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O práci 
a zamilovaném 
svátku 
Když tak přemýšlím, co napsat 
k měsíci únoru, který mimo jiné 
vůbec nemám ráda (Vánoce pryč 
a jaro ještě daleko), nenapadá mě 
nic jiného než svátek svatého Va-
lentýna. Tedy svátek všech zami-
lovaných. Přiznám se, že ještě před 
několika lety by mě to ani nena-
padlo a možná by mě to i rozčílilo, 
ale tak nějak média a nakonec i ob-
chody a vůbec svět kolem nás nám 
své některé myšlenky vnutí, aniž 
chceme. A co naplat, svátek všech 
zamilovaných je docela i pěkný. 
Někdo ho má každý den a po celý 
život, někdo jen na svatého Valen-
týna, někdo jen jedinkrát v životě 
a někdo pořád.
Co se mne týče, jsem zamilovaná 
permanentně. Jen kdybych vždy 
věděla do čeho, do koho a jak. Pro-
tože být zamilovaný (á) můžete být 
do čehokoliv. Ne všemu a každému 
je však možné dát a koupit dárek.
Tak třeba jsem zamilovaná do své 
práce. Baví mě. Ale jak ji na svaté-
ho Valentýnka obdarovat? Prací? 
Jak to té své práci říct, že se do ní 
s láskou propadám?
Jsem zamilovaná do našeho města. 
Prostě mám Ostravu ráda. Jaký dá-
rek jí tak asi můžu dát? Že by opět 
práci? Takovou, co umím? Napsat 
o ní článek, básničku?
Jsem zamilovaná do historie naše-
ho kraje. Opět – jak to projevím? Ja-
kým dárkem? A už se skoro bojím, 
že odpověď opět bude, že prací.  
Jsem zamilovaná do lidí, do zvířat 
a do světa kolem vůbec. Nebudu 
tedy lenivět, budu pro to všechno 
pracovat.
A tak se mi zdá, že krásný svátek 
svatého Valentýnka se nám mění, 
světe zboř se, na svátek práce. 
A ten už jsme tak nějak kdysi měli, 
ale ne v únoru, ale 1. května.  A také 
byl spojen s láskou. A tak mne na-
padá, že asi už to tak bude, že láska 
je vždy spojena s prací a naopak. 
A to vše je spojeno se zamilovanos-
tí, do které někdy upadneme, aniž 
chceme, aniž víme, aniž to umíme 
zvládat. A je patrně hezké mít tento 
svátek i v únoru, protože tak nějak 
i v zimě zahřeje.
Ale cítím někdy potřebu těm osr-
díčkovaným plyšákům v obcho-
dech s importovaným nápisem 
I love you trošku připomenout, 
že zamilovanost a láska není jen 
o přáníčcích, o sladkých dárečcích, 
o pusinkách v esemeskách. Ale že 
to je taky o něčem jiném. O zodpo-
vědnosti za to, co máme rádi. O prá-
ci pro toho a pro to, do koho či do 
čeho jsme se zamilovali. Protože, 
jak řekl Komenský, láska nezná ná-
mahu. Takže ten, kdo něco dělá, je 
vlastně neúnavně zamilovaný. Do 
koho, proč a jak už není podstatné. 
Jen se bojím, že pokud bychom si 
toto uvědomili, mohl by se svátek 
sv. Valentýna jednou nenápadně 
proměnit ve svátek workoholiků. 
A těm by se plyšáčci se srdíčky 
a s přáníčky vyráběly a prodáva-
ly poněkud hůře. A možná by tím 
i tento „zamilovaný“ svátek zanikl.  
A zůstala by jen ta práce. A náma-
ha. A uznejte sami, obojí by bez lás-
ky a zamilovanosti bylo k ničemu.
 Miriam Prokešová

editorial

Jedničky a dvojky si pro vstup do manželství vybral jen jeden snoubenecký pár

Svatby s magickými čísly už neletí
SlezSká OStrava/  S nástupem 
nového tisíciletí  se roztrhl 
pytel s magickými daty. 
Mohou za to nuly, jedničky 
a dvojky, které budou ještě 
nějaký ten pátek dominovat 
všem letopočtům.
Zatímco s nástupem 21. tisíciletí 
zaznamenali úředníci téměř všech 
obecních a městských úřadů obrov-
ské svatební boom, v poslední době  
sňatků s takzvanými V.I.P. čísly ra-
zantně ubývá.
„Pamatuji si, že když bylo 8. 8. 2008, 
na radnicích se nechaly oddat desítky 
snoubenců. V dalších letech sňatků 
v podobných dnech postupně ubýva-
lo,“ říká Pavlína Volná z oddělení ma-
triky slezskoostravského městského 
úřadu s tím, že úterý 11. 1. 2011 si vy-
bral ke společnému vstupu do života 
jen jeden snoubenecký pár. 
Těmi šťastnými byli jedenatřicetiletá 
Kateřina a o dva roky mladší Jakub. 
Sympatičtí novomanželé Horňákovi 
si datum s jedničkami a dvojkami vy-
brali prý hlavně proto, aby si ho dobře 
pamatovali. „Sice jako programátor by 

tady jistá paralela byla, protože se jed-
ná převážně o binární čísla, ale kvůli 
tomu jsme si toto datum nevybrali. 
Důvod byl zcela prozaický – datum je 
hezké a dobře zapamatovatelné. My-
slím, že si ho budeme pamatovat i po 
letech,“ vysvětlil se smíchem čerstvý 
novomanžel.
A proč si vybrali k tomuto slavnostní-
mu kroku obřadní síň slezskoostrav-
ské radnice? „Protože je tady široko 
daleko nejkrásnější. Sice pocházím 
ze Slezské, ale teď bydlíme za řekou 
v Moravské Ostravě,“ vysvětlila Kate-
řina Horňáková.
Oba novomanželé se už těší, až ve stej-
né radnici oslaví stříbrnou svatbu. 
Starosta Antonín Maštalíř je zájmem 
o slezskoostravskou obřadní síň po-
těšen. „Myslím, že naše radnice a ob-
řadní síň nemá široko daleko konku-
renci a pro ty, kteří uzavírají sňatek, je 
důstojným místem, na které hned tak 
nezapomenou,“ dodal starosta. 
 Marie Stypková

MAGICKÉ DATUM.  Sympatičtí novo-
manželé Horňákovi si za svatební den 
zvolili úterý 12. 1. 2011.
 FOtO/  Marie StyPkOvá

První na Slezské byla 
Adélka z Muglinova
MuglinOv/  Prvním letošním 
miminkem Slezské Ostravy je 
Adélka Dvorská z Muglinova. 
Narodit se měla už před 
Vánoci, ale musela si pár dnů 
počkat. Ve svém rodném listě 
tak má zapsáno datum 1. 1. 
2011.
Holčička, která se narodila s mírami 
51 centimetrů a 3,60 kilogramu ve 
Vítkovické nemocnici v 10. 17 hodin, 
byla třetím novoročním dítětem v Os-
travě. 
„Měla být dárečkem pod stromeček, 
ale ještě se jí asi nechtělo na svět,“ 
řekla maminka – šestadvacetiletá Ma-
rie Dvorská, která už má doma tříle-
tou Kristýnku.  „Do porodnice jsem 
nastoupila na Silvestra ráno, aby mi 
porod vyvolali. Adélka si ale dala na 
čas i tam. Narodila se až na Nový rok 
dopoledne,“ vypráví maminka, která 
bydlí se svým manželem – o dva roky 
starším Vlastimilem - v rodinném 
domku v Muglinově. 
„Pocházím z Karviné, odkud jsem se po 
svatbě přistěhovala k manželovi. Barák 
postupně rekonstruujeme, už jsme při-
stavěli první patro,“ dodává sympatická 
maminka, která se vyučila prodavač-
kou. „Začala jsem studovat nástavbu – 

obor podnikání, ale pak přišlo dítě, teď 
druhé, takže jsem toho musela nechat,“ 
vysvětluje paní Marie, která se na další 
dítě už necítí. „Myslím, že dvě děti sta-
čí, manžel by si ale přál ještě syna. No 
uvidíme, necháme tomu volný průběh,“ 
uzavřela Marie Dvorská. (sy)

PRVNÍ.  Prvním letošním miminkem 
v městském obvodu Slezská Ostrava je 
Adélka Dvorská z Muglinova. 
 FOtO/  lubOMír ČaSnOcha. 

Oddávala i na hřišti, 
bořila se do hlíny
Před svatbou na doutnající haldě ji zachránil déšť

SlezSká OStrava/ Historická budova 
slezskoostravské radnice, s jejíž stav-
bou se začalo před sto lety, je vyhle-
dávaným místem mnoha párů, kteří 
chtějí uzavřít sňatek. Jednou z těch, 
kteří oddávají snoubence na radnici ve 
Slezské Ostravě, je zastupitelka Ludmi-
la Ohnheiserová. 

