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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

Stoleté narozeniny oslavil v měsíci 
listopadu František Držkovic ze 
Slezské Ostravy. Popřát mu co nej-
více zdraví přišli i zástupci vedení 
obvodu Slezská Ostrava.
„Nic zvláštního. Člověk má žít tak, 
jak byl zvyklý,“ odpovídal František 
Držkovic na otázky, co má člověk 
dělat, aby se dožil tak vysokého 
věku. Bývalý účetní žil dlouhá léta 
na Bronzové ulici ve Slezské Os-
travě. V sedmdesátých letech se ale 
rodina rozhodla přestěhovat do Po-
ruby. Tam se však Františkovi Drž-
kovicovi nelíbilo. Před pětadvaceti 
lety se na Slezskou vrátil, když zre-
konstruoval malý domek nedaleko 
zoologické zahrady. 
„Ani nevíte, jak jsem vděčný,“ uvítal 
František Držkovic ve svém domku 
zástupce obvodu. K narozeninám 

dostal fotografickou publikaci Za-
tracená Ostrava fotografa Radovana 
Šťastného a také dárkovou krabici 
plnou dobrých věcí k jídlu a pití. 

Nechyběly ani květiny a také ne-
zbytný přípitek šampaňským.
František Držkovic vzpomínal, jak 
dělal hlavního účetního v někdej-

ším ostravském obchod-
ním domě Rozvoj, nebo 
v dobách protektorátu 
vedl účetnictví na Nové 
radnici. Teprve nedávno 
se byl podívat až nahoře 
na věži radnice a pře-
kvapilo jej, jak moc je 
Ostrava zelená. „Dříve 
se na věž nesmělo,“ 
připomenul Držkovic, 
že možnost shlížet na 
Ostravu z vyhlídkové 
terasy radniční věže je 
možné teprve od roku 
2000. Ještě nedávno byl 
také František Držkovic 

pravidelným cestujícím na autobu-
sové lince číslo 82. Jezdil s ní do Kun-
čiček do Armády spásy na obědy. 
Tuto službu využívá řada slezsko-
ostravských seniorů. „Tam skutečně 
dobře vaří,“ chválil oslavenec.
„Tak čilého stoletého občana jsme na 
Slezské dlouho neměli,“ gratuloval 
starosta Ing. Antonín Maštalíř Fran-
tišku Držkovicovi. „Hlavně zdraví,“ 
popřála jubilantovi místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. 
Mgr. Lada Šupčíková, vedoucí 
oddělení důchodového pojištění 
Okresní správy sociálního zabezpe-
čení, konstatovala, že v Ostravě nyní 
žije šestnáct stoletých občanů, z toho 
dva ve Slezské Ostravě. „Po dosa-
žení sta let se také seniorům zvyšuje 
důchod o dva tisíce korun měsíčně,“ 
připomenula Šupčíková. „To už je 
pomoc,“ shodli se starosta Maštalíř 
s oslavencem Držkovicem. /jk/ 

František Držkovic oslavil sté narozeniny

SLEZSKÁ OSTRAVA/Od 
roku 2008 každoročně 
vypouštějí děti na Slezské 
před Vánoci k nebi balónky. 

Čas vypuštění balónků nastal v pá-
tek 9. prosince přesně v 15.15 ho-
din. Akci s názvem Vypouštění 
balónků s přáním Ježíškovi kaž-
doročně organizuje rádio Impuls. 
Tentokrát se přihlásilo 223 institucí 
z celé České republiky. Nechyběl 
ani městský obvod Slezská Ostrava 
a MŠ Požární.

Hasiči vydrží všechno
Přípravy začaly na radnici už v je-
denáct hodin dopoledne. Mladí 
hasiči z Heřmanic se pustili do 
nafukování balónků. Balónky na-
před naplnili plynem, pak je vá-
zali do svazků po třiceti kusech 
a svazky pak prozatímně vypouš-
těli ke stropu slezskoostravské rad-
nice. V jednu hodinu odpoledne už 
zdobilo stropy radnice třicet dva 
svazků. To už mladí hasiči „zpro-
voznili“ 960 balónků. „Jde to úplně 
suprově, akorát trochu bolí prsty,“ 
přiznával jeden z mladých hasičů, 

Richard Svačina, který nafouklé 
balonky jeden po druhém zavazoval 
provázkem, aby se zase nevypus-
tily. „Mě prsty nebolí, je to dobré,“ 
oponovala svému kolegovi hasička 
Veronika Šeděňková. „Jsme hasiči, 
musíme vydržet všechno,“ shrnul 
za všechny další z mladých hasičů, 
Michal Knop.
O půl třetí odpoledne začal před rad-
nicí zábavný program. Děti mohly 
svá přání Ježíškovi napsat na lístky 
se svým jménem a vložit je do „kou-
zelné krabičky.“ Z ní později zástupci 

městského obvodu losovali šťastné 
výherce. Pro všechny přítomné pak 
Ondřej Kaloč ze ZŠ Bohumínská od-
recitoval báseň Vánoční zvoneček, 
další z žákyň školy, Zuzana Poběža-
lová, zazpívala Veselé Vánoce. Do 
zpěvu se pak dali všichni s pěvec-
kým sborem ze ZŠ Chrustova. Žáci 
předvedli výborně zvládnutou sérii 
těch nejlepších vánočních koled.
„Rok utekl a člověku ani nepřijde, 
že jsme se tak dlouho neviděli,“ 
pozdravila všechny místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. Popřála 
všem veselé a hezké Vánoce a také 

krásného a bohatého Ježíška. „Přeji 
vám vše nejlepší do nového roku, 
hodně štěstí a ať se daří,“ řekla mís-
tostarosta, která předtím zpívajícím 
„vypomohla“ ve zpěvu koled.
„Ať se tady všichni zase za rok se-
jdeme. Mnoho štěstí do Nového roku, 
ať se vám splní novoroční přání,“ po-
zdravil také všechny přítomné mís-
tostarosta Ing. Petr Janíček.
Desítky vylosovaných dětí si pak 
chodily pro své odměny – kluci si 
většinou vybrali autíčka, děvčata dá-
vala přednost plyšovým zvířátkům. 
„Vyhrál jsem auto. Je to super, po-
chvaloval si Vojtěch Plačínský ze ZŠ 
Bohumínská. Děti také říkaly, co by 
si přály od ježíška k Vánocům. Sa-
mozřejmě nejčastěji šlo o panenky, 
a také auta.

Fialové nebe
Mezitím mladí hasiči vynesli z cho-
deb slezskoostravské radnice přesně 
1100 balónků a rozdali je přítomným 
dětem a také dospělým. Krátce po 15. 
hodině a 15. minutě nebe nad slez-
skoostravskou radnicí zfialovělo. To 
když všichni své balónky za velkého 
nadšení vypustili směrem vzhůru. 

„Byla to opět úžasná akce. Úsměvy 
dětí jsou to největší potěšení. Navíc 
děti moc pěkně zpívaly i recito-
valy. Lidé si tak aspoň na chvilku 
mohou odpočinout od vánočního 
shonu,“ řekla po akci místostarostka 
Heráková. 
Spokojený odcházel i žák ZŠ Bohu-
mínská David Košťál. „Vyšla na mě 
alespoň svítící kulička,“ pochvalo-
val si. Všechny děti na závěr do-
staly před radnicí dárky, právě jako 
svítící kuličky, sladkosti a další 
drobnosti. „Příští rok akci určitě 
zopakujeme,“ přislíbila Mgr. Petra 
Nitková, vedoucí odboru školství 
a kultury.
 /jk/ 

Děti vyhrávaly pomocí kouzelné krabičky, odnesly si desítky aut i plyšáků 

1100 balónků se vzneslo nad radnicí

PŘED LETEM. K vypuštění připraveno 1 100 balónků.  FOTO/JAN KRÁL

V á ž e n í 
spoluobčané,
z pohledu sta-
rosty městské-
ho obvodu se 
domnívám, že 
uplynulý rok 
2011 nebyl pro 

Slezskou Ostravu vůbec rokem 
špatným. Zažili jsme spoustu zají-
mavých událostí, mnohé se poda-
řilo udělat. Tak například – oslavili 
jsme stoleté výročí stavby naší jedi-
nečné radnice, připomenuli jsme si 
šedesáté výročí založení největšího 
hutního podniku v zemi, který leží 
na katastru Slezské Ostravy a který 
dával a dává práci mnohým obyva-
telům našeho obvodu.
Lidé se mohli bavit na akcích, které 
si získávají stále větší oblibu. Ať 
už jde o Den Slezské na Slezsko-
ostravském hradě, celostátní akci 
Vypouštění balónků s přáním Je-
žíškovi nebo ples seniorů. Mnozí 
z vás navštívili populární chova-
telskou výstavu nebo přišli oslavit 
Silvestra před naši radnici.
Rok se vydařil mnohým ze slez-
skoostravských spoluobčanů, a to 
včetně dětí. Reprezentovali nás 
v nejrůznějších oblastech lidského 
konání prakticky na celém světě. 
Hudebníci, výtvarníci, fotbalisté, 
tanečníci, dobrovolní hasiči nebo 
chovatelé holubů. Všichni tak 
denně usilují o to, aby Slezská 
Ostrava získávala stále jiskřivější 
jméno, a já jim za to mnohoná-
sobně děkuji.
Naše základní školy ve Slezské loni 
dostaly to nejmodernější vybavení 
za miliony korun, mnohé z nich, 
včetně těch mateřských, byly opra-
veny. Spravujeme chodníky i sil-
nice, zateplujeme, měníme okna, 
jak jen nám rozpočet stačí.
A když už jsme u rozpočtu, ten na 
rok 2012 jsme schválili na sklonku 
uplynulého roku. Znamená to, že 
i letos budeme v práci pokračovat 
a dělat vše, co bude možné, pro 
zvelebení Slezské Ostravy.
Na závěr mi dovolte, abych Vám, 
jménem vedení městského ob-
vodu, popřál do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, pracovních úspěchů 
a pohodu v kruhu nejbližších. 
Šťastný Nový rok 2012!
 Ing. Antonín Maštalíř, starosta

Slovo starosty

KoLEDY. Pěvecký sbor zpívá před radnicí.  FOTO/JAN KRÁL 

oSLAVENEC. Františku Držkovicovi (vpravo) při-
šli k jubileu gratulovat zástupci obvodu Slezská 
Ostrava.  FOTO/JAN KRÁL

PF 2012
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Obča-
ny, kteří se v letošním roce 
významně podíleli na roz-
voji či propagaci Slezské 
Ostravy, ocenilo v pondělí 
12. prosince vedení měst-
ského obvodu.

