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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

Prakticky o štěstí mohli mluvit ti, 
kteří se dostali na ples seniorů Slez-
ské Ostravy. Ples se konal ve čtvr-
tek 10. listopadu v Kulturním domě 
v Ostravě-Michálkovicích. „Vypro-
dáno bylo už tři týdny dopředu. Zá-
jem zatančit si a pobavit se projevilo 
na sto devadesát hostů,“ říká Ing. Ka-
teřina Michalíková, vedoucí oddělení 
sociálních služeb odboru sociálních 
věcí ÚMOb.
Právě tento odbor ples pro seniory 
pořádá. Letos se konal již jubilejní 
pátý ročník. „Byli jsme na všech pěti 
plesech a na všech se nám moc líbilo. 
Jsme moc spokojeni, jak se o nás sta-
rají a jak se sociální pracovníci snaží 
pro seniory něco dělat,“ řekl Josef 
Koyš, který i se svojí ženou Vladimí-
rou žije v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Muglinově. „Když se bavíme 
s ostatními známými na Moravě, 
tak nám jenom závidí. Na Slezské 
pro nás neorganizují jenom ples, ale 

i různé zájezdy nebo vánoční akce,“ 
doplnila svého manžela Vladimíra 
Koyšová. 
Plnému sálu michálkovického kultur-
ního domu hrála hudba Domino, tan-
čili zde tanečníci z tanečního klubu 
Trend Ostrava, s programem Labu-
tího jezera vystoupili Bolatičtí bobři. 
V tombole se losovalo celkem sedm-
desát cen. První cenou byl víkendový 
pobyt v lázních Darkov. Ten získal 
Rostislav Brada ze Slezské Ostravy. 

„Je to úžasné, v lednu slavíme kulaté 
výročí společného života. Moc se tě-
šíme, bude to krásný dárek,“ radovala 
se z výhry paní Bradová.
„Tady je vidět, jak se naši důchodci 
rádi baví. Nakonec, celý život po-
ctivě dřeli, mají nárok na nějakou 
zábavu a je také na nás, abychom 
jim nějakou připravili,“ řekl radní 
Radoslav Mandok.
„Dělala jsme vzorkařku na šachtě Zá-
rubek,“ potvrdila Mandokova slova 
o těžké práci osmdesátiletá Ludmila 
Šuláková z Kunčiček. Na ples seni-
orů dorazila potřetí. „Moc se mi tady 
líbí,“ řekla. Stejná slova volila i Věra 
Havlasová z Kunčiček. „Obdivuji ty 
starší. Mají devadesát roků a tančí, 
jako by jim bylo třicet. Je to tady moc 
pěkné, příjemní lidé a dobrá hudba,“ 
pochvalovala si Havlasová.
„Zájem o náš ples mne vůbec nepře-
kvapuje. Víme, že na ples velmi rádi 
chodí lidé nejen ze Slezské Ostravy,“ 

řekl starosta Ing. Antonín Maštalíř. 
„Akorát, jak už to u starší generace 
chodí, je zde mnohem více žen než 
mužů. Takže chlapi mají dneska 
veselo, někteří jsou v kole pořád,“ 
všiml si starosta. 
Připomenul, že na první ples před 
pěti lety přišlo 137 platících. „Tehdy 
ještě soudržnost občanů Slezské 

nebyla na takové výši jako dneska. 
S tradicí plesů budeme určitě pokra-
čovat,“ dodal Antonín Maštalíř. „Zá-
jem seniorů o podobné akce a jejich 
pozitivní hodnocení nás velmi těší 
a motivuje k přípravě dalších setkání. 
Už nyní připravujeme další akci, kte-
rou bude masopustní veselí,“ upozor-
nila Kateřina Michalíková. /jk/ 

Ples seniorů na Slezské? Vyprodán už tři týdny dopředu!

VYPRODÁNO. Senioři byli na plese 
nadmíru spokojeni.  FOTO/JAN KRÁL

SLEZSKÁ OSTRAVA/Přes-
ně 11. 11. 2011 v 11 hodin ote-
vřeli slavnostně pracovníci 
Ostravské univerzity novou 
budovu Přírodovědecké 
fakulty na Hladnově. 

Budova stála sto osmdesát miliónů 
korun. Uvnitř moderního objektu 

jsou desítky moderních laboratoří, 
učeben, poslucháren i místností 
pro studium rostlin a živočichů. Ty 
mají ostatně přírodovědci schované 
i ve sklepě. V podzemí si pořídili 
i žížaliště, tedy místo pro chov ží-
žal. „Otevírá se nám větší prostor 
pro přímé zapojení nadaných stu-
dentů do výzkumných projektů, 
které mají přesah na jiná akade-
mická pracoviště u nás i v cizině,“ 
konstatoval rektor Ostravské uni-
verzity RNDr. Jiří Močkoř DrSc.
V budově bude rovněž probíhat 
i rozsáhlý výzkum vlivu nových 

technologií na životní prostředí. 
Na projektu pracuje univerzita 
spolu s Vysokou školou báňskou – 
Technickou univerzitou. V budově 
tak nechybí ani laboratoř ekolo-
gie živočichů a laboratoř ekologie 
rostlin.
Budova je zajímavá i z archi-
tektonického hlediska. Studenti 

a pedagogové se mohou setkávat 
uvnitř ve velkém prosvětleném 
respiriu, v nejvyšším patře čtyř-
patrové budovy vyrostla velká 
terasa. „Když není inverze, máme 
tady rozhled až do Beskyd,“ řekl 
rektor Močkoř. 

Hladnov, nové centrum Slezské
Univerzita na slavnostní zahájení 
pozvala mnoho významných hostů, 
mezi kterými nechyběli starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Maš-
talíř a místostarostka MUDr. Hana 
Heráková. 

„Před deseti patnácti lety jsme se 
jezdili dívat do světa a obdivovali, 
jaké mají tamní studenti podmínky. 
Dnes mám pocit hrdosti, že naši stu-
denti už mají podmínky minimálně 
srovnatelné jako studenti někde 
v Dublinu či jiných západních vel-
koměstech,“ těšilo místostarostku 
Herákovou. „Je úžasné, že v míst-
ních laboratořích se budou zkoumat 
i takové věci jako zátěže průmyslo-
vých aglomerací na životní prostředí 
včetně ostravského ovzduší. Vyba-
vení technikou je bezkonkurenční,“ 
dodala Hana Heráková.
Celá budova je totiž plná moderní 
techniky – plazmové displeje, pro-
jekční systémy, dokonce i systémy 
pro nedoslýchavé. Všude je signál 
WiFi. 
„Studentům, kteří dnes chodí do 
školy, závidím. Je to perfektní pra-
coviště,“ prohlásil starosta Antonín 
Maštalíř. Podle Antonína Maštalíře 
se na hladnovském kopci rodí nové 
centrum Slezské Ostravy. Studenti 

fakulty najdou v blízkosti obchody, 
restaurace, stejně jako banku nebo 
lékárnu. Veřejná doprava z cen-
tra města na Hladnov funguje bez 
problémů.
„Možnost studia i práce v tak mo-
derních podmínkách určitě nyní 
přiláká na Slezskou hodně mladých 
lidí. A to je hodně důležité,“ dopl-
nila místostarostka Hana Heráková.
 /jk/ 

Ostravská univerzita otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty na Hladnově 

Na Slezské jsou nejmodernější laboratoře

NOVÝ HLADNOV. Místostarostka MUDr. Hana Heráková spolu se starostou 
Ing. Antonínem Maštalířem na terase nové budovy Ostravské univerzity. 
 FOTO/JAN KRÁL

Upozornění dlužníkům

Úřad městského obvodu Slezská 
Ostrava upozorňuje občany, kteří 
dluží na nájmech bytů a služeb 
spojených s jejich užíváním, pří-
padně na nájmech z pozemků, 
aby své dluhy vyrovnali co nej-
dříve. Zastupitelstvo městského 
obvodu Slezská Ostrava bude na 
svém prosincovém zasedání jed-
nat o možnosti odprodat tyto po-
hledávky soukromému subjektu. 
 /více na str. 8/

Upozornění

BOTANICKÁ ZAHRADA. Biolog Ostravské univerzity Ing. Tomáš Tureček, 
PhD., ukazuje návštěvníkům, jak se v nové budově daří masožravým rostlinám. 
 FOTO/JAN KRÁL 

Silvestrovské pozvání

Vážení spoluobčané,
vedení slezskoostravské rad-
nice vás zve na každoroční akci 
„Slezská Ostrava vítá Nový 
rok.“ Vše začne 31. prosince ve 
23 hodin před slezskoostrav-
skou radnicí. Čekání příchodu 
Nového roku bude zpříjemněno 
hudbou, prodávat se bude me-
dovina a svařené víno. Starosta 
Ing. Antonín Maštalíř pronese 
novoroční přípitek. Půlnoc oz-
dobí slavností ohňostroj. 

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

CENTRUM. Nová budova univerzity 
jako součást nově vznikajícího centra 
Slezské Ostravy.  FOTO/JAN KRÁL 

NEKONČÍME. „S tradicí plesů budeme pokračovat,“ ujišťoval přítomné starosta 
Ing. Antonín Maštalíř.  FOTO/JAN KRÁL

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 15. prosince 
2011 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4
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MUGLINOV/Práce žáků ZUŠ 
Muglinov jsou ceněny v celé 
republice. Tentokrát malí 
Ostravané kreslili Prahu.

