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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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   2011

Experti bádají, jak zpřístupnit Emu
Experti státního podniku 
Diamo nyní zkoumají, jak 
zpřístupnit haldu Emu tak, 
aby to bylo bezpečné a také 
v souladu s českou legislati-
vou. Vstup na nejvyšší haldu 
města a donedávna ještě 
hojně navštěvovaný turis-
tický cíl ve Slezské Ostravě 
zakázal majitel haldy, spo-
lečnost RPG RE Land, s.r.o.

„Nemůžeme na haldě zaručit bez-
pečnost,“ vysvětluje mluvčí RPG 
Petr Handl, proč se společnost k to-
muto kroku v měsíci srpnu odhod-
lala. Na stromech kolem haldy nyní 
visí několik cedulek informujících 
příchozí, že vstup je zakázán. Na 
otázku, zda těm, kteří zákaz poruší, 
hrozí nějaký postih, Handl odpo-
vídá, že samozřejmě ano, neboť se 
jedná o soukromý pozemek. „Oplo-
tit celé území je ovšem prakticky 
nemožné, těžko budeme celé území 
haldy Ema kontrolovat,“ doplňuje 
Handl.

Na magistrátu se již konalo zasedání 
pracovní skupiny všech zainteresova-
ných. Téma bylo jasné. Jak problém 
s Emou řešit. Ta totiž figuruje v mnoha 
turistických průvodcích, hromadné 
výstupy na 315 metrů vysoký vrchol 
pořádali ještě nedávno turisté, ostrav-
ští umělci i městské organizace.

Ze schůzky na ostravské radnici 
právě vyplynulo, že způsobem, jak 
bezpečně na haldu, se mají zabývat 
experti z Diama. „Dohodli jsme se 
také, že město nebude Emu dopo-
ručovat jako lokalitu vhodnou pro 
výlety,“ doplňuje Petr Handl.
Senátor a slezskoostravský starosta 
Ing. Antonín Maštalíř doufá, že se 
problém brzy vyřeší. „Jsem přesvěd-
čen, že město se se společností RPG 
bude umět domluvit. Trvalý zákaz na 
haldu by byla hloupost. Zvláště poté, 
co do propagace haldy investovali 
Klub českých turistů i obvod Slezská 
Ostrava,“ říká starosta Maštalíř. „Vě-
řím, že se ledy prolomí. Vždyť Ema 
je jedním z nejnavštěvovanějších 
míst v Ostravě,“ dodává starosta.
To potvrzuje za Klub českých turistů 
i Herbert Schenker. Muž, kterému 
jeho přátelé přezdívají ředitel haldy 
Ema. Důvod je jasný. Schenker je 

neúnavným propagátorem haldy. 
Spolu se svými kolegy z turistického 
oddílu SSK Vítkovice pořádají na 
haldu pravidelné novoroční výstupy, 
kterých se účastní stovky nadšených 
lidí. „Letos se má konat sedmý ročník. 
Jestli se situace nezmění, nebudeme 
pořádat výstupy na haldu Ema, ale 
pod haldu Ema,“ reaguje Schenker na 
novou situaci. Cílem se má stát prostor 
pod vrcholem s informační cedulí, 
kterému turisté přezdívají náměstíčko. 
Tam se ještě může. Zákaz se vztahuje 
na samý vrchol haldy, který je místy 
stále teplý a stoupá z něj dým.
„Společnost RPG svým způsobem 
chápu. Mají jistě obavy, že se na 
haldě může něco stát. Třeba, že se 
někdo někam propadne, i když je to 
velmi málo pravděpodobné,“ pře-
mýšlí „ředitel haldy“ Schenker nad 
nečekaným zákazem.  /jk/ 

VAROVÁNÍ. Vrchol haldy je obklo-
pen novými cedulkami. 
FOTO/JAN KRÁL

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Na mno ha  
místech obvodu Slezská 
Ostrava se v těchto dnech 
konají investiční akce 
a opravy. Spravují se chod-
níky, bytové domy stejně 
jako domovy pro seniory 
či knihovny.

Stavbaři dokončují opravy chod-
níků a schodišť na Bohumínské 
ulici před místním obchodním stře-
diskem. „Staré chodníky i schodiště 
už volaly po opravě, na některých 
místech se doslova propadaly. Jsme 
velmi rádi, že se nám podařilo dát 
dohromady finanční prostředky 
a chodníky spravit. Na Bohumínské 
ještě v brzké době počítáme s úpra-
vou vjezdu na parkoviště směrem 
k budově Policie ČR. Tak, aby byl 
bezpečnější a přehlednější,“ říká mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková.
Obdobně velké opravy se během 
prázdnin povedly například i na ulici 
Heřmanické. Spraveny jsou objekty 
Domu s pečovatelskou službou Heř-
manice. „Domy už byly ve špatném 
stavu. Navíc jejich provozování bylo 
energeticky náročné. Je určitě dobře, 
že se nám podařilo opravit objekty, 
ve kterých žijí naši senioři,“ konsta-
tuje místostarosta Ing. Petr Janíček.
V těchto dnech se také uskutečnilo 
mnoho investičních akcí a oprav, které 
směřují ke zlepšení podmínek bydlení 
ve všech částech obvodu. Zde jsou 
alespoň některé akce většího rozsahu: 

Opravy bytových domů
V rámci dotačního programu EKO-
TERMO 1 byla vyměněna okna 
a zateplena fasáda tří domů a spo-
jovacího krčku DPS Heřmanice.

V rámci energetických úspor došlo 
či dojde ještě letos k výměně oken 
v obytných domech na ul. Bohumín-
ská 91, 93, Bohumínská 134, 136 
a 138, Henryho 4 a 6, Dědičná 6 a 8. 
Rovněž byla vyměněna okna v kul-
turním domě Na Druhém v Mugli-
nově a je připravena výměna oken 
v knihovně na Hladnovské 47.

Vyměněny jsou výtahy v panelo-
vých domech na Hladnovské 73 
a Želazného 2.
Začne komplexní rekonstrukce by-
tového domu Nová Osada č. 4.
Bylo opraveno a celkově zrekonstru-
ováno téměř 20 bytových jednotek 
v jednotlivých domech v rámci obvodu.

Opravy komunikací  
a chodníků
Nemalá pozornost je věnována 
i opravě komunikací a chodníků 
v našem obvodě.

Proběhla oprava chodníku na ul. 
Bernerova.
Probíhá rekonstrukce chodníků, 
schodišť a přilehlých ploch kolem 
nákupního střediska na Kamenci.
Je zahájena rekonstrukce chodníku 
na ul. Bohumínská ve směru od za-
stávky Kamenec po ul. Dědičnou.
Letos proběhnou opravy cest a chod

níků v Heřmanicích v okolí ul. Záblatské, 
a to ul. Kubicova, Nad Dvorem, Dostá-
lova a pravděpodobně K Maliňáku.
Proběhne 1. Etapa regenerace síd-
liště Muglinov v prostoru ul. Křiž-
kovského a Vdovské.
Dojde k rekonstrukci části náměstí 
J. Gagarina. 
Bylo rekonstruováno hlavní scho-
diště Slezskoostravské radnice.
I když vyjmenované akce jak v ob-
lasti bydlení, tak opravy komunikací 
a chodníků, představují finanční ob-
jem v řádu desítek miliónů korun, je to 

při celkovém počtu bytů v obvodě pře-
sahujícím 1500 jednotek a největší roz-
loze městského obvodu ze všech pořád 
jen kapka v moři ve srovnání s potře-
bami obvodu. Z tohoto důvodu je kaž-
doročně zpracováván vedením obvodu 
kapitálový rozpočet na následující rok 
a kapitálový výhled na další tři roky, 
ve kterém jsou specifikovány priority 

obvodu a tyto jsou následně v úzké 
součinnosti s vedením statutárního 
města Ostravy dávány do souladu s re-
álnými finančními možnostmi. Přejme 
si proto, aby příští rok byl minimálně 
tak úspěšný jako ten letošní.
Vedení obvodu má jako jednu z hlav-
ních priorit i školy a školky v naší 
působnosti. V této oblasti je profinan-
cován téměř stejný objem finančních 
prostředků jako do oprav bytového 
fondu. Investicím do školských zaří-
zení se budeme věnovat v říjnovém 
čísle Slezskoostravských novin. /red/

Během léta vyrostly nové chodníky, domy získaly nové omítky 
Na Slezské se staví a opravuje 

 INVestIce. Místostarostka MUDr. Hana Heráková a místostarosta Ing. Petr Janíček diskutují nad plánem investic 
na rok 2012. FOTO/ARCHIV

dlAžbA. Stavebníci nově vydláž-
dili chodníky na Bohumínské ulici. 
 FOTO/JAN KRÁL

Jak trávili lidé léto na Slezské? 
Tak například hodně poslouchali 
hudbu. Stovky návštěvníků přišly 
na mezinárodní festival křesťan-
ských skupin Slezská lilie, ještě 
více diváků pak obsadilo nádvoří 
slezskoostravského hradu, aby 
poslouchali skupiny na rovněž 
mezinárodním Slezskoostravském 
festivalu Rock Fest. 
Více než kultura lákala ctěné ná-
vštěvníky cizokrajná zvířata. Počty 
návštěv v ZOO ve Slezské Ostravě 
lámou všechny rekordy. A to možná 
i díky obrovské kostře známé hro-
šice Rózy, kterou v jednom z míst-
ních pavilonů nově vystavili. A už 
v těchto dnech začínají v ZOO další 
mohutné úpravy a přestavby. Ty se 
nakonec nevyhnuly ani obvodu 
Slezská Ostrava. Na kameneckém 
sídlišti se dláždilo a spravovalo 
stejně jako na mnoha místech 
v Heřmanicích, v Muglinově nebo 
ve Slezské Ostravě. A děti takřka 
stály fronty na nové houpačky.  
Stranou pozornosti redakce ne-
zůstal tentokrát ani Most Pionýrů 
se svojí poněkud až příliš dob-
rodružnou historií. Takže pře 
jeme příjemné čtení stejně jako 
příjemné babí léto.

Jan Král, redaktor

Editorial

www.slezskaostrava.cz
www.slezskaostrava.tv

6. zasedání zastupitelstva se uskuteční 22. září 2011 
od 9.00 hodin v KD Muglinov, ul. Na Druhém č. 4

Vážení spoluobčané,
vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava se vám velice omlouvá za 
narušení pohody bydlení způsobené 
hlukem z akce konané ve dnech 27. až 
28. srpna 2011 v nočních a ranních 
hodinách v areálu bývalého dolu Tro-
jice. Ačkoliv jsou možnosti městského 
obvodu k zákazu takovéto akce ome-
zené, v tomto případě nebyla učiněna 
dostatečná předběžná opatření, a to 
v důsledku pochybení zaměstnance 
zařazeného do Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava. V současné 
době přijímáme opatření, aby se celá 
situace již neopakovala. 

