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Liška na hřbitově RPG zvýší nájem
Ladislav Jirotka 
– otec slavného 
spisovatele

Další zasedání zastupitelstva se 
uskuteční 16. 12. 2010 v 9:00 
hodin v budově slezskoostravské 
radnice na Těšínské ulici.strana 2 strana 3 strana 6
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O těšení se 
Na konci roku mi to připadá vždy 
takové zvláštní. Myslím tu adventní 
dobu s očekáváním Vánoc. Vánoční 
výzdoba v ulicích a na náměstích, 
vánoční koledy, vánoční písně… 
jako kdybychom si najednou všich-
ni na něco „hráli“ – a ve velkém, 
globálně, na celém světě. Udivuje 
mne to. Udivuje mne ten téměř 
masový návrat dospělých lidí do 
dětství.
Mnozí přitom říkají, že tuto dobu 
nemají rádi. Protože připomíná 
něco, co bylo, něco, co není, něco, 
co být má. Připomíná lásku. Ne tu 
sobeckou sama k sobě, ale lásku 
mezi lidmi navzájem. A my si v té 
velké předvánoční „hře“ hrajeme 
na to, že na tu lásku pořád ještě če-
káme, že – ať jsme na tom ve svých 
životech jakkoliv – té lásce přece 
jenom a ještě věříme.
A tak mě napadá – doba adventní 
je doba čekání na nějakou změnu. 
Na něco, co tady náhle bude, co 
nám chybělo a co tady momentál-
ně není.
Je to doba těšení se. A proto si my-
slím, že ta všelijaká a různorodá 
příprava na Vánoce, že ta všecka 
výzdoba a předvánoční a nakonec 
i vánoční atmosféra není nakonec 
jenom hra. Protože s sebou při-
náší něco úžasného, nádherného 
– a tím je právě ono těšení se. My 
se v této době prostě těšíme. Sice 
ani možná nevíme na co, ale těšíme 
se. A těšit se, těšení se to je vlast-
ně jeden z důvodů, jak a proč tady 
na světě jsme. Protože celý život je 
takové jedno malé i velké těšení se 
zároveň.
A je to i dobrá rada do života, 
kterou nám každoročně advent 
i Vánoce připomínají. Těšme se. 
Když se na něco těšíme, pak se 
nám lépe na světě žije. A pokud 
se nám momentálně nežije moc 
dobře, zkusme naučit se těšit se. 
Na cokoliv. Těšením se si uděláme 
radostnější život. Obzvlášť když 
se začneme těšit i na každodenní 
maličkosti. A třeba i na problémy, 
které máme. 
Je to jako s bolavým zubem – znáte 
to, když nás bolí dlouho, začneme 
se těšit, jak už konečně usedneme 
do toho zubařského křesla a zubař 
nám od toho bolavého zubu odpo-
může. Čím více to nakonec bolí, tím 
více se těšíme, že bude klid. A tak 
to je i v životě, který, pokud jsou 
v něm bolavá místa, bolí. A my by-
chom se mohli naučit těšit se, že ta 
bolavá místa překonáme. 
Tak pojďme si v tom předvánočním 
čase nehrát na něco, co není, a sku-
tečně se těšit na to, že jsme.
A že Vánoce, ty tiché a krásné a nos-
talgické a tajemné nakonec budou. 
Nejen v ulicích a na náměstích, ale 
také v nás samotných, a tím také 
ve všech ostatních lidech. Protože 
v podstatě jsme vánoční, tedy na 
lásku těšící se lidé. 
 Miriam Prokešová

editorial

slovo starosty 

Staronovým starostou Slezské Ostravy se stal senátor Antonín Maštalíř z ČSSD

Obvod povede ČSSD, ODS a KDU-ČSL
SlezSká OStrAvA/  Ustavu-
jící schůze Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská 
Ostrava pro volební období 
2010 – 2014 se konala 11. 
listopadu 2010 v prostorách 
slezskoostravské radnice. 
Další čtyři roky povede městský ob-
vod Slezská Ostrava koalice ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL. V opozici zůstaly 
KSČM, TOP 09 a Věci veřejné. 
Staronovým starostou byl zvolen se-
nátor ing. Antonín Maštalíř (ČSSD), 
funkci prvního místostarosty a sta-
tutárního zástupce starosty obhájila 
MUDr. Hana Heráková z ODS, která 
bude mít na starost odbor financí 
a rozpočtu, odbor majetkové správy, 
odbor územního plánování a stavební-
ho řádu, dále odbor technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů a také 
odbor školství a kultury. Druhým mís-
tostarostou se stal ing. Petr Janíček 
z ČSSD. Ten bude řídit odbor technické 

správy budov, investice a oddělení pro 
obnovu a rozvoj obvodu.
Zastupitelstvo schválilo také dva uvol-
něné členy rady pro specifické úkoly 
v obvodu, a to Radomíra Mandoka 
z ODS a Petra Zezulčíka z ČSSD.
Dalšími členy jedenáctičlenné rady se 
stali MVDr. Barbora Gacková - Jelon-
ková (ČSSD), ing. Petr Škapa (ČSSD), 
ing. Miroslav Vrána (ČSSD), ing. Vla-
dimír Cigánek (ODS), Ivo Vlček (ODS) 
a PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D. 
(KDU-ČSL).  Marie Stypková

složení rady MO 
Slezská Ostrava
Ing. Antonín Maštalíř, MUDr. Hana 
Heráková Ing., Ing. Petr Janíček, 
Radomír Mandok, Petr Zezulčík, 
MVDr. Barbora Gacková Jelonková, 
Petr Škapa, Ing. Vladimír Cigánek, 
Ing. Miroslav Vrána, Ivo Vlček, PhDr. 
Miriam Prokešová, Ph. D. Zasedání. Ustavující zastupitelstvo pro volební období 2010 – 2014 se konalo 

v obřadní síni slezskoostravské radnice.   FOtO/  MArie StyPkOvá

Vánoční stromy republiky měla i Slezská
SlezSká OStrAvA/  Ozdobený 
stromeček jako symbol Vánoc 
nemá zase až tak příliš dlouhou 
tradici, jak by se mohlo zdát. 
Pokud však nebereme v úvahu po-
hanské zvyky Keltů a germánských 
kmenů, kteří nazdobeným stromkem 

nebo pouze větvemi uctívali boha 
slunce a Slunovrat. Jako symbol Vá-
noc je stromeček znám z německých 
zemí (je dochována zpráva z r. 1570 
v brémské kronice).
U nás se historie ozdobeného strom-
ku pojí s datem 1812, ale tento zvyk se 
ujímal celkově velice pomalu, ještě do 

první světové války nebyl tento zvyk 
příliš znám. Podobně to bylo s oz-
dobenými vánočními stromy na ná-
městích, nazvanými často jako Strom 
republiky. V Čechách je tato tradice 
spojena se spisovatelem Rudolfem 
Těsnohlídkem, který našel se  svými 
přáteli v roce 1919 v lese poblíž Brna 
prochladlé opuštěné děvčátko a byl 
tímto zážitkem tak zasažen, že se poz-
ději o Vánocích v roce 1924 rozhodl 
vztyčit na náměstí v Brně strom, pod 
kterým uspořádal sbírku na pomoc 
všem opuštěným dětem.  Pak se tento 
zvyk již poznenáhlu rozšířil. Dnes tak, 
že stojí snad na každém náměstí kaž-
dého města, městečka či vesnice. 
V Koblově byl takový Strom republiky 
postaven poprvé v roce 1946. V sou-
časné době jsou stromečky stavěny ve 
vesnicích především místními orga-
nizacemi, nejčastěji hasičů. Zdobení 
stromečků je vždy provázeno vzájem-
nými setkáními – záleží, jak je tato 
událost pojata.
Svůj Strom republiky mívala také 
Slezská Ostrava. Stával před budovou 
bývalé spořitelny u Sýkorova mostu. 

Nebyl tak mohutný jako jeho blízký 
soused v Moravské Ostravě, ale po-
kladnička pod ní se také plnila. Slez-
ská Ostrava mívala své stromy, proto-
že byla samostatným městem, patřila 
dokonce do frýdeckého okresu, a pro-
to měla i své organizace, které podpo-
rovaly potřebné děti ve svém obvodu. 
„Kolem Vánoc se toho před lety dělo 
plno. A některé zážitky zůstaly – nám 
seniorům - trvale ve vzpomínkách. Čas-
to i ty méně radostné. Vzpomínám tře-
ba na vánoční stromky ve škole a s tím 
spojenou nadílku nejchudším dětem. 
Ale byl to čas, který se nevěnoval jen ho-
rečným nákupům, ale hlavně tomu, jak 
udělat radost svým blízkým,“ vzpomíná 
dvaaosmdesátiletá paní Ludmila, která 
své dětství ve Slezské Ostravě prožila. 
Takže přejeme všem, ať i vy všichni 
máte letos o Vánocích krásný strome-
ček, pod kterým najdete něco, co jste 
si přáli. Bude to znamení, že na vás 
vaši blízcí myslí a mají vás rádi. Re-
dakce Slezskoostravských novin vám 
přeje hlavně pohodu, klid a nádher-
nou vánoční atmosféru. 
 Miriam Prokešová, Marie Stypková

vánoce. Vánoční stromečky jsou neodmyslitelným symbolem Vánoc do dneška. 
 rePrO / MuzeuM BeSkyD FM

Vážení spolu-
občané, milí 
čtenáři,

dovolte mi, 
abych Vám jako 
staronový sta-
rosta Slezské 
Ostravy podě-

koval za důvěru, kterou jste mi dali 
jak v komunálních, tak v senátních 
volbách. Velmi si toho vážím a jsem 
připraven udělat v rámci svých dvou 
funkcí – starosty a senátora - maxi-
mum pro náš krásný obvod. 
Ten byl v minulých desetiletích těžce 
zkoušeným územím, na němž se nená-

vratně podepsal nejen průmysl, doly, 
ale také necitlivé zásahy bývalého reži-
mu a v neposlední řadě povodně v roce 
1997, které dílo zkázy na mnoha mís-
tech dokonaly. Jasným důkazem této 
devastace jsou Hrušov a Kunčičky. Přes-
to se obě tyto obce pomalu vzpamato-
vávají z minulých křivd a já věřím, že se 
nám jednou podaří vrátit jim dřívější 
lesk a slávu. K tomu všemu je potřeba 
nejen dostatek peněz, ale také schopní 
investoři a v neposlední řadě nadšení. 
Nadšení něco s tím špatným udělat. 
Nadšení, které přetaví to negativní v po-
zitivní. Nadšení, které převálcuje všech-
ny ty uštěpačné kritiky a dokáže jim, že 
nestačí jen nadávat a kritizovat. 

