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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

Ing. Libor Adá-
mek je novým 
spolumajite -
lem  FC Baník 
Ostrava.  

Proč jste se 
r o z h o d l i 
koupit Ba-
ník?

Loni na podzim jsem koupil sta-
dion Bazaly. Potkali jsme se při 
tom s panem Petrem Šafarčíkem 
ze společnosti PAM market. Někdy 
13. ledna jsme vstoupili v jednání 
s dnes již bývalým majitelem Ba-
níku panem Peterou a Baník od něj 
koupili. Už od prvopočátku jsem 
deklaroval, že prioritou pro mne je 
nepohřbít fotbal na Bazalech. Udě-
lám pro to vše, co umím.

Představil jste plány slezsko-
ostravským zastupitelům. 
Jaký máte z jednání dojem?
Děkuji panu starostovi Mašta-
lířovi, že nás pozval a dal nám 
možnost předvést naše záměry. 
Nezaznamenal jsem zde jediný 
negativní názor. Myslím, že jsou 
všichni našim plánům nakloněni. 
Přáli bychom si, abychom všichni 
byli na jedné lodi. Dělat vše pro to, 
ať je Baníček na Slezské, ať se za-
chrání v lize a ať se nám povedou 
nové Bazaly.

Dlouho jsme v Ostravě poslou-
chali, jak jsou prý Bazaly neo-
pravitelné. Nyní je vše jinak...
Myslím, že vím, proč se taková 
bublina nafoukla. Ale nechci to 
hodnotit. Každopádně Bazaly jdou 

opravit tak, aby se na nich dala hrát 
1. liga i v následujících letech.

Máte už nějaký časový plán?
Optimistické plány říkají, že hotovo 
by mohlo být do tří let. Když vez-
meme do úvahy i nějaké možné po-
tíže, je reálný předpoklad čtyř let.

Takže Baník bude hrát na Ba-
zalech i v příští sezóně?
To určitě ano. A musí se zachránit.

Libor Adámek: Vše pro nové Bazaly

SLEZSKÁ OSTRAVA/Majite- 
lé fotbalového klubu FC 
Baník Ostrava ukázali zastu-
pitelům, jak si představují 
nové Bazaly.

Mimořádný bod zařadili na pro-
gram svého zasedání slezskoos-
travští zastupitelé ve čtvrtek 16. 
února. Na zastupitelstvo do mug-
linovského kulturního domu se do-
stavil Ing. Libor Adámek. Spolu se 
společností PAM market je Libor 
Adámek novým vlastníkem Bazalů 
i fotbalového klubu FC Baník Os-
trava. Libora Adámka doprovodil 
Ing. arch. David Kotek, ostravský 
architekt, který pracuje na podobě 
nových Bazalů.
„Máme mimořádný první bod za-
stupitelstva: Zachraňme Baník,“ 
řekl starosta Ing. Antonín Mašta-
líř zastupitelům. Pánové Adámek 
a Kotek přišli zastupitelům říci, 
jaké mají s Baníkem a s Bazaly 
plány. Všichni zastupitelé s pre-
zentací zástupců ostravského fot-
balového klubu souhlasili, nikdo 

proti zařazení mimořádného bodu 
neprotestoval. 
Libor Adámek zastupitelům vy-
světloval, jak by noví majitelé rádi 
vedle zmodernizovaných Bazalů 
přistavěli ještě v jejich sousedství 
obchod či obchody a také sportovní 
halu. Předvedl také nová loga, která 

budou jejich snahy provázet – jedno 
z nich je srdce v klasických baní-
kovských barvách a nápisem „Za-
chraňme Baníček“.
Slovo dostal i architek Kotek. Zastu-
pitelům vysvětlil, že chce Bazaly pře-
stavět na stadion španělského typu – 
to znamená s příkrými tribunami, 

kde by byli diváci blízko hráčům. 
Diváků by se na zrenovované Bazaly 
mělo vměstnat na dvacet tisíc.
„Tyto nápady považuji za senzační,“ 
řekl starosta Maštalíř o předvede-
ných vizualizacích. „Pan architekt 
mluví vášnivě, doufám, že se mu to 
všechno podaří,“ dodal.  
Starosta Maštalíř rovněž informo-
val zastupitele o tom, že město má 
záměr postavit halu pro míčové 
sporty za 150 až 200 milionů ko-
run. „Halu chtěla Poruba i Jih, nyní 
ji může chtít i Slezská. Hala by se 

stala součástí Baníku, vyvineme 
maximální úsilí, aby mohla stát 
u nás,“ přislíbil starosta. „Líbí se 
mi také plány na novou restauraci 
na Bazalech. Jistě by se stala vyhle-
dávaným místem. Už tady zazněly 
hlasy, že by se zde mohla konat ob-
vodní zastupitelstva. Dost místa by 
se prý v ní našlo i pro plesy, které 
nemáme kde na Slezské pořádat,“ 
konstatoval starosta Maštalíř.
Zastupitelé se pak Libora Adámka 
ptali, jak to bude s Baníkem v ná-
sledujících měsících. „Baník bude 
dál hrát na Bazalech, do Vítkovic 
se stěhovat nebude. Jen doufám, 
že se udrží v lize,“ řekl o v Ostravě 
tolik populárním klubu jeho spolu-
majitel Adámek. /jk/ 

Majitelé Baníku na slezskoostravském zastupitelstvu 
Plán nových Bazalů se Slezské líbí

ZACHRAŇME BANÍČEK. Ing. Libor Adámek seznamuje zastupitele s plány 
na nové Bazaly.  FOTO/JAN KRÁL

Ing. arch Da-
vid Kotek je 
a rch i t ek t e m 
os t r avského 
Projekt studia. 

Mluvil jste 
před slez-
skoostrav- 
skými za-

stupiteli o španělském typu 
stadionu. O co konkrétně 
jde?
Inspirovali jsme se ve Španěl-
sku, kde je strmost tribun někdy 
opravdu hodně divoká. Ale ten 
blízký kontakt diváků s fotbalisty, 
to je pak drama, které táhne. Je to 
samozřejmě lepší možnost, jak sle-
dovat fotbal. Naše studie je zatím 
jen konceptem. Měli jsme na ni 

měsíc a za tu dobu se nový stadion 
skutečně vymyslet nedá.

Rekonstrukce Bazalů bude 
probíhat za provozu?
To je jedna z věcí, kterou musíme 
vymyslet. Jak se dá stavět, a při-
tom hrát fotbal. Ale představa ta-
ková je.
 /red/

Kotek: Jako ve Španělsku
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Dobroslava Štěpánková oslavila sté narozeniny
Sto let oslavila 29. ledna Dobroslava 
Štěpánková ze Slezské Ostravy. Po-
přát jí k významnému jubileu přišlo 
i vedení městského obvodu.
Starosta Ing. Antonín Maštalíř 
spolu s místostarostkou MUDr. 
Hanou Herákovou přinesli osla-
venkyni kytici orchidejí, dárkový 
koš a také knihu o Slezské Ostravě. 
„To si ani nezasloužím. Tak veliký 
koš a takový obyčejný člověk“, ne-
skrývala své rozpaky oslavenkyně. 
Starosta spolu s místostarostkou 
popřáli paní Štěpánkové přede-
vším zdraví. „Již brzy vám tady 
spravíme Zámostní ulici. Už se na 
to všichni těšíme,“ řekl Antonín 
Maštalíř oslavenkyni. Její dům 
stojí jen nedaleko Zámostní ulice, 

která by měla letos projít zásadní 
rekonstrukcí.

Dobroslava Štěpánková se narodila 
v Orlové, dům na Slezské spolu 

s manželem Vladimírem koupili 
v roce 1969. „Maminka celý život 
pracovala na poště. Vstávala velmi 
brzy a scházela dolů ze Slezské na 
poštu do Moravské Ostravy,“ řekla 
dcera oslavenkyně Věra Jílková.  
Žádné recepty na dlouhověkost 
prý Dobroslava Štěpánková nepo-
užívala. „Maminka je příkladem, 
jak nezdravě žít, a přitom se dožít 
dlouhého věku,“ smála se Věra 
Jílková. Dobroslavu Štěpánkovou 
celý život trápila nespavost a bo-
lesti hlavy. Brala hodně léků a také 
stále pracovala.
Její manžel Vladimír by se letos 
dožil sto čtyř let. Byl důlním úřed-
níkem, kontroloval důlní lampy pro 
ostravské šachty. Kromě toho se 

věnoval hudbě. „Scházelo se u nás 
kvarteto, v přestávkách maminka 
vždycky podávala kávu a bábovku,“ 
líčila minulé časy Věra Jílková. 
Kromě pečení bábovek se osla-
venkyně ráda starala o zahrádku, 
malovala džbánky a talířky a také 
vyšívala a šila.
Dobroslava Štěpánková vychovala 
dvě děti, dnes má pět vnoučat a devět 
pravnoučat. „Slezskou má maminka 
moc ráda. Pokud to počasí dovolí, 
chodíme každý den na procházky,“ 
popisovala dcera Věra Jílková.
„Tolik pozornosti si opravdu vůbec 
nezasloužím,“ opakovala skromně 
Dobroslava Štěpánková, když 
hosty po krátké oslavě vyprovázela 
z domu. /red/

GRATULACE. Dobroslavě Štěpánkové gratulují starosta Ing. Antonín Maštalíř 
a místostarostka MUDr. Hana Heráková.  FOTO/JAN KRÁL

S M K  R e a l i t y  I n v e s t  a . s .
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Vítání 
občánků na slezskoostrav-
ské radnici se konalo v so-
botu 11. února.