„Stává se to již tradicí. Už čtvrtým 
rokem odměňujeme ty, kteří pro svůj 
obvod udělali něco mimořádného,“ 
řekl na úvod starosta Ing. Antonín 
Maštalíř před zaplněnou obřadní síní 
slezskoostravské radnice. Ocenění 
dostali malý finanční dar, pamětní 
list a medaili. Někteří obdrželi z 
rukou starosty také knihu fotografií 
Zatracená Ostrava či kalendář „Ba-
ník je věčný“, které pro své fanoušky 
tiskne slezský fotbalový klub.
Oceněným třicetičtyřem občanům 
gratulovala i místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. „Prosím, pomáhejte 
našemu městskému obvodu i nadále. 
Jsme rádi, že vznikla tato tradice 
a že můžeme ocenit vaši práci,“ řekla 
místostarostka. Příchozím poděkoval 
i třetí z gratulantů, místostarosta Ing. 
Petr Janíček. „Všem moc děkuji, vy-
bírali jsme doufám pečlivě,“ prohlá-
sil. Slavnostní atmosféru umocnilo 
vystoupení žesťového kvinteta Fa-
kulty umění Ostravské univerzity.

Překvapení hasiči
„Byla jsem opravdu překvapená, 
když mi přišla pozvánka na radnici. 
Vůbec jsem netušila, že bych mohla 
být někdy mezi oceněnými,“ řekla 
Andrea Jarošová, dobrovolná ha-
sička z Heřmanic. Mladá žena, která 

je profesí účetní, se práci u dobrovol-
ných hasičů v Heřmanicích věnuje 
od svých dorosteneckých let. Začala 
v roce 2004. Na slavnostní odpoledne 
se dostavila v hasičském stejnokroji 
stejně jako její kolega Radovan Šu-
gar. „Vedu kroužek mladých hasičů 
v Heřmanicích, chodí k nám už 
šestileté děti,“ řekl Šugar. „Už jsme 
i několikrát vyhráli ostravskou ligu,“ 
dodal. Ocenění Radovana Šugara 
velmi potěšilo. Hned věděl, co udělá 
s darovanými penězi: „Objednám za 
ně ve Vítkovicích tartanovou dráhu, 
abychom mohli s mladými hasiči 
trénovat běh i v zimě,“ plánoval si. 
Tartanová dráha je totiž ve Vítkovi-
cích schovaná před nepřízní počasí 
ve speciálním tunelu.
Radovan Šugar pracuje jako sklad-
ník ve společnosti ArcellorMital 
a jak řekl, když není zrovna v práci, 
věnuje se mladým hasičům „skoro 
pořád“. „Přes léto jsme non stop na 
soutěžích nebo na táborech, závody 
pro hasiče se už začínají pořádat 
i v zimě,“ konstatoval.

Umění i závodní holubi
Ocenění z rukou zástupců vedení 
obvodu přijala i ředitelka Základní 
umělecké školy Muglinov Mgr. Eva 

Pilařová. „Samozřejmě, že mi zpráva 
o ocenění udělala velkou radost,“ 
řekla ředitelka. Se svými žáky se 
Eva Pilařová nyní účastní mimo jiné 
i projektu Galerie talentů. Výtvarná 
díla žáků z Muglinova vyšla v knize 
Praha očima dětí. Knihu pokřtili 
žáci v Praze spolu s Karlem Gottem. 
Nyní děti připravily kresby na téma 
Ostrava. Kresby budou letos vysta-
veny dokonce na pražském Václav-
ském náměstí na výstavě, která má 

podporu UNESCO. „Velmi si vážím, 
že našemu projektu se dostává takové 
pozornosti i od slezskoostravské rad-
nice,“ poděkovala za udělené ocenění 
Eva Pilařová.
S oceněním podle svých slov nepo-
čítal ani Kazimier Szszotka, dlou-
holetý chovatel holubů z Heřmanic. 
„Neberu to ani jako ocenění pro 
sebe, ale pro celou naši chovatelskou 
organizaci,“ prohlásil Szszotka. 
Chovatelé holubů ze Slezské mají za 
sebou hned několik velmi úspěšných 
sezón. Jejich holubi obsazují čelní 
místa na domácích i mezinárodních 
závodech. Holubi ze Slezské Ostravy 
se rychlostí pětasedmdesáti kilome-
trů za hodinu vracejí ze startů v Bel-
gii nebo v Německu. „Jsme rádi, 
že se na radnici o naše chovatelské 
úspěchy zajímají,“ shrnul Szszotka.

Úspěšný trenér i ředitel haldy
Mezi oceněnými byl rovněž i trenér 
heřmanických fotbalistů Jaroslav 
Mlčoch. Jeho trenérské schopnosti 
fotbaloví znalci velmi oceňují. 
Ve své kariéře absolvoval Mlčoch 
se svými týmy už čtyři postupy do 
vyšších soutěží. Třikrát s doros-
tenci a jednou s muži. Nyní je oddíl 
TJ Heřmanice na čtvrté příčce v ta-
bulce v 1. A třídě. „To víte, že by-
chom rádi postoupili, ale na první 

místo teď ztrácíme deset bodů,“ 
smál se trenér. Dodával, že je rád, 
že na radnici vědí, co se v heřma-
nickém fotbale dělá, a že výsledky 
nejsou brány „na lehkou váhu“. 
„Ocenění chápu jako odměnu pro 
celý náš oddíl,“ konstatoval trenér, 
který v Heřmanicích trénuje už 
čtrnáct let. Z toho devět let mládež 
a čtyři roky muže. „To víte, to už 
musí člověka bavit, jinak nejde být 
pětkrát šestkrát týdně na hřišti,“ 
shrnul Jaromír Mlčoch.
Cenu si ze slezskoostravské radnice 
odnesl i náruživý turista Herbert 
Schenker. Tento bývalý reprezentant 
Československa v hodu kladivem 
je už léta nadšeným propagátorem 
slezskoostravské haldy Ema. Kvůli 
tomu i získal mezi turisty přezdívku 
„ředitel haldy“. Poprvé se na haldu 

vypravil v roce 2003 a od té doby 
zde pravidelně pořádá novoroční 
výstupy. V loňském roce tak přišlo 
na Emu přes šest stovek nadšenců. 
Jen letos musel od svých plánů Her-
bert Schenker ustoupit kvůli tomu, 
že na haldu je stále zakázán vstup. 
„Snad se stanovisko brzy změní 
a my budeme moci uspořádat jarní 
výstup,“ doufal Schenker. „Halda 
Ema, to už je opravdu pojem nejen 
mezi turisty v Česku, ale i na Slo-
vensku,“ řekl „ředitel haldy“. 
Přiznal, že pozvánku na slezskoost-
ravskou radnici vůbec nečekal. „Byl 
jsem oceněním velmi překvapen 
a potěšen,“ svěřil se pan Schenker. 
 /jk/

Na radnici se zrodila již čtyřletá předvánoční tradice

Starosta Antonín Maštalíř ocenil občany

TANEČNICE. Oceněna byla několi-
kanásobná mistryně světa, teprve 
čtrnáctiletá Dominika Čubanová.
 FOTO/ARCHIV

TURISTA. Herbert Schenker, propagátor Emy, přebírá ocenění z rukou mís-
tostarosty Ing. Petra Janíčka. FOTO/JAN KRÁL

HASIČ. Ocenění přebírá Radovan 
Šugar, dobrovolný hasič z Heřmanic.
 FOTO/JAN KRÁL

ŘEDITELKA ZUŠ. Eva Pilařová spolu s místostarostou Hanou Herákovou 
a starostou Antonínem Maštalířem. FOTO/JAN KRÁL

Den inovací byl důvodem návštěvy 
starosty městského obvodu Slez-
ská Ostrava Ing. Antonína Maš-
talíře v půli prosince na Vysoké 
škole podnikání. Netradiční akce 
připravená absolventy speciálního 
kurzu Vývoj a design produktu 
měla, mimo jiného, dát odpovědi 
na otázku: jací jsou studenti této 
vysoké školy, naplňují ducha své 
alma mater, jež chce připravovat 
všestranné osobnosti pro praktický 
život? Očima aktérů se prezentovali 
v soutěži podnikatelských záměrů 
takoví, kteří se v praxi rozhodně 
neztratí. Předložená řešení, ať už šlo 
o pomůcku pro procvičování grafo-
motoriky předškoláků, jednoduché, 
nápadité závěsy předmětů s využi-
tím nanotechnologie nebo pomůcky, 
jež usnadní prostorovou orientaci 
a pohyb osobám slabozrakým, ne-
postrádala originalitu a potenciál 
praktického využití. Vysoce to 
ocenila také odborná porota v čele 
s předním českým ekonomem prof. 
Milanem Zeleným. „Byl jsem do-
slova unešen nápady studentů a gra-
tuluji jim,“ komentoval průběh akce 

starosta Maštalíř. „Škola nastoupila 
skutečně správnou cestu, kterak 
přes budování zejména praktických 
dovedností zvýšit šanci absolventů 
na trhu práce. Ve světle vzrůstající 
nezaměstnanosti mladých lidí, vy-
sokoškoláky nevyjímaje, je to ob-
zvláště cenné a prospěšné,“ dodal 
starosta a senátor Antonín Maštalíř.
 Mgr. Pavel Šmíd, tiskový mluvčí VŠP

