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Orlovskou dívkou roku 2009 se stala čtrnáctiletá Ingrid 
Galgaňáková, která současně získala i titul Miss Internet. 
Vítězka ráda tančí, střílí, je velmi temperamentní, 
společenská, tvrdohlavá a jak nám prozradila, často si 
hraje na maminku. 

„Hej tman Moravsko-
slezského kraje Jaroslav 
Palas, ujistil lékaře při své 
návštěvě Nemocnice s 
poliklinikou v Karviné-Ráji a 
Orlové, že obě nemocnice 
zůstanou zachovány jako 
celek. Ukončil tak několi-
kaleté spekulace o osamo-
statnění orlovské nemocnice, 
nebo jejím převedení na 
město Orlová,“ informovala 

V silné konkurenci zvítìzila ètrnáctiletá Ingrid Galgaòáková

Orlová už zná svou dívku roku!

„Starám se o deset let 
mladší sestru,“ svěřila se.  Z 
vítězství měla obrovskou 

radost. „Myslím, že mi 
pomohlo i číslo, pod kterým 
jsem soutěžila. Třináctka asi 

nebude tak nešťastná. Čeká 
mne spousta práce při 
přípravách na další kolo,“ 
prozradila a spěchala na 
oslavu vítězství v kruhu 
nejbližších.

(pokračování na str. 2)

Rada města se bude zabývat koncepcí dalšího fungování SMO

Cena tepla opìt hýbe Orlovou

(pokračování na str. 3)

Nemocnice 
Orlová zůstane 

součástí 
karvinské 

nemocnice

(pokračování na str. 2)

„Propočet a stanovení ná-
vrhu ceny tepla je plně v 
kompetenci SMO a navíc jde 
o záležitost ryze odborného 
charakteru, při které se 
zohledňuje řada různých 
nezbytných technických 
faktorů. Nelze tedy předpo-
kládat, že by za normálních 
okolností měla být výsledná 
cena projevem politické vůle 
(i když v minulosti v Orlové 
tento pokus už byl),“ vy-
svě t lu je  mís tos ta ros ta  
PaedDr. Radislav Mojžíšek a 
dodává: „I z tohoto titulu rada 
města vzala dopis Bytového 
družstva v Orlové, jakožto i 
vyjádření vedení SMO k 
tomuto dopisu, na vědomí.“

Naposledy se cena tepla skloňovala v Orlové před osmi 
lety. Léta byl klid, až v minulých týdnech. Teplo opět hýbe 
Orlovou. Na jedné straně se hovoří o spekulativních 
výpočtech, na straně druhé o šíření nepravdivých 
informací. 

Předseda představenstva 
Bytového družstva v Orlové v 
dopise radním mimo jiné 
uvádí: „Pro rok 2009 jsme ne-

mohli akceptovat výši navr-
hované ceny tepla nového 
vedení SMO a i po dvou 
jednáních nehodláme platit 
za stálé náklady, které ne-
souvisí s cenou nakupo-
vaného tepla o 6 milionů více, 
než v roce 2008. Takto 
vysoké stálé náklady v ceně 
tepla byly naposledy v roce 

2001!“ „Vedení společnosti 
SMO je udiveno dopisem 
pana Katauera, protože na 
pravidelných schůzkách s 
odběrateli informuje o vý-
počtu ceny tepla přesně a 
pečlivě. V dopise jsou 
uvedeny nepravdivé hodnoty, 
k teré by ly  dávno pro-
jednány…“ ohrazuje se Ing. 
Alfréd Roik, CSc.
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V silné konkurenci zvítìzila ètrnáctiletá Ingrid Galgaòáková

Orlová už zná svou dívku roku!
Titul první vicemiss si 

vybojovala tanečnice Do-
m i n i k a  M a t u š í n s k á  z  
Rychvaldu a druhou vicemiss 
se stala patnáctiletá Kamila 
Soskidová. Titul Miss Foto 
získala čtrnáctiletá Nikola 
Kulpová ze ZŠ Mládí. Nikola 
ráda jezdí na kole, lyžuje, 
tančí. A jaký by měl být její 
kamarád? „Určitě sympa-
tický,“ říká. Letošního, již 
jubilejního 10. ročníku se 
zúčastnilo čtrnáct dívek ve 
věku třináct až patnáct let.

Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách. V úvodu to byl 
rozhovor s moderátorem, 
následoval aerobic, dále 
módní přehlídka na téma „Z 
pohádky do pohádky“, kdy se 
na jevišti objevily orientální 
tanečnice, anděl, zlato-
vláska, čertice, ale i kočičí 
žena, čarodějka či Nastěnka.  
V poslední disciplíně se 

děvčata představi la ve 
společenských šatech.

Soutěžící přišly pozdravit i 
vítězky předchozích ročníků, 
prvních z nich – dnes již 
č t y ř i advace t i l e tá  M íša  
Kulhavá usedla i do poroty, v 
níž nechyběl ani starosta 
města Orlové MUDr. Jiří 
Michalík. „Celá soutěž byla 
pojata velmi dobře. Nutno 
říct, že rozhodování bylo 
velmi složité, protože co 
dívka, to jiný půvab, ale ve 
své podstatě byly všechny 
hezké a mladé,“ zdůraznil 
starosta. Starostova slova 
potvrdili koordinátor Děts-
kého parlamentu Tomáš Pala 
i místostarosta Martin Sliwka. 
„Letošní soutěž byla velmi 
náročná, hlavně pro porotce. 
Dívky jsou hezké, mladé, 
usměvavé. A vybrat tři 

nejkrásnější, to byl nadlidský 
úkol. Celá letošní soutěž je 
oproti těm předcházejícím, 
řekl bych, o stupínek výš. 
Vynikající program a sto-
procentně odvedené výkony 
soutěžících,“ ocenil místo-
starosta Martin Sliwka.

Tomáš Pala prozradil, že 
členem poroty je každý rok, 
ale letos byl velmi překvapen. 
„V minulých ročnících byla ve 
většině případů nějaká 
favoritka. Letos byla soutěž 
pojata tak, že ani samotní 
porotci nedokázali odhad-
nout, která dívka se stane 
vítězkou,“ usmíval se sympa-
tický vysokoškolák.  Úplně 
stejně hovořila i fotografka a 
podnikatelka Pavla Gabzdy-
lová: „Byla jsem v porotě  již 
podeváté a mohu prohlásit, 
že tak náročné rozhodování 
jsem ještě neměla. Dívky jsou 
velmi šikovné. V každém 
soutěžním kole se mi líbila 
vždycky jiná…“.

A jak soutěž zhodnotila 
hlavní organizátorka Lenka 
Vargová z Domu dětí a 
mládeže?

„V uplynulých ročnících se 
nám stávalo, že některé dívky 
ze soutěže poté, co zjistily jak 
je to náročné, samy od-
stoupily. Letos to nevzdala 
an i  jedna.  Peč l ivě  se  
připravovaly, nevynechaly 
jedinou schůzku. Naopak - 
chodi ly na individuální 
konzultace. S desátým 
ročníkem jsem naprosto 
spokojená. Je mi jen líto, že 
do dalšího kola mohou 
postoupit jen tři.“

Krásné  d í vky  se  v  
orlovském Domě dětí a 
mládeže setkají ještě jednou, 
a to 24. dubna, kdy se 
uskuteční oblastní postupové 
kolo. V tomto soutěžním klání 
by se však měly střetnout 
kromě tří vítězných orlovs-
kých, i dívky z Ostravy, 
Bohumína, Karviné a Kravař 
u Opavy. 

                                 -re-

tisková mluvčí nemocnice 
Hana Jakubková.

„Nepřekvapilo nás to. 
Bereme to tak, že hejtman 
ujistil primáře a vedení 
nemocnice, že se nechystá 
pr iva t izace or lovského 
zařízení, ani převod na 
město,“ reagoval na Pala-
sova slova místostarosta 
Orlové Radislav Mojžíšek.

Hejtman si v doprovodu 
náměstka pro zdravotní péči 
Karla Konečného prohlédl 
oddělení obou nemocnic a při 
osobních pohovorech jej pri-
máři informovali o problé-
mech, se kterými se potýkají. 
„Patří k nim především 
špatný technických stav obou 
budov a samozřejmě citelně 
chybí modernizace jak 
přístrojová, tak vybavení 
pokojů. Přestože jsme jedna 
z největších a nejstarších  
krajských nemocnic, nepro-
běhla zatím jejich moder-
nizace,“ dodal k návštěvě 
ředitel nemocnice Miroslav 
Janečka.

Vedení nemocnice i  
primáři byli hejtmanem 
ujištěni, že jeho úřad má 
zájem modernizovat své 
krajské nemocnice a podpořit 
program rozvoje zdravotní 
péče karvinské i orlovské 
nemocnice.

Vyjádření krajského hejt-
mana Palase přišlo dříve, než 
plánovaná schůzka s vede-
ním města Orlové, která se 
uskuteční až 6. dubna. „Pro 
nás není až tak důležitý 
převod na město, ale chceme 
dosáhnout toho, aby se 
současné vedení nemocnice 
situací v orlovské části 
zabývalo, a aby se do 
orlovské nemocnice více 
investovalo. Zastupitelé jsou 
totiž toho názoru, že to tam 
po stránce přístrojového 
vybavení vypadá jako v 
nějaké druhořadé nemoc-
nici,“ uvedl místostarosta 
Mojžíšek.                         -re-

Nemocnice 
Orlová zůstane 

součástí 
karvinské 

nemocnice
(dokončení ze str. 1)

(dokončení ze str. 1)
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Rada města se bude zabývat koncepcí dalšího fungování SMO

Cena tepla opìt hýbe Orlovou
(dokončení ze str. 1)

Tisíce nových malých stromků a křovin zalesní území kolem bývalého orlovského 
Dolu Václav, v takzvané lokalitě Václavka u silnice na Rychvald. V těchto dnech probíhá 
velká rekultivace celého území. Většinu území tam nyní vlastní soukromé firmy a jedna 
z variant hovoří o tom, že by tam v budoucnu mohly vyrůst nové lehké průmyslové haly. 
Právě pro takové využití určuje toto území nový územní plán města Orlová. Samotné 
město vlastní v rekultivované oblasti jen malou část pozemku. Na celou akci ale dohlíží 
především z ekologického hlediska. Na místě musí být vykáceny stovky takzvaně 
náletových dřevin, které jsou nyní ve velmi špatném zdravotním stavu. Některé stromy 
tam ale zůstanou. Za ty vykácené však město získá další dřeviny. „V rámci náhrady 
vykácených dřevin bude vysázeno deset vzácných vzrostlých stromů, jako červený 
javor, červený kaštan, či katalpa, stejně jako 260 křovin. To vše kolem Altenheimu,“ říká 

tisková mluvčí orlovské 
radnice Nataša Cibulková. 
Svůj vzhled změní také celá 
oblast Dolu Václav. Kolem 
cesty zůstane snížený 
původní val s novými 
stromky. Za ním vznikne 
zelená plocha s novou 
cestou. Místo tak bude 
připravené pro případné 
využití výstavby zmíněných 
lehkých průmyslových hal.                                                                                                          

                                    -rk-

„Při postupném poklesu 
distribuce ročního množství 
tepla SMO, m.a.s  pro Orlo-
vou se  neustále zvyšují stálé 
náklady v Kč/GJ za distribuci 
tepla. Důvodem je, že od 
počátku vzniku SMO,m.a.s. 
je tepelné hospodářství 
součástí akciové společnosti 
a jejich pravidel řízení. Ta 
umožňují rozdělovat správní 
režii celé společnosti dle výše 
tržeb jednotlivých činností, a 
tržby u distribuce tepla jsou 
ze všech činností SMO, 
m.a.s. nejvyšší. Ve stálých 
nákladech dodávky tepla 
zaplatí 8 300 rodin sídliště 
Orlová-Lutyně přes 60% 
ročních správních nákladů 
celé SMO, m.a.s.!  Finanční  
podíl správní režie  SMO ve 
stálých nákladech tepla 
dosahuje 30 Kč/GJ a je nej-
vyšší v celém regionu. 
Vyměnilo se vedení SMO, 
převedla se drahá externí 
údržba Tepelného hospo-
dářství z Koremesu pod 
SMO,m.a .s . ,  aby  by la  
levnější a nové vedení 
společnosti  SMO požaduje 
za  d is t r ibuc i  s te jného  
množství tepla jako v roce 
2008 pro rok 2009 stálé 
náklady ve výši 40 400 000 
Kč! Navýšení stálých nákladů 
SMO, m.a.s. činí 6 400 000 
Kč  a je to meziroční zvýšení 
ceny tepla o 17,56 Kč/GJ! 
Proti  předběžné kalkulaci 
roku 2008 vykazuje SMO, 
m.a.s. i vyšší ztráty tepla v 
rozvodech o 3350 GJ, ačkoliv  
proběhla rozsáhlá rekonst-
rukce sítí 4 trubky na 2 trubku 
s lepší izolací a tento 
požadavek nemá logiku. 
Zdůrazňuji, že v proměnných 
nákladech SMO, m.a.s. za 
distribuci tepla (nákup  tepla 
u ČEZ EDĚ) akceptujeme 
zvýšenou cenu nakupo-
vaného tepla související s 
vyšší cenou uhlí,“ argu-
mentuje předseda předsta-
venstva.

„Cena tepla 392,- Kč/GJ 
byla stanovena na nejnižší 
možnou cenu, která je 
přijatelná pro distribuční 
společnost jako je SMO, a to 

za provedení všech změn, 
které nové vedení spo-
lečnosti přijalo. V opačném 
případě by cena byla cca 
421,- Kč, tak, jak to mají i 
okolní města. Tato nejnižší 
možná cena je produktem 
práce nového vedení na 
úsporách v SMO.

Chceme dále podotknout, 
že cena tepla se odvíjí i od 
provedených investic a od 
spotřeby energií na těchto 
investicích, která se mění a 
zejména roste,“ argumentuje 
místopředseda předsta-
venstva SMO Alfréd Roik a 
dodává: „Vedení společnosti 
bude i nadále postupovat v 
souladu s platnými zákony v 
oblasti konstrukce a vyjedná-
vání při stanovení ceny 
tepla.“

Podle informací spo-
lečnosti SMO, má tato spo-
lečnost podepsány dodatky 
smluv s cca 48 procenty 
odběratelů tepla. Další 
odběratel, který představuje 
27 procent odběru, novou 
cenu ve výši 392,- Kč/ GJ 
předběžně odsouhlasil. Ve 
hře je pouze 25 procent 
neodsouhlasených cen Byto-
vého družstva Orlová v čele s 
Ing. Katauerem.  

Vyjádření obou stran, ač 
jsou v mnohém protichůdná, 
lze pochopit. Vedení Byto-
vého družstva se snaží 
vyjednat co nejvýhodnější 
cenu pro své členy. Tady 
určitě k žádnému rozporu s 
názorem rady nedochází, 
protože je i snahou vedení 
města mít co nejpřijatelnější 
cenu tepla a tím i spokojené 
občany. „Na straně druhé 
však není možno tlačit 
dodavatele, tedy SMO, aby 
provozoval teplo jako ztrá-
tovou činnost, protože vedení 
SMO doložilo kalkulaci ceny 
392,- Kč/GJ v současných 
podmínkách za nejnižší 
možnou. Samozřejmě může 
probíhat odborná debata nad 
každou položkou. To však je 
platforma odborníků a nikoli 
úkol k projednání v radě 
města. Rada města v rámci 
svých kompetencí se bude na 
dubnovém zasedání zabývat 
koncepcí dalšího fungování 
SMO a pevně věřím, že zde 
najdeme systémové řešení i 
pro oblast tepelného hospo-
dářství směřující k efektnímu 
a průhlednému fungování, 
což může přinést i úsporu v 
distribučních nákladech. A 
tyto návrhy řešení očeká-

váme od vedení společ-
nosti,“ uvádí místostarosta. V 
souvislosti s cenou tepla za 
GJ se často objevuje otázka, 
proč se právě v Orlové, kde 
se téměř masově zateplují 
obytné domy a vytvářejí 
úspory energie, zvyšuje 
každoročně cena za GJ. 
Podle Radislava Mojžíška je 
vysvětlení zřejmé: „Bohužel 
řada občanů si neuvědomuje, 
že v oblasti tepla, stejně jako 
například i u vody, funguje 
téměř nepřímá úměra mezi 
úsporou kvantity a nárůstem 
ceny za jednotku. Tato 
zákonitost je dána kons-
tantními, zpravidla díky inflaci 
se ještě navyšujícími náklady, 
jejichž velikost je stejná při 
jakémkoli dodaném množ-
ství. Tuto skutečnost si 
můžeme uvést na zcela 
banálním příkladu. Poveze-li 
z pískovny auto písek, pak 
bez ohledu na to, zda písku 
bude 10 kg nebo 100 kg, 
budou náklady na kilometr, 
mzdu řidiče, či PHM stejné. 
Když si tyto náklady roz-
počítáme na kilogram písku, 
pak nás dovoz pouhých 10 kg 
vyjde 10 krát dráž než u 100 
kg.

A bohužel obdobně, 
kromě jiných vstupů, se 
chová cena tepla při ener-
getických úsporách.“

                                  -re-
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ANKETA ANKETA
Čeho si na učitelích nejvíce 
vážíte a proč? Co by 
správnému učiteli nemělo 
chybět? – zeptali jsme se 
občanů našeho města:

* Jiří S., 
45 let, podnikatel:
Dnešního učitele, to bych 
nedělal ani za nic. Co 
slýchám od známých učite-
lek, je to hrůza. Na to bych asi 
nervy neměl. Takže snad jim 
přeji ty pevné nervy a výdrž.

* Ivana N., 
50 let, vychovatelka:
A co by jim nemělo chybět? 
Nevím, ale neměli by brát 
svůj vyučující předmět za ten 
nejdůležitější na světě. 
Každý má hlavu na něco 
jiného.

* Jan P., 
20 let, student:
A čeho si vážím? Hm nevím, 
ale třeba jeden profesor u nás 
na výšce, ten je fakt machr, ty 
vědomosti co má a kde byl, to 
je něco. Obdivuji ty znalosti.

* Kristýna K.,
14 let, studentka:
Učitelé by mohli mít víc smysl 
pro humor, být víc veselí a ne 
tak vážní.

* Tomáš W., 
47 let, architekt:
A co by učitelé měli mít? 
Nevím, dnešní mladí jsou 
ofrklí, drzí, nic a nikoho 
nerespektují. Dal bych jim 
pořádné kapky, být učitelem. 