Hudba, sál slezskoostravské rad-
nice, blahopřání, fotografování. 
I přes silné únorové mrazy dora-
zili rodiče s nejmenšími dětmi na 
slavnost vítání občánků. Slavnost 
už tradičně pořádá městský obvod 
Slezská Ostrava.
„Tato slavnost patří k nejmilejším,“ 
konstatovala hned v úvodu zastu-
pitelka městského obvodu Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. Na vítání 
občánků mluví Ludmila Ohnheise-
rová k rodičům a dětem již druhým 
rokem. „Být rodičem je čím dál 
těžší,“ řekla také a popřála rodi-
čům, aby jejich děti byly přiměřeně 
hodné i přiměřeně zlobivé. „Milé 
holčičky, milí chlapci, vítáme vás 
mezi občany Slezské Ostravy,“ za-
končila svůj projev.
V ten den projev zopakovala cel-
kem čtyřikrát. „Vždycky zveme 
rodiče patnácti dětí na jedno vítání, 
během dne se vítání koná čtyři-
krát,“ vysvětlila Pavlína Volná, 
referentka ohlašovny a matriky. Te-
oreticky tak může být během jedi-
ného dne na radnici vítáno i šedesát 

dětí. Jenže to se ještě nikdy nestalo. 
„Pracuji při vítání občánků už od 
roku 1995. Jen jednou přišli ro-
diče se všemi patnácti pozvanými 

dětmi. Sál byl úplně plný,“ vzpo-
míná Volná. Vítání občánků se 
na radnici nyní koná i v měsících 
březnu a květnu.
V průměru přichází na vítání ro-
diče jedenácti dětí. „Hodně záleží 
na počasí i na chřipkových epide-
miích. Současné mrazy účast hod-
ně poznamenaly,“ řekla Ludmila 

Ohnheiserová. Své projevy k ro-
dičům a dětem připravuje sama. 
„Časem je samozřejmě obměňuji,“ 
dodala. 

Po vyslechnutí jejího projevu pak 
na maminky čekal slavnostní zá-
pis, jejich děti zatím pohlídaly 
mladé dívky oblečené do úboru 
zdravotních sester. Některá mi-
minka si chvíli pobyla i v připra-
vené kolébce.
„Přišli jsme hlavně kvůli malé.  
Aby měla zážitek,“ svěřila se Lucie 

Šimonová, maminka, která při-
nesla na vítání svou dcerku Elišku. 
„Moc se mi to líbilo, pěkná atmo-
sféra a také pěkný proslov,“ chvá-
lila Šimonová.
Spokojený byl i tatínek malé So-
fie Kavkové Vlastimil Kavka. „Na 
Slezské jsme na vítání poprvé. Se 
starším synem jsme byli jinde, ale 
tam to tak pěkné nebylo. Tady bylo 
vítání mnohem příjemnější,“ kon-
statoval Kavka.

Pak už přišel čas na focení. Ma-
minky, tatínkové i příbuzní se fotili 
s novými občánky v celém rad-
ničním sále. Rodiče neodcházeli 
s prázdnou. Od radnice dostali pro 
své děti termo obal na kojeneckou 
láhev, bryndáček nebo hračku ve 
tvaru kukuřice z chráněných dílen. 
A také pamětní knížku, do té si mo-
hou zapisovat, jak jejich ratolesti 
rostou a přibývají na váze.
 /jk/

Desítky rodičů přinášejí své nejmenší na slezskoostravskou radnici

Vítání občánků. Slavnost z nejmilejších

NOVÍ. Novým občánkům Slezské Ostravy přijde na slavnosti vhod i kolébka.
 FOTO/JAN KRÁL

Nová sociální služba působí v Os-
travě-Kunčičkách. Klub Horizont 
je realizován ve spolupráci s měst-
ským obvodem Slezská Ostrava.

V Klubu Horizont na Třebízského 
ulici v Kunčičkách se pravidelně 
schází tři desítky dětí ve věku od 
šesti do osmnácti let. Otevřeno  

mají každý den kromě neděle od 
půl jedné odpoledne do šesti do 
večera. „Dětem se věnuje jedna so-
ciální pracovnice a dva pracovníci 
v sociálních službách, kteří pro děti 
připravují program. Jedná se o do-
učování, sportovní aktivity, kres-
lení, tanec nebo i vaření,“ popisuje 
činnost střediska jeho vedoucí Filip 
Habrman. Klub je jedním ze stře-
disek Diecézní charity ostravsko- 
-opavské.
V místnosti nechybějí počítače při-
pojené k internetu, ping-pongový 
stůl, stolní fotbal nebo hi-fi věž pro 
poslouchání hudby. „Chodíme sem 
odpoledne skoro každý den. Jsme 
rády, že máme co dělat. Tancujeme, 
hrajeme si na počítači,“ chválí 
Horizont žákyně ZŠ Škrobálkova 
Klára Bálážová a Sára a Božena 
Ladičovy. Všechny tři bydlí jen 
o pár ulic dál.
„Klub je určen především pro děti 
a mládež, které se nemohou nebo 

nechtějí zapojit do standardních 
volnočasových aktivit,“ upřesňuje 
ředitel Diecézní charity ostravsko- 
-opavské Mgr. Lukáš Curylo.
„Dřív se děti toulaly v Kunčičkách 
po ulicích, nudily se, neměly kam 
jít. Horizont je pro ně záchranným 
člunem,“ říká o zdejších aktivitách 
farář Dariusz Sputo. Fara v Kun-
čičkách s Horizontem sousedí. 
Sputo dodává, že spousta rodin je 
v Kunčičkách ve velmi špatné so-
ciální situaci. „Jen za loňský rok 
jsme například rozdali dvě tuny 
oblečení. Posílají nám ho dárci 
z Rakouska nebo Slovenska,“ 
upřesňuje Sputo.
Samotný Klub Horizont je sou-
částí sociálně aktivizačního stře-
diska Horizont, který poskytuje 
sociální služby v Kunčičkách již 
od počátku minulého roku. „Po-
sláním střediska je podpora rodin 
s nezletilými dětmi, které se ocitly 
v obtížných životních situacích,“ 

vysvětluje mluvčí charity Veronika 
Foltýnková.
„Jsem velmi rád, že zdejší klubovnu 
navštěvuje tolik dětí,“ hodnotí fun-
gující zařízení Radomír Mandok, 
radní Slezské Ostravy. „To je na-
konec smyslem naší sociální práce. 
Jde o to, abychom neměli lidi v so-
ciálně vyloučených lokalitách a aby 
pomoc byla lidem blíž,“ argumen-
tuje slezskoostravský radní. /jk/

Klub Horizont. Záchranný člun pro děti z Kunčiček

HORIZONT. Radní Radomír Mandok (v šedém saku vlevo) spolu se zástupci 
charity v nově otevřeném „klubíku“. FOTO/JAN KRÁL

VÍTÁNÍ. Rodiče odcházejí ze slavnosti spokojení, děti se tváří zaujatě. 
 FOTO/JAN KRÁL

ŠKOLAČKY. Žákyně nedaleké ZŠ 
Škrobálkova navštěvují Horizont té-
měř každý den. FOTO/JAN KRÁL

Co se děje v Kunčičkách ?
Jednou větou převratné věci. Tedy 
alespoň věci, které by obraz Kun-
čiček a život zde mohly zlepšit. Ne-
budu vzpomínat na Kunčičky před 
x léty. Poklidná hornická kolonie 
se svérázným životem a kulturou, 
spokojení lidé, kolem domů za-
hrádky a lavičky. Chci vzpomenout 
na Kunčičky před nějakými šesti 
lety, kdy mnoho nescházelo, a celé 
Kunčičky byly na pokraji zkázy. 
Vyrabované byty, plno neplatičů, 
všude nepředstavitelný nepořádek 
nejen na ulicích, ale i v domech 
a sklepích. Nálada v celých Kun-
čičkách byla pod psa.
Snahou místních zainteresovaných, 
společnosti RPG a obce vznikl 
plán na revitalizaci Kunčiček. 
RPG, vlastník většiny bytového 

fondu, se zavázal opravit veškerý 
bytový fond. Slezská Ostrava při-
spívá k výběru vhodných žadatelů 
o byty, pečuje o komunikace a ze-
leň a pomáhá s organizací celého 
sociálního programu, který je za-
měřen na děti, mládež a dospělé.
Zásluhou starosty Ing. Antonína 
Maštalíře získala Slezská Ostrava 
šest milionů korun na vybudování 
nízkoprahového zařízení, to bude 
do léta zřízeno v prostorách půdy 
nad knihovnou. Bude to víceúče-
lové zařízení pro oslavy, schůze or-
ganizací, schůzky nízkoprahového 
klubu. Dále Slezská Ostrava zís-
kala šest milionů korun na činnost 
tohoto zařízení.
Než se zařízení vybuduje, pro-
bíhá většina aktivit ve škole na 

Škrobálkově ulici a školním klubu 
Horizont na Třebízského ulici. 
V Kunčičkách působí několik sub-
jektů pracujících s dětmi. Aby jed-
notlivé složky pracující s dětmi 
netříštily síly, sešly se a rozdělily si 
pole působnosti. Takže dnes je na-
bídka volnočasových aktivit široká. 
Ve škole působí školní klub a od 
pondělí do pátku nabízí dětem pro-
gram, někdy i v sobotu a neděli. 
Namátkou turistiku, vaření, spor-
tovní hry, počítače nebo oblíbený 
relax klub, čili udělej si pohodu.
Škola dále získala grant z ESF 
a ve spolupráci se společností DE-
NEB zvyšuje dětem povědomí 
o lidských právech, zabývá se do-
učováním dětí a vymýšlí program 
o prázdninách. Vše je koncipováno 
na bázi dobrovolnosti a pozitivního 
vnímání světa.

Také diecézní charita v klubu Hori-
zont pracuje s dětmi každý den. Ně-
které aktivity jsou ve škole (počítače, 
kopaná, vaření), další ve školním 
klubu na Třebízského ulici (doučo-
vání, tvořivá dílna, taneční a vý-
tvarný kroužek). Ve školním klubu 
dále působí poradenská činnost pro 
maminky s předškolními dětmi.
A aby toho nebylo málo, na Třebíz-
ského ulici v budově školního klubu 
působí pracovník úřadu Slezské Os-
travy, který vykonává poradenskou 
práci. Ten nebo ti, kteří mají potíže 
s dětmi, bytem, prací nebo sousedy, 
se mohou přijít poradit a najít vý-
chodisko. Více lidí více ví a sdělená 
starost je poloviční starost.
Dlouhá léta v Kunčičkách působí 
Pavučina, výborná organizace, 
která pečuje o děti mezi šesti 
a osmnácti lety. Pořádá kulturní, 

sportovní a turistické akce. Škola 
navštěvuje cyklus jejich přednášek 
o dospívání a životě.
Jak je vidět, nabídka je veliká. 
Žádné dítě nemusí být na ulici, 
každou chvíli může trávit svůj čas 
smysluplně. 
Koordinace veškerých činností 
není jednoduchá. Je třeba mít dob-
rou vůli a entuziasmus v práci.  Je 
třeba také zdůraznit, že veškeré 
aktivity nejsou zadarmo. Vytvořit 
podmínky pro práci stojí nemalé 
peníze. Jen namátkou energie, 
voda, úklid, pracovní pomůcky, 
náčiní, suroviny, cestovné, stravné 
i platy zaměstnanců.
Věříme, že to nejsou špatně vyna-
ložené prostředky a vrátí se nám po 
čase v podobě spokojených, vzdě-
laných, pracujících lidí.
Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova
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V Mateřské škole Komerční se zrodil unikátní projekt

Zahrada pro děti, ptáky, hmyz i ježky
MUGLINOV/Zahrada Mateř-
ské školy Komerční získala 
novou podobu.