Děkujeme za pochopení.

Veřejná omluva:
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Dárky pro úspěšné žáky
Již tradičně se 27. června naplnily 
prostory obřadní síně slezskoos-
travské radnice žáky základních 
škol městského obvodu, kteří ukon-
čili povinnou školní docházku. 
Absolventi základních škol obdrželi 
na památku z rukou místostarostky 
paní MUDr. Hany Herákové pa-
mětní list, který jim bude připomínat 

školní léta strávená ve Slezské Os-
travě, a od místostarosty Ing. Petra 
Janíčka pamětní medaili a minia-
turu radnice. Představitelé Slezské 
Ostravy popřáli žákům hodně úspě-
chů při dalším vzdělávání, zdraví 
a pohodu v osobním životě.
Slavnostní atmosféru umocnili žáci 
ZŠ Bohumínské – Dominik Duda 
hrou na klavír, sourozenci Denisa 
a David Hyršovi zahráli čtyřručně.
Na závěr dopoledne byli někteří 
žáci za výborné studijní výsledky, 
za reprezentaci školy, za práci ve 
školní samosprávě a reprezentaci 
školy ve sportovních soutěžích, od-
měněni volnou vstupenkou do mul-
tikina Cinestar.
Všem absolventům základní školy 
přejeme hodně úspěchů v dalším 
životě. 

Za odbor školství a kultury  

Mgr. Petra Nitková

HEŘMANICE/ Psovodi 
Policie České republiky 
i Městské policie Ostrava 
našli neobvyklé možnosti 
pro využití starých důlních 
budov. 

Začali v nich cvičit služební psy. 
Má to několik výhod. Psi mohou 
absolvovat výcvik v neobvyklém 
prostředí a navíc v okolí ubývá zlo-
dějů, kteří jinak takové budovy po-
měrně často navštěvují.
Hlavní budovu někdejšího dolu 
Rudý říjen, později přejmenova-
ného na Heřmanice, nyní často 
obklopují policejní auta a dodávky. 
V okolí se ozývá hlasitý štěkot slu-
žebních psů. 
„Takový areál je unikátní,“ říká o bu-
dově někdejšího ředitelství dnes opuš-
těného dolu nadpraporčík Aleš Plaček, 
vedoucí skupiny základních kynolo-
gických činností PČR Ostrava. „Pro 
výcvik služebních psů využíváme 
také areál bývalých kasáren na Hra-
nečníku. Jenže po určité době psi už 
tento prostor znají. Potřebujeme pro ně 
nové prostředí, aby se nenechali ukolé-
bat znalostí terénu a naplno využívali 

všechny své smysly. Aby, lidově ře-
čeno, svou práci neflinkali,“ dodává 
policejní kynolog Plaček. A jako ono 
nové prostředí slouží nyní policistům 
prostory heřmanického dolu, ve kte-
rém se přestalo těžit v první polovině 
devadesátých let.
Na začátku měsíce srpna zde vůbec 
poprvé spolu cvičili své psy repub-
likoví i městští policisté. „Jsme 
dvě oddělené bezpečnostní složky 
v jednom městě. Jde o to, abychom 
si zvykli v naší specializaci úzce 
spolupracovat,“ říká Aleš Plaček 
o společném cvičení. „Snažíme si 
s kolegy vyjít vstříc. Spolupráci po-
třebujeme,“ souhlasí s Alešem Plač-
kem Aleš Dvořák, vedoucí skupiny 
psovodů městské policie. 

Ve sklepě a potmě
Celý den v opuštěném areálu dolu 
cvičily na dvě desítky psovodů se 
třiceti psy. Chátrající budovy na-
bízejí spoustu míst, kde se mohou 
figuranti před psy schovat, a na-
podobit tak atmosféru skutečného 
ostrého zákroku. „V areálu prová-
díme nácvik vyhledávání ukrytého 
pachatele. Figurant se schová na 

vhodné místo. Využít se tady dají 
jak temné kouty zchátralých budov, 
tak například i staré skříně. Pes pak 
musí ukrytou osobu vyhledat a pso-
vodovi štěkotem oznámit, kde se 
nachází. Ve službě tak eliminujeme 
případné ohrožení zakročujících 
policistů ukrytým pachatelem,“ po-
pisuje scénář výcviku Aleš Plaček.

Součástí areálu dolu v Heřmanicích 
jsou i temné sklepy, ve kterých se 
mohou figuranti ukrýt. „K trestné 
činnosti dochází zpravidla v noci. 
Služební psi tak zasahují v pro-
storách, kde je tma a není vidět,“ 
vysvětluje výhody takového cvi-
čení kynolog městské policie Petr 
Svačinka.

Kynologové republikové policie 
cvičí své psy v opuštěné budově pra-
videlně už druhý měsíc, jejich měst-
ští kolegové se k nim přidali až před 
pár týdny. „Místo dobře známe, pro-
tože je tady stále co ukrást. To sem 
určité lidi přitahuje. Kolem dolu 
provádíme zvýšený dozor,“ popisuje 
situaci na konečné trolejbusu v Heř-
manicích Aleš Dvořák.
Poté, co sem policisté začali jezdit 
se svými psy ve velkém, je všude 
větší klid. „Jakmile se kdekoli 
začnou ve větší míře objevovat 
psovodi a hlídky, nepřizpůsobiví 
občané s nekalými úmysly se tako-
vým místům přirozeně vyhnou. Ta-
ková forma výcviku je tak zároveň 
i přínosem pro obvod. Jednoduše 
se tolik nekrade,“ pochvaluje si 
kynolog Svačinka, jaké má cvičení 
se psy vedlejší účinky. „Máme kde 
zdokonalovat schopnosti našich psů 
a zároveň tak chráníme majetek. Je 
to velmi efektivní forma policejní 
práce,“ potvrzuje slova svých ko-
legů i policista Aleš Plaček. /jk/

ZÁKROK. Policisté cvičí psy před bývalým dolem Heřmanice. Vpravo poli-
cista Aleš Plaček.  FOTO/JAN KRÁL

V někdejším Rudém říjnu cvičí policie psy. A krádeží ubývá
Využití zavřených dolů? Kynologie

Domov pro seniory Kamenec ob-
držel od Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR certifikát kvality. 

Tento certifikát získal mezi prv-
ními pěti takto oceněnými zaří-
zeními v zemi. Certifikát uděluje 
Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR a další organi-
zace. Odborníci na problematiku 
péče o seniory vyhodnocují před 
udělením tohoto certifikátu 284 
kritérií v oblastech, jakými jsou 
ubytování, stravování nebo péče. 
Ředitel domova Ing. Juraj Chomič 
řekl, že cílem projektu je napo-
moci orientaci seniorům a jejich 
blízkým v otázce úrovně posky-
tovaných služeb. „Domov pro 
seniory Kamenec si dosaženého 
ocenění velice váží, je oceněním 
práce všech zaměstnanců a také 
závazkem do budoucna,“ konsta-
toval ředitel. 

/red/

V pavilonu hrochů odhalili 
pracovníci ostravské ZOO 
nový exponát. Je jím kostra 
hrošice Rózy. Hrošice byla 
unikátem ostravské ZOO 
již za svého života. Nyní je 
unikátem i po smrti. Jiná ta-
ková hroší kostra totiž není 
k vidění v celé zemi.

„Je to můj dlouhodobý sen,“ říká 
u kostry vážící dvě stě kilogramů 
ředitel ZOO Ing. Petr Čolas. 
„Chceme propojovat zahradu nejen 
s botanickou zahradou, ale časem 
i s nějakými etnografickými prvky, 
s historií i vývojem. Podobné pre-
paráty, jaký je právě hroší kostra, 
nepochybně do každé takovéto 
instituce patří,“ vysvětluje ředitel 
Čolas, proč se pracovníci ZOO 
odhodlali velikou kostru vystavit 
všem na obdiv. „Chceme v tako-
vém trendu pokračovat. Záleží 
jenom na nás, jak budeme šikovní 
ve shánění finančních zdrojů,“ do-
dává ředitel.
Preparovat kostru hrocha není nic 
snadného ani levného. Úpravy 
kostry vyšly ZOO na více než sto 
třicet tisíc korun. Kostra putovala 
do preparátorské dílny až do jižních 
Čech. „Jde o vysoce specifickou 
záležitost. V republice není moc 
lidí, kteří by dokázali udělat úplný 
kosterní preparát. Stačí se podívat, 
jak je obrovský. My jsme vsadili na 
jistotu. Na jihočeského preparátora, 
který už pro nás v minulosti dělal 

menší věci a vždy v perfektní kva-
litě,“ říká ředitel ZOO. 
Kostru bylo nejprve nutné zbavit 
organické hmoty, pak nakonzer-
vovat a nakonec velmi složitým 
způsobem složit. Přepravit celou 
složenou kostru z jižních Čech do 
Ostravy nebylo možné, musela se 
převézt po částech a složena byla 
až na místě. Vše bylo nutné udělat 

samozřejmě tak, aby kostra držela 
pohromadě.
Zda jde o opravdu jedinou hroší 
kostru k vidění nejen v České re-
publice, ale i na Slovensku, o tom 
ředitel Petr Čolas nepochybuje. „Je 
to jediný veřejnosti přístupný pre-
parát. Samozřejmě ale nemůžeme 
vyloučit, zda si některý z nad-
šenců v soukromí podobnou kostru 

nenechal vypreparovat. Ale nikdo 
o ničem podobném neví,“ konsta-
tuje Čolas.
Šárka Kalousková, mluvčí ostravské 
ZOO, připomíná, že chov hrochů 
má v ostravské zoologické zahradě 
dlouholetou tradici. Byla to právě 
hrošice Róza, která v roce 1972 
porodila první hroší mládě v teh-
dejším Československu. „Nemáme 

tak historicky pouze první nedávno 
narozené slůně v republice,“ kon-
statuje Kalousková.
Vystavení hroší kostry není zdaleka 
jedinou čerstvou změnou v ZOO ve 
Slezské Ostravě. V měsíci září má 
začít v místech, kde kdysi stávala re-
staurace, výstavba návštěvnického 
centra. „Půjde o jednu z historicky 
největších staveb v ZOO,“ zdůraz-
ňuje ředitel Petr Čolas. Návštěvníci 
zde najdou novou restauraci i různá 
posezení, důkladnou proměnou 
projde i okolí plánovaného centra. 
Dokončeno má být už za rok. 
V průběhu měsíce září také začnou 
rozsáhlé úpravy čtyři roky vypuště-
ného rybníka vedle pavilonu slonů. 
Velký rybník čeká odbahnění, 
úprava břehů i vybudování ost-
růvků, na kterých mohou odpočívat 
ptáci. 

