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

editorial

novoroční slovo starosty 

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

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

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

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

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

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

 Marie Stypková

ZASLOUŽENÉ PODĚKOVÁNÍ. V překrásných prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice se začátkem loňského prosince sešlo devětapadesát občanů ne-
jen Slezské Ostravy, aby z rukou starosty Antonína Maštalíře převzali ocenění za 
svůj podíl na zvelebení nebo propagaci městského obvodu.  FOtO/  MARie StyPkOVá
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Stavební práce na domech RPG jsou ukončeny, investice přišly na 76 milionů korun

Osada míru v Kunčičkách září novotou
kunčičky/  Stavební práce 
v Osadě Míru v Ostravě-
-Kunčičkách, které spadají do 
projektu Lokální partnerství, 
byly ukončeny. Celková výše 
investic představuje částku 
76 milionů korun. 
 Lokalita Kunčičky čítá celkem 493 
bytů. Na projektu spolupracovali 
Agentura pro sociální začleňování 
v romských lokalitách, městský obvod 
Slezská Ostrava, společnost RPG Byty, 
Diecézní charita ostravsko-opavská 
a občanské sdružení Vzájemné sou-
žití. V roce 2011 budou tyto subjekty 
i nadále spolupracovat.
V roce 2009 byla lokalita Kunčičky za-
hrnuta do pilotního projektu Lokální 
partnerství – Slezská Ostrava. Lokální 
partnerství je projekt, který vznikl se 
záměrem zlepšit vzhled Osady míru 
v Kunčičkách a zapojit zdejší obyvatele 
do aktivní spolupráce při péči o pro-
středí, ve kterém žijí. „Celý projekt by 
nefungoval bez vzájemné podpory, ote-
vřené komunikace a spolupráce všech 
zúčastněných. Kunčičky se díky opra-
vám, které zde společnost RPG Byty 
provádí, stávají opět příjemným mís-
tem. Naším společným cílem bude sem 
přivést nové nájemníky, kteří pomohou 
tomu, aby se zde skutečně dobře žilo,“ 
poznamenal starosta městského obvo-
du Slezská Ostrava Antonín Maštalíř. 

Samotné aktivity v Kunčičkách zapo-
čaly velkým jarním úklidem, během 
něhož nájemníci svépomocí naplnili 

celkem 120 velkoobjemových kontej-
nerů. Dále v průběhu roku kosili trávu, 
budovali oplocení kolem jednotlivých 

domů. RPG Real Estate zajistila rozsáh-
lou revitalizaci zeleně, především pak 
pokosení náletových dřevin. Rovněž 

byly zahájeny rozsáhlé opravy domů, 
které zahrnovaly opravy střech, fa-
sád, výměnu oken za plastová, výmě-
nu vstupních dveří do domů, výměnu 
zvonkových tabel a schránek aj. Revita-
lizace rovněž zahrnula opravy a vyba-
vení volných bytů pro nové nájemníky 
ve standardu s plynovým, popřípadě 
elektrickým topením. Lokalita je ozna-
čována jako sociálně vyloučená, ná-
jemníky jsou především starousedlíci. 
„Kunčičky jsou pro nás místem, kde 
jsou spojeny všechny aktivity, které ta-
kováto lokalita potřebuje, má-li se stát 
lepším místem pro život. Opravujeme 
domy, měníme přístup lidí a pracuje-
me zde v širokém týmu všech zaintere-
sovaných. Městským obvodem a měst-
skou policií počínaje až po terénní 
pracovníky a neziskové organizace,“ 
řekl Tony Aksich, generální ředitel re-
alitní skupiny RPG Real Estate.
V roce 2011 by měl projekt Lokální 
partnerství v Kunčičkách pokračovat 
dalšími úpravami. Partneři projektu 
mají v plánu vybudovat nízkopraho-
vé centrum pro děti a dětský koutek. 
„Jedním z hlavních úkolů Lokálního 
partnerství pro příští rok je aktivizace 
obyvatel lokality s přispěním organi-
zací, které v místě již působí. Osobní 
vklad lidí, kteří zde bydlí, je nezbyt-
ný k udržení všeho pozitivního, co se 
v letošním roce podařilo,“ uvedl David 
Oplatek z vládní Agentury pro sociální 
začleňování.  Anna Pindejová

ZASNĚŽENÁ PROHLÍDKA. Vskutku neobvyklou kolaudaci opravených domů v Kunčičkách absolvovali kromě mnoha ji-
ných (zprava) generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate Tony Aksich, mluvčí společnosti Petr Handl, senátor a sta-
rosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř a starostka Radvanic a Bartovic Šárka Tekielová.  FOtO/  Jiří zeRzOň

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2011
Dne 16. 12. 2010 schválilo zastu-
pitelstvo městského obvodu na 
svém zasedání rozpočet, který 
byl sestaven v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města 
Ostravy č. 11/2000 - Statut 
města Ostravy, v platném znění.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje 
(200.560 tis. Kč) a výdajů (200.560 
tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný 
(z toho financování  -  2.200 tis. Kč, tj. 
vrátka půjčky). Celkové příjmy roku 
2011 jsou cca o 20 milionů Kč vyšší 
než v roce 2010. Toto zvýšení je pře-
devším způsobeno vyššími vlastními 
příjmy, a to na položce daně z nemovi-
tosti, dále vyššími příjmy z poskytová-
ní služeb a výrobků a z pronájmu ne-
movitostí. Rovněž přijaté neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu (na výkon 
státní správy) jsou vyšší cca o 13 mili-
onů korun. Investiční dotace jsou nu-

lové. I když předpokládáme přebytek 
z roku 2010, není prozatím do rozpoč-
tu zapojen. Jeho případné zapojení do 
rozpočtu bude realizováno při vyhod-
nocení Závěrečného účtu za rok 2010.
Výše sociálních dávek bude postup-
ně zapojena do upraveného rozpočtu 
v průběhu roku 2011 tak, jak budou 
přicházet ze státního rozpočtu.
Ve výdajích je rozpočet konstruován 
tak, aby byla zajištěna vyrovnaná 
bilance příjmů, výdajů a financová-
ní městského obvodu. V porovnání 
s rozpočtem roku 2010 jsou výdaje 
rovněž vyšší, a to cca o 15 milionů ko-
run. Na položce rezervy je ponechána 
částka 9 milionů korun. 
Všechny výdajové položky jsou tvo-
řeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější 
provoz úřadu a aby byly pokryty zá-
kladní požadavky jednotlivých od-
borů pro zabezpečení jejich činnosti. 
V průběhu roku 2011, pokud dojde 
k navýšení příjmů (případný přeby-
tek, dotace, zvýšení daně z nemovi-

tosti, prodeje apod.), budou jednotlivé 
odbory dokrývány, zejména odbor 
TSB – opravy a udržování, dále odbor 
vnitřních věcí – platy (státní dotace 
SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udr-
žování, nákup služeb a odbor investič-
ní (dotace, zejména z SMO).
V rámci našeho rozpočtu jsou finan-
covány i naše příspěvkové organizace, 
tedy základní a mateřské školy. Stejně 
jako v roce 2010 je i v letošním roce 
pro každou příspěvkovou organizaci 
stanoven příspěvek a rovněž závazný 
ukazatel (částka na energie – teplo, 
plyn, voda, el. energie, odpisy a pla-
vecký výcvik), který organizace nesmí 
překročit.  
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední 
desce od 30. 11. 2010 do 16. 12. 2010 
a schválený rozpočet naleznete na naší 
internetové adrese www. slezska.cz.

MuDr. Hana Heráková, 
místostarostka

 ing. Jiřina Gáliková, 
 vedoucí odboru financí

Poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostrava
Odbor financí a rozpočtu sděluje všem žadatelům o poskyt-
nutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostrava za účelem zabezpečení podpory 
a rozvoje v oblastech mládeže, tělovýchovy a sportu, so-
ciálních služeb, handicapovaných, podpory rodin, vzdělání 
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit a prevence 
kriminality, že v 1. čtvrtletí roku 2011 bude Zastupitelstvo 
městského obvodu Slezská Ostrava rozdělovat část finanč-
ních prostředků určených na neinvestiční účelové dotace. 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace musí být 
podána na předepsaném formuláři, který je v elektronické 
podobě k dispozici na www.slezskaostrava.cz, nebo v tiště-
né podobě na odboru financí a rozpočtu. V žádosti musí být 
uveden účel, ke kterému bude dotace použita s uvedením 
termínu konání akcí. Nedílnou součástí jsou povinné přílohy. 

