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Rozjímání s kobylou
Do nového roku si obyčejně pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, lásky 
a – také úspěchů v práci. Protože 
co naplat, také naše práce, profe-
se a úspěchy, které se z ní dostaví, 
jsou pro život důležité.
Mou profesí je pedagogická čin-
nost. A to jak profesionálně, pro-
tože se výchovou a jejími otáz-
kami „vědecky“ zabývám, tak 
i z hlediska soukromého, protože 
vychovávám děti, psy, kočky, ptáky, 
manžela, prostě všechno, co se dá. 
A v poslední době i koně.
Psala jsem onehdy, že se naše ro-
dinka právě o jednoho koně roz-
rostla. Dnes už to není pravda. 
Během podzimu se v běhu různých 
událostí stalo, že nemáme koně 
jednoho, ale už tři. Dva valachy 
a jednu kobylu. 
S těmi koňmi se mi zároveň dostalo 
nejen potřebného relaxu při pohle-
du na to, jak krásně běhají, klušou, 
prostě jaká to je nádhera, ale neče-
kaně i něco jiného. Konečně jsem 
také hloubkově porozuměla své 
práci. A to nejen ve chvílích, kdy 
nesmíte ustoupit, pokud si kůň po-
staví svou hlavu, a vy tu svou musí-
te mít tvrdší a svou důsledností do-
kázat, kdo je tady pánem, ale také 
ve chvílích zcela opačných.
Chtěla jsem jednoho dne naší nové 
kobylce nasypat do jejího žlábku 
granule, které má tak ráda. Slušně 
jsem ji ráno pozdravila, přivítala se 
s ní, mrkla do toho žlabu a málem 
jsem omdlela. Měla tam své koby-
lince. Pěkně kulaté, pěkné, až jsem 
chvíli zaváhala, jestli jsem jí už dřív 
nedala nějaký jiný typ granulí. Ale 
typický vzhled mne přesvědčil, že 
naše kobyla je prostě čuně. 
V té chvíli se ve mně ozvala má vy-
chovatelská duše. Spustila jsem na 
ni příval slov o tom, jak je nevycho-
vaná, jaké je prase, a jestli se toto 
dělá, a kde to kdy viděla, nasírat si 
do vlastního žlabu, a co teď s tím já, 
a kam jí mám ty granule jako nasy-
pat, a co si jako nemyslí…
A najednou jsem se v údivu zarazila. 
Ten kůň stál jak zmoklá slepice, uši 
dozadu, ocas stažený, oči smutné, 
postoj plný tichého studu a zoufal-
ství – ten kůň prostě stál jako holé 
neštěstí, zdeptaný z mého projevu, 
prostě naprosto hin. 
A já poprvé, poprvé v životě zaku-
sila pocit výchovného vítězství. Ta 
nebohá kobyla mne poslouchala, 
vnímala, vzala si má slova k srdci 
a litovala. Nikdo nikdy na má slova 
až tak nereagoval. Zavolala jsem ji 
k sobě a vděčně ji objala kolem hla-
vy a ona šťastně zafrkala.
Nevím, jestli se to k novému roku 
přát hodí, ale přála bych vám všem 
– i sobě – hodně takových pracov-
ních úspěchů, kdy pocítíte, že vaše 
práce i slova padají na úrodnou 
půdu.
Kdy prostě vidíte, cítíte i vnímáte, 
že naše práce má smysl.
Takže ať je celý náš rok takový – 
plný štěstí, lásky, zdraví a pracov-
ních úspěchů – a nejen v podobě 
kobylích granulí. Prostě plný smys-
lu, ať už ho hledáme kdekoliv a jak-
koliv.  Miriam Prokešová

editorial

novoroční slovo starosty 

Vážení přátelé,
po krátkém odpočinku v atmosféře 
vánočních svátků začínáme nový rok 
2011. Zima zřejmě ještě nepředved-
la vše, co umí, ale nekonečně dlouhé 
noci a krátké pošmourné dny nás 
zřejmě hned tak neopustí. S touto sku-
tečností nás ale smiřují krásné zimní 
sporty a kouzelný pohled na spící za-
sněženou krajinu. 
Tradičně je však zima rovněž obdo-
bím plesů a rozmanitých kulturních 
a společenských akcí. Dovolím si tedy 
hned v úvodu pozvat vás na již tradič-
ní Společenský ples, který se bude ko-
nat začátkem března. 
Ale nepředbíhejme. Je tady leden 
a s ním i sté výročí narození spisova-
tele Zdeňka Jirotky. Ano, tento slavný 
spisovatel a novinář se narodil přímo 
v srdci Slezské, dříve Polské Ostra-
vy, na dnešní Keltičkově ulici, a to 7. 
ledna 1910. V loňském roce se nám 
podařilo vypátrat mnohé skutečnosti 
nejen z jeho dětství, které tady prožil, 
ale nahlédli jsme také do velmi boha-
tého života jeho otce Ladislava, který 
měl pro Slezskou Ostravu zatím nedo-
ceněný význam. 
Před sto lety se začala stavět na 
Těšínské ulici také dnešní radni-
ce, jejíž architektonický význam je 
neoddiskutovatelný. Jak sami vidí-
te, těch stovek má Slezská Ostrava 
před sebou hned několik. I proto 
připravujeme výstavu, která by dala 
nejen našim občanům nahlédnout 
do doby, kdy byla Slezská neuvěři-
telně bohatým kulturním, obchod-
ním, vzdělanostním a státotvorným 
centrem. Před sty lety zde působilo 
velké množství spolků, ať už pě-
veckých, literárních, sportovních 
či divadelních. To vše se za minulá 

desetiletí vytratilo z vědomí nás 
všech, a protože jsme přesvědčeni, 
že Slezská Ostrava si zaslouží, aby 
se o její minulosti vědělo co nejvíce, 
shromažďujeme historické materiá-
ly, které vyvedou její slávu ze zapo-
mnění. 
Vážení čtenáři, samozřejmě, že se 
v letošním roce sejdeme někdy 
v květnu nebo červnu na Slezsko-
ostravském hradě, kde bude již tra-
diční Den Slezské se vším, co k tomu 
patří. Je toho hodně, co chceme letos 
zrealizovat, a snad se nám to podaří. 
Přejděme ale v souvislosti s novým 
rokem na jiné téma, které souvisí 
s dnešní hektickou dobou. 
V době mnoha různých škrtů a so-
ciálních nejistot myslím na seniory 
a lidi těsně před odchodem do dů-
chodu, tělesně a sociálně handica-
pované a potřebné. Právě oni pocítí 
dopad úspor a zvyšování nákladů 
nejvíce a zaslouží si pomoci. I proto 
se musíme my ostatní daleko více 
snažit. Přijmout odpovědnost sami 
za sebe a navíc v rámci solidarity 
přispět těm, kteří si sami pomo-
ci nemohou. Usilovat o to, aby ten, 
který se nesnaží, nebo si škodí, ne-
žil na úkor aktivních. Žádný paušál-
ně spravedlivý systém neexistuje, 
vždy na tom někdo bude hůř nebo 
lépe. Vzhlížejme proto k těm, kteří 
dokážou aktivně čelit osudu a do-
kážou v dobrém využít příležitost 
a neškodit okolí. Mnozí navíc ještě 
dosáhnou vlastní činností užitku 
pro druhé. Ti by pro nás měli být in-
spirací. Jen tak se z nás nestane stá-
do brblajících pesimistů. Pozitivně 
myslet a pracovat by mělo být naše 
krédo nejen v roce 2011. 
 Těším se na setkávání s Vámi
 Váš starosta Antonín Maštalíř

Ocenění převzalo šest desítek občanů
SlezSká OStRAVA/  Bezmála šest desítek občanů, kteří se 
v letošním roce významně podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu v různých oblastech veřejného života, 
ocenil v pondělí 13. 12. 2010 starosta Slezské Ostravy 
senátor Antonín Maštalíř. 

Pozvaní obdrželi v krásných prosto-
rách obřadní síně slezskoostravské 
radnice z rukou starosty, jeho mís-
tostarostů Hany Herákové a Petra 
Janíčka, tajemníka úřadu Gustava Ku-
chaře a vedoucí odboru školství a kul-
tury Petry Nitkové pamětní list, upo-
mínkové předměty a menší finanční 
obnos. 
Mezi oceněnými byli například 
lidé, kteří nezištně a obětavě po-
máhali během letošních květno-
vých povodní, nebo ti, kteří mají 
nemalý podíl na rozvoji kulturního 
a sportovního dění, nebo se podí-
lejí na zvyšování bezpečnosti ob-
čanů. Vedení radnice poděkovalo 
také těm, kteří svůj volný čas vě-
nují mládeži, nebo kteří se věnují 
lidem žijícím ve znevýhodněném 
sociálním prostředí. 
Za všechny jmenujme MUDr. Dra-
hoslavu Doležílkovou, která letos 
o prázdninách zpřístupnila svou 
vilu – známou jako Liskovu nebo 
Šlapetovu - široké veřejnosti. Snad 
nemusíme připomínat, že se jedná 
o architektonický skvost, který byl 
před nedávnem vyhlášen národní 
kulturní památkou. Mezi oceněnými 
byli také René Pchálek nebo Petr Kos, 
kteří svůj volný čas zasvětili výchově 
mladých hasičů.
Ocenění z rukou starosty převzal 
také letopisec Česlav Pietoň, který 
prostřednictvím Slezskoostravských 

novin zpřístupňuje svůj bohatý histo-
rický archiv široké veřejnosti. 
Oceněn byl také farář farnosti v Ost-
ravě-Kunčičkách Dariusz Sputo, který 
má obrovský podíl na obnovení poutí 
sv. Antonína, jemuž je zasvěcen kun-
čický kostel. Sputo je v poslední době 
veřejnosti znám především jako inici-
átor návštěvy farníků do italské Pado-
vy, odkud přivezli jako jediní v České 
republice ostatky svatého Antonína. 
Mezi přítomnými byli mnozí další, na-
příklad Daniela Synková – majitelka 
soukromého psího útulku – která se 
stará o desítky nemocných a dožíva-
jících psů. 
Slavnostní atmosféru umocnilo vy-
stoupení žáků Základní školy Chrus-
tova v Heřmanicích. děti zazpívaly za 
klavírního doprovodu několik vánoč-
ních písní. 
„Předvánoční čas je dobou, kdy by-
chom se měli na chvíli zastavit a zti-
šit se. Je i dobou, kdybychom si měli 
vzpomenout na všechny ty, kteří ne-
zištně pracují pro druhé a během roku 
není čas poděkovat jim. I proto se už 
stalo tradicí, že je v době adventu zve-
me k nám na radnici, abychom jim po-
děkovali,“ řekl starosta Antonín Maš-
talíř a dodal: „Já si jejich práce velice 
vážím a jsem rád, že jim mohu alespoň 
touto formou poděkovat.“  

(reportáž na www.slezskaostrava.tv, 
další podrobnosti na str. 8)

 Marie Stypková

ZASLOUŽENÉ PODĚKOVÁNÍ. V překrásných prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice se začátkem loňského prosince sešlo devětapadesát občanů ne-
jen Slezské Ostravy, aby z rukou starosty Antonína Maštalíře převzali ocenění za 
svůj podíl na zvelebení nebo propagaci městského obvodu.  FOtO/  MARie StyPkOVá
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V kulturním domě v Muglinově se 
ve  čtvrtek  20.  října  konalo  setkání 
jubilantů. Tedy těch občanů obvodu, 
kteří letos oslavují osmdesáté a osm-
desáté páté narozeniny.
Takové  setkání  organizuje  Úřad 
městského  obvodu  Slezská  Os-
trava dvakrát  ročně. První  setkání 
jubilantů se  letos konalo  již v mě-
síci květnu, pozváno bylo na sedm 
desítek  seniorů.  Na  druhé  setkání 
těch,  kteří  své  narozeniny  slaví 
v druhé půli roku, pozvali zástupci 
úřadu dokonce devadesát dva seni-
orů. Zásadními kritérii pro  taková 
pozvaní  je odpovídající věk a  také 
trvalé  bydliště  v  obvodu  Slezská 
Ostrava.
„Dnes  je  den  pro  vás.  Chceme 
vám  poděkovat  za  to,  jak  jste  vy-
chovávali  děti,  budovali  domy. 
Nechte všechno zlé a smutné venku 

a mějte radost, že jsme se sešli,“ ví-
tala  jubilanty  zastupitelka  obvodu 
Slezská  Ostrava  Mgr.  Ludmila 
Ohnheiserová.
Všichni oslavenci dostali keramické 
obrázky,  nejčastěji  s  vyobrazením 
slezskostravské radnice. Na oslavách 
nechybělo  ani  víno,  zákusky  nebo 
chlebíčky. Kulturní  program si  pro 
oslavence připravily děti ze základní 
umělecké školy v Muglinově. 
„Je pěkné od obce  i  od  starosty,  že 
pamatují  na  obyčejné  důchodce,“ 
řekl Roman Musial, který letos osla-
vil osmdesát let. „Jsem už dvanáct let 
vdovcem a rád přijdu někam do spo-
lečnosti,“  vysvětloval,  proč  se  roz-
hodl využít pozvání úřadu na setkání 
v kulturním domě. Roman Musial se 
narodil a prakticky celý život prožil 
v Hrušově, nyní žije v muglinovském 
Domě s pečovatelskou službou. „Měl 

jsem  těžkou práci. V OKR na Dole 
Stachanov jsem pracoval  jako údrž-
bář důlních zařízení. Líbilo se mi, jak 
havíři drželi při sobě. Jen mě mrzí, že 

skoro všichni moji vrstevníci jsou už 
pod zeleným,“ vzpomínal Musial. 
Osmdesáté  narozeniny  letos  slaví 
také Helena  Jurošková  z Heřmanic. 