Už loni se žáci z muglinovské 
umělecké školy zúčastnili projektu 
Galerie talentů. Autorem tohoto 
projektu zaměřeného na dětské vý-
tvarné talenty je spisovatel a reži-
sér Václav Bárta.  Práce nadaných 
dětí pak vycházejí knižně a jsou 
posuzovány odbornou porotou.  
První kniha, která vznikla v roce 
2010 a jejíž kmotrou se stala zpě-
vačka Lucie Bílá, nese název Města 
a obce očima dětí. V elektronické 
podobě knihy, kterou lze najít na 
stránkách www.galerietalentu.cz, 
vyšly i práce dětí z muglinovské 
školy. Práce se líbily natolik, že 
organizátoři projektu letos školu 
vyzvali, aby její žáci předvedli, jak 
vidí Prahu.

„Celkem čtyřiadvacet našich žáků 
mezi sedmi a osmnácti lety tak 
začalo malovat nejrůznější praž-
ská zákoutí,“ říká ředitelka mug-
linovské školy Mgr. Eva Pilařová. 
Žáci k tomuto účelu měli krásnou 

předlohu – knihu pražských foto-
grafií Karla Plicka. „Na obrázcích 
Prahy jsme s dětmi pracovali řadu 
týdnů,“ dodává ředitelka Pilařová. 
Všech čtyřiadvacet kreseb, nyní vy-
šly v knize Praha očima dětí.

Křest? S Gottem i Svobodou
„Na celou akci jsme získali fi-
nanční prostředky díky pochopení 
městského obvodu Slezská Os-
trava i Moravskoslezského kraje,“ 
upřesňuje Eva Pilařová. Autobus 
s ostravskými dětmi tak 3. října 
vyjel do Prahy, aby mladí umělci 
stihli křest knihy s jejich obrázky. 
Na křest kromě Karla Gotta přišel 
i pražský primátor Bohuslav Svo-
boda, zpěvák Václav Noid Bárta 
nebo Miss ČR Eliška Bučková. 
Gott se stal kmotrem nové pub-
likace a slavnostně ji na zámku 
pokřtil. 
„To víte, že děti mají ze křtu 
knihy na Chvalském zámku zá-
žitky na celý život. A já nakonec 
taky, vždyť jsem reprezentovala 
školu i Ostravu. Stála jsem na 
pódiu vedle Karla Gotta, to se 
nepoštěstí každému,“ usmívá se 
ředitelka Pilařová. Všichni oce-
nili, že ostravské děti se vydaly 
na tak dalekou cestu. Kromě nich 
totiž byly ke spolupráci na vzniku 
knihy o Praze přizvány jen děti 
přímo z Prahy.  „Děti z mugli-
novské školy dosáhly výsadního 
postavení. Jejich práce se mi tak 
líbily, že jsem je požádal, aby na-
malovali, jak vidí Prahu. A zhos-
tili se toho úkolu úžasně,“ oceňuje 

práce ostravských žáků autor pro-
jektu Václav Bárta.

Tentokrát Ostrava 
„Nyní pracujeme na knize Obce 
a města očima dětí s pořadovým 
číslem dvě. Patnáct dětí z mugli-
novské školy už nakreslilo svá díla 
tentokrát na téma město Ostrava. 
Obrázky již byly odeslány organi-
zátorům projektu do Prahy. Příští 
rok mají být vystaveny dokonce 
na Václavském náměstí,“ těší ře-
ditelku Pilařovou. Organizátor 
Václav Bárta dodává, že výstava 
si již získala podporu organizace 
UNESCO, pražského arcibiskup-
ství a dalších stěžejních institucí. 
„Děti z Muglinova dostanou na 
Václavském náměstí opravdu vý-
znamné místo. Jejich práce si to be-
zesporu zaslouží,“ dodává Václav 
Bárta.  /jk/

V Praze obdivují práce dětí z muglinovské základní umělecké školy

Mezi mladé umělce z Ostravy přišel i Karel Gott

Vážení občané,
v centru Koblova, v jednom z ka-
tastrálních území Slezské Ostravy, 
stojí 125 let (dle datace 1886 na kle-
náku nad vstupem) malebná kap-
lička, dříve středobod dění všech 
významných událostí. Kapli si po-
stavili občané sami. Každý daroval 
na stavbu něco dle svých možností: 
majitel lomu pod Landekem daroval 
kamenný kříž i kamenné kvádry 
základů a soklového zdiva, někteří 
přispěli penězi a další svou prací. 
V průběhu let se změnilo okolí kaple 
k nepoznání, stejně jako vzhled ce-
lého Koblova. Snažíme se navrátit 
naší kapličce nádech původní krásy 
pozdního historismu a obnovit tvář 
historické stavby v centru obce. Po-
děkování patří Vám všem, kteří jste 

přispěli finančně i prací na obnově 
naší koblovské památky. 
 PhDr. Miriam Prokešová, PhD.

Poděkování za obnovu kaple

KAPLIČKA. Obnovená tvář historic-
ké stavby.  FOTO/JAN KRÁL

OČIMA DĚTÍ. Plný autobus dětí z muglinovské školy na slavnosti v Praze.
 FOTO/ARCHIV

Již tři roky za-
stupuje Slez-
skou Ostravu 
v zastupitel-
stvu Morav-
skoslezského 
kraje MVDr. 
Barbora Je-

lonková (ČSSD). Krajská za-
stupitelka je zároveň i radní 
Slezské Ostravy.

Paní doktorko, když se ohléd-
nete za svou tříletou prací 
v krajském zastupitelstvu, co 
Vás nejvíce těší?
Jednoznačně fakt, že se mi poda-
řil prosadit do Bílé knihy investic 
do silniční sítě Moravskoslezského 
kraje kruhový objezd mezi ulicemi 
Michálkovická, Hladnovská a Kel-
tičkova na Slezské Ostravě. To po-
važuji za své velké vítězství. Měla 
jsem naštěstí podporu i náměstka 

hejtmana pro dopravu Miroslava 
Nováka (ČSSD).

Kdy má kruhový objezd na 
Slezské vyrůst?
Pevně věřím, že už v roce 2013.  
Stále frekventovanější křižovatka 
na hladnovském kopci se totiž 
stává místem tragických doprav-
ních nehod.
Prosazení kruhového objezdu do 
Bílé knihy nebylo vůbec jedno-
duché, neboť každý okres, mikro-
region či obec mají svou prioritu 
a bohužel kraj nedisponuje ta-
kovými prostředky, aby uspoko-
jil všechny od Jablunkova až po 
Rýmařov.

Jako členka Výboru pro do-
pravu Moravskoslezského 
kraje jste ale řešila určitě 
i jiné věci než Slezskou Os-
travu…

Jistě. Dopravní výbor řeší vše, co 
se týká dopravní obslužnosti kraje. 
Sice konečně došlo k napojení na-
šeho kraje na dálnici, ale tím pro-
blémy s dopravou zdaleka nekončí! 
Potřebujeme obchvaty Frýdku- 
-Místku a také dokončení silnice 
1/11, která by zásadním způsobem 
ulehčila propojení mezi Ostravou 
a Opavou. Výbor se však nezabývá 
jen silniční dopravou, ale také vla-
kovou dopravou a leteckou, neboť 
MS kraj je vlastníkem Letiště Le-
oše Janáčka v Mošnově.  

Kromě toho jste rovněž člen-
kou zdravotního výboru. Při 
stavu českého zdravotnictví 
to asi není snadný úkol?
Ve zdravotním výboru jsem spo-
lečně s předsedkyní, starostkou 
Krnova, Alenou Krušinovou, před-
nostou kliniky Fakultní nemoc-
nice v Ostravě panem docentem 

doktorem Hladíkem a ředitelem 
Bohumínské nemocnice Vojtěchem 
Balcárkem hnací silou v práci to-
hoto výboru, neboť všichni máme 
ke zdravotnictví či farmacii pro-
fesní vztah. 
Práce v tomto výboru je velmi ná-
ročná, neboť je stále co řešit: na za-
čátku volebního období jsme museli 
zvládnout nelehký úkol: jak proplá-
cet regulační poplatky ve zdravot-
nictví.  Později se náš výbor zabýval 
snahou vytvořit holding krajských 
nemocnic. Rovněž jsme řešili vy-
soké zadlužení některých nemocnic 
ve vlastnictví kraje a naposled se 
náš výbor zabýval tolik ožehavým 
problémem pronájmu nemocnice 
v Novém Jičíně společnosti Radio-
terapie, patřící do skupiny AGEL.  

Oba dva výbory se zabývají 
dost náročnými věcmi, ne-
myslíte?
Určitě ano, ale už jsem taková, práce 
se nebojím a mám ráda nové výzvy. 

Hned po volbách v roce 2008, kdy 
jsem byla zvolena, jsem v rámci 
klubu zastupitelů ČSSD projevila 
zájem o práci právě v těchto dvou 
výborech.

Poslední otázka, paní dok-
torko, spousta lidí stále přes-
ně neví, k čemu krajské úřady 
vlastně slouží. S jejich prací 
se blíže nikdy nesetkali…
Kraje jako takové vznikly v rámci 
reorganizace veřejné správy, kdy 
došlo ke zrušení okresů. První 
volby do zastupitelstev krajů se ko-
naly na podzim roku 2000. Kraje 
mají svěřeny mnoho úkolů, které 
bezprostředně souvisí s každoden-
ním životem všech občanů, aniž by 
si to občané možná uvědomovali. 
Kraje se starají o střední školství, 
zdravotnictví, dopravní obslužnost 
nebo třeba o správu evropských 
fondů, díky kterým se může náš re-
gion rozvíjet.
 /red/

Kruhový objezd na Slezské? Rok 2013

Letošní poslední vítání občánků 
městského obvodu Slezská Ostrava 
se uskutečnilo na slezskoostrav-
ské radnici v sobotu 12. listopadu. 
Pozváno bylo šedesát rodičů dětí, 
které se narodily v období mezi 
měsíci dubnem a polovinou mě-
síce července 2011. V obřadní síni 
slezskoostravské radnice uvítala 
všechny přítomné zastupitelka 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Po-
přála dětem i jejich rodičům mnoho 
štěstí, pozvaní dostali i drobné upo-
mínkové předměty. O příhodnou 
atmosféru se postaraly dvě žákyně 
základní školy Bohumínské, které 
přítomným zarecitovaly. Rodiče 
odcházeli spokojeni. /red/

Vítání občánků 
Slezské

Anežka Tichá, 11 let, Věže starověké Prahy; Nikola Šipekyová, 18 let, Národní divadlo; Eva Urbančíková, 15 let, Stověžatá Praha.

