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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

Pour Féliciter 
   2011

Čtyři desítky nových žáků 
ve dvou prvních třídách má 
od prvního září základní 
škola na Bohumínské ulici.

„Jsme moc rádi, že si rodiče vybrali 
právě tuto naši školu. Snažíme se ji 
co nejlépe zmodernizovat,“ říká o ZŠ 
Bohumínská místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. S prvňáčky se mís-
tostarostka přišla ve čtvrtek 1. září do 
první A i do první B osobně pozdravit.
„Dneska mají asi prvňáčci jiné po-
city, než jsem měla já, když jsem 
šla do první třídy,“ vzpomínala 
Heráková na své školní začátky. 
„Měla jsem tehdy trochu strach, co 
se vlastně bude dít. Byla jiná doba 

a informací moc nebylo. Dnes jich 
naopak mají prvňáčci tolik, že ty 
typické prvňáčky před desítkami let 
už snad ani nepřipomínají,“ konsta-
tovala místostarostka. 
To ostatně jeden z nich, prvňáček 
Jakub, nadšeně potvrdil. Horlivě 
přikyvoval, že on měl snahu si 
o škole, do které právě nastoupil, 
co nejvíce zjistit. „Vím všechno,“ 
prohlašoval sebevědomě. Opač-
ným příkladem však byla prvňačka 
Barborka. Připustila, že o škole na 
Bohumínské toho příliš neví. 
„Ahoj, děti, vítáme vás ve škole,“ stálo 
zatím napsáno barevnými křídami ve 
třídách, kde se místostarostka Herá-
ková s novými žáky i zdravila.

Nezapomněla ani na rodiče právě 
nastoupivších prvňáčků. „První 
dva až tři měsíce školní docházky 
jsou hodně složité jak pro děti, tak 
mnohdy ještě víc pro jejich rodiče. 

Musí dětem věnovat ještě více 
času, musí mnohé přeorganizovat. 
To v dnešní hektické době vůbec 
není jednoduché,“ prohlásila mís-
tostarostka. /red/

Senioři zamířili do lázeňského prostředí
Odbor sociálních věcí 
Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava uspořádal 
pro seniory z Domu s pe-
čovatelskou službou na ul. 
Hladnovská, ul. Heřmanická 
a klubu seniorů třídenní zá-
jezd do Teplic nad Bečvou.

Zájezd se uskutečnil ve dnech 
5.–7. září s ubytováním přímo v lá-
zeňském centru Teplic nad Bečvou,  
penzionu Diana. Odsud jsme každý 
den podnikali výlety do přilehlého 
okolí. Hned první den jsme navští-
vili v Teplicích Zbrašovské arago-
nitové jeskyně, které jsou unikátně 
nejteplejšími jeskyněmi v České 
republice. Večer jsme společně po-
seděli u grilu.
Druhý den jsme příjemně strávili ná-
vštěvou poutní baziliky Navštívení 
Panny Marie na Svatém kopečku 
u Olomouce, dále následovala ná-
vštěva ZOO a někteří z nás navští-
vili Arboretum v Bystrovanech. Je 
to přírodní ráj rozkládající se téměř 
na čtyřhektarové ploše Arboreta. 

Všichni jsme se pak těšili na taneční 
večer s hudebním doprovodem 
v penzionu Diana. Byl to krásný ve-
čer plný tance, zábavy a smíchu.
Poslední den jsme věnovali celé 
dopoledne lákavým lázeňským 

procedurám a bazénu. Po obědě 
jsme cestou domů navštívili hrad 
Helfštýn a v podvečerních hodi-
nách jsme se vrátili zpět domů.
  Ing. Kateřina Michaliková

vedoucí oddělení sociálních služeb 

VÝLET. Senioři ze Slezské Ostravy vyrazili na výlet do Teplic nad Bečvou.
 FOTO/ARCHIV

Ve čtvrtek 1. září začal nový 
školní rok a svou povinnou 
školní docházku zahájilo ně-
kolik desítek prvňáčků, které 
uvítali ředitelé, třídní učitelé 
a zástupci vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava.

I přesto, že oproti loňskému roku 
bylo prvňáčků méně, základní 
škola Bohumínská opět otevřela 
dvě první třídy, kde do lavic 
usedlo celkem 39 žáků. Tři desítky 
prvňáčků nastoupily na základní 
školu Chrustova, přes 20 dětí do 
základní školy Škrobálkova i zá-
kladní školy Pěší. 
Mezi děti, které do školních lavic 
zasedly poprvé, zavítal starosta 
Ing. Antonín Maštalíř, místostaros-
tové MUDr. Hana Heráková a Ing. 
Petr Janíček a uvolněný člen rady 

Radomír Mandok. Srdečně přivítali 
děti ve škole, popřáli jim mnoho 

úspěchů při studiu a předali jim 
drobné dárečky.  

Také ředitelky a učitelky čtyř ma-
teřských škol městského obvodu 

přivítaly nové děti, které se od září 
zapojily do předškolního vzdělá-
vání. Tak jako v minulých letech 
byl o umístění dětí v mateřských 
školách veliký zájem, který pře-
vyšoval kapacitní možnosti jed-
notlivých školek. I přesto, že ještě 
v měsíci září byly navýšeny kapa-
city odloučených pracovišť Na Liš-
čině a Chrustova, mateřské školy 
Požární a odloučeného pracoviště 
Chalupova mateřské školy Ko-
merční, všechny školky jsou nyní 
plně obsazeny.
Vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava přeje všem dětem mateř-
ských škol, žákům základních škol 
i jejich učitelům, aby pro ně začí-
nající školní rok 2011/2012 byl plný 
radostných chvil a osobních i studij-
ních úspěchů. /red/

Školy na Slezské přivítaly nové žáky ve třídách 
Do lavic usedlo přes sto prvňáčků 

 AHOJ DĚTI. Prvňáčky vítá místostarostka MUDr. Hana Heráková (vpravo). 
 FOTO/JAN KRÁL

Na Slezské o Slezské
Ojedinělá výstava bude otevřena 
začátkem října na chodbách v pří-
zemí slezskoostravské radnice. Na 
čtyřech desítkách panelů se budou 
moci občané seznámit s historií 
jak radnice, tak celé Slezské Os-
travy. Výstava se koná u příleži-
tosti 100. výročí započetí stavby 
slezskoostravské radnice.
Na panelech návštěvníci uvidí, jak 
Slezská Ostrava vznikala a jak na-
bývala na významu v souvislosti 
s těžbou uhlí.  Uhlí slezskoostrav-
skou část města zásadně změnilo. 
Ve Slezské vyrostly hornické ko-
lonie, haldy i specifické lanovky 
na přepravu uhlí. Objevují se 
zmínky o založení špitálu stejně 
jako hřbitova. K životu na Slezské 
patřily kostely, ale i hospody, kam 
se mnozí uchylovali po těžké práci 
na šachtách.
Výstava představí i detaily letos 
stoleté radnice. A to včetně lustrů, 
lamp i přepážek pro tehdejší úřed-
níky. Zachovaly se i dokumenty, 
ve kterých tehdejší radní vyhla-
šovali výběrová řízení na stavi-
tele a dodavatele slezskoostravské 
radnice. „Nabídky neúplné neb 
nejasné nebudou ku řízení připuš-
těny,“ varovali již tenkrát radní 
případné zájemce o zakázku.
Nezapomnělo se ani na slavné 
osobnosti a rodáky, významné ná-
vštěvy nebo také důlní neštěstí. 
Výstavu připravil odbor školství 
a kultury ve spolupráci s Archi-
vem města Ostravy. /red/

Pozvánka

Poděkování seniorů
Akce měla velký úspěch a všichni zú-
častnění byli nadšeni. Kromě toho, že 
jsme si zazpívali, zatančili i jinak si 
vše moc užili, bylo nejdůležitější to, 
že jsme zapomněli na své stáří a různé 
neduhy a bolesti s tím související.
Děkujeme, že mezi nás přišla i paní 
místostarostka MUDr. Hana Heráková 
a pan radní Radomír Mandok, v jejich 
společnosti nám bylo velmi příjemně. 
Poděkování patří také paní Ing. Kate-
řině Michalikové, vedoucí oddělení 
sociálních služeb, za její lidský přístup 
a skvělou organizaci. Zvláštní poděko-
vání patří panu Mgr. Zdeňku Matýs-
kovi, vedoucímu sociálního odboru, 
který to s námi „mladými“ opravdu 
umí. Už se těšíme na další akci! 

Za všechny seniory Anna Goczalová

První září, nový začátek

POPRVÉ. Premiéra ve školních lavicích čekala na děti v ZŠ Chrustova i v ZŠ Bohumínská. FOTO/JAN KRÁL

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012 v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit. Přihlášku a zásady pro poskytnutí dotace naleznete na 
www.slezska.cz v záložce Občan – účelové dotace a granty, případně na 
odboru školství a kultury ÚMOb Slezská Ostrava.
Přihlášky lze podat v termínu do 18. 11. 2011.
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HEŘMANICE, HRUŠOV/ Jiří 
Novák, stavitel ze Slezské 
Ostravy, koupil veliký dům 
v Hrušově na Pláničkově 
ulici. Chce ho kompletně 
opravit. Stejně to už udělal 
s podobným domem v Heř-
manicích. 

