
Vánoční trhy. První v historii
Poprvé v historii pořádá městský 
obvod Slezská Ostrava Vánoční 
trhy. Budou se konat o víkendu 
8. a 9. prosince v areálu chovatelů 
na Nejedlého ulici na Hladnově.
„Doufáme, že občané navštíví 
trhy v hojném počtu. Rádi by-
chom, kdyby tak Slezská Ostrava 
získala novou tradici. Všechny 

zveme,“ říká starosta Ing. Antonín 
Maštalíř.
Na návštěvníky budou čekat pro-
dejní stánky s rukodělnými vý-
robky. Koupit si mohou keramiku, 
dřevěné, skleněné či košíkářské vý-
robky, stejně jako výrobky pletené 
a textilní. Prodávat se budou nejrůz-
nější nápoje včetně medoviny nebo 
punče. Příchozí mohou ochutnávat 

pečené kaštany, trdelníky, sýrové 
i zabijačkové speciality. 
Po oba dva dny budou na pódiu vy-
stupovat žáci ze základních a ma-
teřských škol městského obvodu 
Slezská Ostrava.
„Chceme udělat trhy co nejhezčí, 
aby se lidem u nás líbilo,“ plánuje 
předseda slezskoostravských cho-
vatelů Stanislav Kadluba. 

Oslavy Silvestra před radnicí                                
Stejně jako v minulých letech, 
i tentokrát zve vedení slezskoost-
ravské radnice všechny občany na 
tradiční akci „Slezská Ostrava vítá 
Nový rok.“ Vše začne 31. prosince 
ve 23 hodin před slezskoostravskou 
radnicí. Ing. Antonín Maštalíř pro-
nese novoroční přípitek. Půlnoc 
ozdobí slavnostní ohňostroj. Před 
rokem přišlo před radnici na sedm 
stovek slavících. „Je výborné, jak 
vše proběhlo v pohodě a bez inci-
dentů,“ řekl o loňských oslavách 
starosta Maštalíř.

Novoroční výstup na Emu
Odbor turistiky SSK Vítkovice po-
řádá 1. ledna 2013 už sedmý ročník 
akce nazvané „Novoroční výstup na 
haldu Ema“. „Pod vrcholem haldy 
budeme na příchozí čekat mezi 
9. a 13. hodinou,“ říká organizátor 
Herbert Schenker. Každý z přícho-
zích dostane účastnický list, navíc 
každého stého návštěvníka čeká malá 
odměna. V prodeji, jako již každo-
ročně, budou i odznaky s vyobraze-
ním haldy. Každý rok je v prodeji jiná 
barva, nyní turisté vybrali růžovou. 
„Letos se akce kvůli zákazu výstupu 
na haldu nekonala, ale loni přišlo 
přes 600 lidí,“ uvádí Schenker. „No-
voroční výstup na haldu má velký 
ohlas, přijíždějí lidé z celé republiky 
i ze Slovenska,“ dodává.  /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

KUNČIČKY/Nízkoprahové 
a poradenské centrum na 
ulici Holvekova v Kunčič-
kách bylo slavnostně otevře-
no v pondělí 19. listopadu.

Městský obvod Slezská Ostrava 
ve spolupráci s Diecézní charitou 
ostravsko-opavskou nyní nabízí 
v prostorách centra odbornou pora-
denskou činnost i sociální služby. 
V objektu mohou děti navštěvovat 
nejrůznější zájmové kroužky i do-
učování, využívat internet nebo si 
jen hrát.
„Jde o jedinečné zařízení v rámci 
celé republiky. Jsem rád, že tak mů-
žeme společně s dalšími partnery 
pomoci integraci obyvatel lokality 
v Kunčičkách,“ řekl starosta Slez-
ské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř 
při slavnostním otevření centra. Při-
pomenul, že v nově zrekonstruova-
ném domě kdysi sídlil obecní úřad. 
„Na opravu se podařilo shromáždit 
finanční prostředky, o kterých se 
nám ani nesnilo,“ konstatoval sta-
rosta. Výstavba stejně jako provoz 
střediska jsou financovány z pro-
středků Evropské unie. 

Přijít může kdokoli
„Občané zde najdou odborné so-
ciální poradenství. A nejen to. 
K dispozici jsou i služby externího 
právníka či psychologa. Přijít může 

kdokoli, služby jsou poskytovány 
bezplatně,“ uvedl sociální pracov-
ník městského obvodu Slezská 

Ostrava Bc. Jan Lasevič. Právě 
jeho budou moci lidé v úředních 
hodinách v centru navštívit. 

Středisko již nyní navštěvují děti, 
které se v různých kroužcích učí 
například vařit, fotografovat, 
tančit nebo vytvářet časopisy. 
Funguje zde i fotbalový oddíl. 
„Denně do centra dochází nej-
méně čtyři desítky dětí,“ vysvět-
lil Bc. Filip Habrman z Diecézní 
charity ostravsko-opavské. 
V přízemí domu se nachází dvě 
místnosti s nejrůznějšími hračkami 
pro děti, k dispozici jsou i stolní fot-
bálky a pinpongový stůl. V přízemí 
je rovněž zrekonstruovaná pobočka 
městské knihovny. V prvním patře 
jsou pak velké sály s internetovou 
učebnou i kanceláře sociálních 
pracovníků.
„Centrum vnímáme jako první 
vlaštovku. Může to být cesta, kte-
rou by se společnost při řešení 
problémů integrace obyvatel měla 

ubírat. Budeme se snažit změnit 
život lidem ve vyloučené lokalitě 
tím, že děti nebudou muset lel-
kovat na ulicích a dospělým bude 
mít kdo poradit,“ prohlásil starosta 
Maštalíř. „Je vynikající, že díky 
Evropské unii máme prostředky 
na provoz střediska. Obvod by ta-
kové aktivity z vlastních zdrojů fi-
nancoval jen stěží,“ dodal starosta.
 /jk/

Nízkoprahové a poradenské centrum v Kunčičkách otevřeno
Unikátní středisko slouží dětem i dospělým

OTEVŘENO. Pásku stříhají místostarosta Ing. Petr Janíček, ředitel charity 
Mgr. Lukáš Curylo, starosta Ing. Antonín Maštalíř a ředitel vnějších vztahů 
společnosti RPG Petr Handl (zleva). FOTO/JAN KRÁL

Pozvání pro občany: Vánoční trhy, Silvestr i Nový rok

Editorial
Předvánoční čas
A máme tady opět čas předvá-
noční. Poznáme to především 
podle vánoční výzdoby v obcho-
dech. A podle reklam v televizi. 
A možná také podle vánoční at-
mosféry, která je tak nějak „ve 
vzduchu.“ Co to ale je, ta vánoční 
atmosféra?
Lidé shánějící dárky? Plná ná-
kupní střediska? Vánoční přebaly 
zboží a vánoční ozdoby v re-
gálech? Vánoční písně v rádiu 
a vánoční písně, které otřásají 
nákupními středisky v podivném 
hukotu davu nakupujících lidí? 
Nebo Mikuláši s čerty v ulicích? 
Mikulášské a vánoční besídky 
pro předškolní, školní děti i ty 
dospělé? Čím jsme se to všichni 
(globálně, celosvětově) v tom 
předvánočním čase „zbláznili?“
Láskou – vidinou lásky – naro-
zené v jesličkách? Chudobným 
dítětem, které svou láskou k nám 
obdarovalo nás všechny? Krás-
ným příběhem, který se možná 
ani nestal? Ale my bychom tak 
rádi věřili, že ano, že je něco 
nad námi, něco více… než ty 
plné obchody zboží, spěchu, pe-
něz a – strachu. Ano, strachu, že 
láska vlastně ani není. A pokud 
ano, tak my ji stejně překřičíme 
nákupy, penězi, dárky...
A tak nezbývá, než si popřát 
krásné Vánoce. Ty tiché, plné 
vzpomínek z dětství, plné lásky, 
plné tajemství a krásy. 
A to bez ohledu na to, co se děje 
kolem nás...

Miriam Prokešová

Doba poskytování sociální 
služby odborného sociálního 
poradenství:
Pondělí 8.00–11.30  12.00–17.00
Úterý  8.00–11.30 12.00–14.00
Středa 8.00–11.30 12.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30 12.00–14.00
Pátek 8.00–12.00

V NOVÉM. Prohlídka prostor. MOŽNOSTI. Centrum nabízí mnoho míst k zábavě i poučení. FOTO/JAN KRÁL
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Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 13. prosince 
2012 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice 
Na druhém č. 4.
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Dne 22. listopadu se uskutečnil již 
šestý ročník plesu pro seniory. Stalo 
se tradicí, že tato společenská akce je 
městským obvodem Slezská Ostrava 
pro velký úspěch a mimořádný zá-
jem ze strany členů klubů důchodců 
a seniorů městského obvodu organi-
zována pravidelně již každý rok.
Akce se konala opět v KD Os-
travě-Michálkovicích. V letošním 
roce projevilo zájem celkem 180 
hostů z řad členů klubů důchodců 
a seniorů z Domů s pečovatel-
skou službou ul. Hladnovská 119, 
O. Muglinov a ul. Heřmanická 19, 
Slezská Ostrava. 

