
Blíží se konec léta 
a jako každoroč-
ně si o změnách 
na Slezské Os-
travě povídáme 
s místostarostkou 
MUDr. Hanou 
Herákovou.

Paní místostarostko, na Slez-
ské Ostravě se snažíte pořád 
něco zlepšovat, která změna 
Slezské Ostravy vás letos těší 
nejvíce?
Jednoznačně nové dětské hřiště na 
Keltičkově ulici. Podařilo se nám ho 
vybudovat po téměř čtyřletém úsilí. 
Byl to můj slib maminkám, že udě-
lám všechno proto, aby i Slezská měla 
svoje krásné dětské hřiště. A nebylo 
to vůbec jednoduché, protože místo, 
pozemky, které byly pro hřiště ide-
ální, obec dříve prodala na výstavbu, 
jak já škaredě říkám „panelových“ 
domů. Muselo se nejdříve podařit pře-
svědčit nového majitele a magistrát, 
aby vzájemně souhlasili se směnou 
pozemků, a poté na opětném převodu 
těchto pozemků na naši obec. Proto 
vše trvalo tak dlouho. Původně jsme 

se domnívali, že se nám podaří sehnat 
peníze na výstavbu z dotací, letos 
jsme ale dotaci nedostali, tak Slezská 
Ostrava hřiště zaplatila z vlastních 
zdrojů. Hřiště bylo už dlouho pro 
místní děti i jejich rodiče prioritou. 
Jsem ráda, že když jedu z práce, vidím 
děti i jejich maminky, jak si to tam 
užívají, a z toho mám letos největší 
radost. Myslím, že se vše nakonec po-
dařilo k radosti nás všech.

Další nepřehlédnutelnou no-
vinkou je i lešení kolem Slez-
skoostravské radnice…
I když se to někomu může zdát zby-
tečné, i takové názory se objevují, 
radnice novou fasádu potřebuje, ne-
můžeme si dovolit důsledně se nesta-
rat o takovou památku jako je naše 
slezskoostravská radnice. Oprava 
fasády probíhá částečně za finanční 
spoluúčasti města. Veškeré opravy 
se dějí pod pozorným dohledem pa-
mátkářů. V novém kabátě by radnice 
měla být do konce roku.

Pokud budeme pokračovat 
procházkou z Keltičkovy uli-
ce kolem radnice a dál na Ná-

městí J. Gagarina, přijdeme na 
novou dlažbu.
Náměstí J. Gagarina, prostor před 
naším úřadem, konečně začíná být 
upravený. Loni obvod opravoval dolní 
půlku náměstí, vznikly nové parko-
vací plochy, nyní je opravena už i ta 
druhá část. Postupně, jak přicházejí 
peníze, budou opraveny i chodníčky 
uprostřed náměstí. Rádi bychom vše 
letos dokončili. V projektu se neza-
pomnělo ani na zeleň. Její úprava při-
jde na řadu buď již letos na podzim, 
nebo příští rok na jaře.

Nedaleko je nově opravený 
podchod na Bohumínské ulici.
Oprava tohoto podchodu byla rovněž 
plánovaná a lidem slibovaná několik 
let, letos jsme na ni konečně dostali 
peníze z města. Je výborné, že se 
děti už v prvních školních dnech 
dostanou do nedaleké školy nejen 
bezpečně, ale také civilizovaně. 
Dřívější stav podchodu po důkladné 
opravě už volal opravdu hodně. My 
tady na radnici vnímáme, že je třeba 
opravit i sousední parkoviště na síd-
lišti. Hned, jak nám to naše finanční 
situace dovolí, parkoviště budeme 
opravovat. Pro Slezskou to patří 
k jedné z priorit. 

A ty další priority?
Určitě katastrofální cesty v Heřma-
nicích, hlavně ty po uložení nové 
kanalizace. Konečně se v některých 
ulicích Heřmanic začala dělat nová 
kanalizace, po které místní lidé už 
léta letoucí volali. Stavba ovšem 
znamená rozbití cest a vybudování 
zcela nových. Doufáme, že město 
bude vstřícné a uvolní peníze na 
stavbu cesty na ulici K  Maliňáku, 
kde byla kanalizace dokončena 
v těchto dnech. Současný stav je 
neúnosný. Těch priorit je více, to 
by bylo na další rozhovor.

Jaké další opravy se dějí?
Jsou ještě prázdniny, tak určitě 
změny na našich školkách, pro 
naše nejmenší a jejich rodiče. 
Nový kabát a opravy na MŠ na Ko-
merční ulici v Muglinově. Vnitřní 
úpravy by měly následovat napřes-
rok. Úpravy a opravy jsou i v MŠ 
v Koblově. Vzhledem k tomu, že 
v budoucnu chceme vybudovat 
dům pro seniory v Antošovicích, 
stěhuje se třída školky z Anto-
šovic do Koblova. V Koblově se 
tak kapacita mateřské školy rozši-
řuje a v souvislosti s tím i ta část 
zatepluje.

Na řadu nyní přijdou i někte-
ré školní zahrady…
Na jaře jsme podali žádosti o do-
tace na úpravy zahrad u školy a ně-
kterých školek. Podařilo se nám 
získat peníze díky městské komisi 
životního prostředí. Velký podíl na 
tom má náš kolega v zastupitelstvu 
a člen komise na městě Ing. Jiří 
Šárek, tomu patří velký dík. Ještě 
letos tak můžeme upravit zahrady 
dětem v základní škole i školce na 
ulici Bohumínské, v Koblově, a na 
ulici Slívově. 

Jak vypadá stavba nízkopra-
hového centra v Kunčičkách?
Budova v Kunčičkách pro Níz-
koprahové centrum pro děti a mlá-
dež je před dokončením. Stavbu 
si provádělo samo město bez 
naší účasti. To je určitě potěšující 
zpráva.
Těch věcí, které se na Slezské letos 
opět daří udělat, i přes podstatně 
horší finanční podmínky jako loni, 
je hodně, snažíme se našim lidem 
život na Slezské zpříjemňovat 
a zlepšovat, jak jen to jde. Všechno 
je to ale otázka peněz, kterých pro 
tak rozlehlý obvod není nikdy dost.
 /jk/ 
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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 
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Nové 
hřiště pro děti vyrostlo na 
ulici Keltičkova ve Slezské 
Ostravě.

Vybudoval ho Městský obvod Slez-
ská Ostrava. Jedná se tak o první 
veřejně přístupné dětské hřiště 
v této lokalitě. Stavba byla zapo-
čata v měsíci červnu a již počátkem 
srpna si zde hrály děti z okolních 
domů. Hřiště je situováno v mír-
ném svahu v blízkosti obytné zóny, 
a okolní zástavba je tvořena vět-
šinou čtyřpodlažními bytovými 
domy nebo rodinnými domy. Cílem 
bylo vybudovat „barevné a živé“ 
hřiště pro děti.
Díky výstavbě hřiště se zkul-
tivoval celý prostor. Hřiště se 

architektonicky začlenilo do okol-
ní zástavby a svým mobiliářem 

a barevností odpovídá představám 
„malých uživatelů“.

Součástí hřiště je velká herní se-
stava, řetězová houpačka, trojhran, 

dále dětský kolotoč, kreslící tabule 
s počítadlem, tři houpadla, talíř na 
pružině, kladina a vahadlová hou-
pačka. Je zde také možnost využití 
pitné vody, takzvané pítko. Na zemi 
jsou položeny pryžové dlaždice 
a celkově je prostor oplocen.
Celá výstavba dětského hřiště byla 
hrazena z finančních prostředků 
městského obvodu Slezská Ostrava.
 /red/ 

Za tři měsíce vyrostlo místo, kde si mohou hrát děti ze Slezské Ostravy
Nové dětské hřiště na Keltičkově ulici

Líbí se: klouzačky, kolotoč, houpačka…
Na nové dětské hřiště přivedla děti 
ředitelka Mateřské školy Požární 
Lenka Anežková. „Chtěli jsme dnes 
hřiště dětem ukázat. Jsme tady úplně 
poprvé. Na hřišti je velmi příjemné 
prostředí. Vše je bezpečné. Děti tady 
mají možnost různých druhů zábavy. 
Evidentně se nenudí,“ konstatovala 

ředitelka. Blesková anketa mezi 
dětmi potvrdila, že se děti s hřiš-
těm sžily. „Dobrá je houpačka, 
jsem překvapený, hřiště jsem ještě 
neviděl. Bydlím nedaleko, budu 
sem chodit,“ řekl šestiletý David. 
Pětiletá Kristýnka potvrzovala, že 
se jí nejvíc líbí houpačka, kolotoč 

i klouzačky. Čtyřletou Gábinu zase 
zaujal kolotoč a také pískoviště. 
„Určitě budeme o hřišti informo-
vat rodiče a budeme jim novinku 
doporučovat. Někteří rodiče se už 
o nové hřiště zajímali, nevěděli 
přesně kde je,“ uvedla ředitelka 
Anežková. /red/ 

NA NOVÉM. Děti se na hřišti na Keltičkově ulici zjevně nenudí. FOTO/JAN KRÁL

Nové hřiště. Radnice s lešením. Podchod na Bohumínské před a po opravě.

Oprava Mateřské školy Komerční.

Viditelné změny na Slezské

Zasedání zastupitelstva 
m ěst s kého obvod u 
se uskuteční 20. září 
2012 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.
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SLEZKÁ OSTRAVA/Okolí 
Slezskoostravského hradu 
čeká v příštích měsících zá-
sadní proměna.

Přestěhuje se sem mimo jiné i Mi-
niuni, atrakce, která nyní stojí za 
Divadlem Antonína Dvořáka v Mo-
ravské Ostravě. „Návštěvníci to bu-
dou mít z hradu kousek do Miniuni 
a naopak. Zatím byla vzdálenost 
pro některé z návštěvníků příliš 
velká,“ vysvětluje ředitel společ-
nosti Ostravské výstavy a.s. Karel 
Burda. 
Minuni je areál se třiceti čtyřmi 
modely významných světových 
staveb, jakými jsou Eiffelova věž 
nebo šikmá věž v Pise. „Za rok Mi-
niuni navštíví až 35 tisíc dospělých 
a dětí,“ doplňuje Burda.

Stěhovat se bude na upravené 
území kolem hradu. „Ministerstvo 
financí schválilo na úpravy území 
kolem hradu částku 50 milionů ko-
run z programu na nápravu důlních 
škod,“ informuje ředitel Ostrav-
ských výstav. Nyní se čeká jen na 
to, až ministerstvo vybere vítěze 
výběrového řízení, který práce ko-
lem hradu provede. „Upravena bude 
zeleň kolem hradu, a to až k pumpě 
Shell na Těšínské ulici. Vzniknou 
nové chodníky i parkovací plochy. 
V okolí hradu vyrostou dva velké 
valy. „Lidé si budou moci na trav-
naté svahy sednout, v zimě se po 
nich mohou prohánět děti na sa-
ních a v létě zase na kolech,“ popi-
suje změny ředitel Burda. Na nově 
opravených plochách půjde pořádat 
i nejrůznější kulturní a sportovní 

akce. Podle Karla Burdy tak 
vznikne široce využitelné území, 
na kterém budou vysazeny speci-
ální zátěžové trávníky.
„Pro Slezskou Ostravu je to velice 
dobrá zpráva. Jsme rádi, že budeme 
mít na svém území po zoologické 
zahradě, haldě Ema a samozřejmě 
hradu i další hojně navštěvovanou 
atrakci,“ komentuje stěhování are-
álu Miniuni na Slezskou místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková. 
„Upravené území kolem hradu tak 
ještě mnohem více ožije,“ těší se. 
„Všechno už je připraveno, če-
káme jen na ministerstvo financí. 
Pokud rozhodne rychle, bude na 
jaře příštího roku vše hotovo,“ říká 
Karel Burda o časovém harmono-
gramu plánovaných změn.
 /jk/

Okolí Slezskoostravského hradu čekají změny. Přibude i Eiffelova věž

Miniuni se přestěhuje na Slezskou Ostravu

PROMĚNA. Slezská Ostrava bude mít na svém území další hojně navštěvo-
vanou atrakci. FOTO/ARCHIV

Technické služby, a.s. Slezská Os-
trava provedly v období od května 
do června letošního roku kompletní 
vyčištění místních komunikací ve 
správě městského obvodu Slezská 
Ostrava, Radvanice a Bartovice, 
a letos poprvé také ve Vratimově 
a v Šenově.