Povinnými přílohami jsou:
Doklady o právní subjektivitě žadatele:
a) pro fyzické osoby nepodnikající:
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu
b) pro fyzické osoby podnikající:
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžitého 
ústavu
- kopie živnostenského listu (pokud se jedná o činnost dle 
zákona č. 455/19914 Sb., o živnostenském podnikání, 

nebo 
- kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je fyzická 
osoba zapsána v obchodním rejstříku). 
- kopie osvědčení o registraci DIČ 
c) pro právnické osoby: 
- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu
- kopie dokladu o přidělení IČ 
- kopie osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno
- kopie dokladu právní subjektivity (např. výpis z obchod-
ního rejstříku, výpis z nadačního rejstříku, zřizovací listi-
na, stanovy v platném znění, statut) s doložkou o registraci 
příslušným orgánem, 
- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zá-
stupce, příp. písemné zmocnění k zastupování.

Na poskytnutí neinvestiční účelové dotace není právní ná-
rok. Důvody neposkytnutí dotací se nesdělují a žádosti se 
žadatelům nevrací.
Žadatel podá žádost o poskytnutí neinvestiční účelové do-
tace poštou na adresu: Statutárního města Ostrava, měst-
ský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská 
Ostrava, nebo osobně na podatelně městského obvodu 
Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 5, Slezská Ostrava. 
Uzávěrka pro podání žádostí je 15. 02. 2011.
Žádosti po uvedeném termínu nebudou posuzovány.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k tomu, že se blíží termíny zápisu dětí do prvních tříd, uvádíme pře-
hled základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Slezská Ostrava. 
U jednotlivých škol jsou uvedeny datum a doba trvání zápisu. 
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že zákonný zástupce je povinen po-
dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad. Bližší informace vám ochotně poskytne vedení 
vámi vybrané školy; kontakty naleznete na webových stránkách městského ob-
vodu Slezská Ostrava www.slezska.cz v sekci příspěvkové organizace.  (pn)
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Děti poslaly Ježíškovi lístečky se svými přáními

Balonky letěly k nebi
SlezSká OStRAVA/  Desítky dětí 
ze slezskoostravských mateř-
ských a základních škol se ve 
čtvrtek 9. prosince zapojily do 
celorepublikové akce Český 
Ježíšek. 

Kolem třetí hodiny odpolední vypus-
tily před budovou slezskoostravské 
radnice k nebi dvanáct set balonků 
s přáními. Fialové balonky nafukovali 
v útrobách radnice už od rána mladí 
hasiči z Heřmanic. 
V trsech je pak posílali ke stropu na 
chodbě v prvním podlaží radnice 
a pohled na „uskladněnou“ nádheru 
byl opravdu ojedinělý. 
„Tuto akci organizujeme spolu s ma-
teřskou školou Požární už potřetí. 
Je to moc pěkné, děti jsou nadšené,“ 
uvedla místostarostka Slezské Ostra-
vy Hana Heráková. 
Předvánoční atmosféru umocnila vy-
stoupení dětí mateřských a základ-
ních škol. Zazpívaly koledy, přednesly 
básničky a všichni se cítili opravdu 
skvěle. 
„Poslala jsem Ježíškovi přáníčko, aby 
mi nadělil pod stromeček lyže a pa-
nenku,“ svěřila se pětiletá Simonka. 
O dva roky starší Davídek si přál sta-
vebnici a sáňky. 
Balonky s přáním vypouštěly˙ve čtvr-
tek děti ve více městech v Česku. Po-
koušely se tak zdolat rekord v této 
disciplíně.  (sy)

Vernisáž navštívily 
i děti z Klokánku
SlezSká OStRAVA/  Ve Slezsko-
ostravské galerii vystavovali 
v roce 2010 umělci, kteří žijí 
a tvoří v Ostravě. Patří mezi 
ně i Marie Doležalová, která 
má svůj ateliér v Koblově. 

V adventním čase začala v galerii její 
výstava nazvaná „Doteky duše“.
Na slavnostním zahájení přivítal hos-
ty senátor a starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř. Ozdobou vernisáže 
byly vynikající výkony zúčastněných 

umělců. Jitka Skalická za klavírního 
doprovodu Alexandra Starého zazpíva-
la Večerní písně od Bedřicha Smetany 
a Michaela Gatěková s Jakubem Mazů-
chem zatančili latinskoamerické tance. 
Zahájení výstavy se zúčastnila také 
skupina dětí z Klokánku z Dolního Be-
nešova. Pod vedením malířky Marie 
Doležalové se pokusily štětcem zachy-
tit své pocity. I jejich obrázky můžete 
vidět v rámci výstavy „Doteky duše“ 
ve Slezskoostravské galerii až do 16. 
ledna 2011. (reportáž z akce na www.
slezskaostrava.tv) (vv)

POZITIVNÍ VLNĚNÍ.  Mezi přítomnými byly na vernisáži i děti z Klokánku. 
 FOtO/  lubOMíR čASnOcHA

Horenský vystaví fotografie
SlezSká OStRAVA/ Slezskoostrav-
ská galerie připravuje na začátek roku 
2011 fotografickou výstavu věnova-
nou novináři a učiteli Františku Ho-
renskému. 
Autor důvěrně poznal život na Morav-
ském Slovácku v předminulém stole-
tí a zanechal nám o něm svědectví 
v podobě dvou knih, řady novinových 
článků a fotografií na skleněných ne-

gativech. Výstava 
je připravována ve 
spolupráci se Slo-
váckým muzeem 
v Uherském Hradi-

šti. Kolekce zvětšených fotografií je 
doplněná texty Františka Horenské-
ho publikovanými kolem roku 1890 
ve Slováckých novinách a Moravské 
orlici.  (vv)

Tradice komorních 
koncertů pokračuje
SlezSká OStRAVA/  Na za-
hajovacím koncertu cyklu 
komorních koncertů na slez-
skoostravské radnici vystoupí 
v úterý 18. ledna 2010 komor-
ní soubor „Leopoldinum trio“ 
z polské Wroclawi. 
Jeho členy jsou pedagogové Akademie 
hudby Karola Lipinskiego, významní 
interpreti, kteří získávali své umělecké 
zkušenosti na předních světových hu-
debních institucích. Houslista Christian 
Danowicz se narodil v Buenos Aires 
v r. 1983, studoval na konzervatoři ve 
francouzském Toulouse a svá hudební 
studia dokončil v Chopinově hudební 
akademii ve Varšavě, kde absolvoval 
nejen jako houslista ve třídě význam-
ného sólisty prof. Krasztofa Jakowicze, 
ale také jako dirigent ve třídě prof. An-
tony Wita. Získal několik ocenění v me-
zinárodních soutěžích ve hře na housle 
i v komorní hře. Violista Michal Micker 
absolvoval s vyznamenáním na hudeb-
ní akademii ve Wroclawi a v postgra-
duálním studiu pokračoval na Univer-
zitě hudby v Berlíně. Vystupuje jako 

sólista v Polsku i v zahraničí, vyučuje 
na Akademii hudby K. Lipinského ve 
Wroclawi. Violoncellista Marcin Misiak 
(1979) vystudoval Hudební akademii 
v Lodži u známého pedagoga prof. St. 
Firleje a také na Thornton School of 
Music v USA. Doktorát získal na Aka-
demii hudby K. Lipiského ve Wroclavi, 
kde vyučuje hře na violoncello. 
Trio Leopoldinum z Wroclawi zahraje 
vedle skladeb klasického a romantic-
kého období (Beethoven, Dohnányi) 
také skladby Krysztofa Pendereckého, 
světově proslulého žijícího skladatele, 
který nedávno vystoupil jako dirigent 
s Národní filharmonií z Varšavy jako 
dirigent na festivalu Janáčkův máj 
v Ostravě.
Koncert se koná v úterý 18. ledna 
2011 v 19 hodin v obřadní síni slez-
skoostravské radnice. Vstupenky za 
100,- Kč si můžete zakoupit od 30. lis-
topadu v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 10,00 do 
18,00 hodin (polední přestávka 11,30 
– 12,30), v sobotu a neděli od 10,00 
do 16,00 hodin. Případné dotazy 
vám zodpovíme na tel. 599 410 426 
a 599 410 093.  Jan Hališka

babičky i dědečkové se nad bohatým programem rozplývali

A senioři opět plesali...
SlezSká OStRAVA/  Stalo se 
již tradicí, že městský obvod 
Slezská Ostrava pořádá 
každoročně ples pro seniory. 
Na sklonku loňského roku 
tomu nebylo jinak. 