„Oddávám čtyři roky a je to pro mě 
příjemná změna. Alespoň občas tak 
vybočím z kolotoče všedních dnů do 
prostředí obřadní síně, která už sama 
o sobě navozuje sváteční pocit,“ říká 
Ludmila Ohnheiserová a dodává, že 
kromě toho je ve společnosti milých 
a kompetentních lidí, prostě dobré 
party, díky níž obřady probíhají hlad-
ce a v příjemném ovzduší.
„Každá svatba je trochu jiná a tomu 
přizpůsobuji i svůj proslov. Napsala 
jsem si základní text, ten pak na mís-
tě obměňuji, případně rozšiřuji podle 
věku, přání, přítomností či nepřítom-
nosti rodičů, ale také podle vnímavos-
ti oddávaných párů,“ vysvětluje bývalá 
pedagožka, která svou profesionalitou 
a procítěným projevem rozpláče ne-
jednoho svatebčana. 
Kromě svateb pořádá Komise pro ob-
čanské obřady a slavnosti, jejíž před-
sedkyní je právě Ludmila Ohnheiser-
ová, také vítání občánků a dvakrát za 
rok přejí její členové jubilantům - ob-
čanům Slezské Ostravy, kteří slaví 80 
a 85 let.
„Na vítání občánků se vždy moc tě-
ším, je to taková milá záležitost, ná-
vštěvy jubilantů – seniorů mají zase 
své jiné kouzlo. Babičky a dědečkové 

jsou nesmírně vděčni, když vědí, že 
jsme na ně nezapomněli. Váží si spo-
lečného setkání a my, pochopitelně, 
také,“ vysvětluje Ludmila Ohnhei-
serová a dodává, že všechny obřady 
jsou vždy perfektně připraveny díky 
práci matrikářek, ceremoniářek i hu-
debníků.
„Samozřejmě, že občas se něco za-
drhne. Jen namátkou vzpomínám na 
zapomenutou nevěstu, ztraceného 
svědka, který zabloudil někam do 
Havířova, chybějící prstýnky, nebo 
spoustu svědků v obřadní síni v době, 
kdy už měla začít další svatba. Vše se 
ale zvládá v klidu a s nadhledem,“ po-
kračuje oddávající. 
Svatby se konají nejen v budově rad-
nice, ale stále častěji také na Slezsko-
ostravském hradě nebo v ZOO. „Od-
dávala jsem už i v restauraci, nebo 
na hřišti v Heřmanicích, kde se mi 
podpatky pěkně bořily do hlíny, a já 
měla co dělat, abych udržela balanc. 
Obřad na haldě Ema se nekonal jen 
kvůli dešti. Zajímavá byla taky svatba 
motorkářů. Ty jsem oddávala venku 
u radnice a jako stůl posloužila mo-
torka. Je to práce, která mě těší, dělám 
ji ráda a s chutí,“ uzavírá Ludmila Ohn-
heiserová.  Marie Stypková
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Městská policie Slezská Ostrava

Budoucí přírodovědci 
budou mít i zvěřinec 
SlezSká OStrava/  Zvěřinec 
pro malé hlodavce bude mít 
moderní budova Přírodo-
vědecké fakulty Ostravské 
univerzity na Chittussiho ulici 
ve Slezské Ostravě. Chybět 
zde samozřejmě nebudou ani 
učebny, laboratoře, posluchár-
ny nebo místnost pro herbáře.  

Právě rekonstruovaná budova stojí na 
hladnovském kopci v bezprostřední 
blízkosti historicky cenného objektu 
bývalé vodárny.  Hrubá stavba moder-
ní budovy už je hotova.
Původně měla opravená budova sloužit 
pouze k výuce vysokoškoláků. Nako-
nec se univerzita rozhodla využívat ji 
i v rámci operačních programů Věda 
a výzkum pro inovace, do kterých se za-
pojila. Proto zde umístí i institut envi-
ronmentálních technologií. Tím dojde 
ke skloubení výuky s vědeckou a vý-
zkumnou základnou přírodovědecké 
fakulty. V nejvyšším patře nové budovy 
se počítá se skleníkem a s místností pro 
herbáře. V prvním patře je navržené 
respirium, které spojí novou a již dosta-

věnou část. V podzemí bude zvěřinec 
pro malé hlodavce, a navíc k dispozici 
garáže a skladové prostory. Nyní je ho-
tová hrubá stavba. I přesto, že projekt 
provázely na začátku nemalé problémy, 

které způsobily v květnu loňského roku 
vydatné deště při budování základové 
části. Stavbařům se ale podařilo časový 
skluz dohnat. Moderní objekt má být 
hotový už letos v září.  (red)

STUDENTI A HLODAVCI.  Hrubá stavba moderní budovy Přírodovědecké fakul-
ty Ostravské univerzity na Chittussiho ulici už je hotova. Součástí nových prostor 
bude i zvěřinec.  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

Připravte se na sčítání, 
pro všechny je povinné
OStrava/  Přelom z 25. na 26. 
března bude rozhodující pro 
zapisování údajů do sčítacích 
archů celostátního Sčítání 
lidu, domů a bytů.

„Sčítací komisaře tentokrát nebude-
me vybírat sami, tuto službu pro nás 
zajistí pracovníci České pošty, která 
zvítězila ve výběrovém řízení,“ řekl 
Stanislav Drápal, místopředseda Čes-
kého statistického úřadu, který má 
sčítání lidu na starosti. 
Už na konci února dostanou lidé v do-
mácnostech informační letáčky o sčí-
tání lidu, 14. března pak pracovníci 
pošty osobně roznesou jednotlivé sčí-

tací archy. A po 26. březnu, kdy je lidé 
vyplní, si pro ně zase přijdou.
Ne všichni se ale budou muset se 
sčítacím komisařem potkat dvakrát. 
Poprvé v historii sčítání lidu budou 
moci lidé odpovědět na jednotli-
vé otázky elektronicky. Na každém 
sčítacím archu, který lidé dostanou, 
bude unikátní PIN kód, který bude 
po 26. březnu stačit vyplnit na in-
ternetu a lidem se zobrazí právě 
jejich sčítací list. „Díky tomu jej bu-
dou moci vyplnit i ti, kteří zrovna 
nebudou v České republice,“ doplnil 
Drápal.
Na sčítací komisaře nebudou muset 
lidé čekat, sami si budou moci určit, 
kdy k nim mohou přijít.  (sy)

S nožem řádil v restauraci 
V jedné z restaurací Slezské Ostravy 
musela zasahovat na Štěpána (26. 
12.2010) hlídka městské policie. Je-
denatřicetiletý muž zde ohrožoval 
ostatní hosty s nožem v ruce, jedno-
ho dokonce několikrát udeřil pěstí 
do obličeje. Podle obsluhy i svědků 
bylo agresivní chování opilého muže 
naprosto bezdůvodné. „Když strážní-
ci dorazili na místo, ozbrojený muž 
se nacházel před restaurací a slovně 
napadal skupinku dalších lidí. V ruce 
držel nůž, a tak strážníci na nic ne-
čekali, dotyčného zpacifikovali a nůž 
mu odebrali,“ popsala mluvčí měst-
ských strážníků Vladimíra Zychová 
s tím, že zraněný host, kterého agre-
sivní muž fyzicky napadl, byl odve-
zen sanitkou do nemocnice k ošetře-

ní. Zadrženého si převzali na místo 
přivolaní policisté. 

Žena bez bot na ulici
Jen velmi lehce oblečená žena pobíhala 
o Vánocích (26. 12. 2010) v centru Ost-
ravy. Na tísňovou linku to oznámil jeden 
z občanů. Strážníci na místo okamžitě 
vyjeli a skutečně zde našli jedenadvace-
tiletou ženu ze Slezské Ostravy. Byla bez 
bot a jen v lehkém oblečení. Na dotaz, co 
tam v tomto stavu dělá, řekla, že ji zbil 
přítel, a proto od něj utekla. „Žena neby-
la viditelně zraněna a nabízené lékařské 
ošetření odmítla. Vzhledem k mrazivé-
mu počasí venku hrozilo podchlazení 
mladé ženy, proto ji strážníci převezli 
na služebnu, kde se zahřála a počkala 
zde na svou matku, která si ji odvezla 
domů. Strážníci také ženu informovali 

o možnostech, jak může svou situaci ře-
šit a kam se může obrátit o pomoc.

Slavil s plynovou pistolí v ruce
Přestože se novoroční oslavy na Slez-
skoostravském hradu opravdu vydařily, 
akce se ani tentokrát neobešla bez inci-
dentu. Krátce po silvestrovské půlnoci 
museli strážníci městské policie zasáh-
nout proti opilému muži, který podle 
oznámení na linku 156 ohrožoval ostat-
ní plynovou pistolí. V areálu hradu rozja-
řeně tančil na veřejném pódiu a s pistolí, 
kterou držel v ruce, mával nad hlavou, 
a dokonce se s ní nechal fotit od kama-
rádů. Výzvu strážníků, aby jim zbraň 
odevzdal, sedmatřicetiletý muž naštěstí 
ihned uposlechl. Zbraň byla i s oznáme-
ním o přestupku předána příslušnému 
správnímu orgánu.  (red)

RPG Byty u nájemníků uspěly
OStrava/  Návrh společnosti 
RPG Byty, s.r.o. na úpravu 
výše nájemného od února 
2011 akceptovalo 32 116 ná-
jemníků z 35 650 oslovených, 
to je 90,1 procent. 

Pouze 143 nájemníků návrh odmítlo, 
1758 nájemníků zaslalo vlastní pro-
tinávrh a 1633 nájemníků doposud 
nezareagovalo vůbec. Návrh na novou 
výši nájemného se týkal pouze nájem-
níků s nájemným doposud ovlivňova-
ným regulací.
Ti nájemníci, kteří akceptovali návrh 
společnosti RPG Byty do 23. 12. 2010, 
získali navíc padesátiprocentní slevu 
z čistého nájemného za únor 2011. 
„Celkem se tato sleva týká více než 
29 tisíc nájemníků a v součtu před-
stavuje částku přesahující 48 milionů 
korun,“ uvedl Pavel Klimeš, ředitel re-
zidenčního portfolia RPG Real Estate. 
Nájemníci, kteří návrh akceptovali 
a u nichž nebyly shledány důvody pro 
neuzavření dodatku k nájemní smlou-
vě nebo nové nájemní smlouvy, obdr-
želi smluvní dokumenty podepsané 
ze strany RPG Byty do 31. 1. 2011. 
Nově stanovená výše nájemného při-
tom platí od 1. 2. 2011.
Celý návrh na úpravu výše nájemné-
ho od roku 2011 je koncipován tak, 
že se nejedná o skokové navýšení 
přímo na tržní výši nájemného, ale 
o postupné, sociálně a ekonomicky 

citlivé sbližování doposud regulo-
vaného a tržního nájemného v prů-
běhu příštích čtyř až osmi let. Tento 
postup zároveň umožní společnosti 
RPG Byty díky většímu množství 
prostředků získaných z nájemného 
dále urychlit tempo regenerace by-
tového fondu. Na jeho další zkvalit-
ňování by mělo být v letech 2011 až 

2014 vynaloženo více než 5 miliard 
korun, přičemž podstatná část těchto 
investic se bude týkat výměny oken 
a zateplování domů, což nájemníkům 
přinese významné úspory nákladů na 
energie. „Jen pro letošní rok počítáme 
s výměnou více než čtyřiceti tisíc oken 
ve zhruba deseti tisících bytech,“ do-
plnil Klimeš. (jv)

PŘÍMÁ ÚMĚRA. Společnost RPG postupně své domy opravuje, proto zvedla 
v tamních bytech nájem. Náš snímek zachycuje nedávnou kolaudaci Osady Míru 
v Ostravě-Kunčičkách.  FOtO/  Marie StyPkOvá

Základní škola Bohumínská 
má i nové víceúčelové hřiště 
SlezSká OStrava/  Jak jsme vás 
už informovali, během loňské-
ho listopadu byly dokončeny 
stavební úpravy na Základní 
škole Bohumínská. 