Čištění bylo provedeno nejmoder-
nějším zametacím vozem Merce-
des – Scarab, zvaným „Mýval“, 
vybaveným vysokotlakou mycí liš-
tou a schopným zachytit i drobné 
prachové částice PM10. V uvede-
ných lokalitách bylo vyčištěno cel-
kem 409 km místních komunikací. 

Mýval přitom najezdil více než 
960 km (každá silnice se musí 
projet dvakrát tam a zpátky), spo-
třeboval téměř 300 metrů krychlo-
vých vody a posbíral více než 400 
tun prachu.
Toto takzvané nadlimitní čištění 
bylo provedeno díky sponzorské 
podpoře firmy ArcelorMittal Os-
trava a.s., která výše zmíněným ob-
vodům a obcím poskytla finanční 
prostředky na úhradu nákladů na 
čištění místních komunikací. 
Nadlimitní čištění se koná jednou 
ročně, a v obvodech Slezská Ostrava 
a Radvanice a Bartovice se takto 
čistilo již potřetí. Vzhledem k pod-
mínkám Ostravska by jistě přispělo 
ke snížení prašnosti a zlepšení ži-
votního prostředí pravidelné čištění 
komunikací touto formou například 
jednou měsíčně. Prach na silnici, 
který se zvedá po projetí aut a víří 
vzduchem, je jedním z nejvíce obtě-
žujících faktorů způsobujících lidem 
dýchací potíže. A prach na silnice 
sedá každý den.

Ing. Pavel Kollár, 

předseda představenstva 

Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava

Mýval snižoval prašnost

ČISTOTA. Speciální vůz brázdil ulice Slezské Ostravy. FOTO/ARCHIV

Nový bytový dům s dvaadvaceti 
byty vyrostl v ulici U Staré elekt-
rárny nad Náměstím J. Gagarina. 
V domě jsou dva až čtyř pokojové 
byty s obytnými plochami od 45 do 
119 metrů čtverečních. „Už osmde-
sát procent bytů máme prodaných,“ 
popisuje zájem o bydlení na Slezské 
Ing. Michal Teper, obchodní ředitel 
společnosti Imos development, která 
projekt realizuje.

Prodány jsou mimo jiné i dva nej-
větší byty v ceně pěti a půl milionu 
korun s velkými terasami v nejvyš-
ším poschodí domu. Nejlevnější byty 
v novém domě stojí přes jeden a půl 
milionu korun. „Kolaudace domu se 
uskuteční v říjnu. Upravíme zeleň, 
okolí domu bude zatravněno,“ plá-
nuje Teper. Původní projekt počítal se 
třemi stejnými domy v jedné lokalitě, 
vznikl ovšem ještě před krizí, která 
výrazně ovlivnila prodeje nových 
bytů. „V září se chceme definitivně 
rozhodnout, jestli postavíme další 
dům. Pokud prodeje budou pokračo-
vat tak jako nyní, myslím, že stavět 
určitě budeme,“ konstatuje Teper. 
Podle něj je o bydlení v této části 
Slezské značný zájem. „Jde o loka-
litu, ve které budou chtít lidé bydlet. 
Velmi dobře se nám také spolupra-
cuje se zástupci obvodu Slezská Os-
trava, což není všude úplně běžné,“ 
pochvaluje si Teper. /red/

Nové byty na Slezské

PŘED KOLAUDACÍ. Většina nových 
bytů v novém domě už má majitele. 
 FOTO/JAN KRÁL

Další akci v rámci projektu Stop 
kriminalitě na seniorech připra-
vil úsek prevence Městské policie 
Ostrava pro seniory městského 
obvodu Slezská Ostrava z Domů 
s pečovatelskou službou na ulici 
Hladnovská v Muglinově a na ulici 
Heřmanická ve Slezské Ostravě 
a z klubů seniorů. Tentokráte se 
senioři vydali ve dnech 20. a 21. 

června na prožitkový pobyt ve 
Starých Hamrech. Ubytování bylo 
zajištěno v hotelu Čertův hrádek. 
Kromě procházky v přírodě zde 
na všechny čekal rovněž naučný 
interaktivní program. Strážníci 
připravili například fiktivní před-
váděcí akci v rámci prevence pod-
vodů páchaných na seniorech. Ve 
fiktivní smlouvě na zboží určovali 

ty pasáže, na které si občané mu-
sejí dávat pozor, nechtějí-li později 
splakat nad výdělkem. Senioři na 
pobytu získali důvěru v pomoc 
strážníků v různých situacích re-
álného života. Po celou dobu po-
bytu také přálo počasí a většina si 
přivezla zpět do reality nevšední 
zážitky.
 /red/

Senioři na prožitkovém pobytu

BESKYDY. Senioři ze Slezské na dvoudenním pobytu ve Starých Hamrech.  FOTO/ARCHIV

Září v knihovnách
Literární olympijské hry 2012 – zábavný test se sportovní tematikou
Projekt LOH 2012 je financován v rámci 
dotace statutárního města Ostrava – 
městský obvod Slezská Ostrava
HLADNOVSKá 49, MUGLINOV
LETEM SVĚTEM – celoroční blok pro děti – soutěže, kvízy
1) Česká republika – zábavný test pro děti, září během půjčování
Zábavný test s knižní tematikou – září během půjčování
Kabát na knihy – výtvarná dílna, výroba obalů na knihy, pondělí 3. 9., 
14.00–16.00 hodin
Knihovnické básnění – skládejte rýmy a vymyslete krátké básničky, 
tentokrát téma: knihovna, září během půjčování
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 17. 9., 15.00 během půjčování
Jistebnické rybníky – výstava fotografií, září–říjen, během půjčování
Hvězdy českého předválečného filmu – výstava fotografií, září během 
půjčování
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Ivan Klíma, Mika 
Waltari, září během půjčování
Představujeme alternativy – výstavka dopravně-ekologických publikací,
17.–21. 9. během půjčování
Jít správnou cestou – test k bezpečnosti silničního provozu, 16.–22. 9. 
během půjčování
Jedeme v tom spolu, jedeme do knihovny! – Přijeďte k nám do 
knihovny na nemotorovém dopravním prostředku a podpořte tak ETM 
2012! Majitel nejnápaditějšího dopravního prostředku bude odměněn; 
budeme fotografovat, vystavovat, 16.–22. září během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Rychle a bezpečně! – hravé odpoledne pro děti, testy a doplňovačky 
z dopravní výchovy, úterý 18. 9. během půjčování

SLEZSKÁ OSTRAVA
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KUNČIČKY/Památkově chrá-
něné objekty někdejšího 
Dolu Alexandr v Kunčičkách 
září novotou. 

Opraveny byly díky aktivitám 
Charity sv. Alexandra. Tato orga-
nizace vznikla v Kunčičkách před 
jedenácti lety. Postupně začala 
opravovat tři památkově chráněné 
objekty někdejšího dolu pro provoz 
chráněných dílen a další sociální 
využití. Všechny byly v žalostném 
stavu. Nyní je cíl splněn. Opravena 
je už i poslední ze tří budov, které 
památkáři říkají „administrativní 
budova“. Chráněné bydlení zde 
našlo devět osob s dlouhodobým 
duševním onemocněním. V prv-
ním patře jsou dvě bytové jednotky, 
v jedné bydlí tři ženy a v druhé šest 
mužů. V přízemí je výuková míst-
nost, kuchyň a zázemí pro sociální 
pracovníky, kteří se o klienty sta-
rají. Ideálním výsledkem je, aby se 
klienti chráněného bydlení naučili 
hospodařit, i postarat se o sebe 
a osamostatnit se. Podobné pro-
gramy jsem viděl v Německu,“ říká 
o obyvatelích chráněného bydlení 
ředitel Charity sv. Alexandra Ing. 
Pavel Folta. Obyvatelé si sami musí 
platit nájemné, případně další nad-
standardní služby, a v daném pro-
středí mohou žít maximálně pět let. 
„Zájem o takové ubytování je u nás 
obrovský,“ říká Folta.
Jenže, než se administrativní bu-
dova proměnila na obyvatelnou, 
čekala na lidi z Charity spousta 

dobrodružství. Dvanáct mili-
onů na opravu se podařilo získat 
z fondů EU, přestavovat se začalo 
loni v květnu. „Několikrát stavbu 
vykradli. První firma, provádějící 
opravu, to po několika týdnech 
vzdala, když jejím pracovníkům 
zmizelo nářadí. „Aby se mohlo 

pokračovat na opravách, museli 
jsme přijmout čtyři lidi, kteří bu-
dovu nepřetržitě hlídali. Zedníci 
každý den stavěli lešení, a zase ho 
sklízeli. Jen s největším úsilím se 
dalo krádežím zabránit,“ popisuje 
Folta specifické potíže provázející 
stavbu v Kunčičkách. Kromě zlo-
dějů trápila stavitele i vlhkost. Když 
stavbu dokončili a začali topit, celá 
budova se proměnila ve vodou na-
pitou houbu. „Dovezli jsme několik 
vysoušečů, které běžely naplno celé 
dny i noci,“ konstatuje Folta.
Budovy pocházejí z přelomu století, 
těžit se začalo na dole Alexander 
v roce 1898, v roce 1992 se s těžbou 
přestalo. Je zajímavé, že zachránci 
areálu vlastně nevědí, jak původně 

vypadal. „Pátrali jsme v archivech 
po fotografiích, ale marně. Existují 
jen fotografie šachty směrem od 
železnice, ale na nich areál vidět 
není,“ krčí rameny ekonom charity 
Věnomír Merta. Při svém vzniku 
koupila Charita od OKD a.s. první 
objekt zvaný Kovárna. Z někdejší 
rozpadající se budovy je dnes sto-
lárna i textilní dílna, Charita v ní 
má své kanceláře. Později Charita 
získala i takzvanou kočárovnu, ve 
které nejspíše kdysi sídlila opravna 
důlních vozíků. Dnes v ní lidé se 
změněnou pracovní schopností 
zpracovávají plastový odpad. Cel-
kem nyní Charita zaměstnává ve 
čtyřech chráněných dílnách šest 
desítek lidí, z toho 51 osob se zdra-
votním postižením.
Nyní je areál téměř hotov. V těchto 
týdnech lidé z Charity pracují na 
úpravách okolí budov. V areálu ros-
tou chodníky, pergola pro odpoči-
nek i skleník na pěstování zeleniny. 
A také ploty, které mají vše nové 
a opravené ochránit. 