Přesně 23. listopadu 2010 se konal již 
4. ročník Plesu pro seniory v Kultur-
ním domě v Michálkovicích. 
Letos projevilo zájem na 170 senio-
rů z Domů s pečovatelskou službou 
na Hladnovské ulici v Muglinově a na 
Heřmanické ulici ve Slezské Ostravě. 
Zájem projevili také členové z klubů 
seniorů městského obvodu Slezská 
Ostrava a v rámci dobré spolupráce 
přijali pozvání také senioři z Domova 
pro seniory Kamenec. 
Celým večerem už tradičně hudebně 
provázel pan Krásný se svou kapelou. 
Program byl i tentokrát velmi bohatý. 
Hned v úvodu zatančil latinskoame-
rické tance taneční pár z tanečního 
klubu TREND, s velkým ohlasem se 
setkalo vystoupení „Bolatických ma-
žoretů“. Zaujala také skupina histo-
rického šermu a Tance Rytířů Svatého 
grálu, kteří předvedli šerm a ohňovou 
show. 
Pro přítomné byla připravena bo-
hatá tombola, v níž se losovalo o 73 
hodnotných cen. První cenou byl 
víkendový pobyt v lázních Darkov, 
který získala paní Veronika Kotulo-
vá, která si již zamluvila lednový ter-
mín. Paní Saszová z DPS Hladnovská 
podotkla: „Ples byl perfektní, plno 
zábavy, skvělá hudba, jsme moc spo-
kojeni.“ 
Naše poděkování patří také sponzo-
rům, kteří přispěli k tomu, že akce 
byla připravena pro větší počet zá-
jemců. Patří jim dík i za to, že program 
mohl být bohatší a lákavější stejně 
jako již zmíněná tombola. 
Hlavním sponzorem akce byla Nadace 
OKD, která přispěla 40 tisícimi koru-
nami. Dalším sponzory byli: JOROS s. 
r. o., Lékárna v Diagnostickém centru 
Ostrava, Stolařství Jiří Barč, FIKO-IN-
STALL s.r.o., pan Miroslav Hajduček, 
pan Rudolf Jurošek, p. Jiří Kačírek, 
Manatax – Karel Mrázek, pan Ivan 

Knap, TKL – Jan Tomický, pan Bruno 
Bystřický. 
Těší nás zájem seniorů a jsme rádi, že 
jim můžeme připravit kulturní zážitky 
a zpříjemnit někdy dlouhé chvíle. Už 

nyní se těšíme na přípravu dalšího - 
jubilejního 5. ročníku plesu v příštím 
roce.

ing. kateřina Michaliková
vedoucí oddělení sociálních služeb

SMÍCH LÉČÍ.  Vystoupení „Bolatických mažoretů“ rozvibrovalo bránice všech pří-
tomných. 

SKVĚLÁ ATMOSFÉRA.  Své vystoupení předvedl také taneční pár. 
 SníMky/  lubOMíR čASnOcHA

Sportovní hřiště dokončeno
V areálu základní školy na ulici Bohumínské byly dokončeny stavební 
práce na sportovním hřišti. Hřiště pro tenis, odbíjenou, košíkovou a malý 
fotbal bylo vybudováno s finančním příspěvkem Nadace ČEZ, která stavbu 
hřiště podpořila částkou 1 mil. Kč. Provoz hřiště bude slavnostně zahájen 
na jaře.  (red)
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VŠP otevřela svůj podnikatelský inkubátor  
SlezSká OStRAVA/  Podnika-
telský inkubátor IT zaměřený 
na informační technologie 
a služby s tím spojené ote-
vřela na Michálkovické ulici 
Vysoká škola podnikání, a.s. 

Na jeho realizaci získala grant z ope-
račního programu Podnikání a inova-
ce Ministerstva průmyslu a obchodu 
a agentury Czechinvest. Záměrem 
projektu bylo vybudovat zařízení, 
které poskytne prostory a služby začí-
najícím podnikatelům, nejenom z řad 
studentů VŠP. 
„Během léta a podzimu jsme zrekon-
struovali vlastní sídlo inkubátoru, kte-
rý nabídne více než 810 čtverečních 
metrů plochy pro 13 specializova-
ných, samostatných podnikatelských 
buněk a jejich kompletní, dobře vyba-
vené zázemí,“ uvedl během slavnost-
ního zahájení činnosti inkubátoru 
(středa 15. 12.) rektor VŠP, a.s., doc. 
RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 
Nový inkubátor naplní očekávání 
a potřebu studentů vysoké školy, kteří 
takovéto pracoviště umožňující snaz-
ší rozjezd vlastních podnikatelských 
aktivit, dlouhodobě požadovali. „Ne-
nabízíme pouze plně vybavené kance-
lářské prostory, ale především servis 
v podobě podnikatelského poraden-

ství,“ vysvětluje rozsah nabízených 
služeb nového zařízení Ing. Milan 
Stoch, Ph.D., jeho ředitel. Začínajícím 

podnikatelům bude k dispozici také 
tým pedagogů a spolupracovníků Vy-
soké školy podnikání, kteří mohou 

provést audit a kvalifikované posou-
zení jednotlivých podnikatelských zá-
měrů a zjistit jejich životaschopnost.  

Těm zvláště zajímavým nápadům 
poskytneme i podporu při vlastním 
financování.  Ke konkurenčním výho-
dám jistě bude patřit i nájemné pod-
statně nižší, než je místně tržní,“ dodal 
Stoch. 
Podnikatelský inkubátor VŠP, a.s., 
má svou úzkou návaznost na vlastní 
pedagogický proces, během něhož 
získávají studenti v rámci modulár-
ní výuky prvního ročníku teoretické 
znalosti, které si pak mohou odzkou-
šet na vlastní kůži v prostředí prak-
tického inkubátoru. Ten bude dávat 
prostor také mimoškolským zájem-
cům, například z řad uchazečů o za-
městnání evidovaných na úřadech 
práce, kteří prokážou svou podnika-
vost a tvořivost. Tuto otevřenost pro 
vnější zájemce ocenil, mimo jiného, 
během slavnostního otevírání rekon-
struovaného objektu senátor Parla-
mentu ČR a starosta našeho městské-
ho obvodu pan ing. Antonín Maštalíř. 
„Jsem rád, že škola, která si dala do 
vínku podporu podnikavosti a pod-
nikání, má dnes už zařízení, v němž 
může své teorie prostřednictvím 
studentů také aplikovat. Chci proto 
na počátku provozu popřát tomuto 
potřebnému zařízení i celé vysoké 
škole, aby se podařilo inkubátor záhy 
naplnit podnikavými a tvořivými lid-
mi,“ dodal.  Pavel Šmíd

PODNIKAVOST A TVOŘIVOST.  Slavnostního otevření podnikatelského inkubátoru se zhostil společně s rektorem VŠP 
Vladimírem Krajčíkem také senátor a starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř.  FOtO/  PAVel ŠMíD

Kunčičtí studenti bodovali
Již tradiční soutěž v odbor-
ných dovednostech a znalos-
tech žáků elektrotechnických 
středních škol Moravsko-
slezského kraje a přilehlých 
regionů s názvem O putovní 
pohár starosty Slezské Ost-
ravy se uskutečnila ve středu 
24. listopadu 2010. 

Akce proběhla v prostorách Střední 
školy v Ostravě-Kunčicích. Letošní 
ročník se nekonal, jak bývá zvykem, 
na výstavišti Černá louka z důvodu 
nekonání Mezinárodního elektro-
technického veletrhu ELEKTROTECH-
NIKA - bude se konat v příštím roce. 
Letošní soutěž, kterou opět pořáda-
la Střední škola, Ostrava-Kunčice, 
však neztratila svou vysokou úroveň, 
o čemž svědčila účast šestnácti škol se 
svými dvoučlennými družstvy a ná-
ročnost soutěžní práce - montáž slo-
žitého elektronického obvodu. Kromě 
praktické časti, řešili soutěžící otázky 
didaktického testu. Soutěž zahájil Ing. 
Petr Smažák z odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy MSK, dále byli pří-
tomni místostarostka Slezské Ostravy 
MUDr. Hana Heráková a uvolnění rad-
ní Radomír Mandok a Petr Zezulčík. 
Nejlépe se s nástrahami elektronické 
montáže a oživení vypořádali studen-
ti ze Střední průmyslové školy elekt-
rotechniky a informatiky z Ostravy 
a získali tak už poněkolikáté putovní 
pohár. Druzí byli chlapci ze SŠ tech-

niky a služeb z Karviné a třetí skon-
čili žáci SŠ elektrotechnické z Ostravy. 
V jednotlivcích vyhrál soutěž Martín 
Uhlík ze SPŠ z Ostravy.
Oceněná družstva i jednotlivci obdrželi 
kromě pohárů a diplomů velmi hod-
notné věcné ceny, které věnovaly OÚ 
Slezská Ostrava, ČEZ, GES-electronics, 
GM Electronic a firma HADEX. Porotu 
tvořili zástupci zmíněných elektrotech-
nických firem.  Stanislav Drozd

ZASLOUŽENĚ. Putovní pohár předá-
vala místostarostka Slezské Ostravy 
MUDr. Hana Heráková v zastoupení za 
starostu Ing. Antonína Maštalíře, který 
se zúčastnil ustavujícího zasedání Se-
nátu parlamentu ČR.

