž rozptýlené po celém území katastru Slezské Ostravy.

V souvislosti s rekonstrukcí Bohumínské ulice došlo v roce 1967 také k demolici Lidového domu, který se 
nacházel na Kamenci po pravé straně Bohumínské ulice ve směru na Hrušov. Dodnes zůstaly zachovány 
jen vzrostlé stromy ze zahrady Lidového domu před novostavbami čp. 440/48 a 436/40. Pod těmito 
kaštany až do roku 1966 se konaly každou neděli pravidelné burzy drobného domácího zvířectva. Lido-
vý dům byl v této části Slezské Ostravy významným společenským centrem, měl prostorný sál s jevištěm, 
šatny, kuřácký salón, nálevnu a kavárnu. Do provozu byl uveden 24. října 1926.

Typickým příkladem této formy bydlení ostravských horníků byly kolonie Jaklovecká a kolonie Na ka-
menci v bezprostřední blízkosti centra Slezské Ostravy. Dobový pohled z roku 1924 názorným způ-
sobem dokumentuje rozsah kolonie na Kamenci, která byla postupně stavěna od poloviny 19. století. 
Nacházela se u dnešní Bohumínské ulice a sloužila k bydlení zaměstnanců Wilczkových šachet Josef na 
Zámostí, sv. Trojice, Emy a koksovny Trojice. Kolonie byla odstraněna v letech 1967 – 69 v souvislosti 
s rekonstrukcí Bohumínské ulice a výstavbou sídliště Kamenec.

V blízké kolonii Jaklovec se nacházelo 35 dělnických domků. Dva domy byly společné pro dělníky a úředníky. V této kolonii 
bydleli převážně pracovníci jámy Terezie – Petr Bezruč. Nejstarší domy kolonie pocházely údajně z doby před rokem 1860. 
Fotografické záběry (snímky dole) byly pořízeny v době postupné asanace kolonie, která proběhla v letech 1966 – 1970. Na 
snímku nahoře je zachycen prostor dodnes funkčního schodiště v místě tzv. Sapíkovy ulice.

V tomto prostředí se narodil sochař Vojtěch 
Sadík (1888 – 1916), který zahynul v období 
1. světové války. Pocházel z chudých poměrů 
a málo se ví, že tehdejší radnice v Polské Os-
travě vyplácela Vojtěchu Sapíkovi každoroční 
studijní podporu ve výši 50 korun. Zároveň 
s ním vedla jednání o spolupráci na realizaci 
umělecké výzdoby nově budované radnice ve 
Slezské Ostravě a v roce 1912 mu pro tento 
účel zapůjčila plány budovy. Sadík již v lednu 
1913 podal starostovi Poppemu svůj návrh na 
výzdobu radnice dekorativními pracemi a vol-
nými sochami. K monumentálním úkolům se 
ale ve své obci již nikdy nedostal. Na snímku je 
Vojtěch Sadík se spisovatelem Maximem Gor-
kým, kterého portrétuje. 

Situační záběr na postupující stav asanace kolonie na Jaklovci od staré Michál-
kovické ulice ve směru ke dnes už neexistující činžovní domy u Bezručovy ulice, 
prostor, ve kterém velkou část svého dětství prožil spisovatel Ota Filip, autor po-
pulární knihy Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. Dnes se tato 
nepříliš živá ulice jmenuje U Staré elektrárny.