KŘEST. Pokřtít knihu mezi děti přišel 
i Karel Gott. FOTO/ARCHIV

VÍTÁNÍ. Žákyně základní školy recituje rodičům a jejich dětem.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA
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Přehled oprav a investic v rámci městského obvodu v roce 2011 

Opravena ZŠ Bohumínská, chodníky i knihovna
SLEZSKÁ OSTRAVA/Je zde 
konec roku a s ním přichá-
zí i čas ohlédnout se, co 
všechno se na Slezské po-
dařilo udělat.

Prioritou povolební radniční koalice 
Slezské Ostravy je zvelebování měst-
ského obvodu. Naším cílem je poho-
dové bydlení našich občanů. „I když 
finanční prostředky, které dostáváme 
z města, nejsou nikdy k naší plné spo-
kojenosti, daří se celé koalici postupně 
naplňovat sliby, které jsme před vol-
bami dali občanům,“ uvádí místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková. 

Pro naše seniory se díky získané 
dotaci z programu EKOTERMO 
podařila rekonstrukce Domů s pe-
čovatelskou službou na ul. Heřma-
nická, spočívající ve výměně oken 
a zateplení. „Občané sídliště Kame-
nec a především občané Domova 
pro seniory Kamenec uvítali, že se 
podařilo opravit chodníky podél 
ul. Bohumínské. Kdykoli jsme tam 
byli na návštěvě, vždy nás na stav 
chodníků upozorňovali, naposledy 
v říjnu na místním Vinobraní,“ zdů-
razňuje místostarostka. V těchto 
dnech se také rozšiřuje vjezd na 
parkoviště směrem k budově Policie 
ČR. „Jsme velmi rádi, že k těmto 
úpravám konečně dochází. Úzký 
vjezd byl pro motoristy, ale i pro 
procházející chodce hodně nepří-
jemný a nebezpečný,“ konstatuje 
místostarostka Heráková. Toto není 
jediná změna, která občany sídliště 
Kamenec mohla potěšit. Podařilo se 
vydláždit chodníky před obchodním 
střediskem a opravit okolní schody. 

Myslíme i na naše nejmenší, a proto 
je prioritou vedení městského ob-
vodu rekonstrukce školských za-
řízení. Opravy školských zařízení 
probíhaly především o prázdninách, 
jak již Slezskoostravské noviny in-
formovaly. Celkové rekonstrukce se 
dočkaly mateřské školy Jaklovecká 
a  Chrustova, v mateřských školách 
Na Liščině a Slívova se provedly 
opravy sociálních zařízení. Mezi 
nejviditelnější změny určitě patří 
zateplení a výměna oken učebního 
pavilonu základní školy Bohu-
mínská. „Máme radost, že se nám 
podařilo zrealizovat další etapu re-
konstrukce ZŠ Bohumínská, dříve 
šedou budovu, energeticky velmi 
náročnou, se podařilo zateplit a vy-
měnit okna, čímž získala úplně 
nové barvy,“ uvádí místostarostka 
a dodává: „Věříme, že i v příštím 

roce se nám podaří zabezpečit další 
finanční prostředky tak, abychom 
v opravách dalších školských zaří-
zení mohli pokračovat.“ 
Vedení městského obvodu nezapo-
míná ani na občanskou vybavenost. 
„Mezi významnější patří výměna 
oken knihovny na Hladnovské ulici, 
výměna oken kulturního domu 
v Muglinově, oprava vstupního 
schodiště do budovy slezskoostrav-
ské radnice na ul. Těšínská. 

Z důvodu snížení energetické nároč-
nosti domů byly provedeny výměny 
oken v bytových domech Bohumín-
ská 91, 93, 134, 136, 138, Martina 
Henryho 2, 4 a Dědičná 6, 8,“ uvádí 
výčet menších oprav, které se poda-
řily, pan místostarosta Ing. Petr Ja-
níček. „Dokonce letos přišel na řadu 
i místní muglinovský hřbitov. Byla 
vybudována nová vstupní brána,“ 
dodává Heráková. 

Další kapitolou jsou úpravy cest 
v Heřmanicích. „Ty se musely zajis-
tit z důvodu položení kanalizace, po 
které občané z Heřmanic volali snad 
dvacet let. Vzhledem k tomu, že nám 
město finanční prostředky na nový 
povrch po položení kanalizace ne-
dokrylo, museli jsme vše financovat 
z vlastních zdrojů. Bohužel se nedo-
stalo například na ulici Nad Dvorem, 
ale pracujeme na tom,“ komentuje 
Hana Heráková míru změn v Heř-
manicích. Nová dlažba zde pokryla 
ulice Nad Vodárnou nebo U Vlečky, 
spravena byla komunikace na ulici 
Kubicově. „Všechny opravy určitě 
přispějí ke kvalitě bydlení v Heřma-
nicích,“ je přesvědčen místostarosta.  

Stavbaři už také, alespoň pro letošní 
rok, dokončili práce na náměstí Jurije 
Gagarina, které dostává novou tvář. 
Vydlážděna byla parkoviště i příjez-
dové komunikace. Jedná se o rea-
lizaci části projektu rekonstrukce 
nám. J. Gagarina, který je vyčíslen 
na šest milionů korun. „V příštím 
roce bychom chtěli v úpravách ná-
městí J. Gagarina pokračovat. Zám-
ková dlažba nahradí asfalt na celém 
náměstí, nebude chybět ani zeleň,“ 
uvádí místostarosta Janíček.  

V těchto týdnech také začala 1. etapa 
regenerace sídliště Muglinov. „Po 
dvouleté projekční přípravě se nám 
podařilo získat finanční prostředky 
z Ministerstva pro místní rozvoj na 
realizaci regenerace sídliště Mug-
linov,“ vysvětluje místostarostka. 
Některé chodníky v oblasti ulic 
Vdovská a Křižkovského už mají 
nové dláždění, pokládají se nové 
povrchy cest. „Doufáme, že až stav-
baři své dílo dokončí, budou lidé na 
sídlišti a v jeho okolí s úpravami 
spokojeni,“ dodává místostarosta. 
Na závěr pan místostarosta dodává, 
že v průběhu celého roku bylo 

opraveno okolo 30 volných bytů 
před jejich přidělením dalšímu 
nájemci. 
 /red/

Oprava ZŠ Bohumínská.

Oprava chodníků před obchodním 
střediskem na Kamenci.

Nová okna v knihovně na Hladnovské.

Opravený Dům s pečovatelskou službou Heřmanická.

Nová okna v domě na Bohumínské.

Opravy Vdovské ulice v Muglinově.

Opravené náměstí Jurije Gagarina.

Opravená část sídliště v Muglinově.

Nová hřbitovní brána na muglinovském hřbitově.

Opravená ulice Nad Vodárnou 
v Heřmanicích.

Úprava vjezdu na parkoviště Bohumínská ulice.

Opravený chodník na Bohumínské.
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HEŘMANICE/Podzim zna-
mená pro ZŠ Chrustova 
milou povinnost, a to pořá-
dání již tradiční oslavy, kte-
rá k tomuto ročnímu období 
a k naší škole zkrátka patří. 

Po loňském „Bramborovém dni“ 
jsme se letos opět vrátili k oblí-
beným jablíčkům. Letošní datum 
„Jablečného dne“ připadlo na 18. 
října, což znamenalo veliké rušno 
jak pro 1. stupeň, tak pro mateř-
skou školu, která se celé akce také 
účastnila. Každá třída za pomoci 
svých učitelek v průběhu celého 
dopoledne připravila spoustu jab-
lečných výrobků, z čehož některé 

byly jen pro radost či okrasu, jiné 
zase k uspokojení chuťových po-
hárků. Krásná vůně se v budovách 
linula po celý úterní den. 
Protože počasí bylo milosrdné, 
mohli jsme stánky postavit před 
budovu školy, kde se sešli uči-
telé se svými žáky, jejich rodiči, 
známými a kolemjdoucími v půl 
čtvrté. Na stolech jsme mohli vidět 
slavnostní ježky, jablečné záviny, 
punč, podzimní věnce a mnohé 
další výrobky a pochutiny, které 
lákaly svou vydařeností, originali-
tou či vůní. Většina ze stánků byla 
slavnostně laděna do podzimních 
barev. Zdobilo je barevné listí, 
výrobky z přírodních materiálů 

i barevné papíry jakéhokoliv druhu. 
Atmosféru nevšedního dne do-
provázela hudba s písničkami pro 
nejmenší. Pro děti byly připravené 
i pohybové hry, o které se postaraly 
děti z druhého stupně naší školy. 
Za účast dostávaly děti různé dob-
roty. Nádhernou odměnou pro po-
řádající třídy byly vyprodané stoly 
dětí, úsměvy rodičů a radost všech 
přítomných.
A tak doufáme, že příští rok se 
vydaří obdobně. A jestli bude 
v duchu loňských brambor, či le-
tošních jablíček, to je zatím ma-
lým tajemstvím. Nechejme se 
překvapit.
 Mgr. Kateřina Ambrosová

Podzimu s bohatou nabídkou roz-
manitých plodů a krásně zbarve-
ných listů, jako každoročně využila 
mateřská škola Komerční při spo-
lečné akci dětí a rodičů nazvané 
Dýňová slavnost aneb Tvoří celá 
rodina.
V den slavnosti 17. října byla naše 
Mateřská škola Keramická napl-
něna zvláštní atmosférou očekávání. 
S dětmi jsme připravili různé pří-
rodniny, které nejen děti, ale i jejich 

rodiče nasbírali během krásných 
podzimních dnů. Pak pod jejich ru-
kama společně vznikali podzimníčci, 
bramboráčci nebo dýňová straši-
dýlka. Děti byly rády, že rodiče přišli 
do mateřské školy. Všichni účastníci 
si odnesli pocit radosti a spokojenosti 
z vydařeného odpoledne. Poděko-
vání patří všem rodičům, kteří se na 
tuto akci pečlivě připravili.