V přírodovědné soutěži 
žáci z Pěší uspěli
MuGlinOV/  V říjnu 2010 se zúčast-
nilo patnáct vybraných žáků 9. roč-
níku ZŠ Pěší v Muglinově vědomost-
ní soutěže s názvem „Přírodovědný 
klokan“.  Soutěž pořádala Přírodově-
decká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
Cílem soutěže bylo vzbudit u žáků 9.  
ročníku zájem o přírodovědné a tech-
nické obory a současně si prověřit 
teoretické znalosti společně s jejich 
praktickým využitím při řešení zada-
ných úkolů. 
Při řešení problémových úloh proká-
zal vysokou míru logiky a nápadito-
sti žák naší 9. třídy Martin Valenta. 
V soutěžní kategorii Kadet získal Mar-

tin 104 body, a tím i 1. místo ze 645 
evidovaných řešitelů. 
Další úspěšným „deváťákem“ se stal 
žák Patrik Schwarz, který v soutěži 
obsadil velice pěkné 13. místo.
Uvedené výsledky svědčí o tom, že 
chlapci mají učivo nejen mechanicky 
naučeno, ale že rozumí jeho obsahu 
a umí jej prakticky aplikovat. V tom 
totiž spočívá podstata a konečný cíl 
pedagogické práce učitelů. 
Nejúspěšnějším žákům patří velká 
gratulace, nicméně pochvala za snahu 
a píli náleží i ostatním 13 zúčastně-
ným žákům v soutěži.
  Mgr. Dana bartová, 

ZŠ Pěší Ostrava-Muglinov

Orion florbal Cup na 
ZŠ Bohumínská
SlezSká OStRAVA/  Pod hlavičkou 
Asociace školských sportovních klubů 
a ORIONU proběhl na ZŠ Bohumínská 
turnaj ve florbalu ZŠ obvodu Slezské 
Ostravy. 
V průběhu dvou listopadových dnů 
soutěžili žáci osmi škol ve čtyřech ka-
tegoriích a z vítězství, tudíž i postupu 
do městského kola, se radovali přede-
vším domácí sportovci, kteří excelova-
li v kategorii mladších i starších dívek 
a soutěži mladších chlapců. Pouze 

starším žákům ZŠ Pěší dopřáli vítěz-
ství a postup do dalšího kola. Je však 
pravda, že zde byla největší konkuren-
ce a postup byl těžce, ale spravedlivě 
vybojován. V průběhu turnaje si tak 
téměř 200 reprezentantů ZŠ užilo 
příjemnou sportovní atmosféru a se 
sladkými odměnami od společnosti 
ORION se spokojeně, i když unaveně 
vraceli domů.

Mgr.barbora Šlofarová
vedoucí turnaje

Třeťáci z „Chrustovky“ slaví
HeřMAnice/  Jedno z pořekadel pra-
ví: „Zúčastnit se a zvítězit!!“ Tímto 
mottem se teď řídí žáci 3. A ze Základ-
ní školy Chrustova. 
Vyhráli totiž 2. místo ve výtvarné 
soutěži s názvem BIODIVERZITA. Vy-
hodnocení proběhlo v Domě kultury 
Akord v Ostravě - Zábřehu v pondělí 
6. prosince 2010, tedy na Mikuláše. 
Druhé místo znamená výlet do národ-
ního parku v hodnotě 25 tisíc korun 
a obrovskou radost dětí a paní učitelek.
Děti na besídce přivítal pan Vodňan-
ský s jeho zábavným programem 
„Dejte mi pastelku, nakreslím pejska“. 
O přestávce se děti dosyta nadlábly 
u stolů s občerstvením a pak je roz-
parádila hudební skupina Kašpárek 
v rohlíku, při které se Akord otřásal 
v základech.

Na závěr dopoledne přišel pan ministr 
Pavel Drobil a vyhlásil tři první místa.
Od začátku uměleckého procesu až 
do slavnostního konce jsme si to užili! 
A já musím velmi gratulovat a podě-
kovat celé partě ze 3. A za jejich nasa-
zení při tvorbě! 
 Mgr. tereza Volková

Romské princezny nadchly publikum
MicHálkOVice/  Divadelní před-
stavení s názvem Legenda o jezer-
ním králi a zakletých romských prin-
ceznách se uskutečnilo 13. prosince 
2010 v Kulturním domě Michálkovi-
ce. Krásný zážitek připravili v před-
vánoční atmosféře děti, zaměstnanci 
a dobrovolníci z Občanského sdru-
žení Vzájemné soužití v dopoledním 
představení pro děti ze základních 
škol a školek. Odpoledne se konalo 
vystoupení pro širokou veřejnost. 
Autorem mystického příběhu ze sta-
rověkého Egypta je paní Miroslava 
Jurošková. 
V letošním roce se ujala režie paní 
Blanka Šimarová. Celé představení 
zpestřily tance dětí z tanečních soubo-
rů NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Lišči-
na, NZDM-KC Zárubek a hudební sou-
bor Amare Čhave z Hrušova. Do celé 

akce bylo zapojeno téměř 80 protago-
nistů. Zejména odpolední představení 
mělo obrovský úspěch. 

 za občanské sdružení 
 Vzájemné soužití
 Simona Jirásková, asistentka ředitele

Mikuláš na Pěší

MuGlinOV/  V pátek 3. 12. 2010 se 
v tělocvičně základní školy Pěší v Ostra-
vě - Muglinově uskutečnila Mikulášská 
besídka pro děti I. stupně, jejich mladší 
sourozence a kamarády. Akci pro děti 
připravily vychovatelky školní družiny 
Lenka Rastočná a Eva Rastočná. Děti 
v maskách čertíků a andělů začaly při-
cházet do tělocvičny před třetí hodinou 
a akce pak byla zahájena po půl čtvrté. 
Sešlo se těchto malých raubířů celkem 
devadesát a mnohé doprovázeli i ro-
diče. Děti si zatancovaly, zasoutěžily 
a před pátou hodinou mezi nás vtrhly 
tři čertice doprovázené Mikulášem. 
V očích přítomných dětí byly vidět údiv 
i strach a také očekávání, co se bude dít. 
Mikuláš přečetl seznam hříšníků, které 
si měli čerti odnést do pekla, a pak roz-
dal dětem malé dárečky. Poté žáci škol-
ní družiny zazpívali Mikuláši píseň s ná-
zvem Prosinec a děti s rodiči se pomalu 
začali rozcházet do svých domovů.
Od 18. hodin navázala diskotéka pro 
žáky II. stupně.Po celé odpoledne 
a večer se o hudbu a osvětlení starali 
Jakub Rastočný a Lukáš Grygerek.

lenka Rastočná, 
ved. vychovatelka ŠD
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Úspěchy antošovických ornitologů přesahují rámec země

Morčáka střelili v Rusku 
AntOŠOVice/  Velice cenná a oje-
dinělá zpráva byla doručena 
kroužkovací stanici Národního 
muzea v Praze z Moskvy. 
Ve zpětném hlášení se uvádí, že na 
území Ruské federace na Sibiři byla, 
bohužel, 15. května 2010 střelena 
vzácná kachna – morčák velký.
Tento ojedinělý exemplář okroužkova-
li 13. srpna 2007 pan Jaroslav a Alfréd 
Kubenkovi v Koblově na řece Odře. 
Toto první zpětné hlášení v historii 
kroužkování je cenný příspěvek k po-
znání ekologie migrace do zimoviště 
a hnízdiště morčáka velkého. Jelikož 
jsou tyto kachny v Rusku stále love-
ny, došlo k jeho smutné likvidaci. Tato 
skutečnost se stala ve vesnici Napas 
na Sibiři v oblasti Tomska. Vzdále-
nost od místa kroužkování v rodišti 
je 4054 kilometrů a 500 kilometrů na 
sever od města Novosibirsk. Morčák 
velký je až 70 centimetrů dlouhý. Za 
letu se pták jeví bílý a velmi dlouhý. 
Hlavu má červenohnědou a ostře od-
lišenou od šedobílého těla. Chocholka 
je v týlu ježatá.

