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Křižácké procesí
Z Ludgeřovic cestou přes Markvar-
tovice  k Božím mukám a dále přes 
les  na Koblov  směrem na Petřko-
vice jezdí křižácké procesí. Na tuto 
zmínku  jsem  narazila  při  hledání 
zajímavých informací pro kroniku 
Slezské Ostravy. Okamžitě  jsem si 
představila rytíře v brnění s vlají-
cími plášti a chocholy na helmicích. 
Je to ovšem trochu jinak. Jedná se 
o  lidovou  tradici,  během  které 
průvod  mužů  na  koních  objížděl 
zmiňované  obce.  A  proč  křižáci? 
V  čele  průvodu  vezli  velký  kříž. 
Tato  procesí  začala  chodit  někdy 
počátkem 18. století, kdy v našem 
kraji řádil mor. „Ta nemoc byla tak 
prudka, že gdo ji dostal, ten byl do 
tři dni mrtev, “ vzpomíná Antonín 
Mikolajek na vyprávění svého pra-
děda někdy po roce 1851. Nemoc 
dlouho  neustupovala  a  hlučínský 
rychtář navrhl kaplanovi  ludgeřo-
vického kostela uspořádat proseb-
né procesí o velikonočním pondělí. 
Všichni  muži,  kteří  ještě  zbyli,  za 
zpěvu  velikonočních  písní  objeli 
s křížem velký kruh kolem postiže-
ných obcí. Nemoc ustala a procesí 
se  na  památku  konalo  každý  rok 
„až do našich časuv“. Během let se 
stalo  prestižní  akcí:  „Byla  to  naše 
chluba  tato  procesij,  která  se  da-
leko  široko nekonala.  Průvod měl 
mnoho diváků z Hrušova, Přívozu 
i  samotné  Slezské  Ostravy.  Kaž-
dá  obec,  kterou  se  průvod  ubíral, 
zaplatila  „dve čtvyrtky piva –  jed-
na  čtvyrtka  měla  25  litruv,  jednu 
kistnu cigar – 100 kusu a neco ko-
naku“. Odpusťte autorovi vzpomí-
nek zvláštní pravopis.  I  když  jeho 
mateřským  jazykem  byla  čeština, 
absolvoval  pouze  německé  školy. 
Poslední z těchto procesí se konalo 
v roce 1901. 
Můžeme  ovšem  předpokládat, 
že  zvyk  objíždět  katastr  obce  má 
daleko  hlubší  kořeny.  Byl  spojen 
s  představou  magického  kruhu, 
který  lze  uzavřít,  a  tím  ochránit 
vesnici i pole k ní patřící před vším 
zlým. Pokud budete mít zájem, tak 
se i dnes můžete podobného zvyku 
zúčastnit. Třeba v Lukavci, který je 
místní částí Fulneku na Novojičín-
sku.  Mezi  jezdci  vedenými  „kreu-
zvaterem“  můžete  občas  na  koni 
vidět  i  Františka  Lobkowitze  bis-
kupa  ostravsko-opavské  diecéze. 
Tento  zvyk  obnovili  také  ve  Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Říkají mu „jizda 
kole obila“ a koná se  jako součást 
Staroveských  obecních  slavností. 
A  pokud  bychom  hledali  evrop-
skou  paralelu  křižáckých  procesí, 
museli  bychom  do  Horní  Lužice. 
V trojúhelníku měst Budyšína, Ka-
menze  a  Hoyeswerdy  se  setkává 
snad 1600 velikonočních jezdců.
Tak kam pojedete letos o Velikono-
cích?  Velikonoční  jízda  může  mít 
různé  podoby.  Našla  jsem  třeba 
pozvánku na Dámskou velikonoční 
jízdu  spojenou  se  cvičením  a  ha-
vajskou  masáží  nebo  Velikonoční 
jízdu  po  úzkorozchodné  řepařské 
trati  v  Kolíně  nebo  dokonce  Veli-
konoční spanilou jízdu splašených 
trubek, myslí se mopedů. Sníh roz-
tál a toulavé boty netrpělivě podu-
pávají v předsíni. Tak hlavně nezů-
stávejte doma.
 Mgr. Věra Vahalíková

editorial

Ve školce ředitelky Jarmily Chlopkové se děti cítí jako doma

Město ocenilo Jarmilu Chlopkovou
MUGLINOV/  Ředitelka 
Mateřské školy Keramická 
Mgr. Jarmila Chlopková byla, 
na návrh Rady městského 
obvodu Slezská Ostrava, u pří-
ležitosti Dne učitelů oceněna 
statutárním městem Ostrava 
jako „Výrazná pedagogická 
osobnost“. Město tak letos 
ohodnotilo práci patnácti 
ostravských pedagogů. 

„Začínala  jsem  v  roce  1975  jako  uči-
telka v mateřské škole v Kunčicích na 
Frýdecké  ulici,  šest  let  jsem působila 
v Koblově, pak v Antošovicích a v Mu-
glinově na Komerční ulici. V mateřské 
škole Keramická jsem ředitelkou již 25 
let,“ vypočetla Jarmila Chlopková.
Přiznala, že stát se učitelkou mateřské 
školy byl její dětský sen. „Přála jsem si 
to již v době, kdy jsem sama chodila do 
mateřské školy. Tehdy to bylo proto, že 
se mi  líbila  naše  paní  učitelka,  avšak 
později to bylo přání reálné a přizpů-
sobila jsem tomu i výběr vysoké školy,“ 
usmála se Jarmila Chlopková. 
Mateřská  škola  Keramická  v  Mugli-
nově pod jejím vedením doslova roz-
kvetla.  „Pamatuji  si,  jak  jsme  se  stě-
hovali.  Dům  byl  nevzhledný,  interiér 
zastaralý.  Postupem času dostala  vil-
ka hezký kabát a uvnitř se dovybavila 
novým nábytkem tak, aby se tady děti 
cítily dobře,“ líčila ředitelka.    
Školka před pár roky navázala dru-
žební  kontakty  s mateřskou  školou 
ve  vnitrozemí  Chorvatska.  „Jeden 
z  chorvatských  tatínků  vlastní  vilu 
na  pobřeží  Jaderského moře,  takže 
každoročně jezdíme s dětmi k moři 
a navíc se účastníme akcí a sportov-
ních  soutěží  ve  vnitrozemí.  Chor-
vaté  zase  jezdí  na  oplátku  k  nám, 
například v Ostravě vystoupil muž-

ský  pěvecký  sbor  PASIKA,“  uvedla 
Jarmila Chlopková. Na výměnné po-
byty dostává  školka dotace. K moři 
se  tak  dostanou  i  děti  ze  sociálně 
slabých rodin, které by jinak nemě-
ly šanci se k moři podívat. Společné 
akce a výlety začala školka pořádat 
s  MŠ  Požární  a  polskou mateřskou 
školou z Gorzyczek. Letos  je na po-
byt u moře přihlášeno 30 dětí, které 
pojedou  do  Chorvatska  v  doprovo-
du jednoho rodiče. 
Děti  si  připravují  se  svými  učitel-
kami kulturní vystoupení a s besíd-

kou  pak  jezdí  za  seniory  do  Domů 
s  pečovatelskou  službou  v  Mugli-
nově  a  Heřmanicích.  Vystoupením 
kontakt  se  seniory  nekončí.  Děti 
s  nimi  například  společně  malují 
velikonoční  vajíčka  nebo  vyrábějí 
vánoční  ozdoby.  Ve  školce  funguje 
keramická dílna, děti  jezdí na výle-
ty do okolí a za velký úspěch pova-
žuje ředitelka, že do školky dochází 
jednou  týdně  logopedka.  „V  této 
lokalitě  by  bohužel  rodiče  se  svý-
mi  dětmi  většinou  za  logopedkou 
nešli,  takže  je  s  dětmi  v  kontaktu 

přímo  ve  školce.  Díky  tomu  nastu-
pují děti do základní školy bez vady 
řeči,“  zdůraznila  ředitelka.  „Poda-
řilo  se  nám  vytvořit  prostředí,  ve 
kterém  se  děti  cítí  dobře  a  neplá-
čou, když jdou do školky, naopak se 
do ní těší,“ řekla Jarmila Chlopková 
a dodala: „Nic z toho by se nám ale 
nepodařilo, kdybychom tady nemě-
li  výborný  kolektiv,  který  pro  tuto 
školku dýchá. Proto letošní ocenění 
považuji za ohodnocení práce všech 
zaměstnanců  naší  mateřské  školy.“ 
 (rs)

S DĚTMI. Oceněná ředitelka mateřské školy Keramická Jarmila Chlopková s dětmi ze „své“ školky.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

O parkovišti na sídlišti Kamenec 
rozhodne anketa obyvatel
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Na sídlišti 
Kamenec poblíž Bohumínské 
ulice se zatím žádné nové 
parkoviště stavět nebude. 

Mezi  obyvateli  se 
rozšířila  informa-
ce  o  plánované 
výstavbě  a  rozší-
ření  parkoviště, 
které  pohltí  zeleň. 
„Původně  si  oby-
vatelé  stěžovali  na 
nedostatek  parko-
vacích míst.  Stáva-
jící  parkoviště  již 

nedostačuje. Proto jsme zadali studii, 
která by navrhla  řešení  této  situace,“ 

vysvětlovala  místostarostka  obvodu 
MUDr. Hana Heráková. 
Lidé bydlící na sídlišti se začali obávat, 
že parkoviště zabere zelené plochy mezi 
panelovými domy. „ Protože daná studie 
nebyla  dosud  projednána  se  samotný-
mi nájemníky okolních domů,  zastavili 
jsme projednávání dopadů navrhované-
ho řešení na životní prostředí,  tzv. EIA.  
Chceme  veřejnosti  nejdříve  představit 
několik variant,  jak v  této  lokalitě řešit 
problémy s parkováním. Lidé se rozhod-
nou, zda budou chtít dosavadní parkovi-
ště jen opravit nebo rozšířit, a jak dale-
ce,“ uvedla místostarostka Heráková. 
Občané se seznámí s návrhy v květnovém 
čísle Slezskoostravských novin a svůj ná-
zor pak mohou vyjádřit v anketě.   (rs)

zajímá vásEuroposlanec Falbr si prohlédl 
opravené byty RPG v Kunčičkách
Europoslanec JUDr. Richard Falbr na-
vštívil  v  pondělí  28.  března  Slezskou 
Ostravu. Společně se starostou měst-
ského obvodu Ing. Antonínem Mašta-
lířem si prohlédli opravené byty RPG 
a  jednali  na  ředitelství  společnosti 
ArcelorMittal. 