* Miroslava B., 
42 let, mateřská dovolená:
Na učitelích si nic nevážím, 
protože i učitelé se změnili a 
už nejsou takoví, jaké jsem je 
znala já. Učiteli by hlavně 
neměla chybět autorita.

* Pavel N., 
17 let, student:

Jejich vstřícnost, protože 

j s e m  b y l  d l o u h o d o b ě  

nemocný a vyšli mi ve všem 

vstříc. Hlavně ten humor.

* Zdeněk B., 

33 let, strojník:

Ničeho, proč bych měl. 

Správní učitelé by měli být 

trpěliví a vstřícní a nebrat 

svoje povolání jenom jako 

rutinu.

* Klára N.,

15 let, studentka:

Že mě něco naučí. No ty 

pevné nervy!

* Dana V., 

65 let, důchodkyně:

Trpělivosti z dnešní mládeže. 

Neměla by jim chybět ráz-

nost.

* Lucie R., 

19 let, studentka:

To, že mě dokázali něco 

naučit. Kromě smyslu pro 

humor by měli mít poro-

zumění pro ty, které učí.

* Michal P.,

 27 let, informatik:

To se nedá říct, že si na nich 

něčeho vážím. Rozhodně by 

měli dnešní děti víc kárat.

* Marie H., 

68 let, důchodkyně:

Kdysi byli učitelé přísnější, 

teď mají děti větší volnost, 

takže si nevážím asi ničeho. 

Dobrý učitel by měl být 

přísnější, ale zároveň i lidský.

* Tomáš D.,

 40 let, malíř:

Měli by víc učit a míň 

stávkovat. Každému učiteli by 

neměla chybět chuť učit.

* Lukáš K.,

 35 let, technolog:

Dokážou porozumět dětské 

duši. Přirozená autorita a 

smysl pro spravedlnost.

Připravily: 

           Nikola Haberzettelová 

                     a Petra Novotná

Skutečně jsem v Orlov-
ských novinách č. 23 slíbil 
veřejnou diskuzi o SMO poté, 
kdy představenstvo této 
organizace předloží svou vizi 
jeho dalšího fungování. Je 
pravdou, že v prosinci minu-
lého roku skutečně předsta-
venstvo SMO předložilo svou 
vizi, a to hned v několika 
alternativách. Rada města 
rozhodla, že další osud SMO 
se bude ubírat pouze v 
mantinelech, kdy město bude 
ze 100 procent vlastníkem této 
organizace. Další návrhy 
jednoznačně zamítla a uložila  
představenstvu př ipravi t  
komplexní materiál s tím, že 
musí jít o zprůhlednění 
financování tak, aby bylo 
jasné, kam plynou městské 
finanční prostředky a zda jsou 
skutečně využívány ve 
prospěch občanů města, což v 
podstatě bylo záměrem při 
založení SMO. Pokud jsem 
dobře informován, konečný 
materiál bude předložen radě 
na dubnovém zasedání a pak 
se k němu pochopitelně 
vyjádřím a uvítám, učiní-li tak i 
další.

Má činnost v radě se spíše 
ubírá směrem k dopravě, k 
novým možnostem vzdělávání 
i ke strategickým záležitostem, 
jako je zachování zdravot-
nické obslužnosti v našem 
městě, jeho další rozvoj a 
zamezení úbytku obyvatel, ale 
jednou jsem členem rady a je 
tedy mou povinností věnovat 
patřičnou pozornost všem 
probíraným bodům. Proto chci 
dnes zareagovat na sku-
tečnost, jež vedla předsedu 
představenstva Bytového 
družstva v Orlové ing. Ka-
tauera k dopisu, který ohledně 
tepla adresoval radě. Zcela 
jednoznačně se jedná o 
problém, jenž v dlouhodobém 
horizontu ovlivní rozpočty 
drtivé většiny občanů našeho 
města.

Předně je zapotřebí říci, že 

Kuèovo naslouchání
Pod tímto názvem vyšel v Orlovinách článek, jehož 

autorem je bezesporu W. Danělišyn, což mi signalizoval 
osobně již před koncem roku. Nic proti tomu, vyznávám 
svobodu projevu a v existenci Orlovin vidím jistou záruku, 
že bude zajištěna pluralita názorů. Kromě přihlouplých 
tvrzení v úvodu, kdy (Kuča) „přesvědčuje občany, že jeho 
vidění světa je to nejlepší a nejpravdivější“, včetně dalších 
nesmyslů, má tato poznámka určité opodstatnění.

ceny energií neustále stoupají, 
o čemž mohou svědčit majitelé 
rodinných domků, kteří si, 
mnohdy za pomocí dotací, 
změnili způsob vytápění na 
plynové. Za posledních deset 
let šly ceny skokově nahoru, 
takže mnozí se vracejí k 
dřívějšímu způsobu spa-
lování, které výrazně poško-
zuje životní prostředí. Nyní 
však rostou i ceny uhlí, které 
se promítnou zcela pocho-
pitelně i do cen tepla. Víme, že 
v každém městě jsou ceny 
různé, o které se svádějí velmi 
tuhé boje mezi odběrateli a 
dodavateli.

Podívejme se proto, jak je 
na tom naše město. Mám-li 
věřit poskytnutým materiálům, 
pak cena v letošním roce za 
GJ na patě domů je násle-
dující: 
• SMO Orlová 391,60 Kč
• Dalkia ČR, Ostrava 436,- Kč
• OKD, Havířov 412,84 Kč
• Frýdek-Místek 512,50 Kč
• Hlučín 524,- Kč
• Bohumín 609,- Kč
• HTS Havířov 426,80 Kč
• Dalkia ČR, Kar. 412,60 Kč.

Domnívám se, že čísla 
hovoří sama za sebe a 
nepotřebují komentáře. A to již 
nem luv ím  o  něk te r ých  
městech na severu Čech, kde 
je situace ještě závažnější. 
Proto chápu dopis ing. 
Katauera jako výzvu k co 
největší šetrnosti a k hledání 
všech možností, které v blízké 
budoucnosti pomohou zmírnit 
předpokládaný nárůst cen 
tepla. Zároveň si je ale 
zapotřebí uvědomit, že se v 
ceně musí objevit i potřebné 
rekonstrukce a spotřeba 
energií související s jeho 
distribucí. Závěrem bych chtěl 
podotknout, že každá věc má 
své řešení, je však třeba hrát s 
otevřenými kartami a nehledat 
úskoky tam, kde nejsou.

                     Jaromír Kuča
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„Pro potřeby Bejbáčku 
byly v části Klubu Spirála – 
odloučeného pracoviště 
Domu dětí a mládeže Orlová 
zrekonstruována hernička a 
tělocvična, kde chceme 
umožnit maminkám na ma-
teřské dovolené, ale i těm 
zaměstnaným, vyjít z izolace 
a prožívat mateřskou dovo-
lenou a volný čas aktivně, 
dostat se mezi ostatní 
maminky, poznat nové přá-
tele, ukázat své dovednosti a 
vzájemně si vypomoci,“ 
vysvětluje ředitelka orlovs-
kého Domu dětí Mgr. Jana 
Šertlerová a dodává: „Ma-
minky se tak mohou se svými 
dětmi scházet v objektu 
býva lé  Kotvy  na  u l i c i  
Energetiků v Orlové-Lutyni.“

 „Chceme bavit nejen děti, 
ale i maminky, pořádat kurzy, 
semináře, přednášky. Rádi 
bychom fungovali na principu 
vlastní aktivity a tvořivosti 
maminek, rodinných pří-
slušníků a jejich dětí. Od 
zájmových aktivit maminek 
bychom rádi odvíjeli provoz a 
program našeho centra,“ – 
popisuje s bezmála šesti-
měsíční dcerkou v náručí, 
hlavní organizátorka a 
orlovská zastupitelka Silvie 
Tůmová.    

"Pondělky, středy a pátky 
budou v Bejbáčku tzv. 

V Bejbáčku vládne radost, dětský smích a dobrá nálada

O r l o v á m á v l a s t n í 
r o d i n n é c e n t r u m !

Minulý čtvrtek 12. března byla slavnostním přestři-
žením pásky oficiálně zahájena činnost prvního rodinného 
centra v Orlové. 

"volnými dny", kdy si mamin-
ky s dětmi budou moci 
neorganizovaně hrát v herně 
či v tělocvičně. Mohou si mezi 
sebou vyměňovat zkuše-
nosti, v klidu si popovídat,“ 
vypráví nadšeně trojnásobná 
maminka Silvie a dodává: 
„Zbývající všední dny budou 
ve znamení programu. V 
úterky se budeme věnovat 
výtvarné výchově a rozvíjet 
fantazii a kreativitu. Rádi 
bychom využili i zdejší 
keramické pece a vyráběli 

třeba jednoduchá keramická 
dílka. Odpoledne proběhnou 
přednášky pro větší děti, a 
samozřejmě i pro maminky. 
Plánujeme besedy s lékaři a 
odborníky, v regionu ojedi-
nělý  kurz šátkován., Jazy-
kové kurzy povedou některé 
maminky navzájem. Jsou 
totiž mezi námi i učitelky třeba 
angličtiny, a ty mohou učit děti 
i své maminky. Bude to i určitá 
forma reberealizace...“ A 
čtvrtky? „Ty budou věnovány 
cvičení a pohybové aktivitě. 
D o p o l e d n e  p o v e d o u  
maminky cvičení s dětmi, 

máme tady prolézačky, tunel, 
opičí dráhu. A večer si mohou 
zacvičit i ony samotné,“ 
popisuje energická a vždy 
pohodová Silvie. A co o 
Bejbáčku soudí ostatní 
maminky? "Doma je to šílený 
stereotyp. Kromě malé dcer-
ky, mám ještě dvě děti, 14 a 
16 let. Vím, jaké to bylo, když 
byly malé. Seděla jsem doma 
a snažila se jim připravit 
nějaký program. Dnes je to 
úplně jiné. V Bejbáčku si vy-
měníme zkušenosti, popo-
vídáme si o  společných pro-
blémech. Je tu tělocvična, 
spousta hraček a co pře-
devším -  ostatní  dět i .  

Barunka je v kolektivu ostat-
ních moc ráda a v budoucnu 
nebude mít trauma ze 
školky," pochvaluje si další 
trojnásobná maminka Mar-
cela, která pohledem sleduje 
svou dvanáctiměsíční Ba-
runku. Ta se „po čtyřech“ 
přemísťuje z jednoho koutu 
herny do druhého.

Spokojená je i další z 
maminek – Jiřina. Právě roční 
Pepíček inspiruje v putování 
po herně malou Barunku, což 
v obou vyvolává bujaré 
veselí. "Moc se nám tu líbí. 
Sotva tady vejdeme do dveří, 
syn ožije. Je to obrovská 
příprava pro školku i školu. 
Mám dvanáctiletá dvojčátka, 
ale tuhle příležitost 
jsme tehdy neměli. 
Je to dobré i pro 
tatínky. Ten náš, 
když  p ř i jde  po  
noční, může se v 
klidu vyspat. Když 
jsme doma, Pe-
píček se neustále 
po něm shání..."

Za zmínku stojí, 
že program Bej-
b á č k u  s e  ř í d í  
potřebami dítěte. 
„Dopoledne od 9 do 
11,30 hodin, pak 
oběd, odpolední 
spánek a odpo-
ledne od 15 do 18 

hodin,“ popisuje Silvie a 

dodává: „Maminky tady mají 
přebalovací stoly, jídelní 
židličky a spoustu nutných a 
nezbytných věcí. Všechno 
jsme si to tady sami připravili, 
vyrobili a zajistili. Samo-
zřejmě, že za vydatné pomoci 
tatínků.“ Slova své ženy 
potvrzuje i Jiří Tůma, pů-
vodním povoláním pe-dagog. 
„Pro děti i dospělé platí staré 
známé – kdo si hraje, 
nezlobí,“ směje se sympa-
tický otec. „Jsme ověřená 
parta ještě z dob Baby clubu. 
Tatínkové mají smysl pro 
humor a co především, 
spojují nás stejné starosti, 
radosti i problémy. Sídliště je 
anonymní, lidé se neznají, ale 
my spolu jezdíme na hory, 
chodíme na bazén či grilu-
jeme. Takto kolektivně fungují 
celé naše rodiny. A je nás 
stále více…“  

Rodinné centrum Bejbá-
ček je skvělý nápad, a to 
nejen proto, že v jeho 
prostorách zní dětský smích, 
vládne radost a dobrá nálada. 
Držíme palce!       

                                 -NC- 
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ANKETA
Tentokrát jsme se náhodně 
vybraných občanů zeptali - 
blíží se Den učitelů. Je ve 
vašem životě učitel, na 
kterého nikdy nezapo-
menete? Kdo, odkud a 
proč? 

* Miluše U., 
58 let, důchodkyně:
Co si vybavuji, tak kdysi 
dávno na základní škole, byla 
jedna paní učitelka. Byla to 
taková ta pravá dáma. 
Přísná, ale spravedlivá!

* Miroslava B., 
42 let, mateřská dovolená:
Je jich víc. Každý určitým 
způsobem ve mně něco 
zanechal.

* Pavel N., 17 let, student:
Ano, je to Miloš Kijonka. Učí 
na SPŠ Karviná. Dokonale 
učí mechaniku.

* Zdeněk B., 33 let, strojník:
Jo, je a nezapomenu na ni. 
Důvod? Proto, že na základní 
škole byla nespravedlivá!

* Klára N., 15 let, studentka:
Ano. Nezapomenu na několik 
učitelů ze základní školy, 
protože byli na mě hodní.

* Dana V., 
65 let, důchodkyně:
To už je tolik let, co jsem ze 
školy pryč. Už si vzpomínám 
jen matně.

* Lucie R., 19 let, studentka:
Určitě ano. Moje angličti-
nářka ze základní školy.

* Michal P., 
27 let, informatik:
No, mě ve škole moc rádi 
neměli. Asi proto, že jsem byl 
menší darebák. Zato moje 
třídní učitelka na základce 
byla na mě vždycky hodná!

* Marie H., 
68 let, důchodkyně:
Můj oblíbený učitel byl učitel 
tělocviku, byla s ním sranda a 
záživné hodiny. Bylo to 
myslím na střední škole.

* Tomáš D., 40 let, malíř:
Raději bych zapomněl na 
všechny. Jsem rád, že jsem 
ze školy venku.
Připravily:      Petra Novotná, 
           Nikola Haberzettelová

Ve Výstavní síni Muzea 
Těšínska v Orlové mohou 
návštěvníci vstoupit do světa 
pověstí a pohádek prostřed-
nictvím různých ukázek a 
exponátů navozujících atmo-
sféru. Pověsti vyprávějí o 
dávných historických udá-
lostech, osobách, o založení 
měst a vesnic, o pokladech, o 
bájných postavách jako byl 
například vodník nebo ohnivý 

V lednu letošního roku 
zakoupil Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Kar-
viná od firmy Cheiron polo-
automatický externí defi-
brilátor. Tento přístroj byl 
zakoupen z důvodů tragické 
události, která se odehrála na 
fotbalovém utkání II. ligy v 
listopadu roku 2008. Zdra-
votníci ČČK Karviná vyko-
návají na fotbalových zá-
pasech pravidelné zdravot-
nické dozory.  Na místě 
nešťastné události byl zdra-
votník ČČK první a i přes 
poskytovanou laickou resus-
citaci se nepodařilo zachránit 
lidský život. Dle vyjádření 
lékařů ZZS by v případě použití 
defibrilátoru byla větší šance 
na obnovu životních funkcí. 
Defibrilátor budou používat 
pouze proškolení zdravotníci 
O S  Č Č K  K a r v i n á  n a  
zdravotnických dozorech, které 
se konají na Karvinsku. Český 
červený kříž v Karviné je 
prvním Oblastním spolkem v 
Moravskoslezském kraji, který 
si tento přístroj zakoupil. 

                 Marie Hlaváčová
                             ředitelka 
              Ú OS ČČK Karviná

Jako v Jurském parku si 
budou připadat návštěvníci 
Avion Shopping Parku v 
Ostravě, který v těchto dnech 
doslova oblehli obří ještěři! 
Šestimetrový Stegosaurus, 
jeden z nejznámějších a nejpo-
malejších dinosaurů, robustní 
čtyřnohý a rohatý býložravec 
Triceratops, plazí dinosauří 
matka Maiasaura a další 
nebezpeční obři zde na své 
oběti číhají doslova na každém 
rohu. A pronikli i do obchodního 
domu IKEA! Jejich obrovské 
stopy zůstávají všude kolem…

Až do 20. dubna zde totiž 
budou víkend co víkend 
probíhat speciální zábavné 
programy pro rodiny, kde 
mohou hlavně děti vyhrát 
spoustu krásných dárečků od 
plyšových dinosaurů až po 
speciální bláznivá vejce, z 
nichž se dinosauři teprve 
vyklubou. Na některé dino-
saury v téměř životní velikosti si 
ti odvážnější mohou dokonce i 
sáhnout. A například s Foto-
saurusem, který bude v pro-
storu u New Yorker, se může 
kdokoli i vyfotit. A to nejen 
klasicky vedle modelu, ale i 
uvnitř.                                 -re- 

Město Orlová nabízí k pronájmu prostory 
v 1. nadzemním podlaží části A komplexu 

Doubravan,  Rydultowská čp. 1390 
v Orlové–Lutyni.

Uvedené nebytové prostory jsou otápěny a je zde sociální 
zařízení. Cena nájmu za tyto prostory byla Radou města 
Orlová stanovena minimálně ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.  
Jedná se o nebytové prostory: č. 101:
1.12 kuchyňka   8,40 m2
1.16 předsíň WC   3,00 m2
1.17 WC   1,30 m2
1.18 předsíň WC   2,20 m2
1.19 WC   1,40 m2
1.21 kancelář 18,40 m2
1.24 kancelář 21,60 m2
 1.26 předsíň   7,30 m2
-------------------------------------------------------------------------------
Celkem 63,60 m2

č. 109:
1.13 předsíň WC   1,80 m2
1.14 WC   2,50 m2
1.21 kancelář 18,40 m2
1.22 kancelář 20,30 m2  
-------------------------------------------------------------------------------
-
Celkem 43,00 m2

č. 110:
1.13 předsíň WC   1,80 m2
1.14 WC   2,50 m2
1.21 kancelář 18,40 m2
1.22 kancelář 20,30 m2
-------------------------------------------------------------------------------
--
Celkem 43,00 m2

Žádosti s uvedením podnikatelského záměru zašlete na 
odbor správy bytů a budov Městského úřadu v Orlové.             
                                                                                 -OSBB-

Výstava představí historii regionu 
pomocí pověstí a pohádek

Exponáty a ukázky vztahující se k lidovým pověstem 
zdejšího regionu nabízí zcela nová výstava orlovské síně 
Muzea Těšínska. Výstava nese název Za pověstmi 
těšínského kraje a představuje lidovou pověst jako jeden 
ze žánrů prozaické lidové slovesnosti. 

muž. Vše doprovází bohatý 
doprovodný program. Infor-
mace naleznete aktuálně na 
stránkách Muzea Těšínska. 
Výstava potrvá do 20. září. 
Orlovská výstavní síň Muzea 
Těšínska se nachází v 
objektu místního Domu dětí. 
Webové stránky muzea jsou 
w w w . m u z e u m c t . c z ,  
or lovskou část  na jdou 
zájemci v sekci “pobočky”. 