Za kolektiv zaměstnanců:

Vlasta Knoppová, zástupkyně ředitelky MŠ

Kunčické svícení po šesté
Dne 3. listopadu se v mateřské škole 
v Ostravě Kunčicích uskutečnilo tra-
diční již šesté  Kunčické svícení.  Letos 
se poprvé k dětem z Kunčic připojili 
i rodiče a děti z Kunčiček. Upevnila 
se tak spolupráce uvnitř nově vzniklé 
mateřské školy Slezská Ostrava.
Svícení se zúčastnili i příznivci 
a přátelé školy. Veselá a oblíbená 
tradice přilákala na dvůr zdejší ma-
teřské školy přes osmdesát účast-
níků podzimního reje. 
Průvod se prošel s maskami a lam-
piony po obci a došel na bývalé 
hřiště, dnes cvičiště pro pejsky. 
Pejskaři tam pomohli nachystat 
a odpálit ohňostroj, který byl krás-
ným vyvrcholením svítícího prů-
vodu. Po zhlédnutí atrakce se děti 
i rodiče přesunuli do areálu zahrady, 
kde na ně čekalo občerstvení a teplý 

čaj. V areálu si mohli přítomní pro-
hlédnout práce dětí jako například 
vydloubané dýně, kašírované lam-
pičky, pestré sklenice a plechovkové 
lucerničky. 

Bc. Markéta Lipová 

statutární zástupkyně školy MŠ Slezská 
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Krásná vůně jablek provoněla celou školu i nejbližší okolí

Tradiční jablečný den ZŠ Chrustova

Dýňová slavnost aneb Tvoří celá rodina

VÝSLEDKY. Na Keramické to s dýně-
mi umí. FOTO/ARCHIV

JABLKA. Speciality z ovoce doslova zaplavily školu i okolí. 
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

LAMPION. Nezbytná součást slav-
ností v Kunčicích.  FOTO/ARCHIV

Brzy budu školákem
V rámci projektu „Brzy budu ško-
lákem“ navštívily děti předškol-
ního věku z MŠ Komerční v úterý 
25. října první třídu ZŠ Pěší. Pa-
tronem každého dítěte byl žák 
7. třídy, který budoucího prvňáčka 
seznámil se školou, popovídal si 
s ním a uvedl ho do 1. třídy. Zde 
pak budoucí žáčci 1. třídy se stá-
vajícími prvňáčky pracovali spo-
lečně na interaktivní tabuli, zpívali 
písničky, vyprávěli pohádku, za-
cvičili si a nakonec nakreslili na 
tabuli každý svůj obrázek. Za to 
dostali od svých starších kama-
rádů dárečky a každý společnou 

fotografii. Akce se všem líbila 
a děti odcházely spokojené.
Vedoucí vychovatelka ŠD Lenka Rastočná 

Dětský domov Na Vizině získal mikrobus 
Dětský domov Na Vizině Slezská 
Ostrava je příspěvková organizace. 
Je zde umístěno čtyřicet osm dětí 
s nařízenou ústavní výchovou. Mezi 
ně patří i klient s handicapem na 
vozíku. 
Již několik měsíců se snažilo vedení 
dětského domova získat mikrobus 
pro převoz dětí na výlety, sportovní 
a kulturní akce a další aktivity. Tuto 
snahu za nás převzala společnost 
A-B help s.r.o. Projekt firmy „Pomá-
háme dětem“ vyvrcholil v září, kdy 
byl v Dětském domově Na Vizině 
slavnostně předán dětem automo-
bil Ford Tranzit. Celá tato akce byla 
úspěšná díky sponzorům, jejichž 
loga jsou umístěna na darovaném 

vozidle. Jsou to sponzoři, kteří jsou 
ochotni pomáhat dětem z dětských 
domovů.
Slavnosti se zúčastnili zástupci 
sponzorů, obvodu a kraje. Děti 
z dětského domova si připravily 
vystoupení se zpěvem, hudbou 
a přednesem vlastních básní. Akci 
zpestřily svou účastí i mažoretky 
Stars Ostrava.
A tak díky lidem ze sponzorských 
firem, pomocí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, Úřadu 
městského obvodu Slezská Os-
trava a snahou ředitele dětského 
domova se dobrá věc podařila. 
Všem zúčastněným patří úcta 
a poděkování.

Za všechny děti a zaměstnance 

dětského domova děkuje ředitel 

Mgr. Josef Palkovič.

PORADA. Starší vysvětlují mladším, 
co je vlastně čeká. FOTO/ARCHIV

DAR. Ředitel Mgr. Josef Palkovič, 
mažoretky a darovaný automobil.
 FOTO/ARCHIV

Už zase byl Halloween
Děti školní družiny na ZŠ Pěší 
v Ostravě Muglinově se v pod-
večer 2. listopadu sešly, aby spo-
lečně oslavily svátek Halloweenu. 
A sešlo se jich přes čtyřicet. Na 
lampiónovém průvodu přes Mug-
linov a částí Heřmanic děti dopro-
vázeli rodiče, a dokonce i babičky. 
Nechyběla ani stezka odvahy, 

ocenění deseti nejlepších masek 
a ochutnávka halloweenských 
mufinků. Akci pro děti připravily 
vychovatelky školní družiny a s or-
ganizací pomohla i paní učitelka 
MŠ Komerční Hana Lišková.

Vedoucí vychovatelka ŠD

Lenka Rastočná MASKY. Přestrojené žactvo před ZŠ 
Pěší. FOTO/ARCHIV

Dne 30. října jsme se sešli u heř-
manické hasičské zbrojnice na 
tradiční akci pod názvem „Lam-
piónový průvod aneb Historií stra-
šidel a nadpřirozených bytostí“. 
V letošním roce se konal již čtvrtý 
ročník, který organizuje „Dětský 
tábor A JE TO“ společně se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Ostrava 
Heřmanice. Děti se s rodiči začali 
scházet v šestnáct hodin a čas si 
krátili soutěžemi s piráty, nebo 
u ohniště s ohnivým mužíčkem. 

Průvod se dal do pohybu v sedm-
náct hodin po Záblatské ulici, pak 
po ulici Žebrákové zpět k hasičské 
zbrojnici. Účastníci průvodu se pak 
odebrali spolu s průvodci na pro-
hlídku zahrad, kde již netrpělivě 
čekala strašidla na malé návštěv-
níky. Akci zajišťovalo šestnáct dětí 
z hasičského kroužku a čtrnáct 
dospělých, kteří se převlékli do 
kostýmů a předváděli v zahradách 
strašidla. 

Vedoucí mládeže Bc. Silvie Šeděnková

Lampiónový průvod v Heřmanicích

PRŮVOD. Děti kráčí Heřmanicemi.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Šest desítek dětí z mateřských 
škol na ulici Komeční, Keramická 
z Koblova i Antošovic navštívilo 
19. října akvapark v nedalekých 
Kravařích. Pro mnohé děti to 
byla vůbec první příležitost tento 

akvapark navštívit. Podle dohlíže-
jících učitelek se dětem nejvíce lí-
bily tobogány. Na děti čekal i oběd 
a nakonec ještě průlezky ve ven-
kovním areálu akvaparku.
 /red/

Výlet do akvaparku

VÝLET. Děti z mateřských škol akvaparky baví. FOTO/ARCHIV
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Ostravská univerzita v těch-
to dnech udělila profeso-
ru Janu Hališkovi pamětní 
medaili. Stalo se tak u pří-
ležitosti dvacátého výročí 
založení univerzity.

Jan Hališka je v oblasti vážné hudby 
nepřehlédnutelnou osobností. Jako 
violoncellista koncertoval takřka 
v celém světě, obdobně tak lze ho-
vořit i o jeho pedagogické práci. Byl 
ředitelem Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, zasloužil se o dobré jméno 
Ostravské univerzity. Je také orga-
nizátorem pravidelných koncertů 
na slezskoostravské radnici. Naro-
dil se ve Slezské Ostravě 14. února 
1942.