Tyto úpravy se týkaly zateplení části 
vstupního pavilónu školy a tělocvičny 
ze strany od Bohumínské ulice. Nad 
vstupním pavilonem byla navíc vymě-
něna střecha. Současně byl upraven 
vjezd do dvora školy. Celkové náklady 
na realizaci činily 2.731.345 korun 

a byly financovány z prostředků Sta-
tutárního města Ostravy. 
V areálu této školy bylo dokončeno 
také sportovní hřiště pro tenis, odbí-
jenou, košíkovou a malý fotbal. Multi-
funkční hřiště se podařilo vybudovat 
i díky finančnímu příspěvku Nadace 
ČEZ, která stavbu podpořila částkou 1 
milion korun. Provoz hřiště bude slav-
nostně zahájen na jaře. 
Slavnostní prohlídka rekonstruova-
ných objektů se uskutečnila 14. pro-
since 2010 za účasti vedení slezsko-
ostravského městského obvodu.  (jv)

CHLOUBA.  Nové multifunkční hřiště bylo dokončeno v areálu ZŠ Bohumínská. 
 FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

Novoroční výstup byl úspěšný
SlezSká OStrava/  Turisté 
z odboru SSK Vítkovice 
organizovali již pošesté akci 
s názvem Novoroční výstup 
na haldu Ema. 

Po loňském rekordním ročníku pro-
běhla propagace nejen v našich Slez-
skoostravských novinách, ale také v tý-
deníku Sedmička a v Českém rozhlase. 
To přineslo žádoucí ovoce. Pořadatelé 
připravili 520 velice vkusných diplomů, 
odznak s názvem Halda Ema – ostrav-
ský Mount Everest“ měl novou barvu, 
k mání byly také samolepky na charita-
tivní akci „Novoroční čtyřlístek“. 
Všeho bylo nakonec ale, bohužel, 
málo. Diplomy byly rozdány do po-
sledního a zbývající účastníci, kterých 
bylo podle střízlivého odhadu asi 
osmdesát, se museli spokojit s pro-
pozicemi na Jarní výstup, který se 
uskuteční 13. března letošního roku. 
Pozorní čtenáři si už určitě spočítali, 
že letos se novoročního výstupu na 
nejvyšší ostravský vrchol zúčastnilo 
600 nadšenců. 
Poslední odznak byl prodán v 10,15 
hodin. V charitativní akci „Novoroční 
čtyřlístek“ bylo vybráno rekordních 
4846 korun. Ke zdaru celé akce napo-
mohlo také velice hezké počasí.
A na závěr dovolte několik NEJ. Jako 
první byl na vrcholu Emy už tradičně 

pan Jiří Pindur z domácího odboru, 
který se prezentoval v 8,05 hodin. 
Nejmladším účastníkem byl František 
Menzel, který se narodil 24. dubna 
2010. Rodiče ho samozřejmě přivezli 
v kočárku. Krokoměrem byla odmě-
něna jako tří stá účastnice paní Irena 
Uherková, stejnou cenu obdržel i čtyř-
stý návštěvník – pan Radek Malík. Nej-
početnější rodinný tým tvořil pan Viktor 
Špaňhel, kterého doprovázeli dva synové, 
dvě babičky, jeden dědeček a švagr. Tu-
ristou, který přijel a poté přišel z největší 
dálky, byl pan Šafář. Dorazil až z Chebu. 
Zdá se, že halda Ema je dnes díky zmí-
něné akci známým pojmem v celé naší 
republice. Turisté z odoboru turistiky 
SSK Vítkovice děkují všem za účast 
a už nyní zvou na „Jarní výstup“, který 
se uskuteční v neděli 13. března 2011.
 herbert Schenker
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zemřela nejstarší občanka Slezské Ostravy ludmila gajdová

Ve svých 101 letech zemřela 1. 1. 2011
MuglinOv/  Jako by život paní 
Ludmily Gajdové z Hrušova 
– ještě nedávno nejstarší 
občanky městského obvodu 
Slezská Ostrava - osudově 
provázela jednička. 

Narodila se 8. října 1909, tedy v de-
sátém měsíci, navíc v roce, který po 
sečtení dává desítku, respektive jed-
ničku. Loni oslavila své sto první na-
rozeniny. Letos, v sobotu 1. 1. 2011 
zemřela. 
„Maminka byla až téměř do poslední 
chvíle doma. Vánoce prožila v klidu, 
byli jsme u ní nepřetržitě. Pod stro-
meček jsme jí nadělili nějakou základ-
ní kosmetiku, speciální čaje a její oblí-
benou Gingo Gilobu. Po svátcích se jí 
začalo hůře dýchat, měla totiž slabší 
plicní embolii,“ svěřil se redakci SON 
její jediný syn Radomír. 
Na Silvestra vpodvečer se ale její stav 
zhoršil, takže musela být převezena 
do nemocnice. Tam příští den také 
zemřela. Myslím, že odešla v klidu 
a míru,“ dodává Radomír Gajda, který 
byl u své maminky se svou ženou Sta-
nislavou do poslední chvíle. 
Paní Ludmila žila v Domě s pečova-
telskou službou (DPS) na Hladnov-
ské ulici v Muglinově sedmnáct let. 
Narodila se v Hrušově jako nejstarší 
ze čtyř sourozenců. Přesto své dva 

bratry a jednu sestru přežila. Vyučila 
se švadlenou a než se ocitla v mugli-
novské DPS, žila v prvním patře domu 
na tehdejší Kaplířově ulici v Hrušově. 
„Byla tam konečná trolejbusu a neda-
leko stál známý Lidový dům. V roce 
1994, to už jsem byla vdovou, jsem 
se přestěhovala i se svým nábytkem 
sem na Hladnovskou,“ řekla nám bě-
hem svých loňských narozenin paní 
Ludmila.
Přestože se tato „dlouhověká“ paní 
léčila od svých padesáti let na vysoký 
tlak, v nemocnici byla jen dvakrát, a to 
na velmi krátkou dobu. Potřetí navští-
vila toto zdravotnické zařízení – opět 
jen na krátkou dobu – když umírala. 
„Maminka vždycky říkala, že když 
má člověk kolem sebe rodinu a přá-
tele, má pro co žít. Bohužel mnoho 
těch, s nimiž prožila krásné chvíle 
v muglinovském domově, už dáv-
no zemřeli, nebo se odstěhovali ji-
nam. Navíc chtěla být až do poslední 
chvíle soběstačná. Sama se koupala, 
sama si vařila, a to i v pozdním věku. 
Vždycky nám říkala, že si to nebo 
ono udělá sama, a když jsme jí chtěli 
pomoci, odháněla nás,“ vypráví pan 
Radomír s tím, že pohřeb mamince 
nevypravil.
„Vyhrožovala nám, že pokud jí udělá-
me pohřeb, bude nás chodit strašit,“ 
uzavřel devětašedesátiletý Radomír 
Gajda.  Marie Stypková

OSUDOVÉ JEDNIČKY. K úctyhodným sto prvním narozeninám popřáli loni v říjnu  paní Ludmile Gajdové (vpředu) zástupci 
obvodu. Na snímku zleva vedoucí oddělení sociálních služeb ing. Kateřina Michalíková, starosta ing. Antonín Maštalíř, syn 
paní Ludmily Radomír Gajda a Zdeněk Martínek.  FOtO/  Marie StyPkOvá

V Česku žije pět set 
lidí starších sta let
OStrava, Praha/  V České 
republice žije 502 lidí starších 
sta let. Dalších 411 důchodců 
by se letos stovky mohlo dožít. 

Počet obyvatel, kteří přesáhli věko-
vou hranici sta let, rok od roku na-
růstá. Letos je jich o 14 víc než loni 
a o 108 víc než v roce 2009. V tis-
kové zprávě to uvedl mluvčí Čes-
ké správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) Pavel Gejdoš.
Vyššího věku se podle statistik do-
žívají výrazně častěji ženy. Zatímco 
mužů starších sta let eviduje ČSSZ 
74, žen je dohromady 428. 
Nejstarší Česky se narodily v roce 
1903, nejstarší muž v roce 1904. 
Nejvíc sto a víceletých lidí žije 
v Praze – 173 a v Jihomorav-
ském kraji – 119. Nejméně lidí 
s úctyhodným věkem přesahují-

cím stovku zaznamenali statistici 
v Karlovarském kraji. Napočítali 
jich celkem 17. V Moravskoslez-
ském kraji momentálně žije 97 
sto a víceletých, z toho 14 mužů 
a 83 žen. 
Seniory, kteří oslaví sto let, čeká 
kromě jubilea i navýšení důchodu. 
Penze stoletých občanů se zvyšují 
pravidelně od roku 1969. Původně 
rostly o 1000, od roku 2006 o 2000 
korun. „U příležitosti stých naroze-
nin dostávají klienti ČSSZ rozhod-
nutí o zvýšení důchodu o 2000 ko-
run a osobní dopis ministra práce 
a sociálních věcí Jaromíra Drábka,“ 
uvedl mluvčí.
Ke konci prosince 2010 vypláce-
la ČSSZ starobní důchody celkem 
2,260.032 důchodcům, to je 80 
procent z celkového počtu důchod-
ců. Všech důchodců, tedy lidí po-
bírajících starobní, invalidní a po-
zůstalostní důchody, bylo celkem 
2,819.093.  (sy)

Jménům miminek vévodil Jakub a Tereza
SlezSká OStrava/  Celkem 
250 dětí, z toho 136 děvčátek 
a 114 chlapečků, se loni 
narodilo v městském obvodu 
Slezská Ostrava. Oproti 
předcházejícímu roku 2009 
bylo miminek o 24 méně. 
Stejně jako v celé Ostravě, kde přišlo 
loni na svět 5294 dětí, dominovala 
i zde jména Jakub a Tereza. Mezi chla-
peckými jmény dále převažovali Lu-
kášové, Filipové a Janové. 
Po Tereze byly nejčastějšími dívčími 
jmény Karolína, Eliška, Ella a Natálie.
„Rodiče dávali svým ratolestem 
i méně obvyklá jména. U kluků to 

byl vedle staročeských jmen jako 
Metoděj nebo Matouš třeba Kevin, 
Oliver nebo Natan. U děvčat se obje-
vila Megan, Debora, Melanie, Gloria, 
Sofie, Ashley nebo Leila,“ prozradi-
la Pavlína Volná, referentka agendy 
ohlašovny a matriky slezskoostrav-
ské radnice. 
Pokud jde o počet obyvatel našeho 
městského obvodu, Slezská Ostrava 
jich čítala k poslednímu dni loňské-
ho roku 20 609, což je o 29 více než 
v roce 2009. Počty jsou uvedeny bez 
cizinců. Možná vás bude zajímat, že 
z obvodu se loni odstěhovalo 765 ob-
čanů, z jiného obvodu se přistěhovalo 
756 a v rámci obvodu se přestěhovalo 
480 obyvatel.