Brigádníci z Mittalu
V červenci se navíc Charitě sv. Ale-
xandra dostalo nečekané pomoci. 
S úpravou okolí přijelo pomáhat i de-
set zahraničních pracovníků společ-
nosti ArcelorMittal. Společnost má 
speciální program, díky kterému její 
zaměstnanci z celého světa jezdí po-
máhat do neziskových organizací. 
V Kunčičkách tak týden pracoval 
Brazilec, Mexičan, Číňanka nebo 
Marokánec. Do montérek se při té 

příležitosti převlékl i generální ředi-
tel ArcelorMittal Ostrava a.s. Tapas 
Rajderkar. Dláždil zdejší chodníky. 
Společnost také Charitě poskytla 
nejrůznější techniku, aby šly terénní 
úpravy vůbec udělat.
„Považuji to celé za polozázrak,“ 
hodnotí výsledky několikaleté práce 
ředitel Folta uprostřed takřka hoto-
vého areálu. Zaměstnanci Charity 
kolem zatím pobíhají s kolečky, 
hráběmi i lopatami. Musí vše kolem 
domů připravit tak, aby se mohlo za-
čít se setím trávy. „Podařilo se nám 
památkově chráněné objekty zachrá-
nit. Myslím, že jsme tím také oboha-
tili Slezskou Ostravu,“ uvádí Folta. 
Když návštěvníkům ukazuje zcela 
nový skleník, jenom se usmívá: „Už 
se moc těším, jak v něm v příštím 
roce klienti sklidí kila rajčat.“
 /jk/ÚPRAVY. Ředitel Pavel Folta (první zleva) spolu se zaměstnanci Charity 

upravují okolí opravené budovy. FOTO/JAN KRÁL

Kynologové dětem
V sobotu 14. července se členové 
Základní kynologické organi-
zace č.537 Ostrava – Muglinov 
zúčastnili ukázky výcviku psů 
na letním táboře vedle penziónu 
Setina – Velká Polom. V tento 
den se ukázky také zúčastnili po-
licisté ČR, z oddělení dopravní 
policie, Červeného kříže a Sboru 

dobrovolných hasičů z Polomi. 
Členové ZKO Ostrava – Muglinov 
dětem předvedli ukázky posluš-
nosti a obrany. Akce se zúčastnil 
Petr Svačinka se psem Ronem, 
Pavla Svačinková s fenou Fallada 
Diana Eciloten, a jako figuranti 
se předvedli Monika Svačinková 
a Ivan Rybář. /red/

Památkově chráněné objekty bývalé šachty slouží jako byty i dílny

Myslivecká chata v Heřmanicích shořela
V noci z dvacátého na dvacátého 
prvního července myslivcům 
z Heřmanic shořela do základu 
stará myslivecká chata, která byla 
využívána především jako sklad 
krmiva pro zvěř na zimu i dalších 
nezbytných prostředků pro provo-
zování myslivosti. 
Chata měla i svoji tradici, byla to 
první budova, sice jenom ze dřeva 
a plechu, která sloužila heřmanic-
kým myslivcům po roce 1945 a po-
stupně byla přistavěna kuchyně 
a sklad uhlí. V roce 1960 bylo toto 
zařízení pojmenováno po myslivci, 
který se zasloužil o její vznik, jako 
myslivecká chata Františka Dittri-
cha. Od roku 1945 se v této chatě 
pořádaly poslední leče, rodinné 
oslavy i svatby, a v tomto stylu nám 
sloužila až do roku 1972, kdy byla 
postavena vlastními silami chata 
nová. V roce 1973 se stará chata 
upravila na sklad. Požárem nám 
nastaly starosti s tím, kde uskladnit 
především krmivo pro zvěř na zimu. 
Zase nám narostou náklady na po-
řízení nějakých buněk nebo kon-
tejnerů. Podle šetření hasičů byla 

chata podpálena žhářem. V této 
lokalitě to není první případ. Už 
na jaře někdo podpálil rákosí na 
rybníku, kdy tam hnízdily kachny, 
husy a jiní živočichové. Později po-
pelem lehly i dva rybářské posedy. 
Poděkování si zaslouží od nás ry-
báři, kteří viděli oheň a zavolali ha-
siče. Sice se nepodařilo zachránit 
nic, ale ohlídali, ať se požár ještě 

nerozšíří na chatu novou, která 
stojí v těsné blízkosti. Poděkování 
si rovněž zaslouží i ti, kteří nám po-
mohli s likvidací spáleniště zapůj-
čením strojů a nakládačů, a Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
za přístavbu a odvoz kontejnerů 
spáleného materiálu

Jan Plaček, 

Myslivecké sdružení Ostrava-Heřmanice 

POŽáR. Zbytky myslivecké chaty v Heřmanicích. FOTO/ARCHIV

Do zoo po statisících
V sobotu 11. srpna přivítala ost-
ravská zoologická zahrada letos 
už 300 000 návštěvníka. Stala se 
jím paní Feilhauerová ze Spešova 
nedaleko Blanska, která se do zoo 
vydala se svým manželem a dvěma 
dětmi. „Jsme na dovolené v Besky-
dech a návštěva zoo byla v plánu. 
Ani déšť nás od ní neodradil,“ 

vysvětlila paní Feilhauerová, proč 
s rodinou vyrazila tentokrát do 
Slezské Ostravy. „Vybaveni pláš-
těnkami a deštníky věříme, že si 
prohlídku i přes nepřízeň počasí 
užijeme,“ podotkla s úsměvem. Ro-
dina obdržela pamětní list a tašku 
s upomínkovými předměty zoo. 
 /red/

NáVŠTĚVNÍCI. Letošní návštěva 
č. 300 000. FOTO/PAVEL VLČEK

Areál Dolu Alexander: opraveno

BRIGáDA. Generální ředitel Arcelor- 
Mittal Ostrava a.s. Tapas Rajderkar 
pokládá dlažbu. FOTO/ARCHIV

MINULOST. Administrativní budova 
před opravou. FOTO/JAN KRÁL

UKáZKA. Výcvik psů na dětském táboře předvedli muglinovští kynologové. 
 FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Novou 
ředitelkou Mateřské školy 
Jaklovecká se od 1. srpna 
stala Bc. Renata Karpíšková. 
Rozhodla o tom na základě 
konkurzního řízení Rada 
městského obvodu Slezská 
Ostrava.

„Před svým nástupem na Slezskou 
jsem sedm let pracovala v mateř-
ské škole na Lechowiczově ulici 
v Moravské Ostravě,“ řekla nová 
ředitelka. Pod MŠ Jaklovecká 
spadají hned dvě školní budovy, 
kromě té na Jaklovecké ulici ještě 
škola na ulici Zámostní. Kapa-
cita v obou budovách je 120 dětí. 
„Předpokládáme, že kapacita 

v obou budovách bude zcela napl-
něna. Pro děti je už všechno při-
praveno a vše bude v pořádku,“ 
prohlásila Renata Karpíšková 
před začátkem nového školního 
roku. 
„Chceme ještě více spolupraco-
vat s rodiči, aby více nahlédli do 
práce, kterou tady s dětmi dě-
láme,“ plánovala si ředitelka. Pro 

děti chtějí v mateřských školách 
zavést kroužky jako výtvarný 
nebo keramický. „Budova na Zá-
mostní má velké sklepní prostory. 
Po plánované rekonstrukci by se 
do nich dala umístit keramická 
pec a děti by tak mohly vytvářet 
vlastní keramiku,“ dodala Renata 
Karpíšková.

/red/

Bc. Renata Karpíšková chce ještě více spolupracovat s rodiči dětí

MŠ Jaklovecká má novou ředitelku

ŘEDITELKA. Renata Karpíšková se stala novou ředitelkou mateřské školy 
ve Slezské Ostravě.  FOTO/JAN KRÁL

Náš odvážný čin odjet před prázd-
ninami s velkou partou dětí z 1. až 
5. třídy na školu v přírodě dopadl 
skvěle. Po hektickém ubytování na 

horské chatě Koksař v Trojanovicích 
jsme provedli průzkumnou výpravu 
po okolí, a pak již následovalo pět dní 
plných legrace a zajímavých aktivit, 

jako vědomostní soutěže, desetiboj, 
diskotéka, výtvarné zdobení triček, 
sportovní utkání, lesní hry a pěší 
túry. Nejpůsobivějším zážitkem byla 
pro děti jízda na lanovce Ráztoka – 
Pustevny. Pochod zpět „po svých“ se 
jim už tolik nezamlouval. Dopoledne 
jsme se věnovali výuce a po dob-
rém obědě odpolednímu klidu. Celý 
pobyt se vydařil, děti se výborně 
bavily, navzájem se poznaly a spřá-
telily. Naučily se samostatnosti, pře-
konaly strach z výšky. Také poznaly, 
že v jednotě je síla a vyplatí se na-
vzájem si pomáhat a povzbuzovat 
se. Jejich spokojené úsměvy byly pro 
nás pedagogy a vychovatelky velkou 
odměnou. Klidně se příští rok odvá-
žíme znovu.

Mgr. Renáta Pánková, ŽŠ Pěší

Horská premiéra školy Pěší

PREMIÉRA. Děti z muglinovské školy objevovaly Beskydy. FOTO/ARCHIV

Pamětní list pro deváťáky

V pondělí 25. června se naplnily 
prostory Obřadní síně slezskoos-
travské radnice žáky základních 
škol městského obvodu, kteří ukon-
čili školní docházku. 
Absolventi základních škol obdr-
želi z rukou starosty Ing. Anto-
nína Maštalíře pamětní list, který 
jim bude připomínat školní léta 
strávená ve Slezské Ostravě. Od 
místostarostky MUDr. Hany He-
rákové a místostarosty Ing. Petra 
Janíčka si převzali pamětní minci, 
miniaturu slezskoostravské rad-
nice a další drobné dárky.

Na závěr dopoledne byli někteří 
žáci odměněni za výborné studijní 
výsledky, za reprezentaci školy, 
za práci ve školní samosprávě 
a reprezentaci školy ve sportov-
ních soutěžích. Odměnou jim byla 
volná vstupenka do kina Cinema 
City v novém obchodním centru 
Forum Nová Karolina. 
Všem absolventům základní školy 
popřáli představitelé Slezské Os-
travy mnoho úspěchů v dalším 
životě.  

/red/

SLAVNOST. Absolventi základních škol obdrželi od vedení slezskoostravské 
radnice pamětní listy, které jim připomenou školní léta ve Slezské Ostravě. 
 FOTO/JAN KRÁL

Změny na ZŠ Pěší
Dlouholetý ředitel ZŠ Pěší Mgr. František Vrána se odstěhoval z Os-
travy a přestal tak být zaměstnancem školy. Nový ředitel školy ZŠ Pěší 
bude vybrán konkurzní komisí v rámci výběrového řízení. O novém 
řediteli budou Slezskoostravské noviny informovat v příštím čísle. 

Na ZŠ Chrustova se před prázdni-
nami uskutečnila již tradiční soutěž 
nazvaná Miss, Missák 2012. Sou-
těži předcházela řádná příprava. 
Učili jsme se chodit na takzvaném 
pomyslném „molu“, na kterém se 
procházejí modelky, tanečním kre-
acím i mluvenému slovu. Mnohdy 
to byly velmi úsměvné situace, což 
přispělo k atraktivitě soutěže.
Do soutěže se přihlásilo šest 
chlapců a třináct dívek. Porota ve 
složení paní zástupkyně PaedDr.
Dany Jarové, paní učitelky Mgr. 
Kateřiny Ambrosové a žákyň ze 
6.třídy Pavlíny Fuskové, Petry 
Grigarové a Kateřiny Nejedlé to 
neměla opravdu jednoduché.
Děti se předvedly ve společenském, 
sportovním a plážovém oblečení, 
ve volné disciplíně přišel na řadu 
tanec, zpěv, poezie. Konkurence 
byla opravdu veliká. Ale…zvítězit 
nemohli všichni. Diváci si zvolili 
jako Miss a Missáka sympatie: Fi-
lipa Ručku a Nikolu Macejikovou, 
oba z 1. A. 

Titul Miss 2012 získala Michela 
Burdová, 1. A, 1. vícemiss získala 
Adéla Chytilová, 1. A, 2. vícemiss 
získala Markéta Chlustová, 5. A.
Missákem 2012 je Filip Ručka, 
1. A, titul 1. vícemissák získal Jo-
náš Rak, 1. a 2. vícemissák je Vi-
lém Štupalský.