Richard Falbr jako bývalý odborový 
předák  si  přál  setkat  se  s  odboráři 
Arceloru.  Hovořil  s  předsedou  od-
borů  Romanem  Bečicou  i  dalšími 
odboráři.  „Odbory  ve  společnosti 
ArcelorMittal fungují výborně a po-
těšilo mě, že představitelé odborářů 
jsou chytří  lidé, skuteční odborníci. 
Potvrdili,  že  i  ArcelorMittal  k  nim 
má  vstřícný  postoj,“  hodnotil  Ri-
chard Falbr. „S vedením společnosti 
jsme samozřejmě hovořili  i o  jejich 
nových  investicích  do  provozu  i  do 
životního  prostředí.  ArcelorMittal 
bude nadále snižovat emise a inves-
tovat  do  odprášení,“  prozradil  Ing. 
Antonín Maštalíř.
Společně  navštívili  i  opravené 
domy společnosti RPG Byty v osa-
dě Míru v Kunčičkách a prohlédli si 
vzorový  byt  ve  Vratimovské  ulici. 
„V  těchto  opravených  domech  by 
měli  být  domovníci,  aby  dohlíželi 
na  dodržování  pořádku,“ mínil  Ri-
chard  Falbr.  Ocenil,  že  soukromá 
společnost  takto  opravuje  byty 
i v sociálně vyloučených lokalitách. 
 (rs)  

SETKÁNÍ. Starosta Slezské Ostravy 
a senátor Ing. Antoním Maštalíř (vpra-
vo) hovoří s europoslancem Richardem 
Falbrem během jeho návštěvy našeho 
obvodu.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL
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Multifunkční návštěvnické centrum bude postaveno z ekologických materiálů

V ZOO vzniká centrum ekologické výchovy
SLEZSKÁ OSTRAVA/ V ostravské 
zoologické zahradě vznikne 
středisko ekologické výchovy. 
Nejvíce jej budou navštěvovat 
školáci, počítá se však i s vyu-
žitím pro veřejnost. 

Zoologická  zahrada  Ostrava  pořádá 
interaktivní  programy  pro  školáky 
ve výukovém centru,  které  je umís-
těné téměř ve středu areálu. Již nyní 
však probíhají přípravy na výstavbu 
multifunkčního návštěvnického cen-
tra,  jehož  součástí  bude  i  moderní 
středisko ekologické výchovy. „Hlav-
ní částí multifunkčního centra bude 
restaurace  s  celoročním  provozem, 
která naší  zoologické zahradě citel-
ně  chybí.  Návštěvníci  nemají  mož-
nost  kvalitně  se  najíst.  V  případě 
deštivého  nebo  chladného  počasí 
se  v  budově  ohřejí,“  sdělila  tisková 
mluvčí zoologické zahrady Mgr. Šár-
ka Kalousková  s  tím,  že návštěvníci 
si  často  stěžovali  na  chybějící  re-
stauraci.  V  budově  bude  postaveno 

středisko  ekologické  výchovy.  „Bu-
deme v něm pořádat  zajímavé  akce 
pro školní třídy, středisko otevřeme 
i veřejnosti a budou se v něm konat 
přednášky,“ přiblížila Šárka Kalous-
ková.  
K  návštěvnickému  centru  bude  pa-
třit  odpočinková  zóna  s  posezením, 
dětským  hřištěm  a  herními  prvky 
zaměřenými  na  témata  souvisejícími 
s ochranou vod. I při odpočinku se děti 
budou  nenásilnou  formou  vzdělávat 
a  nacházet  kladný  vztah  k  přírodě.  
„Celá budova bude postavena jako níz-
koenergetický  objekt  z  ekologických 
materiálů.  Použijeme  obnovitelné 
zdroje  energie  pro  její  provoz,  ať  už 
sluneční  energii  nebo  biomasu,“  vy-
světlila mluvčí.    Výstavba  návštěvnic-
kého centra začne na přelomu května 
a června a potrvá 14 měsíců. Veřejnos-
ti začne sloužit na jaře roku 2013. 
Celá stavba si vyžádá investici ve výši 
80 milionů korun, přičemž 67 milionů 
pokryje  dotace  z  Regionálního  ope-
račního  programu.  Zbývající  částku 
pokryje rozpočet města Ostravy.   (rs) NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM. Vizualizace multifunkčního návštěvnického centra.  FOTO/ ARCHIV ZOO

Hlavní vchod do radnice 
bude kvůli opravě uzavřen
Slezskoostravská  radnice  připravuje 
opravu  schodiště.  Z  tohoto  důvodu 
bude uzavřen hlavní  vchod ve dnech 
26.  dubna  až  6.  června.  „Schodiště 
je  ve  špatném  technickém  stavu.  Při 
opravě  je  třeba  provést  oddilatování 
schodiště  od  budovy  radnice,  izolaci 
stávajícího  obvodového  zdiva,  sana-

ci  nosné  železobetonové  konstrukce 
a  výměnu  žulové podesty,  schodišťo-
vých stupňů a podstupnic,“ popsal ve-
doucí odboru technické správy budov 
Ing. Josef Hykl. 
Během opravy bude sloužit ke vstupu 
do  budovy  slezskoostravské  radnice 
boční vchod z Keltičkovy ulice. 

Vyjedou historické trolejbusy
K  dubnovému  Dni  památek  a  sídel 
přispěje  i  Dopravní  podnik  Ostra-
va.  Na  trase mezi  Hlavním  nádražím 
a Dolem Michal vypraví v sobotu 16. 
dubna historické trolejbusy. 
Pojedou z nádraží kolem Nové radni-
ce,  přes Most Miloše  Sýkory  a  zasta-

vovat  budou  na  náměstí  J.  Gagarina, 
u  Dolu  Petr  Bezruč  a  ZOO.  Na  Dole 
Michal je připravena prohlídková tra-
sa.  Jízdné se platí přímo v  trolejbuse 
a  Dopravní  podnik  Ostrava  upozor-
ňuje, že pro historickou  jízdu neplatí 
měsíčníky ani další typy jízdenek.  (kl)

Začala sbírka pro psí útulek
Veřejná  sbírka  ve  prospěch  psího 
útulku  v  Ostravě-Třebovících  začala 
1. března a potrvá až do konce  ledna 
roku 2014. Kdo chce přispět, může po-
slat jakoukoliv finanční částku na účet 
110189–1649297309/0800.  Peníze 
získané  v  této  sbírce  poslouží  na  ná-
kup potřeb pro psy. 
Útulek má 149 kotců a od doby  jeho 
založení v roce 1998  jím prošlo přes 
15  tisíc  pejsků  ze  všech  ostravských 
obvodů, tedy i ze Slezské Ostravy. Při-
bližně třetina psů se vrátila původním 
majitelům,  protože  se  zaběhli  nebo 
ztratili,  7500  pejsků  pak  našlo  nové 
majitele. 1600 psů muselo být utrace-
no nebo uhynulo na následky špatné-
ho zacházení, zranění či nemocí. 
Každý pejsek v útulku projde veterinární 
prohlídkou a je odčervený. Útulek provo-
zuje Městská policie Ostrava, vlastníkem 
je statutární město Ostrava.   (rs) ÚTULEK. Pejsci z třebovického útulku.  FOTO/   ARCHIV

Semináře o podnikání jsou 
určeny i pro veřejnost
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu 
práce v našem kraji a soulad pracovní-
ho a  osobního  života  jsou  základními 
tématy  vzdělávacího  projektu  Agen-
tury  pro  regionální  rozvoj  s  názvem 
Adam  a  Eva.  Na  konci  dubna  začnou 
semináře,  kterých  se  může  zúčastnit 
nejširší  veřejnost.  Přestože  agentura 
oslovila úřady práce, malé a střední fir-
my, přihlásit se může každý. Semináře 
jsou bezplatné, agentura dokonce pro-
plácí hlídání dětí po dobu trvání kurzu. 
První  ostravské  semináře  jsou  urče-
ny těm, kteří by rádi začali podnikat 

a nevědí, jak na to – nejen po stránce 
formalit,  ale  třeba  také  podnikatel-
ských  možností  nebo  základů  mar-
ketingu  či účetnictví OSVČ. V květnu 
v  Ostravě  proběhne  seminář  zamě-
řený  na  osobnostní  růst  a  harmonii 
pracovního a osobního života. Agen-
tura  pro  regionální  rozvoj  postupně 
uspořádá  akce  se  stejnou  tématikou 
i v dalších větších městech kraje. Dal-
ší  informace  a dotazy můžete poslat 
mailem na adresu svajcakova@arr.cz  
nebo  je  získáte  na  tel.  čísle 
596 691 261.   (rs)

Centrum bezpečné jízdy školí 
hříšníky i poctivé řidiče
Centrum  bezpečné  jízdy,  které  se  na-
chází  v  areálu  firmy  Libros  v  Přívoze, 
je  v  plném provozu.  Centrum provádí 
jednodenní  kurzy,  po  jejichž  absolvo-
vání  si  řidiči  mohou  umazat  trestné 
body  získané  za  dopravní  přestupky. 
Ale pozor! Body může umazat jen řidič, 
který  nemá  více  než  deset  trestných 
bodů a nedopustil se přestupku, který 
byl  ohodnocen  šesti  a  více  trestnými 
body. Umazávat  body  tedy mohou  jen 
ti motoristé, kteří se dopustili menších 
přestupků a nedá se na ně pohlížet jako 
na „piráty silnic“. První část kurzu tvoří 
teorie,  ve  druhé  části  se  na  polygonu 
učí zvládat krizové situace, především 
smyky. Kurz stojí 5800 korun. 
„Tento kurz ale není určen jen řidičům, 
kteří si chtějí umazat trestné body. Může 
přijít  kdokoliv,  kdo  se  chce  zdokonalit 

v řízení,“ řekl majitel společnosti Libros 
Libor Václavík. Populární  je především 
škola smyků. Zatímco do kurzů se kvů-
li odečtu trestných bodů přihlásilo přes 
500 hříšníků, své řidičské umění si bez 
potřeby  odečtu  bodů  přišlo  vyzkoušet 
dalších 300 motoristů. „Nabízíme i kur-
zy pro řidiče autobusů, nákladních vozů 
nebo  pro  příslušníky  záchranných  slo-
žek,“ dodal Libor Václavík. 
Společnost  Libros  spolupracuje 
s  městským  obvodem  a  především 
s  mateřskou  školou  Keramická  na 
projektu Ostravská dopravní školička.  
Díky  ní  se  děti  z  ostravských mateř-
ských  škol  učí  orientovat  v  doprav-
ním  provozu,  poznávají  značky,  učí 
se správně přecházet silnici, využívají 
pracovní sešity a  jezdí na speciálním 
hřišti v dětských autíčkách.   (kl)