Za dobu svého působení ve vedení 
Slezské Ostravy jsem poznal mnoho 
schopných a nadšených lidí, kteří pro 
Slezskou doslova dýchají. I proto se 
snažím vždy na konci kalendářního 
roku poděkovat jim menším finanč-
ním darem. Chci, aby věděli, že jejich 
práce a nadšení jsou vidět a že si toho 
vážíme. Ani letos tomu nebude jinak. 
V naší krásné obřadní síni opět přivítá-
me desítky těch, kteří nezištně pracují 
pro blaho a rozkvět Slezské Ostravy. 
Vážení spoluobčané, chci Vás také 
ujistit, že v příštích čtyřech letech 
budeme chtít zachovat v maximální 
možné míře kontinuitu s minulým vo-
lebním obdobím. 
K hlavním cílům, na které se nové 
vedení obvodu zaměří, patří přede-

vším dopravní infrastruktura, využí-
vání finančních fondů z EU, školství, 
kultura a bezpečnost. To už ale víte 
z minulých Slezskoostravských no-
vin, takže se to pokusím říci prostě 
a jednoduše.
Před námi jsou čtyři roky pilné prá-
ce. Práce, která nebude jednodu-
chá. Nejen za sebe, ale za celou radu 
a všechny zastupitele Vám ale slibuji, 
že uděláme vše pro to, aby se Slezská 
Ostrava posunula kupředu.
Závěrem bych Vám chtěl popřát ra-
dostné Vánoce plné klidu a pohody 
a do nového roku 2011 hodně zdraví, 
úspěchů a spokojenosti.
 Antonín Maštalíř

starosta Slezské Ostravy a senátor 
Parlamentu ČR

Silvestrovský 
ohňostroj bude 
na hradě
SlezSká OStrAvA/  Rozloučení 
s rokem 2010 chystá Úřad městského 
obvodu Slezská Ostrava. Zatímco loni 
se Silvestr konal před slezskoostrav-
skou radnicí, letos se bude slavit pří-
chod nového roku v prostorách Slez-
skoostravského hradu. 
Všichni jsou srdečně zváni. (sy)
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Místostarostkou je znovu Hana Heráková z ODS, novým místostarostou Petr Janíček z ČSSD

Byly zvoleny některé výbory

SlezSká OStrAvA/  Na ustavujícím zastupitelstvu, které se konalo 
11. listopadu 2010, byly zvoleny také dva výbory - finanční 
a kontrolní. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava stanovilo na 
volební období 2006 - 2010 počet členů finančního výboru na 7.

Předsedou finančního výboru se stal 
Josef Sívek z ODS, hlavou kontrolního 
výboru byla zvolena Justina Kamená 
z KSČM. Finanční výbor provádí kont-
rolu hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky obce. Projednává ná-
vrh rozpočtu a sestavení závěrečného 

účtu, sleduje hospodaření podle roz-
počtu a kontroluje jeho čerpání, pro-
jednává návrh rozpočtových opatře-
ní, projednává návrhy na poskytnutí 
půjček ze sociálního fondu městského 
obvodu a půjček a úvěrů z fondů na 
opravy, rekonstrukci a modernizaci 

bytových domů, bytů, bytových jedno-
tek, půjček na překlenutí tíživé sociál-
ní situace a půjček na odstranění škod 
po živelných pohromách. Projednává 
návrhy na poskytování věcných a pe-
něžitých darů fyzickým a právnickým 
osobám a dotací občanským sdru-
žením, humanitárním organizacím 
a jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám působícím v oblasti mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních slu-
žeb, požární ochrany, kultury, vzdě-
lávání a vědy, zdravotnictví, protidro-
gových aktivit, prevence kriminality 

a ochrany životního prostředí. Zabývá 
se mnoha dalšími úkoly. 
Kontrolní výbor provádí například 
kontrolu hospodaření s majetkem 
a finančními prostředky obce. Provádí 
další úkoly, například projednává ná-
vrh rozpočtu a sestavení závěrečného 
účtu, sleduje hospodaření podle roz-
počtu a kontroluje jeho čerpání, pro-
jednává návrh rozpočtových opatře-
ní, projednává návrhy na poskytnutí 
půjček ze sociálního fondu městského 
obvodu a půjček a úvěrů z fondů na 
opravy, rekonstrukci a modernizaci 

bytových domů, bytů, bytových jedno-
tek, půjček na překlenutí tíživé sociál-
ní situace a půjček na odstranění škod 
po živelných pohromách, projednává 
návrhy na poskytování věcných a pe-
něžitých darů fyzickým a právnickým 
osobám a dotací občanským sdru-
žením, humanitárním organizacím 
a jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám působícím v oblasti mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních slu-
žeb a podobně. 
  (více informací na www.slezska.cz)

Složení finančního výboru:
předseda: 
Ing. Josef Sívek (ODS)

členové: 
Ing. Justina Kamená (KSČM)
Monika Matulová, DiS. (ČSSD)
Ing. Jiří Šárek (ODS)
Ing. Petr Škapa (ČSSD)
Ivo Vlček (ODS)
Marcel Pažický (ČSSD) 

Složení kontrolního výboru:
předseda: 
Ing. Justina Kamená (KSČM)

členové: 
Bodo Ksiensik (ČSSD)
Ing. Petr Kudela (KDU-ČSL)
Josef Ogurek (ČSSD)
Ing. Josef Sívek (ODS)
MUDr. Marian Starý (VV)
Lubomír Švec (ODS)

MísTosTaRosTKa.  Post místostarosty obhájila MUDr. Hana Heráková z ODS. 
V příštím volebním období bude řídit odbor financí a rozpočtu, odbor majetkové 
správy, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor technické správy ko-
munikací, zeleně a hřbitovů a odbor školství a kultury. Na snímku s radním ing. 
Vladimírem Cigánkem (ODS).

MísTosTaRosTa. Místostarostou  byl  zvolen  ing.  Petr  Janíček  (ČSSD),  který 
bude řídit odbor technické správy budov, odbor investiční a oddělení pro obnovu 
a rozvoj obvodu.   FOtO/  MArie StyPkOvá

Na hřbitově úřaduje liška
SlezSká OStrAvA/ Obrovský 
nápor návštěvníků zaznamenali 
zaměstnanci hřbitovní správy ve 
Slezské Ostravě během svátku 
Památky zesnulých – dušiček.

Jistě vás bude zajímat několik čísel, kte-
ré souvisejí s náročností úklidu v tomto 
období. Po dušičkách bylo odvezeno 
212 kontejnerů, což je zhruba 60 tun 
odpadků. V první etapě hrabání listí 
bylo odvezeno během čtyř dnů asi 120 
tun spadaného listí. „V posledním říjno-
vém týdnu jsme zaznamenali tři požáry, 
během nichž shořelo kolem padesáti 
tují. Škodu byla vyčíslena na téměř osm-
desát tisíc korun,“ vyjmenovala vedoucí 
hřbitovní správy Ústředního hřbitova 
ve Slezské Ostravě Nataša Lukášová. 
Dodala, že období „dušiček“ si vyhlédli 
ke svým záměrům také mnozí lapkové, 
kteří si odnesli větší množství kovových 
rámků okýnek hrobových zařízení. 

A jedna kuriozita na závěr. „Na ústřed-
ním hřbitově ve Slezské Ostravě byla 
viděna liška. Zřejmě proto nebylo zají-
ci okousáno tak velké množství květin 
jako v minulých letech,“ uvedla Nataša 

Lukášová s tím, že největší pochout-
kou byly pro zajíčky chryzantémy. 
„Chutnaly jim hlavně žluté květy, čer-
vené ožírali jen v největší nouzi,“ za-
vzpomínala správkyně hřbitova.  (sy)

ÚKLId. Květinové dary, které přinášejí pozůstalí na hroby svých zemřelých blíz-
kých, končí nakonec v kontejnerech.   FOtO/ luBOMír ČASnOcHA

zamyšlení

zveme vás...

