
Specialista na výškové práce Petr 
Žabka byl jedním z horolezců, kteří 
v uplynulých dvou měsících strávili 
desítky hodin na samém vrcholu 
slezskoostravské radnice. „Museli 
jsme si nahoře vybudovat takzvaný 
pomocný kříž, abychom se měli 
o co opřít,“ popisuje průběh prací 
Žabka. Když makovici horolezci 
sundali, nejprve ji obrousili od sta-
rých nátěrů, pak natřeli speciálními 
základovými barvami a nakonec 
pozlatili čtyřiadvacetikarátovými 
zlatými plátky. Když byli s rekon-
strukcí makovice 10. října hotovi, 
opět ji vynesli zpět na původní 
místo. „Když už jsme byli nahoře, 
vyměnili jsme i hromosvod. Nebyl 

za ty roky už v nejlepším stavu,“ 
vysvětluje Žabka.
Menší tři makovice na dalších 
místech střechy radnice už experti 
nesundávali, ale rekonstruovali 
je rovnou na místě. „Určitě nej-
náročnější byla jedna z makovic 
ve formě květu. Je tam poměrně 
jednoduše uchycena a já kolem 
ní musel jen zlehka a velmi opa-
trně našlapovat,“ uvádí Žabka. Při 
otázce na obtížnost celé akce Petr 
Žabka říká, že na podobné práce 
jsou s kolegy již zvyklí. „Ale přece 
jenom šlo o prvovýstup,“ připouští 
jistou náročnost úkolu na slezsko-
ostravské radnici specialista na 
výškové práce. /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 
   2011

SLEZSKÁ OSTRAVA/Slez- 
skoostravská radnice prochá-
zí důkladnou rekonstrukcí. 
Během měsíce listopadu bu-
dou práce hotovy.

„Při rekonstrukci radnice se přísně 
držíme historických předloh,“ říká 
o probíhajících pracích místosta-
rosta Ing. Petr Janíček. Na radnici 
se tak vrací původní žlutá barva 
omítky. Přibudou původní nápisy 
na věži radnice a s nimi také sym-
boly dvou kohoutů. Přesně tak, jak 
tomu bylo před sto lety, kdy nyní 
památkově chráněná budova byla 
dostavěna. Budova radnice vyrostla 
v tehdy Polské Ostravě mezi 1. říj-
nem 1911 a 31. březnem 1913. Na 
všechny rekonstrukční práce do-
hlížejí odborníci z Národního pa-
mátkového ústavu. Rekonstrukce 
začala letos 19. června.
V úterý 18. září se až na vrchol 
radnice vydali horolezci. Snesli 
z vrcholu makovici, ve které byl 
umístěn tubus. Ten byl v makovici 
od roku 1987, kdy se střecha opra-
vovala naposledy. „V tubusu jsme 

našli seznam tehdejších pracovníků 
radnice, dobový tisk nebo mince 
z té doby,“ vypočítává seznam 
předmětů ze střechy místostarosta 
Janíček. Ve středu 10. října se ho-
rolezci na střechu vrátili. Umístili 
zde pozlacenou makovici a opravili 
také hromosvod.

I tentokrát zůstane na nejvyšších 
místech radnice ponechán vzkaz 
budoucím generacím. Nebude 
však v tubusu na vrcholku, ale ve 
speciální skříňce pod střechou. 
„Do skříňky umístíme například 
aktuální Slezskoostravské noviny, 
mince, znak Slezské Ostravy nebo 

nedávno vydanou knihu ostrav-
ského historika Mgr. Martina Stra-
koše Slezskoostravská radnice jako 
vychýlený svorník mezi tradicí 
a moderností. Přidáme rovněž se-
znamy všech zastupitelů a radních 
obvodu od roku 1990,“ doplňuje 
místostarosta Janíček.

Na budově je již opravena také vět-
šina i na první pohled méně nápad-
ných věcí. Jde o komíny, římsy nebo 
provedené nátěry oken. „Všichni 
se těšíme, až budou veškeré práce 
ukončeny a budova se ukáže v celé 
své kráse,“ konstatuje místostarosta 
Petr Janíček. /red/ 

Opravy památkově chráněné budovy jsou těsně před dokončením
Slezskoostravská radnice. V rekonstrukci

Z historie slezskoostravské radnice
Největší obec ve Slezsku byla pat-
řičně hrdá na své nové sídlo, odrá-
žející postupně naplňované ambice. 
Ihned po dokončení se stala radni- 
ce střediskem společenského živo-
ta. Řada institucí a spolků žádala, 
aby směla zasednout v nových pro-
storách. Až do konce Rakousko- 
-Uherska se však městys nedočkal 

kýženého povýšení na město. Teprve 
po vzniku Československa byla v lis-
topadu 1919 schválena změna názvu 
městyse z Polské na Slezskou Os-
travu. /…/ Tehdy se budova radnice 
stala důležitým sídlem českosloven-
ských institucí, podílejících se na 
zápase o Těšínské Slezsko. Na čas 
zde sídlil Okresní národní výbor, 

Zemský národní výbor pro Slezsko, 
Československá plebiscitní komise 
a Zemská správní komise. Po ukon-
čení sporu o Těšínsko v polovině 
roku 1920 se budova plně navrátila 
do užívání městskému úřadu.

Mgr. Martin Strakoš: Radnice Slezské 

Ostravy jako vychýlený svorník mezi 

tradicí a moderností

MAKOVICE. V úterý 18. září specialisté makovici sundali, aby ji opravenou a pozlacenou vrátili ve středu 10. října zpět. FOTO/JAN KRÁL

Prvovýstup na makovice

Zastupitelstvo městského ob-
vodu Slezská Ostrava vyhlašuje 
výběrové řízení pro poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu městského obvodu 
Slezská Ostrava pro rok 2013 
v oblasti kultury, sportu a vol-
nočasových aktivit. Přihlášku 
a zásady pro poskytnutí dotace 
naleznete na www.slezska.cz 
v záložce Občan – účelové do-
tace a granty, případně na od-
boru školství a kultury ÚMOb 
Slezská Ostrava.
Přihlášky lze podat v termínu 
do 16. 11. 2012.

Poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací z roz-
počtu městského obvodu 
Slezská Ostrava pro rok 
2013:

PŘED RADNICÍ. Místostarosta Ing. Petr Janíček se specialisty, kteří vystou-
pali na střechy budovy. FOTO/JAN KRÁL

REKONSTRUKCE. Budova radnice prodělává proměnu.  FOTO/JAN KRÁL

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 1. listopadu 
2012 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.
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Vítání občánků se konalo ve slez-
skoostravské radnici v sobotu 20. 
října. A to hned třikrát za sebou. 
„Na jedno vítání občánků zveme 
vždy rodiče patnácti dětí.
Tentokrát byli pozváni rodiče dětí 
narozených v měsících dubnu, 
květnu a červnu,“ vysvětlila Pav-
lína Volná, referentka ohlašovny 
a matriky.
Na sobotu byli pozváni rodiče cel-
kem od pětačtyřiceti dětí. Rodiče 
čtyřiadvaceti dětí pozvání přijali 

a na radnici se v sobotním odpo-
ledni dostavili. „Přeji vašim dě-
tem mnoho zdraví a štěstí,“ řekla 
v projevu rodičům slezskoostrav-
ská zastupitelka Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová.  Od radnice dostali 
rodičové pro děti tašku s drobnými 
dárky.
Příští vítání občánků je napláno-
váno na 1. prosince letošního roku, 
kdy budou pozváni rodiče dětí 
narozených v měsících červenci, 
srpnu a září. /red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Život 
v oblasti Na Liščině se mění. 
Podle místních k lepšímu. 

Paní Marie Dobešová, učitelka 
v důchodu, se do oblasti Slezské 
Ostravy zvané podle jedné ze zdej-
ších ulic Na Liščině přistěhovala 
před deseti lety. Začala si spravovat 
finský domek pronajatý tehdy od 
společnosti OKD a.s. 
„Okolí? Strašné. Vyráběly se zde 
drogy, scházeli se zde narkomani a to 
sebou neslo velké množství drobné 
kriminality. Místní staří lidé byli často 
vykrádáni i za bílého dne,“ popisuje 
nedávnou realitu Marie Dobešová. 
Nehodlala se však s daným stavem 
smířit. Vytrvale se obracela na úřady, 
média, organizovala petice.
Dnes říká, že i když ještě mnoho 
zbývá Na Liščině vyřešit, věci se 

mění k lepšímu. „Někdy v roce 
2009 jsme začali jednat se slezko-
ostravským radním Radomírem 
Mandokem. Byl vstřícný, o vše se 
zajímal a dodržel to, co slíbil. Na 
upozornění slezskoostravské rad-
nice se začala snažit i policie, k lep-
šímu se změnil i přístup vlastníka 
mnohých místních realit, kterou 
se stala společnost RPG,“ popisuje 
vývoj událostí Dobešová. Policisté 
zakročili a zničili zdejší výrobny 
drog. To se okamžitě projevilo na 
snížení kriminality. Společnost 
RPG začala likvidovat polorozbo-
řené domky, ze kterých se stávaly 
černé skládky, sloužily jako úkryty 
narkomanů a nesnesitelně páchly. 
Obvod Slezská Ostrava se posta-
ral o odstranění dalších černých 
skládek v okolí. „Situace se díky 
panu Mandokovi a celému úřadu 