„Je  to hezké, že si na nás na  rad-
nici vzpomněli. Když jsem dostala 
pozvání,  hned  jsem  se  rozhodla 
přijít,“  řekla  jubilantka.  Matka 
pěti  dětí  pracovala  celý  život  na 
Nové  huti  v  přípravě  na  vysoko-
pecní vsázky. „Pracovala  jsem na 
směny, manžel dělal noční. Pořád 
z  práce  do  práce.  Byla  to  dřina, 
ale pořád žiju,“ usmívala se Juroš-
ková. S manželem si postavili dům 
v  Heřmanicích,  kde  žijí  dodnes. 
„Teď se máme dobře, máme slušný 
důchod,“  konstatovala  Jurošková 
a dodala, že dnes má čtrnáct vnou-
čat a sedm pravnoučat.
Narozeniny,  už  osmdesáté  páté, 
přišla  do Muglinova  oslavit  i Ma-
rie  Němcová.  „Víte,  co  je  údělem 
starých lidí? Samota. Tady je přece 
jenom  trochu  družnosti.  Od  rad-
nice je opravdu pěkné, že myslí i na 
takové lidi, jako jsem já,“ pochvalo-
vala si bývalá účetní.  /jk/ 

Setkání jubilantů. Pro ty, co slaví 80. a 85. narozeniny

JUBILANTI. Významné životní jubileum přišel do kulturního domu v Muglinově 
oslavit i osmdesátník Roman Musial (v modré košili vpravo).  FOTO/JAN KRÁL

SLEZSKÁ OSTRAVA/Slez-
skoostravská radnice, jedna 
z mála dochovaných budov 
původní zástavby Slezské 
Ostravy, se v plné kráse 
dožila sta let od položení 
základního kamene.

Prakticky celý letošní rok se konají 
nejrůznější akce, aby se stoleté vý-
ročí  nepřehlédnutelné  stavby  ná-
ležitě  připomnělo. Naposledy  byla 
v říjnu v přízemí radnice otevřena 
obsáhlá  výstava  nazvaná Na Slez-
ské o Slezské. 
„Na  téměř  třech  desítkách  panelů 
se  občané  mohou  seznámit  nejen 
s historií radnice samotné, ale také 
celé  Slezské  Ostravy  od  prvních 
zmínek o ní, přes objevení uhlí až 
po překotný růst způsobený rozma-
chem  těžby. Některé části výstavy 
se zabývají také historickým místo-
pisem Slezské Ostravy – založením 
kostela, špitálu, hald i místy zábavy 
a odpočinku obyvatel. Nezapomnělo 

se ani na slavné osobnosti a rodáky, 
významné  návštěvy  a  důlní  ne- 
štěstí,“ popisuje obsah výstavy ga-
leristka  Slezskoostravské  galerie 
Věra Vahalíková.
Už  nyní  se  na  radnici  připravuje 
závěrečné  finále  oslav  stoletého 

výročí.  Tím  se  má  stát  blížící  se 
příchod Nového roku. „Na památ-
ných schodech do jubilující radnice 
se  rozloučíme  se  starým  rokem 
a  přivítáme  nový  rok  ohňostro-
jem.  Tak  se  celý  rok  symbolicky 
završí,“  popisuje  místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. 

Stavba za dva roky
Místostarostka  Hana  Heráková 
dále  připomíná,  že  oslavy  výročí 
radnice  začaly  už  v  prvních  mi-
nutách  letošního  roku.  „Na  Slez-
skoostravském  hradě  se  během 
novoročního  ohňostroje  na  obloze 
objevila  světelná  stovka,“  konsta-
tuje Heráková. A na hradě se od té 

doby připomínalo  toto  výročí  ještě 
několikrát. „Občané mohli navštívit 
při příležitosti Dne Slezské výstavu 
instalovanou na hradě. Dozvěděli se 
například,  že  před  stavbou  radnice 
se dříve muselo na Slezské úřadovat 
v pronajaté budově. Plány na stavbu 
budovy  vznikaly  v  letech  1909  až 

1911,“ připomíná galeristka Vahalí-
ková.  Dokončená  stylově  zařízená 
budova  začala  svému  účelu  sloužit 
již v roce 1913.
Na  radnici  bylo  pamatováno  i  na 
pódiu  Slezskoostravského  hradu 
při slavnostním zahájení akce Den 
Slezské letos v srpnu. 
Na  pódiu  pod  velikými  číslicemi 
sto  a  šedesát  vystoupili  starosta 
městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing.  Antonín  Maštalíř  a  generální 
ředitel  společnosti  ArcelorMittal 
Ostrava  a.s.  Augustine  Kochupa-
rampil. Společně publiku symboliku 
obou čísel vysvětlili. Připomněli, že 
zatímco  slezskoostravská  radnice 
letos  slaví  sto  let od svého vzniku, 
hutní provoz v Kunčicích má přesně 
o čtyřicet let méně. Letos slaví šede-
sát let od svého založení.
Další akcí k jubileu bylo umístění 
čtyř  velkoformátových  panelů 
s  podrobně  zpracovanou  historií 
dnešní  radnice  do  Slezskoostrav-
ské galerie.  /red/

Rok 2011 ve znamení stého výročí počátku výstavby slezskoostravské radnice 

Oslavy stoleté krasavice Slezské Ostravy

 VÝSTAVA.  Česlav Piętoň, autor pravidelných historických materiálů ve 
Slezskoostravských novinách, si prohlíží výstavu na radnici.
 FOTO/JAN KRÁL

Poskytnutí neinvestič-
ních účelových dotací 
z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostrava 
pro rok 2012
Zastupitelstvo městského  obvo-
du  Slezská  Ostrava  vyhlašuje 
výběrové  řízení  pro  poskytnutí 
neinvestiční  účelové  dotace 
z  rozpočtu  městského  obvodu 
Slezská  Ostrava  pro  rok  2012 
v  oblasti  kultury,  sportu  a  vol-
nočasových  aktivit.  Přihlášku 
a  zásady  pro  poskytnutí  dotace 
naleznete  na  www.slezska.cz 
v  záložce Občan  –  účelové  do-
tace  a  granty,  případně  na  od-
boru  školství  a  kultury  ÚMOb 
Slezská Ostrava.
Přihlášky lze podat v termínu do 
18. listopadu 2011.

Dotace

MASKY. Před radnicí si dali sraz účastníci Dýňových slavností. Více na str. 4. 
 FOTO/JAN KRÁL 

Budova vyrostla na nároží ulic 
Těšínské,  (dříve  třída  císaře 
Františka Josefa, v období pro-
tektorátu Adolf Hitler Strasse) 
a Keltičkovy (dříve Jaklovecké) 
mezi 1. říjnem 1911 a 31. břez-
nem  1913.  Na  pamětní  tabuli 
umístěné  nad  hlavním  scho-
dištěm v  radnici  se  lze dočíst, 
že  její  výstavbu  schválilo  za-
stupitelstvo  Slezské  Ostravy 
pod vedením starosty Ing. Jana 
Poppeho  na  svých  zasedáních 
2. dubna 1909 a 5. května 1911. 
Vzniklo  pozoruhodné  archi-
tektonické  a  technické  dílo, 
svými  kvalitami  srovnatelné 
například  s  radnicemi  Vino-
hrad,  Nuslí,  Žižkova  a  jiných 
pražských obcí.

O radnici
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To ještě nikdy v Domově 
pro seniory na Kamenci 
nebylo. Do domova přije-
li v pátek 14. října řezníci 
i s půlkou prasete a dalšími 
masnými výrobky. Prase 
nejprve viselo na zahradě, 
pak bylo řezníky upečeno. 
Mezitím se podávala ovaro-
vá polévka a další podobné 
pochoutky.

„Zájem  je mnohem větší než  jsme 
si mysleli,“  hodnotila  průběh pod-
zimního  dne  zástupkyně  domova 
pro  seniory  Ing.  Šárka  Kutějová. 
„Sami dodavatelé masa nám udělali 
nabídku ochutnávky, tak jsme se ji 
rozhodli  vyzkoušet,“  vysvětlovala 

Kutějová, jak vůbec v domově při-
šli  na  nápad  uspořádat  něco  tako-
vého, jako je právě zabijačka.
Klienti  domova  tvořili  před  pro-
dejními pulty dokonce fronty. „Je 
to  nádhera,  bezvadný  zážitek,“ 
pochvalovala  si  osmdesátišesti- 
letá  klientka  domova  Hedvika 
Odstrčilková.  „Je  to  tady  krásné 
a ještě jsem se najedla. Měla jsem 
jitrnici a byla výborná,“ smála se 
seniorka,  která  je  v  domově  už 
dvanáctým  rokem.  „Chci  tady 
být  ještě  čtrnáct  let  do  stovky,“ 
konstatovala  spokojeně.  Rodačka 
z Heřmanic prožila padesát let ži-
vota  s manželem v Praze,  aby  se 
na  stáří  opět  vrátila  do  Slezské 
Ostravy.  „Elánu mám dost,“ pro-
hlásila Odstrčilková sebevědomě.

Řezník Libor Chalupa se prakticky 
celé dopoledne nezastavil. „Na od-
byt  jdou  jitrnice,  jelita,  tlačenka 
stejně  jako  slanina  nebo  farmář-
ské  párky,“  radoval  se.  Obdob-
nou  zabijačku  prý  už  v minulosti 
připravoval  pro  domov  seniorů 
ve  Frenštátě  pod Radhoštěm.  „To 
ovšem  byla  kompletní  zabijačka. 
Prase  jsme  dovezli  do  domova 
živé,“ vzpomínal Chalupa.
Podle Šárky Kutějové se tak možná 
v domově zrodil začátek nové  tra-
dice.  „Myslím, že příští  rok určitě 
zabijačku  zopakujeme  i  s  větší 
nabídkou.  Letos  to  byla  taková 
zkouška, příště už můžeme vše do-
plnit  i  nějakým kulturním progra-
mem,“ plánovala Kutějová.
 /jk/

Na zahradě byla k mání tlačenka stejně jako jitrnice nebo slanina

Premiérová zabijačka v domově pro seniory

Celý měsíc říjen pracovali dělníci na 
opravách  náměstí  Jurije  Gagarina. 
Starý asfalt na spodní části náměstí 
s  parkovištěm  a  také  na  příjezdové 
komunikaci  zmizel.  Nahradila  ho 
zámková dlažba. 
„V příštím  roce  chceme pokračovat 
v  dalších  úpravách  Gagarinova  ná-
městí,“  říká  místostarosta  Ing.  Petr 
Janíček. Zámková dlažba má stejným 
způsobem  vystřídat  asfalt  na  celém 
náměstí,  stejně  tak  mají  být  rekon-
struovány i komunikace pro pěší. 
Starý asfalt mizel i na chodnících ne-
daleko  náměstí  Jurije  Gagarina,  na 
Bohumínské ulici v blízkosti Domova 
pro seniory Kamenec. Chodníky zde 

budou pokryty rovněž moderní zám-
kovou dlažbou.   /red/

Gagarinovo náměstí. 
Dlažba střídá asfalt

PROMĚNA. Starý asfalt na náměstí 
J. Gagarina nahrazuje dlažba.
 FOTO/JAN KRÁL

ZABIJAČKA. Hedvika Odstrčilková (v modrém svetru) i další klienti domo-
va byli s ochutnávkou nadmíru spokojeni. FOTO/JAN KRÁL