Dáša Žowliaková, 

vedoucí vychovatelka ZŠ Chrustova

Miss a Missák na Chrustové

TRADIČNÍ MISS. Vybrat vítěze 
v soutěži Miss jednoduché nebylo. 
 FOTO/ARCHIV

Speciálně pedagogické centrum 
pro žáky s mentálním postižením 
při Základní škole Ostrava-Slezská 
Ostrava, Těšínská 98, se zapojilo do 
projektu Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje s názvem Centra 
integrované podpory v Moravsko-
slezském kraji a podpora vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami spolufinancovaného Ev-
ropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Nově vzniklé Cent-
rum integrované podpory poskytuje 
péči dětem, žákům a studentům se 
zdravotním postižením mentálním, 
dále jejich rodičům a pedagogickým 
pracovníkům škol, kteří vzděláva-
jící mentálně postižené žáky. 

Po zahájení projektu v roce 2010 do-
šlo k rozšíření poradenských služeb 
SPC. Byly inovovány individuální 
reedukace se zaměřením na nácvik 
sluchové a zrakové percepce, vizu-
omotoriky a grafomotoriky. Nově 
je také nabízeno podpůrné psycho-
logické vedení klientů a terapeu-
tické krmení pro rodiče i pedagogy 
mentálně postižených dětí.
Zapojení se do projektu umožnilo 
vybavení Speciálně pedagogického 
centra mnoha kvalitními pomůc-
kami, které pozitivně ovlivňují 
práci s dítětem či žákem. Všichni 
pracovníci SPC (speciální peda-
gogové, psychologové, sociální 
pracovnice) se v průběhu projektu 

zúčastňují mnoha vzdělávacích 
kurzů, které zvyšují jejich odborné 
kompetence a vedou ke zkvalitnění 
poskytovaných služeb. Velkým 
přínosem projektu je také výrazné 
zlepšení mezioborové spolupráce, 
kdy byly navázány užší kontakty 
s pediatry, klinickými psychology 
a dětskými psychiatry.
Rodiče, kteří mají zájem zapojit 
své dítě do uvedených aktivit, nás 
mohou kontaktovat na tel. č. 596 
238 036 (Mgr. Bořutová), nebo na 
e-mailové adrese: spc@specskoly.
com. Bližší informace nabízí inter-
netové stránky: https://sites.google.
com/site/ostravazstesinska/spc.

Speciálně pedagogické centrum

Stalo se již tradicí, že se naše Ma-
teřská škola Komerční slavnostně 
loučí s dětmi, které po prázdni-
nách odcházejí do 1. třídy základní 
školy. V letošním roce bylo rozlou-
čení spojeno se slavností na nově 
upravené školní zahradě, která byla 
v rámci projektu Nadace OKD vy-
bavena i novými herními prvky.
Akce proběhla ve středu 20. června. 
Nejdříve jsme se rozloučili se ško-
láky za účasti maskota Pastelky, 
která k nám zavítala a dětem pře-
dala drobné dárky pro vzpomínku 
na mateřskou školu. Každé dítě ob-
drželo i pamětní knížku věnovanou 
občanským sdružením Mláďata. 

Následovaly připravené soutěže, 
kde děti s herní kartou společně 
s rodiči absolvovaly netradiční zá-
bavné disciplíny na stanovištích 
školní zahrady, jako například žabí 
skoky, rybí tunel, krabí slalom, po-
tápěč nebo hod do jezera. Za každý 
splněný úkol na děti čekala sladká 
odměna. Nechybělo ani fotogra-
fování s Pastelkou. V závěru ná-
sledovalo dětmi milované opékání 
párků. Děti byly rády, že společně 
s rodiči mohly strávit příjemné zá-
bavné odpoledne na naší zahradě.

Vlasta Knoppová, 

zástupkyně ředitelky MŠ

Zahradní slavnost s pastelkou

LOUČENÍ. V MŠ Komerční se loučili 
s dětmi, které odešly do základní 
školy. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKá OSTRAVA/Hudeb- 
ní festival Slezskostravský 
Rock-Fest se odehrál na Slez-
skoostravském hradě v sobo-
tu 25. srpna.

Mezi hlavní hvězdy koncertu pa-
třili Aleš Brichta Band, Doga, Vi-
lém Čok & Bypass nebo zpěvačka 
Tanja. Součástí festivalu se letos 
stala i motorkářská kaskadérská 
show nebo nafukovací hrad i s dal-
šími atrakcemi pro děti.
Hudebníci se během sobotního od-
poledne a večera střídali na dvou 
pódiích s názvy Nádvoří stage 
a Aréna stage. Pořadatelem akce 
bylo občanské sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu (KPSO). To pořá-
dalo festival již pátým rokem. Za-
tímco ve svých počátcích se festival 

konal v restauraci Stará střelnice, 
už od loňska se kvůli svým stále 
větším rozměrům přesunul na Slez-
skoostravský hrad. „Letos jsme se 
zaměřili na rockové legendy, které 
v Ostravě už delší dobu nevystu-
povaly, a po kterých byli zdejší 
fanoušci hladoví,“ vysvětloval 
dramaturgii festivalu pořadatel 
a slezskoostravský zastupitel Bc. 
Marcel Pažický. Už v odpoledních 
hodinách zaujali fanoušky sloven-
ský interpret žijící v Ostravě Tom 
Grohregin nebo dívčí rocková sku-
pina Kapriola. Rock-Festem prová-
zel Ruda z Ostravy. S přicházejícím 
večerem vystoupila v Ostravě velmi 
populární kapela Doga a hned po 
ní i zpěvačka Tanja. „Atmosféra 
je báječná,“ pochvalovala si inter-
pretka. Festival si chválili i diváci. 

„Příjemné prostředí, rozumné 
vstupné a dobrý program,“ vyjme-
novávala tři důvody, pro které se na 
festival vypravila, Klára Boudová, 
která na festival přišla s manže-
lem. „Byli jsme na festivalu i loni, 
koncert Katapultu byl nezapome-
nutelný,“ vzpomínal její manžel 
Jiří Bouda na loňský ročník Rock-
Festu. Na pódiu zatím burácel metal 
v podání německé kapely Asgaia.
Večer pak už patřil těm největším 
hvězdám festivalu: Aleši Brichtovi 
či Vilému Čokovi. „Jsem s festiva-
lem moc spokojen. Důležité je, že jej 
společně podpořili Moravskoslezský 
kraj, město Ostrava i náš obvod,“ 
řekl další z diváků, starosta Slezské 
Ostravy Ing. Antonín Maštalíř.
„Přišlo přes tisíc návštěvníků, 
což nás velmi potěšilo. Navíc vše 

proběhlo podle našich představ. 
Brzy začneme připravovat 6. ročník 
Slezskoostravského Rock-Festu,“ 

slíbil za organizátory po skončení 
akce Marcel Pažický.

/jk/

Pátý ročník slezskoostravského rockového festivalu

Rock-Fest na hradě s Tanjou i Brichtou

Dvacet současných výtvarníků 
z Ostravska bude vystavovat svá 
díla ve Slezskoostravské galerii. 
Vernisáž se uskuteční 19. září v 17 

hodin. Výstava je součástí umělec-
kého projektu Ostrava Art 2012, kdy 
ostravští umělci vystavují v míst-
ních galeriích. Potrvá do 28. října.

„Ve Slezskoostravské galerii budou 
zastoupeni ti, kteří už u nás vysta-
vovali, jako Karel Lepík nebo Eva 
Damborská. Jiní u nás svou profilo-
vou výstavu teprve chystají, což jsou 
Karel Haruda nebo Jiří Sibinský,“ 
říká galeristka Slezskoostravské ga-
lerie Mgr. Věra Vahalíková.
„Doplní je renomovaní umělci jako 
Vratislav Varmuža, nebo malíři, 
kteří se proslavili v jiných oborech 
lidské činnosti jako architekt Jan 
Teisler,“ dodává Vahalíková. 
Kromě Slezskoostravské galerie se 
Ostrava Art koná také v osmi dal-
ších ostravských galeriích, jakými 
jsou například Galerie Dole v klubu 
Fiducia, Kruh nebo Student. Výtvar-
níci v rámci projektu Ostrava Art 
vystavují díla, která jsou stará maxi-
málně tři roky. „Rádi bychom z to-
hoto projektu utvořili tradici,“ uvádí 
Ing. Eva Myszaková z Unie výtvar-
ných umělců – Sdružení výtvarných 
umělců a teoretiků Ostrava, která 
akci pořádá. Cílem projektu je podle 
Myszakové zviditelnění umělců mo-
ravskoslezského regionu.
První Ostrava Art se konal v Os-
travě již v roce 2008, kdy se v sedmi 
ostravských galeriích představilo se-
dmdesát místních výtvarníků. „ Pro-
jekt měl tehdy velmi slušný ohlas,“ 
konstatuje Myszaková. Letos kromě 
již zavedených jmen budou v rámci 
Ostrava Art k vidění i díla studentů 
Ostravské univerzity. /red/

Ostrava Art ve Slezskoostravské galerii

TANJA. Rocková zpěvačka byla ozdobou letošního Rock-Festu. FOTO/JAN KRÁL

Galerie Student 
OU – Českobratrská 16 
Ostrava

18. 9. – 28. 10. 2012  

vernisáž 18. 9. v 17 hodin

otevřeno
po–pá    9 – 18 hodin

Šárka Cibulcová
Zuzana Čížková
Eliška Dordová
Markéta Hermanová 
Kateřina Kalinová 
Radka Kovačíková 
Pavel Kozubík 
Helena Krotká 
Iva Krupicová
Karol Lament 
Gabriela Marková
Lenka Mílová 
Petr Mutina
Jakub Vávra 

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16
Ostrava

18. 10. – 18. 11. 2012

vernisáž 18. 10. v 17 hodin

otevřeno
po–pá   9–19 hodin
so   9–12 hodin

Daniel Balabán 
Robert Buček
Eduard Halberštát 
Zbyněk Janáček 
František Kowolowski 
Pavel Noga 
Eduard Ovčáček 
Marek Sibinský

Slezskoostravská galerie  
Těšínská 35
Slezská Ostrava

20. 9. – 28. 10. 2012

vernisáž 19. 9. v 17 hodin

otevřeno
Út – pá 10.00 – 11.30 hodin 
 12.30 – 17.00 hodin
So – ne 10.00 – 16.00 hodin

Milan Cieslar 
Eva Damborská 
Karel Haruda 
Aleš Hudeček 
Ivo Chovanec 
Martin Kuchař 
Karel Lepík 
Gabriela Nováková
Radomíra Rosenfeldová 
Jiří Sibinský
Katarína Szanyi
Jana Šmolková 
Jakub Špaňhel 
Jan Teisler 
Michaela Terčová 
Ivan Titor
Pavel Vácha
Ondřej Vorel
Vratislav Varmuža 

Industrial Gallery
Zahradní 10
Ostrava

4. 9. – 29. 9. 2012  

vernisáž 4. 9. v 18 hodin

otevřeno
po – pá  10 – 18 hodin

Petra Filipovská
Kateřina Sudolská

Galerie 7 
kulturně-literární centrum 
Academia
Zámecká 2 
Ostrava 

11. 9. – 6. 10. 2012  

vernisáž 11. 9. v 17 hodin

otevřeno
po – pá 9 – 19 hodin
so 9 – 13 hodin

Barbora Heřmanová Štefková

Galerie Dole v klubu Fiducia
Nádražní 30
Ostrava

17. 9. – 5.10. 2012  

vernisáž 17. 9. v 18 hodin

otevřeno
po – pá   10 – 18 hodin

Jan Drobisz
Tomáš Kurečka
Matouš Valchář

Galerie Kruh
Zahradní 1
Ostrava

12. 9. – 12. 10. 2012

vernisáž 12. 9. v 17 hodin 

otevřeno
út – čt 12 – 17 hodin 
pá 12 – 16 hodin

Fanis Ainacidis
Dalibor Andrýsek 
Svatoslav Böhm 
Vlastimil Krčmář 
Ivana Kunová 
Dáša Lasotová 
Jiří Neuwirt
Pavla Richterová 
Jaroslav Rusek
Tereza Smetanová 