viditelně zlepšuje,“ chválí paní Do-
bešová. Ukazuje na v letošním létě 
nově opravené chodníky a říká, jak 
dobré bylo zavést zákaz konzumace 
alkoholu v okolí místního obchodu. 
„Městští policisté zákaz pravidelně 
monitorují,“ všímá si Dobešová.
„Chceme tady žít jako lidé,“ kon-
statuje Dobešová. Zároveň upozor-
ňuje, že situace má k naprostému 
ideálu ještě hodně daleko. „Mu-
síme si vytyčit další úkoly. Nyní je 
třeba například řešit problematiku 
neohlášených a přemnožených psů, 
kteří tady žijí,“ říká. „Je nutné, aby 
na to úřady důsledně dohlédly a po-
kutovaly viníky,“ dodává. „Mys-
lím, že by v takové čtvrti mohl být 
velmi pěkný život,“ konstatuje na 
závěr optimisticky. 
„Na Liščině nás čeká ještě spousta 
práce, hlavně té mravenčí,“ říká 

o lokalitě radní Radomír Mandok 
(ODS). „Ale věřím, že postupnými 
kroky se dopracujeme k tomu, aby 

skutečně Liščina byla dobrá ad-
resa,“ dodává radní.
 /jk/

Rozbořené domky i skládky zmizely, kriminalita nyní klesá 

Jak se žije Na Liščině

MARIE DOBEŠOVÁ. Život Na Liščině se zlepšuje.  FOTO/JAN KRÁL

Šestašedesátiletý důchodce Mi-
lan Moldřík, někdejší personalista 
a konstruktér Nové huti, žije v Kun-
čicích deset let. Je nespokojen. Píše 
petice, na počátku měsíce září de-
monstroval před ostravskou radnicí. 
Na zasedání městského zastupitel-
stva dostal prostor, aby o své nespo-
kojenosti před zastupiteli hovořil.
„Po deseti letech, co zde bydlím, 
jsem se rozhodl legální cestou 
něco v Kunčicích změnit,“ vysvět-
luje Moldřík své aktivity. V březnu 
sepsal výzvu, kterou nazval Za 
Kunčice krásnější. „Kunčice jsou 
v rámci Slezské Ostravy zane-
dbané a pomalu se stávají průmys-
lovou zónou, kde život a bydlení je 
špatné a neodpovídá bydlení dnešní 
doby,“ argumentoval Milan Mol-
dřík. V tom samém měsíci napsal 
petici, ve kterém vyzval starostu 
Ing. Antonína Maštalíře, aby na 
situaci v Kunčicích reagoval. Pod 
petici se podepsalo 171 signatářů. 
Peticí se v květnu zabývala Rada 
městského obvodu Slezská Ostrava. 
Starosta Maštalíř Milana Moldříka 

informoval o tom, že jen v loňském 
roce byly ve Slezské Ostravě prove-
deny investiční akce za 50 milionů 
korun. Další desítky milionů byly 
vloženy do oprav a údržby obecního 
majetku. „Městský obvod spravuje 

125 km vozovek a 95 km chodníků. 
V rámci finančních možností se 
snaží zajistit jejich údržbu. Mohu 
Vás ubezpečit, že na obecních po-
zemcích se odpad uklízí prakticky 
stále,“ napsal mimo jiné v obsáhlém 
dopisu nespokojenému Moldříkovi 
starosta Antonín Maštalíř.
Milan Moldřík si nechal vyrobit 
transparent s nápisem „Pane primá-
tore, proč jsou Kunčice tak zane-
dbané, když platíme poctivě daně?“ 
a osm dní s ním na začátku září seděl 
pravidelně od 8.30 hodin do 15 ho-
din odpoledne před Novou radnicí. 
Své požadavky na rychlé zlepšení 
situace v Kunčicích nyní zhutňuje 
Milan Moldřík do čtyř bodů. Poža-
duje vybudovat na ulici Frýdecké 
minimálně ještě jeden světelný pře-
chod pro chodce, opravit alespoň 
jeden chodník na Frýdecké ulici, 
upravit prostor před poštou a obcho-
dem na malé náměstíčko a zbavit 
odpadků okolí řeky Ostravice. „To 
jsou věci, které se dají udělat rychle 
a v Kunčičích jsou urgentní,“ uvádí 
Milan Moldřík.  /jk/

Milan Moldřík. Za Kunčice krásnější

MILAN MOLDŘÍK. Někdejší perso-
nalista vyvinul iniciativu Za Kunčice 
krásnější. FOTO/JAN KRÁL

Ve slezskoostravské radnici ob-
novili manželský slib po padesáti 
letech manželského života Eliška 
a Zdeněk Martínkovi ze Slezské 
Ostravy. Učinili tak v sobotu 20. 
října, na den přesně, kdy se brali 
na stejné radnici před padesáti lety. 
Svůj slib obnovili před starostou 
Ing. Antonínem Maštalířem.
„Znám Zdeňka dlouhé roky. Jeho 
zálibou je sport. Chodívám s ním 

někdy na Baník. Zdeněk poctivě 
fandí a všechno prožívá,“ konstato-
val starosta. Připomenul, že Zdeněk 
Martínek nejprve fotbal hrával, poté 
léta působil i jako trenér a funkcio-
nář ostravských fotbalových klubů, 
včetně heřmanického. Ve Slezské 
Ostravě býval v uplynulých voleb-
ních obdobích zastupitelem i rad-
ním. „Dodnes obchází jménem 
Slezské Ostravy občany, kteří slaví 

významná životní jubilea. Vypo-
máhá radnici, jak jen může, a je pro 
nás nepostradatelným. Tímto mu 
děkuji,“ řekl starosta Maštalíř. Ne-
zapomněl ani na paní Elišku, která 
mimo jiné hrávala českou házenou 
a byla ochotnicí v divadle. Manželé 
spolu vychovali dvě děti. „Děkuji 
jim oběma, jsou aktivními a čin-
nými občany dodnes,“ připomenul 
Antonín Maštalíř. /red/

Zlatá svatba manželů Martínkových

50 LET ROZDÍL. Manželé Martínkovi s rodinou před slezskoostravskou radnicí 20. 10. 1962 a ve slezskoostravské 
radnici 20. 10. 2012. FOTO/ARCHIV, JAN KRÁL

Vítání občánků na radnici

VÍTÁNÍ. Noví občané Slezské Ostravy i s rodiči na radnici. FOTO/JAN KRÁL

Domov pro seniory Kamenec ve 
Slezské Ostravě uspořádal 25. září 
již 3. ročník „Kameneckého vino-
braní“. Jde o tradiční společenskou 
akci, kde návštěvníci ochutnají mo-

ravský burčák a pobaví se u dobré 
muziky a tance. Akce se zúčast-
nili i uživatelé domovů pro seni-
ory z Polska (z nedalekých Gorzyc 
a Rybniku). V multifunkční míst-
nosti Domova začal od dvou hodin 
pestrý program. Jako první vystou-
pila taneční skupina historického 
tance „Rytíři svatého grálu“, která 
si pro návštěvníky připravila vě-
domostní soutěže. Výherci obdr-
želi láhev moravského vína. Poté 
následovalo hudební vystoupení 
cimbálové muziky Friš. Senioři si 
zazpívali slezské a moravské písně 
a ti mobilnější si u muziky i za-
tancovali. Pro všechny návštěvní- 
ky bylo přichystáno občerstvení. 
Všichni se dobře bavili a odcházeli 
domů s úsměvem na tváři.
 Ing. Šárka Kutějová, 

Domov pro seniory Kamenec

Vinobraní na Kamenci

VINOBRANÍ. Seniorům zahrála 
i cimbálová muzika Friš. 
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA
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Za účasti senátora a starosty našeho 
městského obvodu Ing. Antonína 
Maštalíře proběhla počátkem října 
v Ostravě mezinárodní konference 
Strategy in Trasition 2012. Mapo-
vala poznatky a zkušenosti dvace-
tiletého období restrukturalizace 

moravskoslezského těžkého prů-
myslu a z toho vyplývající pře-
měnu regionu. Zkušenosti při 
překonávání sociálně ekonomic-
kých dopadů složitého procesu 
restrukturalizace jsou natolik in-
spirativní, že se ostravská akce 

stala součástí širšího mezinárod-
ního fóra připraveného americkým 
institutem Strategic Management 
Society v Chicagu. Třebaže těžký 
průmysl bude hrát v rozvoji na-
šeho regionu nadále důležitou 
roli, existují tu také podnikatelské 

subjekty, jež svou technologic-
kou úrovní dosahují evropské, 
ne-li světové špičky. Za všechny 
uveďme firmy rozvíjející produkci 
umělého diamantu a jiných uni-
kátních obráběcích materiálů nebo 
bohumínského producenta želez-
ničních dvojkolí – Bonatrans. Kon-
ference, kterou připravila Vysoká 

škola podnikání, se zúčastnili také 
europoslanec JUDr. Richard Falbr, 
náměstkyně hejtmana Moravsko-
slezského kraje Mgr. Věra Pálková, 
Ing. Pavel Bartoš, viceprezident 
Hospodářské komory ČR, hosté ze 
Slovenska a Ukrajiny.