V  sobotu  2.  října  se  v  Kunčičkách 
konaly  dožínky.  Letos  dokonce  již 

jubilejní pátý ročník. „Lidé říkali, že 
byly  možná  nejkrásnější.  Panovalo 

dobré  počasí  a  také  dobrá  nálada,“ 
řekl o dožínkách farář v Kunčičkách 
Dariusz Sputo. Do místního kostela 
sv. Antonína Paduánského a později 
i do prostor zdejší hasičské zbrojnice, 
kde  oslavy  pokračovaly,  přijely  de-
legace  z  Polska,  Slovenska  i  Ukra-
jiny. Dorazili  i  krojovaní horníci  ze 
Stonavy.  Všechny  pozdravil  sta-
rosta  Slezské Ostravy  Ing.  Antonín 
Maštalíř  a  radní  Radomír Mandok. 
„Dožínky jsou každoročním poděko-
váním za úrodu. Každý z účastníků 
přinesl  nějaké  domácí  potraviny,“ 
popsal  farář  Sputo.  Na  dožínkách 
tak  hosté  mohli  ochutnávat  slez-
ský bigos,  horalské máslo  a  slaninu 
nebo domácí  jablka a  také víno. Na 
slavnost dokonce přišel i rybář s ry-
bářským  prutem  a    rybami  vzorně 
naskládanými v košíku.  /red/

Jubilejní dožínky v Kunčičkách

DOŽÍNKY. Návštěvníky slavností přišel pozdravit i starosta Ing. Antonín 
Maštalíř. FOTO/JAROSLAV HANZLÍČEK

Rozloučení  s  létem  a  přivítání 
podzimu  proběhlo  ve  venkovních 
prostorách  Azylového  domu  na 
Liščině  odpoledne  5.  října.  Akce 
se zúčastnili rodiče, děti i pracov-
níci odboru sociálních věcí Úřadu 
obvodu  Slezská  Ostrava.  Děti  si 
za pomoci  rodičů vyrobily draky, 
které hned na zahradě vyzkoušely, 
a také si zasoutěžily ve vědomostní 
hře. Mezitím rodiče grilovali klo-
básy a pekli brambory, hrálo se na 
kytaru a zpívalo. Bylo to příjemné 
zakončení letní sezóny.  /red/

Podzimní radovánky 
v Azylovém domě

KONEC SEZÓNY. Radomír Mandok 
s klienty Azylového domu.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

V měsících říjnu a listopadu slaví dva 
významní  rodáci  z Hrušova životní 
jubilea.  Dne  18.  října  oslavil  90  let 
všestranný  sportovec  a  především 
hokejista  Ladislav  Staněk.  Dne  13. 
listopadu oslaví 70 let zpěvačka Ma-
rie Rottrová.
Ladislav Staněk  se narodil  18.  října 
1921  v  Hrušově.  Je  legendárním 
hokejistou,  byl  kapitánem  mistrů 
československé  ligy  z  roku  1952, 
získal ocenění mistr sportu a vzorný 
trenér.  Hrával  hokej  i  fotbal  za  SK 
Hrušov.  Ve  fotbale  byl  věhlasným 
střelcem  branek,  v  sezoně  1946–47 

jich  vsítil  asi  80. 
Jako  aktivní  ho-
kejista  Vítkovic 
působil  do  roku 
1960, dále pak ve 
funkci  trenéra  do 
roku  1971.  Mno-
hokrát  hrál  také 
v  reprezentaci. 

V současné době je jeho hlavním zá-
jmem udržet tradici setkávání rodáků 
z Hrušova.  Je  aktivním členem ob-
čanského sdružení Senioři Hrušov.
Marie  Rottrová  se  narodila  13.  lis-
topadu 1941 v Hrušově. Po maturitě 

pracovala v místní 
spořitelně.  Od roku 
1962 zpívala s Ost- 
ravským  rozhla- 
sovým orchestrem. 
Stala  se  jednou 
z  nejznámějších 
českých zpěvaček. 
I když žije v Praze, 
na  rodný Hrušov nezapomíná. Ráda 
zde jezdí, loni uspořádala koncert na 
záchranu  hrušovského  kostela.  Píše 
a telefonuje si se členy sdružení Seni-
oři Hrušov, přijíždí na setkání rodáků 
z Hrušova.  /red/

Významná životní jubilea rodáků z Hrušova

Před půl  rokem se Vladimíra Něm-
cová  rozhodla  k  radikálnímu  činu. 
Starou  garáž  u  svého  domu  v  ulici 
Nad  Ostravicí  číslo  20  přestavěla 
na  kadeřnický  a  kosmetický  salon. 
„Podobné  salony  jsem  vždy  provo-
zovala v  centru města.  Jenomže mi 
tam spousta věcí nevyhovovala, a to 
včetně závratných nájmů. Řekla jsem 
si,  že  služby pro  zákazníky  zkusím 
nabídnout  doma,“  vysvětluje  podni-
katelka,  proč  opustila  centrum  Os-
travy a svoji praxi si otevřela v klidné 
čtvrti.
„Jestli jsem se obávala do něčeho ta-
kového  jít?  Samozřejmě,“  odpovídá 
na  otázku,  zda  přece  jenom  podni-
katelský záměr nebyl příliš odvážný. 

Jen do potřebných úprav investovala 
podnikatelka  desítky  tisíc  korun. 
Ve svém salonu nyní nabízí veškeré 
kadeřnické  i  kosmetické  služby. 
„Spoléhám na to, že se tady lidé bu-
dou cítit  dobře.“ Nic  podobného  na 
zákazníky,  respektive  zákaznice, 
v  centru  města  nečeká.  „V  centru 
přicházejí  lidé  uhonění,  sotva  po-
padají  dech.  Moc  dobře  to  znám. 
Tam  dole  je  džungle,  tady  nahoře 
klid. Zákaznice si mohou v klidném 
prostředí vychutnat komfort služeb, 
týkajících se jejich osobnosti, krásy, 
harmonie a relaxace. Mimo běžných 
kadeřnických služeb nabízím masáž 
hlavy, která příznivě působí na růst 
vlasů  a  uvolnění  svalového  napětí, 

pedikúru,  manikúru,  kosmetické 
služby, služby vizážistky a špičkové 
ošetření  celého  těla,“ popisuje  svoji 
podnikatelskou  filosofii  Vladimíra 
Němcová.

Zároveň přiznává, že začít podnikat 
na Slezské není zrovna jednoduchá 
záležitost. Mnoho lidí netuší, kde se 
ulice Nad Ostravicí nachází a jak vů-
bec vypadá. „Vysvětluji jim, že je to 
jeden kilometr od  stadionu Bazaly. 
Ty  už  naštěstí  znají.  Kdo  použije 
trolejbus  a přijde od Bazalů pěšky, 
toho  čeká  pěkná  procházka  kolem 
upravených  vilek.  Kdo  chce  přijet 
autem, má k dispozici hned dvě par-
kovací místa,“ vypočítává Němcová 
výhody provozovny ve vilové čtvrti. 
Objednat se můžete prakticky kdy-
koliv. Pro imobilní občany je možné 
služby objednat i domů. 
Jenže  odloučenost  od  centra  dění 
přináší  i  nevýhody.  Ta  největší 

spočívá  v  tom,  že  o  podniku  paní 
Němcové  se  lidé  prakticky  nemají 
jak dozvědět. „Zatím jsem zkoušela 
roznášet  jen  letáčky.  Na  nějakou 
větší  reklamu  už  opravdu  nejsou 
peníze,“  konstatuje  Němcová.  Své 
klientky  a  klienty  tak  získává  po-
zvolna. Podnik ve vilce Nad Ostra-
vicí začíná fungovat. „Pokouším se 
o  takový  ten  starý  poctivý  přístup 
a  přizpůsobím  se  časovým  potře-
bám zákazníků, mohou přijít kdyko-
liv, i o víkendu,“ popisuje Vladimíra 
Němcová  výhody  svých  služeb.  Je 
přesvědčena o tom, že otevřít si sa-
lon  v  klidné  části  Slezské  Ostravy 
nebyl  vůbec  špatný  nápad  a  tímto 
všechny zve k návštěvě.  /red/

Vladimíra Němcová zkouší podnikat ve vilové čtvrti Slezské Ostravy 

PODNIKÁNÍ. Vladimíra Němcová 
otevřela ve vilové čtvrti kadeřnický 
salon.  FOTO/JAN KRÁL
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Už 34. ročník výstavy drob-
ných zvířat se uskutečnil 
v prostorách chovatelského 
střediska ve Slezské Ostra-
vě na Nejedlého ulici. 

Od pátku 7. října do neděle 9. října 
vystavovaly  desítky  chovatelů  své 
chovance  –  drůbež,  holuby,  exo-
tické ptactvo i králíky. V neděli pak 
přišlo  finále.  Udělovaly  se  ceny, 
rozdávaly  poháry.  Vůbec  nejhez-
čím králíkem ve Slezské Ostravě se 
stal králík Rostislava Brady. Získal 
cenu Grand Prix. „Je to králík Ví-
deňský  šedý. Získal 95, 5 bodů ze 
100  možných,“  konstatoval  hrdě 
chovatel Brada ze Slezské, který je 
členem  místního  svazu  chovatelů 
už od roku 1974. A od té doby také 
chová králíky. Dříve měl Vídeňské 
bílé, se kterými v minulosti získal 
Grand  Prix  už  třikrát,  nyní  „pře-
šel“ na Vídeňské šedé. „Jsou masití 

a dobře rostou. Chovám jich kolem 
třiceti,“  chválil  plemeno  Rostislav 
Brada.
Čestnou cenu dostala  i  teprve  je-
denáctiletá  Kristýna  Lašková  za 
plemeno  Velký  lesklý  stříbřitý. 

„Ve spolku chovatelů jsem odma-
lička, tak od pěti let, od kdy krá-
líky chovám. Líbí se mi na nich, že 
jsou pěkní a mazliví,“ řekla jedna 
z nejmladších registrovaných slez-
skoostravských  chovatelek. Další 
z  oceněných  byla  i  čtyřicetičtyř-
letá chovatelka Miroslava Adam-
czyková. Její plemeno se jmenuje 
Meklenburský  strakáč.  „Králíky 
chová celá naše rodina. Tohle ple-
meno je nové, je to takový rezavý 
králík  s  bílou  náprsenkou  a moc 
se  mi  líbí,“  svěřila  se  Adamczy-
ková.  „To  víte,  o  takové  králíky 
je  třeba se  starat. Granule, očko-
vání… Šlechtěný králík potřebuje 
mnohem více péče než ten, který 

je jenom na pekáč,“ smála se oce-
něná chovatelka.
Hned dva poháry si z výstavy od-
nesl  i  chovatel  exotů  a  papoušků 
Zdeněk  Novák.  „Ptáky  chovám  
už dvacet pět let, míval jsem i sto 

padesát andulek,“ řekl chovatel ze 
Slezské Ostravy. Připravit všechno 
na  výstavu  mu  dalo  týden  práce. 
„Nebýt  kamarádů,  všechno  bych 
to nezvládl,“ svěřil se Novák.

Mladým i zadarmo
Předseda  Základní  organizace 
Českého  svazu  chovatelů  Slezská 
Ostrava Stanislav Kadluba byl záj-
mem o výstavu potěšen. „To víte, 
že  chovatelé  si  chtějí  svá  zvířata 
nechat  ocenit,“  řekl.  Sám  chová 
padesát  holubů  a  neodešel  z  vý-
stavy bez poháru. „Jinde chovatel-
ské spolky zanikají, my se snažíme 
omlazovat.  Mladým  chovatelům 
dám  klidně  holuby  i  zadarmo. 

Chceme,  aby  chovatelství  šlo  dál, 
aby děti neseděly pořád  jen u  in-
ternetu,“ prohlásil Kadluba. Slez- 
skoostravští chovatelé s pěti desít-
kami členů jsou nyní nejpočetnější 
organizací  v  Moravskoslezském 
kraji.