Muzeum a galerie Mlejn
Nádražní 3136/138A
Ostrava 

30. 8. – 24. 9. 2012

vernisáž 30. 8. v 18 hodin

otevřeno
po – pá   10 – 17 hodin

Jaroslav Domiter 
Václav Filandr 
Mária Gabánková
Jelena Jedličková
Karel Hercík 
Jiří Holík
Tereza Krčíková
Petr Kuba
Šárka Lupečková 
Dominika Michailidisová 
Veronika Mokrošová 
Bedřich Pěknica 
Petr Raška 
Ladislav Steininger 
Václav Šafář 
Vendula Šafářová 
Václav Šípoš 
Kamil Špaček
Martin Vlček 
Markéta Vlčková 
Zdeněk Vysloužil 
Jan Zemánek 
Soňa Zemánková 

I Fanis Ainacidis I Dalibor Andrýsek I Daniel 
Balabán I Svatoslav Böhm I Robert Buček I 
Šárka Cibulcová I Milan Cieslar I Zuzana 
Čížková I Eva Damborská I Jaroslav Domiter 
I Eliška Dordová I Jan Drobisz I Václav 
Filandr I Petra Filipovská I Maria Gabánková I 
Eduard Halberštát I Karel Haruda I Karol 
Hercík I Markéta Hermanová I Barbora 
Heřmanová Štefková I Jiří Holík I Aleš 
Hudeček I Ivo Chovanec I Zbyněk Janáček I 
Jelena Jedličková I Kateřina Kalinová I 
Radka Kovačíková I František Kowolowski I 
Pavel Kozubík I Tereza Krčíková I Vlastimil 
Krčmář I Helena Krotká I Iva Krupicová I Petr 
Kuba I Martin Kuchař I Ivana Kunová I Tomáš 
Kurečka I Karol Lament I Dáša Lasotová I 
Karel Lepík I Šárka Lupečková I Gabriela 
Marková I Dominika Michailidisová I Lenka 
Mílová I Veronika Mokrošová I Petr Mutina I 
Jiří Neuwirt I Pavel Noga I Gabriela 
Nováková I Eduard Ovčáček I Bedřich 
Pěknica I Petr Raška I Pavla Richterová I 
Radomíra Rosenfeldová I Jaroslav Rusek I 
Jiří Sibinský I Marek Sibinský I Tereza 
Smetanová I Ladislav Steininger I Kateřina 
Sudolská I Katarína Szanyi I Václav Šafář I 
Vendula Šafářová I Václav Šípoš I Jana 
Šmolková I Kamil Špaček I Jakub Špaňhel I 
Jan Teisler I Michaela Terčová I Ivan Titor I 
Matouš Valchář I Vratislav Varmuža I Pavel 
Vácha I Jakub Vávra I Martin Vlček I Markéta 
Vlčková I Ondřej Vorel I Zdeněk Vysloužil I 
Jan Zemánek I Soňa Zemánková I 

OSTRAVA ART 2012 – projekt 
zviditelnění výtvarných umělců 
moravskoslezského regionu 

Pořadatel 

Unie výtvarných umělců – Sdružení 
výtvarných umělců a teoretiků Ostrava 

Spolupořadatelé 

Ostravská univerzita v Ostravě
Galerie Dole v klubu Fiducia
Galerie 7
Galerie Kruh
Muzeum a galerie Mlejn
Galerie Student
Industrial Gallery
Slezskoostravská galerie
Výtvarné centrum Chagall 

Projekt vznikl za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostrava a městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Záštitu nad projektem převzali 

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
rektor Ostravské univerzity v Ostravě 

Ing. RSDr. Svatomír Recman, 
náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  

Ing. Petr Kajnar, 
primátor města Ostravy 

Anna Olszewska, 
generální konzulka 
Polské republiky v Ostravě

OSTRAVA ART 2012 – projekt zviditelnění 
výtvarných umělců moravskoslezského regionu

Galerie Student 
OU – Českobratrská 16 
Ostrava

18. 9. – 28. 10. 2012  

vernisáž 18. 9. v 17 hodin

otevřeno
po–pá    9 – 18 hodin

Šárka Cibulcová
Zuzana Čížková
Eliška Dordová
Markéta Hermanová 
Kateřina Kalinová 
Radka Kovačíková 
Pavel Kozubík 
Helena Krotká 
Iva Krupicová
Karol Lament 
Gabriela Marková
Lenka Mílová 
Petr Mutina
Jakub Vávra 

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16
Ostrava

18. 10. – 18. 11. 2012

vernisáž 18. 10. v 17 hodin

otevřeno
po–pá   9–19 hodin
so   9–12 hodin

Daniel Balabán 
Robert Buček
Eduard Halberštát 
Zbyněk Janáček 
František Kowolowski 
Pavel Noga 
Eduard Ovčáček 
Marek Sibinský

Slezskoostravská galerie  
Těšínská 35
Slezská Ostrava

20. 9. – 28. 10. 2012

vernisáž 19. 9. v 17 hodin

otevřeno
Út – pá 10.00 – 11.30 hodin 
 12.30 – 17.00 hodin
So – ne 10.00 – 16.00 hodin

Milan Cieslar 
Eva Damborská 
Karel Haruda 
Aleš Hudeček 
Ivo Chovanec 
Martin Kuchař 
Karel Lepík 
Gabriela Nováková
Radomíra Rosenfeldová 
Jiří Sibinský
Katarína Szanyi
Jana Šmolková 
Jakub Špaňhel 
Jan Teisler 
Michaela Terčová 
Ivan Titor
Pavel Vácha
Ondřej Vorel
Vratislav Varmuža 

Industrial Gallery
Zahradní 10
Ostrava

4. 9. – 29. 9. 2012  

vernisáž 4. 9. v 18 hodin

otevřeno
po – pá  10 – 18 hodin

Petra Filipovská
Kateřina Sudolská

Galerie 7 
kulturně-literární centrum 
Academia
Zámecká 2 
Ostrava 

11. 9. – 6. 10. 2012  

vernisáž 11. 9. v 17 hodin

otevřeno
po – pá 9 – 19 hodin
so 9 – 13 hodin

Barbora Heřmanová Štefková

Galerie Dole v klubu Fiducia
Nádražní 30
Ostrava

17. 9. – 5.10. 2012  

vernisáž 17. 9. v 18 hodin

otevřeno
po – pá   10 – 18 hodin

Jan Drobisz
Tomáš Kurečka
Matouš Valchář

Galerie Kruh
Zahradní 1
Ostrava

12. 9. – 12. 10. 2012

vernisáž 12. 9. v 17 hodin 

otevřeno
út – čt 12 – 17 hodin 
pá 12 – 16 hodin

Fanis Ainacidis
Dalibor Andrýsek 
Svatoslav Böhm 
Vlastimil Krčmář 
Ivana Kunová 
Dáša Lasotová 
Jiří Neuwirt
Pavla Richterová 
Jaroslav Rusek
Tereza Smetanová 

Muzeum a galerie Mlejn
Nádražní 3136/138A
Ostrava 

30. 8. – 24. 9. 2012

vernisáž 30. 8. v 18 hodin

otevřeno
po – pá   10 – 17 hodin

Jaroslav Domiter 
Václav Filandr 
Mária Gabánková
Jelena Jedličková
Karel Hercík 
Jiří Holík
Tereza Krčíková
Petr Kuba
Šárka Lupečková 
Dominika Michailidisová 
Veronika Mokrošová 
Bedřich Pěknica 
Petr Raška 
Ladislav Steininger 
Václav Šafář 
Vendula Šafářová 
Václav Šípoš 
Kamil Špaček
Martin Vlček 
Markéta Vlčková 
Zdeněk Vysloužil 
Jan Zemánek 
Soňa Zemánková 

I Fanis Ainacidis I Dalibor Andrýsek I Daniel 
Balabán I Svatoslav Böhm I Robert Buček I 
Šárka Cibulcová I Milan Cieslar I Zuzana 
Čížková I Eva Damborská I Jaroslav Domiter 
I Eliška Dordová I Jan Drobisz I Václav 
Filandr I Petra Filipovská I Maria Gabánková I 
Eduard Halberštát I Karel Haruda I Karol 
Hercík I Markéta Hermanová I Barbora 
Heřmanová Štefková I Jiří Holík I Aleš 
Hudeček I Ivo Chovanec I Zbyněk Janáček I 
Jelena Jedličková I Kateřina Kalinová I 
Radka Kovačíková I František Kowolowski I 
Pavel Kozubík I Tereza Krčíková I Vlastimil 
Krčmář I Helena Krotká I Iva Krupicová I Petr 
Kuba I Martin Kuchař I Ivana Kunová I Tomáš 
Kurečka I Karol Lament I Dáša Lasotová I 
Karel Lepík I Šárka Lupečková I Gabriela 
Marková I Dominika Michailidisová I Lenka 
Mílová I Veronika Mokrošová I Petr Mutina I 
Jiří Neuwirt I Pavel Noga I Gabriela 
Nováková I Eduard Ovčáček I Bedřich 
Pěknica I Petr Raška I Pavla Richterová I 
Radomíra Rosenfeldová I Jaroslav Rusek I 
Jiří Sibinský I Marek Sibinský I Tereza 
Smetanová I Ladislav Steininger I Kateřina 
Sudolská I Katarína Szanyi I Václav Šafář I 
Vendula Šafářová I Václav Šípoš I Jana 
Šmolková I Kamil Špaček I Jakub Špaňhel I 
Jan Teisler I Michaela Terčová I Ivan Titor I 
Matouš Valchář I Vratislav Varmuža I Pavel 
Vácha I Jakub Vávra I Martin Vlček I Markéta 
Vlčková I Ondřej Vorel I Zdeněk Vysloužil I 
Jan Zemánek I Soňa Zemánková I 
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Ostravská univerzita v Ostravě
Galerie Dole v klubu Fiducia
Galerie 7
Galerie Kruh
Muzeum a galerie Mlejn
Galerie Student
Industrial Gallery
Slezskoostravská galerie
Výtvarné centrum Chagall 

Projekt vznikl za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostrava a městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Záštitu nad projektem převzali 

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
rektor Ostravské univerzity v Ostravě 
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náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  
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OSTRAVA ART 2012 – projekt zviditelnění 
výtvarných umělců moravskoslezského regionu