Dům v Hrušově na Pláničkově ulici 
má shodou okolností přesně tolik 
bytů, kolik je Jiřímu Novákovi let: 
třicet šest. Stav domu není vůbec 
dobrý. „Chci tady udělat slušné 
bydlení. Nájemníci jsou převážně 
Romové, o domě se v minulosti 
mluvilo jako o domě hrůzy. „Byty 
postupně opravím,“ plánuje Novák 
v zapadlé hrušovské uličce. Rekon-
strukce velkého domu z roku 1920 
má trvat tři roky a spolknout zhruba 
deset milionů korun. „Moje firma 
umí ze stavebních prací vlastně 
všechno. Dělat budeme hlavně 
v zimě, kdy není tolik zakázek,“ 
plánuje Novák, jak dům opraví.
Už jednou se mu něco obdobného 
podařilo. V roce 2001 koupil za-
nedbaný dům na Koněvově ulici 
v Heřmanicích. Během čtyř let 
dům zrekonstruoval, v domě je 
dnes deset bytů s rohovými vanami 
i plovoucími podlahami. O nájem-
níky Novák nemá nouzi. 

Nyní i obchod
Navíc prakticky před několika dny 
otevřel v suterénu malý obchod 
s potravinami a dalším zbožím pro 
domácnost. Otevřeno má včetně 
víkendů, práci tu našly hned dvě 
prodavačky. 
„Panu Novákovi moc fandím,“ říká 
o snahách romského podnikatele 
starosta Ing. Antonín Maštalíř. Dům 
v Hrušově byl navíc dříve obvodním 
majetkem. Vedení Slezské Ostravy 
se rozhodlo dům na Pláničkově 
prodat právě Novákovi. „Předpo-
kládám, že se pan Novák pustí do 
oprav se stejnou vervou, jako to udě-
lal v Heřmanicích. Tam se mohou 

občané přesvědčit, že to umí. Lidé, 
kteří v jeho domě v Heřmanicích 
bydlí, jsou slušní lidé bez ohledu na 
to, zda jsou Romové nebo ne. Ne-
dochází vůbec k žádným třenicím,“ 
zdůrazňuje starosta. Oceňuje i fakt, 
že se Novákovi podařilo vybudovat 
obchod s potravinami v místech, 
kde dlouho chyběl. 
Podle Novákova projektu mají kolem 
hrušovského domu vyrůst i hrací 
prvky pro děti, rýsuje se možnost, 
že by zde vzniklo i nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež. „Rádi 
bychom zaměstnali více Romů,“ plá-
nuje Jiří Novák spolu se svým otcem 
Vladimírem, který rovněž pracuje ve 

firmě. „Dříve to bývalo snazší. Pra-
covali jsme všichni v hutích, na stav-
bách a s bílými jsme byli kámoši. Ale 
dnes? V Ostravě snad už není jediný 
romský popelář,“ mrzí Vladimíra 
Nováka úbytek pracovních příleži-
tostí pro místní Romy.  
To chce Jiří Novák změnit. Snaží se 
Romům sehnat maximum práce. Jeho 
firma dláždí chodníky na Koněvově 
či Bohumínské ulici, upravuje okolí 
Zoo nebo Slezskoostravský hřbitov. 
Právě z výnosů těchto prací pak ku-
puje a rekonstruuje domy. Mívá pět 
i osmnáct zaměstnanců. Podle toho, 
jak jdou zrovna obchody.

„Dnes a denně čteme v novinách 
a slyšíme v televizi, jak je třeba 
podchytit mladé Romy. Jsem pře-
svědčen, že to je přesně ono, co 
bude pan Novák umět udělat,“ říká 
starosta Maštalíř. Radní Slezské 
Ostravy MVDr. Barbora Jelonková 
doplňuje, že obvod dál bude pečlivě 
a citlivě vybírat, komu obdobné 
domy, jako je ten na Pláničkově 
ulici, prodá. „Chceme, abychom 
s lidmi, kterým domy prodáme, 
měli těsný kontakt. A aby nájemníci, 
kteří poctivě platí nájem, tímto pro-
dejem nijak neutrpěli,“ konstatuje 
Jelonková. /jk/KONĚVOVA. Spravený dům v Heřmanicích.  FOTO/JAN KRÁL

Podnikatel spravuje domy, nově otevřel i obchod

Jiří Novák a hora práce na Pláničkově ulici

HRUŠOV/ V kostele sva-
tého Františka a Viktora 
v Ostravě Hrušově se v ne-
děli 4. září konala benefiční 
akce. Připravili ji studenti 
Ostravské univerzity.

„Voláme, kam se dá, ale pomoc ně-
kdy nepřichází.“ Tato slova pronesl 
během nedělní benefice hrušov-
ský farář Piotr Marek Kowalski.  
„Chceme, aby se o kostelu mluvilo. 
Aby se ho podařilo zachránit,“ do-
dal farář.
Tentokrát však pomoc přišla. Kos-
tel, který byl ještě před několika lety 
na spadnutí, je z nejhoršího venku. 
„Klobouk dolů před paní doktorkou 
Prokešovou. Je to hlavně její zásluha, 
že kostel žije,“ prohlásil na adresu 
slezskoostravské zastupitelky Dr. 

Miriam Prokešové, starosta Slezské 
Ostravy Ing. Antonín Maštalíř. 
Miriam Prokešová je spoluzakla-
datelkou občanského sdružení 
Společnost pro památkovou ob-
novu hrušovského kostela. Loni 
na popud sdružení přijela kvůli 
kostelu do Ostravy koncerto-
vat i hrušovská rodačka Marie 
Rottrová. Letošní benefici zor-
ganizovali studenti Ostravské 
univerzity, z jednoduchého dů-
vodu. Miriam Prokešová na uni-
verzitě přednáší.

Vzácná architektura
Kostel z červených cihel v ne-
dělním odpoledni opravdu ožil. 
Koncertovalo se, přijeli šermíři 
v historických krojích, uvnitř kos-
tela se dokonce konala i přehlídka 

šatů. Byť šlo o šaty historické 
a z viktoriánské doby, patrně to 
byla vůbec první přehlídka, která 
se uvnitř hrušovského kostela kdy 
konala. Vše ve studentské režii.
„Ta akce je perfektní. Jsem rád, 
kolik přišlo lidí,“ těšilo starostu 
Maštalíře. Vnitřek kostela i jeho 
okolí zaplnily desítky návštěvníků. 
„Kostel dnes slouží hlavně obča-
nům nedalekého Koblova. Vzali si 
ho za svůj. Je skoro zázrak, že se 
kostel podařilo zachránit a začal se 
opravovat,“ konstatoval starosta.
Kostel byl postaven v roce 1886 
podle plánů významného vídeň-
ského architekta Heinricha von 
Ferstela. Zřejmě největší zkázou 
pro něj byly ničivé povodně v roce 
1997, které Hrušov takřka srov-
naly se zemí. Výška vody v kostele 

přesahovala tři metry. Interiér kos-
tela je nyní památkově chráněn.
„Velmi se mi libí, že mladým lidem 
není osud kostela lhostejný,“ těšilo 
Miriam Prokešovou, že právě její 
studenti benefici na záchranu kos-
tela uspořádali. 
„Kostely jsou naše národní dědic-
tví. Mladí by se měli zajímat o pa-
mátky. Určitě by bylo dobré, aby 
se opravy kostela dokončily,“ řekla 
jedna ze studentek Ostravské uni-
verzity Tereza Obrová. „Je to ur-
čitě vzácnost z architektonického 
hlediska. Byla by škoda, aby byl 
kostel zanedbaný,“ prohlásil kolega 
Terezy Obrové, Jiří Čončka.

Demolice už nehrozí
Už dnes kostel vypadá jinak než 
před čtyřmi lety, když mu kvůli 
bortící se věži hrozila demolice. 
Věž je opravená, fungují na ní i ho-
diny, spravena je i fara, pracuje se na 
opravě vitráží. Peníze na záchranu 
přicházely a přichází z různých 
stran. Od města, Nadace OKD, sou-
kromých dárců nebo díky sbírkám, 
které pořádá Společnost pro památ-
kovou obnovu hrušovského kostela.
 „Nyní sháníme peníze na varhany, 
opravit potřebuje dlažba kolem 
kostela. Ta je v dezolátním stavu,“ 
vypočítává Miriam Prokešová, co 
zachraňovaný hrušovský kostel 
nyní potřebuje. Farář Piotr Ma-
rek Kowalski doplňuje, že opravit 
potřebují i menší věžičky zdobící 
kostel, další vitráže a kostel by si 
také zasloužil zrenovovat dveře.

Co dál s Hrušovem
„Kostel je církevním a nikoliv 
obecním majetkem, najít finanční 
prostředky je velmi složité,“ upo-
zorňuje starosta Antonín Mašta-
líř. „Ale je jednou součástí našeho 
obvodu a já budu dělat všechno 
pro to, aby se to povedlo,“ dodává 
starosta.

