
měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava

Slezskoostravské

noviny
ročník XIX • duben 2012 zdarma

SLEZSKÁ OSTRAVA
ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava | ročník XIX | leden 2011 | zdarma

www.slezskaostrava.cz

www.slezskaostrava.tv

Rozpočet je 
vyrovnaný

Vzácného morčáka 
zastřelili v Rusku

Středověký hrad 
s podzámčím

Další zasedání zastupitelstva

17. 2. 2011
strana 2 strana 5 strana 7

novinySlezskoostravské

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

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 12 . dubna 
2012 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4

Přesně 20 530 obyvatel měl 1. 1. 2012 
městský obvod Slezská Ostrava. 
Oproti předchozímu roku to zna-
mená úbytek o 79 občanů. V hori-
zontu posledních pěti let má obvod 
víceméně vyrovnaný počet obyvatel, 
pohybující se okolo dvaceti a půl ti-
síce občanů. Před dvaceti lety žilo na 
Slezské o necelý tisíc obyvatel méně. 
Pokud jde o jednotlivé městské 
části, velmi si polepšila část Slezská 

Ostrava. Ta měla k 1. 1. 2012 celkem 
7 733 občanů, což je nejvíce za po-
sledních dvacet let. Podobně prak-
ticky neustále stoupající množství 
obyvatel má i městská část Koblov: 
1 246 občanů. Před dvaceti lety jich 
bylo o 152 méně. Přibývá také téměř 
soustavně obyvatel v Heřmanicích. 
Zkraje roku jich tam žilo přesně 2 441. 
To je o 683 více než před dvaceti lety. 
Celkem 292 lidí žije v Antošovicích. 

Jejich počty se stále mírně zvedají.  
V průběhu desetiletí o desítky.
Zajímavé jsou Kunčice. V roce 1992 
zde žilo 842 obyvatel, letos je to 
přesně 847 obyvatel. Před dvaceti 
lety začal počet obyvatel postupně 
klesat, až měly Kunčice v roce 2003 
jen 757 obyvatel. Pak nastal opačný 
vývoj a Kunčice se tak letos vrátily 
zpět na svá dvacet let stará čísla 
a ještě je o pět obyvatel překonaly.

Neustále ovšem ubývá občanů Hru-
šova. Letos měl Hrušov k 1. lednu 
1 973 obyvatel. Obyvatelé začali 
v Hrušově ubývat zejména po vel-
kých povodních v roce 1997. Před 
nimi měl Hrušov 2 836 obyvatel. 
Pak už jen čísla klesala směrem 
dolů. Stejně tak i ubývá občanů 
Muglinova. Letos jich bylo 4 192. 
V roce 2004 jich přitom bylo 
4 340.

To v Kunčičkách jsou počty obyva-
tel už několik let prakticky stejné. 
Letos to je 1 856 obyvatel. Za po-
sledních deset let se jejich počty 
měnily jen nepatrně. Nejvíce oby-
vatel, 1 905, měly Kunčičky v letech 
2006 a 2007. Z hlediska dvacetiletí 
si ovšem Kunčičky polepšily. V roce 
1992 měly jen 1 584 obyvatel.
Přesná čísla jsou k dispozici 

na www.slezska.cz /jk/ 

Slezská Ostrava měla k 1. 1. 2012 přesně 20 530 obyvatel

HEŘMANICE/Vedení Slez-
ské Ostravy souhlasí, aby se 
stal Heřmanický rybník pří-
rodní památkou.

Návrh na prohlášení Heřmanic-
kého rybníku přírodní památ-
kou vypracoval Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. „Jde 
o evropsky významnou loka-
litu a zároveň ptačí oblast,“ říká 
Ing. Jan Filgas, vedoucí oddělení 
ochrany přírody a zemědělství 
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje.

V rybníku navíc žije čolek velký, 
který je zařazen mezi silně ohro-
žené druhy. Pokud vše půjde podle 
plánu, vyroste brzy kolem rybníku 
naučná stezka s místy k oddychu 
i pozorovatelnou. „Otevřena může 
být už letos na podzim,“ dodává 
Jan Filgas. V okolí rybníku by také 
mohla vzniknout v brzké době 
i cyklostezka. 
Předseda komise životního pro-
středí Slezské Ostravy Ing. Jiří 
Šárek říká, že s takovým řešením 
Slezská souhlasí. „Tato lokalita 
spolu s heřmanickou haldou bude 

po odtěžení haldoviny a zrekul-
tivování v lesopark jistě vítaným 
cílem za odpočinkem pro občany 
i turisty,“ míní Jiří Šárek.

Současnost rybníku
Kdo si chce prohlédnout rybník 
nyní, musí z ulice Orlovské zahnout 
pod viadukt mezi ulicí Vrbickou 
a Kubínovou. Vjezd je zde povolen 
pouze dopravní obsluze, v předjaří 
jsou všude tuny bahna. Nad velikým 
rybníkem létají hejna ptáků, vodní 
plochu obklopují někdy až hodně 
bizarní budky rybářů. K budkám 
vedou ze břehu úzké dřevěné lávky, 
někteří rybáři, nejspíše kvůli zlo-
dějům a bezdomovcům, vymysleli 
speciální sklápěcí mechanismy. 
Lávky tak v jejich nepřítomnosti 
trčí do vzduchu.
Z druhé strany příjezdové cesty je 
heřmanická halda. Vydává charak-
teristický zápach hořící haldoviny, 
z měsíční krajiny stoupá na mnoha 
místech kouř. Halda je postupně 
odtěžována.
„Vedlejší halda je dlouhodobý 
problém, ale čolek velký si v rá-
kosinách a tůních kolem rybníku 
dokázal najít místo pro život,“ uvádí 
Jan Filgas. Velkým problémem 
jsou podle Filgase černé skládky, 
které kolem rybníku často vznikají. 
„Tím, že se kolem rybníku vytvoří 
stezky a zpřístupní se lidem, budou 
ta místa pod mnohem větší veřej-
nou kontrolou,“ slibuje si Filgas, že 

návštěvníci ztíží pozice zakladate-
lům černých skládek.

Co všechno letos
Heřmanický rybník vyhlásí Morav-
skoslezský kraj přírodní památkou 
nejspíš již v tomto roce. „Už vloni 
jsme začali vyhlašovací proces, zma-
povali podrobně území, zaslali jsme 
vlastníkům pozemků návrh k vyjád-
ření,“ vypočítává Filgas, co všechno 
už bylo v případě rybníku učiněno.
Už nyní je rybník v takzvané před-
běžné ochraně. „Budeme moci pro-
sazovat opatření vhodná pro čolka. 
Například ve spolupráci s vlast-
níky pozemků můžeme vyhloubit 
pro čolka tůně,“ říká Filgas, co 
všechno se změní, až kraj rybník 
přírodní památkou vyhlásí. Zákon 
dále říká, že v přírodní památce lze 

jen se souhlasem orgánu ochrany 
přírody zřizovat skládky, používat 
chemikálie jako biocidy, provádět 
terénní úpravy nebo umisťovat 
stavby včetně rybářských posedů.
Lov ryb zde bude probíhat i nadále, 
avšak více rybářských bud, než je 
zde doposud, už nejspíš nevyroste. 
„Nebylo by to vhodné,“ odpovídá Jan 
Filgas na otázku, zda i nadále budou 
moci kolem rybníku rybáři stavět.
 /jk/

O Heřmanickém rybníku také na str. 3 

Počítá se s výstavbou naučné stezky, v plánu je i cyklostezka 
Heřmanický rybník navržen přírodní památkou

HEŘMANICKÝ RYBNÍK. Voda, rákosí a ptáci. Heřmanický rybník je vzácnou 
lokalitou.  FOTO/JAN KRÁL

Společenský ples Slezské Ostravy v Domě kultury města Ostravy

Ples městského obvodu Slezská 
Ostrava, který se konal 25. února 
v prostorách Domu kultury města 
Ostravy, se vydařil. Ples zahá-
jil starosta Ing. Antonín Maštalíř 
a místostarostka MUDr. Hana He-
ráková. O slavnostní předtančení 

se postarali sourozenci Petr a Do-
minika Čubanovi, kteří byli za 
vzornou reprezentaci městského 
obvodu v tanečních soutěžích oce-
něni v prosinci 2011 vedením ob-
vodu. Slavnostní večer zpestřila 
módní přehlídka společenských 
šatů, následovalo vystoupení hostů 
večera Petra Rezka a kapely Abba 
revival, kteří doslova roztančili 
celý sál. Nechyběla ani bohatá tom-
bola po půlnoci, spousta jídla, pití 
a příjemné nálady. Příští ročník 
Společenského plesu městského ob-
vodu Slezská Ostrava se uskuteční 
23. 2. 2013. Již teď jste všichni sr-
dečně zváni.
 Mgr. Petra Nitková

 odbor školství a kulturyPlEs. Petr Rezek roztančil celý sál.  FOTO/GeORGe DROzDeK