Starosta zavítal na VŠP

VE ŠKoLE. Starosta Ing. Antonín 
Maštalíř při návštěvě Vysoké školy 
podnikání. FOTO/ARCHIV

Zástupci Dopravního podniku Os-
trava a.s. jsou spokojeni s provozem 
elektrobusů, které zkušebně jezdí 
i na území Slezské Ostravy. 
„Elektrobusy jezdí na území to-
hoto městského obvodu již od svého 
uvedení do provozu v červnu 2010. 
Zpočátku na lince číslo 38, následně 
od poloviny roku 2011 také na lince 
číslo 22,“ vysvětluje tiskový mluvčí 
dopravního podniku Ing. Miro-
slav Albrecht. „Provoz elektrobusů 
v Ostravě dosud naplňuje očekávání 
v oblasti ekologie i výhodných pro-
vozních nákladů. Elektrobusy jsou 
pro nás zajímavou alternativou eko-
logického dopravního prostředku pro 
městské využití,“ dodává mluvčí.
Dopravní podnik v současné době 
vlastní čtyři takovéto elektrobusy. 
„Jejich výhodou oproti autobusům je 
ekologický provoz bez emisí a oproti 
trolejbusům možnost provozování 
bez trolejového vedení a nezbytné 
související infrastruktury, takzvané 
měnírny. Společnou výhodou pak 
jsou nižší provozní náklady,“ vypo-
čítává plusy tohoto dopravního pro-
středku Miroslav Albrecht.

Kdo se chce elektrobusem na Slez-
ské svézt, musí cestovat v době do-
pravních špiček. Přesně tehdy jsou 
totiž elektrobusy v provozu. Z Hra-
nečníku vyjíždějí elektrobusy od 
čtvrté do sedmé hodiny ranní, od-
poledne pak jezdí mezi třináctou až 
osmnáctou hodinou.
Elektrobus může jet až osmdesátiki-
lometrovou rychlostí a na jedno nabití 
ujede až sto dvacet kilometrů. „Hlav-
ním cílem provozu všech elektrobusů 
je zlepšit životní prostředí na území 

statutárního města Ostravy,“ infor-
muje Miroslav Albrecht a dodává, 
že vedení Dopravního podniku na 
základě provedených výzkumů před-
pokládá jejich trvalé nasazení do pro-
vozu právě na lince číslo 22. Ta jezdí 
z Hranečníku přes Slezskou Ostravu 
až na zastávku Most Miloše Sýkory. 
„Je pravděpodobné, že se zvyšujícím 
se počtem pořízených elektrobusů 
se bude navyšovat také jejich počet 
v provozu na území Slezské Os-
travy,“ uvádí mluvčí. /red/

Elektrobusy se na Slezské osvědčují

BEZ EMISÍ. Elektrobusy brázdí i Slezskou Ostravu. FOTO/JAN KRÁL
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Čekání na zvuk rolniček a příchod 
Mikuláše 6. prosince dopoledne 
v Mateřské škole Bohumínská dě-
tem zpříjemnilo taneční vystou- 
pení slečen 8. třídy ZŠ Bohumín-
ská, které své půvabné kostýmy 
rychle vyměnily za ušmourané 
čertí masky, jež na chvíli rozpla-
kaly některé děti. Ale pohlazení od 
krásného „Anděla“ a vlídná tvář 
„Mikuláše“ situaci rychle zvládla 

a mohlo dojít ke čtení z knihy po-
chval a hříchů.
Děti své sliby poté zpečetily vlast-
ním vystoupením ve formě tanečků, 
písniček, přednesu básniček a mohlo 
se nadělovat. Všechny děti si odnesly 
očekávaný balíček dobrot a zážitek, 
který byl viditelný na jejich rozzáře-
ných tvářích.
  Bc. Milena Kolková, ředitelka MŠ 

Slezská Ostrava, Bohumínská 68

Mikuláš na Kamenci

Mezi uživatele Domova pro seniory přišli i andělé a klauni 

Česko-polské Vánoce. První společné
SLEZSKÁ OSTRAVA/Vůbec 
první společné Česko pol-
ské Vánoce oslavili senioři 
v Domově pro seniory Ka-
menec.

V úterý 29. listopadu přijeli na Ka-
menec i uživatelé domovů pro seni-
ory z nedalekých polských Gorzyc 
a Rybniku. „Senioři si mohli v růz-
ných vánočních dílnách, které pro 
ně připravili zaměstnanci Domova, 
vyrobit keramické nebo papírové 
ozdoby na vánoční stromeček, ad-
ventní věnec, svícen nebo ozdobit 
perníčky. Z těchto vyrobených oz-
dob byl potom v domově nazdo-
ben vánoční stromeček. Senioři 
si zazpívali české a polské koledy, 
ochutnali vánoční cukroví a spo-
lečně rozsvítili vánoční stromeček,“ 
popisuje průběh celého dne mluvčí 
domova Ing. Šárka Kutějová.

Štědrý den spolu

Vánoční atmosféru přišli seniorům 
zpestřit i andělé, klauni, žongléři 
a dětský flétnový soubor. „Zvlášť 
se mi líbili andělé, vypadali moc 
hezky, bylo to velice příjemné,“ 
hodnotila slavnostní den Jitřenka 
Divácká. Dlouhá léta vedla rytmic-
kou školu, vystupovala také jako 
baletka na scénách dnešního Národ-
ního divadla moravskoslezského. 
Jejím manželem byl Emanuel Ga-
bzdyl, někdejší tanečník, choreograf 
a také šéf ostravského baletu.
„Jsem tady teprve půl roku, ale 
jsem velice spokojená. Jsou zde las-
kavé sestřičky i dobrá strava, můžu 
jen chválit,“ dodávala Divácká. Ob-
rovští andělé zatím obcházeli uži-
vatele, přáli jim příjemné vánoční 
svátky a zpívali s nimi společně 
koledy.
„Jsme rádi, že takto můžeme svátky 
oslavovat. Štědrý den spolu proži-
jeme v jídelně, pak pro mě přijede 
syn, užiju si vnoučat,“ plánovala 
nadcházející dny Eliška Brašová.

Hedvika Odstrčilková byla spoko-
jena, že na návštěvu přijeli právě 
Poláci. „Hned je tady veseleji,“ 
dodala.

Letos do Polska 
Že mezinárodní aktivity senioři 
vítají, potvrzuje i Šárka Kutějová. 
„Díky dotaci z Evropské unie a také 
Nadaci OKD můžeme takové me-
zinárodní akce uskutečňovat. Letos 
jsme takto například volili Miss se-
nior, kdy jsme tady rovněž měli ná-
vštěvy z Polska. V roce 2012 během 
jara a léta čekají naopak naše uži-
vatele zájezdy do Polska. Uvidíme, 
jaký program pro nás naši polští 
kolegové připraví. Naši uživatelé se 
už na zájezdy moc těší, už teď se 
hlásí, že chtějí jet,“ konstatuje Ku-
tějová. A doplňuje, že právě kvůli 
dotaci OKD a EU jsou zájezdy pro 
seniory z domova zdarma.
 /jk/

VÁNoCE. Seniory přišla navštívit trojice andělů. FOTO/JAN KRÁL

Třicet dětí se svými maminkami, 
ale i babičkami a jedním tatínkem 
se sešlo v pondělí 12. prosince od-
poledne na vánočním tvoření ve 
školní družině na Pěší. Při poslechu 
vánočních koled si děti společně 
s rodiči ozdobily jablko a pome-
ranč. Vyrobily si také svíčku ze 
včelího vosku, sněhové vločky 
různými technikami, vizitky na 
dárky, vánoční zvoneček a lodičky 
ze skořápek ořechů. Pro rodiče byl 
připraven vánoční punč, pro děti 
vánoční čaj a čokoládky. Příjemně 
naladěni se všichni večer rozešli do 
svých domovů s přáním krásných 
a pohodových Vánoc.
 ved. vychovatelka ŠD Lenka Rastočná

Vánoční tvoření

Organizace pod hlavičkou Čes-
kého zahrádkářského svazu 
vznikla 23. února 1958. Počet 
členů postupně vzrůstal z počtu 
přípravného výboru asi 25 obě-
tavců až na 240. V současné době 
jako jedna z největších organizací 
máme 65 členů.
Každoročně pořádáme členskou 
hodnotící výroční schůzi (letos to 
bude 24. ledna). V únoru se koná 
tradiční zahrádkářský ples (letos 

25. února). Dvakrát ročně v měsí-
cích dubnu a říjnu odborné besedy. 
V květnu či červnu odborný po-
znávací zájezd. V květnu rovněž 
slavíme Den matek, děkujeme ak-
tivním členkám a rodinným pří-
slušníkům za pomoc při spolkové 
činnosti. Každé druhé úterý v mě-
síci pořádáme výborovou schůzi. 
Od srpna do listopadu zpracová-
váme ovoce v moštárně na Ko-
merční ulici. Podle možností se 

zúčastňujeme odborných výstav.
Při příležitosti životního jubilea 
85 let paní Lidie Jatti a 80 let pana 
Josefa Zezulčíka oběma srdečně 
děkujeme za obětavou dlouhole-
tou práci ve výboru organizace.
Do roku 2012 přejeme všem našim 
členům i spoluobčanům hodně 
zdraví, chuti a síly do práce na 
zahrádkách a bohatý, veliký opti-
mismus do dalšího života!
 Jaromír Janšta