Trhy už na jaře?
Starosta  Ing.  Antonín  Maštalíř  
míní, že ve středisku chovatelů na 
Nejedlého ulici by  se v budoucnu 

mohly  konat  i  stále  populárnější 
farmářské  trhy.  Sami  chovatelé 
totiž  ve  středisku  pořádají  pra-
videlné  nedělní  burzy.  „Stále  se 
snažíme  areál,  který  je majetkem 
obvodu,  zlepšovat,“  konstatoval 
starosta.  Nyní  je  v  plánu  položit 
kolem areálu zámkovou dlažbu. 
„Brzy by se zde na trzích mohly pro-
dávat například i bio potraviny, med, 

víno nebo pečivo. Myslím, že o tako-
vou věc bude dostatečný zájem a trhy 
by se mohly konat jednou za čtrnáct 
dní či tři týdny,“ říká starosta. 
Podle  radní  obvodu  MVDr.  Bar-
bory Jelonkové by si prodej potra-
vin i zvířat v jednom areálu žádal 
přísné  dodržování  hygienických 
norem. „Náš obvod se postará, aby 
kvalitní  zázemí  bylo  vytvořeno. 
Jako veterinářka jsem schopna vše 
kontrolovat tak, aby byly dodrženy 

veškeré předpisy,“ říká radní.   Na 
otázku,  kdy  by  se  farmářské  trhy 
na Slezské mohly konat, Jelonková 
odpovídá, že snad už příští rok na 
jaře. „Jsou zde výborné podmínky. 
Chovatelé  zvířectva  produkují 
i  živočišné  a  rostlinné  produkty. 
Myslím, že trhy budou jen ku pro-
spěchu  Slezské  Ostravy,“  dodává 
Jelonková.  /jk/

Městský  obvod  Slezská  Ostrava 
má  od  začátku měsíce  září  novou 
podobu  svých  webových  stránek. 
Nyní je jejich vzhled i obsah sjed-
nocen s oficiálním portálem města 
www.ostrava.cz
„Velkou  výhodou  stránek  je  jejich 
jednotná  grafika  v  rámci  všech 
ostravských obvodů. Hlavním pří-
nosem pro občany  je, že se  tak na 
nových  stránkách  mohou  snadno 
zorientovat  a  vyhledat  potřebnou 
informaci,“ říká o nové podobě we-
bových stránek www.slezka.cz Ing. 
Petr Tobolík, vedoucí odboru vnitř-
ních  věcí  Úřadu  městského  ob-
vodu  Slezská  Ostrava.  „O  nových 

stránkách  pro  obvody  se  začalo 
mluvit  již  počátkem  roku  2010. 
Práce  na  jejich  nové  podobě  byla 
náročná a zdlouhavá, ale výsledek 
stojí za to,“ dodává Tobolík.
Uživatelé  najdou  na  stránkách 
čtyři  základní  tematické okruhy – 
O Slezské Ostravě, Radnice, Občan 
a Informační rozcestník.
Městský  obvod  Slezská  Ostrava 
tak  vyšel  vstříc  požadavkům 
města,  které  postupně  sjednocuje 
všechny městské  internetové  pre-
zentace.  Uživatelé  si  od  nových 
verzí  mohou  slibovat  mnohem 
snadnější přístup k informacím.
 /red/

Krásného  životního  jubilea  100  let 
se 1. října dožila v Domově pro Seni-
ory Kamenec paní Marie Filipská. 
Narodila  se  v  Ostravě  jako  Marie 
Maniszovská, měla  pět  sourozenců 
a  vychovala  jednoho  syna.  Dlouhá 
léta  pracovala  ve Vítkovických  že-
lezárnách. Ráda psala básničky, ale 
její největší zálibou byl tanec. Sama 
vzpomíná, že měla pěkné mládí a při 
muzice ani jeden tanec nevynechala. 
Jejím oblíbeným jídlem bylo zelí od 

maminky a oblíbeným nápojem pak 
pivo po nedělním obědě. 
„V  pátek  30.  září  jsme  pro  paní 
Filipskou  připravili  malou  oslavu 
jako  dárek  k  narozeninám,“  říká 
Ing. Šárka Kutějová z domova pro 
seniory. Kromě rodiny a personálu 
zařízení  jí  přišel  poblahopřát  také 
starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava Ing. Antonín Maštalíř.
Marie Filipská je v domově pro seni-
ory již od roku 2009. „Pravidelně se 

zapojuje  do  všech  nabízených 
skupinových  aktivit,  jakými  jsou 
zpěv,  výtvarná dílna nebo canis-
terapie.  V  létě  se  také  aktivně 
zúčastnila  sportovních  her  na 
zahradě  domova  a  tradiční  spo-
lečenské akce Vinobraní. Za celý 
domov přejeme paní Marii hodně 
zdravíčka, a aby byla stále tak ak-
tivní  a  spokojená  jako  doposud,“ 
uzavírá Šárka Kutějová.
 /red/

GRAND PRIX. Nejhezčí králík Slezské Ostravy s chovatelem Rostislavem Bradou. FOTO/JAN KRÁL

OSLAVY. K jubileu přišel Marii Filipské popřát i starosta Ing. Antonín Maštalíř.  FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA 

Chovatelé pořádali 34. výstavu, rozdali desítky pohárů

Marie Filipská oslavila 100. narozeniny

Z NEJMLADŠÍCH. Jedenáctiletá Kristýna Lašková má králíky ráda, protože 
jsou mazliví.  FOTO/JAN KRÁL

Slezská má nové stránky

Vzniknou farmářské trhy i na Slezské?

OCENĚNÍ. Od starosty Ing. Antonína Maštalíře přebírá pohár Stanislav Kad-
luba. Přihlíží MVDr. Barbora Jelonková. FOTO/JAN KRÁL
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Desítky nadšených dětí 
spolu s rodiči slavili Slav-
nost dýní a strašidel. Slav-
nost se stává tradicí. Letos 
se konal již čtvrtý ročník. 

Děti v nejrůznějších maskách po-
stávaly  před  slezskoostravskou 
radnicí  v  úterý  18.  října  už  po 
třetí  hodině  odpolední.  Dlouhý 
maskovaný  průvod  v  doprovodu 

dospělých,  někdy  rovněž  masko-
vaných,  se pak úderem půl  čtvrté 
vydal od radnice dolů k Sýkorovu 
mostu a do centra města na Masa-
rykovo  náměstí.  Odtud  zamířily 
masky zase zpět přes hradní lávku 
na Slezskoostravský hrad. Tady se 
tančilo,  veselilo  a  na  maskované 
děti čekaly ceny.
„Akci  každoročně  pořádá  Zá-
kladní škola Bohumínská z grantu 
statutárního města Ostravy,“ řekl 
ředitel školy Mgr. Radek Pollo.
Zástupci  obvodu vyrazili  na  hrad 
obtěžkáni  tatrankami,  lízátky, 
bonbóny  i  kornouty  plnými  slad-
kostí  pro  nejpovedenější  masky. 
Maskovaný  průvod  u  vchodu  do 
hradu  vítal  starosta  Ing.  Antonín 
Maštalíř.  „Kdysi  jsme  na  podzim 
chodívali  na  lampionové  průvody 
a hodně jsme se na ně těšili. Doba 
se mění, dnes máme svátek Hallo-
ween.  Nejdůležitější  je  vidět,  že 

děti  v maskách  to  tedy  těší.  Jsou 
od  pohledu  šťastné,“  konstatoval 
starosta Maštalíř. 
Celá  akce  měla  název  Slavnost 
dýní a strašidel – český Halloween 

s  Hopsalínem.  Klaun  Hopsalín  na 
hradním  pódiu  plným  nezbytných 
dýní  desítky  dětí  roztančil.  „Naše 
Terezka  se  na  slavnost  moc  tě-
šila,  vyplýtvala  mi  skoro  všechna 

líčidla,“ smála se jedna z přítomných 
maminek.  Starší  slečny  přišly  pře-
vlečeny za upírky, kluci si s oblibou 
nasazovali masky kostlivců a lebek. 
Jiné  děti  dělaly  naprosto  klasické 
duchy – zahalily se do rozstříhaných 
prostěradel. Mladší  děti  volily  pře-
vleky  za  čarodějnice,  někteří  přišli 
v  oranžových vycpaných oblečcích 
převlečeni  rovnou  za  dýně.  „Více 
než Hopsalín  se mi na hradě  líbila 
klec, do které se dá zavřít,“ přiznal 
se chlapec jménem Milan. I on při-
šel za ducha. 
Na  patnáct  nejnápaditějších  masek 
vybraných odborem školství  a kul-
tury bylo oceněno starostou kornou-
tem sladkostí. „Připomínáš mi jednu 
bývalou kolegyni. Ale nesmím  říct 
kterou. To by se na mě moc zlobila,“ 
gratuloval  starosta  Maštalíř  jedné 
z oceněných malých čarodějnic. Při 
odchodu  z  hradu  dostali  na  cestu 
sladkosti úplně všichni.   /jk/

Zdraví některých žáků IV. třídy ZŠ 
Pěší,  Ostrava-Muglinov  je  kvůli 
znečištěnému ostravskému ovzduší 
citlivé a problematické. Řada z nich 
trpí astmaty a různými druhy aler-
gií. Proto jsme se rozhodli, že s nimi 
prožijeme  pětidenní  antismogovou 
školu v přírodě v Beskydech na Ko-
lářově chatě Slavíč. 
V  pondělí  19.  září  jsme  cestování 
vlakem  a  autobusem  ukončili  pěší 
túrou  k  chatě  dlouhou  sedm  kilo-
metrů.  Každý  den  dopoledne  jsme 
po  výuce  a  dobrém  obědě  hodinu 
odpočívali a poté nás čekala řada za-
jímavých sportovních a hravých pří-
rodopisných  a  vlastivědných  úkolů. 
Především  lesní  běh  přes  překážky 

s  plněním  úkolů,  hledání  pokladu, 
pěší túra na horskou chatu Kamenité, 
táborák,  stavba  srubů v  lese,  stezka 
odvahy,  karneval  lesních  strašidel 
nebo jízda na koních. Ta měla asi nej-
větší úspěch. Spokojené děti prožily 

mnoho  zajímavých  dobrodružství 
a po celou dobu dýchaly čerstvý hor-
ský vzduch. V pátek 23. září jsme se 
vrátili zpět domů.
 třídní učitelka Renáta Pánková, 

 vychovatelka Lenka Rastočná

Týden bystrých hlaviček
Od 26.  září  do  30.  září  proběhl  ve 
školní družině ZŠ Pěší v Muglinově 
Týden bystrých hlaviček. Děti obou 
oddělení  soutěžily  jako  jednotlivci 
i  skupinky  v  různých  disciplínách. 
První  a  druhé  třídy  řešily  napří-
klad  luštění křížovek, bludiště, do-
kreslování  rozdílů  na  obrázcích, 
skládání  puzzle  na  čas,  poznávání 
písniček z filmových pohádek nebo 
soutěžily ve znalostech ochrany ži-
votního prostředí. Starší děti ze tře-
tích  a  čtvrtých  tříd  navíc  soutěžily 
ve  znalostech  z  oblastí  vlastivědy 
a přírodovědy a  také ve znalostech 
pohádek. 
Všechny  děti  se  pustily  do  pl-
nění  zadaných  úkolů  s  velkou 
chutí  a  snahou být  co nejlepší. Na 
všechny bystré hlavičky čekaly na 
začátku následujícího týdne sladké 
odměny  a  ti  nejlepší  z  každého 
oddělení  si  odnesli  domů  diplom 
i  drobné  věcné  ceny. Děti  jsou  již 
zvědavé,  jaký  zábavný  projektový 
týden  pro  ně  připraví  paní  vycho-
vatelky příště.