Morčák velký je v červeném seznamu 
zařazených do kategorie CR – ohrože-
ný druh. Od roku 1934 do roku 2003 
bylo označeno 6 exemplářů. Od roku 
2004 do roku 2009 už bylo okroužko-
váno 27 exemplářů. Z toho 23 usku-
tečnili antošovičtí ornitologové Alfréd 
a Jaroslav Kubenkovi. Zvýšený výskyt 
morčáka na Ostravsku podél levého 
břehu řeky Odry byl způsoben pro-
zíravou myšlenkou zhotovit budky 
zvláštního tvaru a velikosti. Tyto mají 
vletový otvor 16 až 18 centimetrů, 
výšku 60 až 80 centimetrů, šířka dna, 

které je z dřevěného materiálu nebo 
padesátilitrového plastového barelu, 
se pohybuje od 35 do 40 centimetrů. 
Umístěny jsou 10 metrů od vody ve 
výšce šesti až osmi metrů.
U řeky Odry bylo vyvěšeno 27 budek 
a nutno dodat, že jsoudosti obsazené. 
Hnízdění je pečlivě sledováno a evidová-
no.  Valter čuraj, Jaroslav kubenka

VZÁCNOST.  Antošovický ornitolog 
Jaroslav Kubenka kontroluje budku 
morčáka velkého. 

OHROŽENÝ DRUH. Morčák velký patří 
v našich zemích k vzácným opeřencům. 

DŮKAZ. Faximile dokazuje, o jak cennou a ojedinělou zprávu, která přišla až 
z Ruska, se jedná.  RePRO/  StAniSlAV kubenkA

Přání Seniorů z Hrušova
Občanské sdružení Senioři Hrušov přeje všem spoluobčanům a  pracovní-
kům Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava mnoho zdraví, štěstí, spoko-
jenosti a osobních úspěchů v roce 2011. 

Mysleli jste na pejsky?
Na spolufinancování chodu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, 
jehož zřizovatelem je statutární město Ostrava a provozovatelem Městská 
policie Ostrava, přispěli občané za dobu tří let konání veřejné sbírky částkou 
312.372,60 Kč. 
Veřejná sbírka byla ukončena 30. 8. 2010 a  její celkové vyúčtování bylo 
v předchozích dnech schváleno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 
Za utržené peníze byly pořízeny například překážky do výcvikového prostoru 
pro pejsky, oblečky pro menší plemena, mikročipy, stojanový fén, nůžky, apod.
Každý příspěvek, jenž umožní zmírnit následky spojené s  nedobrovolným 
pobytem nejlepšího přítele člověka v útulku, je velkou pomocí. 

Děkujeme, Městská policie Ostrava

zAHRáDkáři zO OStRAVA – MuGlinOV 
přejí všem svým členům a spoluobčanům do nového roku 2011 hodně zdra-
ví, optimismu, chuti do práce na zahradách i na zvelebování svého okolí a 
rozkvětu obce!
Také lepší počasí než loni, teplejší sluníčko, častější potřebný deštíček, více 
úsměvů od všech okolo, no prostě velkou radost ze života!
Kdo se chce s námi poveselit, je srdečně zván na tradiční zahrádkářský ples 
v KD Muglinov, který se koná dne 19. 2. 2011 za výbor Jaromír Janšta

Mikuláš zavítal mezi děti i seniory
HRuŠOV/  V pondělní odpo-
ledne 6. prosince byly děti 
z Azylového domu Na Liščině 
v plném očekávání, protože 
měl přijít Mikuláš s čertem. 

Pracovníci Azylového domu připra-
vili pohoštění pro děti i jejich rodi-
če a společně čekali na ohlášenou 
návštěvu. Mikuláš skutečně dorazil 
a každé z dětí od něj dostalo dárek. 
Samozřejmě po předchozí recitaci 
básničky či zazpívání písničky. Ně-
které se bály méně, ti menší více, ale 
radost měli všichni. Na společné se-
tkání se přišel podívat také pan Ra-
domír Mandok, uvolněný člen Rady, 
a další pracovníci odboru sociálních 
věcí. Společně jsme pak strávili ješ-
tě pár chvil, povídali si o Vánocích 
a svých přáních. 
Tento den byl bohatý na dárky také 
pro děti z MŠ Keramická. Děti přišly 
dopoledne recitovat básničky seni-
orům z Domu s pečovatelskou služ-
bou na Hladnovské ulici. A po jejich 
vystoupení přišel také Mikuláš, který 
jim opět rozdal dárky, čert je trochu 

postrašil a další drobnosti jim věno-
vali babičky a dědečkové z DPS.
I na Riegrově ulici v Ostravě – Hrušo-
vě v Klubu pro děti se sešlo přibliž-
ně 30 dětí, které přivítaly potleskem 
Mikuláše, čerta a anděla. Na besídce 
vystoupil s hudebním vystoupením 

pan Žiga a jeho dva synové. Děti si při-
pravily představení složené z písniček 
a tanečků. Každé pak dostalo od Miku-
láše balíček a od čerta čertovský tolar. 
Trošku strachu a spousta smíchu, to 
byly reakce dětí i jejich rodičů na pěk-
ně připravenou akci.  (osp)

NÁVŠTĚVA Z JINÝCH SFÉR. Děti, které žijí v nedávno vybudovaném Azylovém 
domě na Liščině, byly návštěvou Mikuláše s čertem a andělem nadšeny.
  FOtO/  lubOMíR čASnOcHA

Nadace LANDEK Ostrava 
pomáhá zachraňovat 
průmyslové památky 
OStRAVA/  Asociace nadací a Asociace nadačních fondů vydala před 
nedávnem vyhodnocení činnosti svých členů za rok 2009. Mezi 
nejlépe hodnocenými byla i Nadace LANDEK Ostrava. 
Ta se zabývá záchranou a údržbou 
hornických památek a dokumentů či 
podporou hornických tradic. „Nadace 
má už 16 let a za tu dobu přispěla na 
realizaci 329 projektů částkou více 
než 26 miliónů korun.“ uvedl předse-
da Dozorčí rady nadace Pavel Hamza. 
„Projekty podporujeme z peněz, kte-
ré naši aktivní členové získávají od 
nejrůznějších sponzorů a mecenášů, 
mezi které patří především jednotliv-
ci a firmy z našeho regionu. Druhým 
zdrojem jsou prostředky, které jsme 
získali z Nadačního investičního fon-
du.“ V hodnocení pořadí členských or-
ganizací Asociace nadací dle rozděle-
ných příspěvků byla Nadace LANDEK 
mezi konkurencí velkých celostátních 
nadací sice sedmnáctá, ale nejlepší 
z našeho kraje, rozdělila přes jeden 

a půl miliónu korun. „Umístění pova-
žujeme za velký úspěch.“ řekl Pavel 

Hamza a pokračoval:„Jistě to ocení 
naši stálí přispívatelé, ale věříme, že si 
díky tomu naší Nadace LANDEK všim-
nou i potenciální budoucí partneři 
a pomohou nám zachraňovat průmy-
slové a technické památky. Ty si ze-
jména v našem kraji zaslouží velkou 
pozornost.“  (red)

JAN LUCEMBURSKÝ

Ostravské muzeum, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
tel.: +420 597 578 450, 596 123 760
e-mail: muzeum@ostrmuz.cz
www.ostrmuz.cz, www.janlucemburskyostrava.cz

Ostravské muzeum, příspěvková organizace je zřizováno a financováno statutárním městem Ostrava.

16. 12. 2010–31. 3. 2011

JOHN OF LUXEMBOURG

KRÁL,
KTERÝ LÉTAL

THE FLYING 
KING

Projekt – výstava a publikace – je oficiální součástí oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské 
dynastie na český trůn a je podporován vládou Lucemburského velkovévodství.

The project – the exhibition and the publication - is part of the official celebrations marking  
the 700th anniversary of the ascension of the Luxembourg dynasty to the Czech throne 
and is supported by the goverment of the Grand Duchy of Luxembourg.