O činnosti zahrádkářů v Muglinově

KAMENEC. Vlídná tvář Mikuláše všechno zvládla. FOTO/ARCHIV

TVoŘENÍ. Děti s rodiči a předvánoční práce. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA

Statutární město Ostrava, ÚMOb 
Slezská Ostrava získalo do-
taci z MPSV na projekt „Provoz 
nízkoprahového zařízení a po-
radenského centra v Ostravě-Kun-
čičkách“. V rámci tohoto projektu 
poskytujeme od října 2011 Odborné 
sociální poradenství prostřednic-
tvím oddělení sociálních služeb 
odboru sociálních věcí ÚMOb 
Slezská Ostrava a od listopadu 
2011 Sociálně aktivizační služby 

rodinám s dětmi prostřednic-
tvím Diecézní charity ostravsko- 
-opavské. Obě služby jsou dočasně 
poskytovány v budově školního 
klubu ZŠ Škrobálková na ul. Tře-
bízského 22.
Nabízíme Vám odborné sociální 
poradenství (OSP) v oblastech prá- 
va a povinností v rodinných 
a občanskoprávních vztazích, 
pracovně právní poradenství, 
poradenství v otázkách bydlení, 

sociálního zabezpečení, dávek 
v hmotné nouzi a finanční proble-
matiky. Dále poskytujeme konzul-
tace s odborníkem v oblasti práva 
a psychologie či zprostředkování 
navazujících služeb. V rámci so-
ciálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi (SAS) poskytu-
jeme v terénní formě předávání 
informací o nabízených službách, 
doporučování poradenských pro-
gramů, poskytování poradenství 

v terénu, nabídku účasti na vzdělá-
vacích a volnočasových aktivitách 
pro děti i dospělé, provádění soci-
álního šetření a individuální práce 
s rodinami (hospodaření, doučo-
vání apod.), v ambulantní formě 
pak zájmové a sportovní kroužky 
pro školní děti, pravidelné doučo-
vání, výuku základů práce s počí-
tačem, nácvik vaření, šití a oprav 
prádla, poskytování lekcí počí-
tačové a finanční gramotnosti, 

profesní poradenství, přednášky 
se zdravotnickou tematikou, jed-
norázové sportovní a kulturní ak-
tivity, komunitní práce. 
OSP: PO a STŘ: 8.00–17.00 hod., 
ÚT a ČT: 8.00–14.00 hod., 
PÁ: 8.00–12.00 hod., 
Bc. Jan Lasevič, tel. 724 676 291.
SAS: PO až PÁ: 8.00–18.00 hod., 
Bc. Filip Habrman, tel. 553 033 220.
 

Odbor sociálních věcí ÚMOb Sl. Ostrava

Sociální služby pro rodiny v Kunčičkách
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třetích až devátých tříd ZŠ 
Chrustova, kteří navštěvují 
pěvecký kroužek, se v říjnu 
zúčastnili čtyřdenního pě-
veckého soustředění. 

Soustředění bylo možno uskuteč-
nit díky štědrému grantovému pří-
spěvku města Ostravy.
Výprava za zpěvem začala v úterý 
ráno, kdy se skupina devatenácti 
žáků společně se svými učitel-
kami Mgr. Dominikou Kosterovou 
a Mgr. Terezou Volkovou sešla 
před Hlavním vlakovým nádra-
žím v Ostravě. Odtud se všichni 
společně vydali na vlak, který je 
odvezl na malebné nádraží v obci 
Ostravice. Po krátkém, ale nároč-
ném výšlapu k rekreační chatě 
Svoboda a ubytování již začal 

program plný zpěvu, hudby, her 
a zábavy.
Zpěváčci každý den s obrovskou 
vervou a nadšením nacvičovali an-
glické gospelové písně na připra-
vované vystoupení v ČEZ Aréně. 
Mimoto se zpívaly také české lidové 
písně, aby se děti naučily správně 
pracovat se svým hlasem a dechem. 
Celé soustředění se však neneslo 
pouze v duchu zpívání a hudby. 
Děti si užily spoustu zábavy při 
návštěvě nedalekého rekreačního 
areálu, kdy mezi sebou zápolily 
v bowlingovém turnaji a příjemně 
zrelaxovaly v bazéně s perličkovou 
koupelí a dalšími vodními atrak-
cemi. Veliké srandy také dostály 
vtipné dramatické a sportovní hry 
a soutěže jednotlivců i družstev. 
S velkou radostí jsme pozorovaly, 
jak se všichni aktivně do těchto her 

zapojují bez ohledu na věkové roz-
díly mezi zpěváčky.
Vyústěním celého soustředění 
byla závěrečná „párty“, na které si 
všichni včetně učitelek vyzkoušeli 
dramatickou improvizaci, kterou 
velmi často doprovázely obrovské 
salvy smíchu. Smích vystřídaly 
slzičky smutku, že soustředění je 
u konce. Ještě dlouho do noci se 
z pokojů linulo štěbetání o proži-
tých zážitcích.
Poslední den již probíhal ve zna-
mení příprav na odjezd a cesty 
vlakem zpět domů. Na ostravském 
nádraží nás již čekaly usměvavé 
tváře rodičů, kterým se po dětech 
velmi stýskalo. Závěrem snad jen, 
že všichni doufáme, že se nám 
podaří stejně úžasné soustředění 
uspořádat i příští školní rok.
 Mgr. Dominika Kosterová

V dopoledních hodinách dne 
5. prosince se v mateřských ško-
lách Jaklovecká, Keramická a Ko-
merční objevil v doprovodu čertů 
a andělů Mikuláš. Příchod této 
pohádkové družiny a zejména 
přítomnost čertů vyvolal v někte-
rých dětech obavy a pocit strachu, 
který se ovšem velice brzy vy-
tratil. Čerti si totiž žádné z dětí 

neodnesli a milí andělé nešetřili 
úsměvy a pohlazením.
A co Mikuláš? Ten obdaroval 
každé z dětí sladkostmi i malým 
dárečkem. Úsměv a rozzářené oči 
dětí z MŠ byly velkým poděková-
ním celé skupině nadpřirozených 
bytostí, které perfektně ztvárnili 
žáci 7. třídy Základní školy Pěší.

Mgr. Hana Stará, učitelka ZŠ Pěší

Projekt Zlatá mrkev

V týdnu od 9. do 15. listopadu se 
konal ve 4. třídě ZŠ Pěší projekt 
„Zlatá mrkev“.
Smyslem projektu bylo vést děti 
k odpovědnosti ke svému zdraví, 
rozšířit si vědomosti o zdravém ži-
votním stylu, zlepšit si svou fyzickou 
zdatnost a zamyslet se nad otázkou 
zdravé a nezdravé životosprávy. 
Celý týden žáci pomocí naučných 
knih, encyklopedií a internetu zjiš-
ťovali důležité informace o zdra-
vém životním stylu. Dozvěděli se 
vše potřebné o pitném režimu, délce 
spánku, o zdravých a nezdravých 
potravinách, o bylinkách, ovoci 
a zelenině, o sportovcích a spor-
tování vůbec. Doma si zahráli na 
reportéry a prováděli rozhovory 
na téma zdravého životního stylu. 
Získané informace pak posloužily 
k zamyšlení, zda celá jejich rodina 
žije zdravě a co by mohli vylepšit. 
Každý den byl barevně odlišen. Žáci 

si nosili do školy „zdravé svačinky“ 
a tvořili ve skupinách „zdravý pla-
kát“. Po celou dobu probíhalo bo-
dování. Poslední den projektu jsme 
vyhodnotili plakáty, svačinky a ba-
revné oblečení. Všichni žáci byli 
„zdravě“ odměněni, vyhodnoceni 
byli i nejlepší jednotlivci.
Výstupem tohoto projektu byly 
sportovní soutěže a také přehazo-
vaná, kterou si žáci zahráli spo-
lečně se svými rodiči. Sportovní 
utkání se zdařilo a líbilo se úplně 
všem. Dle ohlasu dětí se celý pro-
jekt vydařil a přinesl mnoho po-
zitivního už jen tím, že z jejich 
svačinkového jídelníčku zmizely 
brambůrky a kolové nápoje. Děti 
chodí dříve spát a uvědomují si ne-
gativa vysedávání u počítače. Snad 
jim to co nejdéle vydrží a budou 
vždy přemýšlet o svém chování 
vůči sobě a své rodině.
 Renáta Pánková

Žáci ZŠ Chrustova prožili týden plný zpěvu, hudby, her a zábavy

Zpěváčci vyrazili do beskydských hor

Mikuláš v mateřských školách

MIKULÁŠ. Děti dostaly nejen slad-
kosti. FOTO/ARCHIV

SoUSTŘEDĚNÍ. Zpěváčci ladili hlasivky v horské chatě Svoboda. 
 FOTO/ARCHIV

ZLATÁ MRKEV. Účastníci projektu přemýšleli, jak žít zdravě.  FOTO/ARCHIV

Mikulášská besídka
V pondělí 5. prosince 
se uskutečnila ve školní 
družině na ZŠ Pěší Mi-
kulášská besídka pro 
žáky školní družiny. 
Zúčastnilo se jí třicet 
žáků, kteří zábavné 
odpoledne zahájili ta-
nečky za doprovodu 
šmoulích písniček a po-
hybovými soutěživými 
hrami. Děti pak soutě-
žily ve skupinách o nejdelší vánoční 
řetěz a obdobných disciplínách.
Bohužel Mikuláš ani čerti osobně 
za dětmi nedorazili, ale dárečky děti 
našly i s dopisem za dveřmi. Musely 

si je zasloužit tím, že zazpívaly nebo 
přednesly básničku. Pondělní odpo-
ledne se vydařilo a v podvečer jsme 
se všichni rozešli do svých domovů.
Vedoucí vychovatelka ŠD Lenka Rastočná 