POHlED Z HAlDY. ze sousední haldy lze vidět rybník celý. FOTO/JAN KRÁL
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Experti společnosti Green Gas 
DPB, a.s., měří od loňského roku 
metan prakticky na celém území 
ostravsko-karvinského revíru. 
Nyní jsou i ve Slezské Ostravě 
často k vidění muži s vrtnými sou-
pravami, jak dlouhým vrtákem vr-
tají do země.
„Měřičské skupiny provádějí od-
běry a zjišťují výstupy plynu na 
povrch. Cílem těchto prací je pro-
vést měření koncentrace metanu 
a plošně posoudit území z hlediska 
výstupů metanu. Vlastní měření, 
které vyžaduje souhlas vlastníka 
se vstupem, trvá několik minut a je 
spojeno s realizací vpichu do půdy 
o průměru přibližně tři centimetry 
a hloubce 1,1 metru,“ vysvětluje 
Ing. Alena Orlíková ze státního 
podniku Diamo. 
Experti chtějí mít nebezpečný plyn 
pod kontrolou. Podrobné měření 
celého revíru má trvat deset let. Na 
realizaci projektu se podílejí také 

odborníci z Hornicko-geologické 
fakulty Vysoké školy báňské -Tech-
nické univerzity Ostrava. „Naším 
úkolem je převzít výsledky projektu 
po jeho dokončení a v budoucích 
letech dále pokračovat v ochraně 
všech obyvatel před důsledky do-
znívající hornické činnosti,“ vy-
světluje roli podniku Diamo Alena 
Orlíková. „Žádáme touto cestou 
obyvatele městského obvodu Slez-
ská Ostrava o vstřícnost a pocho-
pení,“ dodává Orlíková. Výsledky 
průzkumů budou detailně pro-
jednány s radou i zastupitelstvem 
městského obvodu Slezská Ostrava. 
„Za dosavadní spolupráci, ochotu 
a trpělivost chceme vyslovit dík 
zastupitelům obvodu a občanům, 
u nichž už výzkum proběhl. Sou-
časně vyslovujeme přesvědčení, že 
tato spolupráce bude pokračovat 
i nadále v dalších částech obvodu, 
kde průzkum teprve proběhne,“ 
uzavírá Orlíková. /red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Studen- 
ti Fakulty stavební VŠB-TU 
Ostrava na slezskoostrav-
ské radnici ukazují, jak by 
mohla vypadat budoucnost 
Slezské.

Na panelech v přízemí radniční 
budovy jsou umístěny ukázky 
studentských prací, které se za-
bývají právě Slezskou Ostravou. 
Vernisáž výstavy se konala v pon-
dělí 5. března, výstava potrvá do 
7. dubna.
„Během dvou let jde už o druhou 
výstavu našich studentů na slez-
skoostravské radnici,“ říká Ing.
arch. Hana Paclová, Ph.D., ze sta-
vební fakulty. „Ročně nám končí 
velký počet studentů a my pro 
ně zajišťujeme zadání závěrečné 

práce. Jsme vděčni za jakýkoli 
podnět. Na Slezské spolupracu-
jeme se zastupitelem Ing. Jiřím 

Šárkem, který dělá našim stu-
dentům i konzultanta. Jsme za to 
velmi rádi,“ dodává Paclová.
Mezi představenými pracemi 
velmi zaujal například návrh 
na přestavbu kulturního domu 
v Muglinově. Studentka Karla 
Kantorová navrhla přestavět kul-
turní dům na dvoupodlažní ví-
ceúčelový objekt, ve kterém je 
ordinace dětského lékaře, spole-
čenský sál s kavárnou i místo pro 
sport se saunou.
„Problém kulturního domu nás 
hodně pálí. Potřebovali bychom 
na Slezské sál alespoň pro tři 
stovky lidí. Vystavovaný návrh 
je hodně zajímavý,“ řekla na vý-
stavě místostarostka MUDr. Hana 
Heráková. Zaujaly i další návrhy. 
Studentka Hana Zamastilová se za-
bývala územím nad tankem v ob-
lasti Keltičkovy ulice a navrhla 
zde postavit budovu s restaurací 
a obchodem. Student Stanislav 

Endel pracoval na zástavbě pro 
lehký průmysl v Hrušově, další 
ze studentů, Jiří Mojžíšek, navrhl 
vystavět v Kunčičkách rekreační 
areál se sportovní halou, atletic-
kým oválem a dětskými hřišti.
„Podobné výstavy jsme zatím měli 
jen na Nové radnici a také na měst-
ském úřadě v Kroměříži,“ řekla 
o četnosti výstav studentských 
prací na městských a obvodních 
radnicích architektka Paclová. 
„Slezská Ostrava je v počtu tako-
vých výstav určitě výjimečná,“ 
dodala Paclová.
„Předvedenými pracemi jsem pří-
jemně překvapena. Spousta těch 

návrhů je inspirací i pro nás na 
radnici. Je dobře, že mladí lidé 
přemýšlejí o tom, jak by mohla 
Slezská v budoucnosti vypadat,“ 
prohlásila na výstavě místosta-
rostka Heráková.
 /jk/

V prostorách radnice se koná výstava zaměřená na budoucnost obvodu

Slezská Ostrava očima studentů architektury

VÝsTAVA. Architektka Hana Paclová (uprostřed) na zahájení výstavy.
 FOTO/JAN KRÁL

Naše myslivecké sdružení Ostrava 
Heřmanice hospodaří vesměs na 
území obvodu Slezská Ostrava, 
kam spadá i část Muglinov. V této 
části, kde je už tak hodně zastavěné 
plochy, se přesto vyskytuje zvěř 
jako bažanti, zajíci, kachny a také 
zvěř srnčí. I přes všechny neblahé 
vlivy se snažíme tomuto zbytku 

zvěře, co se v Muglinově ještě za-
chovala, všemocně pomáhat hlavně 
přikrmováním v zimních měsících. 
V tom nám pomáhají i občané, kteří 
vesměs ze svého kupují hlavně pe-
čivo a dávají jej zvěři do krmelců 
nebo na rybníky kachnám. 
Ale najdou se i takoví, kteří svým 
neuváženým jednáním této zvěři 

škodí. Často lidé na procházkách 
se psy, kdy psi zvěř plaší. Nejednou 
jsem viděl, jak dokonce psi štvou 
srnčí zvěř.
Hlavně, na co bych chtěl poukázat, 
jsou školáci a mladiství, ti si vůbec 
nedělají problém s tím, aby se cho-
vali v těchto lokalitách a hlavně 
v muglinovských důlkách tak jako 
v přírodě. Poškozují můstky přes 
potok, narušují klid, zakládají 
ohně a zejména ničí krmná zaří-
zení pro zvěř.
Naposledy se tento případ stal 
15. února v muglinovských důlkách, 
kdy parta těchto výrostků zdemo-
lovala krmelec pro srnčí zvěř jen 
proto, aby měli dřevo na oheň, který 
si nedaleko udělali. Toto se už stalo 
potřetí během jednoho roku. Dalo 
nám to hodně úsilí a práce tento kr-
melec opět zprovoznit hlavně proto, 
že panovaly už týden kruté mrazy 
a zvěř v této době strádá nejvíce. 
Doufám, že se už tyto případy ne-
budou opakovat. Jenom podotýkám, 
že všechna krmná zařízení jsou ma-
jetkem M.S. Heřmanice a jejich po-
škození je trestné. 
 za myslivecké sdružení Jan Plaček

I tak se baví mládež z Muglinova

KRMElCE. Poničený krmelec museli opravovat heřmaničtí myslivci. 
 FOTO/JAN PLAČeK

Měřiči metanu na Slezské

MĚŘIČI. Muži se speciální soupravou měří metan pod Slezskou Ostravou. 
 FOTO/DIAMO s.p.
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Anotace:
V této bakalářské práci jsem se zabývala návrhem víceúčelového objektu občanské vybavenosti na dnešním místě Kulturního domu na ulici Hladnovské, ve Slezské Ostravě. Objekt je navržen
jako dvoupodlažní, vybavený ordinací dětského lékaře, společenským sálem doplněným kavárnou a prostory pro sportovní využití se saunou. Bakalářská práce dále obsahuje návrhy napojení
objektu na stávající inženýrské sítě, řešení parkování u objektu a také využití přilehlého parku jako pobytové zóny tohoto objektu. Součástí je rovněž ekonomické zhodnocení návrhu.
Bakalářská práce je vypracovaná v rozsahu objemové studie se zaměřením na dispoziční schéma objektu.
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Studie využití prostoru v okolí ul. Keltičkovy ve Slezské Ostravě
Study use of space around The Keltickova Street in Silesian Ostrava