Pane profesore, na diplomu, 
který jste nyní dostal od Os-
travské univerzity, stojí, že 
jste se, cituji, významnou 
měrou spolupodílel na vzniku 
vysokého uměleckého škol-
ství Moravskoslezského kraje 
a později Fakulty umění Os-
travské univerzity. Vzpomí-
náte si ještě na tu dobu před 
dvaceti lety, kdy Ostravská 
univerzita vznikla?
Ano, vždyť jsem u zrodu školy byl 
od samého začátku. Byl jsem prv-
ním vedoucím Umělecko pedago-
gické katedry, která byla součástí 
Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity. Ale vůbec to neberu jako 
svoji zásluhu. Vždyť v té době byl 
děkanem fakulty profesor Rudolf 
Bernatík, mimo jiné také slezskoos-
travský občan. Založením této umě-
lecké školy se naplnily dlouhodobé 

snahy místních muzikantů a umě-
leckých souborů. Taková škola je 
v Ostravě důležitá, dříve talento-
vaní muzikanti z Ostravy odchá-
zeli. A Moravskoslezský kraj, to je 
vynikající líheň talentů. Je dobře 
známo, že i v pražských orchestrech 
a hudebních školách působí řada 
lidí, kteří pocházejí z Ostravska. 
A region známý jako bohatý na ta-
lenty si svoji vlastní školu zaslouží. 
Takže prvním úkolem bylo školu 
založit a pak se snažit o to, aby škola 
měla obdobnou kvalitu jako pražská 
či brněnská akademie. 

Myslíte, že se Vám to poda-
řilo?
Jsem přesvědčen, že ano. Měli jsme 
štěstí na velmi talentované studenty. 
Po ukončení školy prosluli mnozí 
z nich ve světě. Mezi nimi například 
sopranistka Martina Janková, která 
nyní působí ve Švýcarsku a vy-
stupuje prakticky na celém světě. 
Nebo houslista Jiří Vodička, který 
je profesorem pražské konzervatoře. 
Vyhrál řadu mezinárodních soutěží 
a univerzitu reprezentuje tím nejlep-
ším způsobem. Úroveň je opravdu 
vysoká. Vždyť už jen v Janáčkově 
filharmonii hrají z jedné třetiny naši 
absolventi.

Takže lze jednoduše konsta-
tovat, že Ostravská univer-
zita se stala něčím, co Vám 
dělá v životě velkou radost?
Je to jeden z výrazných výsledků. 
Měl jsem také desetileté období, 
kdy jsem byl ředitelem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava (V letech 
1994–2004 pozn. red.). Přišel jsem 
v době, kdy byly veliké spory vůbec 
o účelnosti tohoto tělesa. Podařilo se 
vyřešit a zlepšit některé podmínky 
práce orchestru, jako například pře-
místit sídlo filharmonie do dnešního 
Domu kultury města Ostravy a zlep-
šit akustické kvality koncertního 
sálu.  I v té době jsem však působil 
umělecky a pedagogicky. 

V ocenění se také hovoří o va-
šich mezinárodních aktivitách. 
Můžete říci, o co přesně jde? 
Vždy jsem si myslel, že hudba je ja-
zyk srozumitelný celému světu, a je 
proto předurčena k mezinárodní 
spolupráci. Od samých počátků 
jsme proto rozvíjeli mezinárodní 
kontakty i na univerzitě. Náš or-
chestr vystupoval od prvních roků 

existence školy v Itálii, Španělsku 
a dlouhodobě spolupracoval se 
sborem univerzity v Tübingen (Ně-
mecko). Řada společných projektů 
měla své vyvrcholení na světové 
výstavě EXPO v Hannoveru v roce 
2000, kde kromě našeho orchestru 
byl jediným zástupcem české kul-
tury Karel Gott.
V pozdější době jsem na univer-
zitě působil jako proděkan Fakulty 
umění pro zahraniční činnost. Mohl 
jsem uplatnit své kontakty z doby, 
kdy jsem působil na filharmonii.  
Filharmonie v době mého ředitelo-
vání absolvovala spousty význam-
ných zájezdů do Koreje, Japonska 
i po celé Evropě. Využíval jsem také 
programu Evropské unie na podporu 
mezinárodních studentských aktivit. 
Velké procento našich studentů bylo 
na zahraničních stážích. Měli jsme 
studenty v Paříži a dalších fran-
couzských městech, ve Vídni nebo 
ve Výmaru. Velmi dobré kontakty 
byly i s Polskem. Studenti jezdili do 
Poznaně, Katovic i Wroclawi.

Na začátku listopadu jste se 
vrátil z pracovního pobytu 
v Asii. Co jste tam dělal? 
Na pozvání prezidenta konzervatoře 
v Šanghaji jsem vyučoval studenty 
této významné školy (byla založena 
již před 84 lety). Při té příležitosti 
jsem navštívil i Peking. Absolvoval 
jsem tam jednání s koordinačním 
centrem výjezdů čínských studentů 
do zahraničí. Věřím, že někteří 
z těch velmi talentovaných žáků, 
které jsem měl možnost učit, přije-
dou brzy studovat k nám.

Jak se vám v Asii líbilo? Při-
vezl jste si odtamtud nějaké 
nové poznání?
V Asii bývám poměrně dost často. 
Byl jsem již na delších pobytech 
šestkrát v Japonsku i šestkrát 
v Koreji. Hrál jsem tam, vyučoval 
i působil jako manažer Janáčkovy 
filharmonie. Ale vždy mne při-
tahovala kontinentální Čína, kte-
rou jsem navštívil až nyní. Závěr 
z mých pobytů v Asii je jediný: 
tento kontinent se rychle rozvíjí, 
neboť lidé skutečně vědí, co chtějí. 
Jsou velmi pracovití, nedělá jim 
problém pracovat zaujatě řadu ho-
din a výsledky tomu odpovídají.

Jste také organizátorem 
pravidelných měsíčních kon-

certů na slezskoostravské 
radnici. Jak se Vám podaří 
přivést na Slezskou všechna 
ta známá jména, která zde již 
koncertovala?
Od roku 1999 jsem připravil na 
slezskoostravské radnici již dvanáct 
koncertních cyklů. Přinášejí mi ve-
likou radost. Vždyť významná je 
už jenom existence secesní budovy 
radnice, která nyní slaví sto let od 
svého vybudování. Zdejší obřadní 
síň je pravděpodobně nejkvalitnější 
síní pro komorní hudbu v Ostravě. Je 
nejen kvalitní po akustické stránce, 
ale je i krásná. Je to velmi inspira-
tivní prostředí. Snažím se využívat 
svých kontaktů a zvát na Slezskou 
přední osobnosti. Hráli zde přední 
čeští i zahraniční sólisté i řada reno-
movaných souborů. A všichni, kteří 
tady byli, jsou nadšeni nejen sálem, 
ale i prostředím a publikem. Nikdo 
z nich myslím nebude váhat, když 
ho opět pozveme.

Už se letos ví, co čeká pravi-
delné návštěvníky koncertů 
na slezskoostravské radnici 
v příštím roce?
Snažím se, aby dramaturgie zasa-
hovala i do jiných žánrů, než je čistě 
klasická hudba. Tak už na radnici 
vystoupil na jazzovém koncertě Emil 
Viklický s Borisem Urbánkem nebo 
cimbálovka „Technik“ s Jarmilou 
Šulákovou. Chci hodně využívat 
místní přirozené akustiky. Je tak 
kvalitní, že i posluchači sedící v po-
slední řadě slyší každé slovo. I proto 
zde vystupovala také řada činoherců. 
V příští sezóně přijede například 
Alfréd Strejček v pořadu vytvoře-
ném z Bezručových Slezských písní. 

Spoluúčinkovat budou otec a syn Ro-
kytovi. Na to se velice těším.

Jestli dobře počítám, v únoru 
příštího roku to bude sedm-
desát let, co žijete na Slez-
ské. To zde asi musíte být 
spokojen…
Na Slezské jsem se narodil. A i když 
mám „toulavé boty“ a možná až 
jednu třetinu života jsem prožil ně-
kde jinde, tak musím říci, že na Slez-
ské je opravdu dobře. Žije zde navíc 
řada skvělých muzikantů a dalších 
mimořádných osobností. Cítím se 
ve velmi dobré společnosti. /jk/

NA SLEZSKÉ. Podle prof. Jana Ha-
lišky je obřadní síň slezskoostravské 
radnice kromě akustických kvalit 
také krásná. FOTO/JAN KRÁL

Pozvánka 
na výstavu

Profesor Jan Hališka, oceňovaný rodák a občan Slezské Ostravy

O pamětní medaili, Asii i koncertování 
na slezskoostravské radnici

V ČÍNĚ. Z Číny se prof. Jan Hališka vrátil nedávno. Učil tam talentované 
žáky.  FOTO/Archiv

Vyjádření Ostravské uni-
verzity k udělení Pamět-
ní medaile Fakulty umění 
prof. Janu Hališkovi: 
Prof. Jan Hališka je výraznou 
uměleckou i pedagogickou osob-
ností, která se významnou měrou 
spolupodílela na vzniku vyso-
kého uměleckého školství Mo-
ravskoslezského kraje a později 
Fakulty umění Ostravské univer-
zity v Ostravě. Svými domácími 
i zahraničními vystoupeními 
a aktivitami stále reprezentuje 
vysokou úroveň naší školy a při-
spívá k dobrému jménu a rozvoji 
Fakulty umění. 
Přispívá k profilaci nové fakulty, 
připravuje a organizuje četné vý-
jezdy pedagogů i studentů do za-
hraničí a naopak výměnné stáže 
či pobyty zahraničních partnerů 
a studentů u nás. Podílel se také 
na přípravě a realizaci mnoha or-
chestrálních koncertů orchestru 
Institutu pro umělecká studia.