S využitím archivních textových materiálů připravil Česlav Pietoň
FOtOgraFie/  OSObní archiV ČeSlaVa PietOně, MuglinOV
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Plánujeme realizovat projekty za dvě miliardy korun, říká Dalibor lamka 

TRIKAYA: ambiciózní cíle pro Moravu 
brnO, OStraVa/  Lucemburské 
realitní fondy TRIKAYA si 
zvolily za centrum svých de-
veloperských aktivit v České 
republice Moravu. Navzdory 
současné krizi firma masivně 
investuje do nových projektů 
bydlení. 
„Každý náš projekt je svým způsobem 
jedinečný  a  nabízí  nové  standardy 
bydlení za příznivou cenu,“ říká Dali-
bor Lamka, předseda představenstva. 
Firma hodlá realizovat během tří příš-
tích  let projekty v souhrnné hodnotě 
kolem dvou miliard korun.
Strategickým  cílem  společnosti  TRI-
KAYA je nabídnout výjimečné bydlení 
v  klidu  a  v  zeleni  a přitom v dosahu 
centra města. Buduje bydlení  areálo-
vého typu s důrazem na budoucí vlast-
nickou komunitu, která se může podí-

let  na  dotváření  společných  prostor. 
TRIKAYA se  ihned po  svém příchodu 
do  Brna  soustředila  na  komplikova-
nější  projekty.  V  různých  lokalitách 
míní  vybudovat  energeticky  úsporné 
byty v uzavřeném, bezpečném areálu. 
Pokud jde o Slezskou Ostravu, společ-
nost zahajuje také výstavbu Rezidence 
Františkov v Ostravě. Jen několik sto-
vek metrů od radnice Slezské Ostravy 
vznikne v zeleni areál s 63 terasovými 
byty a podzemním parkovištěm.  Jed-
notlivé byty budou nabízet nerušené 
výhledy a jejich obyvatelé budou moci 
využívat  vlastní  zahradu  s  bohatou 
zelení.  Další  informace  o  společnosti 
TRIKAYA  Czech  Republic  najdete  na: 
www.trikaya.cz.   (red)

FRANTIŠKOV.  Jen několik stovek me-
trů od radnice Slezské Ostravy vznikne 
v zeleni areál s 63 terasovými byty a pod-
zemním parkovištěm. Vizualizace

Poznejme své peníze
Vesnička soužití, středisko Diecézní 
charity ostravsko – opavské, pořá-
dá v rámci projektu Abeceda rodin-
ných  financí  seminář  pro  všechny, 
kteří chtějí získat přehled nad svou 
finanční situací. 
Projekt  Abeceda  rodinných  financí 
je určen široké veřejnosti, které na-
bízí orientovat se ve světě finančních 
produktů  a  poskytovatelů.  Projekt 
apeluje na zodpovědné rozhodování 
a má preventivní charakter. 
Sociální  pracovnice  Vesničky  sou-
žití  v  rámci  semináře  seznámí 
účastníky  s  tvorbou  a  výhodami 
rodinného rozpočtu, zásadami zod-
povědného zadlužování a důležitý-
mi  informacemi z pracovně právní 
oblasti.  Seminář  je  pro  účastníky 
zcela zdarma. Po dobu trvání semi-

náře  je  zajištěno  bezplatné  občer-
stvení.    Seminář  bude  dvoudenní 
a  proběhne  18.  a  25.  listopadu  od 
8:00 v Komunitním centru DCHOO 
- Vesničky soužití na ulici Betonář-
ská 790/12 v Ostravě – Muglinově. 
Počet míst je omezen a je nutné se 
přihlásit předem u sociální pracov-
nice na tel. čísle 731 625 865.
Pro  zájemce,    kteří    se  nebudou 
moci  semináře  zúčastnit,  jakožto 
i  pro  širokou  veřejnost  nabízí  své 
služby  Sociální  poradna  DCHOO 
-  Vesničky  soužití,  která  poskytu-
je  zdarma  odborné  poradenství 
v pracovně právní, dluhové, rodin-
né,  sociální  i  bytové  oblasti.  Více 
informací na www.vesnickasouziti.
caritas.cz nebo výše uvedeném  te-
lefonním čísle.   (red)

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
bezpečnostní agentura v Ostravě-kunčicích 

nabízí možnost přivýdělku. Jedná se o pozici 
vrátného na zkrácený úvazek. Vhodné pro 

aktivní důchodce, studenty apod.