První letošní vítání občánků v měst-
ském  obvodu  Slezská  Ostrava  se 
uskutečnilo  v  sobotu  26.  února. 
Radnice pozvala 60 dětí narozených 
od  října  do  prosince  roku  2010. 
Tento  den  vyšlo  počasí,  svítilo  slu-
níčko,  takže  účast  byla  hojná.  Děti 
přivítala  zastupitelka Mgr.  Ludmila 
Ohnheiserová. 
Všechny  novorozené  děti  obdrže-
ly  malé  dárky  a  pamětní  knížky. 
V  krátkém  kulturním  programu 
přednesly  básničky  žákyně  ze  zá-
kladní  školy  Bohumínská.  Další 
vítání občánků našeho obvodu pro-
běhne v květnu.   (ld)

Na radnici uvítali nové občánky

Vysoká škola podnikání obdarovala vozíčkáře 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Vysoká  škola  podnikání,  která  sídlí 
v Michálkovické ulici  ve  Slezské Ostravě, uzavřela konfe-
rencí  dvouletý  projekt  nazvaný  Sociální  podnikání  jako 
způsob myšlení a tvořivosti. 
Zástupci  školy  na  konferenci  předali  vozíčkáři  Michalu 
Kurkovi, který prodělal v dětství mozkovou obrnu, nový in-
validní vozík. „Moc všem děkuji. Nyní budu moci sám jezdit 
za kamarády, se školou na výlety  i do přírody. Vozík také 
hodně pomůže mé mamince, aby se mnou neměla tolik sta-
rostí,“ dojemně děkoval Michal Kurka.  Invalidní vozík má 
kvalitní dvojí brzdy,  jednodušší ovládání,  vyztužená záda 
a hoch si na něj může lépe sednout sám. 
„Velmi si cením toho, že se Vysoká škola podnikání věnu-
je  sociální  tematice  a  sociálnímu podnikání.  Je  dobře,  že 
tento projekt napojila na praxi. Vytváří tak podmínky pro 
sociální podnikání v celé naší republice,“ zdůraznil staros-
ta Slezské Ostravy a senátor  Ing. Antonín Maštalíř. Uvedl 
také, že v Senátu se probírají připravované sociální zákony 
a důležité pro něj budou i názory představitelů této školy, 
kteří se profesně zaobírají sociální tematikou.   (rs)   

DAR. Michal Kurka děkuje za nový kvalitní invalidní vozík. 
Vlevo naslouchá rektor Vysoké školy podnikání Vladimír 
Krajčík, vpravo výkonný ředitel této školy Radan Jünger 
a v pokleku třídní učitelka Michala Iveta Hrabcová. 
 FOTO/ RENÉ STEJSKAL 

VÍTÁNÍ. Nově narozené občánky obvodu Slezská Ostrava slavnostně vítala v prostorách 
slezskoostravské radnice zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová.  FOTO/SILVA KURKOVÁ 
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Městská policie Ostrava

Ostravané vydělali tříděním 
téměř 26 milionů korun
Ostravané vydělali svému 
městu miliony tříděním 
odpadu i v roce 2010. 
Za vytříděný odpad v roce 2010 získa-
la  Ostrava  od  společnosti  EKO-KOM, 
která zajišťuje využití odpadu z obalů, 
odměnu ve výši 25 800 000 korun. Je 
to téměř o dva miliony korun více než 
za rok 2009.
Od  roku  2011  proto  společnost  za-
vedla  dvousměnný  svoz  separova-
ných  odpadů,  díky  kterému  bude 
mít  OZO  prostor  rozšířit  možnosti 
pro třídění.
OZO  Ostrava  ve  spolupráci  s  měst-
skými  obvody  v  minulém  roce 
vybudovalo  další  hnízda  na  sepa-
raci  odpadu  v  ostravských  ulicích 
a  pokračovalo  ve  vyzývání  občanů 
k  třídění  odpadu.  „A občané v  roce 
2010 skutečně vytřídili velké množ-
ství  odpadu.  Do  zelených,  žlutých 
a  modrých  kontejnerů  na  separaci 
ho celkem odnesli více než devět ti-
síc  tun,“ uvedla  tisková mluvčí OZO 

Vladimíra  Karasová.  Občané  za mi-
nulý  rok  vytřídili  4100  tun  papíru, 
2800 tun plastu a 2200 tun skla. 
 „Velmi nás těší, že jsou občané Os-
travy stále zodpovědnější ke svému 
okolí  a  důležitost  třídění  odpadu 
si  uvědomují  stále  víc.  Budeme  se 
i  nadále  snažit,  aby  pro  ně  třídění 
odpadu bylo co nejjednodušší,“ po-
dotkl  ředitel  společnosti  OZO  Ost-
rava Karel Belda.  I  v  letošním roce 
bude ve městě pokračovat budová-
ní  nových  stanovišť  kontejnerů  na 
separovaný  sběr  odpadu,  na  které 
OZO  věnovalo  městským  obvodům 
finanční dary. 
Společnost  zavedla  dvousměnný 
provoz  na  svoz  a  třídění  separova-
ného  odpadu  a  zrušila  sobotní  svo-
zy. Největší problémy však osádkám 
svozových  vozidel  způsobují  řidiči, 
kteří parkují u separačních míst. OZO 
proto  žádá  občany,  aby  ani  v  odpo-
ledních  hodinách  neparkovali  před 
kontejnery  a  umožnili  tak  jejich  vy-
prázdnění.   (kl)

Majitelé poškozených hrobů musí nahlásit škody Policii ČR

Zloděj, který poničil 210 hrobů, byl dopaden
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Hyenis-
mus. Jinak se nedá nazvat 
počínání zloděje, který 
raboval hroby na centrál-
ním hřbitově ve Slezské 
Ostravě. 

Zloděj  vykrádal  začátkem  letoš-
ního  roku  hroby  v  areálu  Ústřed-
ního  hřbitova  ve  Slezské  Ostra-
vě.  Poškodil  210  hrobů.  Většinou 
ukradl  rámky  i  s  dvířky,  kam mo-
hou  pozůstalí  umísťovat  drobné 
upomínkové  předměty.  Ne  všichni 
pozůstalí  chodí  na  hřbitov  pravi-
delně, přesto by se měli jít podívat, 
zda  jsou  hroby  jejich  příbuzných 
v pořádku.  „Žádáme proto občany, 
kterým byl hrob poničen, aby se te-
lefonicky ozvali na bezplatnou lin-
ku  158  nebo  kontaktovali  policis-
ty  Obvodního  oddělení  policie  ve 
Slezské  Ostravě  na  telefonní  lince 
974  725  654  nebo  974  725  661,“ 
sdělila  policejní  mluvčí  Vladimíra 
Pietraszová. 

Strážníci a policisté zloděje již dopad-
li.  Hlídka městské  policie  jej  vyrušila 
v polovině března přímo při vykrádá-
ní vitríny v urnovém háji. 34letý zloděj 
se  snažil  prchnout  a  ukrýval  se mezi 
hroby. Strážníci proto přivolali Policii 
ČR  a  společně  vykradače  hrobů  po 
krátké honičce dopadli. Zloděj se při-
znal  a  potvrdil,  že  ukradená  kovová 
dvířka  a  rámečky  vitrín  prodal  jako 
barevné  kovy  do  sběrny.  Z  jednoho 
hrobu  získal  přibližně  tři  čtvrtě  kilo-
gramu  kovu.  Škoda  byla  předběžně 
vyčíslena na 160 tisíc korun a může se 
ještě zvýšit, pokud škodu nahlásí další 
poškození lidé. 
Na zvýšený počet krádeží na hřbitově 
zareagoval  i městský  obvod,  který  je 
vlastníkem pozemků ústředního hřbi-
tova tím, že zajistil zvýšenou ostrahu 
areálu.  Bezpečnostní  agentura  zvýší 
počet pochůzek se psem a jízdní slož-
ka  městské  policie  častěji  vyjede  na 
kontroly  hřbitova.  Současně  byla  po-
dána  žádost městu  o  dokrytí  finanč-
ních prostředků na zlepšení kamero-
vého systému areálu.

 (rs)

ŘÁDĚNÍ ZLODĚJE. Na snímku je vidět, jak zloděj kovů poničil hroby, když z nich vytrhal kovová dvířka a rámky. 
 FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Úřad stanovil záplavové území Odry 
Záplavové území řeky Odry 
bylo změněno tzv. opatřením 
obecné povahy odboru život-
ního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje. 

„Záplavové  území  se  nachází  v  délce 
přibližně  21  kilometrů  od  silničního 
mostu  v  Polance  nad  Odrou  po  dál-
niční most  v  Bohumíně,“  konstatoval 
vedoucí  odboru  územního  plánování 
a  stavebního  řádu Bc. Karel Kosmák. 
Záplavové území se týká také našeho 
městského  obvodu,  konkrétně  okolí 
řeky v Antošovicích, Koblově a Hrušo-

vě.  V  grafické  příloze  jsou  vymezeny 
hranice  záplavových  území  Q5,  Q20, 
Q100  (pětileté,  dvacetileté  a  stoleté 
vody). Aktivní část záplavového území 
mnohde  kopíruje  hranice  až  stoleté 
vody, nejvíce však v Koblově, a to ze-
jména v tzv. oblasti Žabníku, Tabulek 
a rybníku Kamenec.
„V aktivní části záplavového území se 
nesmí  provádět  ani  povolovat  žádné 
stavby s výjimkou vodních děl, staveb 
pro  regulaci  řeky,  odvádění  srážko-
vých  vod,  dopravní  a  technické  in-
frastruktury. Také se  tam nesmí  těžit 
nerosty a zemina způsobem, který by 
zhoršoval odtokové podmínky, v zóně 
je  rovněž  zakázáno  provádět  terénní 

úpravy,  skladovat  odplavitelný mate-
riál, zřizovat oplocení nebo živé ploty, 
nesmí se v ní ani kempovat či tábořit,“ 
upřesnil Bc. Karel Kosmák. 
Aktivní  část  záplavového  území  je 
vymezena  v  grafické  příloze  mod-
rou barvou. Tuto není možné pro její 
rozměr  přetisknout.  K  nahlédnutí  je 
na odboru územního plánování a sta-
vebního  řádu  (stavební  úřad)  Úřadu 
městského  obvodu  Slezská  Ostrava 
(III. nadzemní podlaží, nám. Jurije Ga-
garina č.4, Slezská Ostrava), taktéž na 
webových  stránkách  www.slezska.cz 
v  záložce  Vyhlášky,  kde  je  vymezena 
v  mapovém  systému  Moravskoslez-
ského kraje žlutou barvou.   (rs) 

V Koblově káceli stromy
Dva muži začali 16. března kácet v Koblově stromy. Zaměstnancům úřadu 
městského obvodu se jejich počínání nelíbilo, proto přivolali na místo hlíd-
ku městské policie. Dřevorubci ve věku 55 a 64 let pokáceli stromy. Kmeny 
a silnější větve rozřezali na menší kusy a nakládali je do dodávky. Když do-
razili strážníci, měli dodávku z poloviny plnou. Oba výtečníci začali tvrdit, 
že  stromy nepokáceli  oni,  nýbrž  někdo  jiný.  Prý  si  vzali  na  topení  jen  to, 
co leželo na zemi. Nařezané dřevo museli z auta vyložit a v přestupkovém 
řízení jim hrozí pokuta 15 tisíc korun. 