Farnost si již nechal vypracovat 
studii, kolik by stála jen oprava 
dlažby kolem kostela. Částka se 
vyšplhala na tři čtvrtě milionu 
korun.
Okolí kostela je stále neutěšené, pře-
sto na pravidelné mše do Hrušova 
podle faráře Kowalského přichází 
kolem osmdesáti až sta lidí.
Někdejší Hrušov vylidněný ze-
jména kvůli povodním už se 
vší pravděpodobností návrat do 
časů, kdy býval městysem, ne-
čeká. Na dnes opuštěném území 
nedaleko kostela svatého Fran-
tiška a Viktora, na druhé straně 
silnice vedoucí na Bohumín, má 
vyrůst průmyslová zóna. „Pokud 
to v zóně bude vypadat podobně 
jako v průmyslové zóně v Hra-
bové, myslím, že nic špatného na 
tom nebude. Naopak. Celé okolí se 
oživí,“ popisuje budoucnost této 
části Ostravy starosta.  /jk/

Hrušovský kostel. Z nejhoršího venku

BENEFICE. Starosta Ing. Antonín Maštalíř a Dr. Miriam Prokešová a nevidomý politik Michal Rada (vlevo) na benefiční 
akci za záchranu hrušovského kostela.  FOTO/JAN KRÁL

PLÁNIČKOVA. Dům v Hrušově na opravu čeká. Chystají ji Jiří Novák (vpra-
vo) se svým otcem Vladimírem.  FOTO/JAN KRÁL

ČERVENÁ VĚŽ. Věž kostela má již 
opravu za sebou.  FOTO/JAN KRÁL
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Teh-
dejší Polská Ostrava. Noc 
z 15. na 16. listopadu 1911. 
O život přichází strážník 
František Schenk. Druhý ze 
strážníků, František Lubov-
ský, uniká smrti prakticky 
zázrakem. 

„Oba strážníci si té noci v ulicích 
Polské Ostravy všimli, že z jed-
noho okna v přízemí vyskakuje 
muž v pláštěnce. Vyzvali ho, aby 
zůstal stát a legitimoval se. Muž 
však nereagoval a dal se na útěk.“ 

Těmito slovy začíná líčení oné 
noci Miroslava Kníchalová. Mnohé 
z tohoto sto let starého příběhu zná 
do naprostého detailu. Není divu, 
strážník František Lubovský byl 
totiž jejím dědečkem.
„Mezi místními lidmi byl velmi 
oblíbený. Když se v blízké hos-
podě strhla někdy rvačka, vždy pro 
dědečka přišli, aby zasáhl, i když 
nebyl ve službě. Dědeček byl vy-
soké, ramenaté postavy, a tak sta-
čilo, aby se jen postavil do dveří, 
a hned se všichni uklidnili. Ně-
kdy řídil i dopravu na křižovatce 

u spořitelny před dnešním mostem 
Miloše Sýkory,“ popisuje Knícha-
lová. Strážnická rodina tehdy byd-
lela na Michálkovické ulici, naproti 
hornické Jaklovecké kolonie.

Kulka v náprsní tašce
Zpět však k osudné noci. Pronásle-
dovaný zloděj začal po obou stráž-
nících střílet. Strážník František 
Schenk byl na místě mrtev. Jeho 
kolega měl více štěstí.
„Dědeček skončil v nemocnici 
s vážným zraněním. Jednu kulku 
se lékařům nepodařilo vyoperovat, 

a tak s ní žil až do své smrti. V ná-
prsní tašce, kterou nosil v saku uni-
formy na levé straně v místě srdce, 
se našla další kulka. Náprsní taška 
tedy dědečkovi zachránila život,“ 
líčí dávný příběh Kníchalová. 

Bílý mramorový pomník
Zastřelenému Františkovi Schen-
kovi postavili v roce 1912 pomník 
v životní velikosti z bílého mra-
moru na Ústředním hřbitově ve 
Slezské Ostravě. Stojí dodnes na 
jedné z hlavních hřbitovních cest 
za kostelem svatého Josefa.  „Padl 
při výkonu svého povolání,“ hlásí 
nápis na pomníku.
„Při našich návštěvách hřbitova 
jsme se často zastavovaly s mamin-
kou i u hrobu strážníka Schenka 
a maminka mi říkala, že přesně 
takovou uniformu nosil i můj dě-
deček. Později jsem k hrobu vodila 
své syny a dnes už i vnoučata,“ 
svěřuje se Miroslava Kníchalová.
Policie tehdejších časů zjistila, že 
oním nočním střelcem byl jistý 
Michal Dziembiňski, původem 
z Haliče či Ruska. Po vraždě zloděj 
a vrah zmizel podle dostupných 
pramenů někam do Itálie.
Strážník František Lubovský po 
uzdravení opět sloužil jako stráž-
ník, a to i po vzniku Českoslo-
venské republiky. „Ke konci své 

kariéry se stal nadstrážníkem, 
to již ve Slezské Ostravě,“ říká 
Kníchalová. Manželé Lubovští si 
v roce 1925 postavili ve Slezské 
Ostravě rodinnou vilku na konci 
Zahradní, později Družstevní ulice 
u řeky Ostravice za hornickou ko-
lonií Kamenec.  
„Tam také dědeček 3. února 1941 
zemřel. Šel si po obědě odpočinout, 
usnul a už se neprobudil,“ vykládá 
vnučka Kníchalová. Na vlastní oči 
svého dědečka nikdy neviděla. Na-
rodila se totiž ve stejný den, kdy 
její dědeček zemřel. /jk/

Hlava na hlavě, noha na 
noze. Tak lze popsat zájem 
návštěvníků ZOO ve Slez-
ské Ostravě o křtiny sloního 
mláděte jménem Rashmi. 
Křtiny se konaly v sobotu 
10. září ve sloním pavilonu. 
Už půl hodiny před připra-
vovanou akcí nebylo v bu-
dově k hnutí. Spousta lidí 
se dovnitř nevešla a musela 
zůstat venku.

„Přijeli jsme až ze Šumperku. 
Vždyť kolikrát v životě člověk za-
žije křtiny sloního mláděte?“ svěřila 
se Alena Kratinová s dětmi Janem 
a Terezkou. Dětem i dospělým tak 

bylo v pavilonu hodně těsno. Na 
rozdíl od slonů. V pavilonu zůstaly 
pouze malá Rashmi a její matka 
Johti. Ostatní sloni byli ve venkov-
ním výběhu.
Rashmi se k všeobecné rado-
sti všech přítomných vykoupala 
v připraveném dětském bazénku 
a hrála si i s velikým nafukova-
cím míčem. Bazének však nevi-
děla Rashmi poprvé. „Občas jsme 
jí ho do výběhu už dali,“ řekla 
mluvčí ZOO Šárka Kalousková. 
Pro matku Johti ošetřovatelé při-
pravili „dárkový koš“ plný hroz-
nového vína a melounů. Takové 
pochoutky zatím malá Rashmi ne-
může. Je stále jen kojencem a za 

potravu jí slouží výhradně mateř-
ské mléko. 
Rashmi se narodila letos 12. dubna 
jako v pořadí druhé slůně v čes-
kých, stejně jako i ve slovenských 
ZOO. První byl sameček, který 
v Ostravě přišel na svět měsíc před 
ní. Bohužel se však narodil před-
časně a uhynul.
Křtiny Rashmi se tak staly histo-
ricky prvním křtem slona v zemi. 
Jméno Rashmi, což znamená in-
dicky Paprsek, vybrali návštěvníci 
ZOO v internetovém hlasování. 
Indické jméno se nabízelo z toho 
důvodu, že Rashmi je slonem indic-
kým. Jméno její matky Johti zase 
znamená indicky Záře.  /jk/

Kunčické slavnosti, akce, 
jejíž první ročník se konal 
před třemi lety, láká stá-
le více návštěvníků. Letos 
v sobotu 17. září v areálu 
firmy  BestDrive na Frýdec-
ké ulici tleskaly stovky lidí 
interpretům jako Těžkej Po-
kondr, Mirabel nebo Acous-
tika. Děti si mohly vyzkou-
šet skluzavky, elektrické 
koloběžky nebo obdivovat 
Western show.

„BestDrive je slušná, expandující 
firma. Svoji základnu má v Heř-
manicích na Orlovské ulici. Mám 
rád firmy, které umí komunikovat 
s obyvateli. I díky nim je vidět, že 
lidé v Kunčicích a Kunčičkách se 
umějí bavit,“ zhodnotil snahy firmy 
BestDrive starosta Ing. Antonín 
Maštalíř, který nad slavnostmi pře-
vzal záštitu.

„Chtěli jsme ukázat okolí, že umíme 
nejen profesionální služby, ale že 
umíme také uspořádat trochu zá-
bavy. Tento areál by byla škoda 
nevyužít,“ řekl o důvodech, proč 
firma jednou ročně pořádá ve svých 
prostorách velké slavnosti, Ing. An-
tonín Morys, ředitel regionu firmy 
BestDrive. Ta provozuje v areálu au-
toservis a pneuservis.