/jk/

Domov na Kamenci 
má certifikát kvality

ceRtIFIKÁt. Slavnosti předávání vý-
jimečného certifikátu pro Domov se-
niorů se zúčastnil i senátor a starosta 
městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing. Antonín Maštalíř (vpravo).  
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

V ZOO na Slezské je první kostra hrocha 
v zemi. Na památku Róze

O hrošici Róze
Narodila se 20. června 1961 v Mnichově.
Do ZOO Ostrava, kde žila 42 let, dorazila 16. listopadu 1967.
Byla nejdéle chovaným zvířetem v ZOO Ostrava.
Uhynula 7. října 2009 ve věku 48 let.
Porodila deset mláďat, osm z nich se podařilo odchovat.
První hroší mladě v tehdejší ČSSR se Róze narodilo 30. ledna 1972.
Poslední mládě Róza porodila 19. prosince 1991.
Jako u prvního hrocha na světě bylo u Rózy pozorováno kojení cizích 
mláďat. Kojila i svá vnoučata.

KOstRA. Hroší kostra váží dvě stovky kilogramů. Jinde v Česku ani na Slo-
vensku nic podobného neuvidíte.  FOTO/JAN KRÁL

HOdNĚ ŠtĚstÍ. Místostarostové 
MUDr. Hana Heráková a Ing. Petr 
Janíček blahopřejí žákům základ-
ních škol. FOTO/JAN KRÁL
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Pracovníci ZOO ve Slezské Ostravě 
mají důvod k radosti. Zoologická 
zahrada má už nyní tolik návštěv-
níků, jako za celý loňský rok. Právě 
v polovině měsíce srpna prošel bra-
nou ZOO přesně 328 621. návštěv-
ník. „Proč oslavujeme toto nekulaté 
číslo? Protože přesně u něj víme, 
kdy tento návštěvník přišel do 
ZOO vloni. Bylo to na Silvestra,“ 
vysvětluje mluvčí zahrady Šárka 
Kalousková. 
„Do této chvíle tedy přišlo do naší 
ZOO tolik lidí, co za celý loňský 
rok!“ dodává Kalousková.

 Významným návštěvníkem se 
stal pan Adrian Machon z pol-
ského města Ruda Śląska ležícího 
nedaleko Katowic. Do Ostravy za-
mířil se svou partnerkou. Kromě 
pamětního listu pár obdržel tašku 
s upomínkovými předměty. Podle 
Kalouskové si ZOO ve Slezské 
Ostravě vybírají za svůj cíl nejen 
lidé z blízkého okolí a polského 
příhraničí, ale stále častěji při-
jíždějí i ze vzdálenějších míst jak 
z České republiky, tak i Polska 
a Slovenska. 

/red/

Členové Základní kyno-
logické organizace č. 537 
Ostrava-Muglinov se 19. čer-
vence zúčastnili ukázky vý-
cviku psů na letním táboře 
v Pusté Polomi. 

Ukázka byla zaměřena na praxi. Naši 
psovodi se začlenili do ukázky, kde 
byla zinscenována dopravní nehoda 
osobního automobilu s cyklistou. Té 

se účastnily i složky Integrovaného 
záchranného systému. 
Naši členové zde suplovali psovody 
policie, kdy docházelo k okrádání 
zraněných účastníků dopravní ne-
hody. Děti zde mohly vidět, jak se 
jednotlivé složky IZS zapojují u do-
pravní nehody. Nejvíce se dětem lí-
bila ukázka ze služební kynologie, 
zaměřené na zabránění demon-
strace. Po letních prázdninách chce 

ZKO OstravaMuglinov uspořádat 
bezplatný kurz poslušnosti na cvi-
čišti na ulici Kancuczkého v Os-
travěHrušově. Tento kurz bude 
zaměřen na to, aby občané v na-
šem obvodě věděli, jak se mají ke 
svým čtyřnohým přátelům chovat, 
a uměli ovládat svého psa. Zabrání 
tak zejména bezdůvodnému napa-
dení psem. 

Petr Svačinka

OblIbA. Na Slezskou Ostravu do 
zdejší ZOO míří stále více návštěv-
níků. Adrian Machon s přítelkyní byl 
letos 328 621 platícím hostem. 

Lidé z Muglinova v minulém století spořili na kostel, ženy pilně cvičily v místním Sokole

MUGLINOV/ Jan Lička 
z Muglinova předal zá-
stupcům slezskoostravské 
radnice neobyčejný dar. 
Účetní knihy a další písem-
nosti svého otce Leonharda 
Ličky. 

Ten byl mimo jiné v letech 1936 
až 1939 druhým náměstkem slez-
skoostravského starosty a obecním 
pokladníkem. A nejenom to. Le-
onhard Lička se také angažoval ve 
Spolku pro stavbu římskokatolic-
kého kostela v OstravěMuglinově 
nebo ve spolku Slezská Matice 
osvěty lidové.
„Můj otec byl velmi akurátní a pra-
covitý člověk. Dnes vůbec nechápu, 
jak všechny své aktivity mohl stih-
nout,“ prohlašuje o Leonhardovi 
Ličkovi jeho syn, devadesátičtyř-
letý Jan Lička. 
Leonhard Lička se narodil v roce 
1878. Od svých šestnácti let praco-
val jako havíř vozač na dole Trojice. 
Později se vypracoval. Slezskou 
Ostravu reprezentoval 21. září 1937 
na pohřbu T. G. Masaryka. Byl ma-
jitelem vstupenky pro jednu osobu 
na místě vyhrazeném českosloven-
ské samosprávě na Staroměstském 
náměstí. „Na pohřeb jsem byl de-
legován obecním zastupitelstvem,“ 
napsal vlastnoručně Leonhard 
Lička na druhou stranu vstupenky. 
Ta se díky jeho synovi zachovala 
dodnes a poputuje i s dalšími pí-
semnostmi do archivu.
„V rodině se vzpomíná, jak si pá-
nové na Masarykův pohřeb koupili 

nové cylindry,“ říká Libuše Lič-
ková, manželka Jana Ličky. Mi-
mochodem, manželé jsou spolu od 
roku 1950.
Ličkovi žijí ve velkém stavení na 
muglinovské Pěší ulici. Postaveno 
bylo v roce 1905. „Z dětství si pa-
matuji, že všude kolem bývala pole. 
V okolí stávalo jen pár přízemních 

baráků,“ vzpomíná Lička. Rodina 
opatruje i faktury za kominické 
práce na domě z roku 1928. Komi-
ník Josef Kamyček si vyfakturoval 
26 korun a 50 haléřů. Ze strohosti 
dnešních formulářů by se asi teh-
dejším pánům udělalo mdlo. Fak-
turu z roku 1928 zdobí andělíček 
s kominickou koulí. A obdobnou 
fakturu z roku 1925 zase zkrášlují 
dva rozesmátí kominíci. 

Peníze na kostel i na spro-
pitné
Tři velké účetní knihy pak vy-
povídají o snahách vybudovat 
v Muglinově kapličku Panny Marie 
a později i římskokatolický kostel. 
Leonhard Lička vedl pečlivě každý 
příjem i výdaj. Spolek pro stavbu 
kaple byl založen už v roce 1906. 

Později, od dvacátých let, chtěli 
takto muglinovští získat peníze na 
kostel. „Ten kostel měl stát hned 
vedle muglinovského hřbitova,“ 
vzpomíná Jan Lička. 
Dary přicházely štědře i v pová-
lečných letech. Lidé nejčastěji po-
sílali částky okolo padesáti korun. 
Ještě v roce 1947 se vytáhl Místní 
národní výbor ve Vrbici u Bohu-
mína. Do Muglinova poslal celé 

dvě stovky. Záznamy končí rokem 
1951. Tehdejší doba stavbě nových 
kostelů rozhodně nepřála. Kostel 
v Muglinově nestojí dodnes.
O minulém životě v Muglinově 
snad nejvíc vypovídá účetní kniha 
Slezské Matice osvěty lidové. Dne 
29. května 1931 se konala dětská 
slavnost na muglinovském sokol-
ském hřišti. Na vstupném vybrali 
837 korun a za uzenky 454 korun. 
Úctyhodná je tržba za likéry. Ce-
lých 581 korun.
O rok později si v kolonce vydání 
Leonhard Lička poznamenal, že 
pivo hudebníkům stálo 54 korun, 
papír na dekoraci 40 korun a spro-
pitné celých 11 korun.

Po Leonhardu Ličkovi se dochoval 
i na stroji psaný zpravodaj TJ So-
kol Muglinov z ledna roku 1935. 
Manželka sokolského starosty paní 
Autratová ve zpravodaji vybízí, aby 
„žena sokolská byla kněžnou všeho 
dobrého a krásného“. Popisuje, 
jakou měla radost, že i sami soko-
lové přiznávají, že „sestry cvičí do-
konce pilněji než muži“. „Tak jest to 
správné,“ konstatuje Autratová.
Ze světa nezmizel ani leták infor-
mující o tom, že 1. listopadu 1939 se 
v Muglinově otevřela pošta. „Obec 
učinila pro potřebu občanstva vše, co 
bylo v její moci,“ konstatuje v letáku 
tehdejší Obecní rada v Muglinově, 
tehdy už pod německou kuratelou. 
„Byla by veliká škoda, kdyby se 
všechny ty věci někde ztratily. Proto 
jsem je předal na zasedání zastupi-
telstva vedení slezskoostravské rad-
nice,“ vysvětluje neobvyklý dar Jan 
Lička. „Moc mne těší, že ještě pro 
někoho snad budou zajímavé a bu-
dou tak žít dál,“ myslí si.  /jk/

Psovodi cvičili v Polomi

PAMĚtNÍcI. Manželé Jan a Libuše Ličkovi opatrovali po desetiletí písem-
nosti rodiny Ličků.  FOTO/JAN KRÁL

VstUPeNKA. Tehdejší VIP vstupen-
ka pro členy samosprávy na pohřeb 
T. G. Masyryka. Slezskou Ostravu na 
pohřbu reprezentoval i Leonhard 
Lička.

FAKtURA. Kominický mistr Josef 
Kamýček vystavovil v roce 1928 
účet za své služby s úctou.

ÚČetNIctVÍ. Leonhard Lička vedl 
účetnictví přesně. V roce 1932 do-
stal od Slezské Matice osvěty lidové 
školník Choleva za výpomoc na 
slavnostech celých 20 korun.

ZOO a rekordní návštěvy

2. ročník seriálu skokových závodů
pro děti, juniory a mladé jezdce

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

2. kolo proběhne v sobotu 10. září 2011

v areálu Střediska DVOREČEK v Ostravě - Kunčičkách.

Od 9:00 soutěže do 80 cm a ZM

od 13:00 soutěže Z a ZL.

Firemní záhlaví i pohlednice
Archiv města Ostravy zve na tra-
diční zářijovou výstavu s názvem 
Firemní záhlaví – z pokladů ko-
merční grafiky, jejíž obsah asi nej-
lépe může charakterizovat slogan 
„Firmu nejlíp představí – dopisnice, 

záhlaví“. Na výstavě budou prezen-
tována drobná komerční grafická 
dílka, která byla zhotovena na za-
kázku od konce 19. století do 40. let 
20. století.