Již za pár týdnů se sem mají nastě-
hovat různí ptáci nebo ježci. Ptačí 
budky i takzvaný ježkovník jsou 
připraveny.
S nápadem předělat zahradu mateř-
ské školy na ulici Komerční přišli 
samotní rodiče dětí, které školu na-
vštěvují. „Chtěli jsme dětem školku 
zatraktivnit. Aby se jim ještě více 
líbila,“ říká Martina Schneiderová, 
předsedkyně občanského sdružení 
Mláďata při MŠ Komerční. „Rodiče 
dětí se školkou již několik let velmi 
dobře spolupracují. Je to dlouhá 

tradice,“ vysvětluje učitelka mateř-
ské školy Jaroslava Štěpánová.
Tak se zrodil projekt Zahrada 
blízká přírodě. Projekt finančně 
podpořili Nadace OKD, rodiče dětí 
i zřizovatel mateřské školy, kterým 
je městský obvod Slezská Ostrava. 
Na zahradě vyrostla naučná stezka, 
krmítka, ptačí budky i různá místa, 
kam se mohou už na jaře nastěho-
vat ptáci, zvířata, ale i hmyz.

Kdy přijdou ježci
Odborný dohled nad zahradou pře-
vzal ostravský ornitolog Ing. Otakar 
Závalský. „V březnu si ptáci budky 
vyberou a v dubnu zahnízdí,“ je pře-
svědčen Otakar Závalský, že nové 

budky obsadí již brzy ptačí druhy 
jako rehek zahradní, sýkora koňadra 
nebo třeba vrabci a brhlíci. Stejně 
tak prý i ježci si najdou nový domov 
v ježkovníku. „Podobné zahrady 
jsem pomáhal vybudovat už v Po-
rubě a také v Karviné. Ze čtrnácti 
porubských ježkovníků je dvanáct 
obsazených. Učitelky ze školek mi 
vždy na jaře nadšeně volají, jací noví 
obyvatelé se do jejich zahrad nastě-
hovali,“ směje se Závalský. 
Na zahradě muglinovské mateř-
ské školy vyrostl také hmyzí hotel. 
Zjednodušeně popsáno, jde o dře-
věný špalík s vyvrtanými otvory. 
„V takovém hotelu žije jen indivi-
duálně hnízdící hmyz, který nemá 

vybudovaný obranný reflex. Není 
nijak nebezpečný,“ ubezpečuje Ota-
kar Závalský.
Podle něj je velmi důležité, aby si 
děti zvykly na to, že příroda vůbec 
existuje. „Na anglických trávní-
cích, které nyní rostou před domy, 
neuvidí děti nic,“ ví své ornitolog.
Slavnostní otevření nové zahrady se 
konalo na konci ledna. „Jsem příjemně 
překvapená,“ říká o nové podobě za-
hrady místostarostka MUDr. Hana 
Heráková, která slavnostně přestřihla 
pásku před vstupem do zahrady. Spo-
lupráce mezi rodiči i mateřskou školou 
se velmi osvědčuje, vyústila ve vý-
borný projekt,“ chválí místostarostka 
obětavost rodičů i pedagogů.

Nové stromy a keře
„Jsme moc rádi, že nám plány vy-
šly. Velmi nám na tom záleží. Vždyť 
jde o naše děti,“ doplňuje místosta-
rostku zástupkyně rodičů Martina 
Schneiderová. Navíc dodává, že 
současné úpravy zahrady nemusí 
být úplně posledními. „Přemýšlíme, 
co dál. Ve spolupráci se zahradnic-
kou školou bychom mohli napří-
klad zahradu osadit novými stromy 
a keři. To by bylo výborné.“
Ředitelka mateřské školy Mgr. Jar-
mila Chlopková dodává, že děti už 
v zimních měsících mohou přinášet 
potravu pro zimující ptáky. „Velké 
krmítko stojí uprostřed zahrady. Je 
umístěno tak, aby ho děti mohly 
za nepříznivého počasí pozorovat 
i z oken,“ těší ředitelku. „Určitě 
chceme v takových projektech po-
kračovat,“ doplňuje Chlopková.
Podle místostarostky Herákové 
mohou podobných změn doznat 
i další zahrady mateřských škol 
ve Slezské Ostravě. „Úpravy za-
hrady na Komerční ulici jsou 
velmi inspirativní. Možná, že by 
něco podobného mohlo vzniknout 
i v mateřské škole na Bohumínské 
ulici. Budeme podávat projekt na 
úpravu zahrady do komise život-
ního prostředí města. Určitě by-
chom rádi i na dalších mateřských 
školách obvodu využili zkušeností 
ornitologa Otakara Závalského. 
Jeho projekty jsou velmi prospěšné 
výchově dětí i přírodě,“ říká mís-
tostarostka Heráková.
 /jk/

OTEVŘENO. Místostarostka MUDr. Hana Heráková spolu s Martinou Schnei-
derovou otevírají zahradu. FOTO/JAN KRÁL

Masopustní veselí v Muglinově
Masopustní veselí bylo jednou 
z dalších akcí pořádaných odbo-
rem sociálních věcí Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava pro 
seniory z Domů s pečovatelskou 
službou na ulici Hladnovská 119, 
Heřmanická 19 a klubů seniorů, 
a to dne 9. února v KD Muglinov. 
Protože se jedná o karnevalové 
období a dobu hodování, při-
pravili jsme zajímavý program. 
Seniorům hrála dvě hodiny dět-
ská cimbálová kapela „Vrzuška“ 
a vystoupil dětský taneční soubor 
Hlubinka. Poté tanečním večerem 
provázela skupina „A-trio“. Na 
tanečním parketu bylo veselo, ne-
boť někteří hosté měli připraveny 
i karnevalové doplňky. A nebyl by 
to masopust, kdyby se nepodávaly 
tradiční zabijačkové pochoutky.
 Ing. Kateřina Michalíková 

V ZAHRADĚ. Ornitolog Ing. Otakar Závalský vysvětluje dětem, co smí a ne-
smí jíst ptáci. FOTO/JAN KRÁL

MASOPUST. V Muglinově se hrálo a tančilo. FOTO/KATEŘINA MICHALÍKOVÁ

STO LET OSLAVILA PANÍ BOžENA GOLIÁŠOVÁ. Narodila se v roce 1912, 
celý život prožila v Ostravě-Michálkovicích, pracovala jako poštovní do-
ručovatelka. Velmi milá, skromná a vitální paní. V současné době využívá 
odlehčovací pobytovou službu na DPS Hladnovská 119 v Muglinově.
 FOTO/LUCIE SNOZOVÁ

Holubáři ukázali výletky a obnovili tak tradici
Dvoudenní výstavu mladých ho-
lubů, takzvaných výletků, uspořá-
dala Základní organizace Českého 
svazu chovatelů Slezská Ostrava. 
Výstava se konala 18. a 19. února ve 
středisku chovatelů na Hladnově.
„Výletky, to jsou loňská mláďata,“ 
vysvětlil předseda slezskoostrav-
ských chovatelů Stanislav Kadluba. 
Výstava výletků se na Slezské po-
řádala každoročně, ovšem ne vždy. 
„Na deset let byly výstavy přeru-
šeny, loni jsme opět s jejich pořá-
dáním začali. Obnovili jsme tradici 
a ve výstavách chceme pokračo-
vat,“ řekl Kadluba.

Výstavy se zúčastnilo čtrnáct cho-
vatelů, kteří přivezli pětaosmdesát 
mladých holubů. Kromě slezsko-
ostravských chovatelů vystavovali 
i holubáři z dalších částí Ostravska. 
„Na Slezské máme nyní patnáct 
registrovaných chovatelů holubů,“ 
sdělil Kadluba.
Jednotlivé holuby boduje posuzova-
tel. Holub, který získá nejvíce bodů, 
vítězí. Letos zvítězil holub Německý 
výstavní chovatele Václava Sta-
říka. Ten holuby chová nepřetržitě 
od roku 1958. „Mám radost z toho, 
že to žije a že se mám o co starat,“ 
řekl bývalý svářeč vítkovických 

železáren, který nyní i se svými ho-
luby žije ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Dalších deset chovatelů dostalo na 
výstavě čestné ceny. Poháry oceně-
ným rozdala radní Slezské Ostravy 
MVDr. Barbora Jelonková.
„Jsem moc ráda, že se tradice 
těchto výstav na Slezskou vrátila,“ 
řekla Jelonková. „Holubářství je 
krásný koníček a vystavení holubi 
určitě stojí za vidění. Bylo by dobré 
takové výstavy ještě více propa-
govat, vidět by je měly především 
děti,“ dodala Jelonková.
Stanislav Kadluba prohlásil, že 
sami chovatelé holubů se zejména 
u mladých snaží chovatelství maxi-
málně propagovat. „Chov andulek 

a dalších papoušků je drahý, krá-
líků zase náročný. Holubi se dnes 
většinou chovají ve voliérách a je-
jich chov je poměrně snadný,“ kon-
statoval Kadluba.
Přesto se chovatelé potýkají s růz-
nými, ve městě až nečekanými 
problémy. „Bydlím kousek od zoo 
a poslední dobou mi na voliéry 
často útočí dravci jako krahujci 
nebo jestřábi. Rozmnožili se kvůli 
ochranářským opatřením. Nikdy 
předtím tolik dravců nebylo,“ po-
psal starosti slezskoostravských 
chovatelů holubů jejich předseda 
Stanislav Kadluba. /jk/ 

OCENĚNÍ. MVDr. Barbora Jelonková 
ocenila úspěšné chovatele.
 FOTO/JAN KRÁL
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Ve středu 18. ledna pořádala školní 
družina pěveckou a hudební soutěž 
„Zlatý slavík“. Jelikož i nadále po-
kračujeme v celodružinové etapové 
hře „Vikingové“, název byl pře-
vzat podle známé pohádky H. Ch. 
Andersena.
Celkem se do soutěže přihlásilo 29 
dětí ze všech oddělení. Zpívali jed-
notlivci, dua i tria, nechybělo ani 
kvarteto doprovázené houslemi 
a zobcovou flétnou a také dva sólisté 
s kytarou. Vybrat mezi tolika sou-
těžícími ty nejlepší byl velice těžký 
úkol, protože všichni se moc snažili. 
V kategorii děvčat získala „Zlatého 

slavíka“ Zuzka Poběžalová ze 3. od-
dělení s písní Děti ráje, z chlapců to 
byl Jiří Dedek rovněž ze 3. oddělení 
s vlastní skladbou Rocková čtvrť 
a trio Veronika Šupíková, Terezka 
Grygarová a Zuzka Krajčíková se 
skladbou Schody z nebe s taneč-
ním doprovodem. Skokanem ŠD 
se staly Eliška Vosáhlová a Lucie 
Očenášová ze 2. oddělení s písní 
Kouzla krále.
Za účast si všichni na památku od-
nesli diplom a vítězové navíc drob-
nou věcnou cenu.