Antonína Moryse těšilo, že slavnosti 
navštěvuje stále více lidí, a také, že 
se vše vždy odehrává bez problémů. 
„I když si mnozí myslí, že Kunčice 
jsou tvrdá čtvrť, tak vždy všechno 
dobře dopadne. Nemáme žádné 
komplikace s někým opilým nebo 
podobně. Je to velmi příjemné,“ po-
chvaloval si ředitel během vystou-
pení největších hvězd slavností – dua 
Těžkej Pokondr.
Spoluorganizátorkou akce byla i Ji-
řina Molinková z Kunčic. „Bez pana 
starosty Maštalíře a reklamních a ob-
chodních partnerů by se taková akce 
vůbec pořádat nedala. Loni jsme tady 
jako hlavní hvězdu měli zpěváka Ji-
řího Zonygu, letos jsou hvězdami 
Těžkej Pokondr, ale my chceme jít 
stále výš. Pokud firmy příští rok dost 
přispějí, mohl by klidně přijet i Karel 
Gott,“ smála se Molinková.
Že je paní Molinková skutečně pil-
nou organizátorkou, potvrdila i radní 

Slezské Ostravy MVDr. Barbora Je-
lonková. „Paní Molinková organi-
zuje mimo jiné i kynologické plesy. 
Každá akce pořádaná paní Molin-
kovou je pro nás zajímavá. Pro ob-
vod dělá jenom dobře,“ konstatovala 
radní Jelonková. A proč se slavnosti 

konají zrovna v září v době vino-
braní? „Jsou to poslední dny, kdy se 
ještě máme čas bavit. Pak už nastává 
období přezouvání pneumatik a to 
už musíme pracovat na prodloužené 
směny,“ odpovídá ředitel Morys.
 /jk/

DĚDEČEK. František Lubovský. 
Náprsní taška mu před sto lety 
zachránila život. FOTO/JAN KRÁL

SLAVNOSTI. Starostu Ing. Antonína Maštalíře těší, že Kunčické slavnosti 
mají stále více návštěvníků. FOTO/JAN KRÁL 

Před sto lety zločinec na Slezské zastřelil strážníka, druhého zranil

Kunčické slavnosti. Příště už s Gottem?

U POMNÍKU. Miroslava Kníchalová s manželem. V pozadí pomník Františka 
Schenka.  FOTO/JAN KRÁL

Křtiny Rashmi ucpaly sloní pavilon

František Lubovský, postřelený dědeček

POMNÍK. Hrob zavražděného stráž-
níka. FOTO/JAN KRÁL

KŘTINY. Historicky první křtiny slona v zemi se konaly ve Slezské Ostravě.
 FOTO/ARCHIV ZOO 

LÉTAJÍCÍ CHLAPCI. Jedna z mnoha 
atrakcí slavností v Kunčicích. 
 FOTO/JAN KRÁL 
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Již v zářijovém čísle Slez-
skoostravské noviny infor-
movaly o investičních ak-
cích, které městský obvod 
Slezská Ostrava realizoval 
nebo chystá v roce 2011. 
Nyní přicházejí na řadu 
školy. Na co se děti a žáci 
mohou těšit a jaké investiční 
akce a opravy proběhly na 
školách? 

Kdo prochází po Jaklovecké ulici, 
téměř si toho nemůže nevšimnout. 
Ještě před pár měsíci šedivá bu-
dova Mateřské školy Jaklovecká 
výrazně změnila barvu. A neje-
nom to. 
„Na škole se uskutečnila rozsáhlá 
investiční akce spočívající v ná-
těru fasády, provedení opravy 
hydroizolace budovy, zřízení 
malého nákladního výtahu pro 
dopravu jídla do jednotlivých pod-
laží a rozsáhlé rekonstrukce pro-
stor suterénu, kde mají děti šatnu 
a východ na školní zahradu,“ vy-
počítává aktuální změny vedoucí 
odboru školství a kultury Mgr. 
Petra Nitková. „Ještě se děti mo-
hou těšit na opravu plotu, po které 
budou následovat úpravy školní 
zahrady,“ dodává Nitková.
Obdobné změny nastaly i v Ma-
teřské škole Chrustova. Roz-
sáhlé stavební úpravy se týkaly 
zateplení obvodového pláště bu-
dovy, provedení vnější hydroi-
zolace, výměny části oplocení, 
rekonstrukce prostor suterénu 
a také výměny klempířských vý-
robků, jakými jsou dešťové žlaby 
a svody. Došlo i na vybourání 

příček v prostorách tříd. „To kvůli 
tomu, aby mohla být navýšena 
kapacita školky o šest dětí,“ vy-
světluje Petra Nitková. Ve škole 
jsou také celkově zrekonstruo-
vána sociální zařízení. 
Úpravy se nevyhnuly ani Mateř-
ské škole Slívova. V této mateřské 
škole ředitelka Bc. Milena Kolková 
zajistila celkovou rekonstrukci so-
ciálních zařízení, položení nové 
podlahové krytiny – linolea na 
chodbách a koberce v herně pro 
děti.
Obdobné úpravy prováděli v Ma-
teřské škole Na Liščině. Taktéž 
paní ředitelka Lenka Anežková 
zajistila celkovou rekonstrukci 
sociálních zařízení a výměnu 
podlahové krytiny (koberce) 
v herně. V souvislosti s rekon-
strukcí dojde k navýšení hned tří 
míst pro další děti v této škole.

ZŠ Bohumínská
V největší základní škole Slez-
ské Ostravy probíhají v současné 
době také největší stavební práce. 
Stavbaři provádějí zateplení ob-
vodových stěn a kompletně mění 
stávající dřevěná okna za nová 
plastová na učebnovém pavi-
lonu. V některých třídách jsou 

pokládány nové podlahové kry-
tiny, případně se mění i osvětlení. 
„Vzhledem k tomu, že se fi-
nanční prostředky podařilo zís-
kat až v průběhu měsíce června 
a následovalo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, nepodařilo se 
rekonstrukci zrealizovat v období 
letních prázdnin. Jsme si vědomi 
toho, že je provoz školy při rekon-
strukci náročný nejen pro pedago-
gický sbor, ale i žáky, ale věříme, 
že to všichni pochopí a budou rádi, 
že mají hezkou školu. Touto ces-
tou chceme poděkovat i rodičům 
za pochopení dané situace,“ uvádí 
vedoucí odboru školství a kultury 
Mgr. Petra Nitková.  

A místostarostka MUDr. Hana 
Heráková ji doplňuje: „Věříme, že 
se nám v příštím roce podaří za-
bezpečit další finanční prostředky 

a opravit tak další školská zařízení 
v obvodě. Jen doufáme, že se dě-
tem a žákům ‚v nových‘ školičkách 
bude líbit.“ /red/

Sto dvacet dětí předškol-
ního věku z celé Slezské 
Ostravy navštívilo 9. září 
Ostravskou dopravní ško-
ličku v areálu firmy Libros 
v Přívoze. Tam se učily rozu-
mět dopravním předpisům.

„Velmi nám pomohlo, že na náklady 
obvodního úřadu Slezská Ostrava 
mohly děti cestovat autobusy a navíc 
ještě dostaly výstražné vesty,“ říká 
Mgr. Jarmila Chlopková, ředitelka 
Mateřské školy Komerční. Na děti 
čekala spousta soutěží s dopravní te-
matikou, stejně jako divadelní před-
stavení na začátku celé akce.
„Ostravská dopravní školička je 
ojedinělým projektem v celé České 
republice,“ vysvětluje Dalimil 
Frič ze společnosti Libros. Děti si 

v areálu společnosti mohly napří-
klad vyzkoušet jízdu v elektrických 
autíčkách, která jsou jediná v zemi 
a díky kterým si děti ověřují znalosti 
dopravních předpisů. Na deseti sta-
novištích dopravní policisté a další 
experti dětem vysvětlovali, jak se 
například chovat v autě s rodiči nebo 
jak správně přecházet po přechodu. 
Děti se také dozvěděly, že by rodiče 
při jízdě neměli telefonovat. Učily se 
také správná telefonní čísla na zá-
chranáře nebo na policii a rozpozná-
valy dopravní značky.
Jako odměnu dostaly děti speciální 
nově vydanou publikaci nazvanou 
Bezpečně mezi auty. Jde o pracovní 
sešit s náměty pro hry s dopravní 
tematikou. Pedagogickou práci na 
publikaci odvedla ředitelka mateř-
ské školy Mgr. Jarmila Chlopková. 

„Děti se například dozvědí, jak se 
obléci, aby je bylo na silnici dobře vi-
dět, nebo mohou přiřazovat správné 
značky k jednotlivým dopravním 
situacím,“ popisuje ředitelka obsah 
barevné publikace určené dětem.
 /red/

První září na Bohumínské. Se stavbaři
Hned první školní den, ve čtvrtek 
prvního září, si všichni žáci školy 
na Bohumínské vyslechli hlášení 
ředitele školy Mgr. Radka Pollo. 
Ředitel děti pomocí rozhlasu upo-
zorňoval, že ve škole právě probíhá 
rekonstrukce a že mají dávat pozor 
a dbát zvýšené bezpečnosti. Ve 
škole se mění okna, hlavní budova 
dostává novou omítku a především 
zateplení.
„Není možné, aby práce probíhaly 
jenom o víkendech nebo v odpoled-
ních hodinách. Zajišťujeme výuku 
tak, aby se opravy nijak nedotkly 

zdraví a bezpečnosti dětí,“ vysvět-
loval Pollo. Hned tři třídy tak byly 
přestěhovány do sousední budovy 
družiny, která je už po opravě. 
Práce na rekonstrukci školy se tak 
nezastavily ani prvního září, přes-
tože jde tak trochu o slavnostní den. 
„Stavební firma se snaží práce vše-
možně uspíšit a my to také chceme 
mít co nejrychleji za sebou,“ řekl 
o probíhajících úpravách ředitel Ra-
dek Pollo. Zedníci mají školu opus-
tit během měsíce října. Stará šedivá 
omítka zmizí, celá hlavní budova se 
zateplí a změní na barevnou.