Účetní knihy Leonharda Ličky
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Hned tři nové dětské koutky vyrostly 
v posledních měsících na území ob-
vodu Slezská Ostrava. Dva na síd-
lišti Muglinov, jeden na sídlišti na 
Kamenci u ulice Bohumínské. „Před 
třemi lety jsme museli na sídlištích 
zrušit nevyhovující stará pískoviště. 
Jsem ráda, že se letos podařilo zbudo-
vat prozatím alespoň několik hracích 
koutků pro naše nejmenší. Vytipo-
vali jsme tři lokality, upravili povrch 
a naistalovali jsme několik herních 
prvků s pískovištěm pro předškolní 
děti a kolem nové lavičky,“ popisuje 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková. „Sami občané nám ale nyní 

hlásí, že podobných skluzavek, hou-
paček, skákadel apod. je ve Slezské 
Ostravě stále málo a že děti na ně 
stojí fronty. Ráda bych, aby se nám 
v nejbližší budoucnosti podařilo pro 
naše děti, ale i jejich rodiče, vybudo-
vat klasické moderní dětské hřiště 
se vším, co k tomu patří. Zatím jsou 
nové hrací prvky v Muglinově a na 
Kamenci v rolích prvních vlaštovek. 
Naším cílem je, aby maminky nemu-
sely s dětmi až za řeku do Komen-
ského sadů,“ říká místostarostka. 
Poděkování patří sponzorům, kteří 
se nemalou měrou o hřišťátka za-
sloužili.  /red/

Kdo si hraje, nezlobí…
Tak uvažovali ve škole 
v Kunčičkách před vypuk-
nutím prázdnin. Dětem 
nabídli otevřenou školu 
i v době volna. V čase, kdy 
prší nebo děti nemají co dě-
lat a potulují se po ulicích, 
mohly přijít do školy a zú-
častnit se předem připrave-
ného programu.

Celkem proběhlo dvanáct akcí. 
Žáci viděli spolu se skanzenem 
festival romské písně v Rožnově 
pod Radhoštěm, podnikli výlet na 
Slezskoostravský hrad, podívali se 

na Ostravu z radniční věže. Na-
vštívili lázně Teplice nad Bečvou 
a vyjeli na Pustevny. Nejen pěšími 

aktivitami se děti bavily. Celé jedno 
dopoledne protančily s tanečním 
souborem Merci z Brna. A aby ni-
kdo neměl pocit, že je do něčeho 
nucen, mohl jen tak přijít a strávit 
čas na počítačích či v tělocvičně. 
Některé akce byly navštívené čet-
něji, jiné méně, každopádně se 
dobrý záměr osvědčil.
Sluší se poděkovat občanskému 
sdružení Horizont, které něko-
lik akcí zaštítilo. Velký dík patří 
rovněž paním učitelkám, které 
v době své dovolené přišly a akce 
zorganizovaly.

Mgr. Jiří Smělík 

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Hned 
několik mateřských škol 
v městském obvodu Slezská 
Ostrava splynulo do dvou 
větších subjektů. Pro rodiče 
i jejich děti se nic nemění. 
Akorát snad to, že školky by 
teď mohly být lepší. Říkají 
to i jejich nové ředitelky. 

Sloučení první.  
Bohumínská ulice
Administrativně nyní pod jednu 
mateřskou školu spadají školy na 
ul. Bohumínská, Slívova, Nástupní 
a Frýdecká. Oficiální název nové 
školy je Mateřská škola Slezská Os-
trava, Bohumínská 68, příspěvková 
organizace, jejíž ředitelkou byla od 
1. července, na základě konkurs-
ního řízení, Radou městského ob-
vodu Slezská Ostrava, jmenována 
paní Bc. Milena Kolková. Kapacita 
školky je 164 dětí.
„Ředitelka má nyní mnohem větší 
možnosti operovat s finančními pro-
středky. Přesouvat je tam, kam je 
zrovna zapotřebí. Ať už na hračky, 
vybavení školy, školních zahrad 
a účinnější využívání grantové poli-
tiky města a evropských fondů“ po-
pisuje 36letá Milena Kolková výhody 
nového systému, který mimo jiné 
usnadní zajištění prázdninového pro-
vozu. „Má koncepce byla postavená 
na individuálním přístupu k dítěti, 
na dobrých vztazích i komunikaci 
jak s rodiči, tak zřizovatelem. Hlav-
ním záměrem mé koncepce je, aby 
se děti i rodiče v mateřských školách 
cítili dobře a bezpečně, byly spoko-
jené, mohly rozvíjet své individuální 

dovednosti a schopnosti a na mateř-
skou školu vzpomínali s láskou,“ při-
bližuje Milena Kolková, čím členy 
konkursní komise přesvědčila. Ve 
svém oboru není žádným nováčkem. 
Až do svého nového jmenování byla 
ředitelkou MŠ Chalupova s odlouče-
ným pracovištěm Antošovická.
Nejvíce změn ze všech takto slou-
čených školek čeká po prázdni-
nách na děti navštěvující školku na 
ulici Slívova. „Opravují se sociální 

zařízení pro děti, mění se pod-
lahy a koberce,“ líčí změny ještě 
před začátkem školního roku nová 
ředitelka. 
Školky ve Slezské jsou nyní na tom 
obdobně jako školky v celém městě. 
„O místa ve školkách je velký zájem 
a dětí přebývá, je jisté, že všech 164 

míst bude v naší školce zaplněno,“ 
uvedla paní ředitelka.  
„Rádi bychom nabídli rodičům 
podle jejich zájmu kroužky pro děti, 
společenské akce jak pro rodiče 
s dětmi, tak i pro širokou veřejnost. 
Věřím, že se nám to podaří,“ vyslo-
vila přání paní ředitelka.

Sloučení druhé.  
Komerční ulice
Sloučeny byly i mateřské školy na ul. 
Keramická, Chalupova, Komerční 
a Antošovická. Všechny nyní nesou 
oficiální název Mateřská škola Slez-
ská Ostrava, Komerční 22a, příspěv-
ková organizace, jejíž ředitelkou 
byla od 1. července, na základě kon-
kursního řízení, Radou městského 
obvodu Slezská Ostrava, jmenována 
paní Mgr. Jarmila Chlopková. Kapa-
cita školy je 172 dětí.
 „Budeme moci lépe hospodařit 
s finančními prostředky, paní uči-
telky nebudou zbytečně zatěžovány 
administrativou a provozními pro-
blémy a budou se moci plně věnovat 
dětem,“ říká o změnách nově jme-
novaná ředitelka školy Mgr. Jarmila 
Chlopková. Dodává, že větší subjekt 
se může lépe zapojit do evropských 
projektů. Jednodušeji se mohou or-
ganizovat i volnočasové aktivity 
pro děti, například kurzy keramiky, 
kroužky tance, aby je mohly využí-
vat děti z více než z jediné školky, 
jak tomu bylo před sloučením.
„Větší investice nyní potřebuje 
zejména školka Komerční,“ popi-
suje stav jí svěřených mateřských 
škol ředitelka Chlopková. Školka 
na Komerční volá po nové fasádě, 

už během prvního pololetí tohoto 
školního roku se budou moderni-
zovat třídy. „Školky v Koblově a na 

ul. Keramické jsou po generálce 
a dobře vybavené,“ hodnotí stav 
a vybavení dalších budov ředitelka.
I ona, stejně jako její kolegyně Mi-
lena Kolková, musela projít před 
prázdninami vítězně vypsaným 
konkursem. „Školky v obvodu 

znám víc než dobře. Začínala jsem 
v mateřské škole Nástupní, pak jsem 
působila na mateřské škole Antošo-
vické, Chalupova i na Komerční. 
Posledních dvacet pět let jsem byla 
ředitelkou v mateřské škole Kera-
mická,“ líčí svoji dosavadní praxi 
Jarmila Chlopková. Letos na jaře 
u příležitosti Dne učitelů byla na 
návrh Rady městského obvodu 
Slezská Ostrava oceněna statutár-
ním městem Ostrava jako „Výrazná 
pedagogická osobnost“.
Právě školku na Keramické ulici 
v Muglinově se jí podařilo zapojit 
do několika evropských projektů. 
Děti jezdí na výlety do nedalekého 
Polska v rámci příhraniční spolu-
práce. Školy v přírodě se konají 
v Luhačovicích nebo v Beskydech. 
Rodiče s dětmi odjíždějí na prázd-
ninové pobyty do Chorvatska. Ve 
školce se učí keramika, stejně jako 
hra na flétnu, děti mají častá školení 
o bezpečném provozu na silnicích 
a zapojují se do akce Ostravská do-
pravní školička. 
„To všechno jsou aktivity, které 
je nyní možné rozšířit i na další 
školky,“ vrací se k výhodám slou-
čení ředitelka Chlopková.

/jk/

Bude to tak lepší, shodují se nové ředitelky
Mateřské školy se spojily 

ŘedItelKY. Mgr. Jarmila Chlopková 
je novou ředitelkou MŠ Komerční. 
 FOTO/JAN KRÁL

ŘedItelKY. Bc. Milena Kolková je 
novou ředitelkou MŠ Bohumínská. 
 FOTO/JAN KRÁL

Nové koutky pro děti

V KUNČIČKÁcH. Hned dvanáct 
akcí během prázdnin zorganizovali 
pedagogové z Kunčiček pro žáky 
své školy.  FOTO/ ARCHIV