POLOAUTOMATICKÝ 
DEFIBRILÁTOR 

V KARVINÉ

Dinosauři pronikli do 
obchodního centra!
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Ano, žijeme v právním 
státě, máme demokracii. 
Jsme v Evropské unii, máme 
smělé cíle,  nejen v oblasti 
životního prostředí.  Máme 
svá, nejen  ústavní, práva, 
ale což si někteří nepři-
pouštějí i - povinnosti. Žijeme 
v městech, obcích, na samo-
tách... V naprosté většině 
máme nějaké sousedy a 
proto jsme na svých právech 
omezeni – naše  svoboda 
končí tam, kde začíná 
svoboda druhého (souseda). 
Občanský zákoník, ale i 
jakýkoliv morálně etický 
kodex říká, že se každý musí 
zdržet takového jednání, 
které j iž  „obtěžuje“ č i  
poškozuje jiného... Tento 
princip m.j.  rozvádí celá řada 
dalších právních předpisů, 
jen v oblasti životního 
prostředí máme zákony např. 
o ovzduší, vodě, půdě atp., 
zaměřené na ochranu těchto 
složek životního prostředí 
před poškozováním.  Máme 
také zákony o ochraně zdraví 
člověka.

Jak prosté. Ale legislativa, 
bohužel,  nikdy není dokona-
lá. Velmi diskutovanou a 
kritizovanou otázkou je 
problém „vymahatelnosti 
práva“ v našem státě. Ano, 
máme příslušné orgány a 
instituce, které disponují 
mnoha kompetencemi, vč. 
represivních. Tyto orgány by 
přece  měly konat!

Některé více, některé 
možná méně, ale většinou, a 
to  v rámci svých možností, 
konají. V oblasti ochrany 
ovzduší jsou poměrně dobře 
řešeny segmenty velkých a 
středních znečišťovatelů, 
tedy firem, právnických osob. 
Ministerstvo, kraje, Česká 
inspekce životního prostředí, 
i pro některé případy  obce III. 
stupně  mají páky, jak je 
kontrolovat, umravnit resp. 
sankcionovat.

Ale co ti „malí znečišťo-

vatelé“, rádoby anonymně 
pod pláštíkem  noci spalující 
vše co shoří a poskytne to 
blahodárné teplo? Bez 
ohledu na typ kotle, technické 
podmínky, alergické či  
nemocné sousedy v okolí,  
spalují často i ty nejhorší 
odpady (plasty, gumu ap.) a 
produkují tak ty nejtoxičtější 
zplodiny. V noci to přeci nikdo 
nevidí, venku už nikdo 
nechodí, a tak to vlastně 
nikdo nedýchá?!

Těm několika, kterým to 
vadí, nezbývá než hledat 
cestu, jak problém řešit. 
Obecní či městský úřad je 
nejblíž, starosta to přece 
vyřeší.  No bohužel, ani 
starosta to nevyřeší.

Město vydá obecně zá-
vaznou (ale nevymaha-
telnou) vyhlášku, zakazující 
spalovat nekvalitní paliva,  
úřad píše dopisy a výzvy 
označeným či zjištěným 
„čmoudíkům“. Nic naplat. 
Ekologické topení je prostě 
drahé. Takže obci, město, 
státe... starejte se!

Přes všechny optimistické 
proklamace na dané téma v 
médiích je právně zdatný a 
obratný „malý znečišťovatel“ 
v rodinném domku v podstatě 
nepostižitelný. Proč? No 
přece na rozdíl od povinností 
zná svá ústavou založená a 
nezpochybnitelná práva! 
Nedotknutelnost obydlí, 
omezený vstup na soukromý 
pozemek, to jsou ty zaklínací 
formule. Kontrolní orgán, 
tedy „úředník“, řešící tento  
problém na poli občanského 
soužití, prostě „ostrouhá“.  A 
nepomůže mu ani případná 
asistence uniformovaných 
složek (MP, PČR).

Neřešitelnou se stává 
povinnost provést velmi 
problematická dokazování 
skutečnosti, „kdy“, „do jaké 
míry“, „jak dlouho“ či“ kolikrát“  
došlo k porušení nějakého 
právního předpisu.

Na toto téma již bylo 
napsáno velmi mnoho, 
především v odborném tisku. 
I série článků v Orlovských 
novinách dokumentuje zájem 
(některých) věc čistoty 
ovzduší řešit. Ani MITTAL, ani  
EDĚ či  další  podobné 
provozy hlasy z Orlové 
nezastavíme, řešení dopravy 
ve městě  je na mnoho let a 
za předpokladu stamili-
onových, či spíše miliardo-
vých investic.

Řešme tedy to, co je v 
našich silách a tam, kde je 
naděje věc dotáhnout do 
konce. Tedy své  bezprost-
řední okolí.

V současné situaci je 
jediným prostředkem, jak 
ochránit svá základní práva 
ve sporu se sousedem po-
dání občansko právní žaloby. 
Pokud se s problémovým 
sousedem „po sousedsku“ 
nedohodneme, pak pouze 
soudní cestou  je možno do-
sáhnout takových opatření, 
která nejspolehlivěji zamezí 
poškozování právem chráně-
ných zájmů každého z nás.

Ing. Radislav Hájek, 
vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Orlová

Nejprve trošku do historie 
tohoto tématu. V Orlovských 
novinách č.3 jsem znovu 
upozornil na  znečištění 
ovzduší v našem městě s tím, 
že cca 70 až 80 procent 
způsobují velcí znečišťo-
vatelé (hutě a velké podniky). 
Snížení jejich podílu řeší 
Moravskoslezský kraj. My v 
našem městě můžeme 
ovlivnit (nebo alespoň čás-
tečně) zbylých 20 až 30 
procent. To je způsobeno 
dopravou ve městě a vytá-
pěním rodinných domků (RD) 
fosilními palivy. Upozornil 
jsem, že tyto relativně malé 
podíly však přímo vyvolávají 
z n á m é  i n v e r z e  ( o n e n  
„deštník“ visící nad městem, 
při kterém se občanům 
špatně dýchá). Připomínal 
jsem, že odbor životního 
prostředí MěÚ spolu s komisí 
životního prostředí dlouho-
době požaduje zpracování 

Reaguji tímto na sérii 
článků, věnovaných kvalitě 
ovzduší v Orlové. Jsem 
amatérský meteorolog, tudíž 
téma rozptylových podmínek, 
proudění vzduchu a jiných 
meteorologických veličin 
ovlivňujících kvalitu ovzduší 
ve městě mně není vůbec 
cizí. V neposlední řadě už 
kvůli lokalitě svého bydliště – 
jsem doslova nucen se 
tématikou ekologie zabývat, 
neboť stačí otevřít venko-
vnímu smradu věčně špinavé 
okno, byť se má žena snaží, 
seč může. Polétavý prach je 
si lnější.  . .  a někdy je 
setsakramensky cítit.

Osobně si pana Bobreka 
velice vážím, ale nesouhla-
sím s jeho závěry, neboť se 
mýlí v tom, že se  zne-
čišťovateli nemusíme bojo-

 Město, městský úřade... Pomoz! Zakroč! Nemůžeme dýchat!

Opakovaně, převážně v 
zimních obdobích, více či 
méně v závislosti na vývoji – 
m í ř e  p o k l e s u   t e p l o t ,  

zaznamenávají příslušní pracovníci městského úřadu 
úpěnlivé prosby, výzvy (i hrozby) na téma „úředního“ 
zásahu proti majitelům domů, kteří často dlouhodobě a 
systematicky zamořují zplodinami ze svých lokálních 
topenišť své okolí.

BUDE VÁS 
ZAJÍMAT

BUDE VÁS 
ZAJÍMAT

 Vzduch, který 
dýcháš aneb 

v čem je problém

(pokračování na str. 8)

Polemika – vzduch, který dýcháš (te)

NA AKTUÁLNÍ 
TÉMA

vat, a že za nás pracují 
obyvate lé  Radvanic  č i  
Havířova. Omyl. Vzhledem k 
převládajícímu atmosfé-
rickému proudění od jihozá-
padu, jsme vystavení emisím 
z Mittalu, jsme jimi zasaženi 
více, než Havířov. Přesto se 
však z něj ozývají protesty. 
Havířov je přitom od hutě 
položen směrem na východ 
až jihovýchod. Západní až 
severozápadní směry prou-
dění nejsou v našem regionu 
příliš časté. Studie, kterou 
nechali vypracovat Haví-
řovští, říká, že nejvíce zatí-
žený je Havířov-Šumbark, 
který stojí téměř severo-
východně od Arcelor-Mittal, 
podobně jako naše město. 
Šumbark je po větru více, 
ovšem ne tak moc jako 
Orlová, která bývá doslova 
ponořena do kouřové vlečky 
směřující od hutního podniku 
směrem na město. Radnice 

(pokračování na str. 8)
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studie ekologického vytápění 
RD. Ta byla několikrát radou 
města odmítnuta.

Ing. Jiří Bobrek, jako 
předseda Osadního výboru 
Výhoda (OV) a předseda 
eko log ického sdružení  
Orlice-Eko, reagoval na tento 
článek v ON č.4. Připomněl 
další, spíše formální aktivity 
města a snahy jeho osadního 
výboru a Orlice-Eko tyto 
problémy řešit. Uvedl, že ve 
zveřejněných záměrech 
města na letošní rok není o 
ovzduší ani zmínka. Na závěr 
se ztotožnil s nezbytností, 
aby se město problematikou 
zlepšení ovzduší energicky 
zabývalo. 

V ON č.5 reagoval Ing. 
Bohumír Bobák na výše 
zmíněné článkem „Čistota 
ovzduší – věčné téma“. Autor 
rekapituluje snahu o zlepšení 
stavu ovzduší od devade-
sátých let. Připomíná tehdy 
vydaný dopis vlastníkům 
rodinných domků nevyzrálým 
úředníčkem městského 
úřadu s názvem „Vážený 
znečišťovateli!“. Tehdy jsem 
tomu mládenci, ale i jeho 
šéfovi toto oslovení (marně) 
v y m l o u v a l .  U v e d e n á  
písemná výzva k záměně 
paliv neměla téměř žádný 
v ý s l e d e k  a  v ě t š i n u  
oslovených rozhněvala (spíš 
bych řekl,  že pořádně 
nas….). Tito občané byli 
najednou „zařazeni“ mezi 
obrazně řečeno „škůdce“ 
města! Prostě je to tehdy 
urazilo.

Pak nastaly v tržním 
prostředí takové poměry, že 
dnes není výhodné pro 
majitele rodinných domků z 
ekonomického hlediska topit 
e k o l o g i c k ý m i  p a l i v y  
(kupříkladu elektřinou nebo 
zemním plynem). S tím nic 
nenaděláme! Nic tomu 
nepomohou výzvy (jak píše 
autor v ON č.5) Státního 
fondu životního prostředí k 
podávání žádostí o dotace na 
ekologická vytápění nebo 
„vysoký potenciál pracovníků 
životního prostředí“ a jejich 
snaha poradit a pomoci. 
Dodávám, že pracovníkům 

 Vzduch, který dýcháš aneb v čem je problém

odboru životního prostředí je 
situace jasná a opravdu se 
snaží nepříznivý stav řešit. 
Ta k é  v ě c i  n e p o m ů ž e  
informace (jak uvádí pisatel), 
že právě dokončený územní 
plán má zmínku o tom, že se 
„plánuje rozšíření středotlaké 
p lynovodní  s í tě “  nebo 
„ z m í n k a  o  c e n t r á l n í m  
zásobování teplem“. Dále 
podaná informace o zřízení 
„Ekologického centrálního 
centra, které čeká na svůj 
start“. To je vše jistě dobré, 
ale občan „se rozhoduje tak“, 
že své domky vytápí zejména 
podle pro něj ekonomického 
kritéria.  A to bohužel není v 
souladu s kritériem eko-
logickým. A my to občanovi v 
žádném případě nemůžeme 
mít za zlé!

 V čem je tedy problém? 
Přes všechny naše slovní 
propagace, výzvy, dopo-
ručení atd. nám přetrvává 
nepříznivý stav v ovzduší 
j ako  nás ledek  neeko -
logického vytápění! A některé 
zdroje tvrdí, že se situace 
spíše zhoršuje!

A není také pravda, 
že stávajícím vytápěním 
rodinných domků tuhými 
palivy trpí pouze okrajové 
čtvrti! Tím trpí celé město! 
Navíc podle detai lního 
šetření v Praze hlavní 
znečištění PAU (polycyklické 
aromatické uhlovodíky - tedy 
ty zdraví škodlivé „mrchy“) 
přináší zejména se sníženou 
teplotou (podzim, zima) 
neeko log ické  vy tápěn í   
rodinných domků! Pozor - 
ukazuje se tedy, že v mnoha 
případech hlavním viníkem 
není doprava! I když doprava 
nám v Orlové (zejména ul. 
Masarykova jdoucí středem 
města)  dělá velké starosti ! 

Ale vraťme se ke 
zneč iš těnému ovzduší .  
Stávající systém (jde-li to tak 
nazva t )  řešen í  změny  
v y t á p ě n í  d o m k ů  j e  
neúspěšný !  Neř í ke jme  
občanům, že „pravidla jsou 
dobrá - jenom ti občané na ně 
nějak nechtějí  správně 
reagovat“!

M u s í m e  s i  j a s n ě  
pojmenovat, že problém 
neekologického vytápění je 

pro město zásadní! Navíc je 
to jedna z mála oblastí, které 
můžeme alespoň částečně 
sami (město Orlová) řešit! 
Připomínám, že hutě Mittal 
město Orlová nezastaví a 
p e n í z e  n a  M o r a v s k o -
slezském kraji pro možné 
řešení obchvatu Masarykovy 
třídy do roku roku 2013 
nejsou! Dnešní zácpy trvající 
několik hodin denně na této 
ulici budou přetrvávat ještě 
několik let!

Položme si na závěr 
otázku - je řešením, že občan 
Kafka upozorňuje v Or-
lovských novinách na nutnost 
řešení  neeko log ického 
vytápění rodinných domků? 
Následně občan Bobrek to 
stvrzuje. A poté se k tomu 
vyjádří občan Bobák?  Tady 
je třeba, aby vedení města 
zlepšení čistoty ovzduší v 
Orlové pojmenovalo jako 
prioritní strategický cíl. A rada 
města dala tomuto cíli také 

města Orlové či neziskové 
organizace se musí se svým 
hlasem přidat, aby tlak na 
hlavního producenta emisí – 
tedy Arcelor-Mittal byl co 
největší!!  Necháme si vše 
líbit?

Dále se pan Bobrek mýlí v 
tom, že ve městě necítíme 
domky. Není to pravda. 
Sídlištní část je malá, úzká, 
kouř z domků lehce prostoupí 
celé město. Okno neotevřete 
ani náhodou. Nádhera. 
Přicházíte z venku pěkně 
vyuzen. Nezájem radních je 
patrně způsoben něčím 
j iným.  Byd lením mimo 
město?

Co se týče aut, velké 
množství těžkotonážních 
náklaďáků i s vlečkou, plně 
naložených si to funí před 
nemocn ic í  směrem na 
Dětmarovice i naopak – směr 
Havířov či Karviná. Rozjíždějí 
se s námahou či usilovně 
brzdí u kruhového objezdu. 
Věřte mi, za den jich tam 
projedou stovky, ne-li tisíce. 
Většina nemá svůj náklad 
zakrytovaný a často se jedná 

Polemika – vzduch, který dýcháš (e)

patřičnou podporu. 
Vždyť vedení města má z 

č e h o  v y c h á z e t .  B y l o  
zpracováno, přijato a zapla-
ceno několik materiálů ke 
zlepšení životního prostředí, 
jako např. „Územní program 
snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do 
ovzduší města Orlová“ a 
další. Jsou vůbec k něčemu 
tyto materiály? Jak je plněn 
„Akční plán na zlepšení 
kvality ovzduší v Orlové“?  
Myslím si, že vedení města by 
mělo reagovat na články v 
Orlovských novinách k této 
problematice, debata by se 
neměla odehrávat mezi 
občany, kterým leží na srdci 
čistota ovzduší ve městě. 
Občané by určitě rádi znali 
postoj vedení města. Vím, je 
to běh na dlouhou trať! Ale 
přestaňme prosím přešla-
povat a obraťme se k 
problému čelem! 

    Doc. Ing.Václav Kafka,CSc.

o sypký materiál, tzv. šlam, 
písek apod. Některá auta 
vypadají nemytá ode dne své 
výroby a o emisích raději 
nemluvě. Oblak sazí a štipla-
vého kouře je to nejmenší. 
Katastrofa. Opravdu nejde s 
tím nic dělat?  Vlakotramvaj 
je hudba vzdálené budou-
cnosti a o obchvatu to platí 
rovněž. Uvědomme si, že 
velká část města je rukojmím 
OKD a na jeho území probíhá 
intenzivní těžba, jsou patrné 
důlní škody. Obávám se, že o 
těžební kře pod Výhodou je již 
rozhodnuto. Jak? Můžete si 
domyslet .  Or lová vždy 
ustupovala těžařům. Výhoda 
je prakticky odepsaná.  Trať 
obchvatu či vlakotramvaje 
totiž nesmí vést, resp. neměla 
by stát na poddolovaném 
místě.

Přeji si moc, aby aspoň 
vlakotramvaj vyšla. Konec-
konců měla tu být už dávno. 
Městu se uleví a mnozí lidé 
rádi nechají své auto na 
parkovišti či v garáži. Snad. 