Úprava cen od ledna 2011 – hřbitovy 
v městském obvodu Slezská Ostrava

Zvýší se cena nájmu 
hrobových míst 
SlezSká OStrAvA/  S účinností 
od 1. ledna 2011 dojde k úpra-
vám cen za poskytování služeb 
na úseku hřbitovnictví v měst-
ském obvodu Slezská Ostrava. 
Současná cena nájmu pozemku 
včetně služeb za 1 metr čtve-
reční činí 65 korun za rok. 
Od ledna 2011 dojde ke zvýšení celko-
vé ceny za užívací právo k hrobovému 
místu o 10 korun za metr čtvereční, 
což znamená, že upravená cena nájmu 
pozemku včetně služeb za 1metr čtve-
reční bude činit 75 korun za rok. 

Pro srovnání uvádíme současné ceny 
nájmu hrobových míst v jiných čás-
tech Ostravy a městech:
Olomouc 316,- Kč/m²/rok
Praha 375,- Kč/m²/rok
Brno 80,- Kč/m²/rok

Ostrava - Vítkovice 110,- Kč/m²/rok
Polanka n. Odrou 120,- Kč/m²/rok

V průběhu posledních let jsou 
všechny hřbitovy v městském ob-
vodu Slezská Ostrava obnovovány. 
Značné finanční prostředky byly vy-
naloženy na opravy plotů, vstupních 
bran, chodníků, vodovodů a kanali-
zace. Byly vybudovány nové plochy 
určené k pohřbívání, bylo rozšířeno 
osvětlení ústředního hřbitova. Vel-
ké finanční prostředky byly vynalo-
ženy na rekonstrukci zeleně a mo-
biliáře Proběhlo kácení starých, 
nebezpečných stromů, které byly 
nahrazeny novými výsadbami. Také 
byly provedeny rozsáhlé ořezy stro-
mů a keřových skupin. Všechny pro-
váděné rekonstrukce přispívají ke 
zkvalitnění celkového estetického 
vzhledu hřbitovů a ke zkvalitnění 
služeb.  (ib, nl)

vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
SlezSká OStrAvA/  Tak jako loni a předloni se i letos 9. 12. 2010 sejdou 
před slezskoostravskou radnicí všichni, kteří chtějí společně s námi poslat 
přání Ježíškovi. Vypouštění balónků je celostátní akce, která bude odstartová-
na kolem 15. hodiny prostřednictvím rádia Impuls. Čekání bude zpříjemněno 
od 14,30 hodin vystoupením dětí a žáků škol, se kterými si společně zazpívá-
me koledy. Po vypuštění balónků členové vedení radnice rozdají dětem drob-
né dárečky. Přijďte společně s námi překonat rekord z roku 2008. Budeme se 
na vás těšit.  (pn)

vánoční koncert 
Vánoční koncert s názvem Narodil se Kristus Pán se uskuteční v kostele sv. Vik-
tora a Františka v Hrušově 28. prosince 2010. Zazpívají absolventky Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě a trombonové kvarteto Jamato. Začátek je v 16 hodin. 
(změna programu vyhrazena) (red)

Tajemství názvu „prosinec“
Měsíc prosinec je tajemným měsícem. 
A to nejen svými svátky sv. Barbory, 
Mikuláše, Lucií, Vánocemi, ale také 
již svým samotným názvem. Když se 
podíváme do kalendáře, tak pro mno-
hé národy a v množství jazyků zůstal 
decembrem, tedy desátým měsícem 
podle starořímského kalendáře. Ne 
tak u nás. My máme v češtině pro ten-
to měsíc svůj vlastní název  - prosinec. 
Z čeho tento název vychází? 
Jako jedno z prvních se nabízí vysvět-
lení, spojené se zabijačkami prasat. 
Téměř v každé chalupě kdysi na ves-
nici se právě v prosinci zabíjelo. Čili 
prosinec od původního prasinec. 
Trošku poetičtější a ne tak naturalistic-
ké vysvětlení tohoto slova bychom moh-
li spatřovat ne ve významu, odvozeného 
od prasat a jejich životních konců, ale 
třeba od slova prositi. Měsíc prosinec 
je z velké části měsícem adventním, kdy 

křesťané v prosbách očekávají příchod 
a narození Ježíška. Nešlo tedy jen o chu-
dé, kteří v této prosincové zimní době 
více než kdy jindy prosili o almužnu, ale 
vlastně o každého člověka, který v ad-
ventní době očekával radostnou zvěst.
A zcela nejpoetičtější vysvětlení může 
spočívat v odvozenině slůvka siný, kde 
se pak nabízí slovo prosinění, (prosinět  
- prosvítat), tedy prosvícení, prosvítání, 
prosvětlení. A může to být spojeno opět 
s dalšími významy  - prosinec je měsíc 
mlhových oparů, kterými sluneční pa-
prsky prosvítají jen zřídka, dny jsou nej-
kratší v roce, venku je „sino“, v minulosti 
bez elektřiny nastávaly temné večery 
kdysi pouze v září svíc a loučí  - a ty sví-
ce a louče prosvítaly bledým a temným 
a tajemným světem. A do toho ztemn-
nělého světa přicházejí Vánoce. Naro-
zení Ježíše jako radostná zvěst o spa-
sení, kdy „světlo světa“ prosvítilo zemi. 

Vánoční ozářené stromečky, adventní 
a vánoční svíce, - to vše je znamením 
světla, zahnáním temnoty a zla… tak 
možná odsud ten náš název prosinec, 
jako znamení prosvětlení, prosvětlová-
ní, tedy vítězství dobra…
Ale asi bych to už více nerozebírala 
a nezaplétala se do dalších slov a vý-
znamů. Zůstala bych u všech těchto 
tří vysvětlení  - proč by nemohlo jít 
o zabíjačky, vždyť jíst se musí. Proč 
by nemohlo jít o prosby, když celá 
tato doba je velikou prosbou a touhou 
po lásce, ať už jsme či nejsme věřící. 
A proč by nemohlo jít o „prosvítání“, 
a to v jakémkoliv slova smyslu. Vždyť 
nakonec prosinec je mimo jiné také 
měsícem slunovratu.
Z celého tohoto mého pojednání je patr-
né a zřejmé snad jen to jedno  - že máme 
krásný a mnohovýznamový jazyk, který 
je ve své pestrosti nepřekonatelný. A že 
je krásné, že čeština má svůj malebný 
„prosinec“, ať již je jeho význam odvo-
zen od čehokoliv. Miriam Prokešová



SON prOSiNec 2010 3

Společnost se pustila do rozsáhlé rekonstrukce domů i v kunčičkách a v Hrušově

RPG zvýší v příštím roce nájem 
OStrAvA/  Společnost RPG 
Byty, s.r.o. dnes oznámila, 
jaké navýšení doposud regu-
lovaného nájemného navrhne 
svým nájemníkům pro rok 
2011 a pro nejbližší středně-
dobé období. 
Konkrétní návrhy pro jednotlivé 
nájemníky se mohou lišit podle lo-
kality i kvality bytu, maximální na-
výšení navrhované pro rok 2011 
však bude činit pouze 7,50 Kč/m2. 
V některých lokalitách dokonce 
společnost RPG Byty, s.r.o. navýšení 
neplánuje vůbec.
Regulované měsíční nájemné v by-
tech RPG se v současnosti pohybuje 
podle velikosti obce od 19,66 Kč/
m2 po 50,02 Kč/m2. Běžné měsíční 
místně obvyklé smluvní nájemné ve 
stejných lokalitách je přitom 80 Kč/
m2 a více. 
„Chceme i nadále pokračovat v ma-
sivních investicích do zvyšování 
kvality bydlení pro naše nájemníky. 
V tom případě se ale bez navýšení 
stávajícího, s regulací svázaného ná-
jemného neobejdeme. Toto nájemné 
totiž ještě stále nedosahuje ani výše 
nutné pro prostou údržbu bytové-
ho fondu,“ říká Pavel Klimeš, ředitel 
rezidenčního portfolia společnosti 
RPG Byty, s.r.o. a dodává: „Připravili 

jsme takový návrh postupného navy-
šování nájemného, který je sociálně 
i ekonomicky velmi citlivý. Nejedná 
se totiž o skokové navýšení přímo na 
tržní výši nájemného, ale o postup-
né navyšování rozložené do čtyř až 
osmi let. Navíc máme pro rok 2011, 
podobně jako v roce 2010, připra-
ven i doprovodný program s názvem 
„RPG fond bydlení“ pro seniory, kte-

ří mohou být deregulací nájemného 
dotčeni nejvíce.“
Nájemníci, kterých se navrhované 
navýšení nájemného týká, obdrží 
v těchto dnech dopisy, z nichž se dozví 
všechny podrobnosti včetně konkrét-
ního návrhu na úpravu výše nájem-
ného za byt, který užívají. Čas na po-
souzení a přijetí předloženého návrhu 
budou mít nájemníci do 31. 12. 2010, 

přičemž nové nájemné by platilo od 
1. února 2011. Nájemníci, kteří akcep-
tují návrh na navýšení nájemného do 
15. 12. 2010, získají navíc bonus ve 
výši 50 % z čistého nájemného za mě-
síc únor 2011.
„Pokud někteří nájemníci náš návrh 
na postupné navyšování nájemného 
nepřijmou, na což mají samozřejmě 
právo, pak nám nezbude než se obrátit 

na soud, aby určil, jakou výši běžně ob-
vyklého smluvního nájemného má ten 
či onen nájemník platit. Takto určené 
nájemné by pak nájemníci museli do-
platit i zpětně ode dne podání určovací 
žaloby,“ vysvětluje Pavel Klimeš.  
V praxi to znamená, že u průměrného 
bytu představuje zvýšení nájemného 
měsíční částku 310 - 465 Kč.
 Anna Pindejová