Margita Tkáčová,

vedoucí vychovatelka ZŠ Bohumínská

Na pátek 13. ledna se dostalo před-
školákům naší mateřinky pozvání 
k návštěvě Základní školy Bohumín-
ská, aby se seznámili s prostředím, 
které se za pár měsíců stane i jejich. 
Dětem se dostalo vřelého přijetí 
od žáků prvních tříd, s nimiž si 
mnozí ještě před nedávnem hrá-
vali v herně naší mateřské školy. 
Společně s ochotnými třídními 
učitelkami nás provedli svou vý-
ukou, seznámili své budoucí spo-
lužáky, jak probíhá výuka a co že 
to vlastně ta škola pro velké děti 

je. Předškolákům se předvedli, jak 
už umí hezky číst a pracovat s pís-
meny abecedy. Na programu bylo 
zrovna písmenko Z, a tak jsme měli 
možnost vymodelovat si ho všichni 
z modelíny. Společně zazpívaná 
písnička o Honzovi a Zlatovlásce 
stejně jako vlastnoručně vyrobený 
Večerníček se setkal u dětí s nadše-
ním. Dětem se ve škole moc líbilo 
a už se těší, až v září s aktovkami 
vyrazí také do školních lavic.

Zdeňka Ivanská, 

vedoucí učitelka MŠ Nástupní

Pipi párty v družině
Školní družina ZŠ Bohumínská 
pořádala dne 25. ledna Párty s Pipi 
Punčochatou v rámci celodružinové 
hry Vikingové, nazvané podle stej-
nojmenné knihy Astrid Lingrenové, 
autorky pocházející ze Švédska. 
Zapojilo se celkem 24 děvčat ze 
všech oddělení. Soutěžilo se v růz-
ných disciplinách jako židličková 
soutěž, tyčinková soutěž nebo tanec 
s polštářem.
Zvítězila Terezka Grygarová se 
svým bratrem Adamem, který 
vtipně představoval opici tak, jak ji 
všichni známe. Akce byla zakončena 

zhlédnutím animovaného filmu 
o této copaté hrdince.

Margita Tkáčová,

vedoucí vychovatelka ZŠ Bohumínská 

Návštěva předškoláků v základní škole

O SLAVÍKA. Vybrat ty nejlepší byl 
velice těžký úkol. FOTO/ARCHIV

Pyžamový bál
Na středu 1. února připravily vy-
chovatelky ŠD pro děti 1. stupně 
a jejich mladší sourozence i ka-
marády z okolních škol a školek 
netradiční pyžamový bál. Konal se 

v tělocvičně Základní školy Pěší 
v Ostravě-Muglinově. Sešlo se na 
něm 72 dětí. Některé přišly samy, 
jiné i s rodiči či prarodiči. Každé 
dítko oděné do veselého pyžamka 
nebo noční košilky a župánku ob-
drželo u vchodu karnevalovou če-
pičku s číslem, které sloužilo jako 
los do tomboly. Děti si zatančily, 
zasoutěžily a zahrály různé pohy-
bové hry s hudbou. Pak se začala 
losovat tolik očekávaná tombola 
a nikdo neodešel domů s prázd-
nou. Pak už následoval jen závě-
rečný taneček a vydováděné děti 
se i se svými rodiči vydaly domů.

Lenka Rastočná,

vedoucí vychovatelka ŠD

NETRADIČNĚ. Když na bál, tak 
v pyžamu. FOTO/ARCHIV

Mateřská škola Jaklovecká se zú-
častnila celostátní výtvarné sou-
těže mateřských a základních škol 
o lístky na muzikál Popelka na 
ledě. 

Po velkém snažení se nám poda-
řilo vytvořit nádherný růžový 
střevíček z papírových filigrán, 
třpytek a korálků. Obrázek poslaný 
do soutěže spojený s hlasováním 

sledovaly každý den oči všech 
dětí, rodičů i zaměstnanců naší 
školky. A tak se stalo, že jsme vy-
hráli s 2769 hlasy. Díky tomu jsme 
získali pro děti vstupenky zdarma 
a v neděli 11. prosince zhlédli 
tento nádherný muzikál plný kou-
zelných světelných efektů, nádher-
ných kostýmů a skvělých herců. 
Všichni si užili krásně zpracova-
nou pohádku. Nikdo nevěřil svým 
vlastním očím, když se na Popelce 
přímo před diváky měnily troje 
šaty. Neuvěřitelný a doslova kou-
zelný byl kočár Popelky i vystou-
pení všech účinkujících. 
Po představení dokonce za námi 
přijel sám princ (Konstantin Ga-
vrin) s Popelkou (Jelena Jovano-
vič) a s dětmi se vyfotili, což bylo 
pro děti velikým svátkem.
  Hana Holcová,

ředitelka MŠ Jaklovecká

Popelka s princem pro Jakloveckou

SPOLEČNĚ. Za dětmi z MŠ Jaklovecká přijela Popelka s princem.
  FOTO/ARCHIV

Zlatý slavík na ZŠ Bohumínská

NÁVŠTĚVA. Předškoláci se přišli podí-
vat, co je čeká ve škole.  FOTO/ARCHIV

Řemeslo má zlaté dno je nejen léty 
prověřená moudrost, ale také ná-
zev soutěže pro žáky 8. a 9. tříd. 
Soutěž pořádá městský obvod 
Ostrava-Jih a velmi účinně na-
pomáhá vycházejícím žákům ve 
výběru jejich budoucí profese. Na 
18 stanovištích si žáci ostravských 
i mimoostravských škol mohou 
vyzkoušet praktické dovednosti 
některých řemeslných oborů – au-
tomechanik, fotograf, kadeřnice, 
kuchař – číšník, elektrikář, truh-
lář, zahradník, podkovář  a země-
dělský kovář, obkladač a další. 
Akce se uskutečnila ve dnech 
25.–26. ledna v KD K-Trio v Os-
travě-Hrabůvce. ZŠ Pěší vyslala 
do soutěže 2 šestičlenná družstva 
žáků 8. a 9. třídy. Hodnotila se 
nejen zručnost a praktické doved-
nosti, ale také pochopení úkolu 
a spolupráce ve skupině. Skvělého 
úspěchu dosáhlo družstvo 8. třídy 
ve složení – Nikol Souralová, 

Martina Jeřábková, Jiří Funiok, 
Karel Prais, David Polák a Ladi-
slav Hamar. Umístili se mezi třemi 

nejlepšími družstvy a byli odmě-
něni hodnotnými cenami.
 Mgr. Hana Kuřilová, učitelka ZŠ Pěší

Řemeslo má zlaté dno

Dne 16. února se v mateřské škole 
v Kunčicích uskutečnil karne-
val, který byl zaměřen na veselé 
klaunování. Již čtrnáct dní pře-
dem prožívaly děti ve školce ma-
sopustní přípravy a seznamovaly 
se s tradicemi a masopustními 
zvyky. Vyráběly si papírové koně 
do průvodu, maškary, výzdobu 
a veselé postavy klaunů i šašků. 
Celý projekt vyvrcholil karne-
valovým veselím a vystoupením 
klauna. Na maškarní bál se děti 
dobře připravily. Nejstarší děvčata 
vyráběla pohoštění v podobě ve-
selých chlebíčků. Mladší i starší 
děti malovaly vstupenky a lístky 
do tomboly. Kdo to zvládl, nafu-
koval balónky a rozvěšoval připra-
vené ozdoby. Na dětský ples byla 
pozvána i veřejnost a sourozenci 
dětí. Ve čtvrtek to vše vypuklo, 
děti představily své masky, rodiče 

si prohlédli výzdobu a přišel také 
šašek Bambula, který bavil děti 
kouzly, hádankami, triky. Děti se 
vesele bavily, tančily a dováděly 
s konfetami. Po občerstvení pro-
běhla tombola a každé dítě si od-
neslo drobnou cenu.
Bc. Markéta Lipová, zástupkyně ředitelky

MŠ Frýdecká

Klaunování v Kunčicích

Pohádkový rej masek zahájil kar-
neval mateřské školy Koblov a An-
tošovice, který se konal 4. ledna 
v prostorách tělocvičny mateřské 
školy v Koblově.
,,Saxano, v knihách vázaných kůží, 
zapsáno kouzel je na tisíc“…
Na tuto filmovou písničku děti 
obou mateřských škol předvedly 
,,čarovný“ tanec, který okouzlil ne-
jen rodiče, ale i klauna Hopsalína. 
Ten děti provázel celým odpoled-
nem plným her, soutěží a tanečků.
Paní učitelky i správní zaměst-
nanci, tentokrát v rolích čaroděj-
nic a kouzelnic, připravili pro děti 
bohatou tombolu, nechybělo ani 
občerstvení. Závěrečným tancem 
a promenádou masek byl letošní 
maškarní ples ukončen.
 Eliška Moskvová,

učitelka MŠ Koblov

Rej se Saxánou

ZKUŠENOST. Děti si vyzkoušely, co znamená řemeslo. FOTO/ARCHIV

MASKY. Děti a paní učitelky v kou-
zelných kostýmech. FOTO/ARCHIV

O PIPI. Děti nakonec viděly film 
o copaté hrdince. FOTO/ARCHIV

KLAUNOVÁNÍ. Do Kunčic přišel ša-
šek Bambula. FOTO/ARCHIV
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Bc. Jarmila Burešová je vedoucí 
knihoven ve Slezské Ostravě, v Mi-
chálkovicích i Radvanicích. Slez-
skoostravské noviny se jí ptaly na 
čtenáře, knihovny i historii. 