V loňském roce se také umíralo. Úmrtí 
bylo 244, tedy o 39 méně než v roce 
předcházejícím. 
V případě uzavřených manželství se 
i ve slezskoostravském městském 
obvodu potvrdil celorepublikový kle-
sající trend. Zatímco v roce 2009 bylo 
oddáno 224 snoubeneckých párů, loni 
jich bylo jen 198.
A na závěr vás jistě bude zajímat, kdo 
se stal prvním letošním miminkem. 
„Prvními dětmi, které se narodily 
v letošním roce a jsou již ke dni 11. 1. 
2011 zavedeny v evidenci obyvatel, 
jsou Adélka z Muglinova, která spatři-
la světlo světa 1. ledna 2011 a Terez-
ka Zdralková z Ostravy-Kunčic (3. 1. 
2011).  Marie Stypková

Dva jezy by měly zvednout hladinu, a tím zpřístupnit řeku vodákům

Řeka Ostravice bude oázou klidu
OStrava/  O humanizaci 
a revitalizaci řeky Ostravice 
jsme vás informovali už 
několikrát. Zatímco tehdy vše 
nasvědčovalo tomu, že tento 
projekt se realizace hned tak 
nedočká, nyní se zdá, že vše 
spěje k úspěšnému konci. 
Podle optimistických zpráv by se měly 
břehy řeky Ostravice v centru měs-
ta stát místem, kde budou Ostravané 
rádi trávit svůj čas. Na březích budou 
plochy na slunění, stanoviště pro vo-
dáky a také nová cyklostezka, která 
spojí město s Beskydami. 
„Městská rada zadala tendrovou 
dokumentaci zakázky na odtěžení 
sedimentů, což bude první etapa re-
vitalizace řeky,“ řekl na tiskové konfe-
renci 12. ledna letošního roku náměs-
tek primátora Dalibor Madej, který 
věří, že pokud se nic nezadrhne na 
ministerstvu, tak v roce 2013 by měla 
být řeka Ostravice konečně vrácena 
zpět Ostravanům.
Všechny části projektu se mají začít rea-
lizovat ještě letos. Po odtěžení usazenin 
by mělo následovat vybudování pří-
stavišť a dalších objektů na řece a také 
odpadovodu. Celkem to bude stát 588 
milionů korun, přičemž 41 milionů za-
platí město, zbytek budou dotace od mi-
nisterstva průmyslu a obchodu a z Regi-
onálního operačního programu.

Náměstek dále uvedl, že v projektu 
se nezapomíná na opatření vyjedna-
ná s ochránci přírody. „Úpravy řeky 
tak budou mít co nejmenší dopad 
na životní prostředí. Mezi nimi bude 
například vybudování deseti kamen-
ných hromad - stanovišť pro ještěrky, 
tří umělých nor pro ledňáčky nebo 30 
budek pro drobné ptáky, čtyř budek 
pro kachny morčáky a deseti budek 
pro netopýry,“ upřesnil.

Kolem Ostravice vzniknou také vi-
suté galerie i zastávky pro vodáky 
včetně přístavu. Budou tam také dva 
jezy, které by měly zvednout hladinu, 
a tím zpřístupnit řeku vodákům. Cy-
klostezky, které povedou podél Ostra-
vice, budou začínat u mostů v Koblově 
a v Hrabové se napojí na už existující 
vratimovskou cyklostezku, která bude 
pokračovat až do Beskyd.
  Marie Stypková

LÁKAVÉ PLÁNY. Pobyt u řeky Ostravice Ostravané v horkých dnech zatím příliš 
nevyhledávají. Už za dva roky by se ale mělo všechno změnit. Snímek zachycuje 
„vodomilce“ u soutoku řek Ostravice a Lučiny.   FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

www.slezska.cz & www.slezskaostrava.tv

k tématu
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Prožili adaptační pobyt v beskydech

Šanci má každý

SlezSká OStrava/  Na sklon-
ku loňského listopadu se 
zúčastnilo 25 žáků Základní 
školy Bohumínská výjezdního 
adaptačního pobytu.

Ten se konal v Hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích. Výjezdní pobyt byl 
jedním z cílů projektu s názvem První 
šance pro každého, který byl organi-
zován pro žáky 6. až 9. ročníků k reali-
zaci efektivní primární prevence. 
Na tento projekt získala škola dotaci 
ve výši 60 000 Kč z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje, a proto mohlo být 
pro děti připraveno mnoho činností 
a aktivit. Tématické okruhy vycházely 
z takzvaného Minimálního preventiv-
ního programu, a tak byla činnost dětí 

prostřednictvím interaktivních pro-
gramů zaměřena hlavně na získání zá-
kladních kompetencí prevence v rám-
ci zdravého životního stylu a také na 
využití neverbálních technik, jako 
jsou arteterapie, jóga, relaxace, pla-
vání, sportovní aktivity a psychohry 
zaměřené na modelové situace. 
Všechny tyto činnosti byly doprováze-
ny různými soutěžemi. Na vítěze, ale 
nejen na něj, pak čekala sladká odmě-
na. 
Všichni budeme rádi vzpomínat na 
dny prožité v horském hotelu Bezruč, 
kde se děti navzájem lépe poznaly, na-
vázaly nová přátelství a kde se různo-
rodá skupina stmelila v kolektiv.

Mgr. Jana Pěčková
realizátor projektu a školní metodik 

prevence

RELAX. Žáci si ze ZŠ Bohumínská si pohodových dnů v Beskydech dosyta užili. 
 FOtO/  archiv škOly

Únorové akce knihoven v obvodu Slezská Ostrava
HLADNOVSKÁ 49 / MUGLINOV
PrOJekt „OD DOlu k DOlu vanDruJeMe SPOlu“
Tento projekt byl realizován za podpory Nadace OKD

hoří, má panenko! - dvouměsíční blok; vědomostní 
soutěž (téma: hasiči a záchranáři pro 2. - 9. třídu) - celý 
měsíc během půjčování

Masopust, karneval, to by nikdo nečekal (výtvarná 
dílna; výroba karnevalových masek) - pondělí 14. 2. - 14.00 
- 16.00

hledej města… (pro děti od 10 – 15 let)
co víš, co znáš… (pro děti od 7 – 9 let) - vědomostní test 
- celý měsíc během půjčování

klub hladnýsek - setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče - pondělí 28. 2. od 15.00 
během půjčování

knihovnické doupě - literární kroužek - pravidelné 
setkání dětí ZŠ Chrustova 
úterý 15. 2. - 15.00 – 16.00 během půjčování

HOLVEKOVA 44 - KUNČIČKY
PrOJekt „OD DOlu k DOlu vanDruJeMe SPOlu....“
Tento projekt byl realizován za podpory Nadace OKD
beseda s dobrovolným hasičem pro děti
(ze ZŠ Kunčičky a pro zájemce z řad veřejnosti) - úterý 1. 
2. od 9.00 hod.

Koledníci se činili, vybrali přes milion
OStrava/  Ostravané, kteří 
přispěli do kasiček letošní 
Tříkrálové sbírky, věnovali na 
charitu skoro 1,3 milionu korun. 
Jak jsme vás již informovali, Charita 
Ostrava a Charita sv. Alexandra vyu-
žijí peníze na realizaci projektů, které 
podpoří rozvoj sociálních služeb pro 
seniory, lidi bez přístřeší, hospicové 
služby a chráněné dílny pro lidi se 
zdravotním postižením. 
Podle ředitele Charity Martina Pražá-
ka se do koledování v Ostravě a dal-
ších přilehlých obcích zapojilo více 
než tisíc dobrovolných koledníků. 
Letošní suma převýšila loňskou sbír-
ku o sedmašedesát tisíc, vybralo se 
přesně 1 281 293 korun.  (sy)

PRO DOBROU VĚC. Do kasiček koled-
níků přispívali už tradičně take občané 
Slezské Ostravy. Náš snímek zachycuje 
koledníky z Ostravy-Kunčiček, kteří 
navštívili s kasičkou slezskoostravskou 
radnici. Na snímku s farářem farnosti 
v Kunčičkách Darkem Sputem a pas-
toračním asistentem Zdeňo Skalkou. 
 FOtO/  Marie StyPkOvá

Tradiční turnaj ve stolním tenise
antOšOvice/  První lednovou so-
botu zorganizoval Sbor dobrovolných 
hasičů v Antošovicích již osmý ročník 
tradičního turnaje ve stolním tenise. 
Turnaj se konal v prostorách hasič-
ské zbrojnice a je pořádán vždy pro 
neregistrované hráče, a to bez rozdílu 
věku, či pohlaví. Letošního turnaje se 
zúčastnilo 18 hráčů, kteří v přátelské 
atmosféře měli nejen radost z pohy-
bu, ale za výkony mnohých z nich by 
se nemuseli stydět ani profesionálové. 
Vítězem turnaje se stal pan Tomáš 
Plaček, který ve finále porazil loň-
ského vítěze Tomáše Jalowiece. Třetí 
místo pak na stupních vítězů obsadil 
Daniel Kubenka. Všem gratulujeme 
a těšíme se na příští ročník tohoto 
turnaje.  (masch)

zápisy dětí do mateřských 
škol březen 2011
Skončily zápisy dětí do základních škol a rodiče našich nejmenších 
čekají na zápisy dětí do škol mateřských.  Zápisy dětí pro školní rok 
2011/2012 do mateřských škol městského obvodu Slezská Ostrava 
budou probíhat na všech níže uvedených školách od 10,00 do 15,00 
hodin ve dnech 15. a 16. března 2011. 