PŘed a Po. RPG se v posledním roce pustila do rozsáhlých rekonstrukcí svých domů. Snímky nahoře zachycují jeden z domů před rekonstrukci a po ní.   FOtO/  Jiří zerzOň

Na toaletu jen s žetonem
K poněkud kurióznímu 
řešení musela přistoupit 
slezskoostravská radnice. Aby 
zabránila krádežím, ke kterým 
v obvodu dochází, musí občas 
přistoupit i k různým tristním 
řešením. 
Tak například na dveře veřejného WC 
v budově na Těšínské ulici bylo v těch-
to dnech nainstalováno zařízení na že-
tony. Pokud tedy bude mít návštěvník 
radnice potřebu místnost navštívit, 

úředník mu vydá žeton, kterým se do-
stane dovnitř.
„Chceme tím ochránit slušné občany, 
kteří si přijdou na náš úřad něco vy-
řídit. V poslední době jsme se stále 
častěji setkávali s krádežemi, o ne-
chutném znečištění WC nemluvě. WC 
v přízemí totiž pravidelně navštěvo-
vali různí bezdomovci a další nepři-
způsobivá individua. Jednou ukradli 
nádobku na mýdlo, podruhé mosazné 
osazení dveří, někdo dokonce shodil 
celou nádobu na vodu nad WC. Někte-
ří se tam dokonce zabarikádovali na 
desítky minut a ostatní museli potup-

ně čekat na chodbě. Jak to tam potom 
vypadalo, si snad každý umí předsta-
vit,“ popsal neúnosnou situaci staros-
ta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř 
s tím, že instalace zařízení na žetony 
byla jediným řešením. 
„Jak dlouho tam mincovník vydrží, ne-
vím, ale chci věřit tomu, že ho někdo 
neodmontuje, protože je z plastu,“ 
uzavřel starosta.  (sy)

nUTnÉ oPaTŘení. Lidé, kteří potře-
bují  navštívit  na  radnici  WC,  si  musí 
vyzvednout u úředníků žetony. 
 FOtO/  MArie StyPkOvá

Starosta pozve kristýnu kočí na projížďku kunčičkami

Ministr dosud starostovi 
neodpověděl na dopis
Pozvat místopředsedkyni 
Věci veřejných Kristýnu Kočí 
na projížďku Kunčičkami 
a Hrušovem se chystá staros-
ta Slezské Ostravy a nedávno 
zvolený senátor Antonín 
Maštalíř. 
Dodnes totiž neobdržel odpověď mi-
nistra vnitra Radka Johna na svůj do-
pis, v němž se důrazně ohradil proti 
rušení služebny v Ostravě-Kunčicích. 
Stejný názor mělo i celé bývalé zastu-
pitelstvo, které jednoznačně starosto-
vu výzvu ministrovi schválilo. 
„Paní Kočí je poslankyní za Ostravu, 
takže ji určitě bude zajímat, jak to 
v některých jejích částech vypadá. 
Chceme ji ukázat problémové loka-
lity v našem obvodu, aby viděla na 
vlastní oči, že rušit jednu ze dvou 
služeben v největším ostravském ob-
vodu, navíc v lokalitě, kde jsou menší 
či větší krádeže na denním pořádku, 
je poněkud neuvážené,“ vysvětluje 
starosta, který se rovněž pozasta-
vuje nad tím, že ministerstvo vnitra 
dosud neodpovědělo na jeho dopis, 
který poslal Johnovi v polovině le-
tošního září. „Pokud se pan ministr 
John domnívá, že se nemusí bavit se 
samosprávou, pak je to špatně,“ vy-
světluje starosta.
S krádežemi a naprostou neúctou 
k obecnímu majetku se vedení radni-
ce setkává dnes a denně i v jiných lo-

kalitách obvodu. K největšímu množ-
ství krádeží však dochází právě v dnes 
již zpola vybydlených Kunčičkách. 
Po mnoha urgencích se podařilo při-
mět vlastníka tamních zhruba 550 
bytů – společnost RPG – aby začala 
domy opravovat. Do rekonstrukce 
domů vložila kolem sta milionů ko-
run. Ti, kteří navštívili tuto kdysi útul-
nou - životem pulsující obec ještě před 
půl rokem, byli zděšeni, v jak žalost-
ném stavu se nachází. Kdyby se tam 
přijeli podívat dnes, spatřili by opra-
vené a omítnuté domy a pochopili by, 
že Kunčičky pomalu vstávají z popela.
„Bohužel se mnohokrát stalo, že 
ještě dřív, než stačili v některých 
domech nainstalovat zvonky, někdo 
zvonkové panely ukradl. Zloději také 
neměli problém vylézt na střechu, 
strhat plechy a vyházet omítkovou 
směs z dřevěných palet a ty spálit. 
Protože pršelo, omítková směs za 
desetitisíce byla samozřejmě nepou-
žitelná. Krade se prostě všechno, co 
je z kovu nebo ze dřeva,“ vypočítává 
starosta a dodává: „Protože nepři-
způsobiví občané tady bydlí pořád, 
bylo by naivní se domnívat, že se 
začnou chovat jinak. I proto trváme 
na tom, aby zde byla služebna poli-
cie zachována.“ Kunčice a Kunčičky 
patří k nejproblémovějším lokali-
tám největšího ostravského obvodu 
a přítomnost policistů alespoň čás-
tečně eliminuje tamní kriminalitu. 
 Marie Stypková

● Provádím mytí oken, běžné úklidy domácností, kanceláří a společných pro-
stor domů. Pravidelně nebo dle potřeby zákazníků. tel.: 733 201 202

● Koupím pozemek ke stavbě rodinného domu ve Vašem městském obvodu 
o rozloze kolem 1500 m². Inženýrské sítě nejlépe na hranici pozemku. Cena cca 
1 mil.Kč. Nabídku volejte na telefonní číslo  739 680 920 nebo 732 866 442.

Přijďte zdobit stromeček do koblova
kOBlOv/  Zveme všechny na zdobení vánočního stromku v Koblově dne 18. 
prosince od 16.30 hod před obchodem (Budoucnost). Těšit se můžete nejen na 
vaření punče, ale také na malý předvánoční koncert a koledy, které budou celou 
tuto akci doprovázet.  Všichni jste upřímně zváni.  (mp)

řádková inzerce

Dejme šanci dětem
SlezSká OStrAvA/  Dejme šanci dě-
tem. Tak se jmenuje projekt Městské po-
licie Ostrava, který se začal realizovat le-
tos v dubnu a skončí v prosinci. Týká se 
dětí z Dětského domova Na Vizině a jeho 
cílem je zvýšit důvěru k osobě strážníka 
či policisty, která je dětmi vnímána pře-
devším jako represivní složka. Projekt 
chce také snížit kriminalitu páchanou 
dětmi a na dětech. 
Proto se strážníci skupiny prevence 
už osm měsíců pravidelně setkávají 
dvakrát měsíčně s dětmi zmíněné-
ho domova, aby je seznámili s danou 
problematikou.  V rámci projektu pak 
strážníci s dětmi navštěvují jednotlivá 
pracoviště Městské policie Ostrava. 
Součástí projektu byl také výlet do 
Hei-parku v Tošovicích.   (jk) 

Těšínská 35, Slezská Ostrava 
pO zavřeno, úT–pá 10.00–11.30 a 12.30–18.00 
SO–ne 10.00–16.00, Tel.: +420 599 410 426

OSTRAVA!!!
SLeZSKá OSTRAVA

Slezskoostravská galerie  4. 12. - 16. 1. 2011 

Vystavené olejomalby jsou zkoncentrováním energií našich vnitřních 
světů – a to vždy a především – v pozitivním smyslu. Obrazy jsou tvořeny 
s úmyslem léčit a dodávat energie, které nám pomáhají na cestě 
světem a posilují v nás ušlechtilé lidské složky. Na výstavě naleznete 
obrazy zosobňující energie lásky, něhy, světla, ticha, pohlazení, léčení, 
mateřství, smíchu, odpuštění, požehnání, modlitby, touhy…
Obrazy jsou energetickými zářiči působícími na vše kolem léčivě  
a harmonicky. Nejsou tedy jen pouhou ozdobou či dekorací. Jsou 
tvořeny s hlubší myšlenkou ovlivnit duši člověka k ušlechtilým záměrům 
a životním cestám.
Kolekce patří ke skutečným dotekům duše.

Marie Doležalová

výtvarník, architekt, designer
Ing. arch. Marie Doležalová
člen Unie profesionálních 
výtvarníku a designérů ČR www.artmaya.cz



SONprOSiNec 20104

ZŠ Bohumínská připravuje

Po jablcích přišly na řadu brambory
SlezSká OStrAvA/  Již několik 
let za sebou se nesl měsíc 
říjen na ZŠ Chrustova v duchu 
jablek. Vyvrcholením pak 
býval žákům i rodičům známý 
Jablečný den.  