STUDENT: Hana Zamastilová 2011 VEDOUCÍ BP: Ing. Daniel Placzek

Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyřešit území okolo ulic Keltičkova, Zámostní a Bohumínská, v prostoru kolem tanku - pomníku 1. československé tankové brigády v SSSR, ve Slezské Ostravě, včetně
přípojek inženýrských sítí, parkovacích ploch a mobiliáře. Řešení je provedeno ve dvou variantách, podrobně byl rozveden pouze urbanistický návrh A. V tomto návrhu je území zastavěno jednou
budovou občanské vybavenosti (restaurace a obchod). V urbanistickém návrhu B je navržena také občanská vybavenost (administrativa a obchod), každá má však svou vlastní budovu. Oba
návrhy počítají s využitím území obyvateli přilehlých obytných jednotek, zaměstnanců okolních institucí a také návštěvníků z jiných míst. Práce je rozdělena do několika kapitol. První a druhá
obsahuje stručnou rekapitulaci teoretických a základních poznatků o dané problematice. V dalších kapitolách se popisuje historie a dobový vývoj území, potom charakteristika daného území,
urbanistický návrh, předpokládané náklady řešení a závěr. Tato práce může být použita jako podklad pro Úřad městského obvodu Slezská Ostrava při jednáních o využití daného území.
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budovou občanské vybavenosti (restaurace a obchod). V urbanistickém návrhu B je navržena také občanská vybavenost (administrativa a obchod), každá má však svou vlastní budovu. Oba
návrhy počítají s využitím území obyvateli přilehlých obytných jednotek, zaměstnanců okolních institucí a také návštěvníků z jiných míst. Práce je rozdělena do několika kapitol. První a druhá
obsahuje stručnou rekapitulaci teoretických a základních poznatků o dané problematice. V dalších kapitolách se popisuje historie a dobový vývoj území, potom charakteristika daného území,
urbanistický návrh, předpokládané náklady řešení a závěr. Tato práce může být použita jako podklad pro Úřad městského obvodu Slezská Ostrava při jednáních o využití daného území.

Návrh víceúčelového objektu na ul. Hladnovské, Slezská Ostrava

Studie využití prostoru v okolí ul. Keltičkovy ve Slezské Ostravě
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S Otakarem Závalským o tom, co lze vidět téměř za domem

Slezská jako přírodní skvost
Ing. Otakar Závalský je zeměděl-
ským inženýrem, který celý svůj 
profesní život zasvětil přírodě.
Na základních školách, včetně těch 
slezskoostravských, pořádá Ota-
kar Závalský přednášky o přírodě. 
A také do ní s dětmi chodí. V za-
hradách mateřských škol buduje 
ptačí budky i budky pro ježky. Svoji 
první práci na téma, jak se příroda 
vrací zpět na staré haldy, napsal už 
jako student na konci 60. let. 

Začněme u vašich přednášek 
pro děti. Co si lze pod tako-
vou přednáškou představit?
Když je dobré počasí, beru děti do 
přírody, do lokalit, kde je co uká-
zat. Jednou z takových lokalit je 
i oblast Heřmanického rybníku ve 
Slezské Ostravě, jinou třeba Turkov 
v Porubě. Děti bývají nadšené.

Předpokládám, že jsou pře-
kvapené z toho, co mají ne-
daleko od domova
Překvapené? To je slabé slovo. Děti 
tím bývají šokované. Hned říkají, že 
na ta místa někdy musí zajít i s ro-
diči. Přitom tyto lokality mají ně-
kdy opravdu prakticky za domem. 
A nikdy na nich přitom nebyly.

A jak vypadají vaše přednáš-
ky ve škole?
Mám pět tašek. V jedné jsou ptačí 
nohy, v jiné zobáky, pak lebky, ko-
žešiny a nožky. Dětí si tak mohou 
sáhnout na to, co zatím viděly jen 
v knížkách. Mám například nohy 

od koček s roztaženými i staže-
nými drápy. I děti, které doma 
kočky mají, jsou překvapené z toho, 
jak celý ten „kočičí mechanismus“ 
funguje. Vyprávím dětem také 
o projektu návratu orlů skalních do 
České republiky a podobně.

Jako znalec se zaměřujete 
i na dříve průmyslová místa, 
kam se dnes vrací zpátky pří-
roda. Jak je na tom z vašeho 

pohledu Slezská Ostrava?
Zjišťujeme, že úplně nejlepší z hle-
diska přírody je, nechat místa jako 
odvaly, výsypky a podobně prostě 
tak. K úžasu ekologů se na nich 
časem začnou vyskytovat živoči-
chové, kteří už jinde třeba vyhynuli. 
A my ani nevíme, odkud se vlastně 
na nových místech vzali. Vznikají 
tak nesmírně cenné lokality. Na 
Slezské je to například halda Ema 
a její okolí nebo Trojické údolí.

Co všechno na takových mís-
tech můžeme vidět?
Zajíce, srnčí, lišky, kuny, veškeré 
drobné ptactvo typické pro nově 
vysazený les. Klidně pětadvacet 
druhů ptáků. Jejich skladba se neliší 
od žádného přírodního území. Ne-
zajímá je, že žijí na území vzniklém 
po důlní činnosti. Velkou výhodou 
samozřejmě je, že se na těchto mís-
tech nijak nepráškuje, nesolí a po-
dobně. Proto zde žije více zajíců než 
někde na poli na Hané. Haná, to byl 
kdysi zaječí ráj, dnes je to všechno 

vytrávené… A jestli je Slezská ně-
čím hodně výjimečná, pak počtem 
bažantů. Je jich tady určitě nejvíce 
z celé Ostravy. Žijí v zoo a jejím okolí 
a také u Heřmanického rybníka.

Hodně se nyní mluví i píše 
o tom, jak přibývá i dravých 
ptáků.
To rozhodně. Jak přibývá pěvců, 
tak přibývá i krahujců. Krahujec je 
velmi obratný dravec, který se živí 
drobnými ptáky. Podobné je to s poš-
tolkami. Zjistily, že je pro ně výhod-
nější hnízdit někde na paneláku. Jsou 
tam v mnohem větším bezpečí, než 
v lese, kde jim hnízdo vyžere kuna. 
Vidět jdou v Ostravě jestřábi i káňata. 
A také orli mořští – ti ovšem pouze 
u Heřmanického rybníku a podél 
řeky Odry. Od října do března jsou 
na tahu. Kdyby tady byly hlubší lesy, 
myslím, že by tu už hnízdili. Řeka 
Odra je pro ně velice příhodná. Jde 
o veliký ochranářský úspěch. Stavy 
ptactva se rapidně zlepšují v posled-
ních patnácti letech.

O podobném zlepšení jde 
určitě mluvit i v souvislosti 
s řekou Ostravicí…
To byla páchnoucí stoka. Dnes 
chodím k Mostu pionýrů sledovat 
ledňáčky. Vidět je, jak loví, to je 
veliký zážitek. V dětství jsem si 
nikdy nepředstavoval, že bych něco 

takového mohl u Ostravice vidět. 
A stejně tak i různé druhy racků, 
kormorány, volavky nebo labutě. 
Vidět dříve morčáka velkého, to 
byla veliká rarita. Nyní je na Slez-
ské u soutoku Lučiny a Ostravice 
často i celé hejno. Je to nádherně 
zbarvená kachna.

Jak hodnotíte snahu vyhlásit 
ještě letos Heřmanický ryb-
ník přírodní památkou?
Heřmanický rybník spolu s rybníky 
na Třeboňsku a jihomoravskými lo-
kalitami jako například rezervace 
Lednické rybníky nebo Novomlýn-
ské nádrže patří ke špičce, pokud 
jde o počet pozorovaných ptačích 
druhů. Je skutečně s podivem, že 
Heřmanický rybník nebyl nějak 
přísněji chráněný už dávno. Jaký-
koli stupeň ochrany navíc je veliké 
plus. Jde o absolutně raritní oblast.

Čím si vysvětlujete, že takový 
čolek velký, jinak ohrožený 
druh, žije právě u Heřmanic-
kého rybníku, v těsném sou-
sedství kouřící haldy?
Živočichům je jedno, jestli jsou ob-
klopeni průmyslem, když mají k ži-
votu odpovídající podmínky. A ty 
čolek velký v tůních a rákosinách 
Heřmanického rybníku má.

Co tedy kromě čolků ještě 
u rybníku žije?
Největším přínosem jsou ptáci. 
Těch žije v Heřmanicích až 225 
druhů. To řadí rybník mezi jedničky 
České republiky. Žije zde například 
moták pochop, slavík modráček 
nebo bukač velký. Rybník je uni-
kátní velkou plochou rákosin. Ty 
vytvářejí ptákům dostatek klidu.