Přehled mateřských škol zřízených SMO, městským obvodem 
Slezská Ostrava:
Mateřská škola Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava Slezská Ostrava, Slívova 11/631

Mateřská škola Ostrava - Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 
31/1126

Mateřská škola Ostrava – Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková 
organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava – Koblov, Antošovická 107

Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava Hrušov, Na Liščině 12A/689

Mateřská škola Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Heřmanice, Požární 8/61,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Muglinov, Komerční 22a/704,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Kunčičky, Nástupní 19/146,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Kunčice, Frýdecká 426/28,  
příspěvková organizace

Silvestr na hradě
SlezSká OStrava/  Ostrava při-
vítala rok 2011 ohňostrojem 
na Slezskoostravském hradě. 
Ohňostroj sledovalo zhruba tisíc při-
hlížejících, kteří se vydali na toto ro-
mantické místo i proto, že Slezská 
Ostrava pořádala jediný oficiální půl-
noční ohňostroj v Ostravě. 
„V roce 2011 oslavíme hned několik 
výročí, například sto let od zahájení 
stavby naší krásné radnice nebo sto 
let od narození našeho rodáka Zdeňka 
Jirotky,“ řekl starosta Antonín Maš-
talíř, aby vysvětlil, proč se na noční 
obloze objevila během oslav také 
světelná stovka. „Slezskoostravský 
hrad je bezesporu jedním z nejnavště-
vovanějších míst v Ostravě a má svou 
neopakovatelnou atmosféru. Byla by 
škoda toho nevyužít. Navíc chceme být 
jakousi klidnější alternativou oslavám 
na Stodolní,“ dodal starosta.
„Bylo to skvělé. Je sice trochu zima, ale 
stálo to za to. Bylo opravdu na co se dí-
vat. Navíc tady hraje skvělá hudba, do-

stali jsme šampaňské, takže jsem nad-
míru spokojený“ uvedl Karel Šmouha, 
který na hrad přijel až z druhého 
konce Ostravy. „Kam se na nás hrabe 
celá Praha,“ liboval si další z návštěv-
níků s tím, že Slezskoostravský hrad 
je nádherné místo s romantickým ná-
dechem. „Je to úplně něco jiného, než 
ohňostroj někde na ulici,“ zhodnotila 
většina přítomných.  (sy) 

OHLÉDNUTÍ. Ohňostroj nad Slezsko-
ostravským hradem byl pro mnohé sku-
tečným zážitkem.  FOtO/  Petra nitkOvá

POzOr:  
změna 

kontaktních 
hodin 

kunČiČky/  Svého strážníka - 
okrskáře mohou občané osobně 
kontaktovat na ulici Holvekově 
44 v Ostravě-Kunčičkách (vedle 
knihovny). Mohou se tak na něj 
obrátit s žádostí o pomoc při ře-
šení nějakého problému, nebo 
třeba jen s žádostí o radu.
K 1. lednu 2011 došlo ke změně 
kontaktních hodin. Ty jsou nově 
stanoveny takto:
každé sudé úterý od 14:00 do 
17:00 hodin.
Počínaje 11. lednem 2011 zde 
budou v uvedené dny občanům 
k dispozici strážníci-okrskáři 
z Kunčiček a Kunčic.  (sy)
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zveme vás na koncert 

napsali jste nám
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. února 2011. 

Ostravská zoo bilancuje
loni ji navštívilo přes tři sta tisíc lidí

SlezSká OStrava/  V loňském 
roce navštívilo ostravskou 
zoologickou zahradu 328 621 
lidí. Letos zahrada oslaví 60 
let od svého vzniku. 

„Některé stavby se odehrály v chova-
telském zázemí, například výstavba 
pěstebních skleníků včetně vybudo-
vání zdroje na biomasu, většina se 
však týkala výstavby nových či re-
konstrukce starých a nevyhovujících 
chovatelských zařízení v návštěvnic-
ké části areálu. V prostorách bota-
nického parku vyrostly dvě moderní 
prostorné voliéry - voliéra pro orly 
mořské na Cestě vody a voliéra pro 
orly skalní na Cestě stínu,“ řekla mluv-
čí zoo Šárka Kalousková a dále dodala, 

že v místě původní dětské zoo vznikla 
expozice s domácími zvířaty nazvaná 
Na statku. 
„Největší stavbou loňska je bezesporu 
expozice Čitván, což je rozsáhlý kom-
plex pro medvědy ušaté a hulmany 
posvátné s doplňkovou expozicí pro 
atraktivní vydry malé a dvěma velký-
mi akvárii s rybami nepálských řek,“ 
upřesnila mluvčí s tím, že za zmínku 
stojí fakt, že areál se momentálně ply-
nofikuje, což má pro chod zoo obrov-
ský význam. 
Ostravské zoo se podle mluvčí daři-
lo i na poli chovatelském. „Opět jsme 
se aktivně zapojili do projektů na 
záchranu ohrožených druhů naší, re-
spektive evropské přírody. Podařilo se 
přirozeným způsobem odchovat dva-
cet mláďat sov pálených, sedm sýčků 

obecných a jedno mládě orlosupa bra-
datého. Všechna tato mláďata jsme 
bezplatně poskytli pro vypuštění do 
volné přírody u nás i v zahraničí,“ pro-
zradila. Přestože je loňská návštěv-
nost zoo zhruba o 30 tisíc menší než 
v roce předchozím, stále se ostravská 
zoo řadí mezi nejnavštěvovanější turi-
stické cíle v Moravskoslezském kraji. 
„Nižší počet návštěvníků přičítáme 
zejména dlouhodobě nepříznivému 
počasí v jarních měsících. Pro letošní 
rok chystáme řadu novinek. Bude to 
například otevření zrekonstruova-
ného pavilonu hrochů nebo nové ex-
pozice Papua pro plazy a ryby. Nej-
větší událostí roku by se pak mělo 
stát, pokud všechno dobře dopadne, 
narození dvou slůňat,“ uzavřela Ka-
lousková. (red)

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ. Ostravská zoo, která letos slaví 60 let od svého vzniku, je jedním z nejnavštěvovanějších míst 
v Ostravě.  FOtO/  lubOMír ČaSnOcha

Komorní baroko na radnici
SlezSká OStrava/  Cyklus 
komorních koncertů, které 
se konají za podpory statu-
tárního města Ostravy ve 
slezskoostravské radnici, 
pokračuje únorovým koncer-
tem souboru Barocco sempre 
giovane.
Komorní soubor Barocco sempre 
giovane je složen z mladých instru-
mentalistů, kteří dosáhli v posled-
ních letech vynikajících výsledků 
v interpretaci hudby baroka a klasi-
cismu. Spolupracují pravidelně s ta-
kovými sólisty, jako Václav Hudeček, 
Ivan Ženatý, Jiří Stivín, Michaela Fu-
kačová, ale i samotní členové sou-
boru vystupují v programech jako 
výrazní sólisté. Soubor stále častěji 
nahrává na CD, pro český rozhlas 
a koncertuje ve významných sálech 
u nás i v zahraničí. Impozantní bylo 
jejich předvánoční turné v českých 

městech, které vyvrcholilo vystoupe-
ním v pražském Rudolfinu a zejména 
na koncertu v Senátu ČR, který vysí-
lala živě Česká televize. Na koncertu 
ve slezskoostravské radnici uslyšíme 
vedle houslistky Zdeňky Krebsové 
a violisty Jiřího Kabáta také violon-
cellistu Jana Hališku, který je jedi-
ným českým interpretem známého 
koncertu B dur L. Boccheriniho 
v originální podobě a tento koncert 
ve spojení se souborem Barocco 
sempre giovane také v autentické 
podobě uslyšíme.
Koncert se koná v úterý 15. února 
2011 v 19 hodin v obřadní síni slez-
skoostravské radnice. Vstupenky 
za 100,- Kč si můžete zakoupit od 1. 
února v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 10,00 do 
17,00 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.  (jh, lk)

Zájmy lidí jsou různé
Známé rčení praví: Někdo má rád hol-
ky, jiný zase vdolky. Jsou mezi námi 
jedinci, kteří se přímo vyžívají v su-
permoderních věcech. Jsou ale i tako-
ví, kteří obdivují a uznávají věci staré. 
A právě k takovým patřím já. Jsem sice 
vděčná za všechny ty technické vymo-
ženosti, které nám zpříjemňují život, 
ale úcta ke starým věcem je můj malý 
koníček. Prohlížím si fotografie starší 
než sto let, obdivuji jejich často boha-
tě zdobené rubové strany, což mě udi-
vuje. Se stejnou úctou prohlížím staré 
Vlasty, Květy, Světy v obrazech a další 
časopisy, často za dvě koruny. 
Ze zažloutlých Poledních listů se na-
příklad dozvídám, že 16. září 1935 
přenášel státní francouzský rozhlas 
dvě skladby našeho Leoše Janáčka. 
V Ostravském večerníku z 12. říj-
na 1935 nacházím podrobný článek 
o petřvaldském hostinci „U Vašíčků“ 
a o situaci na tehdejší česko-polské 
hranici.
Polední deník z 29. října 1938 nás zve 
do slezskoostravského kina Palace na 

premiéru nejnovějšího českého velko-
filmu Bláhové děvče se Zitou Kabáto-
vou a Hanou Vítovou v hlavních rolích.
Ve sportovních rubrikách moravsko-
slezských deníků se dovídáme, že SK 
Slezská hrála v listopadu 1938 proti 
XI. Mostárnám 5:4, 11. prosince 1938 
proti AC Sparta v Praze a o týden poz-
ději proti SK Plzeň. 
V Nové svobodě ze 14. května 1945 je 
oznámení Slezské národní rady o tom, 
aby se všichni naši spoluobčané, kte-
ří byli v letech 1938/39 vyhoštěni, 
vrátili na svá stará místa. Potřebné 
informace udílí odbor SNR ve Slezské 
Ostravě, Bohumínská č. 27 v místnosti 
Slezské Matice osvěty lidové.
Dočítám se také o tom, že Čsl. demo-
kracie 17. července 1946 prohlásila, 
že děti ve věku od osmi do čtrnácti let 
budou kromě normálních potravino-
vých lístků pobírat zvláštní přídavky 
mýdla. 
Prostě listuji, pročítám a vzpomínám. 
A je mi hezky. 
 blažena Pazdiorová, Slezská Ostrava