Velká zábavná olympiáda v ZŠ Pěší 
Dne 24. listopadu v odpoledních ho-
dinách se v tělocvičně ZŠ Pěší usku-
tečnila „Velká zábavná olympiáda“. 
Se svými rodiči se této sportovní 
a zábavné akce zúčastnily děti před-
školního věku z mateřských škol 
Jaklovecká, Keramická, Komerční 
a žáci 1. a 2. třídy ZŠ Pěší.
Rodiče se svými dětmi ve dvojicích 
soutěžili v sedmi náročných dis-
ciplínách, například: překonávání 
žebřin, hod míčem na cíl z různých 
vzdáleností, vzpírání či přesun 
v kruzích. Po úspěšném absolvo-
vání každé disciplíny získávaly sou-
těžící dvojice do svého sportovního 
archu razítko a současně obdržely 

sladké odměny. Po zdárném zvlád-
nutí všech sedmi soutěžních dis-

ciplín získali sportovci pamětní 
diplomy. Sportovní odpoledne bylo 
zakončeno dětskou diskotékou, při 

níž přítomné děti předvedly své ta-
neční umění a originální pohybové 
kreace. 
V průběhu diskotéky si rodiče dětí 
za doprovodu ředitele školy Mgr. 
Františka Vrány prohlédli školní in-
teriéry a vybavení učeben ZŠ Pěší, 
pohovořili si o školním vzdělávacím 
programu a zápisu dětí do budoucí 
1. třídy, který se uskuteční ve dnech 
16. a 17. ledna 2012 od 13.00 do 17.00 
hodin. Věříme, že se „Velká zábavná 
olympiáda“ všem přítomným líbila 
a že rodiče se svými dětmi prožili 
příjemné a veselé odpoledne.

Mgr. Miroslava Faldynová, Mgr. Petra 

Horská, Mgr. Hana Stará, učitelky ZŠ Pěší

BESÍDKA. Dárečky čekaly za dveřmi. FOTO/ARCHIV

oLYMPIÁDA. Příjemné a veselé od-
poledne v ZŠ Pěší. FOTO/ARCHIV

Svátek svatého Mikuláše je pro děti 
jedna z nejoblíbenějších tradic. Proto 
jsme ji nesměli opomenout ani letošní 
rok. Mikulášské nadílky se ujali žáci 
9. A, kteří v klasickém seskupení 
Mikuláš, čert a anděl obdařovali 5. 
prosince svou přítomností postupně 
všechny třídy na naší škole. Ne-
byla opomenuta ani mateřská škola 
Chrustova, na kterou kostýmy slav-
ného tria udělaly snad největší dojem. 
Mikulášův pomocník anděl, předsta-
vitel dobra, naděloval hodným dětem 

drobné dárečky. Díky čertovi, před-
staviteli zla, neposlušnější děti naopak 
zpytovaly své svědomí. Konec dobrý, 
všechno dobré. Žádné dítko během 
roku nezlobilo natolik, aby bylo čer-
tem uvrhnuto do pekla, za což byly 
děti náležitě vděčny. Na oplátku tedy 
přislíbily, že příští rok budou „sekat“ 
ještě větší dobrotu. A co jsme jim za 
to slíbili my? „Na tento krásný obyčej, 
který je předzvěstí Vánoc, se můžete 
těšit opět zase za rok, milé děti!“ 

Mgr. Kateřina Niessnerová

Mikuláš se Chrustové nevyhnul

CHRUSToVA. Mikuláš s doprovodem 
obešel všechny třídy. FOTO/ARCHIV

V úterý 22. listopadu se děti ru-
kodělného kroužku 3. a 4. třídy 
připravovaly na blížící se advent. 
Vytvořily si krásný adventní věnec 
v moderních fialových barvách, 
který se jim všem povedl a bude zdo-
bit jejich domácnosti. Děti již byly 
nedočkavé, co si vytvoří na další 

hodině za čtrnáct dnů. A dověděly 
se, že na řadě budou vánoční oz-
doby a drobné dárečky z moduritu. 
Žáci 1. a 2. třídy rovněž vyráběli ad-
ventní věnce. Byly to věnce závěsné 
na dveře z barevného kartonu, zdo-
bené přírodninami a stuhami.
 ved. vychovatelka ŠD Lenka Rastočná

Advent na ZŠ Pěší

ADVENT. Děti připravily adventní 
věnce. FOTO/ARCHIV
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Redaktorka a dramaturgyně, kte-
rou si mnozí pamatují z pořadů 
o zdraví České televize Ostrava, 
nyní také autorka Mgr. Marie 
Žochová ze Slezské Ostravy vydala 
knížku pro děti s názvem Bráška 
a já. Marie Žochová se rozhodla sto 
padesát kusů knih věnovat měst-
skému obvodu Slezská Ostrava. 
Jednotlivé výtisky knihy tak nyní 
z radnice putují do základních škol 
Slezské Ostravy, kde je obdrží žáci 
a žákyně třetích tříd.

Co Vás k napsání knihy inspi-
rovalo?
Mám vnoučata, kterým neustále 
něco vypravuji, a ony mne stále 
prosí o vzpomínky na dětství, 
abych jim vyprávěla příběhy, které 
jsem zažila já anebo někdo v mém 
okolí. Je zajímavé, že děti chtějí 
vědět, jaké to bylo, když jsme my 
postarší byli malí. Prvním impul-
sem k napsání knihy byla tedy má 
vnoučata. 

Ta kniha je Vaší první?
Pro děti určitě. Ještě jednu knihu 
jsme napsala a vydala začátkem 90. 
let. Protože jsem celý život připra-
vovala v televizi pořady o zdraví, 
napsala jsme tehdy alternativní 
kuchařku pro ty, kteří chtějí žít 
zdravě.

O čem vlastně je Bráška a já? 
Řekla bych, že o lásce. Má podtitul 
„pro všechny zlobivé děti“. Každé 
zdravé dítě má totiž zlobit. K lásce 
bych přidala ještě trpělivost a to-
leranci. Zdá se mi, že těchto 

vlastností je v současné době stále 
méně. Rodiče jsou nervózní a ne-
ustále někam spěchají. Jako děti 
jsme zlobily hodně. Myslím si 
ale, že pro nás měli pochopení ne-
jen rodiče, ale i učitelé a okolí. Ti 
všichni byli mnohem tolerantnější, 
než jsme dneska my. Dnes vidíme 
ve všem problém. A přitom pro-
blém ve skutečnosti žádný není, 
anebo je řešitelný právě tolerancí 
a zájmem o děti.

Lze tedy říct, že jde o vzpo-
mínky na Vaše dětství?
Takto bych to neřekla. Jde o pří-
běhy inspirované prostředím, ve 
kterém jsem vyrůstala. Mohlo 
se více zlobit, alespoň v našem 

městečku a škole, a to díky moud-
rým kantorům. Ti se snažili, aby 
nám dobu vykompenzovali třeba 
pochopením a přátelstvím. Víte, 

bojím se čím dál více, aby tlak na 
děti nebyl ještě větší. Přichází pak 
zákon akce a reakce, čím více bu-
deme přikazovat, tím méně budou 
děti poslouchat. 

Kniha je plná barevných ilu-
strací. Kdo je jejich autorem?
Výtvarnice Ivana Kolaříková a její 
děti. V mé agentuře pracuje jako 
grafička a má taky onu vzácnou 
schopnost rozumět dětem. Myslím, 
že v tom je kniha hodně půvabná. 
Tak trochu ve stylu „děti dětem“. 
Oceňuji, že Ivanu Kolaříkovou na-
padlo také nechat vzadu v knize 
volné listy, na které si mohou dět-
ští čtenáři psát nebo malovat.

Řekla jste, že knížka může 
zajímat i dospělé. V čem?
Rodiče i učitelé by měli vědět, že 
děti mají právo žít ve svém světě 
a vidět svět svými očima. Ma-
minka to nakonec v mé knížce 
dětem říká: „Vy máte svět, za 
kterým já často už za vámi ne-
mohu.“ A myslí tím dětskou fan-
tazii a vynalézavost. Jakmile se 
začnou světy vzdalovat a dospělí 
zapomenou, že v tom světě kdysi 
byli, vzniká ve společnosti mnoho 
zbytečných problémů. To byl také 
jeden z důvodů, proč knihu vydat. 
Aby lidé pochopili, že láska pře-
klenuje mnohá zla.