„Získávání peněz na takové opravy 
je velmi složité a všechny práce 
se z toho důvodu nestihly během 
prázdnin, jak jsme původně chtěli,“ 
doplnila ředitele školy místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková.
Postupně pak ještě školu čekají 
drobnější opravy. Výměny podlah 
nebo vymalování. „Jde o menší 
práce, které nejsou vidět. I ty však 
zaberou hodně času a spolknou 
relativně hodně peněz. Ale každo-
pádně jsme rozhodnuti dostat tuto 
školu hodně nahoru,“ slíbila mís-
tostarostka. /jk/

Jak městský obvod investuje do školských zařízení na Slezské

Školky září novotou, další se chystá 

Děti ze Slezské v dopravní školičce

1. ZÁŘÍ. Děti ve školce na ulici Ko-
merční v Muglinově. FOTO/ARCHIV

V zeleném štítě zlatý převázaný 
obilný snop podložený kosmo 
hráběmi a šikmo kosou, obojí 
stříbrné. Těmito odbornými 
termíny popisuje heraldik Jan 
Tejkal znak městské části Anto-
šovice. Jan Tejkal, žijící v Heř-
manicích ve Slezské Ostravě, je 
autorem všech znaků částí Slez-
ské Ostravy včetně samotného 
znaku Slezské Ostravy.
„Při tvorbě znaků jsem vychá-
zel z heraldických publikací 
PhDr. Karla Müllera, ředitele 

Zemského archivu v Opavě,“ 
vysvětluje heraldik, kde se ná-
měty k jednotlivým znakům 
vzaly.
V archivech se zachovala pečeť 
obce Antošovice z dob první 
republiky. Tehdy Antošovice 
náležely k policejnímu okresu 
Hlučín, jak je na staré pečeti 
uvedeno. Bývaly typicky ze-
mědělskou obcí, což je z pečeti 
více než patrné. Právě tato pe-
čeť s pluhem, obilím a země-
dělským nářadím sloužila Janu 
Tejkalovi jako podklad pro 
tvorbu současného znaku. „Jde 
o zjednodušený zemědělský ná-
mět podle pečeti z období první 
Československé republiky,“ po-
tvrzuje Tejkal. Tehdy bývaly 
Antošovice ještě samostatnou 
obcí, součástí Ostravy se staly 
až relativně velmi pozdě. Teprve 
v roce 1972. /red/

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

ŠKOLIČKA. Výstražné vesty i nové pu-
blikace dostaly děti ze Slezské při výu-
ce dopravních předpisů v areálu firmy 
Libros. FOTO/ARCHIV

OPRAVENO. Mateřská škola Jaklovecká před opravou a po opravě. OPRAVENO. Mateřská škola Chrustova před opravou a po opravě

První září s bublifukem
Žádné slzy. Těmito slovy popi-
suje ředitelka Mateřské školy Ko-
merční Mgr. Jarmila Chlopková, 
jak probíhal začátek školního 
roku ve čtvrtek 1. září v budo-
vách mateřských škol v Antošo-
vicích, Komerční a Keramické 
ulici v Muglinově. Děti dostaly 

bublifuk s nápisem Vítáme vás 
v MŠ Komerční, pro učitelky byly 
přichystány kytičky. „Všichni 
byli usměvaví,“ všimla si ředi-
telka Chlopková. Její slova potvr-
zují i fotografie pořízené právě 
v první školní den.
 /red/

CHRUSTOVA. Děti ve třídách zrekonstruované školky FOTO/JAN KRÁL
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V Domově seniorů Kame-
nec uspořádali vinobraní. 
Přijeli kouzelníci, cimbálová 
muzika a podával se burčák 
z Moravy.

„Byl jsem na prvním zdejším vino-
braní už vloni, a tak jsem věděl, do 
čeho jdu. Ale domov opět zkrásněl. 
Mají nově opravený společenský 
sál, mnoho věcí je zrekonstruováno. 
Navíc je vidět, jaký je o vinobraní 
mezi zdejšími klienty zájem. Při 
příchodu jsem tady na mnoha žid-
lích viděl nápis OBSAZENO,“ řekl 
slezskoostravský starosta Ing. An-
tonín Maštalíř. 
Se seniory se na vinobraní přijela 
pozdravit i místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. „Program je fan-
tastický, vedení domova připravuje 
podobné akce vždycky perfektně. 
Všímám si, jací jsou místní oby-
vatelé patrioti. Jde většinou o sta-
rousedlíky ze Slezské, kteří mají 
k obvodu velmi vřelý vztah,“ kon-
statovala místostarostka.
Že lidé v domově skutečně patrioty 
jsou, potvrdila i Eliška Brašová, oby-
vatelka domova, která v září oslavila 
své 85. narozeniny. Během vinobraní 
předala starostovi Maštalířovi vlast-
noručně nakreslený obrázek slezsko-
ostravské radnice. Na druhou stranu 
obrázku pak napsala svoji báseň na-
zvanou Řeka Ostravice.
„Píšu stále spoustu básní a někdy 
k nim doplňuji i obrázky,“ svěřila 
se seniorka. Podle svých slov na-
psala už nejméně dvě stovky básní. 
„První báseň jsem napsala hned po 
osvobození v roce 1945. Tak mne 
tehdy ty události vzaly. Báseň byla 
o dnešním mostě Miloše Sýkory,“ 
řekla Eliška Brašová. 
Jako dítě vyrůstala v Orlové, po pol-
ském záboru pohraničí v roce 1938 
se s rodinou přestěhovali do Kunči-
ček. „Ujali se nás místní sokolové, 
dodnes na to vzpomínám,“ říká 
Brašová. Později Eliška Brašová 

pracovala jako vychovatelka nebo 
prodavačka v obchodním domě 
Horník. V Kunčičkách prožila celý 
život, nyní žije již třináctým rokem 
v kameneckém Domově seniorů.
„Pan ředitel je moc šikovný člověk 
a sestřičky se o nás opravdu starají. 
Pořád se to tady vylepšuje,“ chválila 
vedení domova Brašová. S vinobra-
ním byla moc spokojená. „Pozvedla 
jsem dnes číši na zdraví všem dob-
rým lidem,“ řekla.
Starosta Antonín Maštalíř slíbil, že 
darovaný obrázek s básní si vystaví 
ve své kanceláři. „Není to uznání 
pro mne, ale pro celý obvod,“ řekl 
starosta dárkyni.
Na vinobraní se vypravila ve velmi 
výrazném červeném klobouku 
i Zdeňka Fürichová. „Ten klobouk 
mi dala dcera. Na vinobraní jsem 
ho měla už loni. Je součástí mé 
garderoby,“ smála se Fürichová. 
„Víno jsem si dala, člověk se ale-
spoň pobaví a je mezi ostatními. 

Jsou tady moc hodní lidé,“ chvá-
lila seniorka kamenecký domov. 
Obdobná slova volila i její kole-
gyně Marie Deimgruberová. „Vi-
nobrání se mi moc líbí, ráda jsem 
ochutnala burčák.“

Říjnová zabijačka
Ředitel domova Ing. Juraj Chomič 
připomenul, že Kamenecké vino-
braní není v těchto týdnech zdaleka 
jedinou společenskou akcí, na kte-
rou mohli senioři přijít. „Na pátek 
14. října chystáme zabijačku. Bude 
to v domově vůbec poprvé,“ konsta-
toval Chomič. 
Řezník odvede svoji práci na zahradě 
domova. „Klienti alespoň uvidí ře-
meslo, mnozí si oživí vzpomínky. 
Bude to pro ně něco netradičně 
tradičního,“ dodal ředitel domova. 
Zabíjačka nebude podle Juraje Cho-
miče uzavřenou záležitostí. Přijít si 
koupit čerstvou tlačenku nebo ovar 
bude moci kdokoli. /jk/

Senioři na Kamenci ochutnávali burčák a poslouchali cimbálovku

Vinobraní. S obrázky i básněni

VINOBRANÍ. Na slavnost se vypravily i paní Eliška Brašová (vlevo) a paní Zdeňka Fürichová (vpravo) FOTO/JAN KRÁL

BÁSEŇ. Eliška Brašová předává 
starostovi Ing. Antonínu Maštalířovi 
obrázek slezskoostravské radnice 
s básní. FOTO/JAN KRÁL

Cyklus komorních kon-
certů, které se konají za 
podpory statutárního 
města Ostravy ve slezsko-
ostravské radnici, pokra-
čuje ve středu 26. října 
2011 koncertem mladých 
ostravských hudebníků.