Dne  3.  října  byla  ve  školní  dru-
žině  zahájena  činnost  rukodělného 
kroužku pro přihlášené žáky první 
a druhé třídy. Děti si hned na první 
hodině vyrobily krásnou slunečnici 
z  barevných  papírů  a  slunečnico-
vých semínek. Práce  jim šla pěkně 
od ruky, všichni se snažili a výsle-
dek byl na výbornou. Již se těší na 
příští  hodinu,  kdy  si  vyrobí  obrá-
zek  z  barevných  dřívek  dle  vlastní 
fantazie.
 Lenka Rastočná, 

 vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Pěší

Čarodějnice, upírky i dýně se přišly předvést na Hallowen

Slavnost dýní. Od radnice až na hrad

S dětmi za čistým ovzduším

Ve  stříbrném  štítě  nad  zeleným 
zvýšeným  návrším  se  stříbr-
ným  vztyčeným  srpem  se  zlatou 

rukojetí tři zelené lipové listy. Tě-
mito odbornými termíny popisuje 
heraldik  Jan Tejkal znak městské 
části Muglinov. Při  tvorbě  znaku 
Muglinova posloužily zemědělské 
náměty starých pečetí z 19. století. 
„Figury  lipových  listů  pak  odka-
zují  na  razítko obce  z  první  půle 
20.  století  s obrazem  lipové  rato-
lesti.  Figura  návrší  odkazuje  na 
výklady o původu názvu obce. To 
znamená Muglin – Mogylna jako 
mohyla  neboli  pahorek,“  upřes-
ňuje Jan Tejkal.  /red/

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

ZA VZDUCHEM. Děti ze ZŠ Pěší vyrazily do Beskyd. FOTO/archiv školy

HALLOWEEN. Čarodějnice právě v akci.  FOTO/JAN KRÁL

ODMĚNA. Starosta Ing. Antonín Maš-
talíř oceňuje upírky.  FOTO/JAN KRÁL

BYSTRÉ HLAVIČKY. Oceněné děti 
ve školní družině.  FOTO/archiv školy

Týden s písničkou
Hudba se ve dnech od 10. do 14. října 
ozývala  takřka  nepřetržitě  ve  školní 
družině  na  ZŠ  Pěší  v  Muglinově. 
Konala se zde akce s názvem Týden 
s písničkou. Děti  si přinesly do dru-
žiny svá oblíbená CD a na nejoblíbe-
nější  písničky  z  nich  si  zatancovaly 
a  zahrály  různé pohybové hry. Také 
soutěžily o nejlepšího zpěváka či zpě-
vačku,  nakreslily  oblíbenou  lidovou 

píseň a  soutěžily ve znalostech písní 
na dané téma i v poznávání písniček 
podle  předehry.  Při  odpočinku  děti 
zhlédly  spoustu  hudebních  pohádek, 
při kterých si známé písničky i zazpí-
valy. Celý týden byl průběžně vyhod-
nocován a děti si pak za své výkony 
odnesly sladké odměny a diplomy.
 Lenka Rastočná, 

vedoucí vychovatelka ŠD na ZČ Pěší

Vysoká škola podnikání posílila
Největší  soukromá  vysoká  škola 
na Moravě  a  ve  Slezsku  – Vysoká 
škola  podnikání,  a.s.,  ve  Slezské 
Ostravě,  zahájila  počátkem  října 
akademický rok. Škola letos přijala 
na  šest  set nových posluchačů pre-
zenčního  a  kombinovaného  studia. 
Akademický rok začal pro studenty 
inaugurací,  které  se  zúčastnil  také 
výkonný  ředitel  automobilky  Hy-
undai v Nošovicích, Mgr. Dr. Jaro-
mír Radkovský. Automobilka  patří 
k akreditačním partnerům školy. 
Škola  výrazně  posílila  kolektiv 
pedagogů.  Stávající  tým  doplnili 
odborníci  –  habilitovaní  profesoři 
a  docenti.  Přišli  z  jiných domácích 
i  zahraničních  vysokých  škol  nebo 
z firemní praxe. Špičkoví specialisté 
z nejrůznějších oborů se stali garanty 
nových přístupů ve vysokoškolském 

vzdělávání  i  vysoké  úrovně  vý-
uky  jednotlivých  studijních  oborů 
v  rámci  studijního  programu  Eko-
nomika a management. 
Bezmála  trojnásobným navýšením 
počtu  habilitovaných  pedagogů 
proti loňskému roku plní VŠP, a.s., 
klíčový  požadavek  pro  znovuote-
vření  navazujícího  magisterského 
studia.  „Novou  žádost  o  zrušení 
zákazu  poskytovat  magisterské 
vzdělání jsme už zaslali k novému 
projednání  Akreditační  komisí,“ 
vysvětlil  rektor  školy,  doc. RNDr. 
Vladimír Krajčík, Ph.D. Vedle  to-
hoto opatření škola nově přistoupila 
rovněž  k  profesionalizaci  bakalář-
ského vzdělání. V pilotním režimu 
zavádí program CASTANEA, jenž 
staví na konkrétní a detailní spolu-
práci s firmami a společnostmi, jež 

se  stanou  akreditačními  partnery 
v  procesu  výuky,  garantující  vy-
sokou odbornost  a  způsobilost  ab-
solventů  –  bakalářů. Cílem  tohoto 
záměru  je  zvýšit  uplatnitelnost 
absolventů  na  trhu  práce,  neboť 
v poslední době v evidencích úřadů 
práce rychle narůstá podíl vysoko-
školsky vzdělané mládeže. Jedním 
z důvodů tohoto stavu je, že absol-
ventům vysokých škol schází praxe 
a  schopnost  se  rychle  adaptovat 
na  praktické  provozní  podmínky. 
„Tento handicap chceme eliminovat 
právě prostřednictvím našich akre-
ditačních partnerů, kteří budou mít 
možnost  své budoucí zaměstnance 
připravovat  dle  svých  skutečných 
potřeb  prostřednictvím  programu 
CASTANEA,“ dodal Krajčík.
 Pavel Šmíd

DIPLOMY. Nejlepší zpěváci se svými 
diplomy.  FOTO/archiv školy
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Mezi 
obrazy v bytě Věry Herol-
dové  je nepřehlédnutelný 
zejména její portrét, který 
vznikl před dvaceti lety. Jde 
o dárek k sedmdesátinám. 
Letos na konci září oslavila 
Věra Heroldová devadesát 
let.

Často navštěvuje komorní koncerty 
na  slezskoostravské  radnici.  „Jsem 
z  nich  nadšená.  Nádherný  sál  na 
radnici je vždy naplněný uměleckou 
krásou. Profesor Jan Hališka si vždy 
umí  vybrat  vynikající  muzikanty,“ 
chválí  profesora  Ostravské  univer-
zity i jeho pravidelné hosty na kon-
certech Věra Heroldová. „Mám úctu 
k vedení radnice, že se takové pěkné 
koncerty mohou na Slezské konat,“ 
dodává jubilantka.
Někdejší operní sólistka sedí v křesle 
svého bytu na sídlišti Kamenec. Žije 
zde již od začátku sedmdesátých let. 
„Mám tady krásný pohled na zeleň 
i  na  Novou  radnici,“  chválí  Herol-
dová své bydlení.
Svá  vystoupení  za  všechna  ta  de-
setiletí  má  pečlivě  archivována  ve 
speciálním diáři. Brněnská rodačka, 
dívčím jménem Kolářová, přišla coby 
mladá sopranistka do ostravské opery 
v roce 1944. Zde došlo k osudovému 
setkání s Jiřím Heroldem. Ona měla 
v Prodané nevěstě roli Mařenky, on 
roli Kecala. „Jako Mařenka jsem se 
nezamilovala  do  Jeníka,  ale  do Ke-
cala,“ směje se i po letech Heroldová. 
Svatba  se  konala  na Bílé  30.  dubna 
1946. „Byla to tajná svatba, nikomu 
jsme  nic  neřekli,  na  nějaké  oslavy 

jsme  ani  neměli  peníze,“  vzpomíná 
pěvkyně.
Jenže pak přišly děti a s nimi i pauza 
na  jevišti.  Nové  angažmá  dostala 
Věra Heroldová v opavském divadle, 
kam s Ostravy pravidelně dojížděla. 
„V  Opavě  jsem  měla  jednu  velkou 
roli za druhou. Byla to vysoká škola,“ 
vzpomíná po letech. A ze svého diáře 
čte  představení,  ve  kterých  účinko-
vala v hlavních rolích, tehdy dokonce 
bez alternace: Šelma sedlák, Prodaná 
nevěsta,  Traviata,  Romeo  a  Julie, 
Faust a Markétka …
Od roku 1951 opět zaměnila Opavu 
za Ostravu a vše začíná znova. Opět 
jedna role za druhou. 

Příliš těžký meč
Nezapomenutelný byl pro Věru He-
roldovou  rok  1954.  Režisér  Václav 

Krška  si  ji  vybral  do  role  Milady 
v  Daliborovi.  Film  promítali  i  na 
festivalu v Cannes a dodnes patří do 
zlatého fondu české kinematografie. 
Marně  tehdy  při  konkurzu  Herol-
dová  všechny  přesvědčovala,  že  se 
na Miladu moc nehodí, že má v Da-
liborovi  roli  Jitky.  Ke  všemu  ani 
neunesla meč, který k Miladě patří. 
„Museli  mi  nakonec  dát  francouz-
ský  fleret.  Ten  je  mnohem  lehčí,“ 
říká Heroldová. 
Mezitím  hostovala  i  v  pražském 
Národním  divadle,  v  roce  1964 
však  její  kariéra  coby  sólistky  os-
travské  opery  skončila.  To  jí  bylo 
čtyřicet čtyři let. Ještě v roce 1965 
ji  pozvali  zazpívat  v  její milované 
Traviatě. Tak se rozloučila s ostrav-
ským publikem coby pěvkyně ost-
ravské opery.
Jenže celá dlouhá desetiletí dál só-
lově  koncertovala.  Projížděla  ze-
jména  po  trasách  Praha,  Ostrava, 
Košice  a  zpět.  Do  roku  1969  pra-
covala jako inspektorka kultury na 
městském národním výboru, s pří-
chodem  normalizace  pak  odešla 
učit na  lidovou konzervatoř. Peda-
gogické činnosti se věnovala až do 
poloviny  osmdesátých  let,  vycho-
vala desítky žáků.

Spolu s Heroldovým klubem se stále 
snaží o to, aby jméno Herold nebylo 
v české kultuře zapomenuto. Kromě 
jejího manžela Jiřího Herolda, oper-
ního basisty, od jehož smrti už uply-
nulo téměř čtyřicet let, pak také na 
Jiřího  Herolda  otce.  Byl  znameni-
tým  houslistou  České  filharmonie, 
hrával  dokonce  i  s  Gustavem Ma-
hlerem,  a  také  jako  violoncellista 
Českého  kvarteta.  „Od  roku  1903 
působil Jiří Herold starší v Ostravě. 
Takže jméno Herold je s ostravskou 
kulturou  spojeno  více  než  sto  let,“ 
zdůrazňuje Heroldová.

Za pravnuky Pendolinem
Kromě  koncertů  na  slezskoost-
ravské  radnici  navštěvuje  Věra 
Heroldová dodnes ostravské diva-
dlo. „Chodím hlavně na generální 
zkoušky, někdy s přáteli večer i na 
představení.  Pokud  mám  sílu,“ 
říká.  Z  nejnovějších  představení 
oceňuje  zejména  opery Cardillac 
nebo Fedora. 
Pěvkyně  si  všímá,  jak  se  Ostrava 
mění.  „V  Ostravě  se  dělá  strašně 
moc. Opravují se domy i chodníky. 
Nezaslouží si, že ji Plzeň předběhla 
v soutěži o titul evropského kultur-
ního města,“ míní Heroldová.

Věra Heroldová má  tři  vnuky,  dvě 
vnučky  a  deset  pravnoučat.  „Za 
pravnoučaty  jezdívám  do  Prahy 
Pendolinem. V Praze  se občas  sta-
vím  i  do  herecké  asociace.  Někdy 
jezdím do Prahy  i  na otočku,“  při-
znává vitální dáma.
Své devadesátiny prý nijak bouřlivě 
neslavila.  „Na  mém  psacím  stole 
uchovávám spousty gratulací. Je jich 
tak moc,  že  jsem  ještě  na  všechny 
ani  nestihla  odpovědět,“  přiznává 
Věra Heroldová.
Vedení  městského  obvodu  přeje 
paní Věře Heroldové  hodně  zdraví 
do dalších let.  /jk/

OSLAVENKYNĚ. Věra Heroldová 
slaví devadesát. Její portrét je o dva-
cet let mladší. FOTO/JAN KRÁL

Cyklus komorních koncer-
tů, které se konají za pod-
pory statutárního města 
Ostravy ve slezskoost-
ravské radnici, pokračuje 
ve středu 16. listopadu 
violoncellovým recitálem 
ostravského rodáka Jana 
Škrdlíka s klavírním do-
provodem Šárky Besperá-
tové. Violoncellový recitál 
bude doplněn filmem 
podle předlohy Claude 
Debussyho.

Původní programní návrh Claude 
Debussyho, který do Českosloven-
ska přivezl po 2. světové válce poz-
dější  děkan  Janáčkovy  akademie 
Bohuš Heran,  propojili  scénáristé 
s  příběhem  ukradeného  a  znovu 
navráceného  violoncella,  kde  roli 
tuláka  –  violoncellisty  bude  hrát 
skutečný  aktér  událostí  –  známý 
český violoncellista Jan Škrdlík.
Režisérem  filmu  je nedávno ze-
snulý  Milan  Růžička,  známý 
české veřejnosti jako tvůrce desí-
tek filmů, inscenací i seriálů počí-
naje rokem 1958. V programu dále 
zazní například Let čmeláka Ni-
kolaje Rimského Korsakova nebo 
Balada pro banditu v úpravě au-
tora pro violoncello a klavír.
Vstupenky  za  100  Kč  budou 
v prodeji v galerii v přízemí slez-
skoostravské  radnice  v  úterý  až 
pátek  od  10.00  do  17.00  hodin 
(polední  přestávka  11.30–12.30) 
a v  sobotu  a neděli  od 10.00 do 
16.00  hodin.  Případné  dotazy 
vám  zodpovíme  na  tel.  599  410 
426 nebo 599 410 081. 
S programem koncertu se můžete 
seznámit na www.slezska.cz.
 /red/

Pozvánka
na koncert 

Unikátní výstavu fotografií 
z historie někdejší Nové 
huti Klementa Gottwalda, 
dnes ArcelorMittal, mohou 
vidět návštěvníci Galerie 
Mlejn v Ostravě-Přívozu na 
Nádražní ulici. 