Malovaný rovník bude i v Ostravě
SlezSká OStrava/  Ve Slezsko-
ostravské galerii se v těchto 
dnech shromažďují obrázky 
ostravských výtvarníků, kte-
ří se připojili k mezinárodní 
akci nazvané „Malovaný 
rovník“. 
Myšlenka projektu spočívá ve vytvo-
ření symbolického řetězu lidských 
rukou kolem celé zeměkoule. Má 
podnítit pozitivní myšlení a přispět 
k přátelství mezi národy. Praktická 
realizace projektu je v namalová-
ní 40 075 kusů obrázků o rozměru 
20x20 centimetrů. Díla budou malo-
vat umělci a osobnosti z celého světa. 
Z odevzdaných prací vznikne putovní 
výstava. 
„Projektům jako je tento, budu vždy 
nakloněna“, říká výtvarnice Danuše 
Marková. „Nevšední rovníková myš-
lenka se mi líbí a obdivuji jejího or-
ganizátora – akademického malíře 
Andreje Smoláka. Proto jsem ráda 
přispěla „svým jedním kilometrem“ 
do dlouhého řetězce obrázků, za nímž 
jsou podepsáni lidé podobného smýš-
lení. Svoji práci jsem nazvala Sluneční 
šlépěje, protože naše lidské směřová-
ní by symbolicky mělo ke slunci vést.“

Jak slibuje organizátor ostravské části 
projektu Malovaný rovník Mgr. An-
tonín Gavlas, můžeme se na putovní 
výstavu plnou pozitivní energie těšit 
i v Ostravě.  věra vahalíková 

Jak se žilo na moravské vesnici
Ve Slezskoostravské galerii 
právě probíhá výstava věno-
vaná novináři, učiteli a přede-
vším fotografovi Františkovi 
Horenskému. 

Je to osobnost možná trochu zapome-
nutá, ale jeho fotografie jsou maleb-
ným svědectvím života na moravské 
vesnici na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století.
František Horenský se narodil roku 
1866 v Pašovicích, což je vesnice poblíž 
Uherského Hradiště. Měl osm souro-

zenců a jen čtyři z nich se dožili dospě-
lého věku. František byl nadaný a stu-
doval na olomoucké teologické fakultě. 
Po dvou letech se rozhodl školu změnit 
a odešel na filozofii do Prahy. Tento 
odvážný krok nepotěšil rodiče, kteří 
Františka odmítli na studiích filozofie fi-
nančně podporovat. Vrací se tedy domů 
na Slovácko, kde nastoupil jako učitel na 
obecné škole. V té době začal fotografo-
vat a psát.  Přispíval především do Slo-
váckých novin a Moravské orlice. Jeho 
první kniha vyšla v roce 1894. 
„Pro etnografa mají Horenského 
fotografie a články především do-

kumentární význam“, říká PhDr. Ro-
mana Habartová, autorka výstavy a 
dodává: „Často jde o záznam obyčejů, 
které už zanikly. Autor prokázal vý-
jimečný pozorovací talent a schop-
nost postihnout atmosféru rodinné-
ho života i venkovských slavností.“ 
Na výstavě si můžeme na fotografi-
ích prohlédnout tradiční oděv pro 
všední sváteční příležitosti, svatby, 
pohřby, odvedence na vojnu, hry dětí 
na pastvě i krajinu na Uherskohra-
dišťsku. Výstava ve Slezskoostravské 
galerii potrvá od 27. ledna do 27. 
února 2011.  věra vahalíková

NADŠENÍ. Svou troškou do mlýna při-
spěla i ostravská výtvarnice Danuše 
Marková. Na snímku s galeristou Slez-
skoostravské galerie (vlevo) s Mgr. Vě-
rou Vahalíkovou. 
 FOtO/  Marie StyPkOvá
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První soukromou ubytovnu pro rodiny s dětmi mají kunčice

Respektují pravidla a je jim fajn
kunČice/  Podlouhlá budova 
uprostřed průmyslového 
areálu v Ostravě-Kunčicích. 
Vcházíme dovnitř. V ústrety 
nám běží několik malých 
capartů. K našemu údivu 
nekřičí, jen postávají, okukují 
nás a všichni slušně zdraví.
Vítá nás majitel objektu Milan Šuster 
a sympatická Ivana Nesétová, ředitel-
ka občanského sdružení CENTROM. 
Právě tito dva lidé se postarali o to, 
aby Romové, kteří zůstali bez střechy 
nad hlavou, měli kde bydlet.

Vcházíme do kanceláře majitele uby-
tovny, usedáme do křesel a necháme 
si vyprávět, jak se myšlenka zřídit 
první soukromou ubytovnu pro rodi-
ny s dětmi zrodila. 
„Na jedné straně tady byl nevyužitý 
objekt, na straně druhé jsem věděl, 
že mnozí Romové platí v komerčních 
ubytovnách vysoké nájemné. Věděl 
jsem, že většina z nich nemůže sehnat 
práci, přestože akceptuje zásady sluš-
ného soužití. S paní Nesétovou jsme 
dali hlavy dohromady a vznikla první 
soukromá ubytovna s doprovodným 
sociálním programem v České repub-
lice. Ta poskytuje převážně romským 
rodinám, které se ocitly v tíživé život-
ní situaci, nejen ubytování, ale také 
doprovodný sociální program. Nájem-
níci tady platí řádově o dva až tři tisíce 
nižší nájemné než v komerčních uby-
tovnách,“ popisuje Šuster.

Pomyslný trojúhelník funguje
„Ubytovna Family zahájila svůj pro-
voz v srpnu roku 2010. Oficiálnímu 
otevření předcházela řada jednání se 
všemi zapojenými subjekty a měsíční 
zkušební provoz.
Již od počátku bylo hlavním záměrem 
vybudovat ubytovnu cíleně orientova-

nou na rodiny s dětmi, kterým bude 
nabídnuta možnost dlouhodobého 
ubytování s nájemní smlouvou a pod-
pora v aktivním přístupu při řešení 
jejich celkové sociální situace,“ vy-
světluje Ivana Nesétová s tím, že pro-
to byla již v době plánování realizace 
tohoto záměru zahájena spolupráce 
majitele ubytovny s poskytovatelem 
sociálních služeb – organizací CEN-
TROM, o. s. - a místní samosprávou. 
Tyto subjekty tvoří vrcholy pomy-
slného trojúhelníku, v jehož středu 
stojí rodina se svými potřebami. Jas-
né rozdělení kompetencí a otevřená 
obousměrná komunikace mezi všemi 
zapojenými stranami zajišťuje funkč-
nost a účinnost podpory, která je rodi-
ně poskytována.

Společná drbárna
Vstáváme z pohodlných křesel vstup-
ní kanceláře a jdeme se podívat na 
zdejší nájemníky. Po chodbě se line 
libá vůně, která nás přivádí do velké 
kuchyně. Na jednom ze sporáků „pro-
bublává“ silný kuřecí vývar, v němž 
se převaluje hrášek s drobně nakrá-
jenou mrkvičkou, z talíře na stole na 
nás pokukují úhledné zelné závitky. 
Na židlích posedávají dvě starší ženy, 
mezi nimi pobíhají vnoučata a postá-
vají maminky. Všude panuje pohoda 
a klid. 
„Je to společná kuchyň, ale my tomu 
říkáme drbárna. Všichni se tady rádi 
scházíme. Při vaření si povídáme, ře-
šíme různé problémy a je nám dobře,“ 
říká Romana Pěntáková, která tady 
bydlí se svými dvěma syny. „Dřív jsem 
bydlela v domě RPG, ale protože jsem 
letos v lednu zaplatila nájem o den 
později, ocitla jsem se tady,“ vysvětlu-
je sympatická žena a doplňuje: „Jsme 
tady taková jedna velká rodina. Určitě 
se budu snažit sehnat něco většího, 
kluci už jsou přece jen velcí, takže je-
den pokoj nám nestačí,“ dodává. 

bez počítače ani krok
S kuchyní sousedí největší zdejší míst-
nost – společenská. Je vybavena ne-
jen vkusným nábytkem a televizí, ale 
také několika počítači a koutkem pro 
děti. „Všude je čisto a pořádek. Jednu 
z maminek právě zaučuje na počítači 
pracovnice v sociálních službách Mir-
ka Majovská, která je zároveň slez-
skoostravskou zastupitelkou. „Pokud 
si dnes lidé hledají práci, musejí znát 
alespoň základy práce na počítači. 
A to se je snažíme naučit. Pomáháme 
také s vyplňováním různých formu-
lářů, radíme rodičům, pokud si nevě-
dí rady s domácími úkoly svých dětí, 
prostě snažíme se jim ulehčit život, 
jak se dá,“ říká Majovská. 
Vycházíme znovu na chodbu a kle-
peme na jedny ze dveří. Otvírá nám 
mladý muž s miminkem v náručí. 
Pokoj, který je vkusně a moderně vy-
baven, obývají Eva Dunková a Michal 
Horváth. Před měsícem se jim naro-
dilo třetí dítě - chlapeček. Kromě něj 
mají roční holčičku a dalšího syna – 
dvouletého. „Jsme tady spokojeni, ale 
je to tady malé. Práci si sháním pořád, 
ale když někam přijdu a oni vidí, že 
jsem Rom, přestanou mít zájem,“ vy-
světluje otec tří dětí. 

chcete bydlet? 
Dodržujte pravidla.
„Velký důraz klademe na to, aby byly 
volné pokoje obsazovány rodinami, 
které mají skutečný zájem o řeše-
ní své sociální situace, jsou ochotny 
spolupracovat s pracovníky v sociál-
ních službách a zároveň jsou schopny 
dodržovat domovní řád,“ zdůrazňuje 
Ivana Nesétová s tím, že možné přijetí 
rodiny je vždy nejprve zkonzultováno 
se sociálními pracovnicemi a vedou-
cím sociálního odboru Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, do je-
hož obvodu ubytovna spadá, vyjádří 

se rovněž terénní pracovník, který 
rodinu zpravidla již delší dobu zná. 
„Po přijetí rodiny do zařízení je 
ihned zahájena spolupráce s terén-
ním pracovníkem ubytovny. Ten vy-
tvoří anamnézu a individuální plán 
rodiny, v němž společně s klientem 
stanoví cíle, kterých by rodina v bu-
doucnu ráda dosáhla, a postup ve-
doucí k jejich dosažení. Dva terénní 
pracovníci se na ubytovně střídají 
tak, aby byla zajištěna jejich přítom-
nost po celý den (od 6.00 do 23.00 
hod). V průběhu této doby jsou plně 
k dispozici ubytovaným osobám, 
poskytují jim základní sociální po-
radenství, pomáhají s obstaráváním 
osobních záležitostí (vyhledání lé-
kaře, zápis do mateřské školy atd.) 
a poskytují doprovod do nejrůzněj-
ších institucí.  Díky postupně vybu-
dovaným kontaktům a spolupráci 
se vzdělávacími a zdravotními in-

stitucemi a Úřadem městského ob-
vodu Slezská Ostrava jsou veškeré 
záležitosti uživatelů, o kterých se 
pracovníci dozvědí, a které má uži-
vatel zájem řešit, vyřizovány rychle 
a efektivně.  Marie Stypková