Hudební seskupení TRIOOST-
RAVA, ve složení Roman Mžik – 
housle, Daniel Svoboda – klarinet 
a Lukáš Michel – klavír, vzniklo 
z muzikantského nadšení věno-
vat se komorní hudbě a zároveň 
dává možnosti i k sólové prezen-
taci jeho členů. Za krátkou dobu 
existence má za sebou již řadu 
úspěšných koncertů.
Součástí koncertu ve slezskoos-
travské radnici bude i uvedení 
melodramu Rudolfa Bernatíka 
pro housle, klarinet, klavír a lid-
ský hlas Jdou cesty světem na 
text básní Olgy Scheinpflugové. 
Melodram přednese Jan Fišar. 
Vstupenky za 100 Kč bu-
dou v prodeji od 12. 10. 2011 
z důvodu rekonstrukce galerie 
v kanceláři č. 8 v přízemí slez-
skoostravské radnice v pondělí 
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/

Pozvánka
na koncert 

Ve Slezskoostravské galerii 
v prostorách slezskoostrav-
ské radnice bude otevřena 
výstava s názvem Slavné 
vily Čech, Moravy a Slez-
ska. Současně se výstava 
uskuteční také v prostorách 
Ostravského muzea ve staré 
radnici na Masarykově ná-
městí v centru města. 

Je to vůbec poprvé, co spolu obě in-
stituce takto spolupracují a pořádají 
výstavu na obou místech současně. 
„Ráda se podílím na spolupráci se 
Slezskoostravskou galerií. Lidé se 
mohou pěknou procházkou projít od 
muzea na Slezskou a zase zpátky. 
To tady ještě nebylo,“ říká ředitelka 
Ostravského muzea RNDr. Jiřina 
Kábrtová. 

Zahájení výstavy je plánováno na 
středu 19. října v 17.00 hodin, po-
trvá až do 27. listopadu. „Diváci 
na informativních panelech uvidí 
přibližně 120 nejznámějších sta-
veb rodinného bydlení, které od 
druhé poloviny 19. století až do 
dneška vznikaly na českém území. 
Přehlídku, která je výběrem těch 
nejkvalitnějších rodinných a víken-
dových domů, vil, chat i rezidencí, 
připravil spolu s Pavlem Zatlouka-
lem architekt Vladimír Šlapeta,“ 
říká Ing. arch. Tadeáš Goryczka, 
kurátor výstavy.
Premiéru měly Slavné vily Čech, 
Moravy a Slezska koncem roku 
2010 v pražské Národní tech-
nické knihovně, poté putovaly na 
Fakultu architektury ČVUT a do 
Muzea umění v Olomouci. Všude 
se setkaly s velkým diváckým 
zájmem.
„Výstava o slavných vilách je pro 
mne srdeční záležitost. Myslím, 
že takové budovy je třeba chránit 
a lidem neustále vysvětlovat, ja-
kým jsou významným kulturním 

dědictvím a bohatstvím,“ konsta-
tuje ředitelka muzea Kábrtová.
Slezskou Ostravu reprezentuje na 
výstavě známá vila JUDr. Eduarda 
Lisky. Vila na Čedičové ulici ve Slez-
ské Ostravě je prohlášena kulturní 
památkou, vznikla ve 30. letech mi-
nulého století a projektovali ji Čest-
mír a Lubomír Šlapetovi.  Z dalších 
slavných vil v Ostravě výstava zahr-

nuje například vilu Hanse Ulricha na 
Sokolské ulici v Moravské Ostravě.
V roce 2008 se v ostravském Domě 
umění konala výstava Slavné vily 
Moravskoslezského kraje. „Nyní se 
ze všech krajů vybralo to nejlepší, 
co tato země poskytuje,“ říká Tadeáš 
Goryczka. „Vily z ostatních částí re-
publiky ještě neměla šanci veřejnost 
v Ostravě vidět,“ dodává. /jk/

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska v galerii

LISKOVA VILA. Archivní snímek památkově chráněné vily ve Slezské 
Ostravě. ARCHIV/Nakladatelství Foibos 

KONCERT. Na housle na slezsko-
ostravské radnici zahraje Roman 
Mžik.
 FOTO/ARCHIV

Řeka Ostravice
Eliška Brašová

Ostravice stará řeko rozmilá…
Města dvou názvů měst,
Moravskou i Slezskou Ostravu
jsi věrně mnoho let střežila
Dožila ses i té práce,
že tvé břehy regulace spravila
a tvá voda se pročistila…

Tak si řeko naše teč
a šplouchej do daleka
Vždyť jsi našich, Ostraváků,
krásná řeka
Každý, kdo po tvém břehu jde,
se na Novou radnici a na 
Slezskou radnici rád zadívá
A poslouchá, jak z věže hodin 
zvonkohra
starou havířskou píseň nad 
naším krajem zvoní a zpívá…
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4. 10. 2011 SKOČ A PLAV! aneb nekonečná štafeta 15.00–17.00 hod. 
 Sareza Moravská Ostrava, Vodní svět – akce určená široké veřejnosti 
 Akci finančně podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

3. 10. 2011  TAJEMNÝ SVĚT BAREV „Draci, dráčci, dráčata“ – vyhlášení výtvarné soutěže
 Akci finančně podporuje statutární město Ostrava

21. 10. 2011 Dětská tisková konference pro děti a mládež ostravských školních časopisů 
 Život génia – jedinci s vysokým IQ, akci finančně podporuje městský obvod Moravská Os-

trava a Přívoz

26. 10. 2011  „PANE, POJĎTE SI HRÁT“ – HURÁ PRÁZDNINY 
 Za barevným podzimem – turistický výlet
 Akci finančně podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

27. 10. 2011 „MÁME ZELENOU“ – prázdninový program dopravní výchovy a první pomoci na doprav-
ním hřišti v Ostravě-Přívozu

27. 10. 2011 Pod ulitou – ekologická exkurze pro děti  

27.–30. 10. 2011 Veletrh hraček 
 27. a 29. 10. – prezentace činnosti SVČ na prodejní výstavě hraček na Černé louce v Ostravě

28. 10. 2011  SOUBOJ HŮLEK – soutěž mažoretek SVČ.  
 Akci finančně podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Denně 13.00–15.00 hod. mimoškolní klub SVČ „Rošťáci“ – pro školní děti. 
Každý čtvrtek 16.00–18.00 hod. mimoškolní klub SVČ „Miráci“ – pro děti od 14 let a studenty.
Od 7. 10. 2011 probíhá výukový program „OSTRAVA DĚTEM 2011 – ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ“ určený dětem 
předškolního a mladšího školního věku. Akci finančně podporuje Nadace OKD.
Kompletní informace naleznete na www.svcoo.cz.

Český svaz chovatelů – 
Slezská Ostrava pořádá ve 
dnech 8. a 9. října místní 
výstavu drobných zvířat.

Výstava se uskuteční v prostorách 
chovatelského střediska ve Slezské 
Ostravě na Nejedlého ulici. „Vý-
stava má velmi dlouhou tradici. Le-
tos pořádáme již 34. ročník,“ říká 

Stanislav Kadluba, předseda slez-
skoostravského svazu chovatelů. 
Na výstavě budou k vidění přede-
vším holubi, drůbež, exotické ptac-
tvo a králíci. „Občané si budou moci 
některá zvířata dokonce zakoupit,“ 
informuje Kadluba. Zvířat bude k vi-
dění opravdu hodně. Kolem osmde-
sáti kusů drůbeže, sto dvaceti holubů, 
stovka králíků a dvě stovky exotic-
kých ptáků. „Každý rok se objeví ně-
jaké nové druhy,“ popisuje Kadluba.
Celkem sedm posuzovatelů bude 
hodnotit jednotlivá vystavená zví-
řata. Ti nejlepší dostanou cenu 
Grand Prix, pro další jsou připra-
veny čestné ceny,“ líčí Kadluba.
Český svaz chovatelů – Slezská 
Ostrava je nyní se svými pěti desít-
kami chovatelů největší organizací 
v Moravskoslezském kraji. „Staří 
vymírají, mladí nejsou,“ popisuje 
stav v mnohých chovatelských 
organizacích Kadluba. Některé 
okolní organizace zcela zanikají, 

jejich zbylí členové se pak regis-
trují právě na Slezské. 
„Snažíme se hodně pracovat 
s dětmi, máme už šesti i sedmileté 
členy. Pořádáme Mikuláše a další 
podobné akce,“ líčí Kadluba.
Výstavu drobných zvířat na Slez-
ské navštíví každoročně až pět set 
návštěvníků. Už v pátek 7. října 
mohou navštěvovat výstavu školy 
včetně mateřských. „Pro tuto mlá-
dež s doprovodem je vstup zdarma, 
pro veřejnost je výstava otevřena až 
o víkendu,“ konstatuje Kadluba.

O výstavě
V sobotu 8. října je výstava otevřena 
od 8.00 do 17.00 hodin, v neděli 
9. října od 7.00 do 12.00 hodin. Na vý-
stavu se lze dopravit trolejbusy č. 101, 
104, 106, 108 a autobusem č. 22. Vý-
stup je na zastávce Důl Petr Bezruč. 
Vstupné pro mládež do 15 let a pro dr-
žitele průkazu ZTP zdarma, pro soby 
starší 15 let je vstupné 20 Kč.  /red/

ANTOŠOVICE/ Druhou 
zářijovou sobotu se konal 
v areálu Tenisového klubu 
Antošovice již 3. ročník 
tenisového turnaje čtyřher.