Kolik je ve Slezské Ostravě 
vlastně knihoven?
Jsou celkem tři. V Muglinově na 
Hladnovské ulici, v Kunčičkách 
na Holvekově ulici a v Heřmani-
cích na Vrbické ulici. Knihovna 
v Heřmanicích je z nich suverénně 
nejmenší, má sedmdesát šest čte-
nářů, z toho dvacet dva dětí do 
patnácti let. Otevřeno je jednou 
týdně. Nachází se v kulturním 
domě a funguje ještě po staru, není 
automatizovaná. 

To znamená, že si čtenáři ne-
mohou vybrat knihy pomocí 
počítače?
Ano. Mohou sice zjistit, jaké knihy 
na pobočce jsou, ale nezjistí aktu-
ální stav – tedy které knihy jsou 
momentálně dostupné a které vy-
půjčené. A navíc mají obyčejný 
papírový průkaz, do kterého do-
stávají razítka, knihovnice zapisují 
počty půjčených knih. Knihovnice 
dělají vše ručně jako kdysi. V auto-
matizovaných knihovnách spoustu 
věcí dělá systém sám.

Myslíte si, že automatizace 
někdy do Heřmanic dorazí?
Pro pobočku s tak malým počtem 
čtenářů není zatím automatizace 
důležitá.

Jak je na tom knihovna v Kun-
čičkách? Čeká ji rekonstruk-
ce?
Knihovna bude zavřená od 26. 
března. Opravy by měly trvat 
čtyři měsíce. Předpokládáme, že 
otevřeme v září s novým školním 
rokem.

Co se všechno bude v knihov-
ně dít?
Až se knihovna opět otevře, bude 
krásně opravená. Obvod opraví 
knihovnu zvnějšku, knihovna sa-
motná pak vybaví své prostory no-
vým nábytkem i zařízením.

Kdo v Kunčičkách do knihov-
ny chodí?
Knihovna je hodně využívaná 
místní školou, připravujeme pro ni 
různé aktivity. V knihovně máme 
mladé knihovnice, které se orien-
tují i na práci s romskými dětmi. 
Funguje tam klub Motýlek pro pří-
pravné třídy. Děti se učí vztahu ke 
knize, mají i výtvarné dílny. Také 
se předčítá, recituje, zároveň se 
vyrábějí i různé výrobky. Děti zís-
kávají ke knihám pozitivní vztah 
a pravidelnými návštěvami si ho 
myslím docela utvrzují. 
Další aktivitou v Kunčičkách je 
Dámský čtenářský klub. Je zde 
totiž dostatek čtenářek, které jsou 
na mateřské, nemají práci nebo 
jsou v seniorském věku. Na první 
schůzku přišly tři ženy, na druhou 
již dvanáct a má jich přibývat. Klub 
není jen pro čtenářky knihovny, ale 
prostě pro dámy z okolí. Kolegyně 
vždy připraví besedu na nějaké 
literární téma a pak se u kávy po-
vídá o knížkách a o čtení. Myslím, 
že je důležité, aby v takové oblasti 
měly ženy místo, kde se mohou se-
jít a v klidu si popovídat. Všechny 
tyto aktivity se nyní na čtyři mě-
síce přeruší. Ale myslím, že se nám 
na podzim podaří zase na ně navá-
zat. V knihovně bude příjemnější 
interiér, přiláká víc lidí, budou se 
do knihovny těšit.

Jaký je vlastně obecně zájem 
o knihovny? Pozorujete pro-
pad, nebo naopak nárůst po-
čtu čtenářů?
Je to pozitivní. Musím bohužel říci, 
že nám nahrává i krize. Lidí, kteří si 

kupují knihy, ubývá a naopak těch, 
kteří si je chodí půjčovat, přibývá. 
Tento stav kopíruje krizi ze 30. let 
minulého století, kdy byly v čítár-
nách obrovské návštěvy. Lidé hledají 
útočiště, které je nestojí moc peněz 
a kde mohou přičichnout k nějaké 
kultuře. Takže si vlastně nemůžeme 
stěžovat. Návštěvnost je výborná.

Měsíc březen, jak si starší ješ-
tě pamatují, býval pravidelně 
vyhlašován Měsícem knihy. 
Nyní je vyhlášen Měsícem 
čtenářů. Co čeká čtenáře 
v březnu v místních knihov-
nách?
Ostravské knihovny už několik let 
pořádají v březnu Týden prvňáčků. 
Týden je výjimečný tím, že děti 
z prvních tříd se mohou zdarma 
zaregistrovat. Třidy přicházejí i na 
knihovnické lekce, vidí celý chod 
knihovny. Děti se přesvědčí, že 
v knihovnách může být i zábava, 
nejen poučení. Potom se doma snaží 
přemluvit rodiče a prarodiče, aby se 
s nimi šli do knihovny přihlásit.
U nás je i individuální obřad paso-
vání. Každé dítě dostane svůj glejt, 
tedy listinu, kterou knihovnice vy-
rábějí. Knihovnice se převléknou 
za královny, rytíře nebo čarodějky 
a provádějí obřad. Kostýmy si půj-
čujeme v divadle. Týden prvňáčků 
se koná od 5. do 10. března. Ve stej-
ném termínu se koná i Týden čtení. 
Například dámy z Dámského klubu 
v Kunčičkách budou číst prvňáč-
kům. Těm budou číst i knihovnice 
na Hladnově.
Ve čtvrtek 29. března bude Den os-
travských čtenářů. Jde o tradiční 

akci, kdy se čtenářům odpouští upo-
mínky a během „šťastné hodinky“ 
se mohou také zaregistrovat zdarma. 
V pátek 30. března se odehraje Noc 
s Andersenem. To se týká například 
žáků ZŠ Chrustova. Odpoledne mají 
na programu setkání s Andersenem 
v knihovně na Hladnově, pak je čeká 
přespání ve škole.

Zabýváte se historií ostrav-
ských knihoven, dokonce jste 
o nich napsala bakalářskou 
práci. Od kdy knihovny ve 
Slezské fungují?
Jejich vznik souvisí se vznikem čte-
nářských spolků. Nejstarší čtenář-
ský spolek na území dnešní Slezské 
Ostravy vznikl v roce 1896 na Hra-
nečníku. Založili ho místní horníci 
a učitelé. Měli kolem sedmi stovek 

knih, což byla na tehdejší poměry 
dobře vybavená knihovna. Hned 
v roce 1897 vznikl spolek i v Mugli-
nově. V roce 1919 vyšel zákon, který 
obcím nařídil povinnost zřídit veřej-
nou knihovnu. Ta vznikla v Mug-
linově už 7. května 1920. Veřejné 
knihovny postupně vznikaly právě 
z knihoven čtenářských spolků. Ve-
řejná knihovna v Muglinově byla 
vůbec jednou z prvních. V Moravské 
Ostravě vznikla veřejná knihovna 
až o rok později, v roce 1921. Zají-
mavostí je, že pak ve 40. letech při 
slučování knihovny v rámci města 
Ostravy slezskoostravští knihovníci 
těžce nesli, že mají najednou patřit 
pod Moravskou Ostravu. Nebylo to 
jednoduché.

Pro ty, co do knihoven ne-
chodí. Jak je to vlastně s ce-
nami?
Dospělý pracující platí 200 korun za 
rok. Ženy na mateřské, invalidé, ne-
zaměstnaní, studenti nebo důchodci 
platí 100 korun ročně. Důchodci nad 
sedmdesát let neplatí nic, děti do 
patnácti let platí 30 korun za rok. 
S touto částkou se už několik let 
záměrně nehýbe. Právě proto, aby-
chom umožnili přístup i sociálně 
slabším, pro které by například už 
padesátikoruna představovala pro-
blém.  Čtenářský průkaz, včetně 
toho dětského, funguje ve všech 
knihovnách města Ostravy. To je, 
myslím, velká výhoda.  /jk/

KNIHOVNICE. Jarmila Burešová: Ná-
vštěvnost v knihovnách je výborná.
 FOTO/JAN KRÁL

Knihovnu v Kunčičkách čeká rekonstrukce, za čtyři měsíce bude jako nová

Březen? Ten je letos Měsícem čtenářů

Doc. Karel Lepík zahájil výstavu 
svých obrazů ve Slezskoostravské 
galerii. Vernisáž se konala ve čtvr-
tek 9. února a na umělcovy obrazy 
se přišlo podívat několik desítek 
návštěvníků. Karel Lepík je dlou-
holetým vysokoškolským učitelem 
kresby a malby na Ostravské univer-
zitě. Žije a tvoří ve Frýdku-Místku. 
„Vystavená díla jsou výběrem mé 
tvorby od roku 1990. Tak velkou 
výstavu jsem v Ostravě neměl už 
dlouho,“ řekl výtvarník Slezskoos-
travským novinám. Naposledy vy-
stavoval Karel Lepík své obrazy ve 

Frýdku-Místku a v synagoze v Hra-
nicích. Vždy šlo o výstavy menší 
a především nových věcí. Nyní mají 
návštěvníci Slezskoostravské gale-
rie šanci vidět mnohem reprezenta-
tivnější výběr. Docent Lepík ocenil 
prostory, ve kterých jsou jeho díla 
vystavena. „Galerie je moc krásná 
a pro moji tvorbu velmi příhodná,“ 

konstatoval. Upozornil, že na vý-
stavě jsou zastoupeny i obrazy zcela 
nové. „Jedním z nich je například 
Hůl, moře a poušť. Jde o jeden 
z mých biblických námětů,“ pro-
hlásil výtvarník. Výstava nazvaná 
Výběr z díla potrvá ve Slezskoost-
ravské galerii do 18. března.
 /jk/