Mgr. Pavel Šmíd, 

Vysoká škola podnikání

Do života Jaroslavy Vorlíčkové ze 
Slezské Ostravy těžce zasáhl me-
tylalkohol. Na následky jeho požití 
zemřel v uplynulých dnech její muž 
Zbyněk. „Dodnes nevíme, kde se 
vlastně napil,“ říká Vorlíčková. Tři 
dny bojovali lékaři o život Zbyňka 
Vorlíčka marně.
Jeho smrt způsobila, že se Jaroslava 
Vorlíčková ocitla bez prostředků. 
Byla dlouhodobě nezaměstnaná, 
manželé žili z mužovy hornické 
renty. „Paní Vorlíčkové jsme se roz-
hodli pomoci. Ocitla se skutečně 
ve svízelné situaci,“ uvádí sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 

Maštalíř. Prakticky během dvou dní 
byla Jaroslava Vorlíčková zaměst-
nána na odboru technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava. Spolu se svými kolegy se 
stará o údržbu hřbitova.
„Jsem velmi spokojená. Na úřadě 
mi pomohli i s vyřízením lékař-
ské prohlídky během jediného dne. 
Teď jsem ráda, že mám práci, šlo to 
velmi rychle a všichni se o mě pěkně 
starali,“ říká Jaroslava Vorlíčková. 
Starosta Maštalíř varuje, že lidé 
by si měli stále dávat na konzu-
maci tvrdého alkoholu velký pozor. 

„Metylalkohol nám zabil ve Slezské 
Ostravě už dva lidi. Bojím se, aby 
nepřibyli další,“ upozorňuje sta-
rosta. /jk/

SLEZSKÁ OSTRAVA/S velkým 
úspěchem skončila třídenní 
výstava slezskoostravských 
chovatelů. Letos se konal ju-
bilejní 35. ročník výstavy. 

„Letos přišlo snad na pět stovek 
dětí,“ těšil předsedu Českého svazu 
chovatelů – Základní organizace 
Slezská Ostrava Stanislava Kad-
lubu zájem o výstavu. Příchozí do 
střediska chovatelů v Nejedlého 
ulici na Hladnově mohli od 4. do 
7. října vidět drůbež, exoty, králíky 
nebo holuby. 
Počet především školních tříd, 
které výstavu navštívily, byl le-
tos mimořádný. „Poděkování 
určitě patří panu Zdeňkovi Mar-
tínkovi. Výborně se postaral 
o propagaci,“ chválila slezsko-
ostravská radní MVDr. Barbora 
Jelonková. Jako veterinářka pra-
videlně chovatelům s jejich akti-
vitami vypomáhá.

Za dlouholetou práci ve svazu cho-
vatelů dostal pohár od starosty Ing. 
Antonína Maštalíře chovatel Ros-
tislav Brada ze Slezské Ostravy. 
Je členem svazu chovatelů od roku 

1972 a dlouholetým a úspěšným 
chovatelem králíků. „Letos už jsem 
dostal pohár od starosty Hrabové za 
králíka vídeňského bílého, ale tento 
pohár je mimořádný za všechny ty 

roky. Dám si ho doma na nějaké 
čestné místo,“ plánoval Brada. 
Čestného uznání se dostalo jed-
nomu z nejmladších vystavovatelů, 
sedmiletému Tomáši Novákovi. 
A to za kačera s cizokrajným ná-
zvem kajuga. „O kajugy se starám 
už od svých čtyř roků, dávám jim 
pravidelně vodu i například chleba 
namočený v kopřivách,“ prozradil 
mladý chovatel.
Slezskoostravští chovatelé v sou-
časné době sdružují čtyři desítky 

členů, jsou nejpočetnější organizací 
v celé Ostravě. 
„Zaznamenáváme stále větší zájem 
o chovatelské burzy, které pořá-
dáme každou neděli mezi sedmou 
a devátou hodinou,“ řekl předseda. 
Na burze je k mání drobné zvířectvo 
včetně krmiva. „Nakupovat k nám 
jezdí lidé až z Opavska nebo od 
Valašského Meziříčí, že prý se jim 
to vyplatí,“ konstatoval Kadluba. 
Prodejci nabízejí veškerá krmiva 
včetně starého pečiva za mno-
hem nižší ceny než v kamenných 
obchodech. Stanislava Kadlubu 
velmi těší, že středisko chovatelů 
po nějaké době útlumu opět ožilo. 
„Obvod do střediska v posledních 
letech hodně investoval, prostředí 
se zkultivovalo a na výsledcích je 
to znát,“ uvedl Kadluba. „Máme 
velmi úspěšné chovatele, je mi ctí 
jim každý rok na výstavě za jejich 
výsledky poděkovat,“ prohlásil sta-
rosta Maštalíř. /jk/

GRATULACE. Starosta Ing. Antonín Maštalíř gratuluje Rostislavu Bradovi.

Akce Drogám stop
Nizkoprahové centrum na Plánič-
kově ulici v Hrušově uspořádalo 
20. září už desátý ročník akce 
Drogám stop. Děti si vyslechly 
přednášky o nebezpečí, které 
s sebou drogy přinášejí, a dostaly 
i letáčky na toto téma. Pro děti 

byly připraveny i různé soutěže, 
představena byla jednotlivá ko-
munitní centra. Akce se zúčastnili 
i místostarostka MUDr. Hana He-
ráková a radní Radomír Mandok. 
Akce se konala za velké účasti dětí 
i rodičů.  /red/

Středisko chovatelů naplňují výstavy i pravidelné nedělní burzy

Marie Filipská oslavila 101 let
Marie Filipská, uživatelka Domova 
pro seniory Kamenec, oslavila 101. 
narozeniny. Narodila se 1. října 
1911 v Ostravě. Gratulovat za obvod 
Slezská Ostrava přišli paní Filipské 
starosta Ing. Antonín Maštalíř, mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková 
a Zdeněk Martínek. 
„Paní Filipskou jsme navštívili už 
loni, když slavila sté narozeniny. 
Je to příjemná paní, bohužel už ne-
chodí, nicméně se stále zajímá o dění 
v okolí, alespoň televize na pokoji ji 
spojuje se světem,“ řekla místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková. „Je 
dobré vědět, že v prostředí domova 
na Kamenci se naši senioři cítí pří-
jemně a spokojeně,“ dodala místo-
stostarostka. Od gratulantů dostala 
Marie Filipská kytici a dárkový koš.
„Paní Filipská je u nás od roku 
2009,“ sdělila Ing. Šárka Kutějová 
z Domova pro seniory Kamenec. 
Oslavenkyně měla pět sourozenců, 
vychovala jednoho syna a praco-
vala jako dělnice ve Vítkovických 

železárnách. „Jejím koníčkem byl 
tanec, zábava, měla a má ráda spo-
lečnost. V mládí nejraději chodila 
k muzice. Psala také básničky. Na 
své mládí velmi ráda vzpomíná, také 
na oblíbené zelí od maminky, ráda 
si dala pivo po nedělním obědě,“ 

konstatovala Kutějová. Podle ní se 
Marie Filipská stále zapojuje do 
skupinových aktivit, v poslední 
době zejména do zpěvu a canistera-
pie. Velmi ráda si povídá se svým 
klíčovým pracovníkem a ostatními 
zaměstnanci domova. /red/

BLAHOPŘÁNÍ. Marii Filipské blahopřejí starosta Ing. Antonín Maštalíř, mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková a Zdeněk Martínek. FOTO/JAN KRÁL

Konference Strategy in Trasition 2012

35. výstava slezskoostravských chovatelů

VÝSTAVA. Jeden z nejmladších 
chovatelů Tomáš Novák a jeho 
exponát. FOTO/JAN KRÁL

PROTI DROGÁM. Místostarostka MUDr. Hana Heráková spolu s Radomírem 
Mandokem na akci Drogám stop. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Varování občanům obvodu
Vážení občané,
v rámci prověřování náhlého 
úmrtí občanky z okolí městského 
obvodu Slezská Ostrava, jež bylo 
v příčinné souvislosti s požitím 
metylalkoholu, bylo ustanoveno 
nebezpečné balení Vodky Frederic 
objem 1 litr, jejíž vizualizaci zve-
řejňujeme. Zmíněné balení alko-
holu obsahující metylalkohol bylo 
prodáváno v Ostravě-Heřmanicích 
a Michálkovicích, což je v blízkosti. 
Upozorňujeme občany na toto balení, 
abychom předešli případné další kon-
zumaci osobami, které si ji mohly již 
v minulosti zakoupit. Jakékoli bližší 

informace můžete sdělit na linku 158 
nebo na tel. č. 974 725 761.
 Ing. Antonín Maštalíř, starosta

ZAměSTnÁnÍ. Paní Vorlíčková našla 
po smrti svého manžela práci díky 
obvodnímu úřadu. FOTO/JAN KRÁL