bližší informace podá: Jiří Šimíček
tel. 595 684 554, mobil 602 746 128

e-mail: simicek.j@fenix-international.cz

Přebytky ze zahrádky 
přineste do zoo 
Urodilo  se Vám na  zahrádce nebýva-
lé  množství  rybízu,  angreštu,  třešní, 
malin,  jahod,  broskví,  rynglí,  jablek, 
hrušek  apod.?  Nevíte,  co  s  přebytky 
ovoce  udělat?  Pak  je můžete  přinést 
do ostravské zoologické zahrady, kde 
poslouží  jako  potrava  pro  řadu  tam-
ních zvířat.  
Ovoce můžete přinášet každý den do 
18  hod  in  na  vrátnici  zoo.  Plody  ne-
smějí  být  potlučené,  nahnilé  či  ples-
nivé.  Část  jich  využijeme  ke  krmení 
v  syrovém  stavu  okamžitě,  část  pak 
zpracujeme  a  uskladníme.  Takto  po-
slouží  ke  zpestření  jídelníčku  zvířa-
tům především v  zimním období. Na 
ovoci  si  pochutnají  zejména  opice, 
plodožraví ptáci nebo medvědi. 
Děkujeme Vám!
Pro  další  informace  je  možné  volat 
také na tel. číslo 596 241 269.
 Šárka kalousková, Zoo Ostrava

Příručka OZO Ostrava radí, jak na odpady
Novou brožuru společnosti 
OZO Ostrava „Víme, co s odpa-
dy“ dostávají právě v těchto 
dnech všechny ostravské 
domácnosti. 

Praktická  příručka  informuje  obča-
ny,  jak  správně  zacházet  s  odpady 
a  kam  jednotlivé  typy  odpadu  vyho-
dit,  přináší  návod,  jak  správně  třídit, 
a poradí, na koho se obrátit s dotazy. 
Brožura  vychází  v  nákladu  145  tisíc 
kusů a každá ostravská domácnost  ji 
dostane do schránky spolu s novina-
mi Ostravská radnice.
Na osmi stranách se občané dozvědí, 
jak  funguje  ostravský  systém  naklá-
dání  s  odpady,  jaké  druhy  odpadu 
existují  a  jak  s  nimi mají  lidé  zachá-
zet. Brožura rovněž představí sběrné 
dvory  a  poskytne  důležité  kontakty. 
Společnost  OZO  Ostrava  se  rozhodla 
brožuru  distribuovat  Ostravanům, 

aby měli vždy po ruce praktickou pří-
ručku v případě,  že potřebují  vyřešit 
odpadový  problém  nebo  například 
nevědí,  co patří do  jednotlivých kon-
tejnerů.  „Z dotazů na naší zelené  lin-
ce, z našich dotazníkových průzkumů 
a  z  chování  lidí  vyplývá,  že  občané 
města  nejsou  zcela  přesně  informo-
váni,  jak s komunálním odpadem na-
kládat a kde co řešit. Pokusili jsme se 
tedy informace shromáždit, zestručnit 
a poskytnout  je občanům města sou-
hrnně  na  relativně malém  prostoru,” 
vysvětlila důvod vydání brožury Mgr. 
Vladimíra  Karasová,  vedoucí  Centra 
odpadové  výchovy  a  propagace  OZO 
Ostrava. Brožura „Víme, co s odpady“ 
je  již  druhou  příručkou,  kterou  OZO 
Ostrava  pro  občany  připravilo.  První 
byla vydána na podzim 2004. 
Příručka  je  jedním  z  mnoha  kroků, 
které OZO Ostrava podniká pro osvětu 
občanů města.  „Snažíme se na Ostra-
vany působit mnoha různými cestami. 