Rok s rokem se sešel a pedagogický 
sbor nižšího stupně se usnesl o změ-
ně – 21. říjen bude patřit bramborám! 
A tak se všechny třídy 1. stupně bě-
hem dopoledne pilně chystaly na od-
polední Bramboriádu. Už od rána se 
po škole linula vůně rozličných pokr-
mů, které byly našimi malými žáky za 
asistence učitelů připravovány. Jelikož 
nám brambory dávají možnost veliké 
různorodosti, chystaly se chuťovky 
jak slané, tak sladké. Během dne se 
tak žákům sbíhaly sliny na pečící se 
bramborové bábovky, řezy, koláče, 
v alobalu zapékané brambory s náplní 
či smažící se brambůrky. 
Tyto a mnohé další pochutiny si mohli 
žáci, učitelé i rodiče a příbuzní nakou-
pit ve stáncích od třetí hodiny odpo-

lední, což byl čas zahájení celé akce. 
Nejméně se ve stáncích asi ohřály 
smažené řízky s bramborovým salá-
tem. Vedle uspokojení chuťových bu-
něk byly k zakoupení i mnohé další 
dekorační výrobky s bramborovou 
tematikou. 
Velké oblibě se u dětí těšili např. bram-
boroví panáčci vyrobení z naplněných 
nafukovacích balónků či bramboro-
vé babky ze syrových brambor. Jak 
bylo vidět, zážitkem pro naše malé 
žáky byla možnost „lákání“ zákazní-
ků k svému stánku prostřednictvím 
mikrofonu a spolupodílení se tak na 
moderování akce. 
Vedle prodeje povedených výrobků 
se mohl každý z žáků účastnit soutě-
že „O nejkrásnějšího draka“. K vidění 
byla spousta originálních nápadů. Po 
vyhlášení vítězů se pak nadšenci to-
hoto koníčku přemístili za školu, kde 
vyčkali větru a kochali se svou vzná-
šející se chloubou. 
První ročník Bramboriády se velmi 
líbil jak žákům, tak učitelům – a dou-
fáme tedy, že neméně i rodičům.
 Mgr. kateřina komárková

ZMĚna. Zatímco v minulých letech se konaly v ZŠ Chrustova jablečné dny, letos je 
nahradily dny bramborové.   FOtO/  ArcHiv škOly

zuš e. runda zve 
na vánoční akce
SlezSká OStrAvA/  Základní umě-
lecká škola E. Runda ve Slezské Os-
travě zve všechny příznivce školy 
na koncerty a vánoční výstavy 
svých žáků. 
Každoročně pořádaný koncert ve 
slezskoostravské radnici se letos 
uskuteční 9. 12. 2010 od 17:30 ho-
din. Se svým programem se poslu-
chačům představí sólisté, hudecké 
muziky, žáci tanečního oddělení  
a také literárně dramatického oboru. 
Žáci výtvarného oboru připraví vý-
stavu Betlému. 
Žáci z pobočky v Ostravě - Michálko-
vicích budou účinkovat na koncer-
tě, který se uskuteční 8. 12. 2010 od 
16:30 hodin v tamní knihovně. Další 
koncert je pro posluchače připraven 
na 16. 12. 2010 od 17 hodin v michál-
kovickém kulturním domě.
Výtvarný obor připravuje na 15. 12. 
2010 od 16:30 vernisáž výstavy v po-
bočce školy v Ostravě – Radvanicích 
a 16. 12. 2010 od 16 hodin se může 
veřejnost těšit na vernisáž výstavy 
v ZŠ Bohumínská, kde má škola E. 
Runda taktéž svou pobočku.  (mh)

Kunčické svícení se vydařilo
kunČice/  Tradiční slavnost 
- Kunčické svícení uspořá-
dala 27. října mateřská škola 
v Ostravě -Kunčicích.
V 16.30 hodin se na zahradě školy 
sešli rodiče dětmi i široká veřejnost, 
aby vyrazili na lampionový průvod 
v maskách. Pochůzka po Kunčicích 
směřovala na základnu místrní or-
ganizace kynologické společnosti, 
kde rodiče s dětmi vypustili lampio-
ny štěstí a zhlédli ohňostroj. Členové 
kynologické společnosti pro děti při-
chystali sladkosti a pomohli zorgani-
zovat ohňostroj. Další část slavnosti 
probíhala na školní zahradě, kde bylo 
připraveno pro přítomné pohoštění. 
Všichni si prohlédli výzdobu zahrady 
a společně se bavili do večerních ho-
din. Již se těšíme na další ročník této 
tradiční oslavy konce podzimu.
 Bc. Markéta lipová ředitelka

Halloween ve školní 
družině na Pěší
MuglinOv/  Dětmi velmi 
oblíbená akce Halloween se 
už poněkolikáté uskutečnila 
v pondělí 1. listopadu ve 
školní družině v Základní 
škole Pěší. 

Odpoledne se před budovou družiny 
sešlo na padesát strašidel s lampiony 
a po skupinovém focení se děti s hu-
rónským strašením vydaly na cestu 
sídlištěm až k novostavbám rodin-
ných domků, kde v nedalekém údo-
lí byla pro ně za již opravdové tmy 
připravena stezka odvahy. Poté, co si 

ji děti ve dvojicích prošly, vydaly se 
hledat doupě čarodějnice, která pro 
ně měla připravenou čarodějnickou 
bábovku - odměnu za stezku odvahy 
i za nejděsivější masky. 
Poté se děti vydaly na cestu zpět ke 
školní družině. Celým lampionovým 
průvodem je doprovázelo asi dvacet 
rodičů a věříme, že oni i děti si domů 
odnesli pěkný zážitek. Akci pro děti 
připravily vychovatelky ŠD Lenka 
Rastočná, Eva Rastočná a paní učitel-
ka Mgr. Markéta Hlinková. 
Už se všichni těšíme na příští rok. 
Zase si to užijeme.

ved. vychovatelka šD 
lenka rastočná

Strašidla mířila na hrad
SlezSká OStrAvA/  V úterý 26. říj-
na se již po třetí konal „Svátek dýní 
a strašidel – český Halloween“, který 
opět pořádala Základní škola Ostrava 
– Slezská Ostrava na Bohumínské ulici 
pod záštitou Magistrátu města Ostra-
vy. Průvod rozličných strašidelných 
masek se vydal od slezskoostravské 
radnice přes Masarykovo náměstí na 
Slezskoostravský hrad, kde již pří-
tomné dětí, jejich rodiče a pedagogy 

očekávalo nazdobené nádvoří a host 
letošního programu – klaun Hopsalín. 
Slavnostně byly uděleny ceny za lite-
rárně výtvarnou soutěž „Halloween-
ský strašidlák“, nejoriginálnější dýně 
a městský obvod Slezská Ostrava od-
měnil nejnápaditější masky. Každý 
účastník akce si odnesl na památku 
malou plstěnou dýni. Veselá nálada 
a radost dětí nás opět motivují k uspo-
řádání dalšího ročníku.  (zšb)

Akce pořádané Základní školou Bohu-
mínská ve Slezské Ostravě pro školní 
rok 2010/2011 – výčet zatím pláno-
vaných akcí.

12. - 17. 12. 2010 
Lyžařský výcvik Bílá.

15. 12. 2010 
Škola nanečisto – (pro předškoláky) 
- seznámení dětí a rodičů se školním 
prostředím, pedagogy a vyučovací ho-
dinou.

19. 2. 2011 
Společenský večer 2 - rodiče, absolventi:

22. 12. 2010 
Vánoční čtení

17. - 18. 1. 2011 
Zápis do 1. ročníku (zákonný zástupce 
s OP, rodný list předškoláka, příp. roz-
hodnutí o odročení školní docházky).

13. 4. 2011 
Jarní dílnička – NOVINKA! - potěší 
všechny.

11. 5. 2011 
Hledáme 1. třídu, aneb budoucí učite-
lé Vašich dětí v „akci“.

6. 6. 2011 
Informativní setkání s rodiči předško-
láků.

 Těšíme se na Vás.
 Mgr. radek Pollo a kolektiv

Poznávali krásy podzimní přírody
MuglinOv/  Základní škola 
Pěší v Ostravě-Muglinově 
připravila pro žáky sedmých 
až devátých ročníků dvou-
denní sportovně turistickou 
pobytovou akci v oblasti 
Moravskoslezských Beskyd. 
Tato akce byla součástí dlouhodobého 
koncepčního záměru školy ve smyslu 
vedení žáků ke zdravému a aktivnímu 
životnímu stylu a ochraně přírody.
Perfektní ubytovací, stravovací a rela-
xační podmínky poskytl našim žákům 
a pedagogickému doprovodu horský 
hotel Mesit, nacházející se v malebné 
beskydské obci Horní Bečva. 
V pondělí 25. října jsme vyrazili vla-
kem z Ostravy hlavního nádraží do 
Frenštátu pod Radhoštěm a následně 
autobusem do Trojanovic – Ráztoky. 
Odtud jsme se sedačkovou lanovkou 
vyvezli na atraktivní beskydské tu-
ristické středisko Pustevny. Zatím-
co v údolí Ráztoky panoval podzim, 
po výjezdu sedačkou na Pustevny 

nás přivítalo typické zimní počasí – 
čerstvě napadaný sníh a zasněžené 
stromy jako v pohádce Mrazík. Až se 
nechtělo věřit, že je teprve říjen. Po 
občerstvení v typické valašské restau-
raci Libušín jsme z Pusteven vyrazili 
na patnáctikilometrovou pěší túru 
směrem do místa našeho ubytování – 
hotelu Mesit. Během túry jsme prošli 
velice hezká a romantická místa cen-
trálních Beskyd – Tanečnici, Čertův 
mlýn, Martiňák, sedlo Kladnatá a hře-
ben Mečůvku. 
Túra byla krásná, ale současně také 
fyzicky náročná, a proto děti příchodu 

do hotelu velice ocenily relaxaci v ba-
zénu a pěnivé vířivce, v nichž načerpa-
ly novou energii, tolik potřebnou pro 
taneční rej v rámci večerní zábavné 
diskotéky.
Po úterní snídani v podobě švédských 
stolů nastoupily děti k zahájení spor-
tovních soutěží. Nejprve proběhl ve 
venkovním sportovním areálu turnaj 
v malé kopané a po jeho skončení 
následoval v hotelové tělocvičně tur-
naj ve stolním tenise. Je jasné, že po 
velkých sportovních výkonech dětí 
musela opět přijít na řadu relaxace, 
jak jinak než opět v hotelovém bazénu 
a vířivce. Po obědě a rozloučení s ho-
telovým personálem jsme přistave-
ným autobusem vyrazili zpět ke svým 
domovům. 
Příští sportovně turistickou akci 
máme naplánovánu do oblasti Javor-
níků na moravsko-slovenském pome-
zí.
Děti i my dospělí se již na tuto další 
akci moc těšíme.