Důvod vzniku výstavy je jednodu-
chý.  Hutní  společnost  si  letos  při-
pomíná  60  let  od  svého  založení. 
Přímo  na  Silvestra,  31.  prosince 
1951, byla Antonínem Zápotockým 
podepsána zakládací listina. Spuš-
tění  první  vysoké  pece  a  dalších 
pro huť nezbytných provozů se ko-
nalo až v roce 1952.

„Dobové fotografie pocházejí z ar-
chivu  společnosti.  Některé  vůbec 
nesměly  být  publikovány.  Vysta-
vena  bude  například  fotka  z  roku 
1968, na které Václav Havel deba-
tuje  s  pracujícími  Nové  huti  před 
domem  kultury,“  uvádí  mluvčí 
ArcelorMittal Věra  Breiová. Další 
fotografie  dokumentují  například 
budování  vysokých  pecí  a  dalších 
hutních  provozů. Celkem  jsou  vy-
staveny čtyři desítky snímků.
Kromě  letitých  fotografií  z  minu-
losti  společnosti  jsou  na  výstavě 
i fotografie pořízené v současnosti. 
Výstava v Galerii Mlejn potrvá do 
konce měsíce listopadu.  /jk/

Šedesát let hutě 
v Kunčicích ve fotografii

60 LET. Takto vznikala Nová huť Klementa Gottwalda v Kunčicích.
FOTO/ARCHIV ARCELORMITTAL

Sólistka ostravské opery oslavila významné životní jubileum

Devadesát let Věry Heroldové

MILADA. Věra Heroldová jako Mila-
da v roce 1954.
 FOTO/Archiv Věry Heroldové

PŘEHLED AKCÍ 
Knihovna na ul. Hladnovská 49, O.-Muglinov
Čtvero ročních období – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy, výtvarné dílny
l. BLOK – PODZIM
Listopad – Junior kviz  –  zábavné  kvizy  pro  děti  (celý  měsíc  |  během 
půjčování)
Kouzelná třída – beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
(středa 9. 11. 2011 | 13.00)
Pavoučí kapsář – výtvarná dílna; vyrábíme kapsář na sladkosti
(pondělí 21. 10. 2011 | během půjčování)
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče (pondělí 28. 11. 2011 | od 15.00 během půjčování)
Rozhlédni se z rozhledny – výstava fotografií rozhleden v blízkém okolí ze 
soukromé sbírky (1. 11. 2011–31. 1. 2012 | během půjčování)
tel.: 599 522 200, hladnovska@kmo.cz

Knihovna na ul. Holvekova 44, O.-Kunčičky
TEMATICKÉ MĚSÍCE – roční blok
Dospělé oddělení – výstavka knih a  informačních materiálů u příležitosti 
Dne stromů a dřeva (listopad 2011 | během půjčování)
Dospělé oddělení – výstavka knih a  informačních materiálů u příležitosti 
výročí úmrtí René Goscinnyho (1977) a narození K. J. Erbena (*1811)
(listopad 2011 | během půjčování)
Dětské oddělení – výstavka knih a informačních materiálů na téma domácí 
zvířata (listopad 2011 | během půjčování)

OSTATNÍ AKCE
Klubík Motýlci – pravidelné setkání s přípravnou třídou ZŠ na téma straši-
dla (listopad 2011 | během půjčování)
Být chvíli čarodějem… – test pro děti o slavných kouzelnících a čarodějích
(listopad 2011 | během půjčování)
Máme doma chlupatou kuličku! – test pro děti o domácích mazlíčcích
(listopad 2011 | během půjčování)
Šnečku, šnečku, vystrč růžky… – výtvarná dílna pro děti – z proužků pa-
píru vyrábíme šnečky (každé úterý | odpoledne během půjčování)
tel.: 596 237 155, kuncicky@kmo.cz

Knihovna na ul. Vrbická 133, O.-Heřmanice
Podzimní strom – výtvarná dílna pro děti, využití barevného listí z pod-
zimní procházky (úterý 15. 11. 2011 | během půjčování)
Už to mám! - listopad – celoroční vědomostní soutěž, zaměřená na vyhledá-
vání informací (každé úterý v měsíci | během půjčování)
Minutovka –  kvizová  hra  pro  děti  (každé  úterý  v  měsíci  |  během 
půjčování)
hermanice@kmo.cz 

Bližší informace k pobočkám, jejich půjčovním dobám a akcím najdete na 
www.kmo.cz  /red/

Listopad v knihovnách
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KOBLOV/Již třetí ročník 
nohejbalového turnaje tří-
členných družstev o Modré 
sako se uskutečnil v sobotu 
21. října na multifunkčním 
sportovním hříšti v Ostravě- 
-Koblově.  

Patronát  nad  tímto  turnajem  tra-
dičně převzala místostarostka Slez-
ské  Ostravy  paní  MUDr.  Hana 
Heráková.
Ročník  od  ročníku  se  turnaje 
účastní  více  družstev,  letošního 
ročníku se účastnilo celkem dva-
náct  tříčlenných  týmů.  Letos  to 
byla  družstva  nejen  hráčů,  hrají-
cích  za ODS  a  z  obvodu  Slezské 
Ostravy, mezi účastníky byli hráči 
týmu pana radního Ing Miroslava 
Vrány,  firmu Geofin  reprezento-
vali  hráči  v  čele  s  panem Dane-
šem  Zátorským,  za  zaměstnance 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava  to  byl  tým  pod  vedením 
pana Ing. Pavla Slabého. Do Kob-
lova  přijela  družstva  i  z  Poruby 
a Hrabové. 
Úderem deváté hodiny  turnaj ofi-
ciálně zahájila paní místostarostka 

Hana  Heráková.  Všem  popřála, 
aby  si  turnaje  a  celého  sportov-
ního dne užili  a  aby  se  jim u nás 
na Slezské  líbilo. Pak začaly „líté 
boje o každý míč “. 

Po  velkém  boji  vyhrálo  družstvo 
z Hrabové ve složení Jakub Šuster, Petr 
Gach  a Robert  Laurinc. Na  druhém 
místě se umístilo družstvo  Koblova. 
Třetí  místo  zůstalo  letos  pro  loňské 

vítěze turnaje, a to družstvo Hrušova 
s panem Ing. Josefem Sivkem.
Všichni hráči kladně hodnotili,  že 
turnaj  byl  velmi  dobře  připraven 
nejen po sportovní stránce. Během 

turnaje,  za  velké  účasti  příznivců 
a fanoušků nohejbalu, bylo připra-
veno  bohaté  občerstvení  a  dobrou 
náladu  podpořila  reprodukovaná 
hudba v podání DJ Kalvara. V od-
poledních  hodinách  po  skočení 
turnaje až do setmění pokračovala 
volná zábava pro všechny přítomné. 
Dobrá nálada nikoho neopouštěla.
Pořadatelé  i  všichni  zúčastnění 
se  shodli,  že  na  tak  vydařený 

turnaj  včetně  počasí  se  dlouho 
nezapomene. 
„Jsem  moc  ráda,  že  nám  oproti 
minulým  ročníkům  přálo  krásné, 
slunečné  počasí,  že  si  hráči  dobře 
zahráli, diváci  se bavili, viděli za-
jímavé  sportovní  výkony.  Všichni 
se už moc těšíme na čtvrtý ročník 
turnaje,  který  bude  v  roce  2012, 
a doufáme v návrat putovního po-
háru  zpět  na  Slezskou  Ostravu,“ 
prohlásila na závěr místostarostka.
 Ivo Vlček, radní městského obvodu 

Slezská Ostrava

Tradiční  Jezdecký  den  uspořádali 
v  sobotu  1.  října  členové Sportov-
ního klubu Mušketýr. 
SK  Mušketýr  sídlí  v  areálu  na 
Vlčkově  ulici  nedaleko  haldy 
Ema. „Mnozí Ostravané jsou pře-
kvapeni,  když  sem  přijdou  po-
prvé.  Náš  areál  nazývají  vesnicí 
ve městě. Kromě koní tady máme 
i  drobné  zvířectvo,  jako  je  koza, 
páv nebo drůbež. Některé děti to-
tiž  ani  pořádně  nevědí,  jak  koza 
vypadá.  Když  ji  uvidí,  volají  na 
mě, že mi utekla srnka,“ směje se 
Alice Hovjacká, zakladatelka SK 
Mušketýr.
Klub se neustále rozrůstá. Nyní má 
šedesát členů, z velké části děti, ju-
niory a mladé jezdce. 
„Ti nejzdatnější závodí. Klub repre-
zentuje  sedm dvojic v  jezdeckých 

disciplínách. Je to běh na dlouhou 
trať, protože příprava dvojice trvá 
léta,“  vysvětluje  Hovjacká.  „Mo-
mentálně  máme  v  areálu  dvacet 
koní  a  bude  jich  stále  přibývat, 
protože  poptávka  po  členství  či 

ustájení  koně  stále  stoupá,“  dopl-
ňuje Hovjacká.
SK Mušketýr sídlil původně na Zá-
rubku, od roku 2008 je právě v are-
álu na Vlčkově ulici.  Jezdecký den 
se  koná  pravidelně  každý  rok  na 
podzim,  soutěží  se  v  drezurních 
disciplínách  a  v  parkuru.  Letos 
jezdecký  den  provázela  řada  do-
provodných  akcí  –  křtilo  se  nové 
hříbě  jménem  Cifr,  předvedla  se 
voltižní  skupina  Dragon,  soutě-
žilo  se  i  na  neosedlaných  koních. 
Členové  si  secvičili  i  ukázku  jez-
decké čtverylky, kde při svém vy-
stoupení  ukázali  souhru  čtrnácti 
dvojic  v  různých  drezurních  prv-
cích. Rodiče mladých členů oddílu 
se  postarali  o  guláš,  dorty  i  další 
občerstvení.
„Nazval bych to tady areálem snů. 
Ta  poloha  je  přímo  fantastická,“ 
řekl starosta Ing. Antonín Maštalíř, 

který Jezdecký den navštívil. „Po-
třebuje  jedinou  věc,  kterou  mů-
žeme  skloňovat  v  sedmi  pádech 
– peníze,“ dodal starosta.
To  potvrzuje  i  Alice  Hovjacká. 
„Náš  areál  bohužel  doposud  není 
uzpůsoben  pořádání  větších  zá-
vodů.  Chybí  prostor  pro  praco-
viště  a  další  zázemí,“  vypočítává 
Hovjacká.  „Pro  SK  Mušketýr  by 
bylo výhodné dosáhnout na dotace 
z Evropské unie, například na tak-
zvané mikroprojekty,“ říká starosta 
Maštalíř.
SK Mušketýr  pořádá  spoustu  dal-
ších  aktivit  souvisejících  s  koňmi, 
ale také s dětmi. Každé léto v are-
álu  pravidelně  pořádá  příměstské 
tábory pro děti.  /jk/

Vítězství si zajistila Hrabová, druhý skončil Koblov, Hrušov třetí

Nohejbalový turnaj se vydařil

Jezdecký den v areálu snů

VÍTĚZKA. Klára Světlíková přijímá 
gratulaci. Zvítězila v drezůře.
 FOTO/JAN KRÁL

Krádež optického kabelu
Dne  2.  října  zadrželi  ostravští 
strážníci  dva  muže  podezřelé 
z  krádeže  optického  kabelu  ve 
Slezské  Ostravě.  Podle  svěd-
kyně  odřízli  tři  metry  kabelu 
vedoucího od rozvodného sloupu 
k  rodinnému  domu.  Když  byli 
strážníky zadrženi,  kabel u  sebe 
již  neměli.  Údajně  ho  zahodili 
poté,  co  zjistili,  že  ho  nemohou 
prodat ve sběrně a je jim vlastně 
k ničemu. Vzniklá škoda byla po-
skytovatelem  telekomunikačních 
služeb vyčíslena na 1 000 Kč, věc 
byla tedy posouzena jako přestu-
pek, za který podezřelým mužům 

nyní hrozí ve správním řízení po-
kuta až 15 000 Kč. Muži jsou ve 
věku 32 a 55 let.