Pomoc pro Jaroslavu Vorlíčkovou
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Jako nadpis jsem zvolil název pro-
jektu, který se nám v letošním škol-
ním roce 2012/2013 podařilo díky 
nemalému finančnímu příspěvku 
Nadace OKD a za finanční spolu-
účasti ZŠ uskutečnit. Na pozemku 
ZŠ v Ostravě-Kunčičkách jsme 
společně vybudovali místo relaxace 
a aktivního odpočinku pro místní 
děti. V areálu oplocené zahrady byla 
instalována sestava dětských herních 
prvků a vzniklo tak hřiště, které vy-
užívají děti z místní základní školy 
a děti, které navštěvují odpolední 
aktivity místních organizací, které 
jim poskytují příjemné trávení 

volného času mimo školu. Společně 
s instalací herních prvků byly také 
provedeny terénní úpravy a vznikl 
tak například malý kopec ze zbytků 
zeminy, který mohou děti využít 
k zimním radovánkám. Upraveny 
a prořezány byly také keře a stromy, 
které rostou na pozemku, a celkově 
se zde vykonalo spoustu práce. Vý-
sledkem je pak krásné místo společ-
ného setkávání dětí a účelné trávení 
volného času. Děkujeme Nadaci 
OKD za možnost vybudování tohoto 
místa a zpříjemnění života dětem 
v oblasti se sociokulturním znevý-
hodněním. Do budoucna si můžeme 

přát, aby takových míst v této části 
Ostravy bylo více a děti tak získaly 
další možnost kulturně a smysluplně 
trávit volný čas.
Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova

Tradiční akce nazvaná Svěcení ak-
tovek se konala 20. září v kostele 

v Kunčičkách. Letos se jednalo již 
o šestý ročník této malé slavnosti. 

„Děti by měly díky svěcení po-
chopit, že aktovek je třeba si 
vážit. Že jsou něco jako jejich 
vizitka, jako občanský průkaz, 
který mají mít v pořádku a ne-
měly by ho ztrácet,“ řekl farář 
Dariusz Sputo. Svěcení aktovek 
navštěvují žáci celé školy ZŠ 
Škrobálkova, od první do deváté 
třídy. Letos svěcení doplnilo 
i vystoupení dvou klaunů, které 
všechny přítomné velmi poba-
vilo. Oceněn byl i malý f létnista 
Ondra ze ZŠ Logopedická v Hra-
bové. „Hrál skvěle. Řekl jsem 
mu, že z něj roste nová slezsko-
ostravská hvězda,“ uvedl Sputo.
 /red/

Mnoho žáků naší V. třídy 
doposud o Praze pouze 
slyšelo. V hodinách vlasti-
vědy se učili o historických 
událostech za vlády našich 
panovníků, na obrázcích si 
ukazovali významné praž-
ské památky a portréty pa-
novníků. 

Nejlepší způsob výuky je však zá-
žitkový a ten jsme jim ve spolupráci 
s Českými dráhami a cestovní kan-
celáří prostřednictvím programu 
Výuka jinak umožnili. 
Den „D“ nastal 2. října. O krásách 
Prahy a jejich dějinách se žáci mohli 
přesvědčit „na vlastní kůži“. 
Žáci se na školní výlet velmi těšili, 
a proto jim nevadilo brzké ranní 
vstávání. Po zajímavé jízdě vlakem 

a divoké jízdě metrem jsme zhlédli 
nejvýznamnější památky našeho 
hlavního města. Podrobněji jsme se 
seznámili s památkami Pražského 
hradu a významnými osobnostmi na-
šich dějin, zejména s postavou sv. Vác-
lava, Karla IV. a dalšími. Obdivovali 
jsme malé domečky ve Zlaté uličce, 
velikost chrámu svatého Víta a jeho 
nádherné vnitřní vybavení. Také nás 
zaujala stálá expozice Svatovítského 
pokladu a Vladislavský sál. 
Nerudovou ulicí jsme došli k Mc-
Donald’s, který žáci toužebně 
vyhlíželi, a po konzumaci všech 
nakoupených dobrot jsme se prošli 
po Karlově mostě. Orloj na Staro-
městském náměstí a socha svatého 
Václava na Václavském náměstí nás 
také nezklamaly. Rozloučili jsme se 
s paní průvodkyní Žižkovou, která 

nás po celou dobu na velmi profe-
sionální úrovni provázela. Svým 
citlivým a trpělivým přístupem 
se přičinila o nezapomenutelné 
zážitky z výletu. Návštěvu Prahy 
jsme uzavřeli splněním přání dětí, 
dostat volno k nákupům dárků. Po 
stanoveném čase se všichni v po-
řádku a včas vrátili na smluvené 
místo. K velké úlevě nás pedagogů 
jsme tedy odcházeli k hlavnímu 
nádraží a v blahé naději, že budou 
žáci po tak náročném dni unaveni 
a cesta zpět proběhne v klidu, jsme 
v nočních hodinách předali děti je-
jich rodičům. Výlet stál za to, zda-
řil se ve všech směrech a v příštím 
roce ho uskutečníme znovu. Takže 
Praho, nashledanou!
 Mgr. Renáta Pánková, Mgr. Jana 

Chýlková, Monika Nytrová, ZŠ Pěší

Páťáci ze ZŠ Pěší vyrazili z Muglinova do hlavního města republiky

Daleký výlet. Ahoj Praho!

PěŠÍ V PRAZE. Žáci z muglinovské školy na Hradčanech. FOTO/ARCHIV

Závěrečné ukončení tohoto projektu 
proběhlo dne 25. září v areálu Hor-
nického muzea Landek.
Celý projekt byl založen na posilo-
vání prvků slovanské vzájemnosti, 
a to formou seznámení se s tradicemi 
a životem rodin na české a polské 
straně hranice. Cílovou skupinou 
projektu byly děti předškolního věku 
tří až šesti let navštěvující mateřské 
školy Komerční, Požární a mateřské 
školy z polského městečka Gorzycki.
Slavnostního setkání se zúčastnili 
pedagogičtí pracovníci, zástupci 
rodičů dětí a pozvání rovněž přijala 
paní místostarostka MUDr. Hana 

Heráková. Po závěrečném projevu 
všichni zhlédli videoprojekci ze 
společně strávených akcí v rámci 
projektu. Všechny tři partnerské 
organizace obdržely dvojjazyčné 
propagační brožury a CD obsahující 

informace o realizaci projektu. Před 
společným obědem proběhla pro-
hlídka Hornického muzea a v závěru 
tohoto setkání si zástupci přislíbili po-
kračování v projektových aktivitách. 

Mgr. Jarmila Chlopková, MŠ Komerční

Hrajeme si a poznáváme svět s polskými 
kamarády

ÚSPěŠnÝ PROJEKT. Zástupkyně škol spolu s místostarostkou MUDr. Hanou 
Herákovou v Hornickém muzeu. FOTO/ARCHIV

Svátek dýní a strašidel

AKTOVKY. Žáci každoročně směřují s aktovkami do kostela. FOTO/ARCHIV

Tradiční svěcení aktovek v Kunčičkách

Pátý ročník akce nazvané Svátek 
dýní a strašidel se konal letos ve 
středu 17. října. Jako každoročně 
slavnost pořádala ZŠ Bohumín-
ská, jejím garantem bylo statutární 
město Ostrava. Halloweenský prů-
vod se vydal od slezskoostravské 
radnice, přes Masarykovo náměstí 
na Slezskoostravský hrad. Všechny 
děti i dospělé, kterých bylo více než 
vloni díky slunečnému počasí, při-
vítal ředitel školy Mgr. Radek Pollo 
a vedoucí odboru školství a kultury 
Mgr. Kateřina Michaliková.

Na pódiu vyzdobeném nápaditě 
vyřezávanými dýněmi již čekal na 
děti všem známý klaun Hopsalín, 
se kterým se až do pozdních odpo-
ledních hodin bavily.
Během programu bylo vyhlášeno 
a odměněno věcnými cenami deset 
nejnápaditějších masek. Také třídní 
kolektivy, které odevzdaly soutěžní 
dýni, nepřišly zkrátka. Všichni zú-
častnění se po 18. hodině spokojeně 
rozcházeli.

Margita Tkáčová, 

ved. vychovatelka, ZŠ Bohumínská

nA HRADě. Účastnice průvodu dorazily na hrad.  FOTO/JAN KRÁL

Pojďme si hrát spolu!