                 Adam Gamrot, 
                   Konzervativní 
                  strana, Orlová

(dokončení ze str. 7)

(dokončení ze str. 7)
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 Každoročně dochází při plošném vypalování suché 
trávy, listí nebo při spalování klestí k mnohamilionovým 
škodám a ke zranění nebo i usmrcení osob. Jen málokdo si 
však uvědomuje, že vypalování suché trávy nebo spálení 
kupky listí může skončit tragicky, a že se jedná o 
nebezpečnou činnost, za kterou můžeme zaplatit nemalou 
pokutu.

Vysoké pokuty za vypalování suché trávy…

Zákon o požární ochraně 
vysloveně stanoví zákaz 
vypalování porostů jak pro 
běžného občana, tak i pro 
právnické a podnikající 
fyzické osoby. Všichni, kdo 
se dopustí porušení tohoto 
zákona se vystavují ne-
bezpečí finančního postihu. 
Občanovi může být za tento 
přestupek uložena pokuta až 
do výše 25 000 Kč. Právnické 
a podnikající fyzické osoby 
mohou sice provádět spa-
lování hořlavých látek na 
volném prostranství (dřevní 
odpad, spadané listí apod.), 
ale jsou povinny, se zřetelem 
na rozsah této činnosti, 
stanovit opatření proti vzniku 

a šíření požáru a předem je 
oznámit hasičskému zá-
chrannému sboru. Ten může 
stanovit další podmínky pro 
spalování, popřípadě může 
takovou činnost zakázat. Při 
porušení této povinnosti se 
dopustí právnická nebo 
podnikající fyzická osoba 
správního deliktu, za který 
může být uložena pokuta až 
do výše 500 000 Kč.

Rovněž rodiče si musí 
uvědomit, že jsou ze zákona 
zodpovědní za své děti (do 15 
let), a určitě by je neměli 
zapomenout poučit o tom, jak 
lehce může dojít k požáru při 
neopatrném zacházení s 
ohněm na loukách, v parcích 

a lesích, prostě na místech, 
které si děti rády vybírají ke 
svým hrám. I na tyto případy 
v z n i k u  p o ž á r u  z á k o n  
pamatuje a postihuje rodiče 
těchto dětí pokutou až do 
výše 25 000 Kč. I přes neu-
stálé výzvy ve sdělovacích 
prostředcích jsou někteří z 
nás stále nepoučitelní a 
každoročně vypalují suché 
trávy a spalují klestí v 
blízkosti lesních porostů. 
Většinou jsou neochvějně 
přesvědčeni o užitečnosti 
svého počínání, mnohdy 
však neodhadnou, jak rychle 
se vlivem větru oheň v suché 
trávě šíří. O rozšíření tohoto 
nešvaru nás přesvědčuje 
smutný pohled na hořící 
plochy a doutnající spáleniště 
na různých místech našeho 
města a přilehlých obcí. A 
proto znovu upozorňujeme: 
Vypalování suché trávy a 
porostů je zakázáno! 

                               -prev-

 Šikovnost studentů a práce učitelů 
opět přináší ovoce!

Studenti Gymnázia a SOŠ v 
Orlové opět bodují v různých 
d o v e d n o s t e c h  i  
vědomostních soutěžích a 
vedou si skvěle.

Simona Šarmanová z 
kvinty postoupila v konverzační 
soutěži z jazyka ruského už do 
celostátního kola z 1. místa v 
kraji. V krajském kole soutěže v 
německé konverzaci (kam 
postoupila z 1. místa v okrese) 
uspěla Linda Al Selková z G 2. 
D, když obsa-dila 2. místo. Do 
krajského kola v anglické 
konverzaci postupuje z 1. místa 
v okrese i Tomáš Novotný ze 
sexty. Z 1. přičky v okresním 
kole dějepisné olympiády 
postu-puje do kraje Patrik Kolář 
z tercie a rovněž do krajského 
kola matematické olympiády 
postoupil Vojtěch Zicha ze 
sexty.

Natálie Ficencová z G 1. D 
vyhrála mezinárodní výtvar-
nou soutěž „L idé l idem 
připravili tento osud“ orga-
n i z o v a n o u  ř e d i t e l s t v í m  
Státního muzea Auschwitz – 
Birkenau v Osvětimi a je 
pozvána do Polska na převzetí 
1. ceny. Vynikajícího výkonu 
dosáhla Radka Kucherková z 
kvarty v soutěži přírodovědný 
klokan, když se v celostátním 
kole umístila na 3. místě v 
kategorii Kadet. Úspěch je o to 
cennější, že soutěžících v této 
kategorii bylo 30 942.

V š e m  j m e n o v a n ý m  
ú s p ě š n ý m  s t u d e n t ů m  
gratulujeme k jejich úspěchu!

          Mgr. Pavel Kubínek
                      ředitel školy

Zajímavou cestu ,,proti proudu času" podnikli žáci ZŠ Školní 
společně s třídní učitelkou Janou Pechovou. A v čem tato cesta 
spočívala?

Navštívili všechny provozovny Autosalonu Kudrna a co navíc, 
seznámili se i s historií vozidel. Je známo, že Vladimír Kudrna je 
vášnivým sběratelem nejen starožitných automobilů, ale také 
motocyklů. Staré škodovky, Tatraplány, Tudory, exemplární 
Pragovky ... to všechno si mohli tito malí ,,cestovatelé časem" 
prohlédnout takřka pod jednou střechou.

Se zájmem naslouchali odbornému výkladu, který jim poskytl 
samotný majitel sbírek. Je zřejmé, že daleko více z této akce měli 
kluci. Ti se předbíhali jeden před druhým, kdo pozná více značek a 
typů vozidel.

Bylo zajímavé sledovat i časový vývoj v autodopravě, neboť 
vedle ,,starých autokmetů" mohly děti vidět konkrétní rozdíl na 
vystavených nových automobilech. Nové Octávie, Fabie, ale také 
vozy značky KIA. Nebýt časového limitu, který měli žáci na tuto 
,,cestu časem" vyhrazený, byli by tam dodnes. Paní učitelka nás 
požádala, abychom v Orlovských novinách poděkovali Vladimíru 
Kudrnovi za to, že si na školáky našel čas a díky své neocenitelné 
sbírce jim umožnil tuto netradiční ,,cestu proti proudu času".   -luc-
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Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory 
o podlahové ploše 77,74 m2               

ve 2. nadzemním podlaží objektu Městské polikliniky  
čp. 91 v Orlové–Městě. 

Níže uvedené nebytové prostory jsou částečně otápěny a je zde sociální zařízení.                 
Cena nájmu za tyto prostory byla Radou města Orlová schválena ve výši 719,60 
Kč/m2/rok + každoroční navýšení o míru inflace.  
Jedná se o tyto nebytové prostory:
205 chodba  4,75 m2   podílem spol.  s NP č. 3 a č. 4a
207 úklidová komora  0,43 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
208 předsíň WC – personál   0,49 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
209 WC - personál    0,43 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
214 inspekční pokoj    7,89 m2
215 kartotéka 10,22 m2
216 RTG 21,67 m2
217 svlékací kabina   2,20 m2
218 obsluha RTG 5,31 m2
219 temná komora   8,81 m2
220 sklad chemikálií   3,16 m2
223 chodba     2 ,09 m2   podílem spol.  s NP č. 3 a č. 4a
224 WC ženy + invalidé  1,42 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
226 WC - muži    0,42 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
227 předsíň WC - muži  0,55 m2   1/3 spol. s NP č. 3 a č. 4a
228 chodba     7,90 m2   podílem spol.  s NP č. 3 a č. 4a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Celkem 77,74 m2

Žádosti s uvedením podnikatelského zám lete na odbor správy bytů a budov Městského 
úřadu v Orlové      
                                                                                                                             . -OSBB-

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory 
o podlahové ploše 103,07 m2               

ve 3. nadzemním podlaží objektu Městské polikliniky  
čp. 91 v Orlové–Městě. 

Níže uvedené nebytové prostory jsou částečně otápěny 
a je zde sociální zařízení.                 

Cena nájmu za tyto prostory byla Radou města Orlová 
schválena ve výši 719,60 Kč/m2/rok + každoroční navýšení 

o míru inflace.  

Jedná se o tyto nebytové prostory:
309 inspekční pokoj    14,36 m2
309a sprcha      1,75 m2   
310 ordinace     28,91 m2
311 sklad materiálu      4,06 m2
312 chodba, čekárna   23,54 m2
313 audiometrie    14,48 m2
314 předsíň WC - muži      0,48 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7
315 WC - muži      0,64 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7
316 WC ženy + invalidé      1,54 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7
318 chodba      9,04 m2 podílem s společně s NP č. 6 a č. 7
319 předsíň WC - personál    0,51 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7
320 WC - personál      0,42 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7
321 úklidová komora       0,45 m2 1/3 společně s NP č. 6 a č. 7

společné prostory      2,89 m2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem   103,07 m2 
Žádosti s uvedením podnikatelského záměru zašlete na odbor správy bytů a budov 
Městského úřadu v Orlové.                                                                                    -OSBB-

Český červený kříž v 
Karviné pořádá pro širokou 
veřejnost kurzy v poskytování 
předlékařské první pomoci. 
Kurz naučí základům v 
poskytování předlékařské 
první pomoci jednoduchých 
úkonů. Je rozdělen na dvě 
základní části, a to teore-
tickou a praktickou, kde si 
uchazeči prakticky zkoušejí 
vše, s čím se mohou na ulici či 
v běžném životě setkat. V 

praktické části školení si 
uchazeči vyzkouší např. 
používání  po loautoma-
tického externího defibri-
látoru – cvičný trenažér, 
vyzkoušejí si nepřímou 
srdeční masáž a umělé 
dýchaní na resucitačních 
modelech. Délka trvání kurzu 
je 12 hodin (45 minut jedna 
vyučující hodina).

Dokladem o úspěšném 
ukončení kurzu je vystavení 
dvo j jazyčného meziná-
rodního průkazu s platností 
na 4 roky, který je platný v 
zemích EU. Kurz je ukončen 
písemným testem.

JESTLIŽE PRACUJETE 
V ZEMÍCH EU JE TENTO 
KURZ URČEN PRÁVĚ 
VÁM. Termín školení: 

1. – 2. dubna 2009 
od 14 do 18 hodin.
Proběhne v učebně Ú OS 

ČČK Karviná, Čajkovského 
2215/2a, Karviná-Mizerov 
(budova mateřské školy).

B l ižš í  in formace na 
info@cckkarvina.cz, nebo 
tel.: 596 312 206, 733 363 
214.

 PRVNÍ POMOC 
PRO ŠIROKOU 
VEŘEJNOST
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Čtvrtek 2. dubna 

v  17 hodin  

P A R T N E R S K É  

VZTAHY Z HLEDISKA 

A S T R O L O G I E                                                                                                          

o partnerských vztazích 

bude vyprávět známá 

ostravská astroložka Ing. 

J i t k a  J u r d i n o v á                                                                                                

pro veřejnost  vstup 

zdarma (přednáškový sál 

městské knihovny).           

Středa 22. dubna 

od 17 hodin     

100 let OD POČÁTKU 

T R A M V A J O V É  

DOPRAVY V ORLOVÉ   

přednášet bude Ing.  

Lubomír Kolátek z Klubu 

přá te l  s ta ré  Or lové ,                                                                                                                        

pro veřejnost  vstup 

zdarma (přednáškový sál 

m ě s t s k é  k n i h o v n y ) .  

D o p l n ě n o  v ý s t a v o u  

dobových snímků od 4. 

dubna do 30. května v 

minigalérii na schodišti a 

ve studovně městské 

knihovny.                                                                                                                                                                                        

Gotické věže kostela, dominanty historické části 
Orlové-Města se zvídavému jedinci nabízí i ze vzdáleného 
okolí. Dlážděné náměstí se svou zástavbou také není k 
přehlédnutí. 

V úterý 3. března jsme s 
vybranými žáky 7., 8. a 9. 
ročníku ZŠ Mládí Orlová 
navštívili pobočku Muzea 
Těšínska v Karviné, kde se 
konala výstava ,,Dějiny udat-
ného českého národa a pár 
bezvýznamných světových 
událostí“. Nebyla to jen tak 
obyčejná výstava. Jejím 
předmětem byl světový 
unikát, dějepisný komiks o 
rozměrech 2×70 m, jehož 
předlohou bylo knižní lepo-
relo, které bylo pro účel 
výstavy desetkrát zvětšeno. 
Autorkou leporela i jeho 
zvětšeniny je Lucie Seiferto-
vá, která za ,,Dějiny udatného 
českého národa a pár 
bezvýznamných světových 
událostí“ získala v roce  2003 
cenu Magnesia Litera za 
nejlepší dětskou knihu a dále 
získala Zlatou stuhu v 
kategorii Literatura faktu a 
populárně naučná literatura 
pro děti (za rok 2003) a Zlatou 
pečeť  za  po lyg ra f i cké  
zpracování. Kniha je jedi-
nečná také v tom, že 
obsahuje jedinečný výklad 
dějin.

Naši žáci si nejprve 
vyslechli zajímavé povídaní o 
knize od pracovnice muzea, 
poté si knihu pořádně celou 
prohlédli a nakonec se do ní 
pořádně „zabořili“, když 
vyhledávali informace do 
pracovních listů, které si 
připravila učitelka Psotová. 
Všichni si toto netradiční 
setkání s knihou moc po-
chvalovali.

 A nakonec všem vzka-
zujeme: „Leporelo je určeno 
těm, kteří ve škole nedávali 
moc pozor, ale také šprtům. 
Je vypracováno velice vtipně 
a mile. Tak neváhejte a 
vydejte se do Karviné na 
n e t r a d i č n í  p r o c h á z k u  
staletími. Výstava potrvá do 
26. března!“ 

               ZŠ Mládí Orlová

 Pozvánka do muzea

Z redakèní 
po�ty

Nejen pro knihy 
do knihovny

 Na procházku s dětmi 
do staré Orlové

Na rozdíl od dospělých, 

oko dítěte více upoutá 

dřevěný kolotoč na zeleném 

koberci hned za městským 

úřadem. Vybavení zahrady a 

dětské štěbetání napoví, kdo 

v  nízké, žlutozelené budově 

sídlí. Husovou ulicí dojdete  

ke dveřím dvoutřídní ma-

teřské školy, která vloni 

oslavila deset let od svého 

otevření. Děti této mateřské 

školy jsou od roku 2006 

kvalifikovanými pedago-

gickými pracovnicemi  vede-

ny programem „Zdravá MŠ“. I 

v mimoškolních aktivitách 

dovedou zdravě dovádět.  

Začátkem března se v Domě 

kultury města Orlové před-

ŠKOLSTVÍ 
VE MĚSTĚ

vedly rodičovské veřejnosti v 

karnevalových kostýmech a 

„uhopsaly“ i klauna Hopsa-

lína. Do konce školního roku 

je mimo jiné čeká návštěva 

dopravního hřiště (je škoda, 

že až v Karviné) a plno jiných 

aktivit, kterých se velmi rádi 

účastní i rodiče. V květnu 

pojedou děti na týden do 

Beskyd. Patříte-li k rodičům, 

kteří mají rádi procházky, 

zavítejte do „staré“ Orlové. 

Projděte s dětmi náměstí a 

nechejte je hledat kolotoč. 

Vyšlapejte spolu zámecké 

schody a poslechněte si, co si 

šeptá zámecký park. Naše 

děti to už z vycházek vědí. V 

mateřské škole vás v červnu 

na den otevřených dveří rádi 

uvidíme!   

    Za MŠ Málková Jarmila

Zatímco mnozí lidé stále nadávají na to, že 
současné poměry a dění není dobré, já sám jsem 
přesvědčen, že takový názor není správný. Věci se 
podle mne obracejí k lepšímu a příkladem budiž i 
příhoda, která se mi stala 5. února okolo 18. hodiny 
večerní.

 Poděkování orlovským strážníkům Poděkování orlovským strážníkům

Stál jsem před mým 
domem 748 na Vnitřní ulici 
v Orlové. Potřeboval jsem 
do schodů vytáhnout 
pračku, a tak jsem čekal, 
kdy půjde kolem nějaký 
muž, abych ho požádal o 
pomoc. Neměl jsem však 
štěstí. Čekal jsem asi 20 
minut, pak jsem si všiml 
procházející hlídky městs-
kých strážníků. Chvíli jsem 
váhal, pak jsem si ale 
vzpomněl na heslo po-
dobné složky, tedy policie, 
které zní „Pomáhat a 
chránit“. Tak jsem si dodal 

odvahy a strážníky o 
pomoc požádal. A uspěl 
jsem. Oba mi ochotně po-
mohli, což mne moc po-
těšilo. Vím, že jde o 
maličkost.  Ale život se 
přeci skládá právě z 
maličkostí. A tato mne 
opravdu potěšila. Stráž-
níkům proto ještě jednou 
velmi děkuji a věřím, že v 
rámci mezilidských vztahů 
a pomoci zažijeme stále 
více podobných „maličko-
stí“. 

            Ladislav Trnčík

Zákulisí a techniku 

or lovských  pro fes io -

nálních hasičů si v pátek 

13. března mohla pro-

hlédnout široká veřejnost v 

rámci Dne požární bez-

pečnosti, který platil v 

celém regionu. Na snímku 

velitel orlovských pro-

fesionálních hasičů Tomáš 

Blatoň, u jednoho z ha-

sičských vozů.     Foto: -rk-

BUDE VÁS 
ZAJÍMAT
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Bratrům se líbila jedna dívka, 
došlo na rvačku i krádež
Příhody, které by mnohdy nevymysleli tvůrci těch 
nejdivočejších filmů, musí čas od času řešit orlovští strážníci.  
Ti nedávno zasahovali u partnerského trojúhelníku, kde 
figurovali dva bratři a jedna žena. Hlídku přivolal jeden z bratrů, 
který bydlí v Orlové-Lutyni. Oznámil, že v domě pobývá 
nezvaný muž, který nechce odejít.  Hlídka pak na místě 
narazila na dva muže, kteří se rvali ve vstupních dveřích domu. 
Ukázalo se, že jde o dva bratry, z nichž jeden v domě žil. 
Domácí byl mužem, který strážníky přivolal. Řekl, že jeho bratr 
během nezvané návštěvy ukradl jeho přítelkyni mobil a 5 tisíc 
korun, a poté chtěl z domu utéct. Bratr podezřelý z krádeže pak 
strážníkům řekl, že k bratrovi přišel za svou bývalou přítelkyní a 
rozhodně nic nezcizil. Přitom byl velmi agresivní a neustále se 
snažil opět svého bratra napadnout. To nakonec vyvrcholilo 
další bratrskou rvačkou. Poté chtěl agresor z místa utéci, ale 
strážníci jej chytili a zpacifikovali. Nakonec muž vytáhl z kapsy 
jak mobilní telefon, tak i peníze a vše bratrovi vrátil. Pak začal 
bít hlavou do služebního auta městské policie a vykřikoval, že 
se chce zabít. V dalším sebezraňování mu bylo zabráněno a na 
místo byla přivolána sanita s lékařem, který rozhodl o vyšetření 
zraněného v nemocnici. Lékař na místě odmítl asistenci 
strážníků s tím, že převážený muž slíbil, že už bude hodný. 
Sanita s mužem odjela do orlovské nemocnice, ale zanedlouho 
byli strážníci opět zaměstnáni, neboť tento „hodný muž“ utekl z 
nemocnice. Strážníci ho nakonec zadrželi, tentokrát v 
lesoparku, a poté předali zpět do nemocnice. Případ nyní 
došetřuje policie. 