Přes zákaz řízení znovu 
usedl za volant
Strážníci  městské  policie  řešili 
dne  6.  října  přestupek,  jehož  se 
dopustil 23letý  řidič motorového 
vozidla ve Slezské Ostravě. Pro-
tože  dotyčný  u  sebe  neměl  ná-
ležité  doklady,  strážníci  muže 
prověřili a zjistili, že dotyčnému 
byl  vysloven  zákaz  řízení moto-
rových vozidel. Za volantem tedy 
neměl  co  pohledávat. Muži  nyní 
hrozí obvinění z trestného činu.

Městská policie Ostrava

Výsledky Jezdeckého 
dne SK Mušketýr Slezská 
Ostrava:

Přeborníkem SK Mušketýr v dre-
zůře  se  stala Klára  Světlíková  na 
klisně  Chiasma,  před  Markétou 
Hovjackou na koni Flaming Heard 
a  Mgr.  Adélou  Schneidrovou  na 
koni Deryna.
Oddílovým přeborníkem ve skoku 
(honební derby soutěž) se stala Ga-
briela Komárková na koni Sussex, 
před Klárou Světlíkovou na klisně 
Chiasma  a  třetí  Markétou  Hov-
jackou na koni Devero.
Další  soutěží  byla  stoličková,  při 
které  mezi  sebou  soutěžili  nej-
mladší  členové. Vítězkou  se  stala 
Terezka Bystroňová  na  koni Čar-
dášek.  /red/

POZDRAV. Starosta Ing. Antonín 
Maštalíř spolu s Alicí Hovjackou zdraví 
jezdce i diváky. FOTO/JAN KRÁL

Patronka turnaje MUDr. Hana 
Heráková s loňským vítězem Ing. 
Josefem Sivkem.

GRATULACE. Vítězné týmy společně s místostarostkou MUDr. Hanou Herákovou a radním Ivo Vlčkem.
 FOTO/ARCHIV

Ranní nástup družstev. Urputně se bojovalo o každý míč.

I druhé místo je důvodem k radosti. 
Gratuluje radní a předseda turnaje 
Ivo Vlček panu Radimu Oudránovi.

11. 11.  Lampiónový průvod – hledání pokladu skřítků, odchod od 
SVČ v 16.30 hod. 

19. 11.  SOUBOJ HŮLEK  –  soutěž mažoretek  „Podzimní  ostravská 
hůlka“

22. 11.  Dětská tisková konference pro děti a mládež ost-
ravských školních časopisů „Češi u protinožců“  

25. 11.  TOULAVÉ BOTY – toulání napříč rodištěm spojené s výtvar-
nou činností

26. 11.  Vánoční keramická dílna
26. 11.  KOUZELNÉ HŮLKY  –  nesoutěžní  přehlídka  mažoretek 

a roztleskávaček   
30. 11.  TAJEMNÝ SVĚT BAREV – „Draci, dráčci, dráčata“ – vy-

hodnocení výtvarné a keramické soutěže
30. 11.–2. 1. 2012 TAJEMNÝ SVĚT BAREV – vernisáž

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
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Od poloviny 19. století se obchodně 
i občansky frekventované Zámostí 
stávalo přirozeným centrem Slez-
ské Ostravy. Čilá stavební činnost, 
v níž nacházelo široké uplatnění ko-
merční využití domů, se soustřeďo-
vala hlavně v bezprostředním okolí 
Říšského mostu po obou stranách 
dnešní Bohumínské ulice ve směru 
k Hrušovu a také podél ulice Tě-
šínské. Výstavba slezskoostravské 

radnice, činnost občanské záložny, 
postavení reprezentativní budovy 
Městské spořitelny, poměrně pestrá 
infrastruktura občanské vybave-
nosti včetně fungující obchodní sítě 
s širokou nabídkou služeb – řemesl-
nické dílny a menší podniky spolu 
s četnými pohostinskými zaříze-
ními, kinem, sportovními kluby 
a školstvím vytvořily ze Slezské 
Ostravy relativně samostatnou 

městskou enklávu se solidně fun-
gující dopravní obslužností. Vývoj 
stavební činnosti však neodpovídal 
představám radnice, která si se stále 
větší naléhavostí uvědomovala, že 
Slezská Ostrava postrádá prostor, 
který by důstojně reprezentoval 
tuto část Ostravy, zejména poté, co 
byla v roce 1920 Slezská Ostrava 
povýšena z městyse na město.

Náměstí Jurije Gagarina je jediné v České republice.

1

2

3

4

1) V roce 1927 se představitelé Slezské Ostravy shodli na tom, že pro vznik náměstí se jako nejvhodnější místo jeví pro-
stranství pod svahem Jaklovce. Dle jejich představ měly být postavené dvoupatrové obytné domy s obchody a byty by 
měly být dvoupokojové s nadstandardním vybavením. Celý stavební projekt byl svěřen stavební firmě bratří Špačků. 
Tato pohlednice s celkovým pohledem na Slezskou Ostravu pochází z početné kolekce černobílých pohlednic klasic-
kého formátu, které jsou značené firmou GRAFO ČUDA HOLICE v Č. Toto nakladatelství pracovalo pro Ostravu 
v 30. letech 20. století a poměrně velké produkce pohlednice pochází v dvojjazyčné verzi také z období Protektorátu. 
Na pohlednici z poloviny 30. let je z ptačí perspektivy patrná centrální část Slezské Ostravy s náměstím. Od svého 
vzniku  se náměstí  příliš nezměnilo,  zatímco nejbližší okolí  ve  směru k  řece Ostravici prošlo  radikálními  zásahy 
a v podstatě zaniklo. Na snímku je prostranství pod svahem Jaklovce, kde náměstí vzniklo. Ze tří stan je obklopeno 
převážně budovami, z nichž některé mají prostory pro komerční využití. K nejznámějším obchodům, které se zde 
trvaleji usídlily, patřily firmy Ludvíka Trubáka, který vyráběl otomany, křesla, pohovky a matrace (dnes v těchto 
prostorách sídlí Deco), a sklenářství pana Hoška (dnes Vzdušné stavby s.r.o.). Také na protější straně náměstí kromě 
pošty našly obchodní uplatnění menší podniky. Kromě budovy „staré elektrárny“ z roku 1895, která  je součástí 
náměstí, se v bezprostředním okolí z významnějších staveb dochoval jen Husův sbor z roku 1924 nad náměstím. 
Stavební objekty za Bohumínskou ulicí až k řece Ostravici byly asanovány. Zachován zůstal jen drobnější objekt 
bývalé zastávky elektrické dráhy ze Slezské Ostravy do Hrušova (dnes Masérna u řeky), ke kterému byla v roce 1927 
přistavěna nová měnírna. Ta stojí dodnes v bezprostřední blízkosti pěší lávky přes Ostravici na dnešním Gagarinově 
náměstí. Nově zbudované komunikaci musely ustoupit objekty ZÁDRUHY-velkoobchodní společnosti s.r.o., prvního 
a nejstaršího podniku ve Slezské a severomoravské oblasti, který hájil zájmy soukromého podnikání. A také menší 
areál podniku na výrobu sodové vody a uhličitých nápojů fy Kofránek. Tento prosperující podnik byl nástupcem 
firmy Hynek Tyleček, která začínala svou činnost v 90. letech 19. století a patřila ve svém oboru k firmám s nejstarší 
tradicí. Když v roce 1947 povolilo ministerstvo výživy používat ke sladění limonád cukr (do té doby se používalo jako 
sladidlo sacharin), dodala fy Kofránek na trh přírodní limonádu známou jako AJAKO, z pravých ovocných šťáv, čímž 
dosáhla znovu předválečné jakosti a ovládla v tomto směru na jistou dobu trh.

2) Ve stejné době, tj. okolo roku 1974, bylo zbouráno i kino Palác – Oko. Jeho 
výstavba v roce 1912 byla pro obyvatelstvo zcela mimořádnou událostí. Tento 
nejznámější a nejoblíbenější biograf stával u řeky Ostravice, vlevo od pěší 
lávky přes řeku z Moravské Ostravy na Gagarinově náměstí, před budovou 
měnírny a dosud stojící budovou bývalých Slezských zemských drah – nyní Ma-
sérna u řeky. Na vzácné pohlednici ze sbírky Zd. Wludyky, pořízené 10. června 
1923, je zachyceno průčelí biografu s nejbližším okolím. Toho dne navštívil 
Slezskou Ostravu jako ministr zahraničních věcí dr. Edvard Beneš, který měl 
v sále biografu přednášku o zahraničním odboji. Dle po léta tradované verze 
průčelí biogafu navrhl sám Alfons Mucha, realizaci stavby pak provedl stavi-
tel V. Střelec z Dolní Suché. Majitelem budovy byl Angličan Ing. David Small 
a licenci k provozování kinematografické činnosti získal elektrotechnik z Mo-
ravské Ostravy Hanuš Dorasil. Původní kapacita biografu byla stanovena na 
500 míst a přestavbami se rozšířila o zřízení lóží s 33 sedadly. Pamětníci ví, 
že interiér byl přísně funkční s velkým předsálím, otevřenými šatnami a WC, 
nebylo v něm nic z dekorativně působivého slohu Muchovské secese. Od roku 
1921 byl majitelem biografu spolek Národní divadlo moravskoslezské, který 
v něm v lednu 1930 poprvé uvedl zvukový film amerického režiséra Wiliama 
van Dyka „Bílé stíny“. V biografu se hrálo sedmnáct představení týdně a po-
čet sedadel v sále dosáhl čísla 720. Po převodu do vlastnictví státu došlo ke 
změně názvu na kino Oko. V souvislosti s rekonstrukcí Bohumínské ulice bylo 
12. června 1973 vydáno rozhodnutí o demolici kina. Na místě, kde stávalo, 
dnes vede část Bohumínské ulice. Jen „nejskalnějším“ pamětníkům mohou 
existenci kina připomínat tři ve zdi vestavěné zasklené skříňky v bývalé Slez-
skoostravské spořitelně, v nich byly pravidelně obměňovány plakáty a foto-
grafie nově uváděných filmů.

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil 

Česlav Piętoň. Fotografie osobní archiv Česlava Piętoně.

3) V  roce  1947  se  náměstí  ve  Slezské Ostravě  v  plánu  vnitřního města 
Ostravy uvádělo jako Slezské náměstí. V rámci společensko-polického ži-
vota se do povědomí občanů výraznějším způsobem neprosadilo. Pohled-
nice z roku 1951 vydaná nakladatelstvím ORBIS-Ostrava VIII. – Městský 
dům dokládá, že se na náměstí sporadicky konaly i produkce menších ar-
tistických společností. Na snímku  jsou patrně vztyčené stožáry  s  lanem, 
připravené pro exhibiční vystoupení provazochodců, jejichž odvážná vy-
stoupení nad dlažbou náměstí probíhala bez záchranné sítě. K vrcholnému 
číslu patřilo sjíždění lana na bicyklu, z jehož kol byly odstraněny gumové 
pláště. V pravém horním rohu náměstí je automobilový přívěs, který patřil 
ke skromnému vybavení společnosti. Sloužil jako šatna a rozhlas, z jehož 
tlampače byla uváděna jednotlivá čísla, i jako pokladna.

4) Tato fotografie byla pořízena v rámci dokumentačního materiálu „Akce Z“ 
v 60. letech 20. století. Do prostředí nově upraveného náměstí byla vkompono-
vána na památku vypouštění kosmické lodi do vesmíru s J. A. Gagarinem na 
palubě ocelová prostorová kompozice zvaná „Sputnik“. Autorem tohoto díla 
z roku 1961 je významný scénický výtvarník a malíř Otakar Schindler (1923– 
1998). Sputnik jako umělecké dílo stojí neoprávněně stranou v soupisu výtvar-
ných prací, které se hlásí k době  tzv. bruselského stylu. V dubnu 1985 došlo 
k výstavbě lávky a k dnešní úpravě náměstí. Na snímku v hnědé teplákové sou-
pravě stojí občan Rudolf Pietoň (strýc autora článku, pozn. red)., který se po léta 
staral o úpravu náměstí. Práce provedly Dopravní stavby Olomouc. Průnikem 
lávky pro pěší do prostoru náměstí se zásadním způsobem změnila celková kon-
figurace celého prostoru.
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Důležité informace pro občany

V  současné  době  probíhají  sta-
vební práce na 1. etapě Regenerace 
sídliště Muglinov. Předmětem sta-
vebních  prací  jsou  úpravy  pěších 
komunikací, kdy bude nevzhledný 
povrch  z  litého  asfaltu  nahra-
zen  povrhem  ze  zámkové  dlažby. 