KUNČIČKY. U školy v Kunčičkách 
vyrostlo nové hřiště. FOTO/ARCHIV

Kroužky v ZŠ Pěší 
V letošním školním roce se do ru-
kodělného kroužku ve školní dru-
žině přihlásilo celkem 31 dětí z  1. 
až 5. třídy. Paní vychovatelky si je 
rozdělily na prvňáčky, kterých je 
třináct, a ty zdatnější od 2. do 5. 
třídy, kterých je osmnáct. Děti se 
zde seznamují s různými techni-
kami, netradičními materiály, roz-
víjejí jemnou motoriku, zručnost 
i cit pro estetiku. Na poslední ho-
dině zručnější žáčci vyráběli lam-
pionky, minulou hodinu zdobili 
láhev barevnými písky. Prvňáčci 
si pro změnu vyrobili obrázek 
s vázou a kytičkami formou ko-
láže, kdy použili rovněž barevné 
písky, pěnové kytičky a lístky ze 
samolepicích tapet. Kroužek pro-
bíhá pro každou skupinu co 14 dnů 
v pondělí od 13.30 do 15.00 hodin. 
Dále je ve školní družině výtvarný 
kroužek pro děti 2. a 3. třídy kaž-
dou sudou středu a pro děti 1. třídy 

každý sudý čtvrtek. Momentálně 
se děti zabývají podzimními mo-
tivy. Každé liché úterý probíhá hu-
debně dramatický kroužek pro děti 
2. až 5. třídy, kde děti hrají různé 
hudebně pohybové hry, rozšiřují si 
slovní zásobu, zpívají, tančí a na-
cvičují krátká divadelní předsta-
vení pro své spolužáky i rodiče.

ved. vych. ŠD Lenka Rastočná, ZŠ Pěší

ÚČASTNÍCI. Na děti v ZŠ Pěší čeká 
pestrý program v kroužcích. 
 FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ PhDr. 
miriam Prokešová, Ph.D., vy-
učuje na Ostravské univerzi-
tě a je radní Slezské Ostravy. 
nyní vydala knihu pojmeno-
vanou Dítě v nás a také zví-
tězila v internetové soutěži 
Žena regionu.

Knihu jste pokřtila v Domě 
knihy Librex, spolu s vámi křtil 
knihu i přednosta Kliniky dět-
ského lékařství FnO mUDr. mi-
chal Hladík, Ph.D. Podtitul má 
kniha Filosoficko-pedagogic-
ké pojetí dětství a dítěte. Co 
se čtenáři z knihy dozvědí?
Kniha, jak už název napovídá, 
je o dítěti v nás. Jak dítě uvnitř 
všichni máme, jak ho nalézáme 
a jak nás v životě ovlivňuje. A také 
je o hledání lásky, která v nás v dět-
ství byla. Tedy snad.

Při besedě na křtu knihy jste 
řekla, že lidé si své dětství 
často idealizují.
To je pravda. Jsou přesvědčeni, že 
láska v dětství byla. A celý život ji 
pak hledají.

Což ovšem nemusí být tak 
samozřejmé. Vyplývá to ale-
spoň ze zkušenosti vašich 
studentů.
Ano. Na Ostravské univerzitě jsem 
měla projekt, ve kterém přibližně 
2 780 studentů vzpomínalo na své 
dětství. Předpokládala jsem, že 
to budou vzpomínky krásné a ra-
dostné. Ovšem, když jsem pak 

vzpomínky četla, byla jsem hodně 
zaražená. Mnohdy tomu bylo 
úplně naopak. I v pedagogice se 
často přednáší o harmonii dětství. 
Jenže průzkum ukázal, že málo-
které dětství je ve skutečnosti tak 
krásné, jak si ho v dospělosti často 
idealizujeme.

Existuje podle vás nějaké ře-
šení, nebo snad únik z neide-
alizovaného dětství?
Únikem je naše dospělost, kdy si 
dítě v sobě nějakým způsobem do-
malujeme. Jinak únik moc nevidím, 
to by člověk přestal být člověkem. 
Tyto bolesti nás vlastně utvářejí.

Je Dítě v nás vaší první kni-
hou?
V podobném rozsahu už třetí. 
Kromě toho mně vyšly drobnější 

publikace a skripta. Kniha bude 
sloužit zejména potřebám Ostrav-
ské univerzity a jejím studentům. 
Budu ji doporučovat jako doplňko-
vou četbu. Publikace vznikala té-
měř dva roky a vydala ji Ostravská 
univerzita. 

V uplynulých týdnech jste 
se stala Ženou regionu mo-
ravskoslezského kraje. Jak 
k tomu došlo?
Do soutěže, kterou pořádá vydava-
telství Vltava-Labe Press a společ-
nost Kapitol, mne přihlásil jeden 
můj student. Myslím, že právě hlasy 
studentů v internetovém hlasování 
soutěž rozhodly. Na Ostravské uni-
verzitě vyučuji již od roku 1996. 
Mám tu práci moc ráda. A samo-
zřejmě mám moc ráda i všechny 
studující univerzity. /jk/

Křest knižní novinky radní Slezské Ostravy v Domě knihy Librex

Autorka Miriam Prokešová: Dítě v nás

Cyklus komorních koncertů, 
které se konají za podpory sta-
tutárního města Ostravy ve slez-
skoostravské radnici, pokračuje 
vystoupením Kubínova kvar-
teta dne 14. listopadu 2012.
Kubínovo kvarteto vzniklo na os-
travské konzervatoři v roce 1972 
a v koncertní sezoně 2012–2013 
oslaví již 40 let od své umělecké 
činnosti.
Kvarteto má velmi široký reper-
toár, který zahrnuje díla skla-
datelů všech slohových období 
počínaje předklasicismem až 
po současnost. Soubor také spo-
lupracuje s vynikajícími inter-
prety domácími i zahraničními. 
Rovněž pravidelná spolupráce 
s Českým rozhlasem v Ostravě 
umožnila vznik mnoha hodnot-
ným nahrávkám.

Vstupenky za 100 Kč budou 
v prodeji od 1. listopadu ve slez-
skoostravské radnici v úterý až 
pátek od 10 do 17 hodin (po-
lední přestávka 11.30–12.30) 
a v sobotu a neděli od 10 do 16 
hodin. 
Případné dotazy zodpovíme na 
tel. 599 140 426. Veškeré infor-
mace také na www.slezska.cz.

KŘEST. Radní Slezské Ostravy PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., pokřtila v Domě knihy Librex knihu nazvanou Dítě v nás. FOTO/JAN KRÁL

Pozvánka na koncerty

Vyvrcholením cyklu těchto ko-
morních koncertů ve slezskoos-
travské radnici bude adventní 
koncert dne 5. prosince, kdy se 
nám představí Brněnský rozhla-
sový orchestr lidových nástrojů 
(BROLN) se sólisty a primášem 
Františkem Černým.

Pro tento koncert budou vstu-
penky v prodeji od 21. listopadu 
opět v galerii ve slezskoostrav-
ské radnici ve výše uvedených 
hodinách a za obvyklou cenu 
100 Kč.
S programem koncertu se můžete 
seznámit na www.slezska.cz.

Šesté dožínkové slavnosti se usku-
tečnily v sobotu 30. září ve slez-
skoostravských Kunčičkách. „Jde 
tradičně o slavnost čtyř národů, kdy 
k nám kromě Čechů přicházejí i Slo-
váci, Poláci a Ukrajinci,“ vysvětlil 
farář v Kunčičkách Dariusz Sputo.
Účastníci slavností zaplnili kostel 
svatého Antonína z Padovy, program 
se také konal na zahradě sousední 
hasičské zbrojnice místních dobro-
volných hasičů. „Je určitě dobře, že 
na slavnosti přicházejí i staroused-
líci z Kunčiček, bohužel, už nás moc 
není,“ konstatoval starosta Ing. An-
tonín Maštalíř. „Klobouk dolů před 
organizátory, že se jim tak velká 
akce daří pořádat již šestým rokem 
právě v takové lokalitě, jakou jsou 
Kunčičky. Protože žít v Kunčičkách 

opravdu není lehké. Kdo je místní, 
ten to dobře ví a já jsem rád za kaž-
dého starousedlíka, který tady zů-
stal,“ dodal starosta. Zdůraznil, že 
pravidelnými návštěvníky dožín-
kových slavností, které jsou podě-
kováním za úrodu, bývá například 
i starostka Pustkovce Marie Tichá.
Farář Dariusz Sputo ocenil i spolu-
práci se Sborem dobrovolných ha-
sičů v Kunčičkách a jejich starostou 
Zdeňkem Chrobákem: „Každým ro-
kem nám hasiči poskytnou zázemí 
a vždy přiloží ruku k dílu.“
Tradičně se letos během dožínkových 
slavností vařil slezský bigos, tančilo 
se, hrálo a zpívalo. „Musíme také 
pochválit počasí. I díky němu byla 
v Kunčičkách úžasná atmosféra,“ 
prohlásil Dariusz Sputo. /jk/

Dožínky v Kunčičkách. Už po šesté 

Listopad v knihovnách
HLADnOVSKÁ 49, mUgLInOV
LETEM SVĚTEM – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy
2. POLSKO 0150 – zábavný test pro děti, listopad během půjčování
Podzimní hádanky – pro chytré hlavičky, listopad během půjčování
Podzimní košíčky – výtvarná dílna, výroba z papíru, dekorační košíky,
pondělí 19. 11., 14.00–16.00 hodin
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 26. 11., od 15.00 hodin
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Iva Hercíková, 
Ivanka Devátá, listopad během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘmAnICE
Listový autoportrét – výtvarná dílna pro děti – koláž, úterý 6. 11. 
během půjčování
Rozeznáte sklo od uhlí? – vědomostní test, listopad během půjčování
Kviz pro volný čas – zábavné odpoledne, listopad během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUnČIČKY
V listopadu znovuotevřeme pobočku… Sledujte www.kmo.cz!
Naše rodačky za/na hranici – výstava knih a materiálů o ženách, které 
žily/žijí „tam a přece pořád tady“
Čtení – barevná hra se slovy – výstavka knih, které děti nenudí a zabaví, 
listopad během půjčování
Jít za světlem… – výtvarná dílna pro děti – výroba lampionů pro akci 
v tajemný den „D“, každé pondělí a čtvrtek od 14:30 hodin
Prohlídka „Hrabství Knížek“ – listopad během půjčování
Tajemný den „D“ – zasvěcení knihovny, čtvrtek 29. listopadu