Vernisáž obrazů Karla Lepíka

VERNISÁž. Doc. Karel Lepík na ver-
nisáži ve Slezskoostravké galerii.
 FOTO/ARCHIV

VÝBĚR Z DÍLA. Desítky návštěvníků 
si přicházejí prohlédnout výstavu. 
 FOTO/ARCHIV

HLADNOVSKÁ 49. Jedna ze tří knihoven Slezské Ostravy. FOTO/JAN KRÁL

V letošním roce jsme opět dostali 
možnost vystavit v prostoru ves-
tibulu Slezskoostravské radnice 
závěrečné práce studentů Fakulty 
stavební, VŠB TU-Ostrava, Katedry 
městského inženýrství. Výstavu jsme 
nazvali výstižně „Slezská Ostrava 
očima studentů fakulty stavební“.
Vystaveny jsou práce, které řeší 
problematiku stavebního rozvoje 
obvodu Slezská Ostrava. Témata 
pro zpracování závěrečných stu-
dentských prací Katedra městského 
inženýrství získala prostřednictvím 
vedení městského obvodu. Fakulta 
taktéž již několik let spolupracuje 
s panem Ing. Jiřím Šárkem, který 
pak zastává roli konzultanta rozpra-
covaných návrhů.
Studentské práce jsou zaměřeny 
hlabně na problematiku rozvoje 
obvodu, zabývají se typologic-
kými, urbanistickými a dopravními 
problémy.
Mezi vystavenými pracemi jsou:

řešení regenerace panelového síd- –
liště Muglinov
návrhy modernizací bytového  –
fondu v Kunčičkách a Hrušově
návrhy zástavby ploch pro obyt- –
nou funkci
typologická řešení objektů soci- –
álního bydlení, včetně možností 
jejich umístění na území obvodu
studie revitalizací rozvojových lo- –
kalit v Hrušově
návrhy úpravy prostorů kolem  –
Slezskoostravské radnice

návrh využití volné plochy v Kun- –
čičkách pro sportovní využití 
a další…

Jako ukázka jsou prezentovány 
i práce, které místně nespadají do 
obvodu Slezské Ostravy, ale řeší 
jinou problematiku z oblasti ur-
banismu a územního plánování. 
Výstava je organizována ve spolu-
práci s Fakultou stavební, Katedry 
městského inženýrství a městským 
obvodem Slezská Ostrava. Tisky 
vystavovaných posterů prací jsou 
připraveny v rámci projektu OP VK 
CZ „Inovace výuky studijního pro-
gramu Stavební inženýrství ve stu-
dijních oborech Městské stavitelství 
a Správa majetku provoz budov“.
Výstava bude probíhat ve dnech 
7. 3. 2012 až 7. 4. 2012. Zájemci 
o problematiku možného stavebního 
rozvoje obvodu jsou srdečně zváni.
 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.

Výstava o rozvoji Slezské
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V termínu od 9. do 13. ledna se v ob-
lasti Horní Bečvy v Moravskoslez-
ských Beskydech uskutečnil velice 
zdařilý a pohodový lyžařský kurz 
naší základní školy. Výuka carvin-
gového lyžování a snowboardingu 
probíhala v malebném lyžařském 

středisku Rališka v blízkosti mo-
ravsko-slovenské hranice. Kvalitní 
ubytovací a stravovací služby po-
skytla našemu kurzu horská chata 
Brian, vzdálená pouhých sto metrů 
od dolní stanice sedačkové lanovky 
lyžařského areálu.

Pro výuku carvingového lyžování 
a snowboardingu jsme měli k dispo-
zici perfektně preparované lyžařské 
terény s různým stupněm náročnosti. 
Lyžařské výkony dětí byly průběžně 
dokumentovány videokamerou a ve-
čer byly odborně posuzovány na spo-
lečných posezeních dětí a kantorů ve 
společenské místnosti chaty. Velice 
pestré a zábavné byly pochopitelně 
i večerní programy dětí – jednalo 
se o různé hry, vědomostní soutěže, 
kvízy a  oblíbené taneční diskotéky, 
na nichž mnozí žáci projevili svůj 
nesporný pohybový talent. Dětští 
lyžníci a snowboarďáci také využili 
možnosti večerního lyžování pod 
umělým osvětlením a ocenili neopa-
kovatelnou atmosféru této sportovní 
aktivity.
Hlavním a pozitivním efektem 
kurzu bylo bezproblémové zvlád-
nutí lyžařské a snowboardové 
techniky u začátečníků a zdokona-
lení těchto dovedností u pokroči-
lých dětí, to vše s dobrou náladou 
a spoustou legrace.
 Mgr. František Vrána,

ředitel ZŠ Pěší a instruktor lyžování

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Pěší 

Vloupal se do chaty
Dne 15. ledna byl díky všímavosti 
náhodného svědka dopaden 18letý 
mladík, který se v Ostravě-Anto-
šovicích vloupal do zahradní chaty 
a odcizil zde propanbutanovou 
láhev. 
Mladíkovo podezřelé chování neu-
niklo všímavému muži, kterému se 
zdálo zvláštní, že mladík s lahví od-
jíždí na kole ve směru od místa, kde 
se nachází pouze jediná chata, která 
navíc shodou okolností patří jeho 

známému. Když pak přišel k chatě 
blíž, všiml si stop ve sněhu vedou-
cích k chatě a vzápětí spatřil vylo-
mené vstupní dveře. Na nic nečekal 
a vydal se za mladíkem. Požádal 
kamaráda, aby ho svezl autem a oba 
mladíka dostihli. Předali ho pak při-
volaným strážníkům.

Demoloval byt svého dědečka
Dne 7. února vyjížděla hlídka 
městské policie do bytu v Ostra-
vě-Kunčicích, kde mladý muž 

demoloval interiér bytu svého dě-
dečka. 58letý muž strážníkům sdě-
lil, že 20letý vnuk vnikl do jeho 
bytu násilím a pak zde začal ničit 
vše, co mu přišlo pod ruku. Od-
střihl dokonce elektrické kabely 
vedoucí k televizi a lednici. Chtěl 
peníze a vyhrožoval, že pokud je 
nedostane, zapálí celý dům. Před 
příjezdem strážníků mladík z bytu 
utekl. Při následné kontrole okolí 
jej však strážníci zadrželi a předali 
policistům.

Městská policie Ostrava

ZDAŘILÝ KURZ. Dobrá nálada a legrace provázely lyžařský kurz ZŠ Pěší.
 FOTO/ARCHIV

Slezská Ostrava – Koblov

I někdejší hrad, který stával na 
vrcholu Landeku, připomíná znak 
městské části Koblova. V červeno 

stříbrně sníženě cimbuřově dě-
leném štítě nahoře kosmo cep 
se svěšeným tlukem šikmo pře-
ložený kosou bez kosiště. Obojí 
stříbrné, dole modrá vlnitá pata. 
Těmito odbornými termíny popi-
suje znak místní části Koblov he-
raldik a také tvůrce tohoto znaku 
Jan Tejkal.
Podle Tejkala figurální kom-
pozice zkříženého cepu a kosy 
pochází z pečetí obce z první 
poloviny 18. století. Právě staré 
pečeti se staly předlohami k sou-
časným znakům městských částí 
Slezské Ostravy, které v 90. le-
tech Jan Tejkal zhotovoval. Figura 
cimbuřovitého dělení připomíná 
někdejší hrad Landek, který nad 

dnešním Koblovem mezi 11. a 17. 
stoletím stával. Figura vlnité paty 
pak odkazuje na soutok řek Odry 
a Ostravice, který mají koblovští 
prakticky na dohled. 

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

Napínavé utkání ve vybíjené se 
uskutečnilo 26. ledna v tělocvičně 
ZŠ Pěší. Čtyři smíšená družstva 
ze 4. a 5. třídy proti sobě bojovala 
jako o život a to při bouřlivém 
povzbuzování fanoušků. Přes-
tože všechny zápasy byly takřka 
vyrovnané, nakonec první místo 
obsadilo družstvo 5. třídy: Hro-
mádka, Kaloča, Zrun, Kopko, 
Přikryl, Lišková, Dufková, Re-
mencová, Řeháková, Foldynová. 
Žáci byli odměněni diplomy 
a drobnými sladkostmi.
 Mgr. Petra Horská,

učitelka ZŠ Pěší

Školní turnaj ve vybíjené

VYBÍJENÁ. Mladí sportovci bojovali jako o život. FOTO/ARCHIV

4. 3. 2012  Poslední zájezd Lyžařské školy SVČ

11.–16. 3. 2012  Jarní dětská rekreace: „Na tenkém ledě“ 
(Ski areál Řeka)

12.–16. 3. 2012   Jarní příměstský tábor (nutná rezervace místa)

12.–16. 3. 2012  Klub SVČ „ROŠŤÁCI“ (nutná rezervace místa)

17. 3. 2012  Keramická a výtvarná dílna pro veřejnost

23. 3. 2012  Dětská tisková konference pro děti a mlá-
dež ostravských školních časopisů – „Život 
pod hladinou aneb Objevujeme krásy podmořského 
světa“

31. 3. 2012 Velikonoční keramická dílna pro veřejnost 
– glazování

Bližší informace na www.svcoo.cz.

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava

PANTONE 7421 C

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

Slezskoostravská radnice
14. března 2012 v 19.00 hodin

„Hudba královen“
Musica Dolce Vita

Slezskoostravská radnice
14. března 2012 v 19.00 hodin

„Hudba královen“
Musica Dolce Vita

Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje koncertem 
souboru MUSICA DOLCE VITA 
14. března 2012.
MUSICA DOLCE VITA působí na 
české hudební scéně od roku 2005 
a má na svém kontě stovky kon-
certů ve všech koutech naší vlasti. 
Trio vystupovalo v posledních le-
tech na řadě mezinárodních i tu-
zemských festivalů a bylo hostem 
koncertních cyklů např. Moravské 
filharmonie Olomouc, Jihočeské 
komorní filharmonie či Teplické 
komorní filharmonie.
MUSICA DOLCE VITA se vě-
nuje interpretaci skladeb pro flétnu 
a harfu všech stylových období 
v podání špičkové sólové flét-
nistky Žofie Vokálkové a skvělé 
harfenistky Zbyňky Šolcové. Ve 
spojení s písněmi a áriemi pro mez-
zosoprán Daniely Demuthové pre-
zentuje širokou škálu tematických 
koncertů (tříkrálový, velikonoční, 
mariánský, adventní, vánoční atd.). 
K nejúspěšnějším programům tria 
patří Poetická zastavení, Klenoty 
české hudby a Adventní kalendář. 
Všechny tyto tituly vyšly v průběhu 
let také na stejnojmenných CD.