Pozval byste k rybníku ná-
vštěvníky?
Určitě ano. Uvidí jednu z nejlepších 
ptačích lokalit v republice. Mohou 
se kolem rybníku projít, z haldy je 
pak na rybník nádherný výhled. 
K vidění jsou i rybářské boudy, 
které působí hodně kuriózně. Nad 
rybníkem přelétávají hejna ptáků 
všech možných druhů. Návštěvníci 
si však musí bohužel odmyslet ten 
nepořádek, který na některých mís-
tech uvidí. Ten zde ale není vinou 
rybníku, to je vina lidí. /jk/

DĚTEM. Přednáška pro děti v MŠ 
Komerční aneb na co je ptačí budka.
 FOTO/JAN KRÁL

Komise životního prostředí na katedře biologie a ekologie
Ke konci minulého roku, za 
přítomnosti vedení městského 
obvodu, otevřela Ostravská uni-
verzita na Hladnově novou budovu 
Přírodovědecké fakulty /viz článek 
v SON – prosinec 2011/. Vzhledem 
k tomu, že v nové budově sídlí ka-
tedra biologie a ekologie proběhlo 
15. února na této katedře výjezdní 
zasedání komise životního pro-
středí za přítomnosti vedoucího 
katedry pana Mgr. Pavla Drozda, 
Ph. D. přímo v nové budově Příro-
dovědecké fakulty.  Členům komise 
byla umožněna prohlídka učeben 
a laboratoří s odborným výkladem 
doprovázejících zástupců katedry 
včetně prezentace náplně činnosti 
katedry. Po prezentaci následovala 
diskuse s tématy zajímající obě 

strany, protože ekologie s biolo-
gií úzce souvisí a městský obvod 
Slezská Ostrava svou rozmani-
tostí a rozlohou má co studentům 
ke zpracování jejich studentských 
prací nabídnout.
Z prezentace pana Pavla Drozda 
vyjímám, že katedra má tři oddě-
lení – botanika, zoologie a ekologie. 
Experimentální biologie má 20 pra-
covníků a garantuje studium baka-
lářské, magisterské i doktorandské 
formou denního i kombinovaného 
studia. Zajímavostí je, že katedra 
pořádá pro veřejnost vzdělávací 
a popularizační přednášky na bo-
tanické zahradě (ul. Slívová, Os-
trava-Hranečník), spoluorganizuje 
biologické olympiády, akce jako 
Den Země nebo Ozvěny Ekofilmu 

apod. Současně spolupracuje s fir-
mami a institucemi nejen v Ostravě 
ale i české republice a zahraničí. 
Spolupracuje s řadou předních 
světových a evropských univerzit 
při řešení problematiky společné 
lidstvu na této planetě tj. biologie 
a ekologie a VŠB-TU Ostrava při 
řešení projektů, kdy v loňském 
roce díky této spolupráci vzniklo 
společné pracoviště – Institut envi-
romentálních technologií.
V rámci diskuse jsme nastínili 
možnost spolupráce na témata týka-
jících se zlepšení a kultivace život-
ního prostředí městského obvodu 
Slezská Ostrava, která by mohla 
být rozpracována v bakalářských či 
diplomových pracích pod vedením 
zkušených pedagogů. Práce mohou 

být následně využity pro realizaci 
městským obvodem. Byla vybrána 
tři témata, a to:
a) Využití přírodního a ekologic-
kého potenciálu Koblovských jezer 
– výzkum a analýza oblasti z hle-
diska biologie, ekologie, botaniky, 
zoologie, historie. Dle zjištěných 
skutečností a závěrů zpracovat 
konkrétní návrh přírodovědeckých 
stezek od mostu v Koblově po An-
tošovice etapovitě s navržením na-
učných tabulí s odbornými texty 
a vizualizace.
b) Využití přírodního a ekologic-
kého potenciálu Heřmanického 
rybníka podobně jako u Koblov-
ských jezer.
c) Kultivace Tylova sadu s využi-
tím potenciálu katedry - umístění 

infotabulí s popisy biologickými, 
ekologickými či historickými v ná-
vaznosti na blízkost právě nově vy-
budované budovy Přírodovědecké 
fakulty.
Podle získaných zkušeností 
s prvními tématy budou studenti 
pokračovat v dalších tématech 
s cílem nejen najít vhodné loka-
lity z hlediska biologie a ekolo-
gie, ale i jejich výzkum, popsání 
a podobně. Přispějí tak k rozšíření 
zajímavostí i znalostí o území 
městského obvodu Slezská Os-
trava. O výsledcích prací studentů 
budou podány informace v někte-
rém čísle SON.

 Ing. Jiří Šárek, 

předseda komise životního prostředí

NA BŘEHU. Otakar závalský na slezskoostravském břehu Ostravice. 
 FOTO/JAN KRÁL

Jarní ples v Domově pro seniory Kamenec
Dlouho očekávaný Jarní ples se 
uskutečnil v jídelně v přízemí na-
šeho domova 8. března. Zároveň 

jsme při něm oslavili MDŽ a vzpo-
mněli si tak na naše maminky 
i partnerky. 

Hudbou a písněmi, ke kterým jsme 
se mohli našimi hlasy přidat, nám 
příjemné chvíle zajistila již známá 
hudební skupina Duo Classic. Pře-
stávku v jejich produkci zaplnil 
domácí pěvecký soubor Kame-
nec pod zdařilou taktovkou Jany 
Vasilové.
Veselé chvíle jsme zažili při pře-
mísťování „klobouku štěstí“ 
z hlavy na hlavu asi 15 účastníků 
sedících v kruhu za doprovodu 
hudby. Při hudební produkci Dua 
Classic docházelo i k tanci. Mo-
bilní „lvi salonů“ statečně vytáčeli 
své partnerky z řad obyvatel i vol-
nočasových pracovnic. Tančili 
i nepohybliví na vozíčkách. Konec 
slavnosti završila tombola, kde se  
výherci losovali vstupenkami.

Ing. Šárka Kutějová,

Domov pro seniory Kamenec 

NA PlEsE. Veselé chvíle zažívali obyvatelé Domova pro seniory Kamenec.
 FOTO/LubOMíR ČASNOcHA
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Nebývá obvyklé, aby školu navštívil 
velvyslanec. Na Gymnáziu Hladnov 
jsme to štěstí měli a přivítali jsme na 
naší škole velvyslance Španělského 
království, pana Pascuala Navarro.
Pan velvyslanec přijel, aby se osobně 
seznámil s profesory a studenty 
bilingvního česko-španělského 

studia a aby těm nejúspěšnějším 
předal finanční stipendium ve výši 
525 euro, udělované každoročně 
španělským ministerstvem škol-
ství. Zajímal se o výsledky studia 
našich žáků a také o postavení 
španělštiny v rámci Moravskoslez-
ského kraje. Potěšilo ho, že zájem 

o tento světový jazyk roste a při-
bývá škol, kde se španělština učí. 
Také obchodní rada, který pana 
velvyslance doprovázel, potvrdil, 
že znalost španělštiny je pro náš 
region důležitá i v oblasti obchodu 
a průmyslu.
Na Gymnáziu Hladnov v současné 
době studuje španělský jazyk 350 
žáků, z nichž téměř polovinu tvoří 
studenti bilingvního studia. Organi-
zací některých akcí se škola dostala 
do povědomí i širší veřejnosti, pře-
devším činností studentského diva-
delního souboru Teatro Rojo, který 
již osmým rokem uvádí hry špa-
nělských autorů, nebo maratonem 
v četbě Dona Quijota, každoročně 
organizovaným školou u příležitosti 
Dne knihy.
Pan velvyslanec si odnesl ze své 
návštěvy spoustu pěkných dojmů; 
patří mezi ně bezesporu vysoce pro-
fesionální vystoupení studentské 
folklórní muziky, která ukázala, že 
mladí lidé se hlásí k tradicím svého 
kraje a jsou na ně hrdi.

Ivana Freitagová, 

koordinátorka bilingvní sekce

VElVYslANEC. zleva: Alejandro Huerta, obchodní rada, Ivana Freitagová, 
Pascual Navarro, španělský velvyslanec, Daniel Kašička, ředitel gymnázia.
 FOTO/ARcHIV

SLEZSKÁ OSTRAVA/Novým 
rektorem jedné z největších 
domácích soukromých vy-
sokých škol se stal doc. Ing. 
Jiří Cienciala, CSc. 

Dlouholetý generální ředitel Tři-
neckých železáren a český Ma-
nažer roku 2008 má, dle záměru 
akcionářů, především spoluvy-
tvářet funkční systém efektivního 
propojení školy s konkrétními 
firmami a společnostmi, v zájmu 
zdokonalení výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na trhu 
práce. 
Zatímco celostátní míra nezaměst-
nanosti absolventů soukromých 
vysokých škol přesahuje hranici 
3,1 procent a je nižší než u absol-
ventů veřejných škol, kde dosahuje 
4,8 procent, pouze necelá tři pro-
centa absolventů VŠP nenajdou 
práci ihned po skončení studia. 
Přesto VŠP chystá nové programy, 
na jejichž realizaci se budou daleko 

více podílet firmy a podnikatelé 
tím, aby mohli výuku formovat 
dle skutečných požadavků praxe. 
Vysoká škola podnikání, jež je na 
trhu více než 12 let, má nyní kolem 
1 500 studentů. V únoru předala už 
jubilejní pětitisící vysokoškolský 
diplom. Jeho držitelem se stal Ing. 
Tomáš Hýbl, jenž tu absolvoval jak 
bakalářský, tak také magisterský 
stupeň vzdělávání. „Jsem samo-
zřejmě rád, že mám studia za se-
bou, neboť nebylo lehké skloubit 
náročné zaměstnání s pravidelnou 
přípravou na výuku. Ohlédnu-li 
se zpátky a přemýšlím-li nad tím, 
co jsem především dostal, pak za 
to nejcennější považuji schopnost 
práce v týmu, nové kontakty a po-
sílení schopnosti spoléhat se přede-
vším sám na sebe,“ dodal absolvent 
kombinovaného studia, jeden z vr-
cholových manažerů ostravské ob-
chodní společnosti.
  Mgr. Pavel Šmíd, 

manažer pro komunikaciNOVÝ REKTOR. Doc. Ing. Jiří cienciala, cSc., se stal novým rektorem Vysoké školy podnikání.  FOTO/ARcHIV