Pozvánka na koncert
Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostravské 
radnici, pokračuje koncertem kla-
víristy Tomáše Klementa 19. září 
2012.
Tomáš Klement patří díky své oso-
bité hudební interpretaci a silnému 
charisma mezi nejvýraznější osob-
nosti mladé české klavírní gene-
race. Hře na klavír se začal věnovat 
ve čtyřech letech a brzy se stal se 
vítězem mnoha dětských klavír-
ních soutěží. Jako student Janáč-
kovy konzervatoře v Ostravě, ve 

třídě Xenie Hranické, získal oce-
nění na řadě domácích a meziná-
rodních soutěží, a v roce 2006 mu 
bylo nabídnuto stipendium na jedné 
z nejstarších a nejprestižnějších hu-
debních institucí - Royal Academy 
of Music v Londýně, kde nyní pra-
cuje pod vedením Iana Fountaina.
V průběhu studia na Královské 
Akademii se Tomáš stal vítězem 
Mezinárodníhu hudebního festivalu 
v Oxfordu a získal čestné uznání 
na Lagny-sur-Marne Internatio-
nal Piano Competition ve Francii. 
V akademickém roce 2008/2009 
mu byla předána Thomas Jennings 
Exhibition Prize, udělována nejlep-
ším studentům školy. Jako sólový 
hráč, a také s jeho klavírním triem 
Lanark, je častým hostem hudeb-
ních festivalů ve Velké Británii 
a České republice a představil se 
také na pódiích v mnoha dalších ze-
mích Evropy a USA.
Tomáš je finančně podporován 
nadací Bancroft Clark Charitable 
Trust a statutárním městem Os-
travou, které mu udělilo stipen-
dium města Ostravy pro studium 
v zahraničí.
Vstupenky za 100 Kč budou v pro-
deji ve slezskoostravské radnici, 
kancelář č. 8 v pondělí a středu od 8 
do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 
14 hodin (polední přestávka 11,30 – 
12,30) a v pátek od 8 do 12 hodin. 
Případné dotazy vám rádi zodpo-
víme 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
19. září 2012 v 19.00 hodin

Tomáš
Klement

Český svaz chovatelů – Slezská Os-
trava pořádá od 4. do 7. října místní 
výstavu drobných zvířat. Výstava 
se uskuteční v prostorách chovatel-
ského střediska ve Slezské Ostravě 
na Nejedlého ulici. Výstava má 
dlouhou tradici, letos se uskuteční 
již 35. ročník.
Na výstavě jsou k vidění každoročně 
především holubi, drůbež, exotické 
ptactvo a králíci. Některá zvířata si 
mohou návštěvníci i zakoupit. Vy-
stavená zvířata budou posuzována, 
ta nejlepší získají cenu Grand Prix.
V pátek 5. října bude výstava ote-
vřena školákům a předškolákům, 

kteří včetně doprovodu mají vstup 
zdarma. O víkendu je na výstavu 
zvána veřejnost. Každoročně 
přijde na výstavu až pět stovek 
návštěvníků. 

Program výstavy:
4. 10. přejímka zvířat od 14 do 18 
hodin. 5. 10. od 9 hodin posuzo-
vání. Předškolní a školní mládež je 
zvána od 9 do 13 hodin. 6. 10. ote-
vřeno pro veřejnost od 8 do 17 ho-
din. 7. 10. otevřeno pro veřejnost od 
7 do 12 hodin. Vstupné 20 Kč, děti 
a mládež do 17 let vstup zdarma.
 /jk/

Výstava drobných zvířat15. 9. Festival dřeva 
Akce se koná od 10 do 18.30 ho-
din. Návštěvníci uvidí soutěže 
profesionálních dřevorubců nebo 
ukázky sběratelů motorových pil. 
Hrát budou Fešáci, Maxim Turbu-
lenc i Xindl X. Na programu jsou 
i zvěřinové hody.

27.–30. 9. Motorkáři na hradě
Nultý ročník loučení motorkářů 
s motosezónu. Nebudou chybět 
soutěže, výstava customů, šer-
míři nebo ohňostroj. Vystoupí 
mimo jiné kapely Legendy se 
vrací, Gate Crasher nebo AC/DC 
revival. /jk/

Září na hradě
Oddíl SSK Vítkovice odbor turistiky 
pořádá opět po delší době výstup na 
slezskoostravskou haldu Ema. A to 
v neděli 30. září od 9 do 13 hodin. 
Všichni účastníci obdrží účastnický 
list, každý stý příchozí navíc získá 
i zvláštní cenu. Připraveno je rov-
něž ocenění pro nejmladšího účast-
níka výšlapu. „S radostí jsme přijali 
zprávu, že halda Ema je opět pří-
stupná. Naposledy jsme organizovali 
hromadný výstup na haldu v lednu 
loňského roku. Přišlo přes šest sto-
vek zájemců,“ říká za organizátory 
turista Herbert Schenker. Zájemci 
si mohou na haldě koupit i poslední 
speciální černé smuteční odznaky 
s nápisem Halda Ema Nepřístupná. 
„Ty jsme nechali vyrobit v době, kdy 

se na Emu nesmělo. Ještě mi několik 
odznaků zbylo,“ popisuje Schenker. 
Svůj stánek si turisté a obdivova-
telé slezskoostravské haldy rozloží 
kousek pod vrcholem, u poslední 
informační tabule naučné stezky. 
„Budeme příchozí upozorňovat, 
aby respektovali zákaz chůze na ho-
řící části haldy,“ konstatuje Herbert 
Schenker. /jk/

Podzimní výstup na Emu
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Fotbalový klub TJ Heřmanice za-
hájil letošní sezónu v krajském 
přeboru. Do této soutěže se tým 
probojoval z I. A třídy vůbec po-
prvé v historii. Za úspěchem stojí 
šestačtyřicetiletý trenér Jaroslav 
Mlčoch.

Co vlastně pro Heřmanice 
takový historický postup do 
krajské soutěže znamená?
To znamená, že chceme s fotbalem 
pracovat směrem nahoru. Nechceme 
nic dělat na půl plynu. Jak v mlá-
deži, tak i v mužích chceme hrát co 
nejvýš. A také co nejlépe.

Kde se podle vás budou 
Heřmanice ve vyšší soutěži 
pohybovat. Nebude pro ně 
příliš náročná?
Byl bych špatným trenérem, kdy-
bych svému mužstvu nevěřil. Věřím, 
že jsem tým připravil tak, aby hrál 
důstojnou roli. Zažil jsem v Heřma-
nicích už pátý postup. Vždycky jsem 
věřil a vždycky se mi to vyplatilo.

Pátý postup? Můžete je 
všechny vyjmenovat?
Napřed jsme s dorostem postoupili 
z městského přeboru až do divize. 
Postoupili jsme celkem třikrát. 
A s muži jsme postoupili nejprve 
z I.B třídy do I.A třídy a nyní až do 
krajského přeboru.

Kdo na vás v krajském přebo-
ru čeká?
Půjde o hodně atraktivní sou-
peře. Například Porubu, Polanku, 

Vítkovice nebo Dětmarovice. To 
jsou týmy, se kterými odehrajeme 
určitě vypjatější zápasy, než napří-
klad s Kobeřicemi nebo Bohusla-
vicemi z I. A třídy. Noví soupeři 
jsou samozřejmě atraktivnější i pro 
diváky. Mají také mnohem kva-
litnější stadiony, tedy kromě nás 
samotných.

Takže, diplomaticky řečeno, 
Heřmanice nemají úplně ten 
nejlepší stadion?
To určitě ne. Jsme nyní vděčni za 
každou podporu.

Už dlouhé měsíce fotbaloví 
fanoušci v Ostravě, a tím více 

na Slezské, s napětím sledují 
finanční komplikace Baníku. 
Člověk si přitom říká, jaké to 
asi s penězi musí být o něko-
lik fotbalových pater níže…
Baník? To je oproti nám třešnička 
na dortu. My jsme někde až pod tím 
dortovým táckem. Ale kdo ví. Může 
se stát, že se Heřmanice jednou vy-
pracují třeba až pod tu třešničku.

Jaké vlastně jsou vztahy mezi 
oběma slezskoostravskými 
kluby?
Baníku mohu jen poděkovat. Spolu-
práce je velmi dobrá. I díky Baníku 
se daří fotbal v Heřmanicích udržet 
na tak vysoké úrovni.

Jak taková pomoc konkrétně 
vypadá?
My například poskytujeme naše 
mladé talenty Baníku. A Baník 
nám oplátkou půjčí hráče, kteří 
z nějakého důvodu sice nemají na 
1. ligu, ale ke kvalitě našeho týmu 
určitě přispějí.

Plánujete s novou soutě-
ží i nějaké příchody nových 
hráčů?
Zatím jednáme. A to o velmi zají-
mavých hráčích.

Kdo vlastně tvoří heřmanic-
ký tým? Jsou to vůbec hráči 
z Heřmanic?
Sedmdesát procent hráčů jsou naši 
odchovanci. To je velmi potěšující 
číslo. Přímo z Heřmanic je asi třicet 
procent hráčů, ze Slezské Ostravy 
hraje za Heřmanice určitě polovina 
mužstva.

Kolik se chodí dívat na heř-
manický fotbal fanoušků?
Čekáme, že teď jich bude na kraj-
ský přebor chodit víc. Myslím si, 
že v Heřmanicích určitě nehrajeme 
špatný fotbal. Zatím na nás chodilo 
v průměru sto až sto padesát di-
váků, nyní bychom si přáli alespoň 
o stovku více. Tímto diváky zveme 
a slibujeme, že si budeme každého 
vážit.

Vraťme se k penězům. Asi 
je obtížné sehnat nějakého 
velkého sponzora na vaší 
úrovni.

Chci hlavně poděkovat těm, co 
nás sponzorují. Nejde o nijak malé 
částky. Mezi sponzory jsou přede-
vším podnikatelé z Heřmanic. Jsme 
moc rádi, že je vůbec máme. Kryjí 
nám 70 procent rozpočtu, jinak mu-
síme vyjít z vlastních zdrojů.

Jaký vlastně mají Heřmanice 
roční rozpočet? Připomínám, 
že taková Sparta Praha má 
300 milionů korun, Baník 100 
milionů korun…
U nás je roční rozpočet 600 až 700 
tisíc korun. Jenom doprava nás vy-
jde na 100 tisíc ročně.

Heřmanický fotbal v létě 
oslavil 80 let svého trvání. 
Samotný postup asi musel 
být tou nejlepší oslavou, ne-
myslíte?
Ano. Postupem jsme to výročí osla-
vili opravdu důstojně.

Jak dlouho se vlastně věnu-
jete fotbalu?
Fotbal jsem hrál už úplně od-
malička. Později jsem kopal za 
Heřmanice, Radvanice, Hlubinu 
i Ludgeřovice. Trenérskou kariéru 
jsem začal v Heřmanicích. Letos je 
to čtrnáct let. 