Jak vlastně vznikly znaky Slez-
ské Ostravy a jejich jednotlivých 
částí? Zatímco vysvětlení ně-
kterých symbolů je zcela jasné, 
u jiných krčí i renomovaní histo-
rikové rameny. Tím asi největším 
otazníkem je hned kamzík ve 
znaku Slezské Ostravy. Nebyl to 
náhodou původně kozel? A kde 
vůbec vznikl?
Autorem jednotlivých znaků 
i vlajky Slezské Ostravy je heral-
dik Jan Tejkal, žijící ve slezskoost-
ravských Heřmanicích. „Při tvorbě 
návrhů nových znaků vycházím ze 
starých pečetí a přihlížím k histo-
rickému vývoji dané lokality,“ vy-
světluje heraldik Tejkal, který je 
mimo jiné autorem znaků Morav-
skoslezského kraje, Libereckého 
kraje nebo kraje Vysočina.
Na začátku devadesátých let tak 
vytvořil znak Slezské Ostravě 
a pak jejích jednotlivých částí. 
Znak Slezské Ostravy tvoří stří-
brný kamzík v modrém štítě na ze-
leném trojvrší. Kamzík má černý, 
zlatě lemovaný pás se zlatým kru-
hem kolem těla. „Při tvorbě znaku 
jsem vycházel z heraldických pu-
blikací PhDr. Karla Müllera, ředi-
tele Zemského archivu v Opavě,“ 
dodává Jan Tejkal.
Kamzík, který dnes dominuje 
slezskoostravskému znaku, býval 
v erbu rodiny Wilczků, dlouhole-
tých majitelů slezskoostravského 
panství. Na otázku, kde se kamzík 
ve znaku vlastně vzal, však nezná 
odpověď ani ředitel opavského 
archivu Karel Müller. „Co sym-
bolizuje onen kamzík, dnes není 
vůbec jasné. Pravděpodobně to 
byl původně kozel. Wilczkové byli 
hodně starý a rozvětvený rod. Snad 
pocházel z polské lokality Kozial,“ 

vysvětluje Müller, že i tak se mohl 
kdysi znak s kozlem, později po-
změněným na kamzíka, zrodit.
Jisté je, že vůbec prvním pečeti-
dlem reprezentujícím obec byla 

rychtářská pečeť z roku 1734. 
Nesla znamení doleva obráce-
ného pluhu na trávníku. V první 
polovině 18. století se objevilo 
znamení jezdce na koni, které 
bylo užíváno až od druhé polo-
viny 19. století. Po povýšení obce 
na městys v roce 1879 se jako 
znak ujal právě erb rodu Wilczků. 
Znak nebyl oficiálně potvrzen ani 
při povýšení Slezské Ostravy na 
město v roce 1920, na úředních 
razítkách byl však užíván až do 
roku 1941, kdy byla Slezská Os-
trava připojena k městu Morav-
ská Ostrava. V nejnovější době se 
ostravský městský obvod Slezská 
Ostrava opět ke svému znaku 
vrátil. Jeho užívání bylo potvr-
zeno usnesením 64. schůze Rady 
města Ostravy ze dne 24. srpna 
1993.  /red/

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

PRO NejMeNŠÍ. Dětských koutků při-
bývá.  FOTO/ LUBOMÍR ČASNOCHA
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KUNČIČKY/ Více než stovka 
účinkujících z osmi hudeb-
ních souborů vystoupila 
na festivalu moderní křes-
ťanské hudby Slezská lilie. 
První ročník tohoto festivalu 
se konal koncem měsíce 
června v celé Ostravě, 
svoji hlavní scénu však měl 
v Kunčičkách.

„Máme za sebou první ročník a mě 
až bolí ruka z toho, jak lidé gratu-
lují a děkují. Opravdu podařená 
akce,“ shrnul festivalové dění kněz 
Dariusz Sputo, který spravuje far-
nost v OstravěKunčičkách. Právě 
do Kunčiček, na prostranství vedle 
zdejšího kostela svatého Antonína, 
si přijelo vystupující soubory po-
slechnout o finálovém večeru na tři 
sta padesát posluchačů.
Na festival dorazily soubory z Pol-
ska, Slovenska a samozřejmě ne-
chyběly ani místní jako ostravský 
soubor Přyvozaci, Hrozen z Frýd-
kuMístku nebo Svatomichaelský 
sbor z Řepiště.
Původně měly Slezskou lilii ozdobit 
ještě vystupující z Ukrajiny a Spo-
jených států, jenže zafungovala 
smůla – ukrajinský soubor Namysto 
měl potíže s vízy, Američanům po-
jmenovaným The St. Olaf Choir zase 
odřekli v Evropě několik koncertů 
a cestovat speciálně jenom do Kun-
čiček by tak bylo příliš nákladné. 
Dvoudenní festival začal poněkud 
neobvykle – část vystupujících při-
šla zazpívat nakupujícím v ostrav-
ském Shopping parku. „Pokládám 
to za skvělý nápad. Lidé, kteří jinak 
moc kulturní programy nesledují, 
se alespoň dozvědí, co se v Ostravě 
děje. Navíc si poslechnou i pěknou 
hudbu,“ komentovala účast zpěváků 
a hudebníků v obchodním centru 
Jana Dolanská, jedna z nadšených 
divaček festivalu. 

Kromě Kunčiček a Shopping parku 
se hrálo a zpívalo také ve Staré Bělé 
nebo v Zábřehu. Centrum však bylo 
v Kunčičkách. Spolu s festivalem se 
zde konala i tradiční Pouť čtyř ná-

rodů. „Ta se tady odehrává každým 
rokem. Pouť celý festival zakon-
čila,“ říká Sputo. Dodává, že právě 
Kunčičky jsou na takovou pouť jako 
stvořené. Zejména v nedaleké huti 
ArcelorMittal pracují nejen Češi, 
ale i mnoho Poláků, Slováků i Ukra-
jinců, kteří navštěvují v Kunčičkách 
kostel svatého Antonína.

Pohledem místních hasičů
S festivalem Slezská lilie i poutí 
vypomáhali již tradičně i místní 
dobrovolní hasiči. „Poskytujeme 
zázemí pro účinkující, zajišťujeme 
občerstvení, vypomáháme orga-
nizačně, co je třeba,“ vypočítává 
starosta Sboru dobrovolných hasičů 

Kunčičky Zdeněk Chrobák, jak se 
i hasiči postarali o to, aby Slezská 
lilie dopadla dobře. 
Hasičská zbrojnice stojí jen pár desí-
tek metrů od místního kostela a právě 

louka mezi těmito stavbami se stala 
místem pro konání letního festivalu. 
„Navzájem si pomáháme,“ říká 

o dohodách mezi farností a hasiči 
Chrobák. Zároveň ale lituje, že hasiči 
jsou už mezi posledními v Kunčič-
kách, kteří se na pořádání podobných 
akcí podílejí. „Fungoval tady Sokol, 
škola měla SRPŠ, aktivní byli vo-
lejbalisté nebo fotbalisté. Teď skoro 
všechno zůstává na nás. Pořádáme 
každý rok ples, dětské dny nebo Mi-
kuláše,“ popisuje Chrobák iniciativy 
dobrovolných hasičů z Kunčiček. 
Zdeněk Chrobák oceňuje, že Slezská 
lilie přivedla po čase do Kunčiček 
zase více lidí z jiných částí města. 
„Možná by si stejně ale festival za-
sloužil větší propagaci. Přijížděli lidé 
z jiných čtvrtí, ale mnozí z místních 
se nás chodili ptát, co se tady vlastně 
děje,“ zamýšlí se starosta dobrovol-
ných hasičů.

Výtěžek pro děti
Zájem o festival jeho organizátory 
překvapil. „Na to, že se jedná o první 
ročník festivalu i specifický styl 
hudby, jsme velmi potěšeni z počtu 
posluchačů,“ říká Filip Habrman 
z Diecézní charity ostravskoopav-
ské. Výtěžek z osmdesátikoru-
nového vstupného, celých 12 680 
korun, byl dán na dobročinné účely 
Středisku Horizont a Římskokato-
lické farnosti v Kunčičkách. Obě 
podporují rodiny s dětmi ze sociálně 

slabých vrstev právě v Kunčičkách. 
„Výtěžek půjde na dětské tábory pro 
ty, kteří si to z finančních důvodů 
nemohou dovolit,“ říká o vybraných 
penězích farář Sputo.
Zároveň nepochybuje, že Slezskou 
lilii čeká další, tentokrát již druhý 
ročník. „Během festivalového ve-
čera jsem vystoupil na pódium 
a zeptal se diváků, jestli má festival 
pokračovat. Od všech tři sta padesáti 
lidí, se ozvalo sborové ano. Takže 
pokračovat budeme. Na příští rok 
už máme slíbeno vystoupení bratrů 
Ebenů a také skupiny Čechomor,“ 
prozrazuje kněz Dariusz Sputo.

/jk/

Centrum dvoudenního mezinárodního hudebního festivalu bylo v Kunčičkách 

Slezská lilie. Po úspěšné premiéře čekejte druhý ročník

sleZsKÁ lIlIe. Festival byl hodně o dětech. Některé vystupovaly jako 
účinkující, jiné díky výtěžku z festivalu mohou odjet na dětský tábor. 
 FOTO/JAN KRÁL

dObROVOlNÍ HAsIČI. Starosta ha-
sičů Zdeněk Chrobák (vlevo) spolu 
se svými kolegy pomohl celému 
festivalu. FOTO/JAN KRÁL

Cyklus komorních koncer-
tů, které se konají za pod-
pory statutárního města 
Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje ve 
středu 21. září 2011 koncer-
tem Ivy Bittové.

Autorka je zcela mimořádnou hu-
dební osobností jak v tvůrčím, tak 
i v interpretačním projevu. Stala 
se světovou hudební osobností 
vlastní pílí a prosazením vlastního 
stylu. Prošla mnoha hudebními 
žánry od alternativy přes jazz, 
rock, klasickou hudbu včetně hos-
tování v opeře (role Dony Elviry). 
Dodnes se hledá pojmenování je-
jího hudebního jazyka, který je 
pro mnohé naprosto originální. 
Její skladby a kompozice vznikají 
z podnětu všedního života. Dů-
ležité je ticho a ničím nerušená 
pozitivní atmosféra, která se do 
hudby vtiskne.
Iva Bittová vystoupí společně se 
smyčcovým kvartetem Morav-
skoslezské komorní sdružení ve 
složení Vladimír Liberda, Hana 
Kuchyňová, Zdeněk Jastřemský 
a Ilona Kučerová.
Vstupenky za 100 Kč budou z dů-
vodu rekonstrukce galerie v prodeji 

v kanceláři č. 8 v přízemí slezsko-
ostravské radnice od 7. září v pon-
dělí a středu od 8,00 do 17,00 hodin, 
v úterý a čtvrtek od 8,00 do 14,00 
hodin (polední přestávka 11,30–
12,30) a v pátek od 8,00 do 12,00. 
Případné dotazy vám zodpovíme 
na tel. 599 410 081. S programem 
koncertu se můžete seznámit na 
www.slezska.cz. /red/

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava
pod záštitou starosty a za podpory
statutárního města Ostravy

Vás zvou na

Ivy Bittové
Koncert 

21. září 2011 v 19.00 hodin
Slezskoostravská radnice

21. září 2011 v 19.00 hodin
Slezskoostravská radnice

Pozvánka na koncert 

Skupina Katapult se stala největším 
tahákem festivalu Slezskoostravský 
Rock Fest. Ten se letos konal v so-
botu 20. srpna. Premiérově na Slez-
skoostravském hradě. Festival je už 
tak velký, že by mu menší prostory 
restaurace Stará kuželna, kde se 
hrálo dřív, jednoduše nestačily.
„Atmosféra je super. Oldřich Říha je 
hvězda a Katapult samozřejmě s ním. 
Je to znát i z toho, že je plné hlediště. 
Jsem maximálně spokojen,“ řekl na 
koncertě senátor a starosta Slezské 
Ostravy Ing. Antonín Maštalíř.
Rock Fest tentokrát vypukl už 
v pravé poledne a skončil až ve ve-
černích hodinách. Konal se, letos 
rovněž premiérově, hned na dvou 
scénách. Kromě Katapultu zahráli 
francouzští Smash Hit Combo nebo 
ostravská bluesová formace Zpo-
cený voko. Počasí přálo pro někoho 
možná až moc. Bylo pořádných srp-
nových třicet stupňů.
Celým programem provázel Ruda 
z Ostravy. „Pojďte všichni na Kata-
pult. Jsou starší, než je tahle omítka 
na hradě,“ zval známý komik pub-
likum na koncert Katapultu. A měl 
pravdu. Kapela je skutečně mno-
hem starší než nové hradní úpravy. 
Katapult hraje už od roku 1975.
Ruda z Ostravy si také se staros-
tou Maštalířem na pódiu okamžitě 
začali tykat. „My si tykáme, rubali 
jsme spolu na šachtě. Starosta mi 

přislíbil, že budu uvádět i dalších 
pět ročníků. Sice zadarmo, ale ne-
vadí,“ vtipkoval Ruda.