Opilec se válel po kruhovém objezdu
Už ve 13 hodin odpoledne byl natolik opilý, že téměř nemohl 
chodit. Takto dopadl muž, který si sedl doprostřed silnice před 
orlovskou restaurací Horník. Na místo se dostavil strážníci ve 
chvíli, kdy opilec doslova ležel na tamním kruhovém objezdu. 
Hlídka ho odtáhla k restauraci. Muž byl natolik opilý, že nemohl 
chodit, padal na zem a velmi špatně komunikoval. Strážníci se 
rozhodli, že muže převezou k vyšetření do orlovské 
nemocnice. Přitom začal být agresivní, rozhazoval rukama a 
kopal kolem sebe. Pomocí donucovacích prostředků byl 
zklidněn a po vyšetření v nemocnici putoval na karvinskou 
záchytku. 

Čtrnáctiletá okradla ženu
Čtrnáctiletá zlodějka z Ostravy vyrazila spolu s dalším 
pomocníkem krást do Orlové. V místní Hypernově pak dívka 
ukradla kabelku jedné ze zákaznic. Ochrance marketu se sice 
podařilo zlodějku zadržet, ta ale předtím stačila kabelku předat 
kumpánovi, který s kradenými věcmi utekl. Poškozená žena 
tak přišla o 1000 korun v hotovosti, doklady a klíče. Malou 
zlodějku si pak na místě převzala policie, která případ dále 
šetří. 

Řidič prý hrozil zastřelením 
manželovi své spolujezdkyně
Podivný trojúhelník museli řešit orlovští strážníci. Na jednu z 
jejich hlídek začal krátce po páté ranní hodině křičet muž. Ten 
žádal pomoc, protože jej prý chce zastřelit jiný muž, který seděl 
v zaparkovaném voze. Vše se odehrávalo před orlovskou 
nemocnicí. Strážníci přiběhli k vozidlu, jeho řidič se ale 
pokoušel ujet a dokonce do strážníků najížděl. Zastavil, až 

když strážníci vytáhli služební zbraň. Poté se zjistilo, že vedle 
agresivního šoféra sedí v autě manželka muže, který strážníky 
žádal o pomoc. Agresivní řidič poté uvedl, že přijel pro 
manželku oznamovatele, aby ji odvezl do práce. Její manžel se 
prý vzápětí objevil na místě a křičel, aby jeho žena vystoupila z 
auta. Řidič vozu tvrdil, že přitom nikomu nevyhrožoval, druhý 
tvrdil opak. Šofér měl na něj namířit pistoli a říct mu, že pokud 
nevypadne, zastřelí ho. Věc převzala policie. 

Zadrženi krátce po krádeži
Jen pár chvil po krádeži zadrželi orlovští strážníci dva 
zlodějíčky, kteří se vloupali do lahůdek v orlovském komplexu 
Morava. Strážníky přivolala majitelka provozovny. Kamerový 
systém městské policie pak zaznamenal dvě osoby, které od 
lahůdek v přibližně stejnou dobu odcházely. Strážníci pak oba 
zadrželi a zjistili, že jde o poměrně známé místní „firmy“. Věc 
předali policii. 

Okrádal vlastní matku
Do hospodářské budovy na pozemku své vlastní matky se 
vloupal výtečník z Orlové. Matka poté vše oznámila 
strážníkům. Na místě pak hlídce dodala, že syn už u ní „řádil“ o 
několik dní dříve.  Matka ho pozvala k sobě domů, on se jí za to 
odvděčil krádeží fotoaparátu. Hlídka strážníků pak „matko 
okrádače“ zadržela nedaleko místa krádeže a předala ho k 
dalším úkonům policii. 

Zatoužil po korálcích
V noci na čtvrtek neznámý pachatel rozbil výlohu výkladní 
skříně prodejny na ulici Osvobození v Orlové-Lutyni. S sebou si 
odnesl nezjištěné množství bižuterie. Poškozením byla 
předběžně vyčíslena škoda na 2 000 Kč a odcizením 4 000 Kč.
                                                                                          

Ženu ani květinou neuhodíš 
mnohde neplatí
Případy surovců, kteří neváhají vztáhnout ruku na ženu, musí 
čas od času řešit orlovští strážníci. V uplynulé době se jich v 
Orlové vyskytlo několik a svědky domácího násilí byly v jednom 
z případů dokonce i malé děti.
Ty přišly uplakané k sousedce v domě na orlovské Školní ulici a 
ženě sdělily, že tatínek bije maminku. Na místo se pak dostavili 
strážníci a děti u sousedky vyzvedli. Strážníci poté šli k danému 
bytu, odkud bylo slyšet volání o pomoc. Jedno z dětí otevřelo 
byt a strážníci spatřili ženu, kterou muž držel pod krkem.
Strážníci agresora vyzvali, aby útoku nechal, muž je poslechl. 
Při dalším projednávání vyšlo najevo, že útočník je bývalým 
manželem ženy, kterou napadl. Žena pak strážníkům sdělila, 
že k ní bývalý manžel přišel a začal ji škrtit a dusit polštářem. Při 
tom došlo i k poškození zařízení bytu, zničení mobilního 
telefonu a navíc jí bývalý muž odcizil tři a půl tisíce korun. 
Agresor poté tvrdil, že se jen bránil a žádné peníze nezcizil. 
Případ pak převzala policie. Tentýž den zasahovali strážníci u 
domácího násilí také na Okružní ulici. Strážníkům zavolala 
žena a řekla, že má problémy se svým druhem, který ji nechce 
pustit do bytu. Na hlídku čekala žena v chodbě domu, protože 
ze svého milého měla strach. Z bytu utekla, protože se bála o 
svůj život. Druh jí předtím mlátil pěstí do obličeje, kopal a škrtil. 
To potvrzovala i ženina zranění. Dotyčná strážníkům doplnila, 
že útoky jejího druha jsou stále častější a stále více agresivní. 
Strážníci převezli ženu k ošetření v nemocnici. Věc převzala 
policie. 
                                                                                            -rk-

Stalo se v Orlové
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Vzhledem k tomu, že s 
výukou angličtiny začínáme 
dlouhodobě již od první třídy, 
máme plně kvalifikované 
vyučující pro tuto výuku, 
zvolili jsme jako komunikační 
prostředek angličtinu pro 
výuku předmětů hudební 
výchova  a výtvarná výchova 
– tedy předmětů, ve kterých 
můžeme dále rozvíjet přiro-
zené schopnosti dětí pro výu-
ku cizího jazyka již v raném 
věku. Výuka bude probíhat v 
odborných učebnách hudeb-
ní výchovy a výtvarné 
výchovy.

 Beseda aneb 

každý vtip 

nemusí být 

vtipem

Nezřídka se setkáváme v 

životě se situacemi, kdy si 

někdo z někoho tak zvaně 

vystřelí, kdy jeden druhému 

něco provede a myslí si, že 

to byl  podařený vt ip.  

příslušníci starších generací 

P úsměvem vzpomínají na 

podařené,  a le  vce lku  

neškodné kousky a šprýmy 

prováděné např. ve školních 

lavicích mezi spolužáky. 

Bohužel, v současné době je 

všeobecně známo, že děti a 

mládež ve svých šprýmech 

docela silně přitvrdily a pak 

mnohdy ne každý vtip 

zůstane vždy pouhým 

vtipem. V posledních letech 

se ovšem nezměnilo jen  

pojetí vtipu, humoru, recese, 

ale i právní dopad na jejich 

aktéry. K nejdiskutova-

nějším tématům v této 

oblasti docela jistě patří i 

změna věkové hranice trest-

ní odpovědnosti mládeže.

O takových a ještě 

mnohých jiných tématech v 

rámci prevence besedovali v 

polovině února studenti 

Gymnázia a SOŠ v Orlové s 

představiteli PČR v Orlové. 

Cílem besedy bylo nejen 

zvýšit úroveň právního 

vědomí školní mládeže, ale 

dozvědět se také více o 

důležité, ne však vždy plně 

doceněné práci příslušníků 

policie. Obecně i na kon-

krétních příkladech npor. 

Gabzdyl, npor. Damek a 

nprap. Porembský, kromě 

mnoha jiného, objasnili 

studentům rozdíl mezi trest-

ným činem a přestupkem, 

kam často spadá i to, co 

mnozí nazývají recesí, 

popřípadě klukovinou. Škola 

zároveň od představitelů 

PČR získala příslib k další 

podobné spolupráci.

            Mgr. Ladislav Šeda,

              výchovný poradce

Jak se dostat 
do Štrasburku

Sedmnáctého února 
se  šest studentů 3. a  4. 
ročníků gymnázia zú-
častnilo vědomostní sou-
těže organizované v Ost-
ravě  poslanci Evrops-
kého parlamentu Dr. 
Liborem Roučkem a 
JUDr. Richardem Falb-
rem. Soutěž byla za-
měřena na informace o 
historii, institucích a 
činnosti Evropské unie.

V konkurenci asi 200 
studentů z celého Mo-
ravskoslezského kraje se 
z našich studentů nejvíce 
dařilo Lukáši Díkovi z 
G4.E, který se probojoval 
mezi 35 nejlepších a 
společně s nimi byl ve 
dnech 8. až 12. března na 
studijní cestě ve Štras-
burku. Na programu byly 
besedy s poslanci, pro-
hlídka budovy Evrops-
k é h o  p a r l a m e n t u  i  
dalších pamětihodností 
města. 

      Mgr. Jana Bláhová

Jde o období, které přineslo 
celou škálu uměleckých 
proudů, např. impresionismus, 
symbolismus, expresionismus 
či kubismus, symbolismus, 
dekadence, či civilismus. 
Unikátní kolekce českého 
umění  byla složena z výpůjček 
padesáti institucí, včetně prací 
ze soukromých, veřejnosti 
nepřístupných sbírek. Byli zde 
k vidění autoři jako Antonín 
Slavíček, František Bílek, 
Josef Váchal, Emil Filla, 
Bohumil Kubišta, Josef Čapek 
či Jan Zrzavý.  Mnohá díla byla 
na veřejnosti k vidění vůbec 
poprvé. Prohlédnout si více jak 
400 uměleckých skvostů v 
jednom domě  bylo náročné. 
Drobné obrazy a grafické listy 
se střídaly s obrazy velkých 
rozměrů, jimž vévodily obrazy  
"Judita“ Gustava Klimta a  
"Praha- pohled z Ládví" 
Antonína Slavíčka. Strávili 
jsme mezi obrazy dvě krásné 
hodiny. Bohužel zde nebylo 
možno fotit, a tak se o naše 
nadšení musíme podělit se 
čtenáři pouze slovy. Žáci si zde 
mohli prohlédnout obrazy a 
artefakty, které znají z knižních 
reprodukcí ve zcela jiném 
měřítku a mnohdy i v jiných 
b a r v á c h .  S e z n á m i l i  s e  
postřednictvím těchto prací s 

Učebny jsou kvalitně vy-
bavené pomůckami, učeb-
nicemi, literaturou, počí-
tačem, interaktivní tabulí a 
dataprojektorem.

Děti, které k nám do první 
třídy přicházejí, se mnohdy již 
s angličtinou setkaly v rámci 
projektu spolupráce naší ZŠ 
a MŠ K. Dvořáčka „Angličtina 
trochu jinak“. Mohly si 
vyzkoušet ve třídě, jaké to 
bude, až se budou na naší 
škole učit angličtinu. Pomocí 
atraktivních výukových mate-
riálů a hlavně interaktivní 
tabule děti prožily hodinu s 

paní učitelkou v opravdové 
škole. Děti se naučily novou 
písničku, velmi intenzivně 
pracovaly s interaktivní tabulí 
a společně si zahrály jazy-
kové hry přímo z internetu. 
Na konci hodiny čekal na 
naše budoucí žáčky certifikát 
a malá sladká odměna.

Škola před školou je další 
náš velmi úspěšný projekt a 
čeká nás 27. března. Budoucí 
prvňáčci, kterých je pro příští 
školní rok 67, si zkusí sami se 
svoji učitelkou první hodinu a 
využ i j í  svých  zna los t í   
angličtiny z mateřské školy.

Již se na vás těšíme. 
Uvidíte, že vám můžeme toho 
v naší škole mnoho nabíd-
nout.        Mgr. Hana Rettová,

                  ředitelka školy

 CLIL pro ZŠ Školní 862 schválen!
Základní škola s dlouhodobou tradicí v kvalitní výuce 

cizích jazyků po zpracování projektu získala schválení 
MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce od 
školního roku 2009/2010.

 Školáci si prohlédli 400 uměleckých skvostů

Žáci druhého stupně ZŠ Ke Studánce, převážně z 
devátých tříd, navštívili dosud největší tuzemskou výstavu 
českého moderního umění v ostravském Domě umění. 
Výstava s názvem Sváry zření byla zaměřena na zlomovou 
epochu dějin českého umění v letech 1890-1918. 

moderními uměleckými směry, 
ale mnozí zde nalezli i inspiraci 
a duševní obohacení. Někteří 
žáci se orientovali na autory, 
jejichž jména již znali, jiní byli 
spíše zaujati atmosférou 
obrazů  nebo  ma l í ř skou  
technikou. Aby se mezi tolika 
obrazy necítili ztraceni, byly jim 
zadány úkoly, naukové i 
animační, které volně navazují 
na výuku výtvarné výchovy, na 
projekt "Slavné obrazy v 
dětských reprodukcích", jehož 
výsledek bude k vidění na 
letošní krajské přehlídce škol 
na Slezkoostravském hradě.

„Nejvíce mě zaujal obraz s 
názvem "Pernštejn". Díky 
zvoleným jasným barvám 
obraz vyzařoval optimismus a 
dobrou náladu a budil ve mě 
pocit naděje. Také mě oslovil 
obraz, jehož námětem byl dům 
u vody. Díky tomuto obrazu se 
mi vybavily vzpomínky na 
vzácné chvíle strávené s 
babičkou v mém druhém 
domově ve Vietnamu. Napadlo 
mě, že umění nám umožňuje 
představit si budoucnost, 
vzpomenout si na minulost a 
prožívat přítomnost na sto 
procent,“  takto poet icky 
zhodnotila výstavu žákyně 9.A 
Martina Nguyenová.

ŠKOLSTVÍ 
VE MĚSTĚ
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Studenti naší školy se 
nevěnují jen učení a přijímání 
nových poznatků. V estetické 
výchově nebo ve výtvarném 
kroužku mohou uplatnit i 
výtvarný talent. Mladí lidé 
však cítí potřebu vyjádřit své 
pocity, myšlenky i slovem. 
Básnická a prozaická díla 
prezentují autoři odvážně 
každým rokem na autorských 
čteních. Mnozí z autorů 
reprezentovali naši školu na 

Nejde to najednou a 

snadno. Zatím tak pracujeme 

jen v části pětačtyřice-

timinutové vyučovací hodiny, 

zvolna  tak, aby se mohly 

zapojit všechny děti. A 

opravdu chytají se i ti, kteří 

mají potíže i s mateřštinou. 

Co nás k takovému stylu 

výuky vede? Obecně známá 

zkušenost, že cizí jazyk 

zvládá člověk, když je nucen 

je j  používat  akt ivně v 

nejrůznějších situacích. Lidé, 

kteří se vracejí ze zahraničí 

tvrdí, že právě pobyt v cizině 

je donutil cizí jazyk užívat. 

Jenže pobyt v zahraničí si 

nemůže každý dovolit, a tak 

simulujeme takové prostředí 

přímo ve škole. Je to práce 

velice náročná, zvláště na 

jazykovou výbavu peda-

gogického sboru. Využíváme 

služeb místní Jazykové školy 

Vzpomínáte si ještě na to, jak intenzivně sněžilo několik 
dní v kuse? Jaké to byly kupy, které jste museli pořád 
odklízet a odhrnovat? A přesně na takové počasí jsme my, 
školáci ze ZŠ Mládí, čekali. To byla totiž přesně ta pravá 
doba pro naši školní akci „Stavění sněhuláka“, na kterou 
se všichni velice těšili. A ten správný den nastal v úterý 17. 
února.

L ingu i s t i c  a  ško l í c ího  

střediska KVIC k jazykovému 

proškolování 78 procent 

pedagogického sboru. Tvoří-

me pracovní listy pro žáky, 

jezdíme na náslechy.
Kromě toho připravujeme 

podmínky k využití mnohem 
efektivnější metody – výuky 
vybraných předmětů v  
anglickém jazyce, zkráceně 
metody CLIL. Podmínky, 
k teré zmíněná metoda 
vyžaduje, ještě dokonaleji 
simuluje cizí prostředí, a tak 
silněji podněcuje žáka k 
aktivní angličtině. Usilujeme o 
to, abychom výuku cizího 
jazyka prováděli co možná 
nejpřirozenějším způsobem, 
pro žáka bez výrazné zátěže. 
Žác i  i  r od i če  vn íma j í  
používání této metody jako 
velmi přínosné a podnětné 
z p e s t ř e n í  v z d ě l á v á n í .  
Vyučuj íc í  s ice pociťu j í  
zvýšenou pracovní zátěž, ale 
na druhou stranu vědí, že 
jazyková výbava je nutná pro 
každého našeho občana.