Určitě jdete do nové sezóny 
s nějakým přáním.
Přáním je, aby všichni hráči zůstali 
zdraví, vyšly nám plánované pře-
stupy a abychom hráli alespoň ve 
středu tabulky krajského přeboru. 
 /jk/ 

Rozhovor s trenérem týmu, který má za sebou historický úspěch

Heřmanice. Nástup do kraje

TRENÉR. Jaroslav Mlčoch vede heřmanický fotbal směrem vzhůru. Už čtr-
náct let.  FOTO/JAN KRÁL

Taneční klub Pierro Forte Ostrava 
úspěšně reprezentoval město i ob-
vod na Dance Life Tour 2012 - Mis-
trovství České republiky speciál.
Ve dnech 8. až 10. června se uskuteč-
nilo v Libereckém Babylon Centru 
Mistrovství České republiky v Latino 
tancích, latino show, formací i jednot-
livců, kterého se účastnilo více než 
dva tisíce tanečníků z celé republiky, 
kteří předvedli své taneční umění.
 Tanečníci z tanečního klubu Pierro 
Forte ze Slezské Ostravy reprezen-
tovali s malými i velkými forma-
cemi latino show, představila se také 
sóla a dua a také páry. Na soutěž je 

připravovali lektoři taneční školy 
Petr Čuban, Dominika Čubanová 
a Charlotte Horutová. 
V dětské věkové kategorii Latino 
show sólo muži obsadil Adam Sojka 
z našeho tanečního klubu první místo 
a stal se tak Mistrem ČR pro rok 
2012. Současně ve stejné disciplíně 
si v hlavní věkové kategorii odnesl 
s choreografií Sherlock Holmes Petr 
Čuban první místo a stal se Mistrem 
ČR v této disciplíně. Také malé for-
mace zaznamenaly úspěch, a všichni 
se nominovali na mistrovství světa. 
V párových tancích náš klub získal 
v dětské věkové kategorii v podání 

Adama Sojky a Paulínky Koskové 
dvě zlaté medaile. V hlavní katego-
rii jsou Petr Čuban a Charlotte Ho-
rutová třikrát vicemistry ČR, jednou 
obsadili třetí místo.
V kategorii Synchro dance malé 
skupiny se juniorky umístily na 
krásném čtvrtém místě. Velká for-
mace dětí skončila ve finále na pá-
tém místě, a tím se také nominovala 
na mistrovství světa.
Všem tanečníkům gratulujeme 
a přejeme jim hodně úspěchů při 
reprezentaci Ostravy na podzimním 
Mistrovství světa.
 Jana Čubanová, TK Pierro Forte

Úspěšný taneční klub Pierro Forte
TJ Sokol Koblov pořádal 30. června 
za podpory Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava fotbalový tur-
naj mladších žáků spojený s dětským 
dnem. Turnaje se celkem zúčastnilo 
7 týmů, a to pořádající TJ Sokol 
Koblov, dále FC Odra Petřkovice, 
TJ Sokol Pustkovec, TJ Heřmanice, 
TJ Lokomotiva Suchdol nad Od-
rou, FC Slavia Michálkovice a SK 
Ostrava Lhotka. Turnaj se odehrál 
za nádherného slunečného počasí a 
za hojné účasti obecenstva, které si 
odneslo nezapomenutelný sportovní 
zážitek. Všichni hráči i přes tropická 
vedra šli do soubojů naplno se sr-
dečným nasazením a touhou po ví-
tězství. Vítězem turnaje se stal tým 
TJ Heřmanice, který tak zopakoval 

své vítězství z roku 2010. Turnaj 
plynule pokračoval dětským dnem, 
na který doprovodný program a sou-
těže připravily učitelky místní ma-
teřské školy. Připraveny byly nejen 
soutěže, ale i skákací hrad, tombola 
a následná diskotéka. Další ročník 
se bude konat opět v červnu. 
 Ing. Martina Trinčková

Fotbalový turnaj TJ Sokol 
Koblov

Domácí tým TJ Sokol Koblov.

Přehlídka yorkšírských teriérů po-
jmenovaná Yorkshow se konala 
v neděli 22. července na cvičišti 
ZKO Ostrava-Muglinov na ulici 
Kanczuckého.
„Taková akce se u nás koná vůbec 
poprvé. Jsme rádi, že cvičiště slouží 

i pro jiné aktivity než jen pro cvičení 
služebních plemen,“ řekl slezskoos-
travský zastupitel a člen Základní 
kynologické organizace Muglinov 
Petr Svačinka.
Prakticky celou neděli soutěžilo 
na cvičišti třicet čtyři teriérů. „Pů-
vodně jsme si mysleli, že se přihlásí 
lidé pouze z Ostravy, ale cestu si 
sem našli chovatelé i ze Slušovic 
nebo dokonce z Jihlavy,“ uvedla or-
ganizátorka Lucie Kolaříková.
Šlo již o druhý ročník přehlídky 
yorkšírských teriérů, který Kolaří-
ková pořádá. „Vše vzniklo tím, že 
v Ostravě je velké množství právě 
těchto psů. A mne baví něco pořádat, 
a také miluji psy,“ vysvětlovala Kola-
říková důvody svých aktivit. Loni se 
první ročník uskutečnil na psím cvi-
čišti v Zábřehu, letos dostal přednost 

Muglinov. „Hledali jsme vhodný 
prostor a pan Svačinka nám nabídl 
areál zdarma. Jsme tady moc spoko-
jeni,“ konstatovala pořadatelka.
Psi nevelkého vzrůstu soutěžili ně-
kdy i se svými pány. Utkávali se 
v disciplínách jako nejlepší pár, nej-
lepší slečna, nejlepší dítě a pes, nebo 
nejlepší psí šikula. „U psů se posu-
zuje také srst, kostra, pohyb…, pro-
stě všechno,“ vysvětlovala pravidla 
soutěže Lucie Kolaříková.
Absolutním vítězem, tedy šampi-
onem Yorkshow, se stala deseti-
měsíční fenka Angelina, kterou do 
soutěže přihlásila chovatelka Petra 
Kusáková z ostravských Výškovic. 
„Chovem těchto psů se zabývám už 
čtyři roky. Opravdu jsem nečekala, 
že dneska zvítězíme,“ radovala se 
spokojená chovatelka. „Dříve jsem 

chovala běžné „jorkšíry“ nyní cho-
vám plemeno biewer yorkšírský 
teriér. Mají jiné zbarvení a moc se 
mi líbí. A navíc jsou to takoví kla-
sičtí raubíři,“ popsala Kusáková své 
chovance.
Během celé neděle navštívily hřiště 
v Muglinově desítky lidí. Kromě 
chovatelů přišli i ti, kteří se na pře-
hlídku malých psů chtěli jen podívat. 
Prodávaly se chovatelské předměty, 
na cvičišti stál stánek s občerstve-
ním. „Těší mne, že si tolik lidí našlo 
do Muglinova cestu. Letos už jsme 
tady měli soutěž služebních a zá-
chranářských psů O pohár starosty, 

teď jsou zde zase soutěží teriéři. 
Cvičiště se rozvíjí,“ konstatoval ky-
nolog Svačinka. V Muglinově byla 
spokojená i majitelka šampionky 
Angeliny Petra Klusáková. „Areál 
se mi líbí, je to příjemné a udržované 
místo, pro pejsky super,“ chválila.
 /jk/

Yorkšírští šampióni soutěžili na muglinovském cvičišti

ŠAMPION YORKSHOW. Chovatelka 
Petra Kusáková se svojí vítězkou 
Angelinou. FOTO/JAN KRÁL
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5) Kromě občanů z Muglinova a okolí se svěcení základního kamene zúčastnili 
starostové několika obcí a zástupci vyšších úřadů veřejné správy. Na snímku je 
vedle komisaře obce druhým zprava starosta Muglinova Jan Haladej.

6) Slavnostní akt posvěcení základního kamene kostela znovu oživil činnost Spolku. Opět bylo napsáno a do ce-
lého protektorátu rozesláno několik desítek prosebných dopisů, rozvinula se také tisková kampaň. Zanedlouho se 
na běžném účtu Spolku u Státní spořitelny v Ostravě v těžkém válečném roce 1944 soustředila částka 282 000 Kč, 
která se do roku 1945 zvýšila na 487 936 Kč. Ze široké plejády dárců uvedených v Exhibiční knize Spolku jmenujme 
alespoň Ministerstvo veřejných prací, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků v Kroměříži, Zbrojovku a.s. 
Brno, Občanskou záložnu ve Slezské Ostravě, Spolek pro chemickou a hutní výrobu Praha atd. Pod evidenčním 
číslem 32/1941 nalezneme zajímavý údaj, kdy Spolek posílá poděkování za peněžní dar ve výši 3 000 Kč státnímu 
prezidentu Dr. Emilu Háchovi…Zahájení prací na stavbě však znemožňoval všeobecný zákaz výstavby vyhlášený 
pro území Protektorátu. Proto byl posvěcený základní kámen kostela deponován v kapli sv. Anny. Kromě bohatého 
písemného materiálu je to jediná 
hmotná památka, která se nám z té 
doby zachovala. Na skupinovém 
snímku je užší výběr členů Spolku 
před základním kamenem kostela 
s vyrytým datem 18. 8. 1940. Ká-
men dodal ostravský sochař a ka-
meník Rudolf Vávra, za tuto práci 
si umělec účtoval 250 Kč.

3) Vyhrocená společenská situace 
na počátku první světové války při-
nutila výbor Spolku k tomu, aby upsal 
své dosavadní jmění ve výši 7 000 Kč 
na rakouskou válečnou půjčku. Čin-
nost a aktivity byly po celou dobu 
trvání války zcela ochromeny, a po 
jejím skončení v roce 1918 upsané 
peníze Spolek nikdy zpět nedostal. 
K obnovení činnosti Spolku došlo 
až po mnoha průtazích v roce 1926 
a s ní se vrátila i vleklá jednání o od-
prodání pozemku na stavbu kostela. 
Hlavní problém spočíval v rozporu, 
kdy obec nabízela pro stavbu taková 

místa, která pro představy členů Spolku byla neakceptovatelná. Až v roce 1939 
dochází k vzájemné shodě a obec odprodává Spolku pozemek, který se nachá-
zel v těsné blízkosti muglinovského hřbitova. Krátce poté, dne 18. srpna 1940, 
byl za velké slávy a hojné účasti slezskoostravských občanů na tomto místě 
farářem P. Antonínem Fuskem posvěcen základní kámen kostela. Na snímku je 
hlavní kazatel oslav slezskoostravský děkan důstojný P. Karel Heger.

4) Ze slavnostního dne svěcení zá-
kladního kamene kostela sv.Anny 
se dochovala poměrně bohatá fo-
todokumentace. Je známo nejméně 
dvanáct fotografií, které se nachá-
zely v osobním vlastnictví mug-
linovského občana pana Karla 
Orzela a jeho rodiny, která je dala 
k dispozici pro archivní účely. Pan 
Karel Orzel, aktivní člen Spolku, 
zemřel 1. července 1998 ve věku 
nedožitých 81 let. Na tomto záběru 
je v popředí farář, důstojný pán 
P.Antonín Fusek, který celebroval 
mši svatou na oslavách položení 
základního kamene.

1) Jedinou církevní stavbou v Muglinově je kaple, postavená ve slohu „selského baroka“ v roce 1844. I když její 
dnešní fyzický stav se rok od roku zhoršuje, stále, byť jen několikrát v roce, slouží svému původnímu účelu. Záměr 
nahradit tuto prostorově nedostačující stavbu kostelem se zrodil již v roce 1894, když byl na zasedání obecního vý-
boru zamítnut návrh na rozšíření stávající kaple. Na snímku z roku 1907, který pochází z majetku pana Ladislava 
Gwuždě z Muglinova, je zachyceno tzv. „Návsí“, kterému dominuje budova Obecního domu – radnice, postavené 
v roce 1903, zbourané v roce 1974. U levého okraje snímku je patrná dřevěná věž hasičské zbrojnice, postavená 
v roce 1893. Zděná kaple, zasvěcená sv. Anně, se nachází u pravého okraje snímku.

Historie Slezské Ostravy je plná pozoruhodných příhod a událostí, které upadly časem v zapomenutí. Do této 
kategorie patří i snahy občanů obce Muglinova o postavení kostela, které se nikdy nenaplnily.

Zapomenutá historie nepostaveného kostela

2) Nápad postavit v obci kostel se ujal, proto byl po dalším jednání v roce 
1906 ustaven Spolek pro výstavbu římskokatolického kostela. Ten si vytýčil za 
nejbližší cíl získat na katastru obce vhodné stavební místo a zajistit finanční 
zabezpečení projektu. Za zakladatele Spolku se považuje pan Josef Glatz, 
který také sepsal spolkové stanovy. Představenstvo obce bylo požádáno o od-
prodej stavebního místa a v roce 1909 si Spolek založil šekový účet pro mi-
lodary na stavbu. Bylo rozesláno 1206 evidovaných dopisů vlivným osobám, 
firmám a institucím, takže pokladní hotovost ke konci roku 1909 činila 4 723 
Kč. Iniciativní Spolek si nechal zhotovit maketu navržené stavby (viz snímek), 
a není bez zajímavosti, že o realizaci projektu kostela se zajímali a své služby 
nabídli také akademičtí architekti, bratři Šlapetové. Čestmír Šlapeta v této 
souvislosti vypracoval podrobnou zprávu včetně stanovení výše odměny za 
výtvarné práce a stavební podklady. „Dovoluji si ujistit Váš slovutný spo-
lek, že svěřený úkol provedl bych s největší možnou svědomitostí a péčí, s níž 
jsem se dosud každé své práci věnoval, a která mi brzy přinesla nejlepších 
výsledků jak v mnohých soutěžích, tak i v praktickém provozu jednotlivých 
staveb, které jsem projektoval,“ píše se v závěru zprávy.