Dne 23. října zemřel dlouholetý kro-
nikář obce Antošovic pan Valter Ču-
raj. Kroniku zapisoval od roku 1979. 
Tato činnost se mu postupně stala 
koníčkem. Pravidelné zápisy do kro-
niky začal doplňovat historickými 
poznatky, které neúnavně sbíral na 
různých matrikách a farách v okol-
ních obcích, a dokonce i v zahraničí. 
Nastřádal mnoho materiálu o míst-
ních rodácích nebo jejich potomcích, 
kteří v životě dosáhli významných 
úspěchů. Vytvořil genealogii něko-
lika rodů místních usedlíků a stal se 
postupně živoucí pamětí historie této 
malé obce. Všechny své poznatky 

zúročil při vytvoření pamětní knihy 
„Antošovice – historie“, která mapuje 
290 let života obce. Tato kniha byla 
vydána nadací Telepace za podpory 
městské obvodu Slezská Ostrava 
v roce 1999. Napsal i několik článků 
do Slezskoostravských novin. Další 
oblastí jeho zájmu byly technické 
stavby jak přímo v obci, tak v jejím 
okolí. Shromáždil mnoho technické 
dokumentace a záznamů, týkajících 
se každé stavby. Byl stále ve styku 
s obyvateli Antošovic a i v posled-
ních letech, přes přibývající věk, 
trávil mnoho času na procházkách 
obcí a rozhovory se spoluobčany. 

Jako velký milovník přírody se zá-
jmem sledoval využití přírodního 
bohatství v okolí obce. Všechny 
své poznatky využíval při zápisech 
do kroniky a význačnou měrou se 
zasloužil o podrobné zaznamenání 
vývoje naší obce za posledních třicet 
dva let. Stal se tak nejdéle působícím 
kronikářem v Antošovicích, kde se 
kronika píše nepřetržitě již dlouhých 
devadesát jedna let.
Vším, co vytvořil, je pro naši ma-
lou obec nezapomenutelný, a nám 
nezbývá než se sklonit před jeho 
památkou.
 Jarmila Schejbalová, kronikářka

Zemřel dlouholetý kronikář Antošovic

Variace v malbě a dřevěné 
plastice
Ve středu 7. prosince 2011 bude 
v 17.00 hodin ve Slezskoostravské 
galerii zahájena výstava nazvaná 
„Variace v malbě a dřevěné plastice“. 
Autory vystavených děl jsou dva 
ostravští umělci – Bedřich Pěknica 
a Kamil Špaček. Výtvarníci jsou vě-
kově spřízněni a jsou si blízcí i svým 
srozumitelným způsobem vyjadřo-
vání. Výstava ve Slezskoostravské 
galerii potrvá do 27. ledna 2012.
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Jestli vše půjde podle plá-
nu, otevřou slavnostně na 
jaře roku 2013 ostravští vo-
dáci novou loděnici na slez-
skoostravském břehu řeky 
Ostravice. 

Loděnice má vyrůst u soutoku řek 
Ostravice a Lučiny. „Je to velká na-
děje pro vodácký sport. Vodáci dnes 
v Ostravě vůbec nemají kde tréno-
vat,“ říká Ing. František Vyhňák, 
předseda ostravského vodáckého 
spolku Campanula. Postavení lo-
děnice je součástí projektu revitali-
zace řeky Ostravice, který začal na 
podzim. Na obou březích řeky již 
pracuje těžká technika. V budoucnu 
zde vzniknou nové chodníky i cyk-
lostezky, stejně jako slunící plochy 
a přístaviště pro vodáky. 

Vodáci se již nové loděnice nemo-
hou dočkat. „Ostrava ještě v 60. a 70. 
letech bývala kanoistickou velmocí, 
i když už tehdy byly podmínky mi-
zerné. Ale alespoň nějaké zázemí 
vodáci měli například u loděnice 
v Děhylově. Ta už je ale prodaná,“ 
říká Vyhňák. Žádné středisko pro 
výcvik vodáků nyní ve městě a jeho 
okolí neexistuje. „Nová loděnice 
na Slezské by mohla pomoci vrá-
tit vodácký sport v Ostravě na vý-
sluní. Kanoistický sport potřebuje 
zázemí, důležitý je výběr talentů,“ 
zdůrazňuje Vyhňák.
Nový objekt nemá sloužit jen čistě 
sportu. V prostorách loděnice budou 
vodáci pořádat přednášky zejména 
pro školní děti. „Budeme přednášet 
o místní flóře i fauně,“ upřesňuje 
Vyhňák. Navíc u loděnice podle 

posledních plánů vyroste i lezecká 
stěna. Stavět se má loděnice už 
příští rok na jaře, na podzim má být 
hotova hrubá stavba.
V projektu na revitalizaci řeky se 
nezapomíná na opatření vyjednaná 
s ochránci přírody. Stavbaři musí 
vybudovat deset kamenných hro-
mad, které poslouží jako stanoviště 
ještěrkám, tři umělé nory pro led-
ňáčky nebo tři desítky budek pro 
drobné ptáky. Čtyři další budky 
budou určeny kachnám morčákům 
a deset budek netopýrům.
Náklady na celou revitalizaci řeky 
Ostravice si vyžádají 588 miliónů 
korun. Z toho 41 miliónů korun 
zaplatí město, zbytek budou dotace 
z ministerstva průmyslu a obchodu 
a také z Regionálního operačního 
programu.     /jk/

Velké úspěchy sklízeli mladí dobro-
volní hasiči z Heřmanic na soutěži 
Šumperský Soptík 2011.
Soutěže, která se konala v Šum-
perku 1. října, se zúčastnilo re-
kordních 58 družstev čítajících 418 
závodníků z celé Moravy a vý-
chodní části Čech. Z Heřmanic jelo 
jedenáct hasičů.
Soutěžící byli rozděleni do pěti kate-
gorií: přípravka do osmi let, mladší 
dívky, mladší chlapci, starší dívky 
a starší chlapci.
Závodníci museli překonat šede-
sátimetrovou trať s překážkami. 
V kategorii přípravka získala 
skvělé druhé místo Lucie Jurkov-
ská z Ostravy-Heřmanic. Právě 
v této kategorii padl rekord dráhy. 
Roman Tichý z Rohle zvládl trať 
v čase 18,61 vteřin, Lucie Jurkov-
ská ztratila na vítěze pouhé 1,5 
vteřiny. Pro bronzovou medaili si 
doběhl Vojtěch Motalík z Oznice 
A. O umístění v této kategorii do 
osmi let přitom bojovalo osmdesát 
závodníků.
Velmi úspěšné bylo kromě Lucie 
Jurkovské i heřmanické družstvo 
v mladší kategorii. Mladí hasiči zís-
kali v soutěži třetí místo. První byla 
Jarcová A, druhý Bludov A.
Vůbec nejvíc závodnic se utkalo v ka-
tegorii starších děvčat. O umístnění 
soupeřilo celkem sto deset závodnic.
Heřmanice se umístily v první pě-
tici. A to díky Veronice Šeděnkové, 
která skončila na pátém místě. První 
byla Zuzana Adamcová z Huslenek, 
která doslova prolétla trať za 11,84 
vteřiny.

Celá soutěž byla vysílána přímým 
přenosem, proto rodiče mohli své 
děti reprezentující sbor z Ostravy 
Heřmanic sledovat celé dopoledne 
na internetu. Zájemci si mohou na 

adrese www.hasici.hermanice.info 
prohlédnout i záznam z letošního 
ročníku.

Silvie Šeděnková

SDH Ostrava Heřmanice

Vodáci v nové budově plánují i přednášky pro děti. O rostlinách i zvířatech 

Loděnice na Slezské, příslib pro vodáctví

Mladí hasiči na Šumperském Soptíku

Strážníci pomáhali nalézt 
ztraceného manžela
Dne 16. října oznámila na tísňo-
vou linku žena, že postrádá svého 
86letého manžela. Byli spolu na 
slavnosti, která se konala na Slez-
skoostravském hradě, a navzájem 
se ztratili z dohledu. Když žena 
ani po hodině hledání muže ne-
našla, zavolala na polici. Stráž-
níci vyslaní na místo po několika 
minutách zjistili, že muž odpoví-
dajícího věku a popisu byl před 
nějakou dobou z hradu odvezen 
sanitkou do nemocnice se srdeční 
slabostí. Strážníci proto ženu od-
vezli do nemocnice. Nemýlili se. 
Pacientem byl skutečně pohřešo-
vaný muž.

Zraněný cyklista
Dne 15. října jen několik minut po 
půlnoci vyjížděli strážníci měst-
ské policie do Slezské Ostravy na 
základě volání na tísňovou linku 
městské policie. Čtyřiceti osmiletý 
muž volal, že spadl z kola a leží 
v příkopu u cesty zraněn. Když 
strážníci zraněného muže našli, 
stěžoval si na bolest v oblasti že-
ber. Strážníci přivolali na místo 

sanitku, která muže převezla do 
nemocnice k vyšetření. 
Při komunikaci s cyklistou strážníci 
pojali podezření, že dotyčný je opilý. 
Nasvědčovala tomu špatná artiku-
lace i obtížná komunikace a také 
zápach alkoholu, který se mu linul 
z úst. Dotyčný se však odmítl podro-
bit orientační dechové zkoušce na 
zjištění přítomnosti alkoholu v de-
chu. Strážníci přivolali také Policii 
ČR, která událost nyní šetří. 

Kradli střešní krytinu
Dne 6. listopadu zadrželi strážníci 
městské policie tři muže, kteří str-
hávali plechovou střešní krytinu 
z domu v Ostravě-Kunčičkách. 
Hlídka, která byla na místo vy-
slána na základě oznámení na tís-
ňovou linku 156, na místě napřed 
nikoho nenašla. Protože se jednalo 
o poměrně velkou budovu, navíc 
v dezolátním stavu, a byla již tma, 
byl přivolán kynolog se psem. S po-
mocí služebního psa pak našli stráž-
níci tři muže na střeše domu. Vedle 
budovy měli muži již k odvozu na-
chystáno celkem čtyřicet pět plechů. 
Strážníci pak vše předali k dalšímu 
šetření přivolaným policistům.