Vzpomínky na mé dětství na Zámostí
Když pročítám Slezkoostrav-
ské noviny, začínám opět 
vzpomínat, jak jsme tam na  
Slezské dlouhá léta žili. 
Bydleli jsme na rozhraní tehdejšího 
Muglinova a Slezské Ostravy v posled-
ním rodinném domku  Zahradní, po 
válce zvané Družstevní ulice, na břehu 
řeky Ostravice. Dnes v těchto místech 
stojí Domov pro seniory Kamenec. 
Z naší ulice zůstal jen bývalý hotel 
Balnar a ještě vedlejší menší domek. 
Po válce se vše pomalu dostávalo do 
normálních kolejí. My - děti v naší ulici 
- jsme si zase začaly hrát a později na-
vštěvovat školku na Seidlerově nábřeží 
a potom národní (obecnou) a střední 
školu (měšťanku) na Zámostí.
Chodili jsme si hrát k řece Ostravici, 
která ještě tehdy nebyla regulovaná, 
a pod naší zahradou byly velké topoly 
a rostla tam tráva. Jen vždy po povod-
ních trávu zavalily naplavené kameny 
a různá dřeva, ale brzy to tráva opět 
prorostla. 

Muntloch a bazaly 
byly pro děti ráj
Naším rajonem se později stával i svah 
kopce Muntloch nad válečnými kryty, 
kde byla na jaře spousta fialek. Naku-
kovali jsme polozasypanou dírou do 
krytu, ale dovnitř jsme se neodváži-
li. Díra byla později zcela zasypána 
a další dva vchody obezděny betonem 
a opatřeny těžkými vraty. Mnohem 
později se začal v kopci hloubit velký 
tunel a my jen z dálky pozorovali, jak 
z něj vyjíždějí hlínou a kamením plně 
naložená nákladní auta. Kolovaly růz-
né zprávy, k jakému účelu bude tunel 
sloužit. Po mnoha letech tam otevřeli 
vinný sklípek. Co je tam dnes, nevím. 
Také jsme hodně využívali samotné 
Bazaly v místech, kde dnes stojí fotba-
lový stadion. Celé území bylo tvořeno 
různými kopečky a dolinkami, porost-
lými trávou - prostě místo jako stvoře-
né pro různé dětské hry. 
Také jsme tam někdy chodili ze školy 
v hodinách tělocviku.  V zimě to byl 
zase báječný terén pro sáňkování a ly-

žování. Dědičnou ulici, která spojuje 
ulice Michálkovickou a Bohumínskou, 
jsme sjížděli na takzvaných kárkách, 
které si kluci vyráběli sami. Byla to 
čtyři kolečka (většinou ze starého ko-
čárku), pár prkýnek a volant. Krásně 
jsme je pojmenovali – stragula. Nád-
herně to z kopečka jelo. Kárky však 
neměli všichni, a tak hlavně my holky 
jsme škemraly o zapůjčení. Ne vždy to 
vlastník dovolil. 
Na Dědičné ulici dosud stojí obytný 
dům z červených cihel, říkali jsme 
mu obecňák. Přibližně za ním měl ve 
svahu hospodářství pan Navara. Pro-
vozoval povoznictví, jezdil s povozem 
a dvěma silnými koňmi. Na hlavě nosil 
velký slamák, připomínající sombre-
ro. Byla to svérázná postava Slezské 
Ostravy. 

První setkání se smrtí 
– otřesný zážitek
Michálkovická ulice ležela poněkud 
výše a byla spojena s Bohumínskou 
dvěma krátkými uličkami. Na rohu 
té kratší, blíže mostu, bylo malé pe-
kařství. Když jsme se vraceli ze školy, 
nechávali jsme si v prodejní místnos-
ti pekařství školní tašky a šli jsme si 
ještě hrát, v zimě klouzat nebo se 
koulovat, jak kdy. Paní pekařka nám 
to dovolila, i když tam někdy byla těch 
tašek velká hromada. Byla to moc 
hodná paní a někdy nás i obdarovala 
preclíky. Druhá ulička byla strmější 
a delší, nahoře na rohu Michálkovic-
ké bylo řeznictví, uprostřed uličky byl 
tzv. „konzum smíšeného zboží“, dole 
na rohu Bohumínské byl Lidový dům 
s velkým sálem, kde později měla vět-
šina ostravských škol taneční hodiny 
a také tam byla nezbytná hospoda. 
Na Lidový dům mi zůstala jedna vel-
mi smutná vzpomínka. Nevím už, kdy 
to bylo, ale už jsem chodila do školy 
a s dalšími dětmi jsme byli zrovna 

u Lidového domu, když se tam připra-
vovala místnost pro pohřební obřad. 
Vloudili jsme se dovnitř, na katafalku 
byly dvě rakve. Jedna z nich byla ote-
vřená, ležel tam mladík s ovázanou 
hlavou, u rakve stál starší muž, zřej-
mě otec mrtvého, hladil ho po hlavě 
a zoufale plakal. Ten zemřelý byl mla-
dý horník, který spolu s dalším zahy-
nul na jámě Trojice. Pro nás děti to 
byl otřesný zážitek a já na to dodnes 
nemohu zapomenout. 

Domy, kolonie i školy zmizely
Dnes už nic z toho není, původní 
stavby obou hlavních ulic zmizely, 
také obě hornické kolonie i naše ško-
la, obecná i měšťanka, i obytné domy 
nad školou. Vedle měšťanky jsme 
měli menší hřiště a také zahradu, 
kde jsme v hodinách přírodopisného 
kroužku sázeli květiny i zeleninu. Na 
zahradě rostla broskev, plody dozrá-
valy až o prázdninách a úrodu nám 
hlídal dědeček jedné mé spolužač-
ky, který bydlel hned naproti školy.  
V jednom roce byla úroda tak velká, 
že jsme velký balík broskví s panem 
učitelem Chrostkem poslali za spolu-
žáky na letní tábor. Jednou jsem také 
o prázdninách dostala na starost 
velkou krabici s housenkami bource 
morušového. Chodila jsem denně pro 
listí moruše, která rostla poblíž dneš-
ní lávky pro pěší u Nové radnice. Hou-
senky se nakonec zakuklily a z kukel 
se vyklubali zvláštní bílí motýli. Pan 
učitel je k mé žalosti omámil a pro-
píchl špendlíkem. Měli jsme je pak ve 
třídě dlouho vystavené.
V hudební škole E. Runda nad slezsko-
ostravskou radnicí jsem navštěvovala 
také hodiny klavíru. Ta do dnešních 
dnů naštěstí existuje. Hudební nauku 
jsme měli v menší budově vedle rad-
nice, snad to byla původní stará radni-
ce obce. V budově byla také knihovna, 

kam jsme si chodili půjčovat knihy. 
Dům byl později také zbourán. 

vozíky s uhlím mě fascinovaly
Chodívali jsme také od nás pěšky až na 
hřbitov přes celé Zámostí, kolem kina 
Oko a obchodů, míjeli jsme spořitel-
nu, na rohu přes křižovatku proti spo-
řitelně lékárnu a potom dále do ko-
pečka kolem vyšších obytných domů, 
které stály naproti slezskoostravské 
radnice. Pokračovali jsme kolem ško-
ly na Baranovci, pak následovala tzv. 
Höfrova vila (postavil si ji prý ředitel 
dolu Trojice) a dále pro mne vždy vý-
znamná zastávka u železného výtahu, 
který vytahoval důlní vozíky s uhlím 
na lanovou dráhu, která směřovala 
přes řeku Ostravici do Moravské Os-
travy. Dolů se pak spouštěly prázdné 
vozíky. Stávala jsem u plotu a vše po-
zorovala. Nemohla jsem se od té podí-
vané odtrhnout. 
Když jsem byla větší a s květinami 
z naší zahrady jsem chodila někdy na 
hřbitov sama, nezapomněla mi ma-
minka připomenout, abych dlouho 
u toho výtahu nepostávala a vrátila 
se včas domů. Ještě jsme prošli kolem 
Dolu Trojice a pak už to bylo kousek 
ke kostelu a na hřbitov. Cesta tehdy 
vedla do prudkého kopce. Dnes to 
vypadá zcela jinak, výškové rozdíly 
byly hodně upraveny, ale zmizela také 
řada budov i můj výtah vozíků. Z těch 
zbylých zůstala také Höfrova vila, kde 
jsme mívali vánoční besídky s nadíl-
kou pro děti, kterým zahynuli otcové 
za druhé světové války. I to skončilo, 
když jsme vyrostli. Dnes je vila opra-
vená a sídlí tam nějaká firma. 
Tak toho vzpomínání je už moc, chtěla 
jsem napsat jen pár vzpomínek na své 
dětství, ale stále se mi vybavovaly dal-
ší a další. Možná, že to někomu připo-
mene ty minulé časy a přidá se ke mně 
a zavzpomíná. Miroslava kníchalová

V  objektu se nachází celkem 12 
pokojů, sociální zařízení a  spr-
chy (zvlášť pro ženy a  zvlášť pro 
muže), prádelna, velká společen-
ská místnost s  prostorným dět-
ským koutkem, plně vybavená 
kuchyň a  jídelna. Za příznivého 
počasí mohou ubytované rodiny 
využívat také kryté venkovní po-
sezení s krbem.  Prostory jsou bez-
bariérové a splňují přísné bezpeč-
nostní a hygienické požadavky.