Po skončení 2. světové války byla v roce 1945 činnost Spolku na krátkou dobu znovu obnovena. Její členové měli 
v úmyslu navázat na předcházející léta a byli rozhodnuti udělat vše pro postavení kostela. Jmění Spolku bylo 
uložené ve Státní spořitelně a na hotovosti činilo 143 564 Kč, a k této částce bylo možno připočíst ještě 487 936 
Kč, které byly uloženy na takzvaném vázaném vkladu… čas však trhl oponou. Na valné hromadě Spolku 1. 4. 
1951 bylo přítomným sděleno, že na základě nového spolkového zákona a dle rozhodnutí JNV Ostrava převádí se 
veškeré spolkové jmění na římskokatolický úřad ve Slezské Ostravě. Tímto aktem bylo rozhodování podřízeno 
správě výboru, který byl ustanoven JNV. Dále bylo všem členům sděleno, že svolávat schůze je oprávněn jen řím-
skokatolický úřad ve Slezské Ostravě. Tímto rozhodnutím JNV Ostrava byl de facto Spolek pro výstavbu kostela 
v Muglinově rozpuštěn a jeho činnost definitivně zastavena. 

4
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S využitím dobových dokumentů a fotografií připravil Česlav Piętoň. 
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Denní centrum pro seniory a lidi se 
zdravotním postižením je sociální 
služba, které mohou lidé potřebu-
jící péči druhé osoby využít v době, 
kdy o ně nemohou pečovat rodinní 
příslušníci nebo blízké osoby v do-
mácnosti. Taková služba je nabí-
zena Charitou Ostrava v Charitním 
domě sv. Alžběty v Ostravě-Mari-
ánských Horách na ul. Zelená 2514, 
ve všední dny v době od 8 do 16 h. 
„Zajišťujeme péči seniorům a lidem 
se zdravotním postižením, která 
směřuje k prevenci jejich možného 
sociálního vyloučení, jejich akti-
vizaci a integraci do společnosti“ 
přibližuje náplň služby vedoucí 

Charitního domu sv. Alžběty Mgr. 
Martin Trubač. „V denním centru 
poskytujeme stravu, pečovatelské 
služby, aktivizační a vzdělávací 
programy, výtvarné činnosti, cvi-
čení paměti, společenské aktivity 
(zábavy, kavárničky, besídky, ná-
vštěvy kulturních akcí), procházky, 
nebo i dle možností uživatelů také 
výlety“, vyjmenovává jednotlivé 
služby vedoucí Trubač.
Jeden z výletů s uživateli v le-
tošním létě například směřoval 
do ostravské zoo. Díky pěknému 
počasí si měli uživatelé možnost 
prohlédnout a užít si všechna zví-
řata. Kromě toho se také příjemně 

pobavit a osvěžit u stánku se zmrz-
linou. Doprava, strava i pitný režim 
je v rámci takových výletů zajiš-
těna. Podobných aktivit plánuje tým 
charitního domu pro své klienty na 
letní období ještě mnoho.
Jak již bylo naznačeno, cílo-
vou skupinou služby jsou senioři 

a dospělé osoby se zdravotním po-
stižením, kteří vyžadují asistenci 
druhé osoby, osoby s počínající 
demencí, smyslovými poruchami, 
pohybovými poruchami, či jinými 
chorobami souvisejícími se stářím. 
Jedná se o lidi, kteří již nemohou 
být sami doma, ale zároveň ještě 
nejsou upoutáni na lůžko a nevyža-
dují poskytování pobytové služby.
Cenu za pobyt v denním centru, 
stravu a pitný režim si hradí uži-
vatel služby dle platného ceníku, 
který je zveřejněn na webu Charity 
Ostrava – www.ostrava.charita.cz 
Služba denního centra může být 
řešením aktuální sociální situace 

v rodině nebo také cestou k plno-
hodnotnému prožívání života člo-
věka se zdravotním hendicapem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

tým Charitního domu sv. Alžběty, 

Charita Ostrava 

Kontakt:
Charitní dům sv. Alžběty – denní 
centrum pro seniory
Zelená 2514
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Vedoucí střediska: Mgr. Martin 
Trubač, tel.: 599 526 912, mobil: 
737 553 169, e-mail: cho.alzbeta.
zelena@charita.cz
web: www.ostrava.charita.cz

Poradna pro občanství, občanská 
a lidská práva se sídlem na Pro-
kešově náměstí 618/3 v Ostravě, 
funguje již 11 měsíců. Poradna se 
zejména zaměřuje na zprostřed-
kování zaměstnání (vyhledávání 
pracovních příležitostí, sepsání ži-
votopisu a motivačního dopisu, do-
provod k zaměstnavateli), bydlení 
(splátkové kalendáře, obnovení ná-
jemních smluv, získání nájemního 

bydlení, dluhové poradenství atd.), 
zprostředkování rekvalifikačních 
kurzů (např. pracovník v sociálních 
službách). Své služby poskytuje 
v lokalitách vymezených projek-
tem financovaným Evropským 
sociálním fondem: Ostrava-Kun-
čičky, Ostrava-Michálkovice, Os-
trava-Poruba, Ostrava-Radvanice 

(lokalita Lipina) a Ostrava – Ma-
riánské hory (lokalita Bedřiška). 
Každou středu nás najdou klienti 
v naší pobočce na Prokešově ná-
městí 618/3, v době od 9.00 do 
16.00 hodin, kde je v poradně 
právník, který poskytuje odborné 
sociální poradenství zdarma. 
V ostatní dny poskytují sociální 

pracovníci službu přímo v terénu 
ve výše uvedených lokalitách. 

Kontakty na pracovníky poradny:
Bc. Lýdia Poláčková – 724 701 613
Miroslava Majovská – 724 701 615
Bc. Veronika Bandíková – 724 701 
622

VINOTÉKA VINEKA•  
Vás zve na moravský bur-
čák, který bude v prodeji 
v průběhu měsíce září. Více 
informací na prodejně nebo 
na stránkách www.vinoteka-
vineka.webnode.cz, vineka@
email.cz, tel.: 737 733 707, 
Po–Pá 9–18 So 8–12, plateb-
ní terminál, Čs. armády 269, 
Ostrava--Michálkovice

Od 1. září výkup palet•  
na ulici Hladnovské. Tel.: 
777 258 096.

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

Pedikúra-manikúra Mod-• 
rý pavilon. Chittussiho 9, 
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439.

Uděláme za vás malby, ná-• 
těry, údržbu bytů, rodin-
ných domů, domácností. 
Instalatérské práce, obklady, 
dlažby, podlahové krytiny, 
sestavování koupelen, ku-
chyňských linek, nábytku. 
Výškové práce, sanitární 
technika 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 červnu 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 18. září 2012

www.slezskaostrava.cz, 
www.slezskaostrava.tv

Inzerce

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
8.–9. 9. 2012  4. ročník veletrhu zájmových kroužků v Avion 

shopping parku
10.–14. 9. 2012 Zápisový týden do zájmových útvarů SVČ
10.–14. 9. 2012 Dny otevřených dveří v SVČ
22. 9. 2012  Setkání modelářů plastikových a funkčních 

letadel, bojové techniky, vláčků, lodí, a jiné 
spojené s burzou

28.–30. 9. 2012  „Pane, pojďte si hrát“ – Drakiáda 
 (potáborové setkání II. turnusu LDR SVČ)

Bližší informace na www.svcoo.cz.
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Své kroky mohou děti ve věku 6–18 
let směřovat denně do Nízkopraho-
vého centra pro děti a mládež v Os-
travě-Kunčičkách, jednoho ze služeb 
střediska Horizont, které podporo-
váno statutárním městem Ostrava 
v rámci projektu „Otevřená budouc-
nost III“ a městským obvodem Slez-
ská Ostrava, který provoz podporuje 
prostřednictvím projektu „Provoz 
nízkoprahového a poradenského 

centra v Ostravě-Kunčičkách“ 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.
Prostřednictvím klubu, který je za-
měřen především pro děti a mládež, 
jež se vyhýbají standardním formám 
institucionalizované pomoci a péče, 
dávají přednost pasivnímu trávení 
volného času nebo mají vyhraněný 
životní styl, je naším cílem zvý-
šit motivaci mladých lidí k hledání 

pozitivních alternativ chování, sní-
žit počet uživatelů návykových látek 
a mladistvých pachatelů trestných 
činů.
Věříme, že široká nabídka aktivit 
osloví mladé lidi s různými zájmy. 
Pravidelně 6x týdně vždy od pondělí 
do soboty je k dispozici mladý tým 
pracovníků, který se snaží přizpů-
sobovat činnosti zájmu přítomných. 
Pravidelně probíhá fotbal a kurz 

vaření. Pro děti jsou organizovány 
zábavné programy a tvůrčí aktivity 
či výlety. Mládeži jsou zajišťovány 
besedy, preventivní semináře, kar-
nevaly, pro všechny zúčastněné pak 
táboráky a další akce, o které mladí 
lidé projevují značný zájem.
 Středisko sociální aktivizace Horizont

Třebízského 621/22

Ostrava-Kunčičky 

Klubík Horizont v Kunčičkách
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Letos oslavilo Centrum pro zdra-
votně postižené Moravskoslezského 
kraje o.s. své desetileté působení, 
během kterého se snaží zkvalit-
ňovat život osobám se zdravotním 

postižením. Svou snahu soustředí 
na individuální pomoc při zmír-
ňování a překonávání potíží a in-
tegraci občanů se zdravotním 
postižením tak, aby mohli žít ve 

svém přirozeném prostředí a zapo-
jovat se do běžného života.
Centrum poskytuje tři služby: 
Osobní asistenci, Odborné sociální 
poradenství a Sociálně aktivizační 

služby. V posledních letech se za-
pojuje i do projektů financovaných 
z Evropské unie. 
V případě zájmu nás kontaktujte na 
emailu: czp.ostrava@czp-msk.cz, 

nebo telefonu: 596 115 318. Více in-
formací naleznete i na našem webu 
www.czp-msk.cz. 

Mgr. Martina Fojtíková

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s. rea-
lizuje Evropské projekty zaměřené 
na zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením.
Projekt Vzájemnou podporou k in-
tegraci na trh práce začal v listopadu 
2011 a snaží se zvýšit uplatnění osob 
se zdravotním postižením na trhu 
práce. K dnešnímu dni se do pro-
jektu přihlásilo přes sto lidí z růz-
ných koutů Moravskoslezského 

kraje. Navázali jsme spolupráci se 
zaměstnavateli, kteří už zaměstnali 
okolo 15 účastníků a další pracovní 
místa se budou vytvářet.
Účastníkům projektu nabízíme 
bohaté aktivity vedoucí k nalezení 
pracovního uplatnění, jako jsou 
kurzy na PC, kurzy Základy mezi-
lidské komunikace, pracovní pora-
denství, pracovní skupiny a jiné.
Pokud Vás to zaujalo, kontaktujte 
Mgr. Martinu Fojtíkovou, tel.: 596 

115 318 nebo na emailu fojtikova@
czp-msk.cz. Více informací nalez-
nete i na našem webu www.czp-
msk.cz.

Mgr. Martina Fojtíková

Vzájemnou podporou k integraci 
na trh práce

Pestrý program pro seniory v denním centru sv. Alžběty 