Cizí muž v cizím domě
Na pozemek a následně do domu ženy ve Slezské Ostravě vnikl neznámý muž. 
Šokovaná obyvatelka domu okamžitě  telefonicky přivolala strážníky. Mezitím 
muže zadržel její syn a vyvedl jej před dům. Když hlídka dorazila na místo, stáli 
syn majitelky domu a neznámý výtečník před domem. Ten chtěl po spatření slu-
žebního auta prchnout, strážníci jej však rychle dostihli a zadrželi. Sedmačtyři-
cetiletý muž tvrdil, že na zahradě hledal kovový šrot a dovnitř šel jen proto, aby 
se zeptal, zda nějaký nemají. S touto výmluvou neuspěl a strážníci  jej předali 
přivolaným policistům.   (kl)

Co všechno musí strážníci 
ve Slezské Ostravě řešit?
Území obvodu Slezská Ostra-
va je rozčleněno na 18 okrsků, 
z nichž každý „spravuje“ jeden 
pověřený strážník - okrskář. 
Každý okrsek je v něčem 
specifický. Řada problémů, 
které zde strážníci řeší, je 
však společná většině lokalit. 
V Hrušově, zejména v lokalitě Liščina, 
řeší  strážníci  poměrně  často  krádeže 
kovového materiálu a rozebírání opuš-
těných domů, o které se majitel řádně 
nestará a které jsou ponechány napo-
spas  nájezdům nenechavců.  Ti  z  nich 
odnášejí  vše,  co  jim  přijde  pod  ruku. 
Zloději  kradou  kovový  materiál  také 
v areálu bývalého Dolu Petr Bezruč. 
„V  ulicích  Pstruží  a  Nadační  v  Kun-
čičkách dochází často k rušení noční-
ho  klidu.  Obdobná  situace  je  v  okolí 
restaurace  Isora  v  Koblově.  Naopak 
k  narušování  občanského  soužití 
v  důsledku  neshod  mezi  místními 
obyvateli dochází v Heřmanicích u re-
staurace  Na  Hřišti,“  popsala  mluvčí 
Městské  policie  Ostrava  Vladimíra 
Zychová. 
Na území  celého obvodu se  strážní-
ci  každý  měsíc  zabývají  desítkami 
případů  neoprávněného  pohybu 
a zdržování se osob, především těch 
bez trvalého přístřeší. Tito lidé obsa-
zují  opuštěné  domy  a  objekty.  Bez-
domovci  často  obtěžují  nakupující 
u  prodejny  potravin  v  Hladnovské 
ulici  a  požadují  po  nich  drobné  fi-
nanční obnosy. Často popíjejí alkohol 
a pak jsou agresivní. 
Problémem  jsou  také  černé  sklád-
ky, pálení kabelů v  lesních porostech 
a  velký  počet  volně  pobíhajících  psů 

bez majitele. Většina problémů se dá 
řešit.  „Z  velké  části  pomáhají  nebo 
upozorňují místní  občané,  kteří  spo-
lupracují s okrskáři. Ti se díky osobní 
znalosti dané lokality a s poznatky ob-
čanů snaží co nejrychleji sjednat pořá-
dek,“ vysvětlovala policejní mluvčí. 
Městská policie se zaměřuje i na pre-
venci.  Týká  se  především  dětí, mlá-
deže  a  seniorů,  některé  preventivní 
akce  jsou  ale  zaměřeny  na  širokou 
veřejnost.  Přínosné  jsou  besedy  ve 
školách,  domovech  důchodců  nebo 
klubech  seniorů.  Městská  policie 
společně s oddělením sociálních slu-
žeb  Úřadu  městského  obvodu  Slez-
ská Ostrava naposledy zorganizovala 
besedy  v  domech  s  pečovatelskou 

službou  a  v  Domově  pro  seniory 
Kamenec.  Beseda  se  jmenovala  Stá-
ří  proti  strachu.  Senioři  shlédli  film 
a strážníci je informovali, jak si počí-
nat v prostředcích městské hromad-
né dopravy, během nákupů a na ulici. 
Senioři  se  strážníky  o  problémech 
diskutovali a rady se jim určitě sešly. 
Vždyť právě senioři se stávají nejčas-
těji oběťmi násilníků a zlodějů. 
Některé  programy  Městské  policie 
Ostrava  jsou zaměřené na děti z dět-
ských  domovů.  Osvědčila  se  instala-
ce  bezpečnostních  tlačítek  v  bytech 
seniorů  anebo  projekt  zaměřený  na 
prevenci v souvislosti s výskytem po-
užitých injekčních stříkaček a jehel na 
dětských hřištích.   (rs)

BESEDA. Beseda seniorů se zástupci Městské policie Ostrava konaná 21. března 
měla velký ohlas.  FOTO/ ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE

Rodiče i učitelé se bavili
V pořadí 2. společenský večer své školy 
připravili učitelé a zaměstnanci Základ-
ní školy Bohumínská ve Slezské Ostra-
vě. V místní tělocvičně se tak v sobotu 
19. února díky hudbě výborné skupině 
TOP GUN, dobrému jídlu a bohaté tom-
bole skvěle bavilo několik desítek rodi-
čů a příznivců školy. S velkým ohlasem 

se  rovněž  setkala  taneční  vystoupení 
žaček  prvního  stupně,  sólové  tance 
Kristýny Poradové z 6. třídy,  Dominky 
Čubanové a Nikoly Dvorské z osmé tří-
dy. Výnos z plesu bude použit na finan-
cování volnočasových aktivit žáků.
 Mgr. Hana Bayerová, 
 ZŠ Bohumínská
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Mateřské školy z našeho obvodu získaly darem počítačové sestavy KidSmart

Předškoláci bravurně zvládají hry na počítači
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Devět 
mateřských škol obvodu 
Slezská Ostrava získalo 
dětské počítačové sestavy 
KidSmart. Děti se prakticky 
samy naučily dětský počítač 
ovládat a prokousávají se vě-
domostními hrami s takovou 
samozřejmostí, že se dospělí 
nestačí divit.

„Jedná  se  o  dar  společnosti  IBM, 
která  věnovala  dětské  počítačové 
sestavy do 68 mateřských škol v Os-
travě.  Vedení  městského  obvodu 
Slezská Ostrava  rozhodlo,  že  každá 
z  devíti  mateřských  škol  v  našem 
obvodě  obdrží  jednu  počítačovou 
stanici,“ konstatovala vedoucí odbo-
ru školství a kultury Mgr. Petra Nit-
ková.  Počítačovou  stanici  KidSmart 
tvoří  speciální  plastové  dětské  po-
čítačové  pracoviště  s  plastovou  la-
vicí,  vybavené  osobním  počítačem, 
monitorem, reproduktory a dětskou 
počítačovou  myší.  Počítače  mají 
speciální software v češtině. Děti si 

na počítači rozvíjejí logické myšlení, 
procvičují  čtení, prostorové a  časo-
vé představy a  jazykové vyjadřová-
ní. Slouží pro děti ve věku od tří do 
sedmi let. 
Předškolní  děti  získají  díky  tomuto 
programu  rovnocenný  přístup  k  in-
formačním zdrojům. Ne všechny děti 
mají možnost se s počítači před nástu-
pem do základní školy seznámit.
„Počítačovou  sestavu  v  naší  školce 
si děti hned oblíbily. Stanovili  jsme 
tady  jen  určitou  dobu,  po  kterou 
si  mohou  na  počítači  hrát.  Kdyby 
bylo  na  dětech,  strávily  by  u  počí-
tače  celý  den,“  zasmála  se  učitelka 
Martina Šusterová z mateřské školy 
v  Koblově.  Děti  berou  počítač  jako 
velké  zpestření  dne  a  u  počítačové 
sestavy se střídají.  „Cvičí si  tak po-
střeh  a  paměť.  Hrají  různé  logické 
hry  jako  labyrint,  třídění  zvířátek 
podle  druhů  nebo  hry  s  barvami. 
Počítačové programy je nutí myslet 
a  tvořit.  Samotnou  mě  překvapilo, 
s  jakou  samozřejmostí  se  děti  do 
počítačových  her  pustily.  Nepotře-
bovaly nic vysvětlit, s úkoly v hrách 
si  poradily  samy bez  naší  pomoci,“ 
potvrdila Martina Šusterová.   (rs)

DĚTSKÝ POČÍTAČ. Učitelka Martina Šusterová z koblovské mateřské školy s dětmi u počítačové sestavy KidSmart. 
 FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Školáci se učí vařit romské pokrmy
Žáci  ze  základní  školy  Škrobálkova 
z Kunčiček  se učí  vařit  tradiční  rom-
ská  jídla a  s  recepty  seznámí  i  veřej-
nost. „S nápadem zřídit kroužek vaře-
ní přišla Helena Pressenová z našeho 
Školního klubu, v němž se děti věnují 
po  škole  volnočasovým  aktivitám,“ 
prozradil ředitel školy Mgr. Jiří Smělík. 
Nápad podpořilo finančně město, tak-

že  školní  klub mohl  vybavit  kuchyni 
potřebným náčiním. Děti  se učí  vařit 
a  se  svými  rodiči  připravují  klasická 
romská  jídla  jako  jsou  goja,  marikle, 
pašváre, zumin a další.  „Recepty  jsou 
velmi  zajímavé  a  samozřejmě  jsem 
si nemohl nechat ujít  příležitost  tyto 
pokrmy ochutnat,“ usmíval  se  ředitel 
školy.   (rs)

Zmodernizují třídy základních škol
Všechny  čtyři  základní  školy  měst-
ského  obvodu  byly  zařazeny  do 
projektu  pod  názvem  Modernizace 
vybavení základních škol městského 
obvodu  Slezská  Ostrava.  „Na  našich 
školách  zmodernizujeme  učebny 
výpočetní  techniky, dovybavíme od-
borné  učebny  přírodních  věd  infor-
mačními  a  komunikačními  techno-
logiemi  a  multimediální  technikou, 
například  interaktivními  tabulemi, 
dataprojektory  a  vizualizéry,  které 
umožní jednodušší, zajímavější a ná-

zornější  prezentaci  učiva  žákům,“ 
informoval vedoucí oddělení pro ob-
novu a rozvoj obvodu Ing. Jan Micha-
lec.  V  rámci  projektu  vzniknou  rov-
něž digitální jazykové učebny včetně 
informačních a komunikačních tech-
nologií  a  podle  potřeb  jednotlivých 
škol  budou  dovybaveny  odborné 
fyzikální  laboratoře.  Projekt,  který 
skončí  v  červnu,  je  spolufinancován 
z  Regionálního  operačního  progra-
mu  Moravskoslezsko  dotací  ve  výši 
8,2 milionu korun.   (kl)