Španělský velvyslanec na Hladnově

V letošním roce jsme se na ZŠ 
Chrustova rozhodli opět připome-
nout dětem něco z lidových zvyků 
a připravili jsme pro ně masopustní 
veselí.
V úterý 21. února se děti již od brz-
kých ranních hodin dozvídaly, jaká 
tradice se tento den slaví. Nápadům 
a inspiracím nejen od učitelů, ale 
i žáků se meze nekladly. Během 
dopoledne se děti hravou formou 
dozvěděly, co je to masopust, jaké 
zvyky a tradice se s tímto svátkem 
spojují. 
Každá třída si vyrobila masky, ve 
kterých se žáci představili v ma-
sopustním průvodu. Byli vidět 
myšky, medvědi, koníci a podobně. 
Během dopoledního skotačení 
a získávání informací si děti se 
svými učitelkami připravily sladký 
pokrm z veky zvaný „Chudí ry-
tíři“. Tyto rytíře jsme za doprovodu 

masopustní písně rozdávaly. Svým 
zpěvem jsme potěšili nejen vedení 
školy, ale i předškolní děti z MŠ. 
Vynikající atmosféru celého dne 
doplňovala vůně čerstvých rytířů 
linoucí se po celé škole.
 Mgr. Kateřina Ambrosová

Masopustní veselí
Od 13. února do 17. února děti školní 
družiny při ZŠ Pěší v Ostravě- 
-Muglinově provázely pohádky. 
Děti o pohádkách besedovaly, četly 
si je, poslouchaly z CD. 
Nechyběly ani soutěže, hádanky 
a kvízy – například Pohádkové 
riskuj, Uhodni, co se skrývá za 
básničkou, Barevná matematika 
s pohádkovými bytostmi a po-
dobně. Děti si zahrály i na Po-
pelky, když přebíraly smíchanou 
rýži s čočkou a hrachem na čas, 
postavily pohádkové hrady a vy-
modelovaly pohádkové posta-
vičky z plastelíny. Celý týden byl 
průběžně bodován a v pondělí 20. 
února byly diplomy a věcnými ce-
nami odměněny děti na prvních 
pěti místech. Ostatní děti obdržely 
sladkosti za snahu.

Lenka Rastočná,

 vedoucí vychovatelka ŠD

Pohádka jako program

slADKÁ VEKA. Děti svůj pokrm na-
zvali chudí rytíři. FOTO/ARcHIV

POHÁDKA. Děti modelovaly pohádkové postavičky z plastelíny. 
 FOTO/ARcHIV

Už pět tisíc studentů si z VŠP odneslo svůj diplom

Vysoká škola podnikání má nového rektora

Mateřská škola Chrustova si na so-
botu 17. března připravila pro děti 
a rodiče v Kulturním domě Heř-
manice karneval v duchu cestování 
„Z pohádky do pohádky“. Celým 
programem, který byl plný her, tan-
cování a zábavy nás provázela ve-
selá dvojice: Šéfová jako strašidelná 

čarodějnice a její popletený sluha 
Milouš. Nechyběla samozřejmě ani 
diskotéka dětí s rodiči, facepainting 
od Jinálka a Áji a bohatá tombola. 
Všem se nám tato akce líbila a už 
se těšíme na další.

Jiří Prokeš,

učitel MŠ chrustova

Karneval jako cestování 

NAPŘÍČ POHÁDKAMI. Děti zažily zábavnou sobotu s čarodějnicí a poplete-
ným Miloušem. FOTO/LubOMíR ČASNOcHA
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HEŘMANICE/Nové ostrav-
ské Divadlo Silesia uvede ve 
čtvrtek 12. dubna v Kultur-
ním domě v Michálkovicích 
českou premiéru komedie 
Žena přes palubu, kterou 
napsala a režírovala mladá 
slovenská autorka a režisér-
ka Adriana Totiková.

Divadlo Silesia sídlí v Heřmanicích, 
vše organizují manželé Ludmila 
Forétková a Jiří Vobecký. Ti v roce 
2009 divadlo v Jihlavě založili, od 
roku 2010 se vrátili do své rodné 
Ostravy, konkrétně tedy Heřma-
nic. „U domu máme hospodářskou 
budovu, ve které jsou dekorace, 
kostýmy a podobně,“ líčí Ludmila 
Forétková. Na repertoáru má di-
vadlo šest inscenací, ve kterých 
vystupují profesionální herci nebo 
posluchači konzervatoře. „Hrajeme 
přibližně čtyřikrát až pětkrát do 
měsíce, většinou v okolí Ostravy,“ 
popisuje Jiří Vobecký. S hrami jako 
Vrabčák Edith, Královna k sežrání 
nebo Malá čarodějnice objíždějí di-
vadelníci nejčastěji okolí Ostravy. 
Například Bohumín, Karvinou, 

Český Těšín nebo Opavu, vystu-
povali ale také v Praze. „Až teď 
jsme vlastně zjistili, jaké krásné di-
vadelní sály jsou v Hati nebo v Šil-
heřovicích,“ říkají oba divadelníci. 
Když pro své divadlo vymýšleli ná-
zev, prý dlouho neváhali. „Jsme ve 
Slezské Ostravě, takže jsme zvolili 
Silesia,“ argumentuje Jiří Vobecký, 
který se věnuje také překladům di-
vadelních her z chorvatštiny nebo 
polštiny. 
Chystaná premiéra Ženy přes pa-
lubu je pro Silesii výjimečná. Díky 
režisérce Totikové na ni divadlo 
získalo svůj první mezinárodní 
grant. A to v rámci programu pro 
umělce „Visegrád Fund“.
„Žena přes palubu diváka uvede do 
tajného a intimního světa žen. Před 
zraky diváků se odehraje velká 
dámská jízda. Tři kamarádky si 
povídají nejenom o chlapech, ale 
divák má možnost nahlédnout do 
tajemství ženského myšlení, žen-
ských citů nebo i do světa dámské 
kabelky,“ prozrazuje Jiří Vobecký 
obsah hry. Ženy se prý řídí heslem: 
„Když nás nechtějí pochopit chlapi, 
zvládneme to i bez nich.“

Kromě Ludmily Forétkové se v in-
scenaci představí i další dvě zku-
šené ostravské herečky: Daniela 

Kupčíková a Kateřina Vaina-
rová. „Samozřejmě, že premiéru 
bychom chtěli uvést ve Slezské 

Ostravě, ale bohužel není vhodný 
sál,“ lituje Jiří Vobecký.
  /jk/

Divadlo Silesia z Heřmanic chystá sedmou premiéru

Žena přes palubu a podpora z Visegrádu

Chlapci z Dětského domova se ško-
lou a Základní škola Kunčice vysta-
vovali své výtvarné práce v Centru 
kultury a vzdělávání Sokolská 26 
v Moravské Ostravě. Svoji výstavu 
nazvali Fantazie dětí.
„Obrázky malovalo deset chlapců 
ve věku od deseti do sedmnácti let. 
Kreslili většinou zvířátka,“ říká pe-
dagožka školy Jiřina Maková. Dvě 
desítky vystavených obrázků vzni-
kaly v hodinách výtvarné výuky, ale 
také v době osobního volna chlapců. 
„První takovou výstavu jsme již měli 
v Centru kultury v Porubě, další vý-
stavy plánujeme rovněž na Fifejdách 
nebo v Domě knihy Librex,“ dodává 
Jiřina Maková. Výstava dětský prací 
skončila 30. března. /red/

Fantazie dětí z Kunčic

sIlEsIA. Ludmila Forétková a Jiří Vobecký v inscenaci Vrabčák edith. FOTO/ARcHIV

Pátý ročník Slezskoostravského 
Rock-Festu open air se uskuteční 
opět na Slezskoostravském hradě 
dne 25. srpna 2012 od 11.30 do 
23.00 hodin. 
Hudební festival se bude konat opět 
na dvou pódiích s názvy Nádvoří 
stage a Aréna stage. V poledních 
hodinách vystoupí na obou pódiích 
mladé hudební soubory, vítězové 
amatérských hudebních soutěží 
Boom Cup a Radegast Líheň. Od 
odpoledních do nočních hodin je 
na programu produkce známých 
rockových kapel. 
„V letošním ročníku se pořada-
telé zaměřili na rockové legendy, 
které v Ostravě delší dobu nevy-
stupovaly, a tudíž jsou po nich 
tamní fanoušci ‚hladoví‛, jako 
např. Aleš Brichta Band, Tanja 

i oblíbená Doga, nebo stále ‚bláz-
nivější‛ Vilém Čok & Bypass či 

moravská ethnometalová formace 
Silent Stream Of Godless Elegy,“ 

vysvětluje dramaturgii festivalu 
pořadatel Marcel Pažický.
„Na talentovanou rockovou par-
tičku Segment, finalistu televizní 
soutěže Česko Slovensko má talent, 
jistě bude zvědavo nemálo příz-
nivců. Ze zahraničních hostů při-
vítají němečtí Asgaia či také velmi 
pestrý slovenský Tom Grohregin 
žijící v Ostravě,“ dodává Pažický. 
Výčet účinkujících není konečný, 
další jména jsou v jednání.
Součástí festivalu budou opět do-
provodné akce i atrakce pro děti 
a mládež, například dětský koutek. 
V průběhu akce budou zajištěny 
prodeje občerstvení, workshopy 
a jiné aktivity. Celým festivalem 
bude provázet i na kytaru hrát 

oblíbený moderátor a bavič Ruda 
z Ostravy. /red/

Slezskoostravský Rock-Fest 2012 open air na Slezskoostravském hradě

OPĚT RUDA. Ruda z Ostravy stejně jako v loňském roce bude provázet Slez-
skoostravským Rock-Festem. FOTO/JAN KRÁL