Každého  osloví  něco  jiného.  Děti  se 
k  nám  dostanou  na  vzdělávací  pro-
gramy  se  školou. Někdo  sleduje  pra-
videlné  osvětové  reportáže  na  kabe-
lové televizi, druhému stačí informace 
otiskované  v  obvodním  či  městském 
zpravodaji.  Někdo  se  podívá  na  web 
OZO, má-li pochybnosti,  jak s kterým 
odpadem  zacházet,  jiný  rád  navštíví 
OZO  v  rámci  Dne  otevřených  dveří,“ 
popsala  osvětové  aktivity  Karasová.  
Výhodou brožury  je především to, že 
si ji mohou občané doma založit a vrá-
tit se k ní ve chvíli, kdy řeší konkrétní 
odpadovou otázku.
Zájemci,  ke  kterým  se  brožura  ne-
dostane,  ji mohou získat  i na recepci 
sídla  společnosti  OZO  Ostrava  v  Os-
travě-Kunčicích  i  v  provozovně  OZO 
v Přívoze. Brožury budou distribuová-
ny i na úřady městských obvodů a do 
střediska informačních služeb pro ve-
řejnost na radnici města Ostravy.
 Mgr. Vladimíra karasová

Topná sezona je tady
Topná sezona je tady a s ní i nebezpečí 
vzniku požárů sazí a dehtových usaze-
nin ve špatně udržovaných komínech. 
Že se nejedná o planou hrozbu, potvr-
zuje  i  statistika  Hasičského  záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje, 
kdy  od  komínů  a  topidel  vzniklo  od 
začátku  roku  2010  v  Moravskoslez-
ském kraji již 48 požárů.
Hlavní  příčinou  vzniku  požáru  bývá 
zanedbaná  údržba  komínového  těle-
sa,  protože  i malé  nečistoty  v  komíně 
mohou  snadno  způsobit  velké  nepří-
jemnosti,  ať  již  dlouhodobé  žhnutí 
a následný otevřený požár, nebo otra-
vu  obyvatel  domu  jedovatým  oxidem 
uhelnatým.  Nezapomínejte  proto  na 
pravidelné  čistění  komínů  a  vybírání 

sazí, stejně jako na kontrolu technické-
ho stavu komínu odborníky - kominíky!  
A  co  taková  pravidelná  údržba  ko-
mínů,  kouřovodů  a  spotřebičů  paliv 
obnáší?  Dle nového Nařízení vlády č. 
91/2010 o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv, které nabude 
účinnosti 1. ledna roku 2011 je povin-
ností majitele nemovitosti zajistit vy-
čištění spalinové cesty, a to:
u  spotřebičů  na  pevná  paliva  do 
50  kW  –  při  celoročním  provozu  3x 
ročně / při sezónním provozu 2x roč-
ně (nejlépe před a po skončení topné 
sezóny)
u  spotřebičů  na  plynná  paliva  –  1x 
ročně

Dále  je  povinností  majitele  nemovi-
tosti  zajistit  kontrolu  spalinové  ces-
ty u  spotřebičů na pevná paliva a na 
plynná paliva jedenkrát ročně. Čištění 
komínů  u  spotřebičů  do  zmíněných 

50  kW  včetně  lze  provádět  svépo-
moci,  přesto  je  lepší  spolehnout  se 
na kominíky. Ti by měli provést revi-
zi komínu  i  v případě,  že  se  chystáte 
připojit nový spotřebič, nebo hodláte 
změnit  druh  paliva.  O  provedeném 
čištění  vydá  kominík  doklad,  nebo 
revizní zprávu, která je důležitá nejen 
pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně.
A  co když dojde k požáru v  komíně? 
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. 
Co  nejdříve  jej  oznamte  na  tísňovou 

linku 150 nebo 112. Požár sazí v ko-
míně nikdy nehaste vodou, komín by 
popraskal,  nebo  by  dokonce  mohlo 
dojít  k  výbuchu.  Do  příjezdu  hasičů 
se  můžete  pokusit  zkrotit  plameny 
pomocí  vhazování  suchého písku vy-
metacími  dvířky  nebo  ze  střechy  do 
komína,  nikdy  však  nejednejte  ris-
kantně. 

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve 
potom majetek!!!
 Prevence hzS MSk