            Pedagogický sbor 
                           ZŠ Mládí

 Sněhulák

Letošním tématem 
bylo: Život za polárním 
kruhem. Takže si žáci nejprve 
něco nastudovali o polárním 
kruhu, eskymácích a zví-
řecích obyvatelích (prohlou-
bení učiva prvouky, přírodo-
vědy, přírodopisu a země-
pisu), vytvořili si pracovní 
týmy (nácvik kooperativní 
práce), našli si v našem 
krásném areálu ten správný 
plácek ke stavbě a pak se 
radostně pustili do sněhové 
práce (tvořivá činnost) až se 
od lopatek a hrabel prášilo.

A už se pomalu 
začínali objevovat sněžní 
mužové a ženy (i jedna 
svatba byla), zvířata možná i 
nemožná (lední medvědi, 
tučňáci, ale i chobotnice) a 
různá sněžná iglú. No užili 
jsme si u toho spoustu 
legrace. Nakonec jsme se s 
radostí u svých výtvorů 
vyfotili. Takže my jsme si 
nejen hráli, ale vlastně jsme 
se i zvesela učili.

           Terezie Dörrerová, 
                          ZŠ Mládí

 Projekt s podporou Nadace OKD je úspěšně završen!

V těchto dnech někteří studenti Gymnázia a SOŠ v 
Or lové  se  svými  uč i te l i  ukonču j í  p rác i  na  
několikaměsíčním projektu „Hudbou a literárně 
výtvarným uměním ke 100. vý-ročí založení Gymnázia v 
Orlové“.

soutěžích celostátního i 
mezinárodního formátu a 
získali nejvyšší ocenění. 
J e j i c h  z d a ř i l é  p r á c e ,  
potvrzující kreativitu a osobitý 
pohled na svět, předkládáme 
nyní ve sborníku výtvarných a 
l i terárních prací. Tento 
sborník mohl být realizován 
jen díky níže uvedeným 
sponzorům. Při výběru prací 
jsme se potýkali s největším 
problémem – jak uspořádat 

text a ilustrace, čí práce 
vybrat a které odmítnout. 
Sborník se tak stává inspirací 
pro další mladé umělce, kteří 
mohou  využ í t  p rvn ích  
zkušeností s tím, jaké pro-
blémy vznikají při vydávání 
knihy.

Také Smíšený pěvecký 
sbor díky poskytnutým 
dotacím mohl realizovat svůj 
velký sen  - natočení 1. CD. 
Členové pěveckého sboru 
absolvovali dva náročné 
natáčecí dny v prostorách 
studia Českého rozhlasu v 
Ostravě, kde si měli možnost 
vyzkoušet, co tato práce 
obnáší. Od rána do pozdního 

odpoledne stáli na nohou a 
disciplinovaně poslouchali 
pokyny pana režiséra. Plod 
jejich snažení spatří světlo 
světa na konci března. Křest 
prvního CD proběhne v rámci 
Slavnostního koncertu pořá-
daného ke 100. výročí 
založení školy. Gymnázium a 
S O Š  O r l o v á  d ě k u j e  
sponzorům (Nadaci OKD,  
MADT a.s., Stelmar, s.r.o. a 
Nadaci Gymnázia a SOŠ 
Orlová), bez jejichž přispění 
by  se  p ro jek t  nemoh l  
uskutečnit.   

Mgr. Jindřiška Růžičková,   
          Mgr. Jana Lukšová, 
          Mgr. Pavel Kubínek

 Angličtina na Mládí
Od počátku školního roku na naší škole Mládí 

uplatňujeme ve výuce metodu angličtiny napříč předměty. 
Ve vybraných předmětech používáme při komunikaci s 
žáky angličtinu. Anglicky mluvíme, předkládáme pracovní 
listy s anglickým textem, ale především podněcujeme žáky 
k tomu, aby i oni se vyjadřovali anglicky. 

Z redakèní 
po�ty
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Blahopøání
Dne 29. března vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 
paní Evy DADAKOVÉ. 
S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, dcera Dagmar s vnuč-
kou Kristýnou, syn Marek s rodi-
nou, sestry Irena, Halina a  Anna 
s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Prázdné zůstalo místo mezi 
námi, chybíš nám a nic Tě 
nenahradí.
Dne 22. března uplynul rok, kdy 
nás opustil 
plk. vv. Adolf SONEK 
z Vesny v Orlové-Lutyni. 
S láskou vzpomínají truchlící 
manželka Soňa a zarmoucená 
rodina.

 Na tváři úsměv, v srdci radost, 
štěstí, zdraví, stálou mladost.
Dne 24. března oslaví 85. naro-
zeniny pan 
Miroslav KUCHEJDA 
z Orlové-Poruby.
Hodně zdraví, štěstí, pohodových 
chvil do dalších let přejí manželka 
Marta, dcera Jiřina, snacha Marie, 
vnuci Vlaďka, Petr s přítelkyní 
Věrou, pravnuci Nelinka a Petřík.

Blahopøání

 Radislav Antoszyk

KUCHYŇSKÉ LINKY na klíč
vestavné skříně, zakázkový nábytek

nejezděte, nehledejte – šetřete svůj čas

zavolejte 605 060 033, přijedeme k Vám

vyměření – 3D projekce – realizace

www.antoszyk.wz.cz

V době od 7. 3. do 31. 3. 2009

20 % SLEVA MULTIFOKÁLNÍCH 
BRÝLOVÝCH ČOČEK

3 brýle v 1*
* uvidíte ostře do všech vzdáleností 

bez nutnosti výměny brýlí

OPTIKA ZHÁNĚL
•Staré nám. 91, Orlová – Město, 596 531 052
• Hypernova, Masarykova 1333, Orlová-Lutyně, 596 960 870

 Přijímací testy 
do 6. třídy

 s rozšířenou výukou
 informatiky 

a výpočetní techniky

pro školní rok 2009/2010
se konají

dne 24. dubna 2009 
od 8,30 hodin

Přihlášky k vyzvednutí 
na sekretariátu 

ZŠ U Kapličky 959 
v Orlové – Lutyni 

nebo na www.zsukaplicky.cz
Termín uzávěrky přihlášek

 je 15. dubna 2009.

U Centrumu 749      Orlová - Lutyně         7:00 - 16:00
tel.: 596 539 234   www.tradetex.cz    prodej@tradetex.cz

úklidové prostředky, prac. oděvy, obuv, rukavice aj.

NAVŠTIVTE NÁS - VÝHODNÉ CENY

TRADETEX

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

 Pondělí 6.4.2009 od 9.00 
hodin - pátek 10.4.2009 do 
18.00 hodin
Tr a d i č n í  v e l i k o n o č n í  
výstava
Velikonoční kraslice, karabá-
če, ozdoby, dárky, ubrusy a 
prostírání, věnce a jiné 
velikonoční dekorace.
Využijte tuto příležitost a 
podělte se s druhými o radost 
a originalitu vlastnoručně 
vytvořené práce.
Výrobky s jmenovkami na 
prodejní výstavu přijímá 
DKMO do soboty 4.4.2009
galerie - vstup volný

Úterý 7.4. 2009 od 9.00 do 
18.00 hodin
Velikonoční jarmark
Zveme všechny občany a 
prodejce, kteří mají zájem, k 
prodeji svých výrobků a zboží 
formou stánkového prodeje 
na tomto jarmarku. Zároveň 
v y z ý v á m e  c h o v a t e l é  
drobného zvířectva, aby se 
zúčastnili taktéž s prezentací 
svých zvířat formou atrakce 
pro děti, v rámci velikonoční 
výstavy.
Informace podává DKMO, 
Svatava Horáčková: tel. 596 
530 917, mobil: 605 468 122, 
email: dkmo.svata@email.cz 

POZVÁNKA
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INZERCE

n PROVÁDÍME pokládku 
plovoucích podlah, PVC, 
koberců  vče tně  úprav  
podkladů, samonivelační 
stěrky, renovace parket, 
obkládání schodišť, atd. Více 
na www.dvfloor.cz(1), tel.č.: 
604 265 861.

n NEBANKOVNÍ půjčky. 
Máte-li více půjček, kreditní 
karty,  nebo vám hrozí 
exekuce? Pomůžeme vám. 
Nabízíme oddlužení a budete 
platit jen jednu menší splátku. 
Volejte: 737 445 411.

n ODDLUŽUJEME: půjčky, 
kreditní karty, kontokorenty, 
hypotéky, dlužné na OSSZ, 
z d r a v o t n í  p o j i š ť o v n ě ,  
finančním úřadě, dlužné na 
nájemném, elektřinu, plyn, 
exekuci. Zároveň nabízíme 
nebankovní půjčky od 10 000 
do 250 000 Kč. Mobil: 737 
445 411.

n NABÍZÍM podnájem 0+1 v 
klidné části Orlové. Byt 
vhodný pro 1 osobu. Tel.: 773 
227 807.

n PRODÁM 1) pozemek v 
Rychvaldě na výstavbu 
rodinného domku, nízká 
cena. 2) RD dvougenerační 
po vnitřních úpravách, nová 
plastová okna, obvodové zdi 
jednotlivých pokojů s malým 
pozemkem, HB na pozemku 
600 m2, dobrý tip. 3.) 
pozemek v Dětmarovicích na 
výstavbu 2-3 rodinných 
domků, pěkné, klidné místo a 
stavební i s IS. Levně. 
Kontakt: 607 968 160.

n KOUPÍM byt 2+1 (2+KK) s 
balkonem max. 3 patro. Mimo 
5.etapu. Platím hotově. Tel.: 
731 327 440.

n S.O.S. NEBANKOVNÍ 
půjčky do 2 dnů pro všechny, i 
ženy na MD, bez poplatků. 
Tel.: 739 513 670.

n SHÁNÍM staré jízdenky 

MHD Orlová, používané do 

roku 2001. Jedná se o 

jízdenky z předprodeje, které 

s e  z n e h o d n o c o v a l y  v  

autobuse. Jsem sběratel, z 

O r l o v é  n e m á m  ž á d n é  

jízdenky. Nabízím 10 Kč za 

jízdenku. Jízdenky, prosím, 

zasílejte na adresu: Zdeněk 

Hudík, Drnovce 281, 683 04. 

Obratem zašlu peníze. 

Pomozte prosím, mladému 

sběrateli.

n Nově otevřená pobočka 

společnosti Internettrading v 

Ostravě hledá zástupce pro 

region. Kontakt: 733 588 829.

AUTO + PNEU SERVIS
PETŘVALD, Ostravská 577

skladem levné pneumatiky,
přezutí vozu 300,- Kč

autoservis - veškeré opravy 
tel. 724 421 737
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Česká scéna – 23. dubna v 19 hod. pro skupinu ORA
Karel Jaromír Erben - KYTICE
Spolupráce Těšínského divadla, Janáčkovy konzervatoře a 
Gymnázia v Ostravě dostala před lety nebývalou podobu. Studenti 
konzervatoře hráli svoje maturitní představení v rámci 
předplatného divadla. A protože se jejich vystoupení líbilo, 
rozhodlo vedení divadla tuto akci zopakovat. Tentokrát zahrají 
studenti maturitního ročníku rozvernou adaptaci Kytice Karla 
Jaromíra Erbena. Autoři Jiří Suchý a Ferdinand Havlík ji před 
časem napsali pro známé pražské divadlo SEMAFOR. Také toto 
studentské představení si našlo spoustu vděčných diváků a bylo 
vyhodnoceno jako nejlepší představení 8.Festivalu divadel 
Moravy a Slezska. 

Scena polska -  1. dubna v 19 hod. pro skupinu  ORP  
John Chapman i Jeremy Lloyd - Biznes
Znakomita angielska farsa „erotyczna“. Tematem są perypetie 
dwóch biznesmenów, którzy próbują łączyć interesy zawodowe z 
przyjemnościami i popadają w niemałe tarapaty. Z życia wzięte. W 
pewnym momencie do akcji wkraczają jednak zarówno żony, jak i 
kochanki. Zawiązuje się niezwykle skomplikowana i śmieszna 
intryga. Dobra rozrywka w najlepszym stylu!                           -TD-

Pozvánka 
na členskou schůzi

Srdečně zveme členy Českého rybářského 
svazu, místní organizace Orlová, na členskou 
schůzi, která se bude konat 5. dubna tradičně v 
kině Vesmír v Orlové-Lutyni. Prezence 
proběhne od 7.00 hod., zahájení schůze bude v 
8.00 hodin.

                       ČRS MO Orlová

Trojice Jakub Pustina - Olga Jelínková - Richard Pohl 
potěšili 10. března své posluchače ve zcela zaplněném 
koncertním sále Základní umělecké školy v Orlové. 

PROGRAM DKMO

Sobota 21. března od 14 hodin
Orlovský špagát
12. ročník folkové soutěže písničkářů a dvojic,  je součástí 
celostátního Konkurzu Zahrady, jeho finále pro Moravu, Slezsko, 
Slovensko a Polsko. Akce vyvrcholí vystoupením hostem Žamboši 
- předloňského držitele ceny Anděla v žánru folk&country.
Pořádá Klub FUTRA v divadelním sále. 
Pátek 27. března od 19 hodin
Dáma s kaméliemi
Jsou příběhy, které nestárnou, jenom na sebe berou v běhu let 
jinou podobu. Patří k nim určitě i osud pařížské kurtizány Margaret 
Gautierové, známé jako Dáma s kaméliemi. Tento romantický 
příběh je zdánlivě nemoderní a přitom aktuální. V divadelním sále - 
ČS Těšínské divadlo, prodej vstupenek pro širokou veřejnost v 
pokladně DKMO 1 hodinu před představením. Vstupné 90 Kč, 
studenti a důchodci 70 Kč.
Sobota 28. března v 15.30 hodin
Slavnostní koncert k 100. výročí Gymnázia Orlová. 
Oficiální započetí roku oslav 100. výročí založení nejstaršího 
českého gymnázia na území těšínského Slezska.  Slavnostní 
koncert je dárkem nejen všem pedagogům, ale také široké 
orlovské veřejnosti. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Gymnázia 
Orlová, dětský pěvecký sbor Kopretina, Pěvecké sdružení 
ostravských učitelek a Pěvecké sdružení moravských učitelů.
V rámci koncertu bude pokřtěno první natočené hudební CD 
Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Orlová. Divadelní sál.

Těšínské divadlo v dubnu Radostný pěvecký koncert

Charismatický Jakub 
Pustina si již od prvního 
vstupu na jeviště získal 
obecenstvo. Letos, jak slíbil v 
minulém roce, přivezl hosta - 
Olgu Jelínkovou. Její árie 
Karoliny (B. Smetana Dvě 
vdovy)  a dalš í  známé 
například: Musetta z Bohémy, 
či duet Rosiny s Figarem a 
další, přesvědčily o výbor-
ných kvalitách této zpěvačky i 
herečky. Koncert byl dobře 
vystavěn, program gradoval 
Bizetovou Carmen a samo-

zřejmě následovaly přídavky 
a spolupráce s obecenstvem, 
které Pustina také rozezpíval. 
Nelze pominout  výkon 
klavíristy Richarda Pohla. 
Jeho brilantní doprovod 
zpěváků i sólové vstupy 
dokazují jeho interpretační 
kvality. Nadšeně tleskající 
posluchači nechtěli prota-
gonisty večera pustit, až po 
příslibu, že se zase příští rok 
objeví v Orlové s novým 
programem.

Za KPH  Soňa Dostálová

ODDĚLENÍ ESTETIKY V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ 
DOPLŇUJE KROUŽKY PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ. PRIMA 
HOLKY od 9 do 11 let zveme každou středu od 15 hodin do 
DÍVČÍHO KLUBU. V klubu u čaje a hudby budou vyrábět z korálků 
drátkováním bižutérii, ozdobí si skleničky, upečou a nazdobí si 
velikonoční perníková vajíčka a namalují vajíčka tradiční. 
MAMINKÁM A BABIČKÁM nabízíme KURZ ŠITÍ. Individuální 
přístup zaručuje, že se dílo podaří. Dva čtvrtky v měsíci šijeme pro 
sebe i pro děti.

Nejen k POČÍTAČOVÝM  HRÁM voláme kluky i holky.
Zpíváte rádi? Pak neváhejte si s námi zazpívat u kytary, 

možnost i výuky na KYTARU a  FLÉTNU. Děti od 5 do 8 let mají 
příležitost se učit anglicky. Jak? PŘECE HROU. Dáváte přednost 
tvoření? Pak pro všechny generace je tu keramika. Přihlášky a 
další informace získáte na vrátnici Domu dětí a mládeže Orlová.                                                                   

                                                                                      -DDM-

Nevíte co s volným časem?
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Šestého března proběhl v PZKO turnaj pod názvem Orlův ping-pong. V prostorách 
PZKO se na dvou  stolech utkali hráči  Sekcja Sportowa MK MPKO-PIPO proti Ekipa 
Orel. Nehrající kapitán mužstva pan Orel nominoval sedm hráčů - Silvii Prudelovou, 
Zbyňka Bednaříka, Zdeňka Uherka, Petra Kocura, Jaroslava Dluhoše a p. Tardeli proti 
Sekcji Sportowe ve složení - Marian Stec, Maria Stec, Maria Trombik, Zbyszek Trombik, 
Zbyszek Letocha, Urszula Odstrčil a Stanislav Monczka.   Hráči si zahráli na dvou 
stolech mezi sebou na dva vítězné sety, každý s každým.

Nutno říci, že sportovci z Ekipy byli překvapeni výkonem ze strany protihráčů. 
Zaujala je jejich bo-
jovnost a nasazení hned 
zkraje turnaje. Kvalitu 
okořenil věk hráčů ze 
strany Sekcja Spor-
towa, která porazila 
Ekipu Orel 29:13. Po 
neúspěchu vyzvali hráči 
Ekipy Orel k odvetě, 
která se uskuteční 
koncem dubna

 P o d ě k o v á n í  s i  
zaslouží pořadatel tur-
naje pan Stanislav 
Monczka. 