Mgr.František vrána, ředitel
Základní škola Ostrava-Muglinov
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Tři králové budou opět koledovat v Ostravě

OStrAvA/  Charita Ostrava 
se pravidelně zúčastňuje 
celorepublikové Tříkrálové 
sbírky, kterou na pomoc lidem 
v nouzi pořádá Charita Česká 
republika. Tříkrálová sbírka 
2011 bude v rámci Ostravy 
a okolí probíhat ve dnech 1. – 
14. ledna 2011. 

Charita Ostrava se této tradiční ve-
řejné sbírky zúčastní ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. 
Z finančních příspěvků dárců bude 
podpořena rekonstrukce azylového 
domu sv. Františka, který poskytuje 
azyl lidem, kteří se ocitli bez stře-
chy nad hlavou, nebo výměna oken 
v Domě pokojného stáří sv. Václava, 
který slouží seniorům. Získané pení-
ze pomohou také azylovému domu 

sv. Zdislavy, který je určen pro matky 
s dětmi. V tomto případě bude zre-
konstruován vstupní prostor a pří-
zemí. Vybrané peníze pomohou také 
výstavě zimní noclehárny v charitním 
nízkoprahovém denním centru sv. Be-
nedikta Labre. 
Přímou peněžitou pomoc obdrží Cha-
ritativní dům Salvator Krnov, Charita-
tivní dům sv. Františka, Poradna Cha-
rity Ostrava, Charita sv. Alexandra, 

podpořeny budou jak sociální služby, 
tak rozvoj chráněných dílen. 
„Hledáme různé finanční a jiné mož-
nosti, jak uskutečňovat naše projekty 
na pomoc lidem v obtížných životních 
situacích. Obracíme se proto na občany 
s žádostí o pomoc při této krásné ce-
lostátní akci, pořádané na pomoc těm, 
kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří 
se budou jakýmkoliv způsobem podílet 
na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 

2011, předem děkujeme,“ řekla koordi-
nátorka sbírky Marie Janková.
Protože díků není nikdy dost, děku-
jeme všem dárcům i koledníkům Tří-
králové sbírky 2010. Poděkování pat-
ří i těm, kteří se na zdárném úspěchu 
Tříkrálové sbírky 2010 spolupodíleli 
– úřadům veřejné správy a farním 
úřadům.
V Tříkrálové sbírce 2010, které se 
Charita Ostrava zúčastnila ve spolu-
práci s Charitou sv. Alexandra, bylo 
celkem vykoledováno 1 214 344 ko-
run. Částka 799 879 korun, kterou 
Charita Ostrava obdržela, byla použi-
ta na projekty, s nimiž jsme vás sezná-
mili v loňském roce. Za všechny jme-
nujme rekonstrukci Azylového domu 
sv. Františka, která obdržela bezmála 
300 tisíc korun, nebo Domov pokoj-
ného stáří sv. Václava. Díky částce 
111 479 korun se zde podařilo vymě-
nit všechna okna. Peníze, konkrétně 
35 tisíc, putovalo také na pomoc zni-
čenému Haiti. 
Při rozdělení výtěžku sbírky (koledo-
vání i DMS) se postupuje následovně: 
65 % se vrací zpět do míst, kde byly 
peníze vykoledovány (oblastní a far-
ní charity), 15 % podpoří projekty 
diecézních charit, 10 % putuje na 
podporu charitních projektů humani-
tární a rozvojové pomoci v zahraničí, 
5 % jde na podporu projektů Charity 
ČR, 5 % je určeno na režii sbírky.

kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 
00 Ostrava-Vítkovice,tel./fax:596 621 
094,
e-mail: ostrava@caritas.cz, www.ost-
rava.caritas.cz

Charita sv. Alexandra, Holvekova 
651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,-
tel./fax: 596 237 831, 
e-mail: alexandr@charita.cz, www.
charitasvalexandra.cz (sy)

Podpořte 
tříkrálovou sbírku 
i na Slezské
SlezSká OStrAvA/  Charita sv. 
Alexandra si Vám dovoluje ozná-
mit, že ve Slezskoostravském obvo-
dě proběhne mezi 1. až 14. lednem 
2011 koledování Tříkrálové sbírky 
2011. 
Tříkrálová sbírka obnovuje starou 
lidovou tradici tříkrálových koled-
níků, předávajících radostnou zvěst 
o narození Krista. Konáním sbírky 
je možnost se zapojit do pomoci tr-
pícím a potřebným lidem, kteří žijí 
u nás i v zahraničí. 
V roce 2010 jsme z výtěžku Tříkrá-
lové sbírky podpořili rozvoj chrá-
něných dílen (zaměstnávání osob 
s handicapem) a humanitární aktivi-
ty (pomoc nejpotřebnějším v nouzi, 
postiženým povodněmi). I v roce 
2011 se podpoří projekty na podpo-
ru chráněných dílen a humanitární 
aktivity. 
S radostí mezi sebou přivítáme dob-
rovolníky – ať malé či velké, kteří by 
nám pomohli s konáním Tříkrálové 
sbírky na území slezskoostravského 
obvodu. Případné dotazy zodpoví 
pan Zdeněk Staněk, zdenek.stanek@
charita.cz, 731 625 839.

MY TŘI KRáLovÉ. Malí koledníci navštívili loni i slezskoostravskou radnici na těšínské ulici.   FOtO/  ArcHiv ÚřADu

Nenechte si ujít novoroční výstup na Emu
OStrAvA/  Odbor turistiky Klubu 
českých turistů (KČT) SSK Vít-
kovice pořádá opět Novoroční 
výstup na haldu Ema. Jedná se 
již o VI. ročník této mezi ostrav-
skou veřejností velice populární 
a oblíbenou akci.
Výstup je možno uskutečnit po li-
bovolné trase. Doporučujeme žlu-
tou turistickou značku od Divadla 
Antonína Dvořáka nebo od zoolo-
gické zahrady. Cíl bude pochopitel-
ně na vrcholu haldy Ema v době od 
10:00 do 13:00 hodin, kde každý 
účastník obdrží diplom. K prodeji 
budou opět tradiční odznaky „Hal-
da Ema – ostravský Mount Eve-
rest“. Odznaky budou i letos v jiné 
barvě, než tomu bylo v předešlých 
letech – tentokrát ve žluté. Přesto-
že je jich tentokrát připraveno více 
než v minulosti, musí si zájemci 
pospíšit, protože o ně bývá velký 
zájem a vždy se po nich doslova 
zapráší. 
V prodeji budou i nalepovací odznaky 
„Novoroční čtyřlístek“. Výtěžek z této 
akce poputuje už tradičně na huma-

nitární účely.  Loňského novoročního 
výstupu na haldu Ema se zúčastnilo 
396 lidí, z nichž nejmladšímu Oziáši 
Maňhalovi, kterého rodiče přivezli 
v kočárku, bylo přesně 48 dnů.  Ná-
vštěvníky bude možná zajímat, že 

letos bude oceněn třístý a čtyřstý 
účastník.  Na všechny, kteří si Nový 
rok zpestří příjemnou vycházkou na 
haldu Ema po nedávno otevřené po-
znávací stezce, se těší pořadatelé. 
 Herbert Schenker

chorvaté zazpívají na radnici
SlezSká OStrAvA, kOnStAnJe/  Mužský pěvecký sbor, který působí již jede-
náct let v chorvatské vesničce Konstanje ve splitském regionu, navštíví Ostravu. 
Soubor má osm členů a vystupuje pod uměleckým vedoucím Antem Auličem. 
Patří mezi tři nejúspěšnější pěvecké sbory, jejichž žánrem jsou lidové dalmat-
ské písně. Účastní se řady hudebních festivalů nejen v Chorvatsku, ale také v za-
hraničí. 
Své umění předvede toto těleso 5. ledna 2011 v obřadní síni slezskoostravské 
radnice. Koncert, nad kterým převzal záštitu senátor ing. Antonín Maštalíř, za-
čne v 18. hodin.  (sy)

Získala knihu s věnováním

Barbora Horáková z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě - Porubě se stala vítěz-
kou soutěže, která probíhala ve Slezskoostravské galerii v rámci výstavy ilustra-
cí Renáty Fučíkové. Správně zodpověděla všech devět otázek, které se týkaly 
české historie i výstavy Obrázky z českých dějin a pověstí. Měla také štěstí při 
losování a společně s dárky od městského obvodu Slezská Ostrava získala knihu 
s věnováním a vlastnoručním podpisem ilustrátorky.  (vv) 
 FOtO/  věrA vAHAlíkOvá