DOŽÍNKY. Na slavnost přišli tradičně i místní dobrovolní hasiči spolu se 
starostou Ing. Antonínem Maštalířem.  FOTO/JAN KRÁL

PODěKOVÁnÍ. Za úrodu každoročně děkují i zpěváci a muzikanti.  
 FOTO/JAN KRÁL
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Pět reprezentantů z taneční sku-
piny Pierro Forte ze Slezské Os-
travy soutěžilo na Mistroství světa 
a Evropy v sedmi vybraných dis-
ciplínách Speciálních párových 
tanců 22. září ve švýcarském 
Schaffhausenu.
Celkem se soutěže zúčastnilo 
téměř sto soutěžních jednotek 
z deseti zemí, naši reprezentanti 
byli jedinými z České republiky. 
I v tomto relativně malém po-
čtu se čeští tanečníci neztratili 
a v disciplíně Latino show malé 
skupiny získali jeden ze tří titulů 

mistra světa, které byly na této 
soutěži k dispozici. 
Dalším výborným umístěním 
bylo i čtvrté místo páru Petr Ču-
ban a Charlotte Horutová v párové 
bachatě a sedmé místo v salse. 
Taneční pár Filip Horuta a Klárka 
Gizová obsadili ve velké konku-
renci semifinálová umístnění. 
 Jana Čubanová, TK Pierro Forte

SLEZSKÁ OSTRAVA/V ne-
děli 30. září uspořádal tu-
ristický oddíl SSK Vítkovice 
hromadný podzimní výstup 
na slezskoostravskou haldu 
Ema.

„S radostí jsme přijali zprávu, že 
halda Ema je opět přístupná. Na-
posledy jsme organizovali takový 
výstup v lednu minulého roku,“ tě-
šilo organizátora Herberta Schen-
kera, že na Emu se opět smí...
Není to ovšem už tak jednoduché 
jako dříve. Na samotný vrchol 
haldy se musí vyrazit ze strany od 
ostravské zoo. Na část doutnající 
haldy je totiž stále vstup kvůli bez-
pečí turistů zakázán. „Důležité je, 
že halda je přístupná. Člověku se 
tu otevře výhled na celou Ostravu, 
vidí horizonty Beskyd i Oderských 
vrchů,“ chválil výhled z haldy Jan 
Sládek z Klubu českých turistů. 
Připomenul, že především mladí 
turisté z oddílů TOM /Turistické 
oddíly mládeže/ se o haldu a její 
okolí takřka nepřetržitě starají. 
„Sbírají odpadky, co jim stačí síly. 
Zvlášť kritické to bývá po bouřli-
vých oslavách Silvestra nebo třeba 
vítězstvích Baníku. Tehdy se na 
haldě valí spousta nejen plasto-
vých lahví. Stále také udržujeme 
všech dvanáct cedulí naučné 

stezky. Vandalismus nezná mezí,“ 
postěžoval si Sládek.
Organizátoři si své stanoviště 
vybrali pod vrcholem haldy, 
právě u jedné z naučných cedulí. 

Příchozím rozdávali pamětní listy 
a vysvětlovali, jak se nejlépe do-
stat až úplně nahoru. „Přišlo 128 
lidí. Jsme velice spokojeni,“ pro-
hlásil neúnavný propagátor haldy 
Ema Herbert Schenker. Padesátý 
a stý účastník výstupu dostal od 
organizátorů krokoměr, zaevido-
vána byla nejmladší účastnice vý-
stupu. Tou byla ani ne jednoroční 
Karolina, narozená 11. 11. 2011.
„Taková propagace Slezské Os-
travy mne velmi těší. Jsem rád, že 
vlastníci Emy, společnosti RPG 
a Diamo, nakonec našly společnou 
řeč a zákaz vstupu na haldu Emu 
zrušily. Vždyť z vrcholu Emy je 

nádherný pohled, člověk si až tam 
uvědomí, jak je Slezská Ostrava 
celá v zeleni,“ řekl starosta Ing. 
Antonín Maštalíř. „Určitě stojí za 
to, aby lidé na Emu přišli. Budou 
se cítit tak trochu jako na činné 
sopce, v okolí nic takového není,“ 
konstatoval starosta. 
Příchozí na Emu mohou spojit 
podle starosty Antonína Maštalíře 
výšlap na haldu s návštěvou zoo, 
muzea Keltičkova kovárna stojící 
v těsné blízkosti slezskoostravské 
radnice nebo jízdárnoy Mušketýr 
na Vlčkově ulici. „Na Slezské tak 
lze na příjemném výletě strávit 

celý den, velmi to doporučuji,“ 
uvedl starosta.
„Rádi bychom na temeni haldy 
Emy vybudovali plošinu se zábra-
dlím, která by zároveň umožnila 
bezpečný, kvalitnější výhled do 
okolí,“ plánoval Jan Sládek. Na 
další hromadný výstup na Emu 
pořádaný ostravskými turisty se 
bude třeba pořádně obléct. „Určitě 
chceme další výšlap organizovat 
na Nový rok,“ prohlásil Herbert 
Schenker. Už tradiční novoroční 
výšlap turistů se letos kvůli zákazu 
vstupu na slezskoostravskou haldu 
nekonal. /jk/ 

Ostravští turisté opět organizují hromadné výšlapy na haldu

Dominanta Ema. Vzhůru na kouřící kopec

NA VRCHOLU. Návštěvníci úspěšně zdolali haldu Ema. FOTO/JAN KRÁL

nezletilce odnášející kovo-
vý materiál odhalila kamera
Dvě nezletilé děti (9 a 10 let) 
nesoucí plechy od areálu garáží 
spatřil dne 8. září v Ostravě- 
-Kunčičkách strážník provádějící 
dozor na městském kamerovém 
systému. Ihned na místo vyslal 
hlídku, která zjistila, že dva kluci 
materiál skutečně vynesli z are-
álu nedalekých garáží. Jedna 
z garáží měla ve vratech díru 
o rozměrech 30 x 50 cm. Jelikož 
byla vrata poškozena a v garáži se 
nacházel i další kovový materiál 
a nařezané dřevo, byla událost na 
místě předána k dalšímu šetření 
přivolané hlídce Policie ČR.

Okradli ženu o řetízek, stráž-
níci je dopadli
Dne 24. září dopadli strážníci 
městské policie dvě osoby po-
dezřelé z krádeže. Šestnáctiletý 
mladík v doprovodu patnácti-
leté dívky strhl z krku řetízek 
čtyřiasedmdesátiletéleté ženě, 
která v té době stála na zastávce 
MHD ve Slezské Ostravě. Po 
činu se dali na útěk. Strážníci 
však dostali od svědků poměrně 
přesný popis obou pachatelů 
a oba po chvíli dopadli jen ne-
daleko místa události, když 
kontrolovali okolí. Oba zadr-
žení byli předáni přivolaným 
policistům. 

Městská policie Ostrava

Ve čtvrtek 11. října provedli členové 
ostravských TOM (Čmoudík, Muš-
ketýrci, BVÚ) úklid v okolí znače-
ných tras na NS Ema v okolí haldy. 
Mušketýrci nachystali plné pytle na 
svých jezdeckých trasách a členové 
Čmoudíku a BVÚ prošli žlutou 
trasu od panelu „Údolí Burňa“ přes 
panel „Pod Haldou Ema“ až na vr-
chol a odbočku k ZOO. Oba panely 
a rámy počmárané od vandalů byly 
vyčištěny a znovu natřeny. Celkem 
bylo nasbíráno cca 25 plných pytlů 
odpadků, více jsme jich s sebou už 
neměli… Na vrcholu haldy byla 
vrácena zábrana na své místo. Za 
pár dnů existence ji totiž stihnul již 
někdo počmárat, ukrást výstraž-
nou značku a vyvrátit do křovin. 
Desítky návštěvníků a fotografů 
jednoznačně ukazují, že o rozhled 
z haldy je velký zájem. Dokonce 
zde byli cyklisté, kteří zdolali haldu 
nahoru i dolů. Nicméně, v údolí 

Burni zůstává smetiště, které by 
si na jaře zasluhovalo přistavení 
kontejneru.
 Rostislav Kašovský,

TOM 9901 Čmoudík Ostrava

Úklid na Emě

V sobotu 6. října se mladí hasiči 
z Ostravy Heřmanic účastnili sou-
těže jednotlivců na 60 metrů překá-
žek s názvem Šumperský soptík. Na 
závody odjelo patnáct dětí tří kate-
gorií, přípravka, mladší a starší žáci. 
Startovní pole bylo početné, čítalo 
450 závodníků z hasičských sborů 
celé ČR. Velkým úspěchem pro náš 
sbor bylo umístění přípravky, kde 
se na 1. místě umístil Patrik Boha-
čik s nádherným časem 17.98. Na 3. 
místě se umístila Adélka Hujarová 
s časem 20.09, na 5. místě Ondra 
Svačina s časem 20.68 a na 9. místě 
se umístila Maruška Lörinczová 
s časem 22.12. Ani ostatní členové 
se nemuseli za své výkony stydět, 
všichni se dostali do druhého kola. 
V každé kategorii máme zástupce 
do desátého místa. Na 5. místě Ka-
rolínu Dombrovskou, 7. místo Matěj 
Veverka, 9. místo Vendulka Kozel-
ská a Michal Knop. Nyní nás čekají 
poslední závody jednotlivců v Praze, 
kde budeme reprezentovat Ostravu. 
Přeji dětem hodně úspěchu a štěstí. 
 Bc. Silvie Šeděnková