 
            Josef Hrozen 

SPORT

Orlův ping-pongOrlův ping-pong

Uhodněte deset odlišností na  fotografii vpravo:

Pro chvíle odpoèinku

 Krasobruslařka 
Tereza Přečková 

vítězkou Evropského 
kritéria v Budapešti   

Orlovská mladá naděje 
Tereza Přečková zvítězila na 
jedné z pěti soutěží Evrop-
ského poháru v Budapešti. 
Soutěže se zúčastňují závod-
níci z celé Evropy.
 Jsou rozděleni podle roku 
narození a podle toho jsou 
určena pravidla.
 Terezka se letos zúčastnila 
soutěže ve Vídni,  kde 
obsadila 11. místo. Pilovala
 svou volnou jízdu velice pilně 
a doučila se další dvojitý 
skok. Na výsledku
 její snahy to bylo velmi 
znatelné. V konkurenci 32 
startujících z dvanácti států 
celé Evropy předvedla nej-
lepší výkon a bezkonku-
renčně zvítězila.   V příštím 
roce bude Terezka již bojovat 
o celkové vítězství ve finále, 
které je každoročně v Itálii. 
                                       -VK- 
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 M is t rovs tv í  České  
republiky v krasobruslení. 
Naším největším želízkem v 
ohni byl v kategorii mladších 
žáků Martin Krhovják.  Martin 
si dobře našlápl již v sezoně, 
když svými starty a výkony na 
pohárových soutěžích získal 
potřebný počet bodů a 
vybojoval si prvenství v Če-
ském poháru.  Na mistrovství 
se velmi dobře připravoval. V 
tréninku si vedl výborně, své 
jízdy  předváděl bez chyb a 
velmi přesvědčivě, proto 
nebyl důvod pochybovat o 
jeho výkonu v soutěži. V 
krátkém programu však 
Martinovi nevyšla kombinace 
skoků a poslední předepsaná 
pirueta. Tímto nezdarem se 
připravil o velkou bodovou 
ztrátu a ta ho odsunula až na 
páté místo. Byla to od Martina 
přemíra snahy, chtěl podat v 
krátkém programu ještě lepší 
výkon než je v jeho silách. 
Si lný odraz do dvoji té 
kombinace ho vynesl do 
takové výšky, ze které nebylo 
možné skočit druhý skok. V 

SPORT

 Střelecké ligy se pravi-
delně zúčastňují střelci z 
Karviné, Orlové, Ostravy a 
Těrlicka. Nejpočetnější a 
zároveň ne júspěšně jš í   
střelci v žactvu byli členové 
Klubu biatlonu a DDM Orlová 
( z  2 2  ú č a s t n í k ů  1 3  
medailových umístění). 

Výsledky střelecké ligy 
jsou součtem tří nejúspěš-
nějších položek z pěti pro-
běhlých kol  OSL, kdy 
soutěžící střílí v každém kole 
20 ran. Při přeboru pak 
žactvo střílelo 30 ran, z nichž 

se prvních dvacet započítalo 
do OSL. 

Zde uvádím výsledky 
těch nejúspěšnějších:

Výsledky střelecké ligy 
(celkem 60 ran):

Přípravka žáci:
1.Doříčák Ondřej (DDM 

Orlová, 522 bodů), 2. Ondika 
Patrick (DDM Orlová, 518 
bodů), 3. Juřička Tomáš 
(12.ZO AVZO, 448 bodů).

Přípravka žákyně: 
1. Kaletová Kateřina (KB 

Těrlicko, 503).

Žák 12 let: 1. Šindelář Jiří 
(BK SMTu Poruba, 523), 2. 
Haring Vojtěch (DDM Orlová, 
517), 3.Pavlík Robin (DDM 
Orlová, 507).

Žák 14 let: 
1. Genco Ondřej (DDM 

Orlová, 553), 2. Kuchař Patrik 
(12.ZO AVZO, 537), 3. 
Holuša Josef (BK SMTu 
Poruba, 523).

Žák 16 let: 
1. Nehyba Tomáš (BK 

SMTu Poruba, 556), 2. Kolek 
Petr (KB Těrlicko, 551), 3. 
Novo tný  Dan ie l  (DDM 
Orlová, 546).

Žákyně 12 let: 
1. Gencová Magda-

léna (DDM Orlová, 550), 2. 
Zázvorková Jana (DDM 
Orlová, 540), 3. Salamonová 
Klára (BK SMTu Poruba, 
471).

Žákyně 14 let: 
1. Ferdiánová Kateřina 

(DDM Orlová, 553), 2. 
Stuchlíková Lenka (DDM 
Orlová, 536), 3. Gřešková Iva 
(BK SMTu Poruba, 517).

Žákyně 16 let: 
1. Štorková Eva (DDM 

Orlová, 570), 2. Loučímová 
Lucie (DDM Orlová, 562), 
3.Bosová Kristýna (DDM 
Orlová, 560).

Výsledky okresního 
přeboru (30 ran):

Přípravka žáci: 
1.Ondika Patrick (DDM 

Orlová, 263), 2. Burget Matěj 
(BK SMTu Poruba, 214), 3. 
Černoušek Tomáš (BK SMTu 
Poruba, 210).

Přípravka žákyně: 
1. Kaletová Kateřina (KB 

Těrlicko, 240). 
Žák 12 let: 
1. Haring Vojtěch (DDM 

Orlová, 272), 2. Šindelář 
Jiří (BK SMTu Poruba, 
260), 3. Pavlík Robin (DDM 
Orlová, 259).

Žák 14 let: 
1. Kuchař Patrik (12.ZO 

AVZO, 273),  2.  Vaněk 
Lukáš (DDM Orlová, 261), 
3. Mališka Roman (BK SMTu 
Poruba, 225).

Žák 16 let: 
1. Kolek Petr (KB Těrlicko, 

275), 2. Nehyba Tomáš ( B K  
SMTu Poruba, 274), 3. 
Novotný Daniel (DDM Orlová, 
270).

Žákyně 12 let: 
1. Gencová Magdaléna 

(DDM Orlová, 261), 2. 
Zázvorková Jana (DDM 
Orlová, 256), 3. Krátká 
Kateřina (DDM Orlová, 241).

Žákyně 14 let: 
1. Ferdiánová Kateřina 

(DDM Orlová, 280), 2. 
Stuchlíková Lenka (DDM 
Orlová, 279), 3. Mareková 
Veronika (DDM Orlová, 275).

Žákyně 16 let: 
1. Loučímová Lucie (DDM 

Orlová, 289), 2. Štorková Eva 
(DDM Orlová, 286), 3. 
Bosová Kristýna (DDM 
Orlová, 284).

Jiří Vilhelm
Klub biatlonu Orlová

 Martin Krhovják vítězem Českého 
poháru a stříbrný na MČR

Orlovský nadějný krasobruslař Martin Krhovják získal 
v kategorii mladších žáků stříbrnou medaili na Mistrovství 
ČR.  Od pátku do neděle se v brněnské sportovní hale 
naproti hotelu Boby konalo

poslední piruetě, když zatočil 
krásných osm otáček a měl 
přešlápnout do zadní piruety, 
se odrazil silněji než obvykle 
a z piruety vypadl. Byl velice 
zklamaný, ale ukázal se 
druhý den ve volné jízdě jako 
velký bojovník.  Zajel tak, jak 
to umí. Bezchybnou krásnou 
volnou j ízdu, ve které 
předvedl vše, co  se naučil. 
Jeho volná j ízda by la 
ohodnocena jako nejlepší, 
ale Martina vynesla celkově  
jen na druhé místo. Nezdar z 
krátkého programu již nebylo 
možné lépe napravit.  Velký 
posun z pátého na druhé 
místo svědčí o výborných 
schopnostech a současně je 
obrovskou zkušeností do 
budoucna. Vždyť chybami se 
člověk učí.  Příští sezonu 
Martin už půjde do vyšší 
kategorie, přejeme mu hodně 
sportovního  štěstí!  V 
kategorii juniorů se na MČR z 
orlovského klubu nominoval 
Patrik Timčák, ale  pro nemoc 
se nemohl zúčastnit.      -VK-

 Orlovští střelci měli dobrou mušku
   V sobotu 7.března se konalo na SVČ Juventus v 

Karviné již 5. kolo střelecké ligy, které bylo zároveň 
vyhlášeno oblastním přeborem ve střelbě ze vzduchové 
pušky.

Magdaléna Gencová
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V Orlové má rekreační 
sport velkou tradici a v 
současné době jsou aktivní 4 
odbory.

Letos slaví 100 let od 
založení Sokol Orlová-
Poruba. Mládež i dospělí 
cvičí v tělocvičně ZŠ Slezská 
v Orlové-Porubě. Dvacátého 
června bude tento odbor 
pořadatelem dalšího ročníku 
Orlovské desítky.

První zmínky o organi-
zovaném lyžování jsou již z 
období před 2. světovou 
válkou.  Členové k lubu 
československých turistů 
Orlová, kteří se zajímali o 
lyžování, vybudovali turistic-
kou chatu na Velkém Polomu 
a v jejím okolí pořádali 
lyžařské závody.     Po válce 
ale bylo nutno začít úplně 
znovu s novou, mladou 
generací zájemců. V roce 
1954 se uskutečnil na Vel-
kém Polomu sraz lyžařských 
cvičitelů OV TVS Karviná, na 
kterém se hovořilo o nutnosti 
založit lyžařské oddíly. Toho 
se ujal tehdejší předseda 
okresní a krajské sekce 
lyžování Věroslav Pytlík.  A 
protože by l  or lovským 
občanem začal v Orlové. Na 
první schůzce se sešli V. 
Pytlík, Vladislav Bocek, Josef 
Weisser, Lubomír Otisk a 
Věra Kuldová a založili první 
lyžařský oddíl v okrese 

 Asociace sportu pro všechny
Význam slova sport si většina lidí představuje ve formě 

vrcholového sportu, který sledujeme v televizi nebo v 
hledišti. Na sportovištích v našem okolí můžeme sledovat 
takzvaný výkonnostní sport. Další formou sportovní 
činnosti je sport rekreační. Tomuto sportování se můžeme 
věnovat buď individuálně nebo v kolekt ivu.  
Organizováním rekreační sportovní činnosti se mimo jiné 
celostátně zabývá i  asociace sportu pro všechny. V 
našem regionu je 26 odborů ASPV a řídí je regionální 
centrum v Karviné.

V tělocvičně ZŠ U Kaplič-
ky se schází muži i ženy TJ 
Orlová-Lutyně. Tento odbor 
se věnuje hlavně volejbalu, a 
to na velmi dobré úrovni.

Nejstarší tělovýchovnou 
jednotou ve městě je Slovan. 
Odbor  ASPV Slovanu má 
velkou tradici. V roce 2008 se 
spojil s odborem ASPV SK 
Slezan Orlová-Lutyně. Takže 

Slezan nyní tvoří mládež na 
ZŠ K. Dvořáčka a ženy, které 
cvičí v tělocvičně ZŠ Mládí 
Orlová-Lutyně.

Ženy cvičí v pondělky od 
19 hodin a tělocvična je 
slušně zaplněna. Přijďte se 
podívat, určitě tam bude 
místo i pro vás!

Nejmladším odborem 
ASPV jsou „Noční draci“, 
kteří se zabývají sálovou 
kopanou a jsou pořadateli 
velmi zdařilých turnajů.

Činnost odborů ASPV ve 
městě je velmi záslužná a 
budeme vás informovat o 
jejich činnosti a hlavně 
nabídce pohybových aktivit 
pro vás, občany Orlové.

                      
                        Jiří Drobek

1967   TJ DŮL DOUBRAVA- ORLOVÁ   1990
1929   SK  SLAVIA  ORLOVÁ   FK   2009 (2. část)

Ve svém minulém článku jsem slíbil, že se pokusím 
přiblížit činnost některých oddílů naší tělovýchovné 
jednoty, které ke konci minulého století (zní to hrozně, že?) 
hrály nezanedbatelnou roli nejen ve sportu, ale i v životě 
orlovských občanů. Dnes to bude oddíl LYŽOVÁNÍ.

Karviná. Členové pokračovali 
v tradici KČT Orlová a 
rozhodli se vybudovat na 
Velkém Polomu lyžařské 
středisko a pořádat závody. 
Již v roce 1957 byl uspořádán 
první ročník lyžařského 
závodu  Polomská třicítka, 
který se pak jel celkem 
sedmnáctkrát.

Nejlepších výsledků do-
sahovali Miloš Buzek a 
Vladislav Weisser, kteří se 
prosazovali i na celostátní 
úrovni. V roce 1958 byl 
uspořádán 1. ročník  závodu 
Jarní slalom, který byl v 
pozdějších letech velmi 
populární a později byl 
pořádaný pouze pro mládež.

Ve sjezdových disciplí-
nách okresní a krajské 
přebornické tituly vybojovali 
Oldřich Březa, Šulc, Vidura a 
Holáň.

Zároveň byla zahájena 
v ý s t a v b a  l y ž a ř s k é h o  
střediska na Velkém Polomu. 

Členové oddílu pod vedením 
Zdeňka Juráška odpracovali 
až neskutečné množství 
brigádnických hodin a v akci 
„Z“ vybudovali 800 metrů 
dlouhý sedačkový vlek s 
chatou na jeho horní stanici a 
z odlesněného svahu odstra-
nili pařezy.

Také další období bylo 
velmi úspěšné. Sportovně i 
výstavbově. Sportovně se 
činnost zaměřila výhradně na 
sjezdové disciplíny a mlá-
dežnické kategorie. Nej-
lepších výsledků dosáhli St. 
Mucha, M. Wojtyla, J.  
Lacheta a později Dalibor 
Kondělka a J. Bilko na 
celostátní úrovni a na krajské 
pak M. Křupka, J. Hložek, P. 
Březová, R. Vidura, R. Pavlík 
a K. Gašová.  Nejúspěš-
nějšími trenéry byli JUDr. 
Bohumír Vidura, Jaroslav 
Hložek a Zdeněk Přidal, Petr 
Grimm a Filipec.

Po krátkém období rela-
tivního výstavbového klidu 
byla zahájena rozsáhlá 
rekonstrukce a dostavba 
areálu.

V roce 1979  byla zahá-

jena a v roce 1982 dokončena 
jedna z nejrozsáhlejších  akcí 
-rekonstrukce ubytovacího 
objektu Severka, který sloužil 
nejen členům oddílu, ale celé 
tělovýchovné jednoty, výcvi-
kovým kurzům a veřejnosti. V 
roce 1981 bylo vybudováno 
parkoviště a příjezdová cesta 
a zahájena výstavba vodního 
zdroje, která byla dokončena 
o dva roky později. V letech 
1982-1984 se uskutečnila 
další významná investiční 
akce - výstavba kapacitního 
vleku  TATRA-POMA H 180 v 
délce 1200 m. V dalších 
letech následovaly akce jako 
úprava další sjezdovky 
„vojenská“ s vlekem TLV 12.

Na první pohled se může 
zdát, že výčet aktivit více než 
sportovní oddíl prezentuje 
stavební firmu. A právě kvůli 
tomuto možnému výkladu a 
také pro informaci následo-
vníkům jej uvádím. Tehdejší 
č l enové  odd í l u  vůbec  
nemysleli pouze na sebe a 
své děti, kvůli kterým do 
oddílu vstoupili, ale na to, aby 
vybudovali areál, který bude 
dlouho na úrovni sloužit 
oddílu i veřejnosti. A to se jim 
podařilo. Realizace tohoto 
díla si vyžádala skutečně 
nemalé finanční prostředky a 
složitou inženýrskou činnost. 
A to vše členové a příznivci 
zajišťovali sami. Peníze, 
projekty, správní řízení, 
dodavatelskou činnost a 
vlastní výstavbu. Nelze 
vyjmenovat všechny, je však 
nutno vyzdvihnout rozho-
dující podíl Zdeňka Juráška, 
Věroslava Pytlíka, Ing.Albína 
Malyrze, Alfonse Pavlíka, 
Oldřicha a Milana Březy, 
Jaroslava Hložka, Vladislava 
Weissera, Petra Grimma, 
JUDr.Bohumíra Vidury a 
dalších.

Po roce 1990 se oddíl 
osamostatnil a dnes žije svým 
vlastním životem.

            Ing.Zdeněk Buček 
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Orlovský stadion zažil ovace, emoce a pískot
HC Orlová : SKLH Žďár nad Sázavou 5:1 (1:0,2:0, 2:1)

• První branka padla v 
čase 0:51 vteřin z tvé hole…

 „Martin Potočný  mě 
ideálně našel mezi kruhy. Já 
nechtěl nic vymýšlet a 
vystřelil jsem. Vyšlo to a šli 
jsme v první minutě do 
vedení. Tato branka nás 
trochu uklidnila. Měl jsem 
dojem, že soupeř není tak 
houževnatý jako na domácím 
ledě. Jejich velkou oporou byl 
brankář. Byl opravdu dobrý, 
ale ne nepřekonatelný. Ve 
třetí třetině se po třetí brance 
Petra Škatuly Žďár vytratil z 
ledu. Moje druhá branka v 
zápase a celkově čtvrtá tak 
ukončila zápas. Jsem rád, že 
jsem mohl právě v tomto 
zápase týmu pomoci.“ 

• V úterý vás čeká 
Opava…

„Bude to těžký soupeř, ale 
d l e  m é h o  n á z o r u  j e  
„hratelný“. Máme výhodu 
prvního zápasu na domácím 

Jak rozhodující zápasy o postup do bojů 
play-off viděl Marek Haas?

„Chtěli jsme rozhodnout už na ledě soupeře ve druhém 
zápase, ale nepodařilo se. Zklamalo nás to. Byli jsme v tom 
zápase o poznání lepší, i když brankově to tak nevypadalo. Ze 
4:1 jsme to stáhli na 4:4 a když jsme se chystali k poslednímu 
úderu, přišlo vyloučení, které soupeř přetavil v branku a 
vyrovnal tím sérii na 1:1. Ve třetím zápase jsme si ale věřili. V 
kabině vládla dobrá a bojovná nálada. Řekli jsme si, že 
nepřipustíme žádné drama.“

ledě a toho musíme využít. 
Když neprohrajeme zápasy 
h r a n é  d o m a ,  j s m e  v  
semifinále. Tam by nás čekal 
lídr tabulky Šumperk. Tak 
daleko ale ještě nekoukáme. 
Musíme se soustředit na 
zápasy s Opavou.“

• Nebude na vás ležet 
deka z posledního zápasu v 
Opavě, kde jste dostali 
„devítku“?