Pozitivní vlnění ve slezskoostravské  galerii
Slezskoostravská galerie připra-
vuje na přelom starého a nového 
roku výstavu Marie Doležalové 
s názvem „Doteky duše“. 
Sama autorka o svých olejomalbách 
říká: „Mé obrazy jsou zkoncentrová-
ním pozitivní energie našich vnitř-
ních světů. Jsou tvořeny s úmyslem 
léčit a dodávat energie, které nám 

pomáhají na cestě světem a posilují 
v nás ušlechtilé lidské složky“. Po-
slání výstavy tak odpovídá adventní 
době, která přináší zamyšlení a medi-
tace. Samotné obrazy jsou energetic-
kými zářiči zosobňujícími lásku, něhu, 
odpuštění, požehnání a touhu. 
Výstava začíná ve Slezskoostravské 
galerii 4. prosince a potrvá až do 16. 
ledna 2011.  (vv)
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ladislav Jirotka – herec, režisér, obchodník, novátor i milující otec

Zapomenutý otec slavného spisovatele 

Byl jedním ze zakladatelů divadelního 
ochotnického spolku Kolár, které dalo 
společně s ostatními – tehdy hojně 
vznikajícími spolky - základ ostrav-
skému divadelnictví. Přestože jsme 
vás již o životě Ladislava Jirotky v sou-
vislosti s jeho synem Zdeňkem čás-
tečně informovali ve zvláštní příloze 
Slezskoostravských novin, pojďme na 
něj nyní zavzpomínat společně s jeho 
vnučkou Hanou Sýkorovou, která nám 
byla skvělou průvodkyní, když jsme 
pátrali po „slezskoostravských“ sto-
pách jejího otce Zdeňka.
„Dědeček měl štukatérskou dílnu 
a miloval divadlo. Byl štukatérem, her-
cem, zpěvákem a režisérem. Někdy za 
svobodna byl s divadelní společností 
(Ředitelství městského divadla v Čes-
kých Budějovicích Ladislava Chme-

lenského) v jugoslávském Splitu, kde 
hrál a zpíval. Dědeček měl totiž krásný 
bas,“ vzpomíná vnučka Hana s tím, že 
právě z této doby má jeho deník a do-
pisy, které psal domů.
Paní Hana vzpomíná na svého dědeč-
ka jako na velmi podnikavého muže. 
Kromě štukatérství a divadla měl 
další zájmy a povolání. Původně by-
dlel s rodiči v Mladé Boleslavi a pak 
v Hradci Králové. Tam žili v hradbách, 
tedy v opevnění kolem Hradce, a než 
se začalo bourat, dalo se tam bydlet. 
„Dědeček Ladislav byl nejstarší z de-
víti dětí. Kdy přesně začal podnikat 
v Ostravě, nevím, ale Ostrava se tehdy 
prudce rozvíjela, takže tam bylo hod-
ně pracovních příležitostí a možností 
uplatnit se,“ vysvětluje paní Hana. 

Jen pro představu, v roce 1830 měla 
Ostrava 1752 obyvatel, o čtyřicet let 
později, tedy v roce 1890, jich bylo 
19 243 a v roce 1900 neuvěřitelných 
86 991 (zdroj: Ottův slovník naučný).
Právě s rozmachem ostravského prů-
myslu vznikají ve městě první české 
spolky. Do divadelního vývoje histo-
ricky významně zasáhl spolek Čtenář-
ská beseda, který byl založen v roce 
1862. V roce 1892 vznikl Ochotnický 
spolek vedený Františkem Sokolem – 
Tůmou, ještě předtím byly založeny 
pěvecké spolky Lumír a v roce 1893 
Záboj. Všechny se významnou měrou 
podílely na hudebním a kulturním ži-
votě města. 

Hrálo se v sále u Herlingrů
Veškerá představení se odehrávala 
v sálech hostinců, kaváren nebo ho-
telů. V Polské Ostravě vznikl v roce 
1907 ochotnický spolek Kolár. Jeho 
domovskou scénou se stal divadelní 
sál v dnes již neexistující restauraci 
u Herlingrů (na konci dnešní Keltičko-
vy ulice). A právě v této době se podílí 
na nastudování naprosté většiny her 
– ať už jako herec nebo režisér – La-
dislav Jirotka. 
 „Můj tatínek Zdeněk často vzpomínal 
na velký divadelní projekt svého otce 
– hru v přírodě s názvem Kročeje. Za-
čínala sokolským sletem, pokračova-
la mimo jiné sarajevským atentátem 
a končila 28. říjnem s personifikova-
nou Republikou. Byla tam obrovská 
scéna válečné bitvy s využitím vo-
jenské posádky. Prostě stovky účin-
kujících a na plakátech v kolonkách 
výprava a režie uveden můj dědeček 
Ladislav,“ říká s hrdostí v hlase Hana 
Sýkorová. 
Ladislav Jirotka založil v Ostravě také 
reklamní agenturu, která velmi pro-
sperovala. Zakoupil i plakátovací plo-
chy a tabule rozmístěné po celé Ost-
ravě. Zaměstnával lepiče a obstarával 
reklamu různým firmám a biografům. 

Panaroma geA – návštěvníci 
koukali přes kukátka – i na akty
Zřídil také takzvanou panoramu 
GEA, což byla velká místnost s pane-
ly postavenými do kruhu. „V těch pa-
nelech bylo třicet kukátek před třice-
ti židlemi. V kukátkách se promítaly 
diapozitivy s prostorovým dojmem. 
Chodily tam i školní třídy. Také tam 
byl program s akty, který se jmeno-
val Krásy ženského těla,“ dodává 
Hana Sýkorová s tím, že po rozvodu 
se svou ženou Žofií postoupil Ladi-
slav zmíněné prostory nejmladšímu 
bratrovi Karlovi, který za ním přijel 
do Ostravy a který zde začal podni-
kat se zbožím elektro. 

Pokračoval i v Hradci králové
Později se Ladislav odstěhoval do 
Hradce Králové, kde žily rodiny jeho 
bratrů. S sebou si vzal syny Zdeňka 
a Jiřího. Dcery Jarmila a Květa zůstaly 
u matky. 
„Dědeček nechal své ženě v Ostravě 
prosperující reklamní podnik, který 
vynášel pět tisíc korun měsíčně, což 
bylo v té době hodně peněz. Například 
učitel měl jen kolem sedmi set korun. 
V Hradci Králové pak dědeček praco-
val jako cestující agent u cizí reklamní 
firmy, ale brzy se osamostatnil. Nabízel 

pak kavárnám a biografům zdarma vel-
ká broušená zrcadla, kolem nichž byly 
skleněné tabulky s osmi až šestnácti 
reklamami různých firem. Tím pádem 
hodně cestoval, ale chlapci – Zdeněk 
a Jiří – se v rodinách dědečkových bra-

trů měli dobře. Jiřího pak Ladislavova 
žena Žofie odvezla do Ostravy. 
Dědeček Ladislav měl vysoký krev-
ní tlak, který se tehdy léčil jen pouš-
těním žilou. Zemřel v roce 1933 ve 
svých 62 letech.  Marie Stypková

nováToR. Ladislav  Jirotka  se  zasloužil  o  rozvoj  Slezské Ostravy,  byl  štukatér, 
herec, režisér a majitel prosperující reklamní agentury. 

HeRec a ReŽIsÉR.  Divadelní představení se většinou odehrávala v sále tehdej-
ším slavném hostinci U Herlingrů na dnešní Keltičkově ulici. V naprosté většině 
z her hrál právě Ladislav Jirotka, také jeho žena Žofie, rozená Sumíková. Hry také 
režíroval. 

Otec slavného spisovatele a autora Saturnina - nejoblíbenější české knihy Zdeňka Jirotky Ladi-
slav byl významnou osobností Slezské Ostravy. Zasloužil se především o rozvoj divadelnictví 
na Ostravsku. Přestože byl ve své době velmi uznávaným režisérem a hercem, v ostravských 
historických análech je, zdá se, poněkud opomíjen. 

PodnIKaTeL. Ladislav Jirotka řídil v Polské Ostravě prosperující reklamní agen-
turu. 

sLavnÝ HosTInec.  V hostinci U Herlingrů měli herci divadelního spolku Kolár 
jakousi domácí scénu. 

doPIs. Tento list psal Ladislav Jirotka synovi Zdeňkovi do Hradce Králové.
  SníMky/ ArcHiv HAny SýkOrOvé A ČeSlAvA PietOně
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Před sto lety byla zahájena stavba slezskoostravské radnice

Zámostí – samosprávné centrum Slezské Ostravy
První dosud známá zmínka o radnici jako řídícího centra Slezské Ostravy se váže k roku 1879, kdy byla tehdejší Polská Ostrava povýšena na městys.  
Brzy se ukázalo, že toto největší české město ve Slezsku potřebuje ke své činnosti v oblasti komunální politiky také odpovídající sídlo.