Program HUDBA KRÁLOVEN je 
pokračováním projektu žen sklada-
telek („Žena nejen múzou muže“). 
Rozsáhlý projekt Žofie Vokálkové 
navazuje na loňské velmi úspěšné 
turné v USA, jehož součástí byl 
koncert v Czech Center v New 
Yorku, spojený s prezentací šperků 
Blanky Matragi. 
Program provází hudbou žen skla-
datelek od nejstarší sv. Hildegard 
von Bingen, přes samotnou krá-
lovnu Marii Antoinettu, mapuje ob-
dobí romantismu (Clara Schumann) 
a pokračuje do impresionismu k Ce-
cile Chaminade či k písním Pauline 
Viardote. Není zapomenuto ani na 
Almu Mahler nebo současnou čes-
kou skladatelku Sylvii Bodorovou. 
Většina skladeb pochází z archivů 
Universit v New Yorku a Prin-
cetonu, takže nebyly nikdy dříve 
v České republice interpretovány.
Vstupenky za 100 Kč budou v pro-
deji v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 10.00 
do 17.00 hodin (polední přestávka 
11.30–12.30) a v sobotu a neděli 
od 10.00 do 16.00 hodin. Případné 
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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3) První formaci německých 
vojsk, která obsadila Slezskou 
Ostravu, tvořila divize elitní SS 
Leibstandarte Adolf Hitler. Do 
této jednotky se mohli dostat jen 
fyzicky nejschopnější, rasově nej-
čistší a politicky nejloajálnější 
uchazeči. Na přiloženém snímku 
je příslušník SS Leibstandarte, viz 
manžetová páska s nápisem, vy-
konávající strážní a pořádkovou 
službou u mostu přes řeku Ostra-
vici na Zámostí. Je to ojedinělá 
dobová fotografie, která emotiv-
ním způsobem dokumentuje osu-
dový březen roku 1939 na Slezské 
Ostravě. Tento snímek bývá v li-
teratuře o 2. světové válce často 
doprovázen tímto nesprávným tex-
tem: Příslušník Leibstandarte na stráži v ulicích Prahy. Do Prahy byla Leibstandarte přemístěna po úspěších 
v Polsku, aby se zotavila a doplnila stavy. 
Na nejrůznějších místech Slezské Ostravy byly instalovány polní kuchyně Národně socialistické dobročinné péče 
N.S.W., které v poledne vydávaly tzv. eintopf. Většina obyvatel Ostravy však tuto dobročinnou činnost odmítala. 
Pohrdání se vzniklou politickou situací se projevilo mezi občany Čech také ve vyslovování slova Protektorát jako 
Protentokrát. Obecně však panoval strach a nejistota. V kostelech se často zpívala píseň Svatý Václave a po bo-
hoslužbách prosili věřící patrona České země o ochranu.

2) Do Muglinova, obce, která se nacházela ve směru hlavního postupu, přišlo říšské vojsko 14. března. V 17.45 hodin 
se objevily před obecním úřadem německé tanky, které přijely z dolní části obce od Mexika, kam se později vrátily. 
Mezi 18. a 24. hodinou stále procházela obcí německá okupační vojska. Oficiálně byl Muglinov obsazen říšskou 
brannou mocí v noci z úterý 14. na středu 15. března 1939. Asi v jednu hodinu v noci byli Němci na obecním úřadě 
očekáváni obecním tajemníkem Lad. Navrátíkem a dvěma státními policisty, kteří byli odzbrojeni a odvedeni na sta-
noviště do Hrušova. Obec převzal za 
říšskou brannou moc leutnant Roy, 
za přítomnosti obecního předsta-
venstva, personálu obecního úřadu, 
za vedení NSDAP. Vedle dosavad-
ního starosty Jana Haladeje byl 
ustanoven komisařem obce místní 
Němec, správce cihelny WIZUB 
Reimund Jeller, zároveň byla usta-
novena policejní hodina. Tyto dva 
vzácné snímky z počátku Protek-
torátu Böhmen und Mähren byly 
pořízeny v dubnu 1939. K oslavě 
50. narozenin Fűhrera byly členy 
organizace NSDAP slavnostně vy-
zdobeny dvě hlavní veřejné budovy 
v obci – Obecní úřad a škola.

Události v březnu roku 1939 patří 
bezpochyby k památným okamži-
kům v novodobé historii Slezské 
Ostravy. Ostrava-Přívoz a Slezská 
Ostrava byly totiž prvními místy 
v ČSR, která obsadila německá ar-
máda. Již 14. března 1939 německá 
branná moc překročila řeku Odru 
v prostoru Petřkovic a Koblova.  
Mezi 17. a 18. hodinou se daly do 
pohybu motorizované a pěší jed-
notky z Koblova do Hrušova, od-
kud se přehnaly přes Muglinov, 
Slezskou Ostravu a na Hranečníku 
odzbrojily překvapenou posádku 
čs. armády. Pohnuté události 
těchto dnů nevymizely z paměti 
některých občanů Slezské Ostravy 
dodnes. Muglinovský občan pan 
Pröschel vzpomíná: „14. března 
1939 jsem se zúčastnil filmového 
představení, které se konalo v sále 
hostince U Chvostka v Muglinově. 
Toho dne se promítal film z ob-
dobí českého národního obrození, 
jmenoval se Za ranních červánků. 
Když jsem po skončení filmu vy-
šel před budovu hostince, tak jsem 
pozoroval na Hladnovské ulici ne-
zvyklý ruch. Ve směru od Mexika 
kolem procházeli vojáci německé 
armády a projížděla vojenská 
technika. Tento pohyb vojska jsem 
pozoroval cestou k hotelu Mexiko, 
u hotelu pak Němci narychlo zří-
dili polní kuchyni a vařili eintopf, 
který zadarmo rozdávali převážně 
dětem.“ 

Osudový březen 1939
1
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1) Dobová fotografie silnice v dolní části Muglinova, dnešní ulice Bohumínská, po které se přesunovaly německé jednotky, pochází z roku 1939. V letech 
1937–39 nesla název Třída Edvarda Beneše, od roku 1939 na památku pochodu německé armády byla přejmenována na Třídu 14. března – Strasse des 
14. März. „…Odpoledne přiběhl domů mladší chlapec a volal: Tati, na Kamenci na hřišti jsou Němci! Vyběhl jsem ven a viděl, jak se fašistické hordy va-
lily nynější Bohumínskou třídou do středu Ostravy. Na ulicích byla spousta lidí. Nevím, odkud vyšla tehdy taková verze, že nejde o okupaci, ale že Němci 
si jen vynutili průchod na Slovensko, kde právě Hlinka se svým štábem vyhlásil samostatný, na ČSR nezávislý, Slovenský stát. A protože byla obava, aby 
české země nezmařily jeho postup, jdou Hlinku chránit. Viděl jsem, jak německý důstojník, který procházel davem, ve kterém stáli i čeští policisté, sáhl 
jednomu z nich na opasek, vytáhl mu revolver a šel dál. Šlo o okupaci a my tam stáli úplně bezmocní…“ uvedl pamětník Josef Kotas. 

Z dobových reportáží a osobních vzpomínek pamětníků připravil Česlav Piętoň. 

Foto a reprofoto osobní archiv Čieslava Piętoně.

4) Okupace Ostravy německými vojsky měla rychlý spád. Horlivá aktivita 
místních Němců způsobila, že již 15. března centrum města zdobily německé 
vlajky, nacistické symboly a transparenty. Už ve čtyři hodiny ráno vyjela 
první ostravská tramvaj nikoliv po levé, ale po pravé koleji a posléze násle-
dovaly další změny. U silnic a křižovatek byly instalovány nové žluté dřevěné 
tabule s černými německo-českými nápisy. Ulice byly označeny tabulemi 
s dvojjazyčnými názvy, které většinou nesly jména nacistických funkcionářů 
a předáků sudetských Němců. Mnoho lidí propadlo nákupní horečce. Proto 
ostravské velitelství německého vojska urychleně vydalo nařízení zakazující 
nadměrné nákupy. Dalšími vyhláškami bylo zakázáno zdražování předmětů 
denní potřeby a byla nařízena jednotná prodejní doba v obchodech od 8. do 
12. hodin a od 15. do 19. hodin. Tento snímek byl aktuálně uveřejněn v časo-
pise Svět v obrazech 26. března 1939. Byl pořízen v Ostravě a otištěn s textem: 
V Moravské Ostravě byla již zavedena jízda vpravo, v Praze se tak má státi od 
26. III. Nutno dodat, že v ČSR se do té doby jezdilo vlevo. Ostravští němečtí 
ordneři byli o předčasné okupaci města dobře informováni. Dle vzpomínek 
očitých svědků stáli na křižovatkách a zajišťovali hladký průběh postupu ko-
lony. Vojáci postupující armády zase hned přenášeli dopravní značky, aby 
tím potvrdili změnu směru jízdy. Důstojníci v čele kolony neustále kontrolo-
vali čas. Na zápěstí měli letecké hodinky a s příslovečnou německou důklad-
ností postupovali podle přesného časového plánu. Kolona jela pomalu a tak 
až do centra města ji bylo možno sledovat pěšky…

2
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Jak správně topit v domácím kotli?
Spalujte v kotli pouze předepsané • 
palivo – spalováním nekvalitního 
paliva neušetříte, naopak vám saze 
ucpávají kotel a komín a účinnost 
spalování se ještě zhoršuje.
Provozujte kotel pouze na projek-• 
tovaný výkon.
Používejte kotel s vysokou účin-• 
ností spalování – čím lépe zaří-
zení spaluje, tím méně škodlivin 
produkuje. Nechte si kotel pravi-
delně seřídit – je to důležité pro 
jeho úsporný provoz.
Pravidelně zajišťujte údržbu ko-• 
mínu kominíkem.
Nespalujte odpad!• 

Jak naopak za teplo ušetřit?
Zateplete stěny budov, střechu • 
a podlahy, utěsněte dobře okna 
a dveře. Informujte se o možnosti 
dotací na zateplování, můžete 
hodně ušetřit.
V zimě větrejte krátce a inten-• 
zivně.
Odstraňte překážky v cirkulaci • 
tepla v interiéru (např. nevhodně 

umístěný nábytek před topným 
tělesem, kryty topných těles).
Instalujte pokojové termostaty – • 
u plynových kotlů zapínají kotel 
při poklesu teploty pod zvolenou 
hodnotu. Instalujte na topení ter-
moventily, které drží stanovenou 
teplotu.
Regulujte vlhkost vzduchu na • 
tepelnou pohodu např. pomocí od-
pařovačů vody.