Co na knížku říkají Vaše 
vnoučata?
Jsou nadšená. Četly ji všechny. Až 
na tu nejmenší vnučku. Ta ještě ne-
chodí do školy. Některé z vnoučat 

četly knihu dokonce dvakrát. Pro-
tože příběhy, které jim vyprávím, 
musím na jejich přání opakovat. 
Jezdíme spolu často lyžovat a na 
dlouhých cestách anebo na la-
novkách vždycky slyším: „Babi, 
vypravuj.“

Proč jste se rozhodla část ná-
kladu věnovat radnici?
Kvůli tomu, že na Slezské žiji. 
Samozřejmě také kvůli tomu, 
že mnohé děti dnes moc nečtou. 
Rodiče jim ani knihy nekupují, 
rozhodně v poslední době ubylo 
zájemců o knihy. A na Slezské je 
hodně škol a také hodně dětí. Jsem 
místním občanem a chtěla bych, 
aby děti žily v harmonickém světě, 
aby měly pořád dost fantazie, 
protože ta nás posunuje kupředu. 
Proto i já často sním, třeba o tom, 
že Slezská bude jednou krásnou 
čtvrtí, bez nepořádku, se stráněmi 
kolem řeky, které budou sloužit li-
dem k odpočinku a aktivitě.
. /jk/

Marie Žochová napsala knihu o dětství a zdravě zlobivých dětech 

Bráška a já do slezskoostravských škol 

MARIE ŽoCHoVÁ. Autorka s knihou před slezskoostravskou radnicí. 
 FOTO/JAN KRÁL

Zpěváci ze ZŠ Chrustova na Megakoncertu Rádia Čas
„Byla to dlouhá cesta.“ Tak hodnotí 
děti úspěšně zakončený projekt, 
který byl doprovázen nevídaným 
úspěchem. Tato cesta začala přizvá-
ním do projektu AMgospel. 
Nikdo netušil, co od tohoto pozvání 
očekávat a především, kolik práce 
bude třeba udělat. Po poctivém na-
cvičování na soustředění v místě 
Ostravice – chata Svoboda, které 
bylo umožněno díky grantovému 
příspěvku města Ostravy, měli žáci 
„našlápnuto“ na dobrý výkon. Jak 
ale víme, děti se slůvkem „dobrý“ 
leckdy nespokojí, proto cvičily 
a zpívaly dále. Společné zkoušky se 

posléze konaly také v konferenčním 
sále hotelu Kovák, a to již s živou 
kapelou.
 Den „D“ nastal 3. prosince. Všichni 
zúčastnění věděli, že tento den si 
maximálně užijí a na Megakoncertu 
Rádia Čas uspořádaný v ČEZ Aréně 
města Ostravy zúročí všechnu svou 
píli a vynaloženou práci. Díky spon-
zorství společnosti ArcelorMittal 
zde děti mohly vystupovat. Tato 
společnost zapůjčila žákům na vy-
stoupení také oblečení a helmy. Děti 
ze ZŠ Chrustova společně s dalšími 
vybranými žáky z ostatních škol 
předvedly šest gospelových písní, 

které měly nacvičeny společně s ori-
ginální choreografií. Vystoupení 
mělo obrovský úspěch. Jak ze strany 
diváků, tak především ze strany ro-
dičů, kteří byli také přítomni a na 
svá dítka náležitě hrdi. Kromě po-
tlesku si žáci vyzpívali také volné 
vstupy do multikina Cinestar a co 
víc, následnou spolupráci na dalších 
takových koncertech. Závěrem patří 
velké díky paní učitelce Mgr. Domi-
nice Kosterové, která, jak bychom 
řekli v duchu Vánoc, s dětmi doká-
zala „zázrak“.

Mgr. Kateřina Niessnerová

MEGAKoNCERT. Děti ze ZŠ Chrustova obohatily posluchače. FOTO/ARCHIV

Špaček a Pěknica v galerii

Autoři Kamil Špaček a Bedřich 
Pěknica nyní vystavují svá díla ve 
Slezskoostravské galerii. Výstava 
nese název Variace v malbě a dře-
věné plastice. „Návštěvníci uvidí 
čtyřiačtyřicet obrazů a padesát 
pět objektů, kterými jsou plastiky 
a reliéfy ať už ze dřeva, nebo třeba 
epoxidu či cínu,“ říká galeristka 
Mgr. Věra Vahalíková.
Bedřich Pěknica se narodil v roce 
1936 v ostravském Zábřehu. Vy-
stavoval například s akademickou 

malířkou Helenou Salichovou, 
která mu ve svém ateliéru v Po-
lance nad Odrou poskytla občasné 
hostování i cenné odborné kon-
zultace. Bedřich Pěknica při své 
tvorbě vychází z realistického po-
jetí. V krajinomalbě mu poskytuje 
nevyčerpatelný zdroj inspirace pře-
devším Ostravsko a krajina severní 
Moravy a Slezska.
Kamil Špaček se narodil v roce 
1946 v Heřmanicích ve Slezské Os-
travě. Ve své volné tvorbě vychází 
ze stylizace lidské figury a rostlin-
ných motivů. Plastiky tvoří přede-
vším ze dřeva a také odlévá z lehce 
tavitelných kovů. Okrajově se Ka-
mil Špaček zabývá také keramikou 
a v poslední době i grafikou. Vý-
stava potrvá do 27. ledna. /red/

VÝSTAVA. Pánové Bedřich Pěknica (vlevo) a Kamil Špaček ve Slezskoostrav-
ské galerii. FOTO/JANA STIPPEROVÁ

Cyklus komorních koncer-
tů, které se konají za pod-
pory statutárního města 
Ostravy ve slezskoostrav- 
ské radnici, pokračuje i v le- 
tošním roce 2012. 
Poprvé se sejdeme 8. února 2012 
na koncertu Jiřího Pavlici a jeho 
přátel Venduly Pančochové a Jo-
sefa Fojty.
Vstupenky za 100 Kč budou v pro-
deji od 25. ledna v galerii v přízemí 
slezskoostravské radnice v úterý až 
pátek od 10 do 17 hodin (polední 
přestávka 11.30–12.30) a v sobotu 
a neděli od 10 do 16 hodin. Pří-
padné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 nebo 599 410 081. 
S programem koncertu se můžete 
seznámit na www.slezska.cz.

Pozvánka 
na koncert
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Jsou 
několikanásobnými mistry 
světa v tanci, kterému se 
odborně říká Latino. Všech-
no začalo tím, když tehdy 
šestiletý Petr Čuban uviděl 
v televizi Johna Travoltu. 

„Když jsem jako malý kluk uvi-
děl tančit Travoltu, chtěl jsem 
být jako on,“ začíná své povídání 
dnes jedenadvacetiletý Petr Ču-
ban. Několikanásobný mistr světa 
žije se svými rodiči a svou mladší 
sestrou, rovněž několikanásobnou 
světovou mistryní, na Hladnově ve 
Slezské Ostravě.
První kurzy tance čekaly na Petra 
Čubana v první třídě. „Přišli k nám 
dělat nábor z Tanečního souboru 
Jarmily Calábkové. A já se hned 
přihlásil,“ vzpomíná Petr Čuban. 
Tehdy ještě chodil tancovat pouze 
dvakrát týdně. V devíti letech se 
tréning zintenzivnil, to už Petr 
Čuban tančil latinskoamerické 
tance s partnerkou. V patnácti při-
šly první velké úspěchy. „Vyhráli 
jsme mistrovství České republiky, 
bylo to v Ústí nad Labem,“ říká.

To už Petr Čuban trénoval, tedy 
tančil, každý den, o víkendech 
i dvojfázově. „Tančí se pořád 
a stále,“ popisuje se smíchem Petr 
Čuban své tréninkové metody. 
Trénuje se výhradně tanec, není to 
prý jako třeba u fotbalistů, že by si 
fyzičku tanečníci vylepšovali bě-
háním v lese.
„Poslední tři roky se věnuji tan-
cům Latino. To nejsou latinsko-
americké tance, ale karibské. „Jsou 
takové více uvolněné,“ líčí Čuban. 
Nad otázkou, kolikrát už byl mis-
trem republiky, se mladý tanečník 
musí zamyslet. „Jenom letos čtyři 
tituly. S partnerkou, sólo, ve for-
maci…,“ vypočítává.

V roce 2010 založil taneční klub 
Pierro Forte. V odpoledních ho-
dinách učí tancovat děti i dospělé. 
V Rychvaldě děti a maminky 
každý den, v ZŠ Bohumínská na 
Kamenci a v Koblově pak chodí 
zvládat Zumbu a podobné tance 
většinou dívky a ženy každého 
věku. Kromě toho Petr stále tré-
nuje. Jen v posledních měsících 
soutěžil v Budapešti, v Liberci 
i v německém Solingenu. „Bez 
podpory rodičů by to nešlo,“ 
přiznává. 
Odměny pro vítěze v tanečních 
soutěžích rozhodně nejsou finanč-
ního charakteru. Vítězové se musí 
spokojit většinou jen s pohárem 
a diplomem. „Objednáme tranzit 
a celá rodina vyráží třeba do Bu-
dapešti,“ vysvětluje Petr Čuban, 
jak taková doprava rodiny na ta-
neční soutěž probíhá.

dominika 
Pro čtrnáctiletou Dominiku je její 
starší bratr vzorem. Když Petr za-
čal tancovat, byly Dominice tři 
roky. V osmi letech už tancovala 
taky. A rovněž latinskoamerické 
tance.
„Začala jsem u pana Kuchaře ve 
stejné taneční škole,“ říká Domi-
nika Čubanová. Mistrovství České 
republiky vyhrála už desetkrát. 
První titul přišel už v osmi letech. 
V Rakousku. 
Na otázku, jaký to byl pocit, se Do-
minika jenom směje: „Já to tenkrát 

ještě tak nevnímala, ale měla jsem 
samozřejmě radost.“ Trénuje stejně 
často jako její bratr – každý den 
minimálně dvě hodiny včetně so-
bot a nedělí. A ke všemu ten samý 
styl jako Petr – Latino. O ničem 
jiném prý nikdy ani neuvažovala. 
„Žádné Labutí jezero, nic tako-
vého,“ usmívá se. Baví ji choreo-
grafie. Je choreografkou rodinné 
taneční školy Pierro Forte. Největší 
úspěch? „Na podzim v Liberci. 
Stala jsem se mistryní světa v sólu. 
Z padesáti šesti soutěžících,“ říká.
Oba sourozence čeká v únoru mis-
trovství světa a Evropy ve Francii. 
Tam by mohly další tituly přibýt. 
V tomto stylu tance už nyní nemají 
v počtu ocenění nejen v Ostravě 
konkurenci.
Oba mají ještě neuskutečněné sny. 
„Rád bych se podíval na Kubu. 
Tančí se tam ryzí podoba salsy. Ur-
čitě bych se přiučil,“ myslí si Petr 
Čuban. Obdobně mluví jeho sestra 
Dominika o Brazílii. „Karneval 

v Riu? To bychom samozřejmě 
rádi,“ říká.
Kde se takové taneční vlohy v obou 
sourozencích vzaly? „Určitě někde 
v naší rodině. Předkové byli hudeb-
níci. Děti teď ten talent rozvíjejí,“ 
říká jejich matka Jana Čubanová.
Oba tanečníci patřili v měsíci pro-
sinci mezi oceněné občany měst-
ského obvodu Slezská Ostrava.
 /jk/