Velký úspěch přípravky mladých hasičů

REPREZEnTACE. Tanečníci ze Slez-
ské Ostravy uspěli ve Švýcarsku. 
FOTO/ARCHIV

TURISTÉ. Herbert Schenker (upro-
střed) spolu se svými kolegy. 
 FOTO/JAN KRÁL VÝHLED. Z Emy lze vidět Beskydy i Oderské vrchy. FOTO/JAN KRÁL

BRIGÁDA. Turisté obnovují poniče-
né panely. FOTO/ARCHIV

Tanečníci reprezentovali ve Švýcarsku

SOPTÍK. Mladí hasiči uspěli na Šumperském soptíku. FOTO/ARCHIV
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6) Po skončení 2. světové války byla v roce 1945 Ida šachta z vděčnosti k osvo-
boditelům přejmenována na Důl Generalissimus Stalin. Stejného pojmeno-
vání se dostalo i Viktorce, která jako nový poválečný závod vyrostla na tzv. 
zelené louce. Záměr investora a práce Báňských projektů Ostrava respekto-
val všechny prvky, které se tehdy uplatňovaly ve světě moderního podnikání 
včetně zázemí, do kterého patřila i vlastní nemocnice a přepychově vybavený 
kulturní dům. Architektonicky symetrické stavby povrchových objektů zavr-
šila výstavba padesát šest metrů vysoké moderní konstrukce ocelové kozlíkové 
věže pro dva těžní stroje. S těžbou v novém komplexu se začalo 1. července 
1955. Tato pohlednice s názvem Velkodůl Stalin prošla poštou 13. července 
1961, v roce 1962 byl důl přejmenován na Rudý říjen. Dobývací podmínky 
nového závodu byly obtížné, pracovalo se v nízkých slojích a tektonika vrstev 
nedovolovala práci plně mechanizovat, problémy působilo také velké množství 
plynu. Těžba v dobře připraveném a otevřeném důlním poli byla ukončena 
v roce 1991, technicky zajímavá těžní věž kozlíkové konstrukce byla 28. srpna 
1998 odstřelena. Stalo se tak dopoledne a k likvidaci bylo použito 30 kg trha-
viny. Přípravy na likvidaci padesát let staré konstrukce trvaly jeden měsíc. 
Musely být zbourány okolní budovy, odpojen proud a zabezpečeno plynové 
potrubí. S pohnutím sledovali bývalí havíři dolu práci demoliční čety Ostrav-
sko-karvinských dolů, jak strhávají bývalou těžní věž. Byla to už dvanáctá věž, která v Ostravě padla poté, co OKD 
v rámci útlumového programu omezilo těžbu. Při likvidaci dolu došlo ve výdušné jámě k explozi metanu, řada budov 
musela být odstraněna, ty co zůstaly, jsou dodnes opuštěné, chátrají a sotva se dočkají lepších časů.

5) Na této dokumentárně vzácné kresbě malíře Josefa Dobeše z roku 1949 
jsou zaznamenány těžní věže nově budované jámy. Těžební jámy měly v prů-
měru sedm a půl metrů a byly vyztuženy litým betonem. Na základě vítězného 
tažení německých ozbrojených sil na východní frontě byly jámy pojmenovány 
Viktoria č. 1 a č. 2. Na kresbě je opět zaznamenána alej stromů u Orlovské 
silnice, což usnadňuje identifikaci místa, kde obě jámy vznikaly. V pozadí je 
patrná poměrně mohutná halda dolu, která byla v důsledku lepšího odvětrá-
vání ostravské kotliny v průběhu 70. let 20 stol. rozvezena. 

4) V průběhu další otvírky a těžby 
uhlí se ukázalo, že centrum uhelných 
zásob leží na východ od hlavní jámy 
ve směru k Heřmanicícm. Proto ve-
dení firmy Hermann Göring Werke 
Berlin v průběhu roku 1942 začalo 
asi ve vzdálenosti jednoho kilome-
tru s hloubením nové jámy. I když 
kresba malíře Josefa Dobeše po-
chází až z roku 1949, dobře vystihuje 
krajinnou situaci, ve které nová jáma 
vznikala. V popředí se nachází alej 
stromů u dnešní silnice do Orlové, 
nad ní jsou patrné dřevěné nouzové 
baráky pro pracovníky a vězně, 
kteří byli na staveniště dopravo-
váni z věznice Okresního soudu ve 
Slezské Ostravě-Hladnově. Vybraní 
vězni v jednotném oblečení, obutí 
do plátěné obuvi s tlustou dřevěnou 
podrážkou, chodili za doprovodu ozbrojené ostrahy ve dvojstupech z Hladnova přes Muglinov a Liščinu po dnešní 
Kotalově ulici do prostoru staveniště jámy. V pozadí je vidět siluetu Dolu Hoffnung – Ida šachty.

3) Tento snímek se skupinou horníků z Heřmanic před sfáráním do dolu 
je z roku 1942. Pochází z alba muglinovského občana pana Javorského 
a je z doby německé okupace. Od roku 1941 byla jáma přejmenována na 
Důl Hoffnung – to znamená Nadějná. V období Protektorátu přešel důl 
do majetku firmy Hermann Göring Werke Berlin a k přejmenování došlo 
v důsledku neárijského původu Gutmannovy manželky.

1) Kapitálově propojená společnost Rothschildů a Gutmannů vlastnící rozsáhlý majetek Vítkovického horního 
a hutního těžířstva krátce po zahájení ražeb v této lokalitě získala od olomouckého arcibiskupství s veškerým 
báňským a hutním majetkem na Ostravsku rovněž hrušovský důl. Zde na tak zvané staré jámě z roku 1854 zalo-
žila v roce 1873 na hranicích obce Hrušov směrem k Heřmanicím novou svislou jámu, kterou pojmenovala po 
manželce jednoho z majitelů dolu Ida. Tato fotografie jámy Ida v Hrušově vznikla před rokem 1929. Jáma stála 
u cesty vedoucí z Hrušova do Heřmanic a Rychvaldu v místě dnešní Věznice Heřmanice. V té době měla těžní jáma 
hloubku 413 metrů a se Státní dráhou v Hrušově byla spojená železniční vlečkou. V pravé části snímku je patrná 
část visuté lanové dráhy, která vedla ze šachetní třídírny uhlí přes obec Muglinov na jámu Terezie do prádla 
a dále pak pokračovala přes Slezskou Ostravu na koksovnu Karolina. Využití lanovky bylo variabilní, mimo jiné 
sloužila i k přepravě odvalu na haldu, která se nacházela blízko jámy Ida. Starší občané Slezské Ostravy si jistě 
vzpomenou, že na přepravních vozících jedoucích nad okolní krajinou se často objevovaly křídou napsané vzkazy, 
někdy i s prvky drsného hornického humoru.

V jedné ze svých četných publicistických prací uvedl všeobecně uznávaný od-
borník na hornickou práci a hornické tradice Stanislav Vopasek (1953–2006) 
v souvislosti s těžbou uhlí na území Slezské Ostravy výstižnou charakteris-
tiku této oblasti: Na uhlí bohaté pásmo západní části Ostravsko-karvinského 
revíru, kde vystupují uhlonosné vrstvy jako vrchol bývalého karbonského 
pohoří nad krajinu, bylo v dávné minulosti přerušeno u obcí Koblov a Hrušov 
toto souvislé pásmo tokem řeky Odry. Těžba tu byla zahájena už koncem 18. 
století. Na pravém „pruském“ břehu řeky započalo štolové dobývání v úbočí 
Landeku už v osmdesátých letech 18. století, na levém „rakouském“ břehu 
Odry u obce Hrušov byly otevřeny kutací jámy až o více než padesát let 
později. Vznikl tu tak zvaný Hrušovský štolový důl s devatenácti svislými já-
mami a světlíky, které vesměs navazovaly na centrální štolu Barbora, z nichž 
se jedna stala součástí budoucího hlubinného dolu…

Nejzajímavější těžní věž stála v Heřmanicích

2) Muglinovský malíř a pedagog Josef Dobeš po roce 1945 zaznamenal ve 
svém skicáři řadu dokumentárně věrných krajinných situací z oblasti Slezské 
Ostravy. Toto je kresebný záznam hrušovské Ida šachty, která byla v té době 
již přejmenována na Důl Stalin. Dle podobné kresby později namaloval ob-
raz, který věnoval obecné škole v Muglinově, ve které je poněkud nešikovným 
způsobem instalován na chodbě školní budovy.