Malí turisté z Kunčiček putují za 
zajímavostmi v Ostravě a okolí
Turistický  oddíl  při  základní  škole 
Škrobálkova  v  Kunčičkách  je  mezi 
dětmi  velmi  oblíbený.  Školáci  ve  vol-
ném čase podnikají výlety na zajímavá 
místa  v Ostravě  a  okolí.  „Oddíl  vedou 
paní učitelka Bc. Libuše Oborná a pe-
dagogická  asistentka  Marcela  Štefko-
vá,  které  připravují  pro  malé  turisty 
program,“  vysvětlil  ředitel  školy  Mgr. 
Jiří  Smělík.  Děti  na  jednom  z  výletu 
navštívily technickou památku Důl Mi-
chal, vyrazily k bludným balvanům ve 
Slezské Ostravě a Porubě a zároveň se 
dozvěděly, jak se k nám balvany v době 
ledové  dostaly.  Absolvovaly  i  třídenní 
výlet  do  Beskyd  na  Čantoryji.  Oddíl 
z  Kunčiček  finančně  podpořilo město 
Ostrava dotací, která pokrývá náklady. 
Děti z Kunčiček pocházejí převážně ze 
sociálně slabších rodin, takže pro jejich 
rodiče by často bylo neúnosné finanč-
ně se na aktivitách dětí podílet.   (rs) VÝLET. Mladí turisté z oddílu z Kunčiček na výletě.  FOTO/ LIBUŠE OBORNÁ  

Žáci ze ZŠ Chrustova slavili masopust
Masopust  je  svátek  výborného  jídla, 
zábavy  a  veselí.  Je  také  přípravou  na 
následný půst. Po těchto oslavách by se 
nemělo nic masového, mastného jíst až 
do  Velikonoc,  do  křesťanského  svátku 
k  oslavě  zmrtvýchvstání  Ježíše  Krista. 
Protože  tradice  masopustu  mnohým 
dětem  už  nic  neříká,  rozhodli  jsme  se 
ji na naší základní škole Chrustova oži-
vit.  Děti  se  během  předprázdninového 
týdne v rámci  výuky dověděly o maso-
pustu a jeho zvycích spoustu informací, 
vyvrcholením byl průvod masek po celé 
škole.  K  vidění  byla  spousta  krásných 
převleků od myšek, babek, přes nevěsty 
až  po medvěda,  který má  v masopust-
ních  průvodech  jakožto  symbol  úrody, 
hojnosti a plodnosti velmi důležitou roli. 
Se zpěvem písně „Pod šable, pod šable“ 
a  doprovodným  tancem  jsme  v  průvo-
du nejdříve navštívili žáčky prvních tříd 
a spolu s nimi pak ročníky ostatní. „Nej-
větší  radost  z  vydařených  masek  měli 
předškoláci  z MŠ  Chrustova,  kteří mají 
třídu v budově základní školy,“ uvedl ře-
ditel školy Mgr. Radim Motyčka.
Co  by  to  bylo  za  oslavy  bez  dobrého 
jídla? O  to  se  postarala  paní  vychova-
telka Guzdková s paní ekonomkou Ga-
líkovou, které s pomocí žákyň 2. stupně 
nasmažily  výborné  koblížky. Děvčátka 
z 1.  tříd roznášela řádně pocukrované 
delikatesy po celé škole a postarala se 
o to, aby se dostalo úplně na každého. 
 Mgr. Tereza Volková, ZŠ Chrustova

KOBLÍŽKY. Dívky ze ZŠ Chrustova roznášejí koblížky, které byly napečeny k ma-
sopustnímu veselí.  FOTO/ ARCHIV ZŠ CHRUSTOVA 

Bavili se na karnevalu
Školní družina ze ZŠ Bohumínská uspo-
řádala pro žáky prvních až pátých roč-
níků  karneval  s  veselým  kouzelníkem 
Jirkou. Děti se předvedly při promená-
dě masek, pak vystoupili  školáci  z hu-
debně-pohybového kroužku a kroužku 
country  tanců.  Následovaly  soutěže 
a  diskotéka.  Autoři  nejlepších  masek 

se těšili z věcných cen. Svůj karneval si 
užily i děti z Mateřské školy Bohumín-
ská.  Ten  se  konal  v  propůjčeném  sálu 
Domova pro seniory na Kamenci.  Jako 
poděkování za zapůjčení sálu přišly děti 
ze školky potěšit seniory v domově pás-
mem písní,  tanců a krátkou pohádkou 
k oslavě mezinárodního dne žen.   (kl)

KARNEVAL. Masky předvedly i děti z MŠ Bohumínská.  FOTO/ MILOSLAV JANÍČEK
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ohlédnutí za oslavou

zveme vás na koncert

Umělkyně vytvořila z textilu gobelíny, prostorové objekty, závěsné obrazy i boty  

Návštěvníci galerie žasli nad díly Evy Damborské

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Textilní 
výtvarnice Eva Damborská 
připravila rozsáhlý průřez 
svou tvorbou. Zájemci si 
mohou prohlédnout její díla ve 
Slezskoostravské galerii.

Reprezentativní  kolekci  ostravské 
výtvarnice  Evy  Damborské  mohou 
příznivci  umění  shlédnout  v  prosto-
rách Slezskoostravské galerie. Galerii 
najdete  v  přízemí  budovy  slezsko-
ostravské  radnice.  Umělkyně  využila 
velikosti  a  členitosti  galerie  a  nain-
stalovala prostorové objekty. „V jedné 
místnosti  vystavuji  Vzedmuté  vlny. 
Evokují  příboj,“  ukazovala  výtvarni-
ce. Návštěvníci  galerie  uvidí  také  její 
tapiserie,  miniatury  nebo  práce,  je-
jichž  základem  je  tisk.  „Otisknu gázu 
na celofán nebo plátno. Otisk pak do-
tvořím tkaním a výsledkem je nitkou 
utkaná kresba na plátně,“ vysvětlovala 
Eva Damborská.  Jedno ze zákoutí ga-
lerie  vyzdobila  Andělskými  píšťala-
mi.  A  doslova  zajásala,  když  uviděla 
nepoužívané  schodiště  táhnoucí  se 
do mezipatra. „Hned jsem si řekla, že 
schody musím na výstavě využít. Vy-
tvořila  jsem  papírové  boty,  na  které 
jsem použila rozemletý papír z krabic 
na vajíčka,“ líčila autorka. Návštěvníci 
nevěřili, že boty jsou skutečně z papí-
ru. Odvážnější je vzali do rukou a údiv 
nebral konce.  Iluze je dokonalá.  
Textilní  tvorba  okouzlila  Evu  Dam-
borskou  již  v  jejich 15  letech.  „Tehdy 
jsem  navštívila  mezinárodní  textilní 
trienále  v  polské  Lodži  a  vystavená 
textilní  výtvarná  díla  mě  ohromila. 
Po  vystudování  propagačního  vý-
tvarnictví  na  Stavební  průmyslové 
škole  jsem nastoupila do studia krát-
kých filmů Prométheus a vedle svého 
zaměstnání  jsem  se  začala  věnovat 
právě  textilní  tvorbě.  Jezdila  jsem  do 
Polska za výtvarnicí a organizátorkou 
trienále  Ewou  Marií  Poradowskou-
-Werszler  a díky ní  jsem se  seznámi-
la  s  různými  textilními  technikami,“ 

vzpomínala  Eva  Damborská.  Později 
se sama účastnila soutěžních trienále 
v Polsku a získala na nich několik oce-
nění.  „Začínala  jsem  s  vlnou,  protože 
nedaleko působila gobelínka a výtvar-
níci z ní dostali na své práce po deseti 
kilogramech  vlny.  Gobelínka  dnes  již 
nefunguje,  takže  v  Polsku  využíváme 
další materiál –  len. Ten mi vyhovuje 
více, dají se s ním vytvořit prostorové 
objekty  i  grafická  textilní díla. Len se 

výborně kombinuje s ručním papírem, 
dráty,  celofánem  nebo  vrstvenými 
vlákny,“ líčila. Na objektech se jí líbí, že 
v  každé  galerii  vypadají  trochu  jinak 
a dají se přizpůsobit velikosti galerie. 
Věnuje se i krajce, přestože neumí pa-
ličkovat.  Právě  proto  vnesla  do  této 
oblasti  nové  techniky  a  výsledky  na 
sebe nenechaly čekat. Na bienále čes-
ké krajky ve Vamberku získala dvakrát 
cenu Stříbrná palička  a  loni  jí  porota 

přiřkla cenu nejvyšší – Zlatou paličku. 
Textilní výtvarná díla vznikají v ateli-
éru Evy Damborské, který má poblíž 
Sýkorova  mostu.    „V  ateliéru  jsem 
denně. Textilní práce vyžaduje hodně 
trpělivosti.  Například  rozměrné  go-
belíny o velikosti 2 x 2 metry mi zabe-
ru až půl roku práce,“ prozradila Eva 
Damborská. Výstava Evy Damborské 
ve  Slezskoostravské  galerii  potrvá 
do 8. května.    (rs) 

VÝSTAVA. Eva Damborská při instalaci výstavy ve Slezskoostravské galerii.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

BOTY. Výtvarnice Eva Damborská 
a její textilní boty.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Oslava dne žen v DPS
Zaměstnanci  oddělení  pečovatelské 
služby  i  letos  připravili  pro  své  klien-
ty  z  domova  s  pečovatelskou  službou 
v Heřmanické  ulici  ve  Slezské  Ostravě 
oslavu Mezinárodního  dne  žen.  Všich-
ni  zúčastnění  se mohli na odpoledním 
setkání těšit na občerstvení a posezení 
s harmonikou, na kterou zahrál Štefan 
Madaj.  Překvapením  bylo  vystoupení 
souboru  Havířovské  babky,  které  uza-
vřelo příjemné odpoledne.   (km)

Zapěje sopranistka 
Zdena Kloubová
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Sopranist-
ka Zdena Kloubová vystoupí 
na koncertu v obřadní síni 
slezskoostravské radnice 
v úterý 12. dubna. 