Generální partner:

Partneři:

Mediální partneři:

Kdo se chce s námi poveselit, je srdečně zván na tradiční zahrádkářský ples 
v KD Muglinov, který se koná dne 19. 2. 2011 za výbor 
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Stalo se před sto lety v Polské Ostravě
Je leden a lidé ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě právě přivítali 
nový rok 1911. Mnozí ještě vzpomínají na „Ježíška“, jiní – ti chudší 
- mají plnou hlavu starostí, jak přečkat dlouhou zimu Zatímco 
dospělí řeší, jak zajistí dostatek otopu a potravin na dlouhé zimní 
měsíce, děti se oddávají zimním hrátkám. Hladnovský kopec 
k tomu přímo vybízí, takže sáňky, lyže a brusle různé kvality 
dostávají pořádně zabrat. Pak ale začíná obleva a voda se vylévá 
z břehů Ostravice, Lučiny i Odry. Prostě lidé žijí svými každoden-
ními starostmi i radostmi, které se, jak patrno z dobového tisku, 
nijak zvlášť neliší od těch dnešních. Nahlédněme proto společně 
do tehdejšího tisku a připomeňme si, o čem se tehdy psalo. 

těšínské noviny v nepřístojnost 
kunčického starosty
Těšínské noviny odvažují se nazývati 
jednání p. starosty Borovce – nepří-
stojností, že objednal několik kg des-
infekčního prostředku v Moravské 
Ostravě, jelikož lékárna místní ten-
týž neměla náhodou na skladě. Tj. již 
událost, která musí býti projednávána 
v Těšínských Novinách. To je „nepří-
stojnost“, která se nesmí trpěti. Kéž by 
Noviny Těšínské se stejnou pílí sbíraly 
a uveřejňovaly, když některý i čelný 
našinec dává se zastupovati němec-
kým nebo německo-židovským ad-
vokátem aneb léčiti německým nebo 
německo-židovským lékařem – aneb 
když náš obchodník objednává celé 
vagony zboží od našich odpůrců. O ta-
kové nepřístojnosti Těšínské Noviny 

a jejich nynější pokrokoví dopisova-
telé se nestarají. Oni jenom vidí ne-
přístojnost v tom, když někdo koupí 
třebas i maličkost mimo lékárnu ma-
lo-kunčickou. Litujeme Těš. Noviny, 
že nechápou – že takovýmto psaním 
majitele lékárny pouze poškozují. 
Těš. Noviny píší, káraly-li něco, že se 
to stávalo v zájmu české věci a pokro-
ku. Starosta p. Jos. Borovec jest dávno 
škole odrostlý a nepodléhá učitelské 
fišpance, která dnes z každé řádky 
Těš. Novin trčí.
Odmítá tudíž s díkem, aby byl jimi 
kárán. Myslí-li písmo posvěcené, že 
pokrok v Malých Kunčicích byl by 
zachráněn, kdyby starosta Borovec 
těch několik kilogramů desinfekčního 
prostředku byl koupil v Kunčicích na 
místě v Mor. Ostravě, ponecháme je 
klidně při jejich učitelském rozumo-
vání. Dnes jest jisto, že v těšínských 
Novinách zavádějí způsob psaní, jaký 
může si osobovati učitel proti šestile-
tým školákům. Zapomínají však úpl-
ně, že nepíšou pro školu, nýbrž pro 
život a lidi dospělé. Potrvá-li nynější 
směr dále, bude z nich za krátko „Uči-
telský Věstník“, v Brně vycházejícím. 
„Otevřené listy“, na různé způsoby 
adresované, tomu zřejmě nasvědčují.

Meteorologiocká zpráva z Gruně
Sněhu půl metru, zima 7 stupňů, mar-
tinská husa náležitě tlustá. Pí. hos-
tinská žádá výslovně, aby byl jedna-
tel spolku Jaro vyslán jako expert se 
přesvědčit, zda jest dost tlustá totiž ta 
martinská husa.
Pí. hostinská se kromě toho též 
omlouvá, proč na dopis spolkový tak 
dlouho neodpověděla. Psala již před 
14 dny, ale psaní nosil chlap (gruňská 
pošta) v kapse a teprve po 14 dnech 
přinesla žena poštmistra gruňského 
dopis zpátky, že jej poštmistr gruňský 
zapomněl dát na poštu ve Starých Ha-
mrech.

Rozvodněná Ostravice
Následkem drobného deště a tání sně-
hu rozvodnila se Ostravice. Voda vy-
stoupila přes půl metru nad normál. 
Včera dopoledne unášely vlny Ostra-
vice asi 40 velikých, dobrých prken. 
Kde je voda vzala, to posud se neví.

na obranu Polské Ostravy
Pravidelní čtenáři některých listů 
v Mor. Ostravě a Opavě vycházejících 
jistě jistě už povšimli si soustavnosti 
útoků na nynější českou obecní sprá-
vu obce Polsko-Ostravské, na tzv. 
„stranu občanskou“ v ní a jmenovitě 
zase na některé jednotlivce této stra-
ny náhodou (?) zrovna lidi pokrokové-
ho smýšlení, každou chvíli podnikané.  
Pravidelní navštěvovatelé některých 
hostinských místností v Mor. Ostravě, 
pokud usedají na blízku jistých stolů, 
mohli útoky ty také z úst jistých pánů 
v spravedlivém (tak!) rozčilení nad 
Pol. Ostravou ruce zalamujících, pří-
mo vyslechnouti. 

nález mrtvoly
Jedním vozkou byla nalezena u ře-
tězového mostu v Ostravici mrtvola 
muže ve značném stupni rozkladu. 
V mrtvole byl poznán již tři týdny po-
hřešovaný muž z Moravské Ostravy.

Opětné neštěstí na šachtě
Včera byl přimáčknut na Šalamou-
nově jámě v Moravské Ostravě vozač 
Fusek motorem tak silně ku stěně, že 
byl okamžitě usmrcen. 

Malá loterie – zhouba 
nevědomých
Malá loterie je rakouským státním 
zařízením, vypočteným na vydírání 
nejchudšího a nejméně vzdělaného 
lidu. Lotymka zničila tisíce existencí, 
tisícům zaslepeným vášnivcům vtisk-
la do rukou nástroj k páchání samo-
vraždy a mnohé a mnohé připravila 
o poslední špetku rozumu.
Bývalý poslanec dr. Rosser ve sta-
rém privilegovaném parlamentě 
stal se typickým potíratelem státem 
podporované hazardní hry v loterie. 
Avšak vždycky dovedl ministr fi-
nancí útoky proti malé loterii vede-
né odraziti poukazem na to, že stát 
se nemůže výnosu těch 12 – 16 mil. 
korun ročně vzdáti. A tento kapita-
listický důvod udržel malou loterii, 
skutečnou to ostudu Rakouska, až 
do dnešního dne. Její zhoubnost 
je nejen všeobecně známa, nýbrž 
i uznávána. V jiných státech podob-
ného zařízení, jako je naše malá 
loterie, již zrušili, jen Rakousko ku 
vlastní hanbě lpí na tomto haneb-
ném zařízení. 

Škola na Hladnově
Zpráva ohledně pokusu ze strany p. 
ředitele Ježe stran vyučování dítek 
na měšťanské škole na Hladnově, 
vyvolala přirozeně značný rozruch 
mezi zdejším občanstvem. Vyvolala 
dokonce také rozruch i mezi samot-
ným učitelstvem. Zejména zmínka 
o p. učiteli Vavříkovi, takto masary-
kovci, že i on je v souvislosti s tímto 
pokusem, byla s povděkem kvitová-
na. Vystupujeť p. Vavřík namnoze 
jako pokrokář, obratem ruky však 
je ochoten spolupůsobiti ve věcech, 
jež často zavání čertovinou. Zprávě 
se vytýká, že není správná potud, 
pokud mluví, že se má vyučování 
o čtvrt hodiny dříve ukončiti: zamýš-

lí se prý vyučovati kostelnímu zpěvu 
až po ukončení vyučování.
Naše sítky nesmí býti zkracovány na 
vyučování a nesmí býti bezdůvodně 
zdržovány po skončeném vyučování, 
zejména kvůli klerikálním choutkám 
toho kterého jednotlivce. 

týrají koně
Z kruhu našeho čtenářstva dochází 
stížnost na nemilosrdné týrání zvířat 
na cestě u cihelny v Kunčicích. Vozy 
jsou nákladem přetíženy, koně ne-
mohou je utáhnouti a tu bývají nemi-
losrdně týráni. Bylo by dobře, kdyby 
si pacholků povšimnula nenápadně 
policie. 

nedařilo se jim
Dnes v noci vloupali se doposud nevy-
pátráni zloději do tří šopek na Zámos-
tí v Polské Ostravě. Neukradli ničeho. 
V šopkách totiž nenašli nic, co by stálo 
za námahu, aby se s tím tahali. 

kurz komposice v Polské Ostravě
Zdařilé výsledky, jichž bylo docíleno 
na loňském komposičním kurzu hud. 
skladatele p. p. Wünsche, přiměly 
účastníky kursu požádati pana pro-
fesora o pokračování v přednáškách 
o skladbě hudební. Kurs komposič-
ní dělí se na kurs přípravný – pro 
méně připravené (rytmika, akustika, 
aesthetika (nauka o harmonii, formy 
generálbas, diktát, nauka o nástro-
jích), dále II. ročník (nauka o závěru 
a modulaci, kontrapunkt jednoduchý, 
dvojitý, imitace, kanon, fuga. dějiny 
instrumentace. pro II. ročník vyžaduje 
se zvláštní příprava, neb absolvování 
loňského kursu. Kurs zahájen bude 1. 
ledna t. r. Upozor|ňují se všichni, kdož 
chtějí se do tajů stavby komposiční 
zasvětiti, neb vzdělání své obohatiti 
na pěknou a velevítanou příležitost!