„Moderování jsem Rudovi skutečně 
slíbil. Stejně jako Ruda patří do Os-
travy, patří ode dneška i Rock Fest na 
Slezskoostravský hrad,“ odpovídal 
na komikova slova starosta Mašta-
líř. Výsledek si pochvaloval i leader 
Katapultu Oldřich Říha. „Hrát v ta-
kovém vedru bylo trochu hrdinství. 
Na pódiu bylo snad 45 stupňů. Ale 
i k našemu úžasu jsme si to užívali. 
Nerad se chválím, ale hráli jsme ve 
stylu tradičních rockových kapel jako 

třeba AC/DC. A na to přijetí publi-
kem ve Slezské Ostravě jsme pyšní,“ 
komentoval Říha. „Katapult se ne-
chlubí instrumentálním výkonem, 
všechno je to o emocích. A ty na 
tom festivalu skutečně byly,“ dodal 
zpěvák a sólový kytarista v jednom.
Slezskoostravský Rock Fest se le-
tos konal již počtvrté. Pořadatelem 
je již tradičně občanské sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu. 
„S výsledkem jsme moc spokojeni. 
Přišlo na sedm stovek diváků,“ těšil 
zájem publika pořadatele Marcela 
Pažického. Zároveň Pažický dodal, 
že další, tentokrát už pátý ročník 
festivalu Rock Fest, je v plánu. „Ur-
čitě s pokračováním festivalu počí-
táme a zase na Slezskoostravském 
hradě,“ prohlásil Pažický. 

/jk/

Po plánované rekonstrukci 
Slezskoostravská galerie, 
která končí v září, se mohou 
návštěvníci těšit na výstavu 
„Slavné vily Čech, Moravy a 
Slezska.

Inspirací výstavy je kniha s totožným 
názvem, která vznikla pod vedením 

prof. Vladimíra Šlapety a prof. Pavla 
Zatloukala. Cílem výstavy je přede-
vším představit všechny podoby vily 
a rodinného domu, a to jak napříč 
časem, slohy a styly, tak co do pro-
porcí, kompozice, prostoru. Na vý-
stavě budete moci shlédnout široký 
výběr vil a rodinných domů všech 
krajů České republiky. Pro zpestření 

bude výstava doplněna nábytkovým 
a užitým designem, který bude do-
kreslovat dané téma praktickými a 
především autentickými předměty, 
jež jsou jedinou spojnicí s reálným 
materiálem a měřítkem dobového 
prostoru, a také mnoha modely nej-
různějších vil. Výstava bude zahá-
jena v říjnu.

Slezskoostravská galerie

Slezskoostravský Rock Fest. Nadchl nejen Katapult

OldŘIcH ŘÍHA. Nestárnoucí 
hvězda českého rocku dobyla srdce 
fanoušků na Slezskoostravském 
hradě.  FOTO/JAN KRÁL

stAROstA A MOdeRÁtOR.  
Ing. Antonín Maštalíř s populárním 
komikem. „Rubali jsme spolu,“ tvrdil 
s vážnou tváří Ruda z Ostravy.
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I ve druhé půlce závodní 
sezóny roku 2011 si vedou 
velmi dobře svěřenci cho-
vatelů poštovních holubů ze 
Slezské Ostravy. 

Úspěšní byli i v Katovickém memo-
riálu. Ten startuje v Chebu a poš-
tovní holubi urazí při závodě 435 
kilometrů. „Katovický memoriál 
připomíná tragickou událost, která 
se stala 28. ledna 2006 v Katovi-
cích, když se v podvečer pod tíhou 
sněhu zřítila střecha výstavní haly,“ 
vysvětluje slezskoostravský chova-
tel Jiří Šokala. „V tu chvíli se v hale 
pohyboval značný počet chovatelů 
z celé řady zemí prohlížejících si 

vynikající poštovní holuby nebo 
nakupujících chovatelské potřeby. 
Brzy po tragédii vznikl nápad uctít 
památku našich kamarádů velkým 
závodem z Chebu. Tak se zrodil Ka-
tovický memoriál,“ dodává Šokala.

V letošním roce se závod uskuteč-
nil 12. června a zúčastnilo se ho 
58 815 holubů od 2550 moravských 
a slovenských chovatelů.
V rámci oblasti KarvináOstrava se 
slezskoostravští chovatelé opět ne-
ztratili a z 1434 holubů umístili otec 
a syn Šokalové své holuby v první 
desítce těch, kteří doletěli.

Poděbrady, Koblenz,  
Aschaffenburg
Ze závodu Poděbrady 2 konaného 
19. června se z 1727 holubů na 
8. místě umístil holub chovatele 
Josefa Kutry. V tomtéž termínu se 
zároveň konal závod z německého 
Koblenzu (770 km), kde se holubi 
chovatele Kutry umístili v konku-
renci tří stovek holubů na druhém 
a pátém místě. Chovatel Vladimír 
Lazový skončil se svým holubem 
na třetím místě.
Dne 1. července se konal velmi pres-
tižní závod z belgického přístavu 
Ostende vzdáleného asi 1 100 km. 
Jako 16. se umístil holub Vladimíra 
Lazového.
O den později, 2. července, se ko-
nal patrně nejrychlejší závod letošní 
sezóny z německé Gothy (560 km). 
Holubi po startu v 5.45 hodin přilé-
tali domů už kolem jedenácté hodiny 
dopolední. Nejlépe se umístil holub 
Kazimíra Szczotky na 15. místě.
Dne 16. července se konal závod 
z německého města Aschaffen-
burg 2 (660 km). Nasazeno bylo 
500 holubů a jako 4. a 6. se umístili 
holubi chovatele Josefa Kutry. 

/red/

KOBLOV/ Areál Tělovýchov-
né jednoty Sokol Koblov se 
poslední červnovou sobotu 
zaplnil malými fotbalisty 
i jejich rodiči. Od časného 
rána se sem sjížděli v pořadí 
již na sedmý ročník žákov-
ského fotbalového turnaje. 
„Hlavní je, aby si děti mohly 
zahrát,“ říká o každoroční 
již tradiční akci jednatel 
koblovského Sokola Vladi-
slav Baron.

Z osmi pozvaných klubů přijelo 
sedm, a tak se jeden musel rozdě-
lit. Lichý počet účastníků by byl pro 
organizátory poněkud problematic-
kým. „Naštěstí Petřkovice udělaly 
pohotově tým A a tým B,“ oceňuje 
Vladislav Baron přizpůsobivost fot-
balistů ze sousedství.
V žákovském turnaji se hrálo vždy 
jen na půli celého hřiště a hráčů 
místo obvyklých jedenácti bylo jen 
osm. Nastupovali totiž jen hráči na-
rození v roce 2000 a mladší. Vůbec 
poprvé letos přijel na koblovský 
turnaj FK Kravaře – a hned zvítě-
zil. Na druhém místě skončila Lo-
komotiva Suchdol, třetí byl A tým 
FC Petřkovice. Domácí Sokol Kob-
lov obsadil čtvrtou příčku, za ním 
skončil Slovan Rychvald, pak Hoš-
ťálkovice, B tým Petřkovic a po-
slední příčku obsadily Třebovice.
„Obesílali jsme na turnaj dvacet 
klubů z okolí, ale je to těžké, vypra-
vit se na takovou akci bývá pro kuby 

složité,“ lituje Baron, že do Koblova 
nepřijela ještě větší konkurence.
 Koblovští každoročně spolu s turna-
jem organizují i dětský den. Aby nešlo 
jen o dopolední fotbal. „Když zorga-

nizujeme celodenní program, přijedou 
s malými fotbalisty i rodiče a pra-
rodiče. Pro děti pořádáme klasické 
soutěže jako hod na cíl, slalom s mí-
čem nebo skákání v pytli. Starší zase 
můžou posedět,“ vysvětluje Vladislav 
Baron, jakým způsobem získává pro 
koblovský turnaj popularitu.
„Je to velice hezká akce. Je úžasné 
vidět malé děti, jak zápasy proží-
vají. Člověk si pak říká, proč je na 

tom teď český fotbal tak špatně, 
když malé děti mezi sedmi až de-
seti lety ho hrají s takovým nadše-
ním,“ komentuje fotbalový turnaj 
místostarostka MUDr. Hana Herá-

ková, která nad turnajem převzala 
záštitu.
Udržet zájem zejména mladší gene-
race o fotbal a všechno, co k tomu 
patří, je prý totiž někdy téměř až 
nemožné. „Ještě do loňského roku 
jsme měli dorostenecký tým, už se 
rozpadl. Žákovský tým se rozpadl 
dokonce už před třemi lety,“ lituje 
Baron.
„Bohužel to první nadšení pro sport 
dnes z dětí časem vyprchá. Mysleli 

jsme si, že když v Koblově vybu-
dujeme multifunkční hřiště, bude 
to pro ty starší motivační, že budou 
mít větší chuť do fotbalu, že dají 
sportování přednost před sezením 
u počítačů a jinými dnešními láka-
dly zábavy. Ale i tak si myslím, že 
je to otázka času, kdy se mládež ke 
sportu vrátí. Záleží hodně také na 
rodičích a motivaci dětí,“ doplňuje 
místostarostka Heráková.
Koblov tak dnes reprezentují ti nej-
mladší benjamínci, kterých je okolo 
dvaceti. Dva své týmy mají i dospělí 
muži. Tým A obsadil střed tabulky 
v městském přeboru, tým B skončil 
poslední. „Bohužel béčku se letos 
nedařilo, na druhé straně výhodou 
této soutěže je, že už z ní není kam 
spadnout,“ usmívá se Baron.
V Koblově si zdejší fotbaloví 
funkcionáři dali nesnadné předse-
vzetí: přivést mladé zpět k fotbalu. 
„S nejmenšími dětmi trénujeme 
dvakrát až třikrát týdně. Je to sa-
mozřejmě oddechová forma, i když 
jde o to, aby se děti fotbal naučily. 
Naše představa je taková, že za-
čneme s dětmi budovat klasický 
žákovský tým, teď máme jenom 
přípravku. Chceme koblovský fot-
bal udržet a musíme začít stavět,“ 
přeje si Baron.
Právě i každoročně pořádaný tur-
naj má napomoci k tomu, aby se 
mladí do fotbalového oddílu hlá-
sili, ale hlavně v něm později i vy-
drželi. „Samozřejmě situace nijak 
jednoduchá není. Sponzoři se do 
Koblova nehrnou a my žijeme jen 

z členských příspěvků a dotací 
z města a Slezské Ostravy. Máme 
co dělat, abychom udrželi areál. Do 
mládežnického fotbalu se shánějí 
peníze těžko. To by se musel najít 
nějaký místní nadšenec, který by si 
řekl, že zkusí klub vytáhnout,“ po-
pisuje Vladislav Baron nesnadnou 
roli fotbalových funkcionářů v ma-
lém oddílu. 
Místostarostka Heráková však fot-
balové funkcionáře oceňuje. „Velice 
si vážím jejich obětavé práce, jejich 
trpělivosti s malými kluky, vše na 
úkor svého volného času. Věřím, 
že turnaj bude pokračovat i nadále, 
byla by škoda porušit tradici. Vždy 
jde o velmi příjemně strávený den. 