Potvrzené kapely:
Aleš Brichta Band
Doga
Vilém Čok & Bypass
Silent Stream Of Godless 
Elegy
Segment
Silent Hill
Asgaia (GER)
Tanja
Tom Grohregin
The Places

Pozvánka na koncert

Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje večerem 

operních a operetních árií a písní 
za doprovodu klavíru 18. dubna 
2012. V pořadu se nám představí 
sólisté Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě Erika Špo-
rerová a Václav Morys. Zazpívá 
i ostravská rodačka Julie Meix-
nerová. Zpěváky na klavír dopro-
vodí Michal Bárta. Árie Jeníka 
z Prodané nevěsty nebo Habanera 
z Carmen jsou jenom některé ze 
slavných písní, které během večera 
zazní. Můžeme se těšit také na 
duety, třeba z Veselé vdovy nebo 
z Hoffmannových povídek. V po-
dání Julie Meixnerové uslyšíme 
premiéru písně Nová slova soudo-
bého hudebního skladatele a kyta-
risty Vladimíra Jaroše.
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.

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava

pod záštitou starosty a za podpory
statutárního města Ostravy

Slezskoostravská radnice
18. dubna 2012 v 19.00 hodin

operních operetních
Večer

a
árií a písní

operních operetních
Večer

a
árií a písní
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Žáci a žákyně ZŠ Bohumínská zví-
tězili v turnaji slezskoostravských 
základních škol v basketbalu a zís-
kali tak Pohár starosty. Turnaj se 
konal 5. března ve školní tělocvičně 
ZŠ Bohumínská.
Soutěže se zúčastnilo celkem dva-
cet osm žáků a dvacet jedna dívek 
většinou z osmých a devátých tříd.
„Čím to je, že jsme vyhráli? Umíme 
to,“ radoval se kapitán vítězného 
basketbalového družstva ze ZŠ Bo-
humínská Marek Novotný. „Možná 
je to také tím, že jsme byli na do-
mácí půdě,“ dodal ředitel školy 
Mgr. Radek Pollo.
Turnaje žáků základních škol o Po-
hár starosty se na Slezské pořádají 
již pátým rokem. Existuje letní 
a zimní varianta poháru, oba jsou 
putovní. Všechny tři slezskoostrav-
ské základní školy Bohumínská, 
Chrustova a Škrobálkova mezi se-
bou soupeří v nejrůznějších spor-
tovních odvětvích, záleží právě na 
roční době. Střílí se ze vzduchovky, 
hraje se florbal, fotbal i basketbal.

„Je to výborná akce, školy obvodu 
se tak navzájem více poznávají,“ 
řekla místostarostka MUDr. Hana 
Heráková. Ta předala vítězům v tě-
locvičně poháry i drobné odměny. 

Zároveň jim poděkovala za dobré 
sportovní výkony, ocenila, že se 
hrálo fair play. „Všimla jsem si, 
jak je turnaj vyrovnaný a jak moc 
se například zlepšili žáci ze ZŠ 

Škrobálkova,“ hodnotila vývoj 
turnaje místostarostka Heráková.
Vedení obvodu se postaralo o sva-
činky pro sportující, stejně jako 
o různé odměny, což byly větši-
nou sladkosti na doplnění kalorií. 

„Turnaje určitě mají smysl. U dětí 
se tak vytváří sounáležitost s na-
ším obvodem,“ řekla o soutěži 
slezskoostravská místostarostka.
 /jk/

Krádež hliníkových kabelů
Dne 24. února strážníci městské 
policie spatřili dva muže ve věku 
osmnácti a dvaceti let, kteří v Os-
travě-Antošovicích nakládali na 
přívěsný vozík, zapojený za osobní 
motorové vozidlo, hliníkové kabely. 
Když si všimli strážníků, snažili se 
kabely zakrýt dřevěnou deskou. Tím 
však vzbudili ještě větší podezření. 
Později se přiznali, že kabely odcizili 
předchozího dne v areálu soukromé 
firmy a měli je za plotem připraveny 
k odvozu. Ještě předtím je však zba-
vili izolace, aby je mohli odvézt do 
sběrny. Strážníci kontaktovali dispe-
čera firmy, který krádež kabelů po-
tvrdil. Jednalo se o zhruba sto metrů 
kabelů, jejichž cena byla vyčíslena 
na částku převyšující hodnotu 5 000 
Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem 
strážníci událost na místě předali 
přivolaným policistům.

Řidič před strážníky ujížděl
Dne 25. února postřehli strážníci 
městské policie ve Slezské Ostravě, 

že řidič vozidla projíždějícího kolem 
nich není připoután. Chtěli řidiče 
zastavit a přestupek s ním projed-
nat, ten však pokyn k zastavení 
ignoroval a začal ujíždět. Po chvíli 
zastavil, z vozidla vyběhl a vběhl 
do nedalekého domu. Zde ho stráž-
níci dostihli. Vyšlo najevo, že osm-
náctiletý mladík nevlastní řidičské 
oprávnění, a proto před strážníky 
ujížděl. Na místo přivolaní policisté 
dotyčnému zakázali další jízdu. Za 
to, že usedl za volant bez přísluš-
ného řidičského oprávnění, mu nyní 
ve správním řízení hrozí pokuta 
v rozmezí 25 000–50 000 Kč. 

Opilí mladíci prý našli na 
zemi láhev slivovice
Dne 3. března krátce před půlnocí 
spatřila hlídka městské policie 
v Ostravě-Kunčicích dva zjevně 
opilé mladíky, potácející se po ulici. 
Strážníci se domnívali, že mladí-
kům ještě nebylo osmnáct let a toto 
podezření se potvrdilo při ověření 
jejich totožnosti. Oba měli teprve 

šestnáct let. Při dechové zkoušce 
přístroj naměřil hodnoty 1,38 a 1,55 
promile. Když se strážníci zajímali, 
kde mladíci přišli k alkoholu, tvr-
dili, že našli na zemi ležet láhev 
slivovice. S ohledem na věk a stav 
mladíků strážníci přivolali na místo 
sanitku s lékařem, který rozhodl 
o převozu do nemocnice. O udá-
losti bude informován orgán soci-
ální péče.

Seniorka aktivovala nouzové 
tlačítko
Dne 4. března vyjížděla hlídka 
městské policie k bytu ve Slez-
ské Ostravě, jehož třiašedesátiletá 
obyvatelka aktivovala nouzové tla-
čítko senior linky. Podle údajů na 
kontaktní osoby strážníci oslovili 
sousedku, která měla klíče od bytu 
a mohla ho zpřístupnit. Uvnitř pak 
strážníci našli na zemi ležící ženu, 
která si stěžovala na silné bolesti 
břicha. Přivolali sanitku s lékařem 
a žena byla převezena k vyšetření 
do nemocnice.

Městská policie Ostrava

PRO VÍTĚZE. Místostarostka MuDr. Hana Heráková předává pohár žákovi zŠ 
bohumínská Markovi Novotnému. FOTO/JAN KRÁL

Slezská Ostrava – Hrušov

Znak Hrušova se prakticky nemění, 
a to od roku 1909, kdy tehdejšímu 
městysi Hrušovu udělil znak sám 
rakouský císař František Josef I. 
V prvním poli je stříbrný kamzík 
s černými rohy stojící na třech ze-
lených pahorcích a držící v před-
ních nohách dvě zkřížená hornická 
kladiva, ve druhém se nachází 
nízká cihlová zeď se stříbrnou věží 
v modrém poli a v patě štítu je vl-
nící se voda se stříbrnou rybou. 
Ona stříbrná věž je chladicí věží 
továrny na sodu. Ta v Hrušově 
stála již od roku 1851 a byla první 

v celé tehdejší monarchii. Hrušov 
býval významným průmyslovým 
centrem. Jak nakonec naznačují 
i hornická kladiva ve znaku, těžilo 
se zde uhlí, a to už od roku 1838. 
Vůbec první písemná zmínka 
o Hrušovu pochází z roku 1256.
 