Zdena  Kloubová  patří  k  předním 
českým  pěvkyním.  Nastudovala 
více než dvě desítky stěžejních rolí 
koloraturního  a  lyricko-koloratur-
ního oboru.  Pravidelně hostuje na 
zahraničních  operních  a  koncert-
ních  pódiích,  např.  v  Německu, 
Francii,  Itálii,  Velké  Británii  nebo 
USA.  Spolupracovala  s  významný-
mi  dirigenty  (Charles  Mackerras, 
Serge Baudo, Gaetano Delogu, Kurt 
Masur,  Jiří  Bělohlávek)  a  hudeb-
ními  tělesy  -  Česká  filharmonie, 
Symfonický  orchestr  FOK,  Liver-
pool Philharmonic Orchestra, MDR 
Orchester  Leipzig,  BBC  Orchestra 
London  aj.  Zdena  Kloubová  je  só-
listkou  Pražské  komorní  filhar-
monie.  Její  repertoár  je  široký,  od 
písní  po  kantáty  a  oratoria.  Pro 
nahrávací  společnosti  Supraphon, 
Unicorn,  Decca  natočila  více  než 

20  CD.  Pěvkyně  je  často  zvána  na 
domácí  i zahraniční hudební  festi-
valy, například v Praze, Brně, Milá-
nu, Edinburghu, Villachu a Meranu. 
V roce 2004 debutovala na prestiž-
ním  festivalu  BBC  Proms  Concert 
v londýnské Royal Albert Hall, kde 
zapěla  Glagolskou  mši.  Od  roku 
1996  vystupuje  pravidelně  v  Ja-
ponsku, kde ji posluchači znají jako 
Susannu a Donu Elviru v Mozarto-
vých operách.
Odborná  kritika  vyzdvihuje  u  Zdeny 
Kloubové především její muzikálnost, 
temperament, přirozený projev a oce-
ňuje její pěveckou techniku i výrazný 
herecký talent. Koncert se koná v úte-
rý  12.  dubna  v  19  hodin  v  obřadní 
síni  slezskoostravské  radnice.  Zdena 
Kloubová vystoupí za doprovodu kla-
víristy  Petra  Jiříkovského  s  progra-
mem  Con  amore.  Vstupenky  za  100 
Kč si můžete zakoupit v galerii ve slez-
skoostravské radnici v úterý až pátek 
od 10 do 17 hodin (polední přestáv-
ka 11.30 – 12.30),  v  sobotu a neděli 
od 10 do 16 hodin. Případné dotazy 
vám zodpovíme na  tel. 599 410 426 
a 599 410 093.   (red)

Společenský ples se vydařil
Společenský ples pod 
záštitou městského obvodu 
Slezská Ostrava uspořádalo 
5. března v Domě kultury 
města Ostravy občanské 
sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu. 
„Dámy  dostaly  při  příchodu  tulipán, 
všichni  účastníci  byli  vítáni  sklenicí 
červeného  nebo  bílého  moravského 
vína. K tanci vyhrával opavský orche-
str Orient Expres, zahrála kapela The 
Beatles revival a v předsálí zněly dis-

kotékové rytmy během Práskání Ros-
ti Petříka,“ řekl předseda občanského 
sdružení Kultura pro Slezskou Ostra-
vu  Marcel  Pažický.  Diváky  pobavily 
mažoretky Elite z Poruby i orientální 
tanečnice Latifah. Večerem provázeli 
ostravští herci Lukáš Červenka a Ivan 
Feller.
Bohatá byla i tombola - LCD televize, 
notebook,  rekreační  poukaz,  DVD 
rekordér,  vysokotlaký  čistič,  LCD 
monitor,  pračka,  poukaz  do  školy 
bezpečné  jízdy,  dárkové  koše  věno-
vané starostou Ing. Antonínem Maš-
talířem.   (kl)

TANEC.  Na plese  nechyběl ani mís-
tostarosta Slezské Ostravy Ing. Petr 
Janíček.   FOTO/ JAREK PLESAR

Jarní výstup na haldu Ema
Krásné, slunečné a teplé jarní 
počasí přilákalo v neděli 13. 
března na kouřící haldu Ema 
davy turistů. 
Turisté  z  odboru  turistiky  SSK  Vít-
kovice  po  letošním  bombastickém 
Novoročním výstupu, kterého se zú-
častnilo přes 600 lidí, uspořádali ten-
tokrát  I.  ročník  Jarního  výstupu  na 
haldu Ema. Akce se opět maximálně 
vydařila – účast byla 363 turistů. Na 
všechny  čekal  vkusný,  barevný  pa-

mětní list s uvedeným datem výstupu 
a  překvapení  se  dočkalo  prvních  25 
účastníků, kteří obdrželi jako prémii 
krokoměr. Začínalo se oficiálně v 10 
hodin, ale protože  turisté  jsou ranní 
ptáčata,  tak  pořadatelé  byli  na  vr-
cholu  už  v  8  hodin,  což  bylo  dobře, 
protože  už  na  ně  čekali  čtyři  nedo-
čkavci.  Prvním  byl  tentokrát  Květo-
slav Urban  z Rychvaldu,  nejmladším 
Josífek Šarman narozený v září 2009. 
Nejvzdálenějším  byl  známý  turista 
JUDr. Michal Fulka z Košické Polian-

ky - malé obce za Košicemi, a koneč-
ně  nejstarším  se  ukázal  Karel  Stra-
koš,  nestor  turistiky  z  pořádajícího 
odboru, kterému bude letos v květnu 
87 let. Akce se všem líbila a na vrcho-
lu vládla celou dobu veselá a družná 
nálada. Halda Ema  se  stává pojmem 
už v celé České republice, což ukáza-
la skladba účastníků, kteří byli z růz-
ných míst  Čech  a Moravy  a  všem  se 
na  „ostravské  kouřící  sopce“  líbilo. 
 Herbert Schenker, 
 KČT SSK Vítkovice

OSLAVA MDŽ. Havířovské babky 
vystupují v Domě s pečovatelskou 
službou. Foto: archiv

Zahrádkáři z Muglinova se bavili na plese
Masopust se má slavit! Vesele 
a bohatě. Potom přijde doba 
odříkání, čekání na Velikonoce 
a na příchod jara. Parafrázo-
váno. 

Je  třeba  si  vzpomenout,  jak  šel  rok 
na vsi. Dnes,  tedy v současné době, 
už  většina  lidí  jen  matně  vzpome-
ne,  že  chodily  maškary,  že  se  žilo 
podle  pranostik,  že  na  svatého  Ře-
hoře  čápi  letí  přes  moře  a  šelma 
sedlák, co neoře.  Jen hrstka majite-
lů zahrádek ve městě ví, že mají sít 

salát,  kedlubny,  tagatesy,  pikýrovat 
celer.  Na  dědině  je  to  snad  trochu 
jiné. Tam uvidíte a ucítíte, že se vozí 
hnůj, „chystá se zem na chleba“, seje 
se  řepka  na  benzín,  sadí  se  rychle 
rostoucí topoly na peletky. Ejhle, jak 
se mění  i  náš  tradiční,  odsocializo-
vaný venkov.   A tak muglinovští za-
hrádkáři  to  roztočili,  uzavřeli  zimu 
a chystají  se vesele vykročit do po-
malu,  pomaloučku,  přicházejícího 
jara.  Kdo  se  chtěl  pěkně  pobavit, 
poveselit  a  zazpívat,  přišel  na  náš 
Zahrádkářský ples. Moc všem děku-
jeme  za  návštěvu,  děkujeme  všem 

spolupracovníkům,  organizátorům 
a dárcům do  tomboly. Bohužel  kul-
turní  dům má  jen  omezenou  kapa-
citu  návštěvníků.  Těm,  kterým  se 
nedostalo  vstupenek,  se  omlouvá-
me, a na všechny se těšíme opět na-
přesrok. A také na akce během roku. 
Nejbližší  jarní  odbornou  besedu 
pořádáme 19. dubna 2011 v Kultur-
ním domě Muglinov. Na konci květ-
na  chystáme  autobusový  zájezd  na 
Litovelsko s prohlídkou města, pivo-
varu, Mladečských  jeskyní a možná 
i tvarůžkových Loštic. 
 Jaromír Janšta, ČZS Muglinov
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Mládežnický fotbal v Koblově je na vzestupu díky trenérovi Dominikovi Hladíkovi

Žáci z Koblova bojují v městském přeboru 
KOBLOV/ Mladí fotbalisté TJ 
Sokol Koblov hrají městský 
přebor a v konkurenci silných 
týmů si vůbec nevedou 
špatně.

Starší  přípravka TJ  Sokol  Koblov  bo-
juje  v  městském  přeboru.  „Našimi 
soupeři  jsou  týmy  Baníku  Ostrava, 
Heřmanic, Rychvaldu, Petřkovic, Lud-
geřovic, Radvanic a Šenova. 

Přípravka je zatím pátá
„V tabulce jsme přezimovali na pátém 
místě,  když  jsme  uhráli  čtyři  výhry 
a  čtyřikrát  jsme  prohráli,“  ohlédl  se 
za podzimem trenér Dominik Hladík. 
Velkou oporou týmu je útočník Patrik 
Trinček. „Dává hodně gólů a je naším 
nejlepším  střelcem.  Hodně  na  sobě 
pracuje. Je aktivní na trénincích, a fot-
balu se věnuje i po tréninku, výsledky 
jsou  vidět,“  hodnotil  trenér  Dominik 
Hladík. Podle trenéra je dobrým útoč-
níkem také Erik Jurčík a v obraně září 
Martin  Lazar.  Největší  pokrok  mezi 
hráči  udělal  během  zimní  pauzy Mi-
chal Činčala. 

Žáky čeká soutěž 7+1
Společně se starší přípravkou trénují 
i mladší žáci. Ti se připravují na měst-
skou  soutěž  7+1.  „Bude  se  hrát  na 
malém hřišti, v poli nastoupí 7 hráčů 
a brankář. Naši žáci začnou hrát  tuto 
soutěž  na  podzim.  Organizaci  této 
soutěže na menším hřišti považuji za 
dobrý  nápad,  protože  hlavně  menší 

kluby  nemají  tolik  hráčů,  aby mohla 
nastoupit celé jedenáctka,“ chválil no-
vou soutěž předseda TJ Sokol Koblov 
Václav Činčala. V této kategorii nabe-
rou zkušenosti a později budou nastu-

povat v klasických žákovských soutě-
žích.  „Tento  tým  je  dobrý  a  už  nyní 
můžeme  za  talenty  považovat  Do-
minika  Jurčíka,  Jakuba  Carbola  nebo 
Dana  Činčalu.  „Fotbal  se  mi  vždycky 

líbil a díval jsem se na zápasy v televi-
zi. Moc rád hraji v Koblově, je tady fajn 
prostředí a zatím bych nechtěl nikam 
přestoupit.  Jednou bych si rád zahrál 
první ligu. Mým fotbalovým vzorem je 

Cristiano Ronaldo,“ prozradil dvanác-
tiletý Dominik Jurčík.  