Celým večerem hudebně prová-
zela kapela Mirabel. Program plesu 
byl slavnostně zahájen baletním 
vystoupením dětí ze Základní 

umělecké školy ul. Sokolská, Mo-
ravská Ostrava. Následovalo již 
tradiční taneční vystoupení Bo-
latických bobrů. Jako hlavní bod 
programu a překvapení večera bylo 
připraveno hodinové vystoupení 
známého zpěváka a imitátora Vla-
dimíra Hrona. Na konci večera pro-
běhlo za přítomnosti místostarosty 
Ing. Petra Janíčka a členů rady 
MVDr. Barbory Jelonkové a pana 
Radomíra Mandoka losování bo-
haté tomboly, kde bylo předáno 
celkem 51 cen.

Bc. Darina Kolková

vedoucí oddělení sociálních služeb

V prostorách muglinovského kul-
turního domu se již tradičně sešli 
jubilanti, kteří v těchto měsících 
oslavili 80 a 85 let. Oslavy, které 
se konaly 25. října, pro ně už tra-
dičně připravil Úřad městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
Seniorům zahrály a zazpívaly děti 
z umělecké školy v Muglinově, če-
kalo je malé pohoštění a dostali i zá-
věsnou keramiku s vyobrazením 
slezskoostravské radnice. „Setkání 
jubilantů pořádáme pro občany 
Slezské Ostravy v muglinovském 

kulturním domě vždy dvakrát 
ročně, a to na jaře a na podzim,“ 
vysvětlil Zdeněk Martínek, který 
se na organizaci setkání podílí. Za 
obvod pozdravila seniory slezsko-
ostravská zastupitelka Mgr. Lud-
mila Ohnheiserová. Poděkovala 
jim za celoživotní práci i za to, jak 
vychovali své děti. „Dnes na svoje 
všední starosti zapomeňte. Přišli 
jste se bavit,“ vyzvala Ohnheise-
rová několik desítek přítomných 
oslavenců.

/red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Nej-
lepšího hodnocení v zemi 
se dostalo Domovu pro se-
niory Kamenec od Asocia-
ce poskytovatelů sociálních 
služeb ČR.

Externí inspektoři asociace udělili 
domovu celkem 908 bodů z 1 000 
možných. Tolik bodů ještě žádné 
obdobné zařízení v zemi nezís-
kalo. Inspektoři posuzovali domov 
celkem čtrnáct dní, hodnotili do-
hromady 283 kritérií v oblastech, 
jakými jsou například ubytování, 
stravování, péče nebo kultura 
a volný čas. Do hodnocení se zapo-
jilo i čtyřicet uživatelů domova.
Domov tak získal od asociace 
ocenění pěti hvězdiček. Cedulku 
s tímto oceněním symbolicky při-
pevnili ke vchodu domova v úterý 
30. října ředitel domova Ing. Ju-
raj Chomič, starosta Ing. Antonín 

Maštalíř, místostarosta Ing. Petr 
Janíček a Mgr. Jaroslava Rovňá-
ková, vedoucí odboru sociálních 

věcí, školství, sportu a volnoča-
sových aktivit Magistrátu města 
Ostravy.

„Získání pěti hvězd pro nás zna-
mená zvýšení prestiže organizace. 
Kvalita v pětihvězdičkovém do-
mově je jistě vyšší než v domově 
tříhvězdičkovém,“ řekl ředitel 
Chomič. Úspěch domova ocenil 
i starosta Maštalíř. „Vím o aktivi-
tách, které zde probíhají. Obyva-
telé domova se rozhodně nemají 
čas nudit,“ konstatoval starosta 
a připomenul akce jako vinobraní, 
vánoční besídky nebo i zabijačky, 
které správa domova pro uživatele 
pravidelně připravuje.
„Atraktivita zařízení ještě stoupne, 
až budou dokončeny úpravy řeky 
Ostravice. To už bude snad na šest 
hvězd,“ žertoval starosta. Domov 
stojí v těsném sousedství řeky 
a parku. Vedoucí odboru sociálních 
věcí Jaroslava Rovňáková všem 
gratulovala. „Ocenění je vlastně 
orientační tabulkou pro ty, kteří 
žádají o službu, a jejich rodinné 

příslušníky. Díky ní vědí, do čeho 
jdou,“ vysvětlovala. „Všem moc 
blahopřeji, děkuji i obvodu Slez-
ská Ostrava. Nebývá obvyklé, že si 
obvod tak váží zařízení, které tady 
máme,“ řekla Jaroslava Rovňáková. 
Domov je příspěvkovou organizací 
statutárního města Ostrava.  
Ocenění uvítali i uživatelé domova. 
Těch je nyní na Kamenci okolo 
dvou stovek. „Jsme moc spoko-
jeni. Jídlo i ubytování výborné. Jen 
kdyby mi ty nohy lépe sloužily,“ 
prohlásil uživatel Jan Kostruch.
Značku kvality Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR uděluje 
od loňského roku. Zatím značku 
získalo třicet domovů v celé repub-
lice, jen čtyři z nich však dosáhly 
až na maximálně možných pět 
hvězd. V Moravskoslezském kraji 
byl pěti hvězdami takto oceněn vů-
bec první domov.  /jk/

Domovu pro seniory Kamenec se podařilo získat všech pět hvězd

Nejvyšší hodnocení z celé České republiky

PĚT HVĚZD. Starosta Ing. Antonín Maštalíř, ředitel Ing. Juraj Chomič, ve-
doucí Mgr. Jaroslava Rovňáková a místostarosta Ing. Petr Janíček připevnili 
cedulku s oceněním. FOTO/JAN KRÁL

Ing. Jaroslav Šabacký z Antošo-
vic se narodil 27. října 1912. Nyní 
v rodinném kruhu oslavil sté naro-
zeniny. Blahopřát jubilantovi přišel 
starosta Slezské Ostravy Ing. An-
tonín Maštalíř. Přišli také zástupci 
dobrovolných hasičů v Antošovi-
cích nebo gratulanti z občanského 
sdružení Senioři Hrušov.

„Tatínek žil do šesti let v hornické 
kolonii na Zárubku, pak se rodina 
přestěhovala do Muglinova. Tam 
tatínek začal chodit do školy,“ řekla 
oslavencova dcera Milena Šabacká. 
Vzpomínka na Zárubek oslavence 
potěšila. „Jak byly výplaty, byli 
všichni opilí až hrůza,“ smál se 

Jaroslav Šabacký. Další vzpomínku 
z dětství má Jaroslav Šabacký 
z první třídy. To když v roce 1918 
vznikla Československá republika, 
vydali se žáci místní školy slav-
nostním průvodem přes Slezskou 
Ostravu.
Jaroslav Šabacký později vystudo-
val obchodní akademii v Ostravě 

a také ekonomii v Praze. Prakticky 
celý život pracoval jako ekonom na 
Generálním ředitelství OKD v Os-
travě. „Tatínek hodně sportoval, 
hrál tenis, házenou, jezdil na kole,“ 
popisovala oslavencovy aktivity 
dcera Milena. A také skládal písně, 
hrál a vymýšlel ochotnické divadlo, 

které provozovali ochotníci v Hru-
šově. Rodina dodnes uchovává na 
stroji psaný scénář komedie s ná-
zvem Hlavní výhra milion, které je 
Šabacký autorem. Jaroslav Šabacký 
se učil ruštinu i arabštinu, běžně se 
domluvil francouzsky, anglicky 
i německy.
Choval také včely a díky této jeho 
zálibě také vzniklo v Antošovicích 
jméno ulice, ve které žije: Medová. 
Úly měl totiž hned vedle tehdy nově 
postaveného domu.
„Pan Šabacký je prvním vysoko-
školákem na Slezské, který se dožil 
sta let,“ připomenul starosta An-
tonín Maštalíř. Oslavenci přinesl 
velkou kytici, dárkový koš a také 
knihu o historii slezskoostravské 
radnice. „Je vidět, jak se o vás ro-
dina dobře stará a jak se vám dobře 
daří,“ řekl starosta oslavenci. Po-
přál mu hodně zdraví a štěstí do 
dalších let.
„Tatínek si už v deseti letech umí-
nil, že bude žít do stovky, a taky se 
mu to povedlo,“ prohlásil s úsmě-
vem oslavencův syn, jménem rov-
něž Jaroslav Šabacký.
Ještě donedávna stoletý muž podle 
svých nejbližších příbuzných přímo 
sršel energií. „V 98 letech tatínek 
běžně pracoval na zahradě a klidně 
šel štípat dřevo. Sousedka mi pak 
okamžitě volala mobilem, co to 
tatínek na stará kolena provádí,“ 
smála se oslavencova dcera Milena.
 /jk/

Jaroslav Šabacký oslavil 100 let

100 LET. Jaroslav Šabacký z Antošovic s rodinou a starostou Ing. Antoní-
nem Maštalířem. FOTO/JAN KRÁL

Jubilanti v Muglinově

JUBILANTI. Senioři Slezské Ostravy na oslavách v kulturním domě. 
 FOTO/JAN KRÁL

V blízkosti slezskoostravské rad-
nice na ulici Těšínské začala 
stavba „Obvodová Františkov II. 
etapa – 1. část“.
Z tohoto důvodu nyní probíhá ká-
cení stromů v území staveniště. 
Celkem bude odstraněno zhruba 
sto stromů, za něž správní orgán 
předepsal náhradní výsadbu jako 
kompenzaci ekologické újmy. Vý-
sadba nových dřevin bude prove-
dena kolem nové stavby křižovatky 
a kolem nového dětského hřiště 
na ulici Keltičkové. Vysazeny tak 
budou tři stovky stromů. Součástí 
výsadby jsou i keřové skupiny. 
Přes okružní křižovatku bude 
vedena trolejbusová trať na 

Hranečník. Předpoklad ukončení 
stavby je polovina roku 2013. In-
vestorem je statutární město Os-
trava. /red/

Stavba křižovatky začala

TĚŠÍNSKÁ. Blízko radnice roste 
kruhový objezd. FOTO/JAN KRÁL

TRADICE. Senioři Slezské Ostravy 
na svém tradičním plese.

Šestý ročník plesu pro seniory
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Svůj manželský slib si po šedesáti-
letém manželství obnovili manželé 
Věra a Miloslav Křižákovi před sta-
rostou Ing. Antonínem Maštalířem. 
Stalo se tak v sobotu 17. listopadu 
na slezskoostravské radnici. 
Oba manželé prožili velkou část 
svého života ve Slezské Ostravě, 
dnes žijí v Domě s pečovatelskou 
službou v Muglinově. „Přeji vám, 
abyste oslavili ještě 65 i 70 společ-
ných let,“ řekl manželům Křižáko-
vým starosta Maštalíř. Manželům 
věnoval mimo jiné i obraz, který 
znázorňuje cestu k restauraci 
U Chvostků, kde před lety oba 
manželé hrávali divadlo. „Obraz 
si pověsíme do obyváku. Samo-
zřejmě, že se mi libí, vždyť jsem 
se v Muglinově narodil,“ řekl Mi-
loslav Křižák. 
Manželé se vzali 15. listopadu 1952 
na ostravské radnici, seznámili se 
v muglinovském kulturním domě. 
Věra Křižáková se vyučila dámskou 
krejčovou, Miloslav Křižák elek-
trikářem. „Bydleli v Heřmanicích 
a pan Křižák opravoval sousedům 
různé elektrospotřebiče. Elektřina 

mu dodnes zůstává velkým koníč-
kem,“ připomenul starosta Maš-
talíř. Věra Křižáková pracovala 
v Nové huti, Miloslav Křižák na 
Dole Rudý říjen. „Navštěvovali 
kina a divadla, dodnes se účastní 
společenského života,“ konstatoval 
starosta. Manželé mají dvě děti, tři 
vnoučata a čtyři pravnoučata.

„Když už se něco stane, důležité 
je nedělat z toho žádné velké věci 
a srovnat všechno v klidu a míru,“ 
řekla svůj recept na dlouhé man-
želství Věra Křižáková. To po-
tvrdil i její manžel Miloslav: 
„Každý by měl trošičku uhnout,“ 
prohlásil.

/red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Od čer- 
vence letošního roku je Pavel 
Honczek vedoucím oblasti 
Slezská Ostrava Městské po-
licie Ostrava. Do jeho kom-
petencí spadají městské 
obvody Slezská Ostrava, Mi-
chálkovice, Radvanice a Bar- 
tovice. Pavel Honczek pracu-
je u Městské policie Ostrava 
již od roku 1994.

Pane Honczeku, do funkce 
jste nastoupil 1. července 
letošního roku. Prošla od 
té doby městská policie ve 
Slezské Ostravě nějakými 
změnami?
Například v Kunčičkách začali fun-
govat pochůzkáři, kteří jsou v této 
oblasti velmi důležití. Stejně tak dů-
ležité je, že na ulici Pstruží vzniklo 
kontaktní místo městské policie. 
S mým zástupcem, panem Marce-
lem Pažickým, máme zájem systém 
neustále vylepšovat. Snažíme se 
o úzkou spolupráci s obvodním úřa-
dem ve Slezské Ostravě. Okrskáři by 
například měli přesně vědět, s kým 
na úřadě jednat, pokud se v jejich 
okrsku objeví černá skládka. 

Nově nám pomáhají i kamery. A to 
jak na ulicích Pstruží a Výhradní 
v Kunčičkách, tak na rušných kři-
žovatkách. Do budoucna se uvažuje 
o zvýšení počtu kamer na Těšínské 
ulici a dalších rizikových místech. 
K dispozici máme i mobilní kame-
rový systém.

Co to přesně znamená?
Jde o kamery umístěné v autě. Vo-
zidlo má k dispozici operativní od-
díl městské policie. Se systémem 
slavíme úspěchy, máme díky němu 
zadokumentované pachatele, kteří 
vykrádají vozidla nebo odkládají 
odpad na černé skládky. 

Jak z hlediska městské poli-
cie probíhal listopadový den 
Památek zesnulých neboli 
Dušičky?
Opatření k Dušičkám trvalo deset 
dní. Měli jsme posílený nepřetržitý 
výkon služby v okolí všech slez-
skoostravských hřbitovů. Pachatele 
prakticky přímo při činu jsme chytli 
na ústředním hřbitově ve Slezské 
Ostravě. Na podezřelého muže nás 
upozornili občané. Hlídka zadržela 
pachatele, který z hrobů zcizoval 

rámečky a další předměty. Muž se 
na místě přiznal a ukázal, u kterých 
hrobů došlo k odcizení.

S jakými problémy se ve 
Slezské Ostravě potýkáte 
nejčastěji?
Zcizování jakéhokoli kovu. Od ka-
nálových vík přes kdejaké sloupy 
či oplocení až po například lešení, 
které mizí kolem domů. V listopadu 

jsme zadrželi muže, který rozebí-
ral pletivo kolem stadionu Bazaly. 
Stalo se tak opět díky všímavým 
občanům, kteří událost nahlásili. 
Případ nyní šetří Policie České re-
publiky. Dalším častým problém je 
zakládání černých skládek.

Pachatele díky všímavým 
občanům zadržujete poměr-
ně často. Máte nějakou radu 

pro ty, kteří se stanou svědky 
protiprávního jednání?
Jsem velmi rád, že nám občané takto 
pomáhají. Slezská Ostrava je opravdu 
velký obvod, a i když se o to snažíme, 
nemůžeme být všude. Pokud se ob-
čané stanou svědky protiprávního 
jednání, měli by volat na bezplatnou 
linku 156. Nemusí ani říct, kdo volá, 
stačí popsat, kde a co se děje. Operá-
tor, který volání přijímá, je schopen 
okamžitě zalarmovat hlídku ze Slez-
ské Ostravy, aby mohla zasáhnout.

Připravuje městská policie 
ve Slezské Ostravě nějaká 
speciální opatření na Vánoce 
a Silvestra?
V době Vánoc určitě posílíme výkon 
služby u nákupních center i u pošt. 
Pokud jde o Silvestra, zatím ne-
máme zprávy, že by se ve Slezské 
konala nějaká větší akce. Sloužit ale 
budeme v dostatečném počtu, aby-
chom v případě potřeby mohli kdy-
koli zakročit. Chystáme se dohlížet 
i na průběh Vánočních trhů ve Slez-
ské Ostravě, které se budou konat 
v okolí Modrého pavilonu. Mohli by 
se na nich objevit například kapsáři. 
My jsme ale připraveni. /jk/

VEDOUCÍ OBLASTI. Již půl roku je novým vedoucím oblasti Slezská Ostra-
va Městské policie Pavel Honczek. FOTO/JAN KRÁL

Multiplex 4 rozšířil pokrytí 
na Ostravsku
Vysílání multiplexu 4 si mohou 
naladit diváci i na Ostravsku. Ve 
čtvrtek 11. října byl uveden do 
provozu nový vysílač Ostrava – 
Lanová, který nahradil původní 
nevyhovující vysílač Máj. Nový 
vysílač zabezpečuje kvalitním sig-
nálem multiplexu 4 celé Ostrav-
sko. DVB-T multiplex 4 obsahuje 
programy TV Fanda, TV Pohoda 
a test Inzert TV. Dále provozova-
tel multiplexu šíří dva programy 
v MPEG-4/HD – ČT HD /ČT1 HD/ 
a Nova HD. Oba je možné přijímat 
pouze na moderních televizorech 
nebo set top boxech s podporou 
formátu MPEG-4/HD.  /red/

Pavel Honczek. O krádežích kovů, černých skládkách i vánočních svátcích

Výjezdní zasedání komise životního prostředí v a.s. ArcelorMittal
Posledních zbytků pěkného pod-
zimního počasí ve středu 17. října 
využila komise životního prostředí 
našeho obvodu a dohodla se, tak 
jako i v minulých létech, s komisí 
životního prostředí městského ob-
vodu Radvanice a Bartovice na 

společném zasedání k otázkám eko-
logie v a.s. ArcelorMittal. 
Jednání umožnil a celou exkurzí 
s prezentací prováděl ředitel pro 
životní prostředí společnosti Ing. 
Petr Baranek. K tomu byl využitý 
vhodně upravený železniční vagón 

k elektronické prezentaci výsledků 
s přínosy ke snížení ekologické zá-
těže za období trvání a.s. Arcelor-
Mittal. Vagónem jsme projeli celý 
okruh podniku a přitom ředitel Ing. 
Baranek seznamoval členy komise 
s investicemi a dalšími opatřeními 
společnosti AM Ostrava na úseku 
ochrany ovzduší. AM spustil zaří-
zení sloužící k odprášení provozu 
aglomerace pomocí speciálních vý-
konných tkaninových filtrů. Tato 
ekologická investice v hodnotě 
téměř jedné miliardy korun sníží 
emise prachu z aglo – sever pod 20 
mg/m3 (ze současných 50 mg/m3), 
což znamená, že celkové roční emise 
prachu jen z aglomerace klesnou 

o 270 tun. Roční emise prachu jsou 
nyní za celou hutní společnost nece-
lých 700 t/rok – cílem společnosti pro 
další léta je dostat se pod 550 t/rok. 
Největší podíl znečištění připadá na 
provozování vysokých pecí, ke kte-
rým patří provoz aglomerace. Spo-
lečnost ArcelorMittal za trvání své 
existence (tj. od r. 2003) investovala 
do snížení vypouštění emisí téměř 
4 mld Kč. Čerpání dalších pro-
středků připravuje společnost z plá-
novaných dotačních programů MŽP. 
Dále je třeba připomenout, řekl ře-
ditel Baranek, že a.s. AM Ostrava 
nejen plní, ale výrazně podkračuje 
normy a limity dle platné legisla-
tivy ČR. Dalšími ekoopatřeními 

v hutním podniku jsou právě pro-
bíhající aktivity v oblasti snižování 
emisí oxidu siřičitého na koksovně – 
dokončení ve II. polovině roku 2013 
a na energetice. 
V současné době jsou v provozu dvě 
vysoké pece a dvě ocelářské tan-
dempece – vše souvisí v současné 
době s nižší poptávkou odběratelů 
po válcovaných výrobcích – apod.
Závěrem bylo mezi oběma ko-
misemi a ředitelem pro životní 
prostředí Ing. Petrem Barankem 
domluveno, že v informování o vý-
voji ekoopatření ve společnosti 
ArcelorMittal budeme nadále po-
kračovat i v příštím roce.
 Za členy komise ŽP – Ing. Jiří Šárek

DIAMANTOVÍ. Manželé Věra a Miloslav Křížákovi obnovili manželský slib 
před starostou Ing. Antonínem Maštalířem. FOTO/JAN KRÁL

Diamantová svatba. Manželé Křižákovi

Městští policisté ze Slezské. Jsme připraveni

VYSÍLAČ. Nový vysílač stojí na 
hladnovském kopci na ulici Lanová. 
 FOTO/JAN KRÁL

VAGÓN. Komise životního prostředí zasedá ve vagónu společnosti Arcelor-
Mittal. FOTO/ DAVID BOŘUTA
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Oslavy 
svátku Halloween, lampio-
nové průvody, dlabání dýní. 
Takové věci měly na progra-
mu děti ve Slezské Ostravě 
během uplynulých týdnů.

Halloween na ZŠ Chrustova
Dne 31. října se na naší škole slavil 
svátek Halloween. V minulých le-
tech se slavilo tak, že deváťáci ob-
cházeli třídy, postrašili děti, řekli, co 
je Halloween, rozdali sladkosti a šli 
dál. My jsme to chtěli trochu zpestřit 
a rozhodli jsme, že na náš Halloween 
jen tak děti a kantoři nezapomenou. 
Dalo nám to trochu práce vymyslet 
a shodnout se, jak to vlastně bude. 
Naštěstí jsme se přece jen shodli! 
Vymysleli jsme, že vše bude probí-
hat v šatnách naší školy. Děti musely 
projít něčím, jako je stezka odvahy. 
Všechno se připravovalo ráno v den 
Halloweenu. Já a další spolužáci 
jsme přišli do školy na půl sedmé. 
Nejprve jsme se namaskovali a pak 
šli vše nachystat. Bylo potřeba, aby 
v šatnách byla naprostá tma. Všude 
jsme rozsvítili svíčky, použili kost-
livce na výuku biologie, vycpané 
ptáky a podobné věci, které by 
mohly postrašit. Spolužák stáhl do 
mobilu strašidelnou hudbu, která 
se pak pouštěla a dodávala všemu 
atmosféru. Na konci stezky, která 
končila u dveří tělocvičny, si děti 
vzaly bonbón a šly do tělocvičny. 
Tam jsme se pak s každou třídou 
skupinově vyfotili. 
Takhle probíhal náš letošní Hal-
loween. Máme před sebou ještě 
Mikuláše, takže spekulujeme zase 
o něčem podobném, protože tohle 
děláte na základce jednou za ži-
vot. Tak aby to stálo za to a hlavně 
abychom si to užili jak my, tak děti 
a kantoři.

Valerie Kadlubová 9. A, ZŠ Chrustova

Halloween na ZŠ Pěší
Ve středu 31. října proběhl ve školní 
družině na Pěší Halloweenský rej 
strašidel pro děti školní družiny 
a prvňáčky. V 16 hodin se sešlo 
53 různých strašidel, aby si užila 

společný podvečer. Zahájili jsme 
promenádou masek a vybrali deset 
těch nejnápaditějších. Poté vypukla 
strašidelná diskotéka proložená 
různými hrami a soutěžemi. Po 
setmění se strašidla připravila na 

stezku odvahy a ve volném čase si 
děti vyrobily malého bubáka. Po-
malu se nám přiblížil večer, k tomu 
patřily odměny a ochutnávka dýňo-
vého koláče. 

ved. vych. ŠD L. Rastočná, ZŠ Pěší

Kunčické svícení 
V úterý 23. října proběhla v ma-
teřské škole v Kunčicích podzimní 
slavnost. Již po osmé se konalo 
Kunčické svícení, které tradičně 
pořádá mateřská škola pro své žáky 
i veřejnost. Sešlo se přes sto dětí 
i dospělých, aby si užili příjemný 
společný zážitek. V 16.30 hodin se 
všichni seřadili na zahradě školy, 
děti si rozsvítily lampiony a celý 
průvod se vydal na obchůzku obcí.
První zastávka byla u dětského do-
mova se ZŠ, kde si chlapci připravili 
překvapení pro své malé kamarády 
ze školky. Chlapci z dětského do-
mova vydlabali svoje vlastní vy-
pěstované dýně a vytvořili před 
domovem strašidelné osvětlené 
zákoutí. Kluci z domova byli také 
přizváni i se svými vychovateli na 
slavnost a společně s ostatními si 
užívali kouzelnou atmosféru. Po-
tom průvod zamířil na hřiště a cvi-
čiště Kunčického kynologického 
spolku, kde byl nachystaný ohňo-
stroj, který byl slavnostně odpá-
len. Děti i dospělí si užili podívané 
a pak se vrátili na zahradu školy. 
Slavnostně vyzdobená zahrada 
uvítala děti z mateřských škol 
z Kunčic i Kunčiček, jejich rodiče 
a kamarády. Všichni si mohli pro-
hlédnout výrobky, které děti vyro-
bily a vyzdobily jimi zahradu. Na 
všechny čekalo pohoštění, hudba 
a příjemná společná zábava v are-
álu školky, která trvala až do večer-
ních hodin.

MŠ Slezská Ostrava, odloučené praco-

viště Nástupní 19 a Frýdecká 426

Bc. Markéta Lipová, zástupkyně ředitelky

Halloween v zoo 
Oslavy svátku Halloween spojené 
s tradičním lampiónovým prů-
vodem se v ostravské zoologické 
zahradě uskutečnily v sobotu 3. lis-
topadu. Teplé a slunečné počasí 
opět přilákalo do podzimní zoo 
velký počet návštěvníků. Za celý 
den jich přišlo 3 604.
Během dne děti společně s rodiči 
dlabaly a zdobily dýně, které se 

navečer rozsvítily na trase, kudy se 
ubíral lampiónový průvod. I přesto, 
že se nám letos podařilo díky štěd-
rosti a ochotě řady pěstitelů získat 
velké množství dýní, zájemců o dla-
bání bylo tolik, že kolem 14. hodiny 

byly už všechny dýně vydlabány. 
Zoologická zahrada zůstala ten 
den otevřená až do 18 hodin včetně 
vybraných pavilonů. Návštěvníci 
tak mohli za svitu dýní, lampionů 
a dalších svítidel nahlédnout do dění 
v zoo po zavírací době a pozorovat 
chování zvířat i po setmění. 

Šárka Kalousková, Zoo Ostrava

Průvod v Heřmanicích
Lampiónový průvod aneb Historie 
strašidel a nadpřirozených bytostí se 
konal již po páté. Tuto akci pořádá 
Dětský tábor A JE TO ve spolupráci 

se Sborem dobrovolných hasičů Os-
trava Heřmanice a Mateřskou školou 
Požární. Dne 9. listopadu jsme se se-
šli u hasičské zbrojnice a průvod se 
dal do pohybu po ulici Záblatské, 
Žebrakové zpět k hasičské zbroj-

nici. Tam se děti mohly seznámit 
s historií strašidel a pod rouškou 
noci je mohly dokonce i spatřit. Děti 
zhlédly bludičky, jezinky, Kordulu, 
hejkala, vodníka, upíry, bílou paní, 
anděla, čerty, lesní víly, klekánici, 
vlkodlaka a na závěr na děti čekaly 
čarodějnice. Strašidla každým ro-
kem ztvárňují mladí hasiči.
 vedoucí mládeže Bc. Silvie Šeděnková

Dýňová slavnost na Komerční 
Ve čtvrtek 18. října odpoledne se 
mateřská škola Komerční proměnila 
v jednu velkou tvořivou podzimní 

dílnu, která byla naplněna zvláštní 
atmosférou očekávání. Společně 
jsme se sešli s rodiči, prarodiči 
i sourozenci dětí, abychom si vy-
robili dýňáčky-strašáčky nebo jiné 
podzimníčky z předem shromáž-

děných přírodnin. Rodiče se svými 
dětmi se na tuto akci pečlivě při-
pravili. Na pracovních stolečcích 
se objevila spousta dýní různých 
tvarů i velikostí. Nejdříve jsme mu-
seli dýně očistit, rozřezat, vydlabat 
a potom vkusně dozdobit. Dětem 
se nejvíce líbilo dlabání dýní a zdo-
bení podzimními přírodninami. 
Netrvalo dlouho a v naší mateřské 
škole se objevila strašidla. Nebyla to 
ledajaká strašidla, ale byli to praví 
nefalšovaní dýňoví bubáci.

Vlasta Knoppová, 

zástupkyně ředitelky MŠ Komerční

Časové období podzimu mezi lé-
tem a zimou je jakýmsi mezidobím 
mezi měsíci plných života a měsíci 
ticha a spánku. Sluneční paprsky 
již odhodily svoji zlatavou barvu 
a příroda nabídla tu nejlepší po-
slední sklizeň. Dne 18. října této 
příležitosti využily děti, učitelé 
a učitelky v MŠ Chrustova a žáci, 
učitelé, učitelky a vychovatelé na 
ZŠ Chrustova. Připravili pro ta-
tínky, maminky, tety a všechny 
přátele školy nadílku v podobě 
podzimního jarmarku. 
Přípravy akce začaly hned brzy 
ráno po příchodu dětí do MŠ a ZŠ. 
Spousta z nich si s sebou přinesla 
bohatou sklizeň, například mrkve, 
jablka, brambory a podobně. Bylo 
slyšet špitání dětí, strouhání, krájení. 
Atmosféru ovlivňoval dětský smích, 
vyprávění si příběhů a zpěv dětí. 
Přesně tak, jako bychom se přenesli 

do dob našich babiček a prababiček. 
Nejkrásnější ovšem byla linoucí se 
vůně upečených buchet a koláčů. 
Počasí nám opravdu přálo. Akce 
vypukla v patnáct hodin před 
budovou ZŠ Chrustova. Hudba 
z dětských písniček podporovala 
atmosféru dne. Uspořádání stolů 

a jejich vyzdobení připomínalo 
každodenní bohaté proměny pří-
rody a počasí těchto dnů. Nejmenší 
z nejmenších si připravili podzimní 
pytlíček, listový šáteček plněný 
ořechem, ovocný punč, jablečný řez 
s rozinkami. U menších dětí ze ZŠ 
a školní družiny bylo možné ochut-
nat šípkový čaj, zeleninové jed-
nohubky, jablečný štrůdl, ovocný 
pohár, frgály, cuketovo-brambo-
rové placky. U starších dětí jsme 
mohli ochutnávat jahodové pyré, 
banánové simply, bramborovou 
hartulu, salát z čínského zelí. Na 
jarmarku nabízely děti také to nej-
lepší, co uměly. Vytvořily spoustu 
podzimních dekorací a ozdob do 
interiérů našich domovů. Ke koupi 
byly nabídnuty muchomůrky, čer-
víkovy tužky, sušené šípky, ježek 
s jablkem a podobně. 
Mgr. Kateřina Ambrosová, ZŠ Chrustova

Ve dnech 2. až 8. října se 25 žáků 
6. až 9. tříd ZŠ Bohumínská zúčast-
nilo v rámci projektu „Druhá šance 
pro každého III.“ adaptačního po-
bytu v hotelu Petr Bezruč v Ma-
lenovicích. Projekt byl finančně 
podpořen částkou 57 300 Kč z do-
tačního programu na podporu ak-
tivit v oblasti prevence rizikového 
chování dětí a mládeže vyhláše-
ného Moravskoslezským krajem.
Cílem bylo vedení dětí k odpověd-
nosti za vlastní chování a způsob 
života v míře přiměřené jejich 
věku, nastínění správného „startu“ 

do života, uvědomění si důležitosti 
vzdělání a sebevzdělávání po celý 
život, nácvik zvládání stresových 
situací, výchova ke zdravému ži-
votnímu stylu, rozvoj a podpora 
sociálních kompetencí, pozitivní 
vztahy ve skupině a prevence ši-
kany a kyberšikany. K jeho dosa-
žení byly využívány interaktivní 
techniky, arteterapie, muzikotera-
pie a dramaterapie. Žáci pracovali 
ve skupinách, učili se manuální 
zručnosti a dovednosti (korálko-
vání, ruční práce, kreslení, tvorba 
projektů). Hotel skýtal možnosti 

využití zážitkových a relaxačních 
technik (bazén se slanou vodou, 
jóga, solná jeskyně, bowling). 
Krásné počasí po celý týden umož-
ňovalo sportovní aktivity na hote-
lovém hřišti a vycházky v okolí 
Lysé hory.
Po celou dobu pobytu vládla mezi 
dětmi přátelská atmosféra a po-
hoda. Domů si s sebou všichni 
odvezli nejen množství výrobků, 
odměn, ale také vzpomínek 
a zkušeností.

Mgr. Lenka Svozilová, 

Mgr. Hana Kajfošová, ZŠ Bohumínská

Děti dlabaly dýně, rozsvěcovaly lampiony a nasadily rozličné masky

Slezská Ostrava slavila svátek Halloween

Adaptační pobyt v Malenovicích

Nadílka v podobě podzimního jarmarku

JARMARk.  FOTO/ARCHIV

CHRUSTOVA. Žáci slaví Halloween.  FOTO/ARCHIV

PĚŠÍ. Rej strašidel i s diskotékou.
 FOTO/ARCHIV

kUNČICE. Tradiční svícení. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHAZOO. Jak dlabat dýně. FOTO/ARCHIV
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Fotograf Josef Kotas zahájil 
7. listopadu ve Slezskoost-
ravské galerii výstavu svých 
velkoformátových fotografií 
nazvanou Cesty za obzor. 
Součástí vernisáže byla i pře-
hlídka, kdy si modelky oblék-
ly šaty s motivy Kotasových 
fotografií. Výstava potrvá do 
6. ledna.

Pane kotasi, v galerii vystavu-
jete fotografie ze Spojených 
států, Itálie, Chorvatska nebo 
z Českého ráje. Ostrava však 
na snímcích zcela chybí…
To je pravda. Ostravu nechávám li-
dem povolanějším, abych tak řekl. 
Ovšem je pravdou, že mám už vyti-
povaná v Ostravě některá místa, kde 
plánuji, že je jednoho dne zachytím.

Proč jste se rozhodl vystavo-
vat zrovna ve Slezskoostrav-
ské galerii?
Slezská Ostrava, to je pro mne sr-
deční záležitost, vyrůstal jsem 
tady do svých jedenadvaceti let. 
Absolvoval jsem ve zdejší radnici 
dokonce i vítání občánků. Když mi 
bylo několik měsíců, dali mi růži. 
Slezská Ostrava je pro mne oprav-
dovým návratem ke kořenům poté, 
co jsem se jedenáct let toulal po Se-
verní Americe a různě po světě.

Výstava Cesty za obzor měla 
v galerii premiéru?
V této podobě ji mohou lidé vidět 
poprvé. Část výstavy je putovní, 
většinou jde o snímky ze Spojených 
států. Ty jsou i nejstarší. Jeden vů-
bec z nejstarších je snímek pouště 
v Utahu z roku 2003.

Během vernisáže mohli ná-
vštěvníci sledovat i model-
ky, které se oblékly do šatů 
vzniklých z motivů vašich 

fotografií. Takové použití 
fotografie by se jistě líbilo 
i mnoha jiným fotografům. 
Jak jste na nápad přišel?
Celé to vzniklo vlastně náhodou. 
Kamarádka, která pořádá módní 
přehlídky, viděla moje fotky a volala 
mi, jak se jí líbí. Několik dní jsem 
o tom přemýšlel, až přišel nápad. Je 
to hodně mladý projekt, ale po ver-
nisáži si myslím, že se hodně povedl. 
Uvidíme, jak bude pokračovat.

Některé vaše vystavené foto-
grafie prošly zjevnými úpra-
vami pomocí počítačových 
programů. Mezi odborníky 
i laiky se vedou nekončící de-
baty o tom, jak moc digitální 
fotografie upravovat. Co si 
o tomto tématu myslíte vy?
Pro mne je nejdůležitější efekt, 
který má fotografie na diváka. Na 
pozorovatele, který přijde a ne-
chá se fotkou nějakým způsobem 

ovlivnit. A je mi docela jedno, ja-
kým způsobem k tomu tvůrce foto-
grafie došel, jaké techniky použil. 
Nejsem zastáncem nějakého vel-
kého retušování, přidávání věcí, 
které na fotografii původně nebyly 
a podobně. Jinak jsem všem těmto 
technikám otevřený.

Po letech strávených v USA, 
kde jste provozoval i vlastní 
fotografickou galerii, jste se 
rozhodl na Ostravsko vrátit. 
Proč?

Důvod je velmi prostý. Jsme s man-
želkou relativně mladí a máme 
malou dceru. Oba jsme vyrůstali 
v poměrně početných rodinách. 
Pořád kolem nás byli všichni ti dě-
dové, tety, strýcové nebo bratranci 
a sestřenice. Přišlo nám neférové, 
že by tohle všechno naše dcera ne-
měla mít. Takže jsme se rozhodli 
k návratu. /jk/

Vernisáž ve Slezskoostravské galerii tentokrát i s módní přehlídkou

Josef Kotas. Výstava Cesty za obzor

FOTOGRAF. Autor Josef Kotas podepisuje své fotografie. FOTO/JAN KRÁL

Výstava betlémů
bude zahájena v pátek 7. prosince 
na Slezskoostravském hradě. „Le-
tošní výstavu bude prezentovat 
velké množství unikátních histo-
rických i současných betlémů z řad 
profesionálních a amatérských au-
torů. Hradní prostředí vyzdobené 
ručně vyrobenými vánočními oz-
dobami a dekoracemi dodává vý-
stavě betlémů své vánoční kouzlo,“ 
říká mluvčí společnosti Ostravské 
výstavy Jana Kyzeková.

Stříbrná sobota a neděle
se na Slezskoostravském hradě 
uskuteční 15. a 16. prosince od 10 
do 18 hodin. Na programu jsou 
ukázky řemesel a prodej tradičních 
lidových i uměleckých výrobků 
nebo předvádění vánočních zvyků 
jako lití olova, lodičky ze skořápek 
a ořechů nebo krájení jablíček.
„Na hradě se představí umělecké 
hudební soubory s koledami, lido-
vou a historickou hudbou, probíhat 
bude prodej tradičních, lidově-
uměleckých předmětů a výrobků, 
chystá se i vánoční představeníčko 
pro děti i dospělé,“ informuje 
mluvčí Jana Kyzeková.

Prosinec 
na hradě Od roku 2008 působí ve Slezské 

Ostravě občanské sdružení Kul-
tura pro Slezskou Ostravu (KPSO). 
Sdružení je pravidelným pořada-
telem oslav dne dětí v Muglinově 
nebo mezinárodního hudebního 
festivalu Slezskostravský Rock- 
-Fest open air. Ten se vždy v měsíci 
srpnu stává již tradiční ostravskou 
kulturní akcí.
„Letos přišlo přes tisíc návštěvníků, 
což nás velmi potěšilo,“ říká o hudeb-
ním festivalu na Slezskoostravském 

hradě zástupce KPSO a slezskoos-
travský zastupitel Marcel Pažický. 
Letos se konal již pátý ročník akce. 
Na dvou hradních pódiích se vystří-
dali Aleš Brichta, Vilém Čok, zpě-
vačka Tanja nebo kapela Doga. „Už 
nyní pracujeme na šestém ročníku 
festivalu. Uskuteční se 24. srpna 
opět na Slezskoostravském hradě. 
Pro festival této velikosti je hrad ide-
álním prostředím,“ dodává Pažický. 
Už nyní mají pořadatelé potvrze-
nou například finskou kapelu Cold 

Cold Ground a jednají s dalšími 
legendami české rockové scény. 
„Přesto, jak je akce nákladná, se 
snažíme o co nejnižší vstupné. 
Chceme, aby přišlo co nejvíce di-
váků, které by výše vstupného ne-
odrazovala. Proto děkujeme všem 
sponzorům, kteří Slezskoostrav-
ský Rock-Fest pravidelně podpo-
rují. Bez nich by se nám Rock-Fest 
pořádal opravdu těžko,“ konstatuje 
Pažický.
Stejně jako rockový festival 
i oslavy dětského dne se už staly, 
alespoň v Muglinově a blízkém 
okolí, tradiční akcí. Letos KPSO 
připravila dětský den v okolí 
muglinovského kulturního domu 
v neděli 3. června. „Maximální 
spokojenost. Nabídka byla pestrá 
a děti nadšené,“ popsala průběh 
oslav Simona Šnajdrová, zástup-
kyně KPSO. Děti viděly Divadlo 
Zdeňka Pavlíčka nebo Klauny 
z Balónkova. Projet se mohly 
v elektrických autíčkách, čekala je 
spousta dalších atrakcí. Podobně 
jako během Rock-Festu i tady se 
pořadatelé snaží ceny pro příchozí 
srazit na minimum. „Občerstvení 
se prodávalo doslova za nákladové 
ceny. Párky, kofola, vše za deset 
korun,“ informuje Šnajdrová. Ve 

své činnosti chtějí lidé z občan-
ského sdružení pokračovat i v roce 
2013. „Příští rok bude dětský den 
v Muglinově určitě znovu,“ slibuje 
Šnajdrová.
 /red/

Kultura pro Slezskou Ostravu. V roce 2013 pokračujeme

ROCk-FEST. V srpnu 2013 opět na Slezskoostravském hradě. FOTO/JAN KRÁL

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

statutárního města Ostravy

Vás zvou na

Virtuózně adventní putování 
karpatským obloukem

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
S uměleckým vedoucím, primášem a zpěvákem Františkem Černým, pěveckými 

sólistkami Klárou Obručovou-Blažkovou a Kamilou Šošovičkovou 

V roli hostujících instrumentálních sólistů účinkují
Liselotte a Jan Rokytovi

Panova flétna & cimbál, zobcová flétna

5. prosince 2012 
v 19.00 hodin

Slezskoostravská radnice

Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek 
ve Slezskoostravské galerii

tel. 599 410 426, 599 410 081 
www.slezska.cz

MODELkY. Nevšední zpestření vernisáže. FOTO/JAN KRÁL

Slezskoostravský Rock-Fest 
open air 2012 na hradě pod-
pořili:
Starosta Ing. Antonín Maštalíř
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

Firmy:
GreenGas DPB a.s.
VVUÚ a.s.
Unigeo a.s.
Ferrmon s.r.o.
Skatyl s.r.o.
Satjam s.r.o.
Votek Slezská s.r.o
Cond Klima s.r.o.
Grattis s.r.o.
Profiterm holding
Manpower s.r.o.
Ac plus  s.r.o.
Hydor s.r.o.
KV Kaš s.r.o.
Klučka Norbert
Ing. Dvořák
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HEŘMANICE/Vzácné druhy 
ptáků lze v Heřmanicích sle-
dovat z unikátní pozorova-
telny.

Ochránci přírody označují Heř-
manický rybník za jeden z největ-
ších ptačích rájů České republiky. 
„Hnízdí zde 256 druhů ptáků. To 
je neskutečné množství,“ říká Ro-
man Barták ze Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody 
Onyx. Ochránci přírody otevřeli 30. 
října v Heřmanicích naučnou stezku 
spolu s ptačí pozorovatelnou.
Za komisi životního prostředí měst-
ského obvodu Slezská Ostrava byl 
přítomen tajemník této komise a re-
ferent agendy životního prostředí 
Ing. David Bořuta.
Naučná stezka obsahuje pět panelů 
rozestavených kolem východní části 
rybníku. Panely příchozí informují 
o druzích ptáků, obojživelníků 
i dalších živočiších, kteří v bezpro-
středním okolí rybníku žijí. Jako 
šesté zastavení v řadě slouží ptačí 
pozorovatelna.
Příchozí se díky panelům dozví, že 
rybník je v současné době v majetku 
společnosti RPG RE Land a v pro-
nájmu ho má Rybářství Rychvald, 
s.r.o. Rybník slouží ke sportovnímu 
rybaření a je pravidelně zarybňo-
ván kapry nebo okouny. V rybníku 

rybáři loví také amury, sumce, štiky 
nebo úhoře. „Na hladině rybníka 
se díky aktivitám rybářů nachází 
další unikát. Okolo sedmdesáti ry-
bářských posedů navozujících at-
mosféru východní Asie,“ popisuje 
Barták specifické rybářské budky, 
které rybník obklopují.
Heřmanický rybník bude v nej-
bližší době vyhlášen přírodní pa-
mátkou na návrh Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. „Jde 
o evropsky významnou lokalitu,“ 
zdůvodňuje Ing. Jan Filgas, vedoucí 
oddělení ochrany přírody a země-
dělství Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje. To zjednodušeně 
znamená, že vše podstatné, jako 
například provádění terénních 
úprav či staveb, bude muset napřed 
příslušný úřad schválit. „Už nyní 
je rybník v takzvané předběžné 
ochraně,“ upozorňuje Filgas.
Ptačí pozorovatelna, kterou och-
ránci u rybníku postavili, je teprve 
druhou takovou stavbou v Ostravě. 
„Ta první stojí blízko Rudné ulice 
u řeky Odry v lokalitě Rezavka,“ 
říká Roman Barták. Oblast Heř-
manického rybníku včetně pozo-
rovatelny budou podle jeho mínění 
dále navštěvovat častěji spíše od-
borníci a školní exkurze než ve-
řejnost. „Málo Ostravanů vůbec 
o Heřmanickém rybníku něco ví. 

A když k rybníku dovedeme ko-
legy z Prahy, jsou u vytržení,“ 
uvádí Barták.
V těsném sousedství rybníku je od-
těžována zdejší kouřící halda, která 
zde zůstala po zavřeném dole. Pří-
rodní scenérie tak střídá těžkým 
průmyslem zdevastovaná země. 
„Jde o přírodní oázu uprostřed prů-
myslové krajiny,“ popisuje nevšední 
rybník a jeho okolí Barták.
Kromě vzácných druhů ptáků žije 
v lokalitě i čolek velký, což je celo-
evropsky chráněný druh. „Živoči-
chům je jedno, jestli jsou obklopeni 
průmyslem, když mají k životu od-
povídající podmínky,“ vysvětluje 
ostravský ornitolog Ing. Otakar Zá-
valský, jak je možné, že i v tak ne-
zvyklém prostředí se daří vzácným 
druhům fauny. Heřmanický rybník 
svým významem Závalský přirov-
nává k Novomlýnským nádržím na 
jižní Moravě nebo k třeboňským 
rybníkům v jižních Čechách. „Jde 
o absolutně raritní oblast,“ konsta-
tuje ornitolog.
Významnou ptačí lokalitu tvoří 
soustava pěti rybníků s přilehlými 
více než sto hektary rákosin. I právě 
díky těmto rákosinám, které jsou 
svojí rozlohou největší ve Slezsku, 
se zde ptákům a dalším živočichům 

tak daří. V rákosinách najdou úkryt. 
Z 250 ptačích druhů hnízdících 
v Heřmanicích je více než dva-
cet chráněných v celé Evropské 
unii. „Jde například o ledňáčka 
říčního, bukáčka malého nebo sla-
víka modráčka středoevropského,“ 

vypočítává vzácné ptačí druhy Ro-
man Barták.
Zástupci Slezské Ostravy aktivity 
ochránců přírody vítají. „Do bu-
doucna bychom chtěli okolí ryb-
níku ještě mnohem více zpřístupnit 
veřejnosti. Bylo by výborné, kdyby 
se dala cesta kolem rybníku zpev-
nit tak, aby zde mohli lidé jezdit na 
kole,“ říká předseda komise život-
ního prostředí Slezské Ostravy Ing. 
Jiří Šárek. Rybník sice již dnes lze 
celý obejít, stejně jako objet na kole, 
ale procházka či projížďka je to 
zvláště v podzimním období vhodná 
výhradně jen pro ty, kteří se nebojí 
všudypřítomného bahna.
Už přístup k rybníku je kompliko-
vaný. Z ulice Orlovské pod viadukt 
je vjezd povolen jen dopravní ob-
sluze. „Přáním do budoucna je, aby 
lidé mohli někde v blízkosti via-
duktu zaparkovat, případně se i ob-
čerstvit a pak se vydat k rybníku po 
upravených stezkách,“ konstatuje 
Jiří Šárek. /jk/ 

Těm starším je kolem deseti, těm 
mladším pak kolem šesti. V Heřma-
nicích pravidelně trénují mladí fot-
balisté a také hrají městský přebor. 
A to za oddíl TJ Heřmanice, který 
letos s muži slavil historický po-
stup do krajského přeboru. Muži TJ 
Heřmanice se navíc zatím ve vyšší 
soutěži neztratili. Po podzimní části 
jsou na druhém místě tabulky.
„Pro ty mladé kluky je to super. 
Krajský přebor už je kvalitní sou-
těž a kluci vědí, že pokud se budou 
fotbalu věnovat, mají kam poustou-
pit. Mají perspektivu,“ říká o vý-
sledcích dospělých fotbalistů TJ 
Heřmanice trenér přípravky Petr 
Lakomý. Tréninku mladých nadějí 
se Lakomý v Heřmanicích věnuje 
již třetím rokem.
„Jsme rozděleni na mladší a starší 
přípravku. Ti mladší jsou ročníky 
2005 a 2006, ti straší pak 2003 
a 2004,“ vysvětluje Lakomý. Obě 
kategorie žáků hrají městský přebor. 
„Tabulky v těchto kategoriích byly 
zrušeny, aby kluci hráli jen pro ra-
dost. V přeboru jsou silnější oddíly 
jako Baník nebo Vítkovice, ale zase 
ne o moc. Oddíly jako Pustkovec 

nebo Vratimov většinou porážíme,“ 
říká Lakomý o výsledcích svých 
svěřenců. Na nedávném turnaji 
v Petřkovicích ti mladší dokonce 
porazili Žilinu i Hlučín.
Pokud počasí dovolí, probíhají tré-
ninky na hřišti TJ Heřmanice, a to 
dvakrát týdně. Jedenkrát týdně bývá 
zápas. V zimě se mladí fotbalisté stě-
hují do tělocvičny základní školy Na 
Vizině, kde trénují jedenkrát týdně. 
Oddíl mladších fotbalistů má nyní 

dvanáct členů, starších jsou dvě de-
sítky. „Zájem je takový, že jsme ani 
letos nemuseli dělat nábor,“ uvádí 
Lakomý. Přesto upozorňuje, že oddíl 
nyní stojí hlavně o ty nejmladší – roč-
níky 2006 a 2007. „Rodiče na činnost 
oddílu přispívají 200 Kč měsíčně,“ 
informuje Lakomý. „Maminky i ta-
tínkové kluků nám velice pomáhají, 
vytvořil se super kolektiv, nemohu si 
stěžovat,“ uzavírá trenér nejmladších 
heřmanických fotbalistů. /jk/

Ochránci vybudovali kolem Heřmanického rybníku naučnou stezku

Slezská Ostrava má ptačí pozorovatelnu

POZOROVATELNA. Speciální konstrukce vyrostla u Heřmanického rybníku. 
 FOTO/JAN KRÁL

Řidička bourala
Dne 12. listopadu upoutal pozor-
nost strážníků projíždějících ve 
služebním vozidle ulicí ve Slez-
ské Ostravě řidič vozidla, který 
při jízdě před nimi náhle prudce 
změnil směr jízdy a vjel do řady 
stojících vozidel. Přitom však po-
škodil vedle stojící auto, kterému 
odřel zadní blatník a nárazník. 
Za volantem auta seděla žena, 
uvnitř se nacházeli další dva muži 
coby spolujezdci. 19letá řidička se 

strážníkům přiznala, že nemá ři-
dičské oprávnění. Spolujezdci (21 
a 22 let) tvrdili, že se všichni chtěli 
jenom projet. Auto jim půjčil otec 
jednoho z mladíků, ovšem pod 
podmínkou, že řídit bude kamarád, 
který má sám řidičské oprávnění. 
Ten však nepřišel, a tak se sku-
pinka mladých lidí rozhodla, že si 
poradí i bez něj. Dívka se pak sama 
nabídla, že bude řídit. Strážníci při-
volali na místo Policii ČR, která si 
událost převzala.

Městská policie Ostrava

Dne 3. listopadu reprezentovali 
Slezskou Ostravu v Praze mladí 
heřmaničtí hasiči na soutěži jed-
notlivců na 60 metrů překážek.
Na akci jsme odjeli vlakem už 
v pátek a ubytování jsme měli za-
jištěno u profesionálních hasičů na 
Smíchově. V sobotu mladí hasiči 

bojovali o umístění v kategoriích 
mladší a starší. Všichni zaběhli 
dobré časy a nikdo se za svůj vý-
kon nemusel stydět. V neděli jsme 
si prohlédli hasičskou stanici na 
Smíchově a navštívili památky 
v Praze. 

vedoucí mládeže Bc. Silvie Šeděnková

Heřmaničtí hasiči v Praze

Mladí fotbalisté trénují v Heřmanicích

STEZkA. Nová naučná stezka obsahuje pět panelů. FOTO/JAN KRÁL

V PRAZE. Za své výkony se hasiči nestyděli. FOTO/ARCHIV

TJ HEŘMANICE. Fotbalisté s trenérem Petrem Lakomým. FOTO/JAN KRÁL

Hřbitovní správa informuje, že v době od 27.–31. 12. 2012 bude přerušen 
provoz kanceláře hřbitovní správy. Informace, včetně pohřbů (resp. výkopy 
hrobů), na tel. čísle 599 410 031. Posledním dnem k vyřizování náležitostí, 
např. obnovy užívacího práva k hrobovému místu, zaplacení poplatku za 
pronájem hrobového místa atp., je 21. 12. 2012. Opětovně bude kancelář 
v provozu v úřední den 2. 1. 2013 v obvyklou pracovní dobu.

Oznámení hřbitovní správy
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6) Dobové pohlednice, fotografie v majetku soukromých osob, vzpomínky pamětníků, to je vše, co zůstalo z existence 
výletní restaurace na Landeku, která ještě krátký čas po skončení 2. světové války sloužila k odpočinku a regeneraci. 
Její věhlas ve změněných podmínkách postupně upadal. Napomohly k tomu zhoršující se životní podmínky v souvislosti 
se stále intenzivnější průmyslovou výrobou, časem byl tomuto místu přisouzen i jiný význam. Rozrůstající se areál byl 
nakonec opatřen vrátnicí se závorou. Definitivní zánik se dostavil v průběhu 90. let 20. století. Zatímco v roce 1994 
budova restaurace, byť vybydlená a zdevastovaná, ještě stála, následujícího roku 1995 vše, co se na tomto místě na-
cházelo – výletní restaurace, podlouhlá budova – sklad CO2, dokonce i ta vrátnice, bylo srovnáno se zemí. Dnes se na 
tomto místě rozkládá zarostlá plocha a nic z toho, co zde kdysi bylo.

5) Poměrně široká paleta dobo-
vých pohlednic názorně vypovídá 
o oblíbenosti výletní restaurace na 
Landeku. Její poloha umožňovala 
kouzelný pohled do kraje. V období 
1. republiky byl Landek na jistou 
dobu přejmenován na Masarykův 
vrch. Z tohoto období pochází série 
černobílých pohlednic. Pohlednice 
prosperující restaurace vydával 
také vedoucí Jan Piech, rodák ze 
Slezské Ostravy, bývalý přísluš-
ník 39. výzvědného pluku čs. legie 
v Itálii. V tomto období se bohaté 
klientele i náhodným návštěvníkům 
k jídlu podávalo čepované pivo s čs. 
akciového pivovaru v Moravské Os-

travě, k přespání zde byly dobře vybavené cizinecké pokoje. Restaurace byla také jednou ze stanic sítě chat a restau-
rací Pohorské jednoty Radhošť. O nedělích se zde konaly koncerty, byl zde i taneční parket. Na pohlednici z roku 
1936 je patrný čelní pohled na poměrně honosnou architekturu restaurace. Poklidnou atmosféru s částí obslužného 
personálu dotváří prostředí, z něhož je patrné, že velkou část návštěvníků tvořili německy hovořící občané, což do-
kládá německý text na tabuli za stromem vpravo.

4) Ve stínu dnešních znalostí o pradávné historii Landeku a stále doplňo-
vaných údajů o slovanském hradišti a středověkém hradu, či novodobé čin-
nosti hornického muzea na Dole Anselm, si jen stěží dovedeme představit, 
že ještě na počátku 20. století navštívit Landek nebylo zdaleka bezproblémo-
vou záležitostí. Vlastivědný pracovník a odborný učitel ve Slezské Ostravě, 
Andělín Hurt, o svých peripetiích spojených s návštěvou Landeku napsal: 
„Asi před dvaceti lety, tj. v roce 1907, vyšli jsme si s ostravským obchodní-
kem p. Ant. Panitzem (obchod se železem a železným zbožím v Kostelní ulici 
v Mor. Ostravě) změřiti a ofotografovati nepatrné hradní pozůstatky, což by 
se nám málem stalo osudným. V zápalu svém nepozorovali jsme ani, že jsme 
pozorováni pruským četníkem. Pan Ant. Panitz vynaložil pak všecku svoji 
výmluvnost, aby vysvětlil pruskému strážci zákona, kdo jsme, co chceme, 
a že nejednali jsme z ohledů politických. Již se zdálo, že se staneme na čas 
nedobrovolnými obyvateli na území pruském, když se konečně četník rozhodl 
uvěřit našim slovům. Jako památku oné příhody chovám obrázek hradní zdi 
tehdy zhotovený. V roce 1907, kdy A. Hurt navštívil Landek, byly z rozhodnutí 
obecního zastupitelstva za schválení pruské královské rady přejmenovány 
názvy obcí v okolí Landeku – Ludgierzowitze na Ludgerstal, Marquar-
towitze na Markersdorf, Petrzkowitze na Petershofen. Tato pohlednice se 
stavbou výletní restaurace nad řekou Odrou „Gruss von der Landecke“ vy-
daná v Katowitzich, byla do sítě prodejců dodávána výhradně J. Soblíkem 
z nově přejmenované obce Ludgerstalu – Ludgeřovic. Budova v dolní části 
snímku stála u cesty pod Landekem u řeky Odry a patřila k  šachtě Anselm. 
Dle pamětníků z Petřkovic byli v tomto prostoru za 2. světové války ubyto-
vaní angličtí zajatci, kteří pracovali na šachtě.

3) Působivý obraz přírodních scenérií, který Landek poskytoval, lákal návštěvníky odedávna. Výmluvným dokladem 
o tom, jak a kým bylo toto místo navštěvováno, poskytuje i tento výřez z širšího krajinného panoramatického „Pohledu 
na Ostravu z Landeka“. Barevnou litografii vytvořil okolo poloviny 19. stol. E. W. Knieppel. Znalec ostravské historie 
a publicista, který se zabýval životem a dílem umělce, Romuald Drlík, scénu na litografii komentuje těmito slovy: „Aby 
se E. W. Knieppel zavděčil svým chlebodárcům, umístil do popředí panoramatického záběru z Landeku malého zavali-
tého Rotschilda s cylindrem na hlavě 
a s členy jeho rodiny, zahleděného do 
kraje, jehož velkou část tehdy vlast-
nil.“ Z doby, kdy byl Landek ve vlast-
nictví bankéřské rodiny Rothschildů, 
se do dnešních dnů nedaleko vyobra-
zeného místa dochoval dobový arte-
fakt, hraniční mezník s vytesanými 
písmeny N.v.R. (Nathan von Rot-
shschild). Zajímavé svědectví o ná-
vštěvě Landeku nám zachoval Josef 
z Eichendorffu, německý romantický 
básník a prozaik, který v době svého 
mládí jako synovec Johanna Fridri-
cha Eichendorffa několikrát pobýval 
na zámku v Šilheřovicích. Dle písemných pramenů, opírajících se o jeho osobní záznamy v roce 1803, spojil svou ná-
vštěvu v Šilheřovicích s návštěvou strýcových statků v Koblově a navštívil vrch Landek, kde si prošel ruiny někdejšího 
hradu, jejichž zbytky zde ještě v té době přetrvávaly. Při této příležitosti jej strýc zavedl do 30 metrů hlubokého dolu, 
kde měl možnost zhlédnout horníky při dobývání uhlí. Je na škodu věci, že poetický obraz Landeku z koblovské strany, 
který E. W. Knieppel možná dobově idealizoval, má v současné době výrazně jiný charakter. Toto velmi atraktivní místo 
s krásným výhledem do ostravské kotliny patří dnes paradoxně k nejzanedbanější části Landeku.

1) Kdo z občanů Slezské Ostravy by neznal zalesněný kopec, který nápadně vystupuje z terénu krajiny na levém 
břehu řeky Odry při soutoku s Ostravicí? Landek je historicky významné místo, v jehož půdních vrstvách je ve-
psána nejstarší historie dějin naší země. Protáhlý hřeben vrchu je i místem, na němž se nalezly doklady o pobytu 
člověka, který zde žil před 25 000 lety, vytvořil slavnou Landeckou venuši a poprvé v dějinách lidstva využil ke 
své potřebě černé kamenné uhlí. Dominantní poloha vrchu si našla i strategické využití v době hradištní a také 
ve středověku. Později se toto místo stalo cílem procházek i výprav za poznáním vnímavých lidí napříč staletími. 
Vděčný motiv malebného vrchu zachycuje pohlednice Mähr. Ostrau-Landecke z roku 1909, pořízená od řeky Os-
travice nakladatelem a knihkupcem J. Buchsbaumem z Přívozu.

Landek. Legendární místo nejstarší historie kraje

2) Vrch Landek doslova vévodí 
okolní krajině a poskytuje daleko-
sáhlý výhled do povodí Odry na 
několik kilometrů daleko. Je to be-
zesporu jedno z nejkrásnějších míst 
ve Slezsku. Také tato pohlednice po-
chází ze širokého portfolia pohled-
nic knihkupce J. Buschbauma. Byla 
vydána v roce 1919 a kromě toho, že 

má mírně zavádějící text v topografické nepřesnosti týkající se Petřkovic, je zajímavá tím, že poskytuje pohled na 
místo, kde se setkávají tři územní celky. Snímek byl pořízen ze svahu Landeku, který tehdy patřil Prusku. Za řekou 
Odra, která pod Landekem protéká a tvořila hranici, se nachází rozlehlá louka se stromy. Toto území patří ke Slezsku. 
Za řekou Ostravicí, jejíž tok tvoří na pohlednici diagonálu, je u horizontu patrná zástavba, které dominuje kostel 
Panny Marie v Přívoze, toto území patří k Moravě.

1

S využitím dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň. 
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VINOTÉKA VINEKA•	  
www.vinotekavineka.
webnode.cz, vineka@email.
cz, tel.: 737 733 707, Po–Pá 
9–17, So 8–12, Michálkovi-
ce – pod lékárnou, naproti 
obuvi, platební terminál.

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 prosinci 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 14. prosince 2012

www.slezska.cz

InzerceNabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
1.–15. 12. 2012  Výstava keramiky – práce dětí keramických ZÚ SVČ
5. 12. 2012  Veselé Vánoce – přehlídka ZÚ SVČ, Akci finančně 

podporuje statutární město Ostrava
8. 12. 2012  Mikulášská nadílka pro děti a rodiče 
 10.00–12.00 hod., 15.00–17.00 hod. 
8. 12. 2012 Voňavé štěstí – výtvarná vánoční dílna a vánoční jar-

mark s kreativní dílnou
12. 12. 2012  Výtvarná vánoční dílna ve spolupráci se Střední za-

hradnickou školou Ostrava (13.00–18.00 hod.)
14. 12. 2012 Toulavé boty – výtvarné tvoření s návštěvou galerie
14.–15. 12. 2012  Vánoční filmový maraton – určený pro Miráky (mlá-

dež od 15 let)
20. 12. 2012 Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů – „Zvyky a tradice“
CELÝ MĚSÍC:
Pondělí–čtvrtek 13.00–15.00 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ Rošťáci
Pátek 13.00–15.00 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub 
Příležitostně otevřené kluby: Časopis SVČ a Filmový klub, Miráci

Přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ	CUKROVÍ,
vyrobené z másla, ořechů, mandlí a rumu.

Ing. Renáta Svěntková
tel.: 604 474 090

www.ceskevanocnicukrovi.cz

Prosinec v knihovnách
HLADNOVSká 49, MUGLINOV
LETEM	SVĚTEM – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy
2. POLSKO – zábavná křížovka pro děti, prosinec během půjčování
Malý	vánoční	testík – Co víš o Vánocích? Prosinec během půjčování
Mikulášské	malování – namaluj Mikuláše a odpověz na otázku soutěže 
a malování, čtvrtek 6. 12., 14.00–16.00 hodin
Co	to	cinká,	co	to	zvoní,	kouzlo	Vánoc	jako	loni – výtvarná dílna, vý-
roba přáníček, pondělí 10. 12., 14.00–16.00 hodin
Klub	Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 17. 12., 15.00 během půjčování
Zdobení	vánočního	stromečku	– výlet