Městská policie Ostrava

ÚSPĚCHY. Mladí hasiči z Heřmanic se na soutěži v Šumperku rozhodně 
neztratili. FOTO/ARCHIV

REVITALIZACE. Těžká technika vyrazila na slezskoostravské břehy řeky 
Ostravice. FOTO/JAN KRÁL

V červeno-modrém obloukem 
kamenného mostu děleném štítě 
nahoře koruna, dole ryba, vše 
stříbrné. Tak popisuje znak Kun-
čic nad Ostravicí jeho tvůrce, he-
raldik Jan Tejkal. Obdobně jako 
i u jiných městských částí Slezské 

Ostravy, i zde Jan Tejkal vycházel 
při tvorbě znaku ze starých his-
torických pečetí. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 
1305. „Figura koruny pochází ze 
staré pečeti obce z 18. století. Fi-
gury mostu a ryby jsou atributy 
sv. Jana Nepomuckého, jenž je 
zobrazen na pozdějším razítku 
obce, a současně odkazují, stejně 
jako druhá část názvu obce, na 
polohu obce u řeky Ostravice,“ 
vysvětluje symboliku znaku Jan 
Tejkal. /red/

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

Cyklus komorních koncertů, 
které se konají za podpory 
statutárního města Ostravy 
ve slezskoostravské radnici, 
pokračuje ve středu 7. pro-
since vánočním koncertem. 
Představí se nám vynikající 
kvarteto lesních rohů Kae-
mika corni, které tvoří hor-
nisté Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. 
Cizokrajně znějící název soubo-
ru vznikl prostým spojením po-
čátečních písmen křestních jmen 
zakládajících členů: KArel, Emil, 
MIrek, KArel.

Spojením čtyř zlatě se lesknoucích 
nástrojů vzniklo těleso, které má nob-
lesní, kultivovaný zvuk a veliké mož-
nosti tónového rozsahu, barevných 
i dynamických odstínů. Tyto vlast-
nosti ve spojení s dokonalou nástro-
jovou technikou umožňují Kaemice 
ovládnout široký repertoár skladeb 
všech stylových období od baroka 
až po současnost. Vedle koncertního 
repertoáru zaujímá významnou roli 
také lovecká hudba.
Kromě členů souboru Kaemika 
Corni, které uslyšíme ve složení 
Věra Bartošová, Tomáš Pražák, 
Karel Čurda a Milan Krajňák, se 

dále představí přední sólistka opery 
Slezského divadla v Ostravě Šárka 
Maršálová (mezzosoprán) a členka 
Janáčkovy filharmonie Petra Olaj-
cová (alt, flétna, pikola).
Vstupenky za 100 Kč jsou v pro-
deji ve Slezskoostravské galerii 
v přízemí slezskoostravské radnice 
v pondělí až pátek od 10.00 do 
17.00 hod. (polední přestávka 11.30–
12.30 hod.) a v sobotu a neděli od 
10.00 do 16.00 hod. Případné dotazy 
vám zodpovíme na tel. 599 410 426 
nebo 599 410 081. 
S programem koncertu se můžete se-
známit na www.slezska.cz.

Pozvánka na koncert



SLEZSKÁ OSTRAVAstrana 7 • prosinec 2011 • Slezskoostravské noviny

Slezská Ostrava patří k nemnoha 
obvodům Ostravy, které se mohou 
pochlubit tím, že jejich územní 
vývoj z přelomu 19. a 20. století 
až po dnešek je zdokumentován na 
desítkách fotografií a pohlednicí. 
Za těchto více než sto let vydala 
řada nakladatelů mnoho záběrů, 

které dnes už v reálném terénu ne-
najdeme a které patří nenávratně 
minulosti. S rozvojem tiskař-
ských technik byly v průběhu let 
pohlednice tištěny nejrůznějšími 
způsoby a technologiemi. Zvláštní 
postavení mezi nimi pak mají po-
hlednice malované – umělecké. 

Pro tento komerční účel nama-
loval krajinné motivy ze Slezské 
Ostravy například malíř Soasta, 
malíři J. V. Sládek, Vilém Wün-
sche a také významný moravský 
malíř Stanislav Lolek.
K nejpilnějším malířům v tomto 
směru patřil kromě malířů 

Nedvěda a dosud žijícího Oldři-
cha Hanuše z Přívozu akvarelista 
M. Bušek. Tento málo známý, ale 
plodný malíř pracoval převážně 
pro Umělecké nakladatelství Ja-
kuba Janoty z Ostravy Přívozu, 
pro které vytvořil početnou sérii 
dokumentárně věrných předloh k 

pohlednicím Slezské a Moravské 
Ostravy, Vítkovic a nejbližšího 
okolí Ostravy. Nakladatel Jakub 
Janota vydal i řadu pohlednic fo-
tografických, které byly tištěny na 
nekvalitním a levném papíru, což 
se projevilo na úrovni finálního 
výrobku.

Pohlednice jako historický dokument

1

3

4

1) Do okruhu zdařilých realizací malovaných pohlednic J. Janoty patří pohlednice Spořitelna-Sparkassa, vydaná patrně 
v roce 1941. Dominantu tvoří palác spořitelny, ve své době nejmodernější stavby ve Slezské Ostravě, který byl dostavěn 
v roce 1929. Cenným se jeví i výtvarný záznam starší zástavby Zámostí, která plynule navazovala na stavbu spořitelny 
podél dnešní Bohumínské ulice. Ve všech domech se v přízemních prostorách nacházely obchody. V budově s balkonem 
napravo byl vyhlášený hostinec U Rudolfa, v němž se scházela uzavřená stolní společnost Netopýr. Jeho stálým členem byl 
také spisovatel Zdeněk Jirotka, autor románu Saturnin.

2) Do moderně pojaté fasády spoři-
telny vkomponovali bratři Špačkové 
a Ing. Vítek v prostoru průčelí dvě 
sochy významného českého sochaře 
Jana Ladislava Šalouna (1870–1946). 
Sochy s názvy Dělník a Dělníkova 
žena z roku 1929 byly na svá místa 
osazeny v roce 1930. Masivní fase-
tované dveře vchodu dnes nefunkční 
spořitelny byly donedávna zdobeny 
dvěma kovovými reliéfy, s nimiž tvo-
řily architektonickou jednotu. V sou-
časné době tam schází.

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil 

Česlav Piętoň. Fotografie osobní archiv Česlava Piętoně.

3) Podle namátkou zachycených adres příjemců a odesílatelů poštou pro-
šlých pohlednic používali tuto pohlednici vydanou v době 2. světové války pod 
názvem „Učitelský ústav – Lehretbildungsanstalt“ především studenti a pro-
fesoři učitelského ústavu. A to až do jeho uzavření v roce 1942. Tato paměti-
hodná budova z roku 1906 byla spjata s rozvojem českého školství ve Slezsku. 
Novobarokní stavba postavená firmou Rossmann a Vojtek se nacházela až do 
roku 2006 u Michálkovické ulice. Dnes na tomto místě stoj vícepodlažní areál 
zvaný Atrium Slezská. 
Svoji práci na akvarelových předlohách M. Bušek podřizoval komerčním po-
žadavkům nakladatele J. Janoty, jehož jediná místnost nakladatelství se dle 
vzpomínek malíře Oldřicha Hanuše nacházela v prostorách bývalého hotelu 
Corso na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Definitivní výběr 
pohlednic určených k tisku realizoval J. Janota ve spolupráci se zkušeněj-
šími kolegy, zejména pak s bývalým knihkupectvím a nakladatelstvím Ignáce 
Buchsbauma. Nepřekvapí proto, že v sedmdesátých letech 20. století při li-
kvidaci nádvorních objektů bývalé expedice Buchsbaumova knihkupectví se 
objevilo velké množství neprodaných pohlednic, které na určitou dobu zapla-
vily sběratelský trh ostravských filokartisků. Objevené pohlednice malované 
M. Buškem neprošly poštou a jsou i dnes v dokonalém sběratelském stavu.

4) Ve vydané sérii malovaných pohlednic malíř i nakladatel preferoval záběry 
s významnými světového i církevního charakteru. Pohlednice s kostelem sv. Jo-
sefa-Kirche ve Slezské Ostravě, který byl vystaven v letech 1780–1783, je jedna 
z nich. Tato pohlednice prošla poštou 29. března 1944. Širší záběr sice ubírá 
stavbě kostela na monumentálnosti a není proveden ve skutečných proporcích, 
zabírá však situaci se zástavbou v jeho okolí. Spolehlivě lze kromě kostela iden-
tifikovat a legendou opatřit jen kapli s márnicí po levé straně vchodu na hřbitov. 
Stavba patřila k zařízení hřbitova, byl v ní i byt hrobníka a pitevna. Kaple stála 
přibližně v místech dnešní hřbitovní brány u ulice Na Najmanské až do 29. srpna 
1944, kdy byla poškozena při leteckém bombardování.

5) Instalace dvou soch významného ostravského sochaře Augustina Handzla na 
pilířích oplocení a bráně hřbitova obohatila Slezskou Ostravu o dvě umělecká 
díla nadprůměrné kvality. Sochy byly původně součástí hřbitovního areálu kre-
matoria v Moravské Ostravě. Po jistou dobu se nacházely odložené v nedůstoj-
ném prostředí. Po kritice v tisku byly restaurovány K. Vávrou a nově instalovány 
na pilíře po obou stranách brány na hřbitov. Sochy klečících postav byly vytvo-
řeny A. Handlem na přelomu let 1924–1925 a patří k jeho významným pracím. 
Umělecký historik Petr Holý o těchto dílech napsal, že umělci se podařilo ve 
schoulených do sebe zahloubaných postavách vyjádřit těžký a trvalý smutek.