Ve čtvrtek 6. prosince se uskutečnilo 
obvodní kolo ve florbale mladších 
žáků. Naši školu reprezentovali tito 
hráči: brankář Jan Šustr, první útočná 
pětka ve složení Michal Guldan (ka-
pitán), Aleš Děcký, Patrik Chlopek, 
Martin Dráb a Dominik Ficek, ve 
druhé obranné pětce se vystřídali 
Daniel Greško, Vojtěch Kosňovský, 
Milan Ruckauf, Dušan Greško a Lu-
cas Lička. 
Naši hráči se v rámci turnaje postupně 
utkali se čtyřmi soupeři a všechna 
utkání s přehledem vyhráli. Tím si 
zajistili postup do lednového měst-
ského finále, které se bude konat 
v Ostravě-Hrabůvce a zúčastní se ho 
šest nejlepších žákovských družstev 
města Ostravy. Držíme našim klu-
kům palce, aby ve finále uspěli.

Mgr. František Vrána, ředitel školy

Sourozenci Čubanovi tančí tance z Karibiku v celé Evropě 

Několikanásobní mistři světa ze Slezské Ostravy

Florbalisté ZŠ Pěší v městském finále

Ztracená nemocná žena
Dne 29. listopadu bylo vyhlášeno 
pátrání po 75leté ženě, která odešla 
z místa bydliště v Ostravě-Kun-
čičkách a již se nevrátila. Jednalo 
se o ženu nemocnou, pohybující 
se o berli, která navíc odešla ob-
lečena jen nalehko. Krátce po 22. 
hodině přijal operátor na tísňové 
lince oznámení o dezorientované 
zmatené ženě, která přišla do herny 
v Ostravě-Vítkovicích. Když na 
místo dorazili strážníci, zjistili, že 
se jedná o pohřešovanou ženu. Pře-
vezli ji proto na nejbližší oddělení 
Policie ČR.

Řídil bez řidičského opráv-
nění
Pozornost strážníků na sebe upou-
tal 37letý muž jízdou v noci na 30. 
listopadu v neosvětleném vozidle 
ulicí ve Slezské Ostravě. Když 
strážníci vozidlo zastavili, vyzvali 
řidiče k předložení dokladů. Ty 
však dotyčný u sebe neměl. Byl 

proto předveden ke zjištění totož-
nosti na policejní oddělení. Zde 
pak vyšlo najevo, že muž vůbec ne-
vlastní řidičské oprávnění. Dopus-
til se tak přestupku a ten strážníci 
postoupili k projednání správnímu 
orgánu.

nešťastný mladík se chtěl 
zabít
Dne 6. prosince si strážníci na noční 
směně ve Slezské Ostravě všimli 
na parkovišti stranou odstaveného 
vozidla s nastartovaným motorem. 
Od výfuku vedla přes zadní boční 
okno do interiéru vozidla hadice, 
kterou dovnitř pronikaly výfu-
kové zplodiny. V autě se na seda-
dle řidiče choulil 19letý mladík. 
Byl naštěstí při vědomí, schopen 
komunikace. Poté, co na výzvu 
strážníků vypnul motor, uvedl, že 
se chtěl zabít, protože má doma i ve 
škole problémy, které nezvládá. 
Strážníci přivolali na místo sanitku 
s lékařem a také Policii ČR.

Městská policie Ostrava

FINALISTÉ. Florbalisté ze ZŠ Pěší jsou v městském fi nále. FOTO/ARCHIV

TANEČNÍCI. Dominika a Petr Čubanovi. Několikanásobní mistři světa.
 FOTO/JAN KRÁL

V modrém štítě zlatý okřídlený 
lev sv. Marka s červenou zbrojí 
přidržující zlatý obilný klas a pro-
vázený dole stříbrným květem 
heřmánku se zlatým semeníkem.
Tak popisuje znak této městské 
části heraldik Jan Tejkal, který 
znak vytvořil. Při tvorbě znaku 

vycházel heraldik ze starých his-
torických pečetí. „Zemědělský 
námět starých pečetí s obrazem 
pluhu připomíná ve znaku figura 
obilného klasu,“ vysvětluje Tejkal. 
Motiv Božího oka na pečeti nahra-
dil heraldik figurou lva sv. Marka 
jako odkaz na heřmanický kostel. 
Květ heřmánku dole představuje 
takzvané mluvící znamení, které 
asociuje název obce Heřmanice.
 /red/

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

Petr Čuban
Získal několikrát titul mistra • 
ČR, v roce 2009 dvě bronzové 
medaile na MS v Turecku.
Pro rok 2010 držitel titulu Svě-• 
tového poháru ve Speciálních 
párových tancích – formace. 
Dvojnásobný mistr světa • 
a bronzový z MS v Latino 
Show Duo 2010.
V roce 2011 na mistroství ČR • 
tři zlaté medaile, dvě stříbrné.
V Budapešti 2011 na MS, ME • 
a Světovém poháru – jedna 
stříbrná, dvě bronzové a jedno 
čtvrté místo.

dominika Čubanová
Je držitelkou mnoha titulů MS, • 
ME, MČR.
Tančí Latino show sólo, duo, • 
malé skupiny, velké formace, 
synchro dance a také párové 
tance.
V letošním roce 2011 v Buda-• 
pešti získala titul ME Latino 
Show Solo. 
V Liberci na MS s touto chore-• 
ografii mistři světa. 
Pro rok 2011 také mistryně • 
světa Latino Show Solo.
Na mistrovství ČR 2011 získala • 
jednu zlatou a jednu stříbrnou 
medaili.
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Oficiální historie ostravských 
hutí se začala psát hluboko ve 30. 
letech 20. století. Vítkovické že-
lezárny potřebovaly rozšířit vý-
robu železničního dvojkolí, a tak 
se hledala vhodná „zelená louka“, 
kde by provoz mohl být postaven. 
Rozsáhlý průzkum okolí Ostravy 
přinesl výsledek – budou to Kun-
čice. Odkup pozemků farmářů 
po delších průtazích završil pří-
pravná období.

První oficiální zásah do kunčické 
ornice slavnostně provedl protek-
torátní ředitel Vítkovických že-
lezáren Karl Kuchinka. Bylo to 
20. října 1942. V archivu Arcelo-
rMittal Ostrava se tento unikátní 
okamžik dochoval na jednom ne-
gativu. Snímek od roku 1942 nebyl 
doposud nikde publikován. Kdo je 
osobou se smrtihlavem na čepici 
v pozadí, se navzdory veškerému 
úsilí dopátrat nepodařilo. 

Lokalita prvního výkopu spadala 
do dnešního závodu 2, s velkou 
pravděpodobností se jednalo o za-
čátek budování základů provozu 
28 – strojírna.
Válečný průmysl si vyžádal změnu 
v původních záměrech použití, 
a tak se během války v Jižním zá-
vodě vyráběly součástky pro po-
třeby wehrmachtu. Po osvobození 
došlo k poklidnému převzetí dů-
ležitých provozů Rudou armádou, 
důležité stroje a zařízení pak nená-
vratně pohltila matička Rus.
Poválečný vývoj a obrovská po-
ptávka po oceli, nutné pro obnovu 
válkou zničené Evropy, vedla 
k rozhodnutí postavit zcela nový 
hutní kombinát právě v Kunči-
cích. Byl použit německý vzor, 
kde každá hala nebo kolej má své 
logické i logistické opodstatnění, 
včetně dlouhých tunelových pod-
jezdů pod hlavními provozy. 
Komunistický puč v únoru 1948 
přinesl do výstavby huti nejen 
striktně organizované budova-
telské nadšení, ale také veškerou 
podporu vládnoucí garnitury. 
Takřka neomezený lidský poten-
ciál umožnil dokončení stěžejních 
pracovišť v rekordně krátkém 
čase. Mládežníci organizovali 
tzv. víkendové Směny míru, práce 

v areálu probíhaly nepřetržitě. 
Podle slov pamětníků prý byla 
bezpečnost práce na tak nízké 
úrovni, že nikdo již nespočítá, 
kolik lidí zůstalo zabetonováno 
v mohutných základech vysokých 
pecí nebo ocelárny. 

Výnosem tehdejšího ministra 
průmyslu Bílka se huť, patřící 
do té doby stále pod Vítkovické 

železárny, stala samostatným 
podnikem s názvem „Nová Huť 
Klementa Gottwalda, n.p.“ Vý-
nos vstoupil v platnost dne 
31. 12. 1951. Den poté, hned na 
Nový rok 1952, se odehrálo slav-
nostní zapálení dobudované vy-
soké pece číslo 1. Sám předseda 
vlády Antonín Zápotocký přijel, 
viděl, zapálil – spolu s mladým 
hutníkem Stanislavem Najver-
tem. Samotný akt však ještě ne-
znamenal, že z vysoké pece 
šmahem poteče surové železo. 
Jednalo se pouze o zapálení ohně 
k vysoušení vyzdívky pece, což 
se Antonín Zápotocký dověděl až 
dodatečně. Ministerský předseda 
si tento malý podvod vzal osobně 
a byl velmi zklamán. Už nikdy se 
pak na Huti neukázal.
Stanislav Najvert si díky společ-
nému snímku zajistil nesmrtelnost. 
Viděly jej miliony lidí u nás i ve 
světě. Sám hutník pak působil na 
vysokých pecích NH po celý svůj 
produktivní věk až do odchodu do 
důchodu v roce 1986.