U objektu Budoucnosti bude vybu-
dována generační pobytová plocha 
s houpadly a lavičkami, rovněž do-
jde k úpravě povrchu na parkovišti 
domu  na  ulici  Vdovská.  Součástí 
této  etapy  jsou  úpravy  povrchu 
na ulici Vdovské a Křižkovského. 

Proto  upozorňujeme  občany 
sídliště  Muglinov,  že  ve  dnech 
14.–30.  listopadu  bude  z  důvodu 
provádění  stavebních  úprav  míst-
ních  komunikací  uzavřena  část 
ulice Vdovská a Křižkovského.
 /red/

Regenerace sídliště Muglinov

Na  základě  řady  dotazů  zejména 
občanů  z  Koblova,  kdy  se  začne 
s  pracemi  na  hrázi  proti  povodním 
v  Koblově,  jsme  o  informace  po-
žádali  odbor  investiční  Magistrátu 
města  Ostravy.  Územní  rozhodnutí 
a  stavební  povolení  již  byla  vydána 

a nabyla právní moci. Investičně akci 
zajišťuje stát. Příslušná ministerstva 
zadala  požadavek  na  financování 
a  tento  byl  schválen.  V  současné 
době  je  zpracována  projektová  do-
kumentace a bude vyhlášena veřejná 
zakázka na zhotovitele díla. Samotné 

datum započetí prací není prozatím 
známo,  neboť  je  vázáno  na  řádné 
proběhnutí veřejné soutěže na zhoto-
vitele díla. Po realizaci díla stát předá 
hráz statutárnímu městu Ostrava do 
majetku.  O  dalším  vývoji  Vás  bu-
deme informovat.  Odbor ÚPaSŘ

Informace pro občany k protipovodňové hrázi proti 
stoletým průtokům vody v Ostravě Koblově na Žabníku

Nejsrdečnější  díky  za  všechno  a  za 
celou  opravu  tří  domů  pro  seniory. 
Dobře se nám v nich bydlí a jsme ve-
lice spokojeni. Za všechny obyvatele 
opravených domů

Drahomíra Bělunková, DPS Heřmanická

Poděkování 
vedení 
radniceV rámci přechodu z analogového na 

digitální vysílání je v Ostravě zřízeno 
Informační  středisko pro  občany  se 
zdravotním  postižením,  provozo-
vané  v Centru  pro  zdravotně  posti-
žené  Moravskoslezského  kraje  o.s. 
na ulici Bieblova 3  (zastávka MHD 
Důl  Jindřich).  Informační  středisko 

se  zaměří  zejména  na  předávání 
informací  o  způsobu  přechodu  na 
digitální  vysílání  a  na  praktické 
ukázky zapojování set-top-boxů, a to 
v předem stanovených termínech od 
17.  října do 2. prosince, vždy každé 
pondělí a středu v době od 13. do 16. 
hodiny.   Jana Kupčoková, DiS.

Občané se zdravotním 
postižením a digitální vysílání 

Na  pozvání  komise  životního  pro-
středí Rady městského obvodu Rad-
vanice a Bartovice jsem se společně 
s panem Ing. Davidem Bořutou, re-
ferentem pro životní prostředí Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava, 
zúčastnil  prezentace  ředitele  pro 

ekologii  Ing.  Petra  Baranka  týka-
jící  se  zahájení  nové  technologie 
odprášení  aglomerace  Sever  spol. 
ArcelorMittal  a.s. Ekologické opat-
ření spočívá v zavedení tkaninových 
filtrů,  které  zachytí  spaliny  a  jsou 
předpokladem ke zlepšení životního 

prostředí v Ostravě, a instalace pro-
tihlukových zábran. Díky nové tech-
nologii odprášení se hodnoty prachu 
z aglomerace Sever sníží o 70 %.
 Ing. Jiří Šárek, 

předseda komise životního prostředí 

Rady městského obvodu Slezská Ostrava

ArcelorMittal zahájil zkoušky nového 
odprašovacího zařízení

Výstavba nových filtrů byla zahá-
jena  v  únoru  2010. Celé  filtrační 
zařízení zabírá plochu cca 60 x 60 
metrů a dosahuje výšky 22 metrů. 
Na ocelové konstrukci jsou umís-
těny vlastní  textilní  filtry  zachy-
távající  spaliny.  Celková  plocha 
tkaniny  filtrů  je  44  tisíc  metrů 
čtverečních, což by stačilo na při-
krytí  zhruba  sedmi  fotbalových 
hřišť. 
„Vyčištěné  spaliny,  které  projdou 
vrstvou  tkaniny,  jsou s minimálním 
obsahem prachových částic odsávány 
do  komína.  Prašnost  aglomerace 
Sever  je  tak  snížena  ze  současných 
50mg/m3 pod 20 mg/m3,“ uvedl Petr 
Baranek, ředitel pro životní prostředí 
v ArcelorMittal Ostrava.
Součástí  odlučovacího  zařízení 
je  rovněž  reaktor,  v  němž  se  dáv-
kováním  hydrátu  vápna  snižuje 
obsah  oxidu  siřičitého  ve  vypouš-
těných  spalinách,  a  zařízení  na 
dávkování  hnědouhelného  koksu 
do  proudu  spalin,  za  pomocí  kte-
rého  jsou  odstraňovány  i  dioxiny 
a dibenzofurany. 
Od letošního září postupně naběhl 
na všech spékacích pásech testovací 
provoz  jednotlivých  součástí  nové 
technologie,  při  kterém  se ověřuje 

funkčnost,  a  seřizují  se  jednotlivé 
komponenty  nové  technologie.  Při 
tomto testovacím provozu zařízení 
již  odprašuje  spaliny  na  požado-
vané parametry.
„K  hlavním  přínosům  nových  fil-
trů patří snížení tuhých znečišťují-
cích látek o 70 procent, což v praxi 
znamená  odfiltrování  dalších  270 
tun prachu  ročně oproti dřívějšku. 
A  také  o  60  procent  účinnější  ab-
sorpce oxidů síry, dioxinů a diben-
zofuranů.  Použitá  technologie  je 
tedy velmi komplexní a po  její  in-
stalaci a uvedení do provozu se ži-
votní  prostředí  významně  zlepší,“ 
vysvětluje Petr Baranek.

Protihlukové stěny jsou 
hotové
I přes dílčí opatření instalovaná prů-
běžně  od  roku  2006,  jako  jsou  re-
konstrukce brzd z dvoupásových na 
jednopásové,  instalace  zařízení  na 
nanášení  suchého  lubrikantu v  roce 
2007 a  instalace  tlumičů na odfuky 
z  pneumatického  systému  brzd 
v  roce 2008, byla hlučnost předmě-
tem  mnoha  stížností  občanů.  Proto 
v  loňském  roce  postavil  Arcelor-
Mittal  Ostrava  protihlukové  stěny 
v areálu rozřaďovacího nádraží v Os-
travě-Bartovicích  o  celkové  délce 
700 metrů. Instalace těchto protihlu-
kových  stěn  snížila  hlukovou  zátěž 

ve  výjezdové  části  rozřaďovacího 
nádraží a v okolí kolejové brzdy. 
„Zatímco v roce 2008 si na hluk stěžo-
valo 38 občanů, od začátku letošního 
roku  jsme  nezaznamenali  ani  jednu 
stížnost,“ uvedl Baranek.
Mezi další letošní vylepšení rozřaďo-
vacího nádraží patří instalace tlumičů 
na výfukové potrubí lokomotiv a ruční 
mazání  třecích  ploch  kolejí  výhybek 
včetně dalších součástí kolejiště.
V hlavním výrobním areálu společ-
nost ArcelorMittal Ostrava postupně 
zavádí  protihluková  opatření  na  37 
dominantních  zdrojích  hluku,  které 
identifikovala hluková studie. Opat-
ření se dělají v souladu s „Harmono-
gramem realizace akustických úprav 
ke snížení hlukové zátěže“, který  je 
dán rozhodnutím Krajské hygienické 
stanice  a  současně  integrovanými 
povoleními pro jednotlivé závody.
Jako  dominantní  zdroj  hluku  byl 
identifikován komín aglomerace Se-
ver. Tomuto zdroji hluku se přiřadila 
nejvyšší priorita a v rámci realizace 
nového  odprášení  spalin  z  aglome-
race Sever  byly do  spalinového po-
trubí umístěny tlumiče. Tlumiče mají 
rozměry 4,5 x 4,5 metru, délku 6,5 
metru se soustavou vnitřních  lamel, 
které hluk utlumí o 40 decibelů.

Aby se do komína nepřenášel hluk, 
který  vzniká  prouděním  spalin 
v nově instalované technologii odprá-
šení a provozem nového ventilátoru, 
na  spalinové  potrubí  byl  instalován 
další tlumič hluku. Předpoklad je, že 
výsledkem bude snížení hlukové zá-
těže o přibližně 15 procent.

Přínos  dosud  realizovaných  pro-
tihlukových  opatření  každoročně 
přezkušuje  nezávislá  autorizovaná 
společnost měřením  hluku  v  osmi 
referenčních bodech v okolí areálu 
společnosti.

OZNÁMENÍ

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě 
oznámení Katastrálního úřadu pro Morav-
skoslezský kraj, Katastrálního pracoviště 
Ostrava (dále jen katastrální úřad) č.j. 
OO-2/2010-807/2 oznamuje, že: 
v budově Katastrálního pracoviště Os-
trava, Vítkovická 2, v přízemí, v kancelá-
ři č. 130, v pracovních dnech od pondělí 
7. listopadu do pondělí 21. listopadu 
2011, a to:
v pondělí 
8:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
v úterý
8:00–12:00, 13:00–15:00 hodin
ve středu
8:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
ve čtvrtek
8:00–12:00, 13:00–15:00 hodin
v pátek
8:00–12:00 hodin
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí 
katastrální operát obnovený přepra-
cováním na digitální katastrální mapu 
(dále jen „obnovený katastrální ope-
rát“) v katastrálním území Kunčice nad 
Ostravicí. 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění 
(dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto 
skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou 
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemo-
vitostem zapsaná v katastru nemovitostí 
(§ 5 odst.7 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přes-
ností danou metodami, kterými byla 
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny 
právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) 
katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu 
je doplněna dosud platná katastrální 
mapa zobrazením hranic zemědělských 
a lesních pozemků, jejichž hranice v teré-
nu neexistují a jsou sloučeny do větších 

půdních celků (§ 13 odst. 4 katastrálního 
zákona), přitom tyto parcely jsou zpra-
vidla označeny novými parcelními čísly, 
aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při 
majetkoprávních převodech k záměně 
parcel. 
4) Vlastníci mohou během vyložení 
obnoveného katastrálního operátu a ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skonči-
lo jeho vyložení, podat námitky proti 
obsahu obnoveného katastrálního ope-
rátu. O podaných námitkách rozhoduje 
katastrální úřad (§ 16 odst.3 katastrálního 
zákona). V této době mohou vlastníci 
také ohlásit případnou změnu osobních 
údajů doloženou průkazem totožnosti. 
Neúčast vlastníků a jiných oprávněných 
při vyložení operátu není překážkou pro 
vyhlášení platnosti obnoveného katast-
rálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost 
obnoveného katastrálního operátu dnem 
6. prosince 2011. Nebude-li pravomocně 
rozhodnuto o některých námitkách, je ka-
tastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost 
obnoveného katastrálního operátu s tím, 
že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po 
nabytí právní moci rozhodnutí o námit-
kách katastrální úřad toto upozornění od-
straní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného 
katastrálního operátu se dosavadní kata-
strální operát stává neplatným a nadále 
se používá obnovený katastrální operát 
(§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů
- všem vlastníkům, kteří mají v měst-

ském obvodě trvalý pobyt nebo sídlo,
- těm vlastníkům, u kterých není katast-

rálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt 
nebo sídlo a kterým z těchto důvodů 
nemůže katastrální úřad doručit toto 
oznámení podle  § 16 odst. 2 katastrál-
ního zákona.

SLEZSKÁ OSTRAVAwww.slezska.cz

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho 
vyložení k veřejnému nahlédnutí 

Inzerce
• Mytí oken, úklidy domácností, žehlení prádla. Tel.: 733 201 202 – 
Slezská Ostrava.  

• Výkup aut, peníze ihned na ruku, tel.: 604 118 269
  Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.

Odprášení aglomerace Sever uváděno do provozu