Stranu připravili ve spolupráci s Archi-
vem města Ostravy 

karel Slíva a Marie Stypková

Vážený pane starosto,
vážíme si Vaší vstřícnosti pomáhat dětem v nouzi. Děti totiž za své rodiče 
nemohou, ale trpí. Naopak je krásné, jak dokážete zapojit i ostatní podob-
ně smýšlející lidi do pomoci sociálního charakteru.
Vaše nenahraditelná pomoc spočívá v tom, že přispíváte na naše kultur-
ně výchovné akce, které pořádá náš dětský domov. V poslední době se 
i Vaši zaměstnanci s Vaší morální podporou stávají součástí organizace 
některých akcí (Den s hasiči, Mezinárodní den dětí, Regionální sportovní 
hry dětských domovů Moravskoslezského kraje, soutěž MISS DD, Setkání 
s představiteli obvodu města a další). Pomáháte nám zpříjemnit prožití 
prázdnin, volných dnů a vánočních svátků našich dětí. Všechny tyto akce 
přispívají k radostnějšímu a příjemnějšímu životu dětí v dětském domově. 
Díky této Vaší ochotě a pomoci můžeme s dětmi uspořádat spoustu zajíma-
vých a poučných akcí. Touto vstřícností nám pedagogickým pracovníkům 
pomáháte ve výchově těchto dětí, aby bylo snadnější jejich bezproblémové 
začlenění do společnosti.  Za vše děkují děti Dětského domova Na Vizině

Mgr. Josef Palkovič, ředitel

Ples seniorů měl vysokou úroveň 
Muglinov/  Dne 23. listopadu se uskutečnil už 4. ročník v Kulturním domě 
v Michalkovicích.. Sociální odbor pod vedením Mgr. Zdeňka Matýska při-
pravili pro občany Slezské Ostravy velmi příjemný večer. Taneční vystou-
pení mladé dvojice, která předvedla latinské tance, a taneční skupina mužů 
z Bolatic ještě více zpestřily tento večer. K tanci hrála hudební skupina 
Zdeňka Krásného, a to skladby, při nichž si mnozí kromě tance i prozpěvo-
vali, protože to byly písně jejich mládí. 
Ples zahájil vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Zdeněk Matýsek s paní 
radní Barborou Jelonkovou. Účastníky seznámili s programem a se spon-
zory, kteří přispěli na tento ples, a rovněž omluvili starostu ing. Antonína 
Maštalíře, který byl coby nově zvolený senátor na svém prvním zasedání 
senátu. 
Během plesu se dostavili také místostarostka MUDr. Hana Heráková a mís-
tostarosta ing. Petr Janíček, kteří rovněž pozdravili účastníky plesu a poté 
řídili losování bohaté tomboly. 
Ples začal v 16 hodin a skončil ve 22 hodin, přičemž jak na ples, tak 
z plesu byl zajištěn svozový autobus. Úroveň tohoto plesu, kde byly po-
těšeny duše i tělo, a to jak kulturními zážitky, tak kvalitním občerstve-
ním, byla na výši. 
Pořadatelům plesu ze sociálního odboru pod vedením Mgr. Zdeňka Ma-
týska nelze vytknout jedinou chybu, lze pouze hovořit o krásném zpest-
ření dne a o zpříjemnění utíkajícího času. A proto všem, kteří se zasloužili 
o tento večer, patří velký dík nás – účastníků plesu.  zdeněk Martínek

napsali jste nám
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Středověký hrad s podzámčím je nejstarší historická část Slezské Ostravy

Votivní madona – perla pozdní gotiky
Slezská Ostrava se poprvé připomíná v listině z roku 1229, do roku 1327 patřila k polskému státu. Z tohoto historického faktu byl později odvozen přívlastek 
Polská a název Polská Ostrava přetrval až do roku 1919. Původní centrum Polské Ostravy se rozkládalo kolem středověkého hradu z 13. století, který byl za Jana 
Sedlnického z Choltic v 16. století přestavěn na renesanční zámek. 

V odoborné literatuře se uvádí, že hrad nad soutokem Luciny (též Lučiny) a Ostravice vyrostl na místě, 
kde dříve stávalo slovanské hradiště. Nicméně nejstarší listinná zpráva o hradu je až z roku 1297, kdy 
byl kastelánem Heřman zvaný Speher. Původně majetek těšínského knížete přešel roku 1380 do rukou 
pánů z Tvorkova byl v držení i legendárního husitského hejtmana Jana Čapka ze Sán a jeho zetě Jana 
Talafúse z Ostrova, od roku 1476 hrad s panstvím získal Václav Hřivnáč z Heraltic a od roku 1508 byl 
v držení Sedlnických z Choltic. Posledním vlastníkem zámku se stala od roku 1714 slezská šlechtická 
rodina Wilczků z Dobré Zemice.
Dobová pohlednice dokládá, že hrad nad řekou Lučinou byl ještě v roce 1916 obyvatelný a stavebně 
kompaktní. Až v roce 1931 byly vlivem poddolování provedeny částečné demolice, neboť pokles terénu 
dosáhl jedenácti metrů a silně narušil statiku objektu.

Když hrad ztratil svou strategickou funkci, byl od roku 1534 přestavován na renesanční zámek. V roce 
1973 proběhl na hradě archeologický výzkum, který vedla pracovnice archeologického oddělení Ost-
ravského muzea PhDr. Wiegandová. práce se soustředily z bezpečnostních důvodů převážně na nádvoří 
hradu. Ve výzkumech z tohoto období byly objeveny zbytky renesančního vybavení, kachle  a kamenné 
ozdoby. K nejcennějším nálezům patří rozhodně pozdně gotický kachel s trůnicí Madonou, exemplář 
kachle s rytířem a fragment kachle s polopostavou muže s nápisem HAT:VIIII.
Pohlednice vydaná okolo roku 1915 dokumentuje na obraze Maxima Scasty dodnes dochovanou první 
bránu z pohledu od severu. Byla vybudována v renesančním opevnění a její dnešní vzhled ovlivnila ba-
rokní a empírová úprava. Vstupní brána prošla několika rekonstrukcemi, dnes patří k nejzachovalejší 
části Slezskoostravského hradu.

Tato poměrně vzácná pohlednice z roku 1905 vypovídá s topografickou výmluvností o zástavbě v bez-
prostředním okolí Slezskoostravského hradu. Na ní dominuje kostel sv. Josefa, vystavěný v letech 1780 
– 1783 za faráře V. J. Rubína a vydatné finanční pomoci hraběte Fr. Jos. Wilczka. Napravo od kostela 
se nachází budova fary z 18. století. Jednopatrový dům má mansardovou střechu a po úpravách slou-
žil svému účelu do 50. let 20. století. Dnes po velmi zdařilé rekonstrukci, která citlivým způsobem re-
spektuje historické souvislosti, je sídlem firmy Vzdušné stavby s. r. o. Napravo od této budovy, v těsném 
sousedství je patrný rozsáhlý objekt bývalé obecní nemocnice z roku 1892. Ta byla dána do užívání na 
počest čtyřicetiletého panování Františka Josefa I. Jde o dodnes stojící budovu při Těšínské ulici, která 
po radikální rekonstrukci ztratila svoji původní stavební hodnotu i vzhled. Dnes je v ní umístěna Zá-
kladní škola – Speciální pedagogické centrum.

Prostor tohoto mírně stoupajícího návrší patří k nejpamátnějším místům Slezské Ostravy, protože se 
zde nacházelo po dlouhou dobu centrum duchovního života obyvatel. Z nejstarších dob je na pohlednici 
dosud patrný pozůstatek zděného kostela sv. Jiří z roku 1555, který dal na místě dřevěného kostela po-
stavit Jiří Sedlnický z Choltic. Kostel původně sloužil potřebám luterské církve, od roku 1654 jej převza-
la rekatolizační komise. Po výstavbě nového barokního kostela sv. Josefa byl starý kostel sv. Jiří odsvěcen 
a adaptován na sýpku a později na školu. Učitel K. J. Bukovanský zde v dlažbě nalezl zazděný epitaf 
a kosterní pozůstatky, které patřily ke zdejší větvi rodu Sedlnických. Z vizitačního protokolu z roku 
1697 se poprvé dozvídáme o vzácném gotickém obraze P. Marie s Ježíškem, který kostelu daroval Fran-
tišek Vilém Antonín z Choltic. Obecně se soudí, že obraz byl součástí mobiliáře kaple polskoostravského 
hradu. Vznik malby se klade do počátku 15. století a předpokládá se, že muž na obraze je portrétem 
tehdejšího držitele Polské Ostravy Arnošta z Tvorkova.