Nejvhodnějším místem pro tento účel v té době se jevil jednopatrový dům na Těšínské ulici, který 
byl postaven na konci 50. let 19. století obchodníkem Jindřichem Blumenthalem. Tato jednoduchá, 
architektonicky nenáročná stavba kromě rodinného a komerčního využití poskytovala v letech 1860 
– 79 přístřeší i židovské náboženské obci, která byla na Zámostí dosti početná. V tomto domě působil 
i nově Židovský kultový spolek pro Moravskou a Polskou Ostravu. V něm se rodily plány na postavení 
židovské školy a synagogy. Po odkoupení domu proběhla v letech 1879 – 80 jeho adaptace, tehdy 
byla v jeho dvoře postavena věznice. 
Radniční budova pak prošla v roce 1897 další přestavbou. V přízemí byly zřízeny kanceláře poli-
cejního a ohlašovacího úřadu, fasáda dostala ozdobné prvky pozdní renesance a nad honosným 
portálem vchodu se objevil plastický znak Slezské Ostravy – na zadních nohou vztyčený kamzík. 
Stará slezskoostravská radnice, která stála v bezprostřední blízkosti nynější radnice, sloužila lidem 
v obvodu až do roku 1982, kdy bylo rozhodnuto o její demolici. Dnes se v tomto prostoru ve směru 
k firmě Opel Novotný nachází parková úprava s lavičkami.

Polská Ostrava v následujících letech začala nabývat na významu především s úspěšným dolováním. 
To se od počátku nového 20. století začalo projevovat i ve zvýšené náročnosti komunální práce, kte-
ré prostory staré radnice přestaly vyhovovat. Proto v roce 1909 padlo rozhodnutí postavit radnici 
novou. Za stavební místo byla vybrána plocha několika zahrad na křižovatce tehdejších cest – třídy 
Františka Josefa a ulice jaklovecké (dnes Keltičkovy), tedy prostor přiléhající k pozemku se starou 
radnicí.
V tomto místě pak v letech 1911 – 1913 postavil podle plánu architekta Viktorina Šulce dnešní rad-
nici polskoostravský stavitel Julius Vysloužil. Tato bohatě reprezentační stavba se stala novou domi-
nantou v prostoru Zámostí.

Jan Sedlnický z Choltic, majitel polskoostravského panství v letech 1508 – 1551 zřídil osadu u mostu 
přes Ostravici, pro kterou se ujal název Zámost – Zámostí. Osada ležela na křižovatce starých ob-
chodních cest a pozdější prudký rozmach se projevil na stavebním vývoji obce. Zástavba byla chao-
tická a chybělo městské centrum. Jak dokládá dobová pohlednice z roku 1904, tento ráz si uchovalo 
Zámostí až do počátku 20. století. Na snímku této lokality dominuje patrová budova lékárny U sv. 
Prokopa, kterou založil v roce 1868 PhMr. Karel Weber, jeden z osmi vojenských lékárníků dobrovol-
nického sboru rakouského arcivévody a mexického císaře Maxmiliána Habsburského. Svému účelu 
sloužila lékárna až do roku 1965, kdy došlo k demolici. Do té doby se v interiéru lékárny nacházela 
vzácná soška sv. Prokopa, která tehdy zmizela. K zajímavostem patří, že v lékárně v roce 1893 vyko-
nával lékárnickou praxi František Mrštík, bratr spisovatele Viléma Mrštíka – tehdy už byl majitelem 
lékárny PhMr. Jindřich Putze, který ji v roce 1880 koupil od K. Webera. V roce 1904 byli už majiteli 
Josef Baroch a dr. Otto Chimani.
Za lékárnou v podlouhlém přízemním domku bydlel provazník Šnapka. Před jeho domem stál ode-
dávna kamenný kříž, u něhož vykonávala pobožnosti procesí, která putovala z blízkého Pruska 
k frýdecké Panně Marii. U kříže se zastavovala také procesí z Hrušova a Muglinova. V roce 1911 byl 
Šnapkův domek zbořen a památný kříž odstraněn. Vlevo od Šnapkova domku vyrostl po zrušení hos-
tince Na schůdkách komplex nově vystavěného hostince s letní restaurací a kuželnou, po adaptaci 
v roce 1907 byl pak známý jako Záloženský dům. 
Na snímku je také patrný dřevěný štít bývalé panské hospody Na schůdkách, která byla přeměněna 
na palírnu a poté v roce 1912 v souvislosti s výstavbou nové slezskoostravské radnice zbourána. 

 Historický význam této nově postavené radnice vzrostl zejména po vzniku ČSR, kdy se stala dů-
ležitým místem hájení zájmu nově vzniklé republiky na Těšínsku. V průběhu let se postupně stala 
sídlem Okresního národního výboru v Polské Ostravě, Zemského národního výboruu pro Slezsko, 
byla sídlem Československé plebiscitní komise a Zemské správní komise pro západní část východní-
ho Slezska. V jejich historických prostorách se zástupci české strany radili o taktice v česko-polském 
sporu o Těšínsko v roce 1920. Dnes slouží tato krásná budova s bohatou historií obecní samosprávě 
a sídlí v nízaměstnanci městského obvodu Slezská Ostrava.

S využitím archivních textových materiálů připravil Česlav Pietoň, Muglinov
FOtOgrAFie/  OSOBní ArcHiv ČeSlAvA PietOně
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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

pred slezskoostravskou radnicí 

                14,30 – 15,00 vystoupení detí MŠ a žáku ZŠ

                15,00 – 15,15 vypouštení balónku

                15,15 – 15,30 prekvapení pro deti 

9. 12. 2010 od 14,30 hodin 

SMO – mestská obvod Slezská Ostrava a MŠ Požární 

Zveme vás na vánoční představení 

JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA
v kostele Svatého Václava v Ostravě  



Představení pro veřejnost
 

 22. 12. 2010 od 18.00 hod.
   26. 12. 2010 od 14.00 hod.

Představení pro školy
 

20. 12. a 22. 12. 2010 od 10.00 hod.
 

Vše co potřebujete pro Vaše mazlíčky 
najdete na 

www.bessy-krmiva.cz 
Tel. 604 94 64 47

Prosincové akce v knihovnách
Knihovny slezskoostravského obvodu 
přicházejí s pestrou nabídkou akcí na po-
slední měsíc tohoto roku. Přijďte s  námi 
oslavit Mikuláše, zahájit advent, připravo-
vat se na Vánoce. Nabídneme vám nejen 
soutěže, besedy, výtvarná odpoledne, ale 
také množství pěkných knih pro příjemné 
strávení zimních večeru.

knihovna na Hladnovské ul. 49 
v Ostravě - Muglinově 

„OD DOlu k DOlu, vAnDruJeMe SPOlu…“
pondělí 6. 12., 14:00 – 16:00 hod.
Tento projekt byl realizován za podpory Nada-
ce OKD. Postavičky nejen z  dolu II. - výtvarná 
dílna; výroba tajemných postaviček z dolu 

lAnDecké POvěSti 
středa 15. prosince od 10.00 hod 
beseda s  paní Miriam Prokešovou, pedagož-
kou Ostravské univerzity, autorkou odborných 
i beletristických publikací, jejíž sloupky můžete 
znát i  ze Slezskoostravských novin. U  nás po-
beseduje ve. o  landeckých pověstech, o nichž 
také před časem napsala knihu.

výběr z dalších akcí:
Mikulášské překvapení
pondělí 6. 12., 14.00 - 16.00 hod.
- testy, soutěže, nadílka

Čertovo kopyto
pondělí 6. 12. od 10.00 hod.
Beseda se spisovatelem a malířem Janem Svi-
tákem o  jeho velmi povedené knižní prvotině 
pro starší děti 

vánoce jsou za dveřmi 
pondělí 20. 12. 14.00 - 16.00
Výtvarná dílna; výroba přáníček a dárečků 

klub Hladnýsek
úterý 28. 12. od 15.00, během půjčování
Setkání knihovnického klubu pro děti před-
školního věku a jejich rodiče 

knihovna na Holvekově ul. 
44 v Ostravě – kunčičkách
Zde se budou vždy během úterních a  čtvr-
tečních odpoledních půjčovních hodin konat 
mnohé zajímavé aktivity, např. výroba krabi-
ček na dárky, výroba adventních věnečků, děti 
se budou moci zúčastnit turnaje ve vánočním 
pexesu či vyplnit si test o tradičních vánočních 
pohádkách, dospělí pak test o vytrácejících se 
vánočních zvycích.
V rámci grantovému projektu „Od dolu k dolu 
vandrujeme spolu“, podpořenému Nadací 
OKD, se i  v  Kunčičkách bude soutěžit v  testu 
s hornickou tématikou „Kdo to ví, odpoví!“ 

knihovna na vrbické ul. 133 
v Ostravě - Heřmanicích

vánoční okno 
úterý 7. 12. 2010
vyrábění papírových ozdob do oken 

vánoční překvapení 
úterý 14. 12. 2010 
dekupáž na kameny (výroba malého dárku) 

co možná nevíte? 
- každé úterý v měsíci během půjčování
malý vánoční testík 

„Od dolu k dolu vandrujeme spolu“ 
každé úterý v měsíci během půjčování

kdo to ví, odpoví! 
vědomostní soutěž a doplňovačka s hornickou 
tématikou 

Podrobnosti o  otvíracích dobách knihoven 
i o jednotlivých akcích zjistíte na www.kmo.cz, 
neváhejte do knihoven také zatelefonovat či 
napsat mail. Vždy Vás rádi informujeme a hlav-
ně přivítáme v knihovnách.
Přejeme Vám příjemné prožití adventu, vánoč-
ních svátků a konce roku 2010.

šárka kuligová 
vedoucí knihoven slezskoostravského obvodu

s kolektivem knihovnic

Pranostiky na prosinec
 � Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
 � Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
 � Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 � Vánoce - vánice.
 � Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 � Zelené vánoce - bílé velikonoce.
 � Bílé vánoce - zelené velikonoce.
 � Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
 � Prosinec naleje a leden zavěje.
 � Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
 � Jaký prosinec, takové jaro.
 � Studený prosinec - brzké jaro.
 � Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 � Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.