O znacích. Kde se vlastně vzaly? 

Sportovní soutěž slezskoostravských škol má již pětiletou tradici

Pohár starosty tentokrát pro Bohumínskou

ZŠ BOHUMÍNsKÁ. Obě družstva školy tentokrát nejlepší. FOTO/JAN KRÁL

O čtyři nové kamery byl v uply-
nulých dnech rozšířen městský 
kamerový monitorovací systém. 
Kamery byly umístěny v městské 
části Kunčičky. Monitorují zde dění 
v lokalitách, kde ve větší míře do-
chází k narušování veřejného po-
řádku a páchání trestné činnosti. 
Vyhodnocovací pracoviště pro tyto 
kamery se nachází na pracovišti 
městské policie ve Slezské Ostravě 

– integrované výjezdové centrum. 
To umožní v případě potřeby co 
nejrychleji vyslat hlídku městské 
policie, která se bude pohybovat co 
nejblíže místu události, a to v rámci 
jedné oblasti. Věříme, že tímto opat-
řením dosáhneme zlepšení stavu 
veřejného pořádku a zvýšení bez-
pečnosti občanů v této lokalitě.

Vladimíra zychová, 

Městská policie Ostrava

MONITORING. Nové kamery městské policie hlídají Kunčičky. FOTO/MPO

Nové kamery v Kunčičkách

Tenisový klub Antošovice uspo-
řádal třetí březnovou sobotu ve 
sportovním areálu Ridera v Os-
travě-Vítkovicích již druhý ročník 
badmintonového turnaje smíšených 

čtyřher. Turnaje se zúčastnilo osm 
smíšených párů, které bojovaly, za 
podpory řady fanoušků, o prvenství 
v tomto turnaji. Po řadě výborných 
a dramatických utkáních se v boji 

o konečné vítězství utkaly páry 
manželů Gaubových a Machových, 
kdy po takřka profesionálním vý-
konu si prvenství v turnaji nene-
chal ujít manželský pár Gaubových. 
Třetí příčku obsadil smíšený pár M. 
Gavlík s partnerkou. Celý turnaj 
byl organizátory precizně připraven 
a všichni zúčastnění se již těší na 
příští ročník turnaje.

Mgr. Marcela Schullová

BADMINTON. Druhý ročník turnaje smíšených čtyřher v badmintonu uspo-
řádal Tenisový klub Antošovice. FOTO/ARcHIV

Turnaj v badmintonu
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3) Okolo roku 1900 vyšlo nákla-
dem Matice Ostravské a naklada-
tele J. Slováka v Kroměříži několik 
pohlednic pod souhrnným názvem: 
Stará Ostrava. Motivy byly pře-
vzaty z fotografií, které pořídil ve 
2. polovině 19. století ostravský fo-
tograf Antonín Brand. Dle badatele 
Josefa Frűhwirta fotograf A. Brand 
vytvořil sérii záběrů Mor. Ostravy, 
včetně často reprodukovaných fo-
tografií ostravského náměstí pro 
album, které bylo v přepychové 
adjustaci předáno jako dar císaři 
Františku Josefu I. při jeho ná-
vštěvě města v roce 1880. 
Tato dopisnice, která vyšla pod 
názvem Pohled z Jaklovce, prošla 

poštou 13. 8. 1900. Celkovému pohledu dominuje kostel sv. Václava, věž staré radnice a stavba sv. Lukáše. 
V popředí je stále patrný pilíř řetězového mostu, vedle kterého vyrostla v roce 1875 rozsáhlá budova tzv. Te-
resien haus. Do panoramatu je již také včleněna hlavní židovská synagoga s dvojicí věží v maurském slohu, 
postavená v roce 1879. Na pravé straně snímku se vypíná německá nižší reálná škola, otevřená ve školním roce 
1879–80, která se stala jedním z největších ústavů na Moravě.

2) Tato litografie Jacoba Alta z roku 1855 je v literatuře uváděna pod názvem 
Pohled na Moravskou Ostravu z Jaklovce. Dominantou obrazu je věž kostela 
sv. Václava, pod níž je zachycen řetězový most, který se zřítil v roce 1886, 
a budova lékárny sv. Prokopa. V pozadí, vpravo od kostelní věže, je věž staré 
radnice, mezi nimi je vidět komín jámy Antonín, založené roku 1840, která se 
nacházela před divadlem Ant. Dvořáka. Zcela vzadu jsou komíny Vítkovic-
kých železáren. Vpravo od radniční věže vyniká komín jámy Karolina, patrná 
je také alej topolů podél cesty do Přívozu s kaplí sv. Lukáše. Těsně u okraje se 
nachází jáma Šalamouna založena roku 1845, jež se tehdy hloubila. Vpravo 
v popředí je jáma Josef na Zámostí, ta se nacházela v bezprostřední blízkosti 
dnešního Gagarinova náměstí. 

S rozvojem grafických technik za-
čalo být věrné zobrazování měst 
v umělecké tvorbě samostatným 
oborem. Panoramata měst bývala 
zakomponovaná do okolní krajiny 
a obsahovala typické detaily města 
s kostelními věžemi, střechami 
domů a významnými stavbami. 
Pro svou práci umělec vyhledával 
vhodná místa, zpravidla to byly 

okolní kopce a vyvýšeniny. Od po-
loviny 19. století byl jedním z nej-
významnějších představitelů této 
tvorby na Ostravsku rakouský ma-
líř a grafik Jacob Alt (1789–1872). 
Jeho litografie a akvarely zachyco-
valy změny v postupné urbanizaci 
Ostravy, která již neměla hradby 
a novou atmosféru začala vytvářet 
postupná industrializace. 

Pohled na Ostravu je nejkrásnější ze Slezské
1
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1) Ze standardní úrovně Altovy litografické produkce se vymyká akvarelová studie, zachycující pohled na 
Ostravu z míst bývalé Neumannovy jámy u dnešního slezskoostravského hřbitova. Tato studie představuje 
snad nejkrásnější vedutu Ostravy, která vznikla v druhé polovině 19. století. Ostrava s okolím je zde pre-
zentována s realistickou věrností, charakteristickou pro Altovu tvorbu. Identifikace dnes již neexistujících, 
nebo zásadně změněných stavebních objektů patrných na akvarelové studii se opírá o určení provedené ing. 
Aloisem Holaněm: Ostrava je zde představena s oběma věžemi, kostelní a radniční. Po levé straně vedle sku-
piny stromů vyčnívá komín jámy Trojice založené roku 1840 a těsně při levém okraji jsou dva komíny jámy 
Karoliny založené roku 1842. Z dolního pravého rohu vede cesta údolím Burně. V místech dřevěné chalupy 
vpravo stála jáma Emma. Vpravo na kopci dýmají komíny jámy Jindřich na Jaklovci založené roku 1832 
a níže Wilczekovy Josefské jámy. 

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil Česlav 

Piętoň. Fotografie osobní archiv Česlava Piętoně.

4) Také tato pohlednice Pozdrav z Moravské Ostravy byla pořízena ze Slezské 
Ostravy. Byla vydána nakladatelem R. Papauschem a poštou prošla 9. 8. 1899. 
Charakter města se s přibývající výstavbou začíná měnit. Dvě tradiční do-
minanty města, kostel sv. Václava a stará radnice, jsou obohaceny stavbou 
baziliky Božského spasitele, která byla postavena v letech 1883–89. Řetězový 
most po tragickém neštěstí je již nahrazen mostem obloukovým, který vyrobily 
vítkovické železárny. Ze starší zástavby Slezské Ostravy v popředí zaujme ko-
mín slezskoostravské obecní elektrárny, vybudované v roce 1895. Vlevo od něj 
je patrná budova jámy Josef, která se nacházela v místech dnešního parčíku 
při Bohumínské ulici za zastávkou MHD u Gagarinova náměstí.

2

3

5) S rozvojem průmyslu v Ostravě 
se postupně stíral poetický ráz města 
a okolí. Dobové pohlednice názorně, 
s kronikářskou přesností dokumen-
tují nastalé změny. Pohlednice Po-
zdrav z Mor. Ostravy, vydaná ve 
dvou jazykových mutacích / Gruss 
aus Witkewitz / prošla poštou 2. 3. 
1906, dokládá atmosféru Ostravy 
těch let, jak se jevila diváku z výšin 
Slezské Ostravy. Malebné divadlo ži-
votem pulsujícího města se často stá-
valo inspiračním zdrojem básníků, 
spisovatelů a publicistů. Jedním 
z těchto literátů byl i Ant. Hořínek: 
„… Stmívalo se. Zahaleno mlhavým 
šerem večera a černým závojem 
kouře z komínů šachet a Vítkovic-
kých železáren vystupujících v obrovských plazivých kotoučích, rýsovala se 
Ostrava v zajímavý obraz. Ulice zářily světlem a dýchaly hlučným životem. 
Od Žofinské hutě a Vítkovických železáren vyvalil se chvílemi obrovský pla-
men, hrající do všech barev a odstínů. V ztemnělé noci zdálo se, jako by peklo 
otevřelo svou rozžhavenou tlamu. Zuřivě, jako by chtěl strávit vše ve vzduchu, 
roztáhl se do výše i šíře, ve vzteku rozhodil tisíce jisker a náhle zmizel, aby po 
chvíli opětně s novou silou vyrazil. Ztemnělá noc se vyjasnila. Pekelná tlama 
znovu se zavřela a noc ztemněla ještě více…“

6) Ještě dnes žije na Slezské Os-
travě celá řada pamětníků, kteří 
měli jedinečnou příležitost sledo-
vat každodenní dramatické před-
stavení ohňových a kouřových 
efektů spojených se zvukovou 
kulisou ostravských průmyslových kolosů z výšiny Hladnova. Tyto nezapomenutelné zážitky byly po léta 
přirozenou atrakcí Ostravy, která v mnoha ohledech převyšovala soudobé nákladné efekty příležitostných 
ohňostrojů. Tato pohlednice s názvem Witkowitz-Hochöfen, vydaná v roce 1922 nakladatelem G. Herrlige-
rem, je jedním z mnoha desítek podobně laděných záběrů, které působivou formou důstojně reprezentovaly 
Ostravu u nás i ve světě. 