Ráda převezmu záštitu nad turna-
jem i v příštích ročnících,“ slibuje 
místostarostka. 

/jk/

V sedmém ročníku žákovského turnaje v Koblově zvítězily Kravaře

Sokol Koblov pořádá turnaje a shání fotbalisty

lÍtÉ bOje. Jako nejlepší se na 
turnaji ukázali mladí z FK Kravaře.
 FOTO/JAN KRÁL

KOblOVsKÝ tURNAj. Desítky žáků z Ostravska vyrazily hrát fotbal 
do Koblova. Záštitu nad turnajem převzala místostarostka MUDr. Hana 
Heráková (vpravo).   FOTO/JAN KRÁL

Chovatelé holubů ze Slezské uspěli 
nejen v Katovickém memoriálu

Dalekosáhlé plány má 
s areálem Dvoreček v Kun-
čičkách na Rajnochově ulici 
předseda Samostatného 
dětského oddílu Bronto-
sauři Jiří Kohout. Od pravi-
delných jezdeckých závodů 
přes lukostřelbu po místa 
pro pěstounské rodiny až 
k startovacím bytům pro 
děti z dětských domovů. 
„Přineseme sem hodně 
sportu,“ říká o blízké bu-
doucnosti areálu Kohout.

Kdo se v sobotu 10. září přijde po-
dívat na parkurové závody Duhový 
koník, má poslední šanci vidět areál 
Dvoreček v současném stavu. Od-
dílu se podařilo sehnat peníze od 
sponzorů a areál nyní čeká velká 
rekonstrukce, mnoho věcí přibude.
„Vznikne soubor budov do tvaru 
písmene U, které vytvoří nádvoří. 
Proto ten název Dvoreček,“ vy-
světluje Kohout. V areálu podle 
současných plánů najdou prostor 
mimojiné chovatelé koní, cvičitelé 
psů nebo lukostřelecký oddíl. Počítá 
se s kruhovou jízdárnou. Už nyní je 
ve Dvorečku ustájeno šestnáct koní, 
po rekonstrukci jich blízko řeky Os-
travice může být až pětadvacet. 
Seriál skokových závodů pro děti, 
juniory a mladé jezdce Duhový 
koník měl svůj prví ročník loni. 
„Závody se tady stanou pravidlem 
a tradicí. Chceme je pravidelně or-
ganizovat i jako společenskou akci. 
Budeme hodně rádi, když nás na-
vštíví ti nejbližší. Lidé z Kunčiček 
a Kunčic,“ říká Kohout. Dodává, že 

příští rok by rád už takových závodů 
pořádal během roku hned šest.
Jeho plánům nahrává i to, že společ-
nost RPG Real Estate již zrekultivo-
vala velké pozemky mezi Dvorečkem 
a řekou Ostravicí, na pozemcích, kde 
byly dříve kalové rybníky, se začíná 
zelenat tráva. „Máme zájem vše vy-
užít pro jezdecký sport. A také děti 
z pěstounských rodin zde mohou jez-
dit na koních a pracovat s nimi,“ přeje 
si Kohout. 
Pěstounské rodiny, to je kromě 
sportu další z velkých plánů. Vzniká 
Klub Pěstoun, který má vytvořit zá-

zemí pro desítky pěstounských ro-
din v Ostravě. Ve Dvorečku najdou 
místo pro své aktivity s dětmi, ty 
odrostlé děti zde, pokud vše půjde 
dobře, mohou i bydlet v takzvaných 
bytech na půli cesty. „Máme 600 
metrů čtverečních podlahových 
ploch. Až opravíme půdy, vznikne 
dalších 500 metrů čtverečních. To 

už je hodně zajímavá plocha. Děti 
by zde mohly mít také kroužky bo-
taniky nebo teraristiky,“ myslí si 
Kohout. S rekonstrukcí budov za-
čnou ve Dvorečku už na podzim. 
Za rok chtějí být hotovi.
„Pamětníci vzpomínají, jak v míst-
ním okolí bývala jezírka a mean-
dry a jak se tady dělaly tancovačky. 
Mimochodem, Rajnochova ulice je 
z nejstarších v Ostravě. Vedla tudy 
obchodní cesta ke Slezskoostrav-
skému hradu a na Slezskou Ostravu,“ 
popisuje Kohout. Vše se nyní nejspíš 
v dnes poněkud zapadlých místech 

slezskoostravských Kunčiček opět 
oživí. Zvláště poté, co se dostaví 
Nová Karolina, zprůchodní se vít-
kovická Dolní oblast a kolem Os-
travice, nedaleko Dvorečku, povede 
cyklostezka. „Nabídneme obyvate-
lům Ostravy hodně zajímavý pro-
gram,“ je přesvědčen Jiří Kohout.

/jk/

HOlUbÍ ŠAMPIÓNI. Holubi ze Slez-
ské se v Evropě neztratí. V pozadí 
jeden z úspěšných chovatelů, Kazi-
mír Szczotka.   

FOTO/JAN KRÁL

dVOReČeK A bUdOUcNOst. Jiří Kohout plánuje v Kunčičkách světlou 
budoucnost pro sport, děti, koně i psy.  FOTO/JAN KRÁL

Duhový koník? Ten se stane pravidlem a tradicí
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Před pětadvaceti lety, přesně 30. 
června 1986, byl otevřen současný 
Most Pionýrů spojující Morav-
skou a Slezskou Ostravu. Most měl 

ovšem svého předchůdce stejného 
jména. Ten vyletěl 25. listopadu 
1976 do povětří. Na vině byl koksá-
renský plyn.
Pásku u prvního ostravského Mostu 
Pionýrů přestřihla jistá pionýrka 
přesně 30. dubna 1959. Název svůj 
most dostal podle toho, že tehdejší 
školáci, pionýři, sbírali starý papír 
a železo jako příspěvek právě na 
stavbu mostu.
První Most Pionýrů sloužil nejen 
k dopravě, ale bylo na něj zavěšeno 
i potrubí s koksárenským plynem. 
To se stalo mostu později osudným. 
Jenže terén pod mostem v části 
Slezské Ostravy kvůli poddolování 
klesal. Na protějším břehu, v Mo-
ravské Ostravě, se uhlí netěžilo a te-
rén zůstával stejný. Potrubí se tak 

deformovalo a plyn z něj začal uni-
kat. I nedostatečná kontrola přispěla 
k tomu, že se na mostě vytvářela 
třaskavá směs plynu se vzduchem.

Dne 25. listopadu 1976 v pět hodin 
patnáct minut ráno jiskra z projíždějí-
cího trolejbusu číslo 105 tuto třaskavou 
směs zapálila. Při výbuchu nedošlo na-
štěstí ke ztrátám na životech, přesto že 
byl trolejbus plně obsazen. Okolo tři-
ceti cestujících v trolejbuse bylo lehce 
zraněno. Zcela nezraněn vyvázl řidič 
Škody Felicie Lumír Gužík, který se 
svým vozem zrovna most přejížděl. 
Auto výbuch převrátil na střechu. 
Hlavní síla výbuchu odezněla asi pod 
mostní konstrukcí, kde bylo potrubí 
zavěšeno. Tlaková vlna rozbila okna 
v okolních domech, zejména v bu-
dově Nové radnice na straně obrácené 
k řece Ostravici.
Mostní konstrukci výbuch narušil 
natolik, že padlo rozhodnutí vystavět 
nový most s napojením na stadion 

Baníku a nahradit serpentiny staré 
Michálkovické ulice. Došlo i k li-
kvidaci staré zástavby, především 
hornické kolonie Jaklovec. 

Pro provizorní trolejbusové spojení 
vyrostly během necelého měsíce 
mezi Matiční ulicí a Seidlerovým 

nábřežím dva armádní ženijní 
mosty. Sloužily od 23. prosince 
1976 do 17. srpna 1985.
Vypracování projektu, výstavba 
betonárny na Karolině pro výrobu 
segmentů nového mostu a samotná 
výstavba trvala skoro deset let. Vý-
sledkem je vynikající spojení od 
středu města na východ ke stadi-
onu Baníku, přes hladnovský kopec 
k ZOO a dál směrem na Rychvald, 
Petřvald a Orlovou.
Nový Most Pionýrů je svojí kon-
strukcí ojedinělý. Kvůli poddolo-
vání museli jeho projektanti použít 
nezvyklá technická řešení. Most 
je celkem 680 metrů dlouhý a jeho 
podpěry sahají do hloubky mezi 
osmi až osmnácti metry. 

Lidé z hornických kolonií Ja-
klovec a Kamenec a další oby-
vatelé obou břehů Ostravice si 
už dávno přáli snadné vzájemné 
mostní spojení. Proto v roce 1912 
vznikla, patrně pro nedostatek 
peněz, jen provizorní dřevěná 

lávka. Dřevěné pilíře stály přímo 
v řece. Trpěly tak povodněmi, 
hnily a často se musely opravo-
vat. Když se proto podařilo po le-
tech shromáždit dostatek peněz, 
začal se v roce 1938 budovat že-
lezný most.

Most v městě železa a uhlí musel 
prezentovat technický pokrok. Ne-
byl to nýtovaný silniční most, jako 
je nedaleký most Miloše Sýkory, ale 
silniční most svařovaný. Most byl 
téměř šedesát metrů dlouhý a osm 
a půl metru široký s chodníky po 
obou stranách. V Moravské Ostravě 
vycházel ze stejné ulice jako dnes. 
Na slezskoostravské straně ústil do 
Bohumínské ulice.
Most otevřeli v roce 1939 a sloužil 
šest let. Jeho existenci ukončila ve 
svém závěru druhá světová válka. 