Tohoto klání se zúčastnilo šest-
náct hráčů, kteří se po základní 
části rozdělili do dvojic a bojovali 
o celkové umístění. Vítězem le-
tošního ročníku se stala dvojice 
Tomáš Jalowiec a Martin Čermák. 
Nejstarším účastníkem turnaje byl 
zastupitel obvodu Slezská Ostrava 
pan Bodo Ksiensik /72 let/. Hlavní 
cenu vítězům, skleněný putovní 
pohár, věnoval a zároveň předával 
senátor a starosta Slezské Ostravy 
Ing. Antonín Maštalíř. 
V průběhu turnaje probíhalo 
v areálu restaurace U Pepy spor-
tovní dětské odpoledne. Pestrý 

program pro děti připravily uči-
telky MŠ Eliška Moskvová a Jana 
Ficová za spolupráce členů Teni-
sového klubu Antošovice. Připra-
vených soutěží a doprovodného 
programu se zúčastnilo 75 dětí 
v doprovodu rodičů, kteří se rov-
něž aktivně zapojili do sportov-
ních her. 
Po ukončení programu pro děti 
proběhla volná zábava, za hojné 
účasti občanů Antošovic, Koblova 
a fanoušků tenisu. Pro všechny 
účastníky bylo připraveno bo-
haté občerstvení, reprodukovaná 
hudba a živá produkce místního 
harmonikáře pana Jiřího Gawlika. 
V pozdních večerních hodinách se 
všichni spokojeně rozešli a již se 
těší na příští ročník.  

Mgr. Marcela Schullová

Skleněný putovní pohár předal starosta Ing. Antonín Maštalíř

Tenisový turnaj a sportovní den pro děti

TENISTÉ. Zleva nahoře: Karel Mrázek, Karel Kafka, Peter Suchy, Roman Dvořáček, Bodo Ksiensik, Radek Michalík, 
Ing. Antonín Maštalíř, Renáta Feketová, Mirek Michalík, Tomáš Plaček. Zleva dole: Marek Gaube, Josef Klapec, 
Tomáš Jalowiec, Martin Čermák, Jakub Nohavica, Josef Vedra. FOTO/MARCELA SCHULLOVA

Na Slezské vystaví drobná zvířata

Celkem osmnáct pracovních 
míst bylo v městském obvo-
du Slezská Ostrava podpo-
řeno v rámci evropského 
projektu Veřejně prospěšné 
práce. Ten je financován 
z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu 
České republiky.

Osmnáct pracovních míst v období 
od 1. 10. 2008 do 30. 6. 2011 bylo 
podpořeno částkou 2 222 117 ko-
run, z toho výše příspěvku z Ev-
ropského sociálního fondu činila 
85 procent. To je 1 888 799 korun. 

Ze státního rozpočtu České repub-
liky činila 15 procent. To je 333 
317 korun. 
Pracovní místa podpořená v rámci 
programu Veřejně prospěšné práce 
byla zaměřena na údržbu veřej-
ných prostranství, úklid a údržbu 
veřejných budov a komunikací 
nebo jiné obdobné činnosti ve pro-
spěch obce. Na těchto pracovních 
místech se uplatnili uchazeči o za-
městnání, kterým byla věnována 
zvýšená péče při zprostředkování 
zaměstnání, zejména dlouhodobě 
nezaměstnaní a nekvalifikovaní 
uchazeči. /red/

VÝSTAVA. Slezskoostravští cho-
vatelé připravují výstavu. Chybět 
nemá ani sto králíků.
  FOTO/JAN KRÁL

Projekt Veřejně prospěšné 
práce 

Hledaný muž
Dne 24. srpna uviděli strážníci na 
zastávce MHD v Ostravě-Mugli-
nově dva muže ve věku 30 a 34 let. 
Muži nesli dva litinové odlitky. 
Jeden z mužů řekl, že materiál 
nalezli a teď ho jdou prodat do 
sběrny. Protože byli muži pode-
zřelí ze spáchání přestupku, stráž-
níci je vyzvali, aby se legitimovali. 
Jeden z mužů však vůbec neměl 
doklady, proto ho strážníci pře-
dali policii. Zde vyšlo najevo, že 
muž je v celostátním pátrání. Pro-
tiprávní jednání obou mužů bylo 
oznámeno příslušnému správnímu 
orgánu. Nyní jim hrozí pokuta do 
výše patnácti tisíc korun. 

Dívka se opila do němoty
Strážníci městské policie byli 
dne 25. srpna vysláni ve Slez-
ské Ostravě k dívce, která ne-
byla schopna pro opilost chůze 
ani komunikace. Seděla na trávě, 

nevnímala okolní podněty, ne-
komunikovala a stále zvracela. 
Z důvodu možného ohrožení 
jejího zdraví či života byla na 
místo přivolána rychlá záchranná 
služba. Po prvotním vyšetření 
bylo rozhodnuto o jejím převozu 
do nemocnice. U dívky bylo zjiš-
těno přes jedno promile alkoholu. 
Událost si převzala k dalšímu še-
tření Policie ČR. 

Dva mladíci se vloupali do 
auta
Dne 3. září zadrželi strážníci 
městské policie dva muže, pode-
zřelé z vloupání do motorového 
vozidla, zaparkovaného v Ostra-
vě-Kunčicích. Oba při vloupání 
uviděl svědek, který strážníkům 
poskytl přesný popis. Na jeho zá-
kladě pak strážníci podezřelé do-
padli při kontrole okolí. Mladíci 
ve věku 21 a 19 let byli předáni 
přivolaným policistům.

Městská policie Ostrava

Nabídka Střediska volného času Moravská Ostrava

ZŠ Bohumínská Slezská Ostrava pořádá 18. října na Slez-
skoostravském hradě 4. ročník akce pro rodiče a děti

„Slavnost dýní a strašidel – 
český Halloween s Hopsalínem“.
Garantem této akce je statutární město Ostrava. Sraz 
účastníků je v 15.30 hodin před slezskoostravskou rad-
nicí a končí v 18.00 hodin.
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V letošním roce uplyne 100 let od 
začátku výstavby dnešní budovy 
radnice ve Slezské Ostravě. Stavba 
vyrostla v letech 1911–1913 na Zá-
mostí na pozemku sousedícím se 

starou radnicí. Stará slezskoostrav-
ská radnice byla v domě čp. 131, 
který pro ni obec koupila od obchod-
níka Blumenthala. Aby lépe vyho-
voval účelům obecního úřadování, 
proběhla v letech 1879–1880 jeho 
novobarokní adaptace včetně vý-
stavby vězení ve dvoře. V roce 1897 
se opravovalo podruhé. Dům dostal 
novou fasádu a byl rozšířen zasedací 
sál. Ale už po dalších deseti letech 
radnice dynamickému výboji Slez-
ské Ostravy přestala stačit. 
Na přelomu let 1909–1910 byla vy-
psána soutěž na dodání plánů nové 
radnice, která však byla omezena 
jen na české architekty a stavitele. 
Vybrán byl návrh profesora státní 
průmyslové školy v Plzni Viktorina 
Šulce. Jeho náčrty dopracoval Ing. 

Jaroslav Volenec, předseda obecního 
stavebního úřadu, a stavitel František 
Doležel, asistent téhož úřadu. Stavbu 
provedl v letech 1911–1913 polsko-
ostravský stavitel Julius Vysloužil. 

Vznikla budova v pozdně historizují-
cím slohu doplněná o secesní prvky. 
K jejím nejhodnotnějším částem pa-
tří hlavní schodiště s osvětlovacími 
tělesy a především reprezentační sál 
s bohatě zdobenými lustry. 
Sotva byla stavba radnice dokon-
čená, začalo se uvažovat o jejím 
rozšíření. První světová válka zne-
možnila tyto plány a neuskutečnila 
se ani výzdoba hodnotnými umělec-
kými díly, jak o to usiloval předseda 
obecního stavebního úřadu Ing. Vo-
lenec. Byl však autorem podkladů 
pro výběrové (ofertní) řízení na 
vnitřní vybavení radnice. Vybíral 
nejvýhodnější z nabídek a sám žádal 
především pražské firmy, aby se do 
konkurzů hlásily. Ovlivnil tak každý 
detail stavby včetně interiérových 
doplňků budovy.
Polská Ostrava byla v té době nej-
větší českou obcí ve Slezsku. Po 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu se stala střediskem hájení 
českých zájmů na Těšínsku. Tomu 
odpovídal i význam polskoostrav-
ské radnice, která se postupně stala 

sídlem Okresního národního výboru 
v Polské Ostravě 29. 10. 1918, Zem-
ského národního výboru pro Slezsko 
30. 10. 1918, Československé plebis-
citní komise 27. 9. 1919 a Zemské 
správní komise pro západní část vý-
chodního Slezska. V jejích zdech se 

zástupci české strany radili o taktice 
v česko-polském sporu o Těšínsko. 
Dnes zde sídlí radnice městského 
obvodu Slezská Ostrava, který je 
součástí statutárního města Ostravy. 

Podle textů PhDr. Antonína Barcucha 

zpracovala Mgr. Věra Vahalíková

Slezskoostravská radnice s budovou staré radnice na místě dnešní parkové  úpravy. Pohled z parkoviště z osmdesátých let dvacátého století. 

Návrhy osvětlovacích těles do vnitř-
ních prostor radnice.

100 let od začátku výstavby slezskoostravské radnice

Vyhláška města Slezská Ostrava o vyhlášení veřejného výběrového řízení na 
stavbu radnice z 1. 7. 1911.