1

S použitím textového materiálu Stanislava Vopaska, vlastních poznámek, fotografií 

a originálů kreseb Josefa Dobeše připravil Česlav Piętoň.. 
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VINOTÉKA VINEKA•  
11. 11. od 11 hodin v pro-
deji SVATOMARTINSKÉ 
VÍNO. 
www.vinotekavineka.
webnode.cz,vineka@email.
cz, tel.:737 733 707, Po–Pá 
9–17, So 8–12

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.

Bylinářství, poradenství, • 
hubnutí s jehličkami. 
Poliklinika Modrý pavilon, 
Sl. Ostrava, tel. 604 166 425

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 listopadu 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. listopadu 2012

www.slezska.cz

InzerceNabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
11. 11. 2012  Rozloučení s podzimem – lampiónový průvod
23. 11. 2012  Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů – „Vzhůru ke hvěz-
dám“

24. 11. 2012  Keramická vánoční dílna pro veřejnost – mode-
lování I.

24. 11. 2012  Souboj hůlek – „Soutěž o mažoretkovou bambuli“ – 
soutěž mažoretek 

27. 11. 2012 Planeta Země 3000 
28. 11. 2012  Tajemný svět barev – slavnostní vyhodnocení výtvar-

né a keramické soutěže „KOMIX“, akci finančně podporu-
je statutární město Ostrava

28. 11. – 28. 12. Výstava výtvarné a keramické soutěže „KO-
MIX“

30. 11. 2012  Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 
galerie, akce je finančně podporována městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz

CELÝ měSÍC:
• Pondělí–čtvrtek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ 

Rošťáci (děti školního věku) 
• Pátek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub 

(děti školního věku) 
• Příležitostně otevřené mimoškolní kluby: Časopis SVČ a Filmový 

klub (děti školní věku), miráci (mládež)
• Zápis na volná místa v kroužcích pro školní rok 2012/ 2013 

Bližší informace na www.svcoo.cz.

Pomoc obětem kriminality v našem 
městě nabízí občanské sdružení Bílý 
kruh bezpečí. Jeho služeb využívají 
občané Ostravy a přilehlého regionu 
již 15 let. Služby mohou využít nejen 
samotné oběti trestné činnosti, ale 
rovněž svědci trestné činnosti nebo 
pozůstalí po obětech. 
Poskytované služby jsou bezplatné, 
diskrétní a nestranné. Služba je vždy 
zajišťována psychosociálním a práv-
ním poradcem. V poradně je možno 
získat především právní infor-
mace, čerpat psychosociální pomoc 
a emocionální podporu. Ve velmi 
závažných případech Vám můžou od-
borníci z BKB poskytnout například 
i doprovod k soudu nebo pomůžou se 
získáním finančního odškodnění od 
státu nebo z nadačních fondů apod. 
Poradna rovněž na zakázku realizuje 
zakázkovou činnost a distribuuje ma-
teriály v rámci prevence kriminality. 
Součástí poradny BKB v Ostravě 
je rovněž Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím násilím – 
specializovaná poradna, která se za-
měřuje na prevenci a pomoc obětem 
domácího násilí. 
Ostravská poradna BKB, o.s. pro 
oběti trestné činnosti sídlí v Domu 

kulturu města Ostravy na adrese 28. 
října 124 v Ostravě a je v provozu bez 
objednání každé úterý a středu od 16 
do 18 hodin, tel. kontakt je 597 489 
204, email bkb.ostrava@bkb.cz.
Více informací o činnosti sdružení, 
materiály pro laickou i odbornou ve-
řejnost a další informace můžete zís-
kat na www.bkb.cz.Provoz poradny 
je finančně zajišťován MPSV ČR 
a Statutárním městem Ostrava. 

Pomoc obětem kriminality

Přijímáme objednávky 
na

VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ,

vyrobené z másla, ořechů, 
mandlí a rumu.

Ing. Renáta Svěntková
tel.: 604 474 090

www.ceskevanocnicukrovi.cz

 ZEDNÍCI 
 SÁDROKARTONÁŘI
 PODLAHÁŘI
 STOLAŘI
 TESAŘI   
 POKRÝVAČI 
 IZOLATÉŘI  
 ZÁMEČNÍCI  
 DLAŽDIČI 
   

POTŘEBUJETE ŘEMESLNÍKA?

ZA OPTÁNÍ NIC NEDÁŠ !!!

Informace pro občany

Zastupitelé města Ostravy schvá-
lili vyhlášku ohledně hluku. Vy-
hláška stanoví, které činnosti, jež 
by mohly svou hlučností narušit 
veřejný pořádek nebo být v roz-
poru s dobrými mravy, lze na 
území města Ostravy vykonávat 

pouze v čase touto vyhláškou 
určeném. 
O sobotách, nedělích a státních 
svátcích, od pondělí do soboty 
v době od 20.00 do 22.00 hodin 
a v době nočního klidu by se neměly 
používat sekačky na trávu, brusky, 

pneumatická kladiva a další hlučné 
nástroje.
Přesné znění vyhlášky je na adrese: 
www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-
predpisy/vyhlasky-statutarniho-
mesta-ostravy/4-2012.

Ostravská vyhláška o hluku

Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava získal od Aso-
ciace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR (APSS ČR), pod zášti-
tou MPSV ČR, v rámci projektu 
Značka kvality v sociálních služ-
bách, nejvyšší hodnocení kvality 
ve formě 5 hvězdiček. Domov je 
příspěvkovou organizaci města 
Ostravy a toto zařízení se stalo 
první organizací v Moravskoslez-
ském kraji, které se podařilo toto 
nejvyšší hodnocení kvality získat. 
Současně tato organizace získala 
v součtu nejvyšší bodové hodno-
cení ze všech APSS ČR dosud cer-
tifikovaných domovů pro seniory 
v rámci České republiky. 
„Konečně jsme se dočkali. Je to 
velké zadostiučinění pro všechny 

zaměstnance organizace,“ prohlásil 
ředitel Ing. Juraj Chomič a dodal, 
že organizace byla od června roku 
2011 držitelem Značky kvality v so-
ciálních službách s certifikátem 4 
hvězdiček. Minulý celkový výsle-
dek byl ovlivněn zejména nízkým 
bodovým hodnocením organizace 
v oblasti stravování.
Externí certifikace domova pro 
seniory je založena na tzv. udělo-
vání hvězdiček podle stanoveného 
systému hodnocení kvality. Hod-
nocení probíhá v rámci pěti základ-
ních oblastí: ubytování, stravování, 
kultura a volný čas, partnerství, 
péče a obsahuje celkem 283 kritérií 
hodnocení. Značka kvality v soci-
álních službách hodnotí transpa-
rentně všechny důležité aspekty 

pobytu v zařízení, a to z pohledu 
samotného seniora, resp. uživatele 
této sociální pobytové služby.
„Vedení organizace v 1. čtvrtletí 
2012 rozhodlo, že zavede v prů-
běhu 2. čtvrtletí 2012 u organizace 
taková opatření, která zajistí vyšší 
kvalitu v hodnocené oblasti stra-
vování a také částečně v ostatních 
hodnocených oblastech, kde jsme 
měli rezervy,“ řekl Chomič.
Zaměstnanci Domova pro seni-
ory Kamenec udělali vše, co bylo 
v jejich silách, a udělené ocenění 
ve formě nejvyššího hodnocení 
kvality poskytované sociální 
služby berou jako ocenění své 
náročné práce a také závazek 
vůči svým současným i budou-
cím klientům.

Kamenec získal nejvyšší hodnocení kvality

Dopravní podnik Ostrava a.s. za-
vádí od 1. listopadu 2012 nový, 
bezpečnější způsob prodeje SMS 
jízdenek. Nově budou cestující 
objednávat SMS jízdenky pouze 
použitím jediného telefonního 
čísla a druh objednávané jízdenky 
rozliší tvarem textu zprávy.
K tomuto kroku přistupuje Do-
pravní podnik Ostrava s cílem 
zjednodušit systém prodeje SMS 
jízdenek a připravit jej na další 
rozvoj. Cestující si budou nově ob-
jednávat SMS jízdenky zasláním 

požadavku na nové telefonní číslo 
902 06. Toto telefonní číslo bude 
stejné pro oba stávající typy SMS 
jízdenek, které nabízíme. Nové bu-
dou také tvary textu SMS zprávy 
– text pro dospělé bude DPO70 
a text zlevněné pro děti, psy a za-
vazadla bude DPO70Z. 
Nový způsob objednávání umožní 
cestujícím poslat požadavek na 
SMS jízdenku pomocí běžné SMS 
dle svého aktuálního tarifu operá-
tora. Samotné zpoplatnění SMS 
jízdenky proběhne až zasláním 

jízdenky na mobilní telefon ces-
tujícího, který zaslal svůj poža-
davek. Tím se zamezí i odečítání 
částky za SMS jízdenku v případě, 
že cestující omylem zašle požada-
vek ve špatném tvaru. 
Původní telefonní čísla pro ob-
jednávání SMS jízdenek budou 
v platnosti do konce roku 2012, 
což znamená, že od 1. listopadu 
do 31. prosince 2012 bude cestu-
jícím umožněno nakupovat SMS 
jízdenky oběma způsoby.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Změna objednávání SMS jízdenek