5

6
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Důležité informace pro občany

Informace 
k podnikání

Výkup aut. •	 Peníze ihned na ruku. T: 604 118 269. Vykoupím přede-
vším Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.
Udělám	 za	 vás•	  malby, nátěry, údržbu bytů, rodinných domů, domác-
ností. Instalatérské práce, obklady, dlažby, podlahové krytiny, sestavování 
koupelen, kuchyňských linek, nábytku. Výškové práce, sanitární tech-
nika, montáž, demontáž. Opravy a jiné služby po dohodě. 731 259 193.

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 dubnu 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. dubna 2012

www.slezskaostrava.cz, www.slezskaostrava.tv

Inzerce

Kontejnery na objemný odpad 
z domácností nejsou určeny 
pro podnikatelské subjekty. Do 
kontejnerů ukládejte jen vel-
koobjemový odpad, nepřepl-
ňujte je a neukládejte do nich 
nebezpečný odpad a elektro-
odpad, jež lze bezplatně ulo-
žit do některého z 18 sběrných 
dvorů OZO Ostrava. Další in-
formace naleznete na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz 
nebo bezplatné telefonní lince 
800 020 020.
 Odbor TSKzaH

Rozmístění kontejnerů pro 
sběr velkoobjemového od-
padu v období od 16. 4. do 
25. 4. 2012

16. dubna – Slezská Ostrava
Nová Osada – u ul. Bernerovy
Na Jánské – křiž. s ul. Michálko-
vickou

Zapletalova – u domu č. 10
Miloše Svobody – křiž. s Klímkovou
Bohumínská (Kamenec) – u domu č. 53
Šachetní – křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová – u domu č. 14
8. března – u domu č. 16
Hradní – křiž. s ul. Na Závadě

17. dubna – Antošovice
Antošovická – křiž. s ul. Lopu-
chovou 

17. dubna – Koblov
Antošovická – Na Tabulkách
Lamař – křiž s ul. Koblovskou
Antošovická – u samoobsluhy
K Háječku – křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická – U Nové šachty
Žabník – křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště – křiž. k bývalým ka-
sárnám
Blatouchová – naproti č. 272

18. dubna – Muglinov
Okrajní – křiž. s ul. Švédskou 

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

19. dubna – Heřmanice
Požární – u hasičské zbrojnice 
U Vlečky – křiž. s ul. Nad Vo-
dárnou
Banášova – křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova – křiž. s ul. Marešovou
Parcelní – křiž. s ul. Gruntovní
Záblatská – křiž. s ul. Vrbickou
Stožární – křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova – naproti domům č. 50–52
Kubínova – parkoviště mezi č. 58 
a 56

23. dubna – Slezská Ostrava
Na Burni – křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská (Kamenec) – parko-
viště za domem č. 40–48
Olbrachtova – křiž. s ul. M. D. 
Rettigové
Nad Ostravicí – křiž. s ul. 
Dudovou
Bohumínská (Kamenec) – u domu 
č. 57 
Bohumínská (Kamenec) – u domu 
č. 49
Keltičkova – křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská – u parčíku
Bohumínská (Kamenec) – u domu 
č. 60

24. dubna – Kunčice n. Ostra-
vicí
Bednářská – křiž. s ul. Sladovou
Serafínova – křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky – mezi ul. Blokovou 
a Nogovou

24. dubna – Kunčičky
Škrobálkova – křiž. ul. Pstruží
Pstruží – křiž. s ul. Nadační

Lorišova – křiž. s ul. Osadní
Polní Osada – křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova – u domu č. 199
Na Rampě – křiž. s ul. Pernerovou

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

25. dubna – Kunčice n. Ostra- 
vicí 
Ostravického – křiž. s ul. Zdob-
nou

25. dubna – Slezská Ostrava
Slívova – křiž. s ul. Na Souvrati
Kramolišova – křiž. s ul. Čtver-
covou
Hormistrů – křiž. s ul. Pastr-
ňákovou
Klímkova – u křiž. s ul. Červen-
kovou

Chcete začít podnikat v České re-
publice nebo v některé z členských 
zemí Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru či ve Švý-
carsku? Chybí vám informace a ne-
víte, kde a jak je získat? Nechte 
zjišťování faktů, které Vám usnadní 
vstup do podnikání, na nás – jed-
noduše se obraťte na Jednotné kon-
taktní místo. 
Poskytujeme informace především 
o podnikání v České republice a v Ev-
ropské unii, uznávání kvalifikací 
a vysílání pracovníků, rádi Vám také 
poradíme, kam se obrátit v případě 
spotřebitelských problémů, v případě 
potřeby řešení sporů či s komunikací 
se zahraničním úřadem. Víme také, 
kde se informovat ohledně podmínek 
zaměstnávání osob a požadavků na 
výrobky, které chcete distribuovat na 
vnitřní trh Evropské unie.
Bezplatné služby Jednotného kon-
taktního místa již za jeho téměř 
dvouletou existenci využilo velké 
množství občanů, naši pracovníci 
zodpověděli téměř šest stovek do-
tazů. Rychlost a kvalitu odpovědí 
na položené dotazy ocenili nejen 
občané, ale také Ministerstvo prů-
myslu a obchodu, které Jednotné 
kontaktní místo Ostrava vyhodno-
tilo jako nejlepší z řady kontaktních 
míst v České republice. Také to 
může být jedním z důvodů, proč vy-
užít naše služby a získat informace, 
které pro Vás budou odrazovým 
můstkem k zahájení podnikání. 
Pracovníkům Jednotného kontakt-
ního	 místa můžete položit dotaz 
osobně na Živnostenském úřadě Ma-
gistrátu města Ostravy, telefonicky 
na čísle 599 443 148 nebo elektronic-
kou poštou na adrese jkm@ostrava.
cz. Více informací na www.ostrava.
cz. S našimi službami budete před 
konkurencí o krok napřed!

5. 4. 2012  Hurá prázdniny – turistický výlet
6. 4. 2012  Pane, pojďte si hrát – Pod ulitou – ekologická ex-

kurze pro děti
11. 4. 2012  Všechny barvy zeměkoule aneb Vítejte v re-

klamě! – slavnostní vyhlášení výtvarné a keramické 
soutěže

11. 4.–11. 5. 2012 Všechny barvy zeměkoule aneb Vítejte v re-
klamě! – vernisáž výtvarné a keramické soutěže

15. 4. 2012  V rytmu tance – taneční soutěž
17. 4. 2012 Den Země – prezentace SVČ na nám. SNP 

v Ostravě-Zábřehu 
20. 4. 2012 Den Země – prezentace organizací, soutěže, vý-

tvarné dílny, orientační závod, lesní stezka, ekolo-
gické akce v Komenského sadech (8.30–16.00 hod.) 

20. 4. 2012 Dětská tisková konference pro děti a mládež 
ostravských školních časopisů – „Máme rádi 
zvířata aneb Jak se žije ošetřovatelům v zoo“

22. 4. 2012  Uzávěrka zasílání básní dětí do Almanachu 2012
CELÝ	MĚSÍC:
Denně 13.00–15.00 hod. mimoškolní klub SVČ Rošťáci – pro školní děti. 
Každou středu 17.00–19.00 hod. klub Mediator – pro děti, které se setká-
vají s moderními záznamovými médii. Informace na www.svcoo.cz.

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava

Kytarový virtuos, skladatel a pro-
fesor pražské Akademie múzic-
kých umění Štěpán Rak zahraje 
v kostele sv. Františka a Vik-
tora v Ostravě-Hrušově. Jeho 
sólový recitál bude mít podobu 

benefičního koncertu. Koná	 se	
v	neděli	22.	dubna	od	17	hodin. 
Vstupné je 200 Kč. „Těšíme se na 
účast posluchačů,“ říká za orga-
nizátory Miriam Prokešová. Info 
o předplatném: 777 982 902. 

Štěpán Rak v Hrušově

Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu z domácností