S využitím archivních snímků Akredito-

vaného archivu ArcelorMittal Ostrava 

zpracoval Ing. Richard Sklář

Před šedesáti lety zapálili první vy-
sokou pec v někdejším NHKG. Re-
dakce Slezskoostravských novin si 
tuto historickou událost připomíná 
pohlednicemi sběratele Česlava 
Piętoně a také článkem spolupra-
covníka společnosti ArcelorMittal 

Ing. Richarda Skláře. Z archivu 
hutní společnosti dodal Richard 
Sklář dosud nepublikovanou foto-
grafii, unikátní jsou i pohlednice 
Česlava Piętoně. Ukazují, co se 
v huti dělo v následujících dvou 
až třech letech od zapálení pece. 

Popisky pod fotografiemi jsou au-
tentické z druhé strany pohlednic. 
Ty stály od 1,50 do 2,50 Kčs a na 
předtištěné známce je na nich vy-
obrazen tehdejší prezident, podle 
kterého huť pojmenovali – Kle-
ment Gottwald. /jk/

Prvního ledna 1952 slavnostně zapálili v Nové huti první pec

Sváření kolen pro čističe plynů

60 let historie dnešní ArcelorMittal Ostrava

Svářeč na stavběMladí budovatelé socialismu

Na Směně míru

Odchod brigádníků ze směny

Sběrem šrotu, zvýšenou výrobou železa a oceli zajistíme úspěch pětiletky

Předseda vlády Antonín Zápotocký s mladým hutníkem Stanislavem Najvertem

Doposud nikdy nepublikovaná fo-
tografie. Kdo je muž se smrtihla-
vem na čepici?
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Důležité informace pro občany
Z důvodu legislativních změn bude 
agenda pomoci v hmotné nouzi 
od 1. 1. 2012 převedena na Úřad 
práce České republiky. Pro občany 
našeho městského obvodu bude 
agendu pomoci v hmotné nouzi 
zabezpečovat Krajská pobočka 
úřadu práce v Ostravě, výplatní 
místo bude od 1. 1. 2012 zřízeno 
na adrese Moravská Ostrava, Hu-
sova 7.
Odbor sociálních věcí Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava 
bude nadále vykonávat sociální 

práci pro všechny cílové skupiny 
občanů (osoby v hmotné nouzi, 
rodiny s dětmi, senioři, zdravotně 
postižené osoby, osoby pečující 
o osobu závislou na péči jiné osoby, 
osoby s různým stupněm omezení 
způsobilosti k právním úkonům, 
osoby sociálně vyloučené, osoby 
žijící rizikovým způsobem ži-
vota, osoby bez přístřeší, oběti 
trestné činnosti a domácího ná-
silí). Sociální práce bude zahrno-
vat především komplexní sociální 
poradenství, asistenci při nácviku 

sociálních dovedností klienta, jed-
norázovou administrativní pomoc 
a další činnosti vedoucí k předchá-
zení nebo řešení nepříznivé soci-
ální situace klienta.  
Od 1. 1. 2012 bude na odbor soci-
álních věcí Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava převedena 
agenda sociálního kurátora pro 
dospělé (dosud tuto agendu zajiš-
ťuje Magistrát města Ostravy).

Mgr. Zdeněk Matýsek

vedoucí odboru sociálních věcí

Inzerce
•	 Výkup	aut, peníze ihned na ruku, tel.: 604 118 269
 Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.

VARIACE V MALBĚ
A DŘEVĚNÉ PLASTICE

Bedřich Pěknica
Kamil Špaček
8. prosince 2011 – 27. ledna 2012

Slezskoostravská galerie, Těšínská 35, Slezská Ostrava.

Otevírací doba
úterý – pátek 10.00 – 11.30 hodin 12.30 – 17.00 hodin
sobota – neděle 10.00 – 16.00 hodin
pondělí zavřeno

8., 15., 22., 29. 1. 2012  Zájezdy	nejen	pro	členy	Lyžařské	školy	SVČ
20. 1. 2012 Fyzikální	olympiáda – krajské kolo kategorie A
23.–27. 1. 2012 DNY	OTEVŘENÝCH	DVEŘÍ v zájmových útvarech SVČ
  keramické a výtvarné dílny, zábavný program pro MŠ a ŠD (nutná rezervace) 
26. 1.–26. 2. 2012 Výstava	ostravských	školních	časopisů
27. 1. 2012 Dětská	tisková	konference	pro	děti	a	mládež	ostravských	škol.	časopisů	„Jak	se	tvoří	film“
  Slavnostní	otevření	výstavy	ostravských	školních	časopisů
  Akci finančně podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
28. 1. 2012 Keramická	dílna	pro	veřejnost
28. 1. 2012 Uzlařská	regata
Kompletní nabídka a bližší informace na www.svcoo.cz.

Nabídka Střediska volného času Moravská Ostrava

PŘEHLED AKCÍ 
HLadnOVsKá 49, MUgLinOV
Čtvero	ročních	období	–	•	 celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy, výtvarné dílny
II.	BLOK	–	ZIMA
Leden	–	Junior	kviz	–	•	 zábavné kvizy pro děti
(celý měsíc, během půjčování)
Obrázky	pro	potěšení•	  – výtvarná dílna; zarámované obrázky
(pondělí 16. 1., 14.00–16.30 hodin)
Klub	Hladnýsek•	  – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku a jejich rodiče
(pondělí 30. 1., 15.00 během půjčování)
Rozhlédni	se	z	rozhledny	–	•	 výstava fotografií rozhleden v blízkém okolí
(leden 2012)

VRBiCKá 133, HEŘManiCE
Zasněžené	městečko•	  – výtvarná dílna pro děti – vyrábíme papírové domečky
(úterý 10. 1., během půjčování)
Hlavní	města•	  – vědomostní soutěž pro děti 
(každé úterý v měsíci, během půjčování)
Hrajeme	si!•	  – kvizy a hry pro děti 
(každé úterý v měsíci, během půjčování)
Doprava•	  – malá výstavka knížek s dopravní tematikou
(každé úterý v měsíci, během půjčování)

HOLVEKOVa 44, KUnČiČKY
VÝSTAVY

výstavka knih a informačních materiálů u příležitosti Dne širokopásmých služeb• 
výstavka knih a informačních materiálů u příležitosti • 

výročí úmrtí Jaroslava Haška (+1923) –
výročí narození Karla Václava Raise (*1859) –

výstavka knih a informačních materiálů o Lence Lanczové• 

OSTATNÍ	AKCE
Klub	Motýlci	–	•	 pravidelné setkání s přípravnou třídou ZŠ na téma Knihy Astrid Lindgrenové
(leden 2012, během půjčování)
Dámský	čtenářský	klub	–	•	 druhé setkání Dámského čtenářského klubu
(středa 18. 1. 2012, od 8.00)
Tučňák	na	severním	pólu?!	–	•	 test pro děti o severním a jižním pólu
(leden 2012, během půjčování)
Kdo	má	korunu?	–	•	 test pro děti o králích a královnách
(leden 2012, během půjčování)
K	dobrému	čaji…	–	•	 výtvarná dílna pro děti – pomocí bavlnek a papíru vyrábíme prostírání pod hrnek čaje či kakaa 
(každé úterý, od 14.30)

Děkujeme za přízeň našim čtenářům, pro které svou práci s láskou děláme a kteří nás trvale inspirují k novým 
nápadům jak zdokonalit naše služby. Přejeme všem v novém roce štěstí, zdraví a překvapení třeba v podobě 
dárkové poukázky z knihovny… 
Zastupitelům městského obvodu Slezská Ostrava děkujeme za péči, kterou našim knihovnám poskytuje. Máme 
tak možnost v důstojných podmínkách nabízet širší spektrum služeb, prostřednictvím projektů oslovovat děti 
a naplňovat tak jejich volný čas aktivní činností v kulturním prostředí. 

Leden v knihovnách

www.slezskaostrava.cz, www.slezskaostrava.tv

Blíží se termín zápisu dětí 
do prvních tříd na rok 
2012/2013 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k tomu, že se blíží ter-
míny zápisu dětí do prvních tříd, 
uvádíme vám přehled základních 
škol, jejichž zřizovatelem je měst-
ský obvod Slezská Ostrava. U jed-
notlivých škol je uveden datum 
a doba trvání zápisu. Dovolujeme 
si vás upozornit na skutečnost, 
že zákonný zástupce je povinen 
dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění, přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce. Povinná 
školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen od-
klad. Bližší informace vám ochotně 
poskytne vedení vámi vybrané 
školy; kontakty naleznete na webo-
vých stránkách městského obvodu 
Slezská Ostrava www.slezska.cz 
v sekci příspěvkové organizace.

základní škola termín zápisu

Základní škola 
Ostrava – Slezská Ostrava, 
Bohumínská 72/1082, 
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2012 
(12.00–17.00 hodin)

Základní škola 
Ostrava – Muglinov, Pěší 
1/66, příspěvková organizace

16.–17. ledna 2012 
(13.00–17.00 hodin)

Základní škola 
Ostrava – Slezská Ostrava, 
Chrustova 24/1418, 
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2012
(12.00–17.00 hodin)

Základní škola 
Ostrava – Kunčičky, 
Škrobálkova 51/300, 
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2012 
(12.00–17.00 hodin)