Při výše zmíněné likvidaci nádvorních objektů knihkupectví Buchsbaum 
v Přívoze došlo k neočekávanému nálezu. Kromě neprodaných pohlednic 
nakladatele J. Janoty byly nalezeny také originály akvarelových předloh M. 
Buška, dle kterých byly pohlednice vytištěny. Široká škála motivů obsa-
hovala i několik záběrů ze Slezské Ostravy. K uveřejněným pohlednicím 
v SON se dochovaly originály předloh, a tak se touto neočekávanou cestou 
zachovaly artefakty nezanedbatelné dokumentární hodnoty.

2

5
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Důležité informace pro občany
Vážení spoluobčané,
Rada městského obvodu Slezská Os-
trava projednala záměr postoupení 
pohledávek třetí osobě a doporučila 
zastupitelstvu městského obvodu 
tento záměr schválit. Odbor financí 
a rozpočtu připravil k postoupení 
„balík pohledávek“ – seznam dluž-
níků a výši jejich dluhů. Jedná se 
především o pohledávky z nájmu 
bytu a služeb s tím spojených a dále 
o pohledávky z nájmu pozemku.
Přestože dlužníci byli několikrát 
upomínáni a mnozí z nich obdrželi 
právoplatné soudní rozhodnutí, 
své dluhy dosud neuhradili.

Městský obvod dává dlužníkům 
poslední možnost uhradit své 
dluhy, neboť záměr postoupení 
připravených pohledávek bude 
Zastupitelstvo městského obvodu 
Slezská Ostrava projednávat na 
svém prosincovém zasedání. 
Všichni dlužníci si musí uvědomit, 
že „třetí osoba“, která tyto pohle-
dávky koupí a zaplatí městskému 
obvodu za dlužníky, bude tyto 
dluhy rázně vymáhat po dlužní-
cích. Ať už se bude jednat o práv-
nickou či fyzickou osobu, jejím 
prvotním zájmem bude získat 
z tohoto postoupení pohledávek 

co nejvyšší částku vymožených 
pohledávek a další veškeré vy-
naložené náklady. Jedná se tedy 
opravdu o poslední šanci dlužníků 
uhradit své dluhy městskému ob-
vodu a ušetřit si nejen další své 
peníze za poplatky a exekuční ná-
klady, ale i velké starosti s vymá-
háním dluhů třetí osobou.
Městský obvod tak má v I. etapě 
záměr postoupit pohledávky třetí 
osobě ve výši cca 5 mil. Kč a při-
pravuje i další etapu postoupení 
pohledávek – prodeje v roce 2012.

Ing. Jiřina Gáliková

vedoucí odboru financí a rozpočtu

Domov pro seniory Kamenec ve 
Slezské Ostravě zahájil od 1. listo-
padu novou službu občanům. Mo-
hou si zde půjčovat kompenzační 
pomůcky, jakými jsou elektrická 
polohovací postel, antidekubitní 

matrace, invalidní vozík nebo 
čtyřbodové chodítko. „Podobných 
půjčoven je velmi málo a zájem 
o takové pomůcky je obrovský. 
Lidé si je u nás mohou půjčit na-
příklad na přechodnou dobu, než 

pomůcky dostanou prostřednic-
tvím zdravotních pojišťoven,“ 
vysvětluje Ing. Šárka Kutějová 
z Domova pro seniory.  
 /red/.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Inzerce
•	 2.	díl OKNA DO MINULOSTI vyjde v prosinci. Opět možno zakoupit 

v trafice na Slezské Ostravě vedle Penny marketu. 
•	 Výkup	aut, peníze ihned na ruku, tel.: 604 118 269
 Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.

LINIE, BARVA, TVAR

25. 11. 2011 – 20. 1. 2012

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Edvarda Runda 
vás zvou na výstavu

V prostorách slezskoostravské radnice, Těšínská 35,
Po, St 8.00–17.00; Út, Čt 8.00–14.00 (přestávka 11.30–12.30)

prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

3. 12.  Mikulášská nadílka – zábavný pro-
gram s nadílkou

 - začátek v 10.00 a 15.00 hodin, nutná re-
zervace balíčku pro dítě

3. 12.  Vánoční výtvarná dílna – „Voňavé 
překvapení“

5.–16. 12.  Výstava keramických výrobků 
dětí ze ZÚ SVČ 

7. 12.  Dětská tisková konference pro 
děti a mládež ostravských škol-
ních časopisů – „Záhady a tajemno“

10. 12.  Sběratel 2011 – 8.00–10.00 hodin se-
tkání sběratelů (modelů železnic, aut, leta-
del, lodí a bojové techniky)

10. 12.  Vánoční keramická dílna pro ve-
řejnost – glazování

10. 12.  Krokodýl open – soutěž mažoretek
14. 12. Veselé Vánoce – vystoupení ZÚ SVČ
17. 12. Za zlatou metou – florbalová liga
17. 12. V rytmu tance – taneční soutěž

Bližší informace na www.svcoo.cz.

Nabídka Střediska 
volného času Moravská 
Ostrava

Vážení spoluobčané,
Rada městského obvodu Slezská 
Ostrava dne 27. října 2011 pod čís-
lem usnesení 1368/23 rozhodla 
o zrušení odloučeného pracoviště 
Chalupova 1/1, Ostrava-Antošovice 
Mateřské školy Slezská Ostrava, 
Komerční 22a, příspěvkové organi-
zace, s účinností od 1. září 2012.
Pro děti, které v současné době na-
vštěvují pracoviště mateřské školy 

Chalupova 1 v Antošovicích, bude 
s účinnosti od 1. září 2012 v ne-
využívaných prostorách na praco-
višti Antošovická 107 v Koblově 
zřízena nová třída. 
Záměrem městského obvodu je 
budovu současné mateřské školy 
v Antošovicích využít ke zřízení 
domova pro seniory za finanční 
prostředky získané z dotačních 
programů.

Společná schůzka zástupců měst-
ského obvodu s obyvateli místní 
části Antošovic k případným do-
tazům se uskuteční 14. prosince 
2011 v 15,00 hodin v zasedací 
místnosti rady slezskoostravské 
radnice, ul. Těšínská 35, Slezská 
Ostrava.

Mgr. Petra Nitková

vedoucí odboru školství a kultury

Městská policie Ostrava pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Os-
trava dne 14. prosince poslední 
letošní bezplatný kurz pro veřej-
nost. Místem konání bude tento-
krát budova na ulici Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě (bývalé ředi-
telství městské policie). Kurz začíná 
v 16:00 hodin.
Ústřední téma setkání s občany se 
bude tentokrát týkat poskytování 

nevýhodných půjček a lichvy, včetně 
problémů, do kterých se občané v té 
souvislosti mohou dostat. Občanům 
budou na toto téma přednášet stráž-
níci i policisté. Nebude chybět oblí-
bená sebeobrana. A i tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. 
Připomínáme, že je vhodné si s se-
bou přinést sportovní oblečení 
(pro výuku sebeobrany), případně 

volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po 
sebeobraně). Sportovní obuv není 
třeba, výuka základů sebeobrany 
probíhá v tělocvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme 
na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 
nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostrava.
cz. Není potřeba se předem na kurz 
přihlašovat.

Městská policie zve na další bezplatný kurz 

PŘEHLED AKCÍ 
HLADNOVSKá 49, MUGLINOV
Junior	kviz – zábavné kvizy pro děti celý měsíc během půjčování
Veselé	Vánoce! – výtvarná dílna; vyrábíme přáníčka 12. 12. (14.00–
16.30 hodin)
Zdobení	vánočního	stromečku – výlet do zoo 17. 12. od 9.00 hodin
Klub	Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče 19. 12. 

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dospělé	oDDělení 

výstavka knih a materiálů u příležitosti vánočního času, který přichází…• 
(celý měsíc)
výstavka knih a materiálů u příležitosti výročí úmrtí Wilhelma Grimma • 
(1859) a narození Jane Austen (*1775), celý měsíc 

Dámský	čtenářský	klub – první setkání Dámského čtenářského klubu 7. 12. 
od 9.00 hodin
DětsKé	oDDělení – výstavka knih u příležitosti výročí narození Walta 
Disneyho (celý měsíc)
Klub	Motýlci – pravidelné setkání s přípravnou třídou ZŠ na téma Vánoční 
čas (celý měsíc)
Rolničky,	kam	se	podíváš! – vánoční setkání s dětmi z MŠ (celý měsíc)
o	Vánocích	 s	 pohádkou… – test pro děti o vánočních pohádkách (celý 
měsíc)
Je	zelený,	škaredý	a	smrdí…	Kdo	je	to?	sHReK! – test pro děti o zlobrovi 
(celý měsíc)
Vánoce	v	sádře – výtvarná dílna pro děti – barvíme sádrové odlitky s vá-
noční tematikou (každé úterý)

VRBICKá 133, HEŘMANICE
Dnes	chodí	Mikuláš! – výtvarná dílna pro děti – Kdo si vyrobí vánoční 
ozdobu? 6. 12. 
Vánoční	čas – výtvarná dílna pro děti – výroba vánočních svícínků 13. 12. 
Už	to	mám! – prosinec – celoroční vědomostní soutěž – vyhledávání infor-
mací (každé úterý) 
Vánoce	v	českém	filmu – vánoční kviz pro děti (každé úterý)
Více na www.kmo.cz /red/

Listopad v knihovnách

www.slezskaostrava.cz, www.slezskaostrava.tv