Zasedací sál radnice, dnešní obřadní síň.

Pohled na Těšínskou ulici s radnicí z budovy Městské spořitelny na Zámostí. 
V pozadí těžní věž Dolu Trojice. Snímek z přelomu dvacátých a třicátých let 
dvacátého století.
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Objemný odpad 
z domácností
Kontejnery na objemný odpad z do-
mácností budou v městském obvodu 
Slezská Ostrava během podzimní 
úklidové akce umísťovány na sta-
noviště pouze na 1 den. Kontejnery 
nejsou určeny pro podnikatelské 
subjekty. Do kontejnerů ukládejte jen 
velkoobjemový odpad, nepřeplňujte 
je a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete bezplatně ulo-
žit do některého z 18 sběrných dvorů 
OZO Ostrava. Odkládat velkoob-
jemový nebo nebezpečný odpad 
z domácností lze ve sběrném dvoře 
celoročně. Sběrné dvory neodebírají 
stavební odpad! Veškeré potřebné 
informace naleznete na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz nebo 
je lze zjistit na bezplatné telefonní 
lince 800 020 020. 
 Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr 
velkoobjemového odpadu v obdo-
bí od 10. 10. do 19. 10. 2011
10. října – Slezská Ostrava
Nová Osada – u ul. Bernerovy
Na Jánské – křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova – u domu č. 10
Miloše Svobody – křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské – křiž. s ul. Michalskou
Šachetní – křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová – u domu č. 14
8. března  – u domu č. 16
Hradní – křiž. s ul. Na Závadě

11. října – Antošovice
Antošovická – křiž. s ul. Lopuchovou 

11. října – Koblov
Antošovická – Na Tabulkách
Lamař – křiž s ul. Koblovskou
Antošovická – u samoobsluhy
K Háječku – křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická – U Nové šachty
Žabník – křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště – křiž. k bývalým kasárnám
Blatouchová – naproti č. 272

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

13. října – Heřmanice
Požární – u hasičské zbrojnice 
U Vlečky – křiž. s ul. Nad Vodárnou
Banášova – křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova – křiž. s ul. Marešovou
Parcelní – křiž. s ul. Gruntovní
Záblatská – křiž. s ul. Vrbickou
Stožární – křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova – naproti domům č. 50–52
Kubínova – u domu č. 56

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

18. října – Kunčice n. Ostravicí
Bednářská – křiž. s ul. Sladovou
Serafínova – křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky – mezi ul. Blokovou a Nogovou

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

19. října – Hrušov
Vývozní – křiž. s ul. Pramennou
Kanczuckého – křiž. s ul. U Dolu
Verdiho – u domu č. 4
Plechanovova – křiž. s ul. M. Henryho

19. října – Kunčice n. Ostravicí 
Ostravického – křiž. s ul. Zdobnou

19. října – Slezská Ostrava
Slívova – křiž. s ul. Na Souvrati
Kramolišova – křiž. s ul. Čtvercovou
Hormistrů – křiž. s ul Pastrňákovou
Klímkova – u křiž. s ul. Červenkovou
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SLEZSKÁ OSTRAVA

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Nově poskytovaná služba od 1. 10. 2011

Komu je služba určena:
Služba je určena těmto osobám v lokalitě Ostrava-Kunčičky:
- osobám žijícím ve vyloučených komunitách 
- etnickým menšinám
- obětem domácího násilí
- osobám komerčně zneužívaným
- osobám v krizi
- osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy
- dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky 

nežádoucími jevy
- rodinám s dětmi/dítětem

Místo a doba poskytování služby:
- Budova školní družiny na ul. Třebízského, Ostrava-Kunčičky (spadá pod ZŠ 

Škrobálkova)
- PO a ST: 8.00–17.00, ÚT a ČT: 8.00–14.00, 

PÁ: 8.00–12.00

Nabízíme Vám:
- Odborné sociální poradenství
- Konzultace s odborníkem v oblasti práva a psychologie
- Zprostředkování navazujících služeb

Kontakty:  
Vedoucí oddělení SPOD:
Mgr. Václav Pěkník, tel. 599 410 027
Email: vpeknik@slezska.cz

www.slezska.cz

SLEZSKÁ OSTRAVA

AZYLOVÝ DŮM PRO 
RODINY S DĚTMI
Komu je služba určena:
- rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných 
příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení 

- osobám do 26 let věku, opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní 
péče

- osobám žijícím v sociálním vyloučení, osobám v krizi, osobám vedoucím 
rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohroženým, 
příslušníkům etnických menšin, osobám bez přístřeší
Těmto osobám pouze za předpokladu, že pečují o nezaopatřené dítě. 

Místo a doba poskytování služby:
- Azylový dům pro rodiny s dětmi, ul. Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov
- Nepřetržitý provoz 24 hodin denně
- Uzavření smlouvy na dobu 3 kalendářních měsíců, max. však po dobu 1 

roku
Nabízíme Vám:
- Poskytnutí ubytování
- Pomoc při zajištění stravy
- Základní sociální poradenství
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí
- Aktivizační činnost
Úhrady za poskytnutí služby:
Rodič s nezletilým nebo nezaopatřeným dítětem: 70 Kč/den
Nezletilé a nezaopatřené dítě: 40 Kč/den
Osamělý uživatel, těhotná žena: 100 Kč/den
Kontakty:  
Sociální pracovnice:
Mgr. Eliška Vilčková, tel. 596 629 483
Email: evilckova@slezska.cz
Adresa: ul. Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov
Můžete nás kontaktovat v PO, ST: 8.00–17.00 hodin 
nebo ÚT, ČT: 8.00–14.00 hodin.
                              

www.slezska.cz

ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ 
SLUŽBA
Komu je služba určena:
Seniorům a dospělým zdravotně 
postiženým občanům, kteří z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení nemohou 
zůstat sami ve svém domácím 
prostředí bez pomoci jiné fyzické 
osoby i za předpokladu zajištění 
pečovatelské služby (senioři 
propuštění z nemocničního zařízení, 
léčebny dlouhodobě nemocných, 
čekatelé na umístění v domově pro 
seniory).

Službu nabízíme také na přechodnou 
dobu rovněž v situacích, kdy 
nemůže být zabezpečena ze strany 
rodinného pečovatele (dovolená, 
lázeňský pobyt, hospitalizace 
v nemocnici).

Místo a doba  poskytování služby:
- v prostorách DPS Hladnovská 119, 

Ostrava-Muglinov
- nepřetržitý provoz 24 hodin denně
- lze sjednat maximálně na dobu 

3 kalendářních měsíců
- kapacita 15 lůžek

Nabízíme přechodný pobyt 
a celodenní péči.

Nabízíme Vám:
- Pomoc při běžných úkonech péče 

o vlastní osobu a při osobní hygieně
- Ubytování a stravování
- Pomoc při obstarávání osobních 

záležitostí
- Aktivizační činnost
- Fakultativní služby (pomoc 

při podávání léků, drobné 
zdravotnické a ošetřovatelské 
úkony, převazy a polohování)

Úhrady za poskytování služby:
Tato služba je uživatelem hrazena 
dle platného sazebníku úhrad 
schváleného Radou městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Kontaktujte nás:
Vedoucí oddělení sociálních služeb:
Ing. Kateřina Michaliková, 
tel. 596 245 502
Email: kmichalikova@slezska.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Pokludová, 
tel. 596 613 711
Email: kpokludova@slezska.cz

Adresa:
DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov
PO, ST: 8.00–17.00 hodin nebo 
ÚT, ČT: 8.00–14.00 hodin.

SLEZSKÁ OSTRAVAwww.slezska.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytujeme pracovníky v sociálních 
službách na žádost uživatele nebo 
jeho rodinných příslušníků, na 
doporučení ošetřujícího lékaře nebo 
sociálního pracovníka příslušného 
úřadu či zdravotnického zařízení. 

Místo poskytování PS:
V domácnostech občanů městského 
obvodu Slezská Ostrava včetně 
domácností Domů s pečovatelskou 
službou. Občanům městského 
obvodu Michálkovice, Radvanice 
a Bartovice zajišťujeme dovoz jídla 
a nákupů. 

Komu je služba určena:
Seniorům a dospělým zdravotně 
postiženým občanům, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení.

Službu neposkytujeme osobám 
s duševním onemocněním, 
mentálním postižením a osobám 
závislým na omamných látkách.

Nabízíme podporu soběstačnosti 
a života v domácím prostředí.

Nabízíme Vám:
- Pomoc při úkonech osobní 

hygieny
- Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu
- Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti
- Dovoz nebo donášku obědů

Úhrady za poskytování PS:
Tato služba je uživatelem hrazena 
dle platného sazebníku úhrad 
schváleného Radou městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Kontaktujte nás:
Vedoucí oddělení sociálních služeb:
Ing. Kateřina Michaliková, 
tel. 596 245 502
Email: kmichalikova@slezska.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Pokludová, 
tel. 596 613 711
Email: kpokludova@slezska.cz

Adresa:
DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov
Můžete nás kontaktovat v PO, ST: 
8.00–17.00 hodin nebo ÚT, ČT: 
8.00–14.00 hodin.
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