„Určitě ne. Zápasy play-
off jsou úplně o něčem jiném. 
Musíme se vyvarovat zby-
tečných chyb a nenechat se 
zbytečně vylučovat. Věřím, 
že naše útoky konečně 
začnou střílet branky. Na 
každou naši vstřelenou 
branku potřebujeme až příliš 
mnoho vyložených šancí. 
Věřím, že i to pověstné 
hokejové štěstíčko se přitočí 
k nám a sedne na naše 
hokejky.“ 

                                 -luc-

D e s á t ý  b ř e z e n  s e  n e s l  v e  
sportovním duchu. V televizi hrála 
play-off Sparta se Zlínem, Vysílal se i 
poslední, sedmý zápas první ligy mezi 
Kometou Brno a Chomutovem a večer 
čekala fanoušky kopané pohárová 
utkání, mezi kterými nejvíce táhl duel 
Juventusu Turín proti Chelsea FC. 
Navíc svůj čtvrtý zápas hrály Vítkovice 

proti pražské Slávii. Duel dvou trenérských rivalů - 
Hadamczik versus Růžička nakonec potřetí vyhrál 
ostravský lodivod. Orlovské fanoušky ale ze všeho nejvíce 
zajímal první zápas předkola play-off II. ligy, kde nastoupil 
domácí celek HC Orlová proti Žďáru na Sázavou. Tyto 
zápasy se hrají na dvě vítězná utkání, takže jakékoli 
klopýtnutí by mohlo znamenat velké problémy. 

Toho si byli vědomi i 
domácí hokejisté a nastoupili 
na led v plné sestavě 
odhodláni uhrát co nejlepší 
výsledek. Soupeř už na první 
pohled rovněž jevil známky, 
že i oni se přijeli o výsledek 
porvat.  Jej ich obrovi té 
postavy a pomalované tváře, 
vyvolávaly u fanoušků lehké 
obavy. Již několikrát jsme 
psali, že v této soutěži 
opravdu není slabý soupeř, o 
čemž hovoří i výsledek 
našich hokejistů ze hřiště 
posledního Velkého Meziříčí, 
kde jsme prohráli 4:3. Na 
obranu Orlové ale musím 
poznamenat, že na Vysočinu 
si to jelo zkusit osm juniorů. 
Ale vraťme se k našemu 
zápasu. Zápas od počátku 
nabral rysy utkání play-off. 
Zajištěná obrana, žádné 
ve l ké  chyby  a  r ych lé  
protiútoky.  Domácí měli více 
ze hry a první vyložené 
příležitosti na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Naše 
nepřesná muška a vynikající 
brankář hostů nechávaly 
dlouho na obou stranách 
bezbrankový stav. V 9. 
minutě po bojích u mantinelu 
se nejlépe orientoval kapitán 
domácího celku Martin 
Potočný. Vyvezl puk a 
přesnou přihrávkou před 
branku vybídl Samiece ke 
skórování. Ten takovouto 
šancí nepohrdnul a domácí 
celek se dostal do vedení. 
Orlová mohla pokračovat o 
něco klidněji, na rozdíl od 

soupeře, na jehož hře to bylo 
vidět. Rozhodčí Jeřábek měl 
plné ruce práce a začala se 
postupně plnit jak jedna, tak 
druhá trestná lavice. Jen pro 
zajímavost, celkový poměr 
vyloučených v zápase byl 
18:9 v neprospěch hostu-
jícího celku. První třetina 
skončila tím nejtěsnějším 
výsledkem a nad dalším 
vývojem visel otazník. Stejně 
jako v prvním dějství, tak i ve 
druhém padla další branka až 
po devíti minutách. V čase 
28:18 poslal do klidnějších 
vod domácí Haas. Orlová 
vedla 2:0. Ve 38. minutě 
padla velice kuriózní branka. 
Grygar vystřelil a puk se ocitl 
někde ve výstroji hostujícího 
brankáře. Dříve však, než 
stačil rozhodčí odpískat, 
kotouč z výstroje vypadl 
přímo do branky. Domácí se 
mohli radovat potřetí. Za 
stavu 3:0 skončila druhá 
třetina a bylo zřejmé, že 
vítězství v tomto duelu bude 
patřit Orlové.

Ve třetí třetině padly ještě 
tři branky. Tou první v pořadí a 
již čtvrtou orlovskou, se 
předvedl Petr Škatula. Dostal 
puk před branku hostů, a před 
brankářem se ocitl sám. Jako 
zkušený  p laye r  neza -
zmatkoval. Bravurně "vykou-
pal" hostujícího gólmana a k 
jeho levé tyči pohodlně 
skóroval. V 50. minutě přišel 
o svou nulu i Dušan Šafránek, 
který opět ukazoval, že je pro 

o r l o v s k ý  c e l e k  n e p o -
stradatelnou oporou. Neměl 
sice tolik práce jako jeho 
protějšek, ale jeho zákroky 
byly excelentní. Nicméně, 
hostujícímu Sobotkovi se 
podařilo vstřelit první a taky 
poslední branku hostů. 
Červenobílé mohla tato 
branka ještě motivovat a 
nastartovat k obratu v utkání, 
ale zkušený orlovský tým 
věděl, že toto nemůže 
připustit. Navíc v čase 54:17 
ukončil zápas pátou trefou a 
svou druhou brankou Marek 
Haas. Orlová zdolala svého 
soka v poměru 5:1 a miska 

vah se tak po prvním zápase 
převážila v náš prospěch.  
Čekal nás duel na ledě 
soupeře. V případě vítězství 
by Orlová postupovala do 
prvního kola play-off.

Velice zajímavé byly 
výsledky z prvních zápasů 
předkola play-off na ostatních 
stadionech. Favorizovaná 
Opava (náš potencionální 
soupeř pro play-off) podlehla 
doma Břeclavi v poměru 2:3. 
Vsetín si poradil doma s 
J i č í n e m  4 : 3 ,  U n i č o v  
přenechal na domácím ledě 
vítězství Přerovu a Techniku 
Brno rovněž na brněnském 
ledě překvapivě porazil 
Šternberk.                      -luc-
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Velká naděje orlovského hokeje

Je dobojováno. Čtvrtým a posledním gólem utkání z hole 
Marka Haase je Žďár doslova do písmene na kolenou...

Orlová postoupila do bojů play-off porážkou Žďáru nad Sázavou ve třech zápasech

HC Orlová : SKLH Žďár bad Sázavou 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Po výhře v první zápase v poměru 5:1 se orlovští 
hokejisté přesunuli na led soupeře, kde podlehli těsným 
rozdílem 5:4. Musel se proto sehrát třetí rozhodující zápas 
v Orlové.  

Odhodlání ve tvářích 
našich borců bylo více než 
zřetelné. Vůbec si nepři-
pouštěli, že by tento duel byl 
jejich posledním v této 
sezoně. Naopak, stopku měl 
mít vystavenou soupeř z 
Vysočiny. Domácí vyjížděli 
na led v plné sestavě s 
Dušanem Urbánkem v bran-
ce. Naproti nim se postavili 
pomalovaní dlouháni ze 
Žďáru. Ani ve snu nikoho 
nenapadlo, že se bude zápas 
vyvíjet pro domácí celek tak 
dobře. V čase 0:51, tedy v 
první minutě, poslal Orlovou 

do vedení po pěkné přihrávce 
Martina Potočného Marek 
Haas. Na domácí hokejky se 
tak mohl dostavit klid. Byl to 

boj spíše strategický, ve 
kterém nechtěl ani jeden ze 
soupeřů  udělat chybu. Snad i 
proto skončila první třetina v 
poměru 1:0. Orlová si byla 
vědoma, že na tak těsný 
výsledek hrát, je velmi 
riskantní, a tak se ve druhém 
dějství pokoušela o přidání 
nějaké branky. Brankář hostů 
byl ale k nepřekonání.

Jednou už se to podařilo a 
po dělovce Petra Grygara 
prošel puk pod betony 
gólmana a kutálel se za jeho 
záda. Všichni čekali gól, ale 
puk si to namířil těsně kolem 
tyčky mimo branku. Ve 39. 
minutě se konečně trefil 
Jakub Dušek a Orlové se 
začalo dýchat ještě lépe. Ani 
druhá třetina nepřinesla 
kromě branky Duška žádné 
jiné korigování stavu, a tak se 
šlo do závěrečné třetiny. 
Branka Petra Škatuly ve 42. 
minutě definitivně ukončila 
snahy hostů o zvrácení 
výsledku. Těch několik šancí, 
které  opravdu zaváněly 
brankou, bezpečně likvidoval 
Dušan Šafránek, který si z 
tohoto zápasu zaslouženě 
odnesl vychytanou nulu. Ve 
45. minutě ještě zvyšoval 
opět Marek Haas a vyprovodil 
soupeře do autobusu s 
konečným skóre 4:0 pro 
Orlovou.

Příštím soupeřem domá-
cího celku je Opava, která v 
posledním vzájemném duelu 
uštědřila Orlové "devítku". 
Trenér HC Orlová Petr Česlík 
zhodnotil zápas takto:

"Kluci odvedli velice 
zodpovědný výkon. Proti 
původnímu očekávání se 
soupeř ukázal jako velice 
houževnatý a připraven pobít 
se o každý puk. Hrál do těla, 
dobře bruslil. Ve třetím 
zápase se do naší branky 
opět postavil Dušan Šafránek 
a s ním přišel do kabiny i 
takový malý pocit jistoty, což 
hrálo v tomto zápase velkou 
roli. V první třetině jsme se 
sice nevyvarovali několika 
chyb, které naštěstí soupeř 
nevyužil. Druhá a třetí třetina 
již byla plně pod naší 
kontrolou. Vím, že všichni 
očekávali náš postup jako 
favorita. Hrál čtvrtý celek s 
třináctým, ale zápasy play-off 
jsou úplně odlišné a znovu se 
potvrdilo, že v této naší lize 
není slabého soupeře. Teď se 
musíme připravit na Opavu."

                                 -luc-     

Čtvrťák - Kristián Sojka je opravdu velkou nadějí 
orlovského hokeje. Ve čtyřech letech vyjel poprvé na led 
v přípravce. Byl ale ještě malý a nechal toho. Po roce se 
ale k hokeji vrátil a dnes mu propadl naplno.

"Je jím přímo posedlý," 
říká jeho otec a dodává, 
„sleduje veškeré hokejové 
dění od NHL až po 
přípravku. Hokej hraje i na 
počítačových hrách.

Bydlíme kousek od 
stadionu, tak není divu, že 
Kristián je v každé volné 
chvilce u ledu." Patří ve 
svém týmu mezi opory 
mužstva a dokonce vede i 
tabulku kanadského bodo-
vání. Je ctižádostivý a v 
hokeji by to chtěl do-
táhnout hodně vysoko. Jak 
nám prozradil jeho otec, 
Kristiánovým snem, je 
zahrát si v NHL. Sny to jsou 
opravdu smělé, ale na 
druhé straně neměl po-
dobné sny třeba Jágr, 
Hašek, Hemský, nebo 
Eliáš?

Mladičký Kristián se 
snaží skloubit hokej a 
školu. A jak nám prozradila 
maminka, docela se mu to 
daří. "Zatím jsem spo-
kojena. Dobré výsledky ve 

škole beru jako prvořadé. 
Jsme rádi, že jej hokej baví. 
Víte jak to chodí, kdo si hraje - 
nezlobí."

Byli jsme se na mladičký 
talent podívat přímo na 
zápase, kde čtvrtá třída 
hostila své soupeře z Frýdku-

Místku. V zápase plném 
zvratů nakonec domácí 
Orlová porazila hosty v 
poměru 5:2. A jak se dařilo 
Kristiánovi? Dvě branky a 
jedna asistence hovoří za 
vše. A co na to samotná 
naděje? "Hokej mě baví. 
Úplně mě pohltil. Mým 
idolem je Sidney Crosby. 
Chtěl bych jednou hrát hokej 
jako on. Zatím mi to jde, ale 
jak mi říká trenér, kterého 
mám docela rád, nesmím 
usnout na vavřínech a 
musím tvrdě pracovat. 
Hokej je kolektivní hra a je ji 
tak třeba i brát. Jsem rád, že 
táta s mámou nejsou proti 
hokeji. Naopak, snaží se mi 
pomáhat a všude se mnou 
jezdí na zápasy. Doma si 
pak sedneme a rozebereme 
zápas."

Co dodat na závěr? 
Uvidíme, jak se bude 
mladičké naději orlovského 
hokeje dařit i nadále. 
Zůstane v Orlové, nebo si ho 
po čase vytáhnou Vítkovice 
či Třinec? V každém případě 
mu přejeme mnoho úspě-
chů.                              -luc-



-23-

ON, čtrnáctideník Města Orlové uVydává Město Orlová uPříspěvky zasílejte na adresu redakce: MěÚ Orlová, Osvobození 796, 
735 14 Orlová - Lutyně, tel.: 59 658 12 45 u email: orlovske.noviny@muor.cz u Tisk: Tiskárna v Dubí s.r.o. u Registrováno pod 
č. MK ČR E 12135 u Uzávěrka příštího čísla 26. března  2009 upříští ON vyjdou  3. dubna  2009u Redakcí neobjednané 
rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. uRedakce si v  případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvků.

SPORT
Gracia-Orlová 2009 se pøedstaví ji� po tøiadvacáté

30. dubna - 3. května 2009 Naděje 
orlovské 
atletiky

Jednadvacátého úno-
ra proběhlo ve Vítko-
vickém atletickém tunelu 
mistrovství Moravy a 
Slezska staršího žactva. 
Z orlovského oddílu byla 
nominována pouze jedna 
závodnice - Katka Perut-
ková, která ve výšce vý-
konem 145 cm obsadila 
8. místo. Podala stejný 
výkon, jaký měla v pořadí 
čtvrtá, ale díky pokusům 
byla odsunuta na toto 
pořadí.

V neděli nastoupilo do 
haly mladší žactvo ke 
krajským přeborům. Měli 
jsme tam svou zástup-
kyni - Emily Gerulovou, 
která opět napověděla, 
kdo bude v našem kraji 
nejlepší. Vítězství na 60 
metrů v novém osobáku 
8,40, v dálce stačil prů-
měrný výkon 468 cm a na 
60 m překážek další zlep-
šený svůj výkon 10,60 
sec, znamenal třikrát 
zlato a trojnásobný titul 
přeborníka kraje. Pře-
jeme našim závodníkům 
před nastávající sezonou 
na dráze více takových 
úspěchů! 

Oddíl atletiky, který v 
letošním roce oslaví již 
třicet let své činnosti, 
přivítá každého zájemce 
od 10 let, který by se chtěl 
věnovat tomuto sportu. 
Případné informace u 
učitelů tělocviku na 
školách nebo na tel. č.: 
737 928 852.
                       Jan Bardas, 
                   atletický oddíl 
             TJ Orlová-Lutyně  

Představovat Mezinárodní cykli-
stický závod žen Gracia-Orlová je v 
našich novinách zcela bezpřed-
mětné. Již po třiadvacáté do Orlové 
dorazí světová špička ženské 
cyklistiky. Nemusíme ani připomínat, 
že tento závod je započítáván do 
Světového poháru.  Nicméně, 
každoročně se ředitele tohoto 
závodu Miroslava KOLÁČKA tážeme: 
CO NOVÉHO NA STARTU? 

"Nějakých velkých a pod-
statných změn oproti loňsku 
tento závod nedoznal .  
Začínáme ve čtvrtek 30. 
dubna etapou z Dětmarovic 
do Štramberku, měřící 102,6 
kilometrů. Druhá etapa, která 
je nazývána královskou, se 
jede v Lichnově a její délka je 
125,8 kilometrů. V sobotu se 
jede jako první časovka 
jednotlivkyň, a to v Kuzni 
Raciborské v Polsku. Tato 
měří 18 kilometrů. Tentýž den 
odpoledne se jede nejkratší 
etapa měřící 66,7 kilometrů, 
a to v Czechowicích-Dzie-
dzicích. A konečně v neděli 
se budou jezdit okruhy v 
Orlové, které dohromady 
měří 100,2 kilometrů. V 
neděli bezprostředně po 
závodě bude, tak jak jsme již 
zvyklí, vyhlášení celkových 
výsledků."

* Kolik týmů se dosud 
přihlásilo?

"Na oficiální přihlášky je 
přece jen ještě brzo, ale už 
nějaký přehled o tom, koho 
na startu uvidíme, máme. 
Velkým trhákem bude start 
nizozemské  cyklistky Maria-
nne Vosové z Teamu DSB 
Bank, která je mistryní světa 
v cyklokrosu a zároveň 
olympijskou vítězkou.

Nebudeme-l i  počí tat  
účast našich týmů, tak 
bychom měli přivítat cyklistky 
z Holandska, Belgie, Švý-
carska, Rakouska,Polska, 
Ruska, Ukrajiny, Litvy a 

Lotyšska. Můžeme říci, že ten 
letošní závod bude opět 
velice atraktivní. Vypadá to, 
že letos projeví svůj zájem i 
tým z USA, který by zvedl 
nejen atraktivnost, ale i 
konkurenci. Bohužel, i v 
letošním ročníku musíme 
brát týmy do určitého počtu 
závodnic v "balíku", a to 
hlavně s ohledem na jejich 
bezpečnost. Maximální počet 
byl stanoven na 130 závodnic 
v peletonu."

*  Ta k ž e  p ř í p r a v y  
vrcholí?

„Určitě. Zvládli jsme toho 
už hodně. Nyní zajišťujeme 
různá povolení a schvalování 
a vše vyvrcholí zavěrečnou 
rekognoskací tratě, ale to už 
bude tak čtrnáct dnů před 
zahájením závodu. Jednu 
změnu bychom přece jen 
chtěli zavést, a to je v první 
etapě. Z Dětmarovic by se do 
Štramberku jelo přes Havířov. 
Tato etapa by se podstatně 

zatraktivnila, ale musíme si 
nad vším sednout s vedením 
města, pol ici í  a všemi 
složkami, kterých by se tato 
změna týkala."

* Už víme, kdo byl 
nominován jako hlavní 
rozhodčí?

"Tak toto nám zatím 
zůstává utajeno. Hlavního 
arbitra přiděluje na tento 
závod mezinárodní svaz UCI. 
Nominace českých rozhod-
čích  je  známá. Stejně jako v 
předchozím ročníku je kon-
trola dopingu namátková.“

* V předchozích roč-
nících se etapy v Polsku 
o d e h r á v a l y  v  n a š e m  
partnerském městě Rydul-
towy. Proč tomu tak není i 
letos? 

Na tento závod je zapotře-
bí sehnat velké množství 
financí a vzhledem k tomu, že 

v Rydultowy mají jiné, větší 
priority, museli od tohoto 
závodu upustit. Je nám to líto, 
ale respektujeme jejich 
rozhodnutí. Ani my ještě 
nemáme plné finanční krytí 
pohromadě. Je to rok od roku 
těžší a těžší."

* Děkuji za rozhovor a 
čtenářům mohu slíbit, že se 
ještě před závodem s 
ř e d i t e l e m  M i r o s l a v e m  
Koláčkem setkáme.        -luc-  
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