Zájemci se mohou hlásit
„Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek od 
16 hodin na hřišti v Koblově. Uvítáme 
i další zájemce o fotbal. Určitě je lepší 
věnovat se fotbalu než vysedávat u po-
čítače.  U  mladších  dětí  vše  záleží  na 
podpoře rodičů, zda budou ochotni  je 
vozit  na  tréninky.  Podporujeme  děti, 
aby pokračovaly v kariéře a mohly  jít 
hrát například do Baníku,“ řekl asistent 
trenéra Miroslav  Jurčík.  „Kromě  žáků 
Koblova trénuji i přípravku Baníku Os-
trava.  Právě  odsud  z  Koblova  jsem  si 
vzal do Baníku Dominika Plačka. Tento 
talentovaný brankář má na to, aby hrál 
vyšší soutěž,“ vysvětlil trenér Hladík. 

Hladík žije fotbalem 
Práci mladého trenéra Dominika Hla-
díka  oceňuje  předseda  klubu  Václav 
Činčala. „Díky němu funguje v Koblo-
vě mládežnický fotbal. Dojíždí k nám 
z Petřkovic, u nás v Koblově jsme ne-
našli nikoho, kdo by se žákům věnoval 
nejen o víkendech, ale i během týdne. 
Za to, jak Dominik pracuje s mladými 
fotbalisty,  mu  patří  velký  dík,“  vyse-
kl  trenérovi  poklonu  Václav  Činčala. 
„Poděkování  patří  i  vedoucí mužstva 
Martině  Trinčkové,  která  nám  hod-
ně pomáhá. A  také Romanu Holišovi, 
který mi domluvil trénování v Baníku. 
Naše gólmany skvěle trénuje Aleš Cy-
rus a  jsem moc rád, že mi s  trénová-
ním  kluků  obětavě  pomáhá Miroslav 
Jurčík,“ dodal Dominik Hladík.   (rs)

MLADŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ PŘÍPRAVKA TJ SOKOL KOBLOV. Přední řada zleva: Petr Večerek, René Gajdečka, Filip Matu-
la, Michal Činčala, Erik Jurčík, Pavel Motyka a Jakub Štěpán. Zadní řada zleva: trenér Dominik Hladík, Vojtěch Krakowka,  
Martin Lazar,  Daniel Činčala, Dominik Jurčík, Daniel Fekete, předseda klubu Václav Činčala, Adan Krakowka,  Jakub Carbol, 
Tomáš Hajas, Richard Richtera a asistent trenéra Miroslav Jurčík.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Založili tradici ve 
florbalovém turnaji 
MUGLINOV/ Florbal se stává 
jedním z nejpopulárnějších 
sportů mládeže. Byla založena 
nová soutěž na ZŠ Pěší FIKO 
CUP.

Základy  byly  položeny  k  další-
mu  turnaji,  který  se  bude  konat 
v  tělocvičně  základní  školy  Pěší 
v  Muglinově.  „První  ročník  tur-
naje  proběhl  v  prosinci  na  naší 
škole.  Zúčastnilo  se  jej  82  dívek 
a  chlapců,  kteří  soutěžili  v  kate-
goriích mladších a starších žáků,“ 
vysvětlil  ředitel  ZŠ  Pěší  Mgr. 
František  Vrána.  „Turnaj  se  ko-
nal pod názvem FIKO Cup.  Turnaj 
podpořil  pan  Rudolf  Ficek  a  jeho 
firma FIKO sídlící v Lassalově uli-
ci  v  Hrušově,  za  což  děkujeme,“ 
vyjádřil  vděčnost  ředitel  školy. 

„Věřím,  že  se  nám  podařilo  zalo-
žit  tradici  ve  florbalovém  klání 
žáků a rád podpořím tento turnaj 
i  v  letošním  roce.  Pro mladé hrá-
če  zajistím medaile  a  další  ceny,“ 
přislíbil  Rudolf  Ficek.  Ocenil  vy-
sokou  sportovní  úroveň  turnaje 
i  bouřlivou  atmosféru  v  publiku. 
Na  turnaji  se  mladí  hráči  poprvé 
představili  na  veřejnosti  a  právě 
takové  turnaje  je  mohou  ovlivnit 
v  jejich  další  sportovní  kariéře. 
Žáci  se  mohou  přihlásit  do  klu-
bů a pokračovat ve sportování na 
vyšší úrovni. V hale Fat Pipe Aré-
na  v Hladnovské  ulici  v Mugliově 
působí  klub  FBC  Remedicum  Os-
trava  a  za  týmy  v  kategoriích  od 
přípravek až po juniory nastupují 
žáci základních škol z našeho ob-
vodu a někteří jsou již v hledáčku 
reprezentačních trenérů.   (rs)

Florbalové zápasy klubu 
FBC Remedicum Ostrava
Turnaje ve Fat Pipe Aréně, Hladnovská 128, Muglinov
Přípravka 
30. 4. 9.00  Paskov Saurians - Slavia Florbalshop.cz Havířov
30. 4. 9.35  SFK TJ Slovan Havířov - FBC Remedicum Ostrava
30. 4. 10.35  Paskov Saurians - SFK TJ Slovan Havířov
30. 4. 11.10  Slavia Florbalshop.cz Havířov - FBC Remedicum Ostrava
30. 4. 12.10  SFK TJ Slovan Havířov - Slavia Florbalshop.cz Havířov
30. 4. 12.45  Paskov Saurians - FBC Remedicum Ostrava

Dorostenky
17. 4. 8.00  FbK Horní Suchá - FBC Remedicum Ostrava
17. 4. 8.55  FBS Olomouc - 1. SC WOOW Vítkovice
17. 4. 9.50  FBC Remedicum Ostrava - S.K. P.E.M.A. Opava
17. 4. 10.45  FBS Olomouc - FbK Horní Suchá
17. 4. 11.40  1. SC WOOW Vítkovice - S.K. P.E.M.A. Opava

Veteráni
16. 4. 10.00  FbK LDN Horní Suchá - S.K. P.E.M.A. BCC Opava
16. 4.  11.00  FBC Tigers Poruba - 1. SC WOOW Vítkovice
16. 4. 12.00  FbK LDN Horní Suchá - FBC Remedicum Ostrava
16. 4. 13.00  S.K. P.E.M.A. BCC Opava - FBC Tigers Poruba
16. 4. 14.00  1. SC WOOW Vítkovice - FBC Remedicum Ostrava FLORBAL. Dorostenky FBC Remedicum Ostrava při jednom ze zápasů v domácí Fat Pipe Aréně v Hladnovské ulici v Mugli-

nově.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Žáci postupují 
v turnaji ve vybíjené

Obvodní  kolo  turnaje  ve  vybíjené 
chlapců  4.  a  5.  tříd  se  uskutečnilo 
22. února na základní škole v Ostra-
vě-Michálkovicích pod názvem Pre-
ventan  Cup.  Z  obvodu  Slezská  Ost-
rava  soutěžilo  sedm  týmů.  Žáci  ze 
ZŠ Bohumínská bojovali jako lvi a ve 
finále  se  utkali  s  těžkým  soupeřem 
ze  ZŠ  Datyňská  z  Vratimova.  Díky 
mrštnosti, obratnosti a přesným zá-
sahům chlapci soupeře porazili. Zís-
kali tak cenné vítězství – první místo 
a postup do městského kola. Radost 
z výhry měli obrovskou. 
24.  února  se  konal  turnaj  dívčích 
družstev.  I  naše  děvčata  vybojovala 
prvenství  a  postup  do  městského 
kola.  Chlapcům  i  děvčatům  děkuje-
me za reprezentaci školy a přejeme 
do dalších bojů hodně štěstí. 
 Mgr. Eva Prstecká, 
 ZŠ BohumínskáGRATULACE. Rudolf Ficek blahopřeje úspěšným mladým florbalistům, kteří 

uspěli na turnaji na ZŠ Pěší Muglinov.  FOTO/ JANA ŠMAHAJOVÁ LEPÍKOVÁ
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Důl Trojice 
historická ikona hornické práce v Ostravě
První úředně dochovaná zpráva o ná-
lezu uhlí  s udáním místa  jeho výsky-
tu  pochází  ze  dne  2.  prosince  1763. 
V dopise pro Královský úřad v Opavě 
to  uvedl  šichtmistr  Jan  Antonín  Alis 
z Kutné Hory, v němž potvrzuje nález 
uhlí u Polské Ostravy. Bylo to pravdě-
podobně v údolí Burna, kde vycházely 
uhelné sloje přímo na povrch a kde se 
později začalo skutečně s těžbou. Po-
dle zprávy nálezcem uhlí byl klímko-
vický mlynář Jan Augustin, který nale-
ziště oznámil hornímu úřadu v Kutné 
Hoře  se  žádostí  o  vyslání  zkušených 
horníků,  kteří  by  jeho nález  potvrdi-
li: „Vaše Excelence, pokládám za svou 
povinnost  oznámiti  Vaší  Excelenci 
a  veleslavnému  c.  k.  úřadu,  že  jistý 
bývalý  mlynář  z  Klimkovic,  jménem 
Jan Augustin, sdělil, že ví o mnohých, 
na  povrch  vycházejících  rudných  ži-
lách  a  kamenném  uhlí  a  kdyby  prý 

byl s ním někdo vyslán, že by  taková 
místa  velmi  ochotně  ukázal.  Z  toho 
důvodu  jsem  k  němu  poslal  jednoho 
svého havíře, aby se podíval na někte-
ré z těchto druhů rudných žil, aby bylo 
možno  učinit  další  závěry.  A  když  se 
pak tento havíř vrátil a přinesl pěkné 
ukázky hornin,  zejména ze Staré Vsi, 
Polské Ostravy, Vřesiny, byl učiněn zá-
věr … především však přinesl krásné 
úlomky kamenného uhlí,  vyskytující-
ho se u Polské Ostravy.“ Nález bohužel 
upadl  tehdy v zapomenutí, poněvadž 
se nenašel žádný podnikatel, který by 
se ujal těžby. Ani obyvatelstvem nebyl 
projeven větší  zájem, neboť byl  ještě 
dostatek dřeva z blízkých lesů.

S využitím archivních textových mate-
riálů a vlastních poznámek připravil 
Česlav Piętoň. FOTOGRAFIE OSOBNÍ AR-
CHIV ČESLAVA PIęTONĚ.

Areál Dolu Trojice se rozkládá ve výběžku údolí Burňa při Těšínské ulici. Je s ním spojena nejstarší historie dolování uhlí 
v Ostravě a do jeho blízkosti lokalizují hornické pověsti první nález uhlí, což historické prameny potvrzují. Nedlouho po první 
písemné zmínce o nálezu uhlí J. A. Alise, v červnu 1767, odkryla v těchto místech skupina čtyř horníků vedena hormistrem 
Janem Jakubem Lutzem uhelnou sloj, ale s pravidelnou těžbou se zde začalo až v roce 1787, když kutací právo získala šlech-
tická rodina Wilczků, která si jej podržela až do roku 1945. Existují desítky pohlednic a fotografií této nejznámější šachty 
revíru, uveřejněné pohlednice patří k těm nejstarším. Tato pohlednice Jámy Trojice, která začala být hloubena v den svátku 
sv. Trojice 16. června 1840, pochází z roku 1906. Vlevo se nachází tzv. Nr. 1. Förderschacht, šachetní budova z roku 1870, 
kterou projektoval A. Trampler. Vpravo je budova tzv. Nr. 2. Wetterschacht s kompresovnou.