Kostel sv. Jiří byl obklopen hřbitovem ohrazeným zčásti dřevěným 
parkánem a zčásti kamennou zdí. Dnes se toto pietně zachované 
místo nachází nad kamenným křížem z roku 1902. Ten byl postaven 
nákladem Františky a Marty Larischových. Vlevo od této zatravněné 
plochy bývalého hřbitova se dnes klikatí vybydlená a pustá Klášterní 
ulice. Částečně viditelný objekt postavený z červených cihel a bílého 
zdiva byl první mateřskou školou určenou pro děti polskoostravských 
horníků. V roce 1889 ji dal postavit farář Jan Bitta. Tomuto stavení 
se počalo říkat „klášterek“, protože páter Bitta pověřil jejím vedením 
sestry řádu sv. Karla Boromejského. 

S využitím archivních textových materiálů připravil Česlav Pietoň
FOtOGRAFie: OSObní ARcHiV čeSlAVA PietOně
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Od  1.1.2011 vstupuje v účinnost daňový řád, který mění v řadě oblastí 

stávající praxi. Mimo jiné je i změněna sankce za pozdní podání daňového 
přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Podle § 250 odst. 1 zákona číslo 

280/2009 Sb. bude každému, kdo podá daňové přiznání se zpožděním 
delším než 5 pracovních dnů v zákonem stanovené lhůtě,  uložena pokuta 

v minimální výši 500 Kč nejvýše však 300 tis. Kč.
Výše pokuty se odvíjí od počtu dnů prodlení.

Tuto pokutu nelze prominout !!!

Starosta ocenil na šest 
desítek občanů
Ocenění za obětavou 
a usilovnou pomoc v době 
povodně, která postihla 
Slezskou Ostravu v roce 2010

1. Jan kos

2. karel Menšík

3. David Poštulka

4. lumír Gajdečka

5. tomáš Fišer

6. Daniel kubenka

7. Petr kichner

8. Martin Paloch

9. Arnošt Majer

10. Michal Štencek 

11. tomáš Pleva

12. Radim cyrus

13. Mario kubenka

14. Petr Žitník

15. tomáš bílý

16. Jakub Hrušťák

17. Martin twrdý

18. ing. Martin Vidura 

19. Milan Raiskub
– za součinnost při evakuaci občanů 
při povodni

20. eva Šenarová
- za výpomoc při organizování kul-
turních akcí pro občany městského 
obvodu 

21. lubomír časnocha
- za spolupráci s městským obvodem, 
zejména zajišťováním fotoreportáží 
z oblastí veřejného a kulturního živo-
ta, příspěvky do SON 

22. bohumil Jajcaj
- za dlouholetou aktivní činnost s ha-
siči a nezištnou pomoc při akcích po-
řádaných v Ostravě-Kunčičkách

23. česlav Piętoň
- za pravidelné příspěvky do SON 
k dějinám městského obvodu

24. Prof. Mgr. Jan Hališka 
- za aktivity v rámci rozvoje kultury, 
zejména za odbornou pomoc při za-
jišťování cyklu koncertů pořádaných 
v obřadní síni Slezskoostravské rad-
nice 

25. eliška Martínková
- za aktivní účast na kulturních a spo-
lečenských akcí městského obvodu 

26. eva Švecová
- za pomoc při zajišťování kulturních 
a společenských akcí městského obvodu

27. Jaroslav kolář
- za spolupráci s městským obvodem 
formou zhotovování fotoreportáží 
z různých oblastí veřejného a kultur-
ního života 

28. Šárka Víchová
- za aktivity v rámci zvyšování bez-
pečnosti občanů a ochrany veřejného 
pořádku

29. bc. Josef Pekárek
- za aktivity v rámci zvyšování bez-
pečnosti občanů a ochrany veřejného 
pořádku

30. ing. Jiří Frančík
- za práci v komisi životního prostředí

31. Vlasta cigánková
- za práci v komisi životního prostředí 
a komisi pro handicapované občany

32. karel Slíva
- za práci v kulturní komisi a komisi 
pro vydávání SON

33. ing. Vlasta Fajtlová 
- za práci v kulturní komisi 

34. Jana kubicová
- za práci v komisi pro handicapované 
občany

35. kamila konvičková
- za práci v komisi pro handicapované 
občany

36. Anna kuchnová
- 5 let spolupráce s komisí pro ob-
čanské obřady a slavnosti městského 
obvodu při zajišťování gratulací ob-
čanům – jubilantům starších 90 ti let 
v oblasti Kunčic a Kunčiček

37. Jana Musialová
- za pomoc handicapovaným obča-
nům, organizování a udržování čistoty 
a pořádku v oblastech Hrušov a Mug-
linov

38. Marie Wagnerová
- za pomoc občanům ze znevýhodně-
ného sociokulturního prostředí, orga-
nizování a udržování čistoty a pořád-
ku v oblastech Hrušov a Muglinov

39. zdeněk Dudek
- za práci v občanském sdružení, které 
organizuje pravidelná setkání rodáků 
z Hrušova 

40. Mgr. ilona nemeškalová
- za obětavou a nezištnou pomoc 
v DPS Kamenec, spočívající v práci 
s klienty  domova na úseku knihovnic-
tví, kultury, práci s internetem, apod.

41. Oldřich Herzig
- za obětavou práci s mládeží s posti-
žením formou výtvarné dílny ve Slez-
ské Ostravě

42. René Pchálek
- za obětavou práci s mladými hasiči 
a organizování akcí pro děti

43. Petr kos
- za záslužnou práci s mladými hasiči 
z Heřmanivc a organizování akcí pro děti

44. elena Židková
- za práci s dětmi se sociokulturním 
znevýhodněním 

45. Jaroslav Mlčoch
- za obětavou práci s mládeží TJ Sokol 
Heřmanice

46. zdeněk Holeš
- za dlouholetou práci v TJ Heřmanice

47. Mgr. František Staniš
- za součinnost při organizování 
závodů veteránů a pomoc při spo-
lečenských akcí v rámci městského 
obvodu

48. Rudolf Mucha
- za dlouholetou nezištnou práci v ry-
bářském svazu

49. karel Mrázek
- za dlouholetou nezištnou práci v ry-
bářském svazu, organizaci společen-
ských akcí ve prospěch místních ob-
čanů

50. Marek Šárka
- za práci s mládeží a rozvoj sportu na 
Slezské Ostravě, otevření nové mož-
nosti sportovního vyžití pro mládež 
provozem nafukovací haly především 
pro florbal

51. Josef klapec
- za aktivní organizaci společen-
ských, společenských, sportovních 
akcí a příkladnou práci v tenisovém 
klubu

52. Jaroslav bjaček
- za záslužnou práci v odboji, dlouho-
letou záslužnou činnost v rámci zajiš-
ťování veřejného pořádku a význam-
né výročí

53. Daniela Synková
- za dlouholetou obětavou péči o za-
toulané, opuštěné a týrané psy

54. Piotr Marek kowalski
- za zvelebování fary, kostela a přileh-
lého okolí v Hrušově.

55. Dariusz Piotr Sputo
- podíl na obnovení poutí sv. Antonína 
v Ostravě Kunčičkách a za práci s mlá-
deží 

56. MuDr. Drahoslava Doležílková
- za zpřístupnění Šlapetovy vily 
(architektonického skvostu) veřej-
nosti, v souvislosti s kandidaturou 
Ostravy na hlavní město kultury 
2015

57. ing. Jiří Meixner
- člen občanského sdružení, který se 
zasadil o změnu územního plánu ob-
lasti Petr Bezruč a celkový rozvoj Slez-
ské Ostravy

58. zdeňka Meixnerová
- člen občanského sdružení, který se 
zasadil o změnu územního plánu ob-
lasti Petr Bezruč a celkový rozvoj Slez-
ské Ostravy

59. Jiří Pastrňák
- člen občanského sdružení, který se 
zasadil o změnu územního plánu ob-
lasti Petr Bezruč a celkový rozvoj Slez-
ské Ostravy

AKTIVNĚ. Vlasta Cigánková pracuje v komisi životního prostředí a v komisi pro 
handicapované občany. Na snímku vlevo místostarosta Petr Janíček. 
 FOtO/  MARie StyPkOVá