Možnosti, jak vytápět
Uhlí volí mnoho lidí především 
z finančních důvodů. Vytápění 
uhlím se může velkou měrou podí-
let na znečištění ovzduší. Proble-
matickou kombinací bývá zejména 
starý kotel se špatnými parame-
try spalování a nízkou účinností 
s použitím málo kvalitního uhlí. 
Při tomto způsobu vytápění může 
vznikat velké množství zdraví 
škodlivých látek, ať už jde o oxidy 
síry a dusíku, těžké kovy či polya-
romatické uhlovodíky. Pokud tedy 
chcete vytápět uhlím, je nutné mít 
především kvalitní kotel s vysokou 

účinností spalování a spalovat 
pouze kvalitní uhlí.
Zemní plyn patří mezi paliva s vy-
sokou výhřevností. Zemní plyn je 
fosilní palivo s nejnižším obsahem 
uhlíku a při jeho konečném využití, 
např. při výrobě elektřiny nebo při 
vytápění, dochází k minimálním 
emisím oxidu uhličitého. Jediným 
problémem spalování zemního 
plynu mohou být emise oxidů dusíku 
– směs oxidu dusnatého (NO) a du-
sičitého (NO2). Špičková zařízení 
však dnes produkují ve srovnání se 
staršími spotřebiči pouze 10 % pů-
vodních emisí oxidů dusíku.
Biomasa představuje nejstarší mož-
nost vytápění. Biomasou se v šir-
ším smyslu rozumí veškerá hmota 
organického původu, pro vytápění 
pak původu rostlinného. Jde tedy 
jak o klasické topení dřevem, tak 
také pomocí dřevní štěpky, dřevních 
briket, dřevních pelet či popřípadě 
takzvaných biopelet (pelety z nej-
různějších druhů fytomasy – např. 
šťovík, řepková či kukuřičná sláma). 
Brikety a pelety jsou vyrobeny ze 

slisovaného dřevního odpadu, který 
se díky nim využije. Ekologickou vý-
hodou vytápění biomasou z pohledu 
ochrany ovzduší je, že při spalování 
dřevní hmoty nevznikají emise oxidu 
siřičitého a síra není vázána ani na 
vznikající nepatrné množství popelu 
(na rozdíl od fosilních paliv), který je 
dále využitelný jako palivo, a nižší 
je rovněž tvorba oxidů dusíku. Vý-
hodou dřeva je také to, že za předpo-
kladu jeho dostatečného vysušení lze 
v moderních kotlích dosáhnout účin-
nosti spalování až kolem 90 procent.
Tepelná čerpadla fungují na principu 
odebírání energie z okolního prostředí 
(z půdy, vody, vzduchu, odpadního 
tepla apod.). Toto přírodní, takzvané 
nízkopotenciální teplo o nízké teplotě 
obsažené ve vodě, půdě nebo vzdu-
chu (které samo o sobě je pro vytá-
pění nevyužitelné), dokáží tepelná 
čerpadla využít a převést je na teplo 
o vyšší teplotě, které již použít lze. Ta 
část vyrobené energie, která odpovídá 
využité energii okolního prostředí, je 

pak chápána jako energie obnovitelná. 
Tepelná čerpadla jsou tedy schopna 
využít elektrickou energii ze sítě 
mnohem efektivněji než jiná zařízení 
a stávají se tak významnými nástroji 
snižování energetické náročnosti 
a tedy i jakousi ekologičtější alterna-
tivou běžných elektrických zdrojů 
vytápění, jelikož ze 60 až 70 procent 
využívají přírodní energii.
Solární energii lze pomocí speci-
álních zařízení – solárních kolek-
torů – využívat v rodinných domech 
i pro přitápění (sluneční energetický 
systém na vytápění přitom kryje asi 
25–30 procent z celoroční spotřeby 
tepla, a to především v okrajových 
měsících topného období). Další 
možností je využití technologie fo-
tovoltaických panelů, které sluneční 
energii přeměňují na energii elek-
trickou, kterou je pak mimo jiné 
také možno využít k vytápění.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci 

projektu „Topíme ohleduplně k přírodě 

i sousedům“

Důležité informace pro rodiče
Zápisy dětí do mateřských škol městského 
obvodu Slezská Ostrava v dubnu 2012
Skončily zápisy dětí do základních škol a rodiče našich nejmenších čekají na zápisy dětí do škol mateřských.  
Zápisy dětí pro školní rok 2012/2013 do mateřských škol městského obvodu Slezská Ostrava budou probíhat na 
všech níže uvedených školách a jejich pracovištích 3. a 4. dubna 2012 od 8.00 do 15.00 hodin. 

Přehled mateřských škol zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava:
1. Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, příspěvková organizace 
 + odloučené pracoviště Slívova 11/631, Slezská Ostrava
 + odloučené pracoviště Nástupní 19/146, Ostrava-Kunčičky
 + odloučené pracoviště Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice
2. Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace 
 + odloučené pracoviště Zámostní 31/1126, Slezská Ostrava
3. Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
 + odloučené pracoviště Chrustova 11/1448, Slezská Ostrava
 + odloučené pracoviště Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov
4. Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a/704, příspěvková organizace
 + odloučené pracoviště Keramická 8/230, Ostrava-Muglinov
 + odloučené pracoviště  Antošovická 107, Ostrava-Koblov
 + odloučené pracoviště Chalupova 1/1, Ostrava-Antošovice (možné přemístění třídy na pracoviště Antošo-

vická 107, Ostrava-Koblov, od 1. 9. 2012)

PEUGEOT 207 sw

PEUGEOT FINANCE

V Peugeotu 207 SW si můžete dopřát velký objem zavazadlového prostoru, prostorný interiér a spolehlivý benzinový motor pro dynamickou jízdu. 
Navíc se skvělou výbavou Active zahrnující mimo jiné ABS, manuální klimatizaci, 4 airbagy, mlhovky, rádio s CD a MP3 a další. 

 

To celé za mimořádných 235 000 Kč vč. DPH při platbě v hotovosti. .

BUĎTE NÁROČNÍ!

KOMBI 
(PRODLOUŽENÁ 

VERZE SW)

SPOLEHLIVÝ

 

BENZÍNOVÝ

 

 MOTOR 

 

(1.4 75k)VÝBAVA 

 

(ÚROVEŇ ACTIVE)

 

235 000 Kč

3. 2012
Mytí oken, běžné úklidy domácností, žehlení prádla. • 
Tel. 733 201 202 – Slezská Ostrava.
Kadeřnické a kosmetické služby, masáže, manikúra, pedikúra • 
v r. d. Nad Ostravicí 20, Sl. Ostrava, Němcová tel. 736 129 593, 
20% sleva na tyto služby po předložení inzerce. 
Výkup aut. • Peníze ihned na ruku. T: 604 118 269. Vykoupím pře-
devším Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.
Prodám řadovou garáž pod restaurací Eden.•  Tel. 731 939 504.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v březnu 2012. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. 
Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: Repronis s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 19. března 2012

Znáte Desatero správného vytápění?

www.slezskaostrava.cz, www.slezskaostrava.tv

Inzerce

Březen v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Zimní krajina – výstava fofografií, 1. 3.–30. 4. 2012, během půjčování
Čtvero ročních období – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy, vý-
tvarné dílny
Březen – Junior kviz – zábavné kvizy pro děti, celý měsíc, během 
půjčování
Skleněné kouzlo – výtvarná dílna; dekupáž na sklo, pondělí 12. 3.  
od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 15.30 hodin
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 26. 3. v 15.00 hodin během půjčování
Cestování časem – Vikingové – beseda pro školní družinu ZŠ  Bohumínská 
a veřejnost, středa 28. 3. od 14.00 do 15.00 hodin
Odpoledne s Andersenem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ Chrus-
tova, pátek 30. 3. od 16.00 do 19.00 hodin

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Světový den vody a Meteorologický den – výstavka knih a informačních • 
materiálů
Výstavka knih a informačních materiálů stoletého výročí úmrtí Viléma • 
Mrštíka (1912)
Výstavka knih a materiálů na téma Koně, březen 2012, během půjčování• 

Klub Motýlci – pravidelné setkání s přípravnou třídou ZŠ na téma Hádej, 
hádej, hadači! 7. 3. 2012, od 9.00 hodin
Dámský čtenářský klub – čtvrté setkání Dámského čtenářského klubu 
tentokrát na téma Cimrman
DČK čte prvňáčkům v rámci Týdne čtení – 7. 3. 2012, od 8.00 hodin
Na horách, Slavná filmová zvířata – testy pro děti o horách a zvířa-
tech ve filmu, březen 2012, během půjčován
Koulelo se, koulelo... klubíčko z bavlnek! – výtvarná dílna pro děti – kouz-
lení z bavlnek, každé úterý, od 14.30 hodin
Den ostravských čtenářů – Upomínková amnestie a Šťastná hodinka 
pro čtenáře, kteří přijdou ve správný čas, 29. 3. 2012, během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Babička nebo Dášeňka – vědomostní test pro děti, přiřazujeme k dí-
lům jejich autory, každé úterý v měsíci, během půjčování
Veselý motýl – výtvarná dílna pro děti, vyrobíme si motýlka, 13. 3., bě-
hem půjčování
Den ostravských čtenářů 
Ukaž, co víš – didaktická hra pro děti i dospělé s magnetickým systémem, 
úterý 27. 3., během půjčování