Už třetí miminko se narodilo v prosinci Evě Dunkové a Michalovi Horváthovi. Ro-
dina to zatím v jednom pokoji zvládá.  FOtO/  Marie StyPkOvá
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škola na baranovci – chlouba školství rakousko-uherské monarchie

Ve školním muzeu byly i pražské 
groše Jana Lucemburského
Populační růst obyvatelstva v Polské Ostravě ve 2. polovině 19. století se projevil i ve zvýšeném počtu školou povinných dětí. Kapacita tehdejších škol byla 
nedostatečná a většina tříd přeplněna. Ředitelství Salmových dolů muselo v roce 1870 založit ve své kolonii vlastní závodní školu, neboť stará škola, zřízená ve 
zrušeném kostele sv. Jiří u slezskoostravského zámku, už měla více než 200 žáků.

Pod tíhou nepříznivých okolností musela obec Polská Ostrava v roce 1874 za vydatné pomoci hraběte 
Wilczka, knížete Salma-Reiffescheidta, E. Zvěřiny, Severní dráhy Ferdinandovy a Vítkovických kameno-
uhelných dolů přistoupit k výstavbě nové školy na Baranovci. Základní kámen byl slavnostně položen 7. 
května 1874 a už 19. listopadu téhož roku byla škola dána do užívání.
Dobové relace uvádějí, že právě tato škola svou výstavností předčila všechny základní školy v hambur-
ské monarchii a její stavební plány byly zaslány na světovou výstavu v Paříži. Do této školy a její poboč-
ky v původní staré škole docházely děti z Polské Ostravy, z kolonií Zárubek, Zvěřina, Jalovec, z Hladnova, 
Muglinova, Hranečníku, Františkova a také ze sousedních malých obcí – Malých Kunčic, Kunčiček, osa-
dy Švrkl a Lipina, z Radvanic – celkem asi 800 dětí.
Dobová pohlednice školy na Baranovci z roku 1901 je signována podpisem vlastivědného pracovníka 
a ředitele školy K. J. Bukovanského. 

Správcem nově otevřené školy na Baranovci byl nadučitel František Žurovec, kterého v roce 1885 vy-
střídal Karel Jaromír Bukovanský. Ten se do povědomí Ostravska zapsal jako vlastivědný a kulturní pra-
covník. Považuje se za zakladatele ostravského muzejnictví a byl prvním historiografem dnešní Slezské 
Ostravy. Po svém příchodu do Polské Ostravy v roce 1870 začal budovat sbírku z regionálních artefaktů 
a vlastních archeologických výzkumů a tuto svoji stále se rozrůstající sbírku umístil v budově školy, kde 
setrvala až do doby, kdy ji odkoupila obec. V jeho záznamech se uchovalo i cenné svědectví o nálezu 
depotu mincí z doby Jana Lucemburského v lokalitě Mundloch, kde prováděl několik let archeologický 
výzkum. Tato zmínka nabývá historické aktuálnosti zejména v letošním roce, kdy si výstavou „Král, kte-
rý létal“ v Ostravském muzeu připomínáme 700. výročí od nástupu lucemburské dynastie na český trůn. 
Dne 5. dubna 1877 horník Jan Mayer z Muglinova při rozkopání meze vykopal malou hliněnou nádobu 
80 mm zvýši, nahoře 55, prostředkem 90 a spodkem 40 mm zšíři. V nádobě se nacházelo 160 stříbrných 
grošů českých, na nichž na straně lícní bylo vyraženo „Joannes Primus“. Dei gratia Rex Boemie (Jan I. 
z Boží milosti král český), na rubu stálo: Grossi Pragenses (groše pražské). 
O několik let později několik těchto grošů bylo darováno do přírodopisného kabinetu obecné školy 
v Muglinově samotným nálezcem.
Pohlednice z roku 1902 je unikátní vlastnoručními podpisy členů rodiny K. J. Bukovanského. 

Tuto pohlednici Trojického údolí vydal v roce 1912 nakladatel a majitel papírnictví ze Zámostí Fr. Skle-
nář. Na pravé straně Těšínské ulice v popředí se nachází objekt školy Na Baranovci. Na levé straně téže 
ulice naproti školy je patrná budova ředitelství Wilczkových dolů a nad ní se rozkládá areál staveb 
patřících Dolu Trojice. Na horizontu se vypíná kostel sv. Josefa.
V popředí, úplně vlevo, před budovou ředitelství a ulice Na Baranovci je patrný svah čedičového lomu. 
Původně to byla okrasná zahrada ředitele Wilczkových šachet Václava Stiebera, nositele Řádu FJI a sta-
rosty Polské Ostravy. O úpravu zahrady se pečlivě staral zahradník pan Havlíček. Podle pamětníků byla 
zahrada, zejména v letních měsících, kdy byla v plném květu, pěknou ozdobou obce. 
Po nálezu bohatého ložiska čediče v 90. letech 19. století byl na tomto místě otevřen lom, který byl 
postupně rozšiřován a po vytěžení ložiska zůstaly po něm patrné násypy a prohlubně. Dnes se v tomto 
místě nachází hřiště s výletní restaurací Stará kuželna.  Starší občané Slezské Ostravy si pamatují, že 
ještě po 2. světové válce zde bylo provozováno kluziště s přírodní ledovou plochou. Na křižovatce dneš-
ních ulic Těšínská a Na Baranovci byl postaven památník s nápisem v němčině a češtině: „Čedič z lomu 
Hanuše Wilczka ve Slezské Ostravě. Pevnost 3269 kg/cm2.“ Dnes je tento památník nezvěstný, několik 
nadšenců pro historii obvodu Slezská Ostrava údajně ví, kde se nachází.

Záběr Trojického údolí z roku 1915 vypovídá o tom, jak živé a zabydlené prostředí bylo v bezprostřed-
ním okolí školy na Baranovci – ta se nachází na okraji snímku vpravo. Nad budovou ředitelství Wilcz-
kových dolů vlevo je stavba s bílou fasádou. V ní byla zřízená dělnická kasárna. Ta vznikla přestavbou 
z bývalého hostince Na Baranovci. Původně se této lokalitě říkalo Na Baronovci, protože majitel hos-
tince se jmenoval Baron. Kasárna obývali ženatí havíři s rodinami a také svobodní horníci z venkova. 
Dozor nad kasárnou měl vždy starší ženatý havíř, jehož žena horníkům za mírný poplatek vařila. 
Významným prvkem v obraze krajiny Slezské Ostravy byly visuté dráhy – lanovky. Lanovka na sním-
ku obstarávala přepravu koksu, uhlí a hlušiny mezi Koksovnou Karolina v Moravské Ostravě a Dolem 
Terezie (Petr Bezruč) ve Slezské Ostravě. Stavba lanovky mezi těmito důlními podniky byla dokončena 
v roce 1928 a tento úsek byl v provozu 51 let. Půl století přepravovaly vozíky uhlí z Dolu Petr Bezruč 
na Koksovnu Karolinu – tam nabraly hlušinu a vezly ji zpět na Důl Bezruč, kde se překládala do dalších 
vozíků, které pak putovaly na odval. Jedenapadesát let cestovaly vozíky z areálu Karoliny nad Černou 
loukou, která byla kdysi skládkou koksu, překlenula řeku Ostravici, projela nad Starou střelnicí v bez-
prostřední blízkosti škvárového hřiště fotbalového klubu SK Slezská Ostrava a nad Slezskou Ostravou 
dorazily na Důl Petr Bezruč. I tato významná památka se dnes stala minulostí.

S využitím archivních textových materiálů připravil Česlav Pietoň, Muglinov
FOtOgraFie/  OSObní archiv ČeSlava PietOně
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  3 turnusy (vždy od pondělka do pátku)
 Ostrava 7. 3. - 13. 3. 
 Karviná 14. 3. - 20. 3. 
 Frýdek Místek 7. 2. - 13. 2.

  cena 2 700,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

Společenský ples
pod záštitou městského obvodu Slezská Ostrava

Hostem večera
THE BEATLES 

revival

Orientální tanečnice LATIFAH, bohatá tombola. 
K tanci a poslechu hraje kapela Orient Expres,
celovečerní praskání Rosti Petříka v malém sále.
Večerem provází ostravští herci a moderátoři 
Lukáš Červenka a Ivan Feller.  

5. března 2011 od 19:00 hodin

Dům kultury města Ostravy, 

28. října 124, Moravská Ostrava

Prodej vstupenek od 17. ledna 2011 na recepci budovy ÚMOb 
Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4 
po, st  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
út, čt   8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00 
pá      8:00 - 12:00 Vstupné: 290 Kč

národní týden 
trénování 
paměti
OStrava/  V rámci celosvě-
tové akce „Týden uvědomění 
si mozku“ pořádá Česká spo-
lečnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging. 

Národní týden trénování paměti 
se uskuteční od 14. 3. do 20. 3. 
2011. Cílem této akce je přesvěd-
čit nejen seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, 
když jí někdo poradí, jak na to. 
Trénování paměti je efektivní ná-
stroj proti oslabení paměťových 
schopností a zároveň rychlá ces-
ta ke zvýšení sebevědomí. 
Občanské sdružení Senior servis 
se k tomuto dni připojuje před-
náškou, která se uskuteční v úte-
rý 15. 3. 2011 v sále Biskupství 
ostravsko-opavského na Kos-
telním náměstí 1 v Ostravě v 10 
hodin. 
Přednáška je bezplatná a trvá 
zhruba 1 hodinu. Zájemci se mo-
hou na místě informovat na další 
kurzy Trénování paměti. Předná-
ší Mgr. Šárka Maňasová, CSc.

Určeno především pro seniory, 
kteří mají zájem se svou pamětí 
něco dělat a nenechat ji zahálet.

informace k umístění nádob na sběr 
drobného elektrozařízení z domácností
V lednu byly v Ostravě rozmístěny první stacionární kontejnery (zvony 
červené barvy) na sběr drobného elektrozařízení z domácností. Občané 
do těchto nádob mohou odkládat vysloužilé elektrospotřebiče, například 
mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice, hračky a další drobné 
elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají 
kontejnery také integrovaný box pro vhození použitých baterií a monočlánků.
Svoz těchto nádob bude 1x měsíčně zajišťovat OzO Ostrava s.r.o.

V  městském obvodě Slezská Ostrava se nádoby nachází na stanovišti pro 
separovaný sběr odpadů na ulici: Bohumínská 46/439, Švédská 85/749.

 hana nitková, vedoucí odd. ZaČ, odboru TSKZaH