Až do 80. let 19. století panorama dolu tvořila vysoká budova cechovny a strojovny s dřevěnou konstrukcí těžní věže. Po 
požáru na Jámě Jindřich v Moravské Ostravě se začaly v revíru budovat těžební věže ze železa. V 80. letech 19. stol. byla ta-
kovou věží opatřena i Jáma Trojice. Na budově cechovny byl v té době umístěn zvonek, který ještě koncem 19. století svolával 
horníky ke společné modlitbě. Prostorná místnost cechovny se zaplnila již před půl šestou a havíři se společně modlili ke sv. 
Prokopovi a sv. Barboře. Tímto začalo cechování, které zahájil štajger nebo oberštajger, čili důlní nebo naddůlní za přítom-
nosti službu konajících dozorců společnou modlitbou. Modlil se Otčenáš a Zdrávas Maria a modlitby ke sv. Prokopu a sv. Bar-
boře. Po jejich ukončení nastalo vlastní cechování. Horníci byli vyvoláváni jménem podle čísel předků, ve kterých pracovali. 
Nejdříve byli vyvoláváni zedníci, potom havíři a nakonec tzv. panštáři-dělníci, kteří neměli určitou práci a jichž bylo užíváno 
k různým důlním pracem. Onemocněl-li z některého ortu-předku, místu, kde se kopalo uhlí, šleper-táčník nebo hunťař-vozač, 
doplňován byl z pantátů. Pozdější doba odstranila starý hornický zvyk a způsob cechování a vytlačila i společnou modlitbu. 
Novým nařízením odpadla povinnost zúčastnit se cechování a horníci začali přímo chodit do lampárny, kde na plechový 
průkaz opatřený číslem obdrželi svou lampu a šli přímo k těžní jámě. 

V roce 1921 hrabě Wilczek sfáral na Jámě Trojice. Do těžní klece s ním vstoupil 
i jeho osobní lékař s připraveným kafrem a parfémem, aby zasáhl, kdyby neunesl 
jízdu. Přitom klece klesaly nařízenou hlemýždí rychlostí 2 metrů za vteřinu a ved-
le strojníků, kteří s největší opatrností uváděli v pohyb bubny těžebního stroje, stál 
sám ředitel závodu a dva policisté. Hrabě Wilczek přežil, jen se později vyjádřil, 
že měl velkou starost, aby právě s ním se neutrhla klec. Běžná rychlost, kterou 
tehdy fárali do dolu horníci, byla 12 metrů za vteřinu, jak dovolovaly bezpečnost-
ní předpisy, stav stroje a jámy. Prázdné vozy nebo s materiálem klesaly prudčeji, 
až 22 metrů za vteřinu. V první polovině 20. stol. bylo vydáno do oběhu mnoho 
pohlednic s hornickými náměty. Série několika kusů byla vydána i ve prospěch 
charitativní organizace České srdce pro Slezsko. Ukázka s názvem „Příjezd v dole 
– Náraziště“ vypovídá o ideové náplní vydaných pohlednic. 

S historií Dolu Trojice je svázána i významná událost – krvavé střetnutí horníků s četníky v květnu 1894. Tehdy horníci vstou-
pili do stávky a 9. května 1894 o půl sedmé ráno došlo před Jámou Trojice ke střetnutí havířů se sedmičlenným kordonem 
četníků, kteří zahájili střelbu do zástupu.  Zahřměly čtyři salvy a na místě zůstalo ležet 34 horníků, z toho 8 mrtvých. Další 
dva horníci zemřeli na následky zranění ještě téhož dne, 11. května a 29. června ještě další dva. Pohlednice Jámy Trojice byla 
vydána v Těšíně r. 1915. Kromě areálu jámy na levé straně, je na protilehlé straně snímku patrná část dnešní Těšínské ulice 
s domy starší zástavby. Dle dobové rekonstrukce tragické události, kterou uveřejnily Nové ilustrované listy 26. 8. 1894, celá 
událost proběhla v prostoru mezi přízemním domem se štítem a jednoposchoďovým domem s několika štíty, který se nalézá 
ve svahu pod ním.

Dnes tuto krvavou srážku před Jámou 
Trojice připomíná moderně konci-
povaná abstraktní plastika, která je 
odborníky dávána za příklad zdařilé-
ho architektonicko-sochařského díla 
memoriálního určení, odpovídajícího 
bruselskému stylu. Památník z roku 
1966 je od sochaře Oty Ciencaly. Tera-
sa s památníkem v podobě tří kamen-
ných pylonů spojených kovovou plas-
tikou symbolizující trnovou korunu 
se nachází u Těšínské ulice, přibližně 
v místě, kde se stala uvedená tragédie. 
Těžba na Dole Trojice byla ukončena 
v roce 1947. V minulosti pracovně ex-
ponovaný prostor je dnes nehostinnou 
pustinou, ve které se nacházejí neoče-
kávané zajímavosti. V nevelké vzdále-
nosti od sebe se nacházejí identifikační 
označení starých, dříve nepřístupných, 
důlních děl.
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PROVÁDÍM MYTÍ OKEN, BĚŽNÉ ÚKLIDY 
DOMÁCNOSTÍ, KANCELÁŘÍ 
A SPOL. PROSTOR DOMŮ. 

PRAVIDELNĚ NEBO DLE POTŘEBY 
ZÁKAZNÍKŮ. ŽEHLÍM.  

Tel.: 733 201 202

KAMENICTVÍ PROKEŠ
OSTRAVA - RADVANICE

Provádíme veškeré práce na hřbitově, zhotovení pomní-
ků, nápisů, rekonstrukce starých hrobů. Dodáváme vázy, 
lampy. Po telefonické domluvě děláme objednávku na 

místě stavby, hřbitově. 
Tel: 596 235 132  mob: 737 601 059

www. kamenictvi-prokes. cz

11. dubna   
Slezská Ostrava

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

12. dubna  
Antošovice

Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 

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

 Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
 Blatouchová naproti č. 272

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

14. dubna   
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 
 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
 Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
 Najzarova naproti domům č. 50-52
 Kubínova  u domu č. 56

18. dubna  
Slezská Ostrava
 Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
 Bohumínská (Kamenec) parkoviště za   
    domem č. 40-48
 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 53
 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
 Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
 Zvěřinská u parčíku
 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60

19. dubna   
Kunčice n. Ostravicí
 Bednářská křiž. s ul. Sladovou
 Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
 U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

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

20. dubna  
Hrušov
 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
 Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
 Verdiho u domu č. 4
 Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Kunčice n. Ostravicí
 Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Slezská Ostrava
 Slívova  křiž. s ul. Na Souvrati
 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
 Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
odpadu v období  od 11. 4. do 20. 4. 2011 
Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v městském obvodu Slezská Ostrava během jarní úklidové akce umísťovány na stanoviště pouze na 1 den. Kontejnery nejsou určeny pro podnikatelské 
subjekty. Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad, který můžete bezplatně uložit do některého z 18 sběrných dvorů 
OZO Ostrava. Ve sběrných dvorech mohou občané odpad (mimo stavebního odpadu) ukládat zdarma (maximálně 3m3 – obsah jednoho přívěsného vozíku). Všechny potřebné informace jsou na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz nebo je lze zjistit na bezplatné telefonní lince 800 020 020.

Koupím jakoukoliv 
Škodu felicii. 
Peníze ihned  

na ruku. 

Tel. 604118269.

MUDr. Š. Andělová, CSc., pořádá skup. kurz hubnutí v Ostravě od 13. 4. 2011. 
Přihlášky na www.emnxxl.cz 

tel. 731464387, 603345861

Dubnové akce knihoven v obvodu Slezská Ostrava
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme spolu:
Michal není jenom jméno kluka – dvouměsíční blok s vědomostní soutěží na téma Důl 
Michal, Keltičkovo muzeum (pro 2. až 9. třídu) 
Důl Michal – výlet do Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích 30. 4. v 9.00 v rámci 
projektu Nadace OKD
Úlomky – výtvarná dílna, 4. 4. 14.00 – 15.30
Žížaláci – literární kroužek, pravidelné setkání dětí ZŠ Chrustova, 18. 4. 15.00 – 16.00
Probuzení jara – výtvarná dílna, výroba velikonočních ozdob, 21. 4. 9.00 – 15.00
Životní prostředí a ekologie - výstava knih o životním prostředí a ekologii, celý měsíc 
během půjčování
Zachraňte planetu - zábavný kviz – staráme se o Zemi, chráníme stromy, jak se rozkládá 
odpad, 22. 4. během půjčování
Klub Hladnýsek  - setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče, 29. 4. 15.00 během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme spolu:
Michal není jenom jméno kluka – dvouměsíční blok s vědomostní soutěží na téma Důl 
Michal, Keltičkovo muzeum (pro 2. až 9. třídu) 
Důl Michal – výlet do Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích 30. 4. v 9.00 v rámci 
projektu Nadace OKD
Úlomky - výtvarné odpoledne v rámci projektu Nadace OKD – vytváření rozmanitě 
barevných dekorací, 5. a 12. 4. od 14.00

Superstar - test pro děti o oblíbené české (a česko-slovenské) pěvecké soutěži, 
celý měsíc během půjčování
Hejno českých slavíků - test pro děti o českých zpěvácích, zpěvačkách a skupinách 
oceněných Zlatým slavíkem, celý měsíc během půjčování
Žlutá kuřátka - výtvarné odpoledne, z různých materiálů vyrábíme velikonoční kuřátka, 
21. 4. od 13.00, 26. 4. od 14.00 
Hrajeme si s Honzou - hravá odpoledne,  bavíme se s Honzíkovým souborem her, každý 
čtvrtek 13.00 – 14.00
Den Země:
Už to vím - výstavka knih ke Dni Země, celý měsíc během půjčování
Známá fakta o Zemi - nástěnka ke Dni Země, celý měsíc během půjčování
Recyklace – legrace - výtvarné odpoledne, výroba zvířátek ze všeho možného, 19. 4. od 14.00

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme spolu:
Michal není jenom jméno kluka – dvouměsíční blok s vědomostní soutěží na téma Důl 
Michal, Keltičkovo muzeum, každé úterý během půjčování 
Úlomky – výtvarná odpolední dílna, 5. 4. 
Den Země:
Hledej v životním prostředí - soutěž s ekologickým zaměřením pro děti, 
každé úterý během půjčování 
Den Země - výstavka knih, každé úterý během půjčování 
Už to mám – duben - celoroční vědomostní soutěž zaměřená na vyhledávání informací, 
každé úterý během půjčování