Ustupující německá armáda most 
30. dubna 1945 vyhodila do vzdu-
chu. A zase mezi oběma břehy mu-
sela stačit dřevěná lávka, později 
dřevěný most. A to celých čtrnáct let, 
do 30. dubna 1959, kdy byl slavnostně 
otevřen první Most Pionýrů. Vydržel 
sedmnáct a půl roku, než vyletěl do 
vzduchu obdobně jako jeho před-
chůdce.   Karel Slíva 

FOTO/ ARCHIV MěSTA OSTRAVY

Spojení přes řeku Ostravici dříve ničily výbuchy i povodně

Rok 1938 – výstavba prvního železného silničního mostu.

Rok 1939 – pohled na dobudovaný první silniční most, z moravsko-ostrav-
ského břehu.Most Pionýrů, sedmdesátá léta.

Situace na Mostu Pionýrů po výbuchu v listopadu 1976.

Provizorní železná lávka pro trolejbusovou dopravu v mezidobí stavby 
nového mostu v letech 1976–1986.

Most vyhozený do povětří ustupující německou armádou 30. 4. 1945.

Pohled z Bohumínské ulice na Most Pionýrů 25. září 1961.

Rok 1939 – pohled ze slezskoostrav-
ského břehu.

Provizorní dřevěná lávka vybudovaná těsně po 2. světové válce.

Historie předchůdců 
dnešního Mostu Pionýrů

Most Pionýrů. Dva mosty jednoho jména
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Festival se koná pod záštitou náměstkyně primátora
Ing. Simony Piperkové

Nizozemsko • Izrael • Francie  
Německo • Polsko • Slovinsko  
Bělorusko • Litva • Ukrajina  
Slovensko • Norsko • USA 
Česko • • • • • • • • • • • • • 

www.dlo-ostrava.cz

inzerce
Mezinárodní personální agentura A&T hledá do svého týmu zkušené SVÁ-
ŘEČE se základním kurzem nebo státní zkouškou, OPERÁTORY VÝROBY 
a OBRÁBĚČE KOVU. Nabízíme dobré finanční ohodnocení, pracovní ob-
lečení, obuv zdarma, mzda vždy včas. Práce na živnost, brigáda či hlavní 
pracovní poměr. V případě zájmu mě kontaktujte na email evacvandova@
atgroup.sk nebo na tel. čísle +420734769571 nebo +420734769572.

Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním 
roce 2011 hromadné očkování psů proti vzteklině. Oč-
kování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů star-
ších šesti měsíců.

Očkování proběhne:
6. 9. 2011 úterý 
15.00–15.15 Hrušov Lomonosovova ulice
15.30–16.00 Koblov u hasičské zbrojnice
16.15–17.00 Antošovice u cesty naproti obchodu
17.30–18.00 Muglinov u Budoucnosti

7. 9. 2011 středa
15.00–15.30 Hranečník u točny tramvají
15.45–16.30 Sl. Ostrava Na Jánské u restaurace Seneka
16.45–17.30 Heřmanice u hasičské zbrojnice
17.45–18.30 Muglinov Liščina u bývalého svazu 

chovatelů

8. 9. 2011 čtvrtek
15.00–15.30 Kunčice u hasičské zbrojnice
15.45–16.30 Kunčičky u svazu chovatelů
16.45–17.15 Kunčičky Bořivojova ul. u has. zbrojnice
17.45–18.30 Sl. Ostrava Kamenec (pod viaduktem)

UPOZORNĚNÍ
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnost-
ních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opat-
řeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.
Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 80 Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je za-
hrnut veterinární úkon, cena vakcíny a zdravotního 
materiálu, potvrzení o očkování. Za vystavení nového 
očkovacího průkazu bude účtováno 5 Kč.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve které-
koliv veterinární ordinaci. Odbor financí a rozpočtu

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v září 2011. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. 
Náklad 9000 výtisků. Redakce, email: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: Repronis s. r. o, Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Ekologie a životní prostředí jsou 
pojmy, jež v posledních letech nabí-
rají na váze. Posuzování dopadů na 
životní prostředí, ekologická likvi-
dace odpadů a všechny snahy snižo-
vat zatížení životního prostředí mají 
jediný cíl – vytvořit lepší podmínky 
pro život. Ostravské vodárny a kana-
lizace a.s. (dále jen OVAK a.s.) jako 
provozovatel vodovodů a kanalizací 
na území města Ostravy, vlastník 
certifikátu ISO pro kvalitu, jakost 
a bezpečnost práce ,̋ se taktéž dob-
rovolně zavazuje předcházet či řešit 
všechna rizika negativního vlivu či 
ohrožení životního prostředí. 
Na území města Ostravy a také 
ve Vašem městském obvodě exis-
tuje řada výustí, skrze které jsou, 
kvůli abscenci kanalizace končící 
čistírnou odpadních vod, vypouš-
těny odpadní vody do vod povrcho-
vých – potoků a řek. Snahou OVAK 
a.s. jako provozovatele a také 
statutárního města Ostravy jako 
vlastníka infrastruktury je odkana-
lizovat všechny oblasti na čistírny 
odpadních vod tak, aby veškeré 
vypouštění nečištěných odpadních 
vod do toků bylo zastaveno. Připo-
jování neodkanalizovaných oblastí 
je časově i finančně náročné a pro-
bíhá v plánovaných krocích dle 
finančních prostředků, které jsou 
zajišťovány z rozpočtu města nebo 
evropských a státních fondů. Dokon-
čení odkanalizování města Ostravy 
a rekonstrukce ústřední čistírny od-
padních vod si vyžádá investice ve 
výši cca 3,5 miliardy korun. V době 
nedávno minulé proběhla masová 
výstavba kanalizačních sběračů, 
díky které se na území města vysta-
věly desítky kilometrů kanalizační 
sítě včetně příslušenství. Ve vašem 
městském obvodě je připraveno 
několik investičních akcí, z nichž 
nejvýznamnější je prodloužení ka-
nalizačního sběrače B, kanalizace 
a ČOV Koblov, kanalizace Zvěřin-
ská a další drobné stavby.
Nicméně do doby odkanalizování 
všech městských oblastí na čistírny 
odpadních vod je nutné vypouš-
tět odpadní vody do vod povrcho-
vých v souladu s limity platných 
povolení k nakládání s vodami. 
V letech 2009–2010 provedla spo-
lečnost OVAK a.s. rozsáhlou mo-
nitorovací kampaň s cílem nalézt 

zdroje znečištění, způsobující zhor-
šení parametrů odpadních vod, 
jež nejsou čištěny na čistírnách, 
ale jsou vypouštěny do vod povr-
chových – potoků a řek. Zhoršení 
kvality vypouštěných odpadních 
vod potvrzují také výsledky šet-
ření provedených Českou inspekcí 
životního prostředí. OVAK a.s. 
jako provozovatel kanalizační sítě 
díky naměřeným ukazatelům vy-
pouštěných vod a monitorovací 
kampaně identifikoval napojení do 
kanalizace, jenž mohou mít vliv na 
kvalitu odpadních vod. Jelikož se 
jedná o přípojky k nemovitostem 
drobných producentů, tj. vlastníků 
rodinných domů, chalup a chatek 
oslovil OVAK a.s. místně příslušný 
stavební úřad ve vašem městském 
obvodě, se snahou zastavit tento 
zhoršující se trend a připravit in-
formativní kampaň s cílem zamezit 
vypouštění znečištěných vod mimo 
povolené rámce z kanalizačního 
řádu do vod povrchových. 
U kanalizací, jež jsou zakončeny 
výustí do potoku či řeky, je možno 
odpadní vody likvidovat několika 
způsoby:
Žumpa – bezodtoká vodotěsná 
jímka, která je vyvážena fekálními 
vozy na povolená místa – obvykle 
čistírna odpadních vod. Četnost vy-
vážení takové jímky je pak přímo 

úměrná počtu členů domácnosti. 
Obecně pro 4člennou rodinu a jímce 
o velikosti 12 m3 je vývoz s četností 
1x za měsíc. Žumpa je povolena sta-
vebním úřadem, není vodním dílem 
a čisticí schopnost je obecně cca. 
1 %.
Septik – jímka s odtokem, jenž má 
několik přepážek rozdělující objekt 
na více částí, kde dochází k usazo-
vání kalu a čisticímu procesu. Septik 
má odtok z poslední komory, kde je 
voda vyčištěna na maximální čisticí 
schopnost tohoto zařízení. Septik je 
vodním dílem a povoluje jej vodo-
právní úřad. K řádnému provozování 

je nutno vyvézt septik alespoň jednou 
ročně, všechny komory tak, aby na 
dně septiku zůstalo alespoň 15 cm 
kalu, který při novém napouštění 
jímky odpadní vodou aktivuje čistící 
schopnost. Čisticí schopnost je v prů-
měru pro sledované parametry cca 
30 %. Bez dalšího dočištění se již ne-
povoluje k novým výstavbám. Jímka 
bez přepážek a rozdělení komor (ob-
vykle 3) a odtokem není septikem, 
jelikož nedochází k postupnému roz-
dělování a sedimentci kalu. 
Domovní čistírna odpadních vod – 
čisticí zařízení pro daný počet obyva-
tel. Povoluje vodoprávní úřad a čistící 
schopnost je u sledovaných ukaza-
telů cca 80–90 %. Čistírna pro svůj 

provoz potřebuje elektrickou energii 
a má odtok. Takovým předčisticím 
zařízením jsou plněny limity dle ka-
nalizačního řádu a je možné přímé 
vypouštění do vod povrchových. 
Vypouštění odpadních vod bez 
předčisticího zařízení do kanali-
zace, která není zakončena na čis-
tírně odpadních vod, je v rozporu 
s kanalizačním řádem a povolením 
provozování stavby domu jako ta-
kové. Obvykle dochází k záměně 
septiku a žumpy, kde platí odlišné 
provozní podmínky a uživatelé 
domů mnohdy sami nevědí, zda 
mají žumpu, či septik. 
V rámci této kampaně proběhne v ko-
ordinaci se stavebním a vodoprávním 
úřadem oslovení majitelů nemovitostí, 
u nichž bylo napojení do kanalizace 
identifikováno. V dalších krocích pak 
bude kontrolována samotná funkč-
nost a účinnost předčisticích zařízení, 
tj. septiků, a také kontrola těsnosti 
žump a četnost jejich vyvážení. 
Věříme, že tento krok chápete jako 
snahu zlepšit životní podmínky 
v místě vašeho bydliště do doby, 
než bude provedena výstavba plošné 
kanalizace. V případě dotazů k této 
kampani se, prosím, obracejte na za-
městnance stavebního úřadu MOb 
Slezská Ostrava, kde vám poskytnou 
fundovanou odpověď na vaše otázky. 

Zahrádkáři moštují
Zahrádkáři Muglinov zahájí moštování ovoce v moštárně na Komerční 
ulici. Moštovat se bude v pondělky a čtvrtky od patnácti hodin. Do-
mluva telefonicky Josef Němec 736 464 985. 

 Jaromír Janšta

Upozornění chovatelům psů
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 20. září 2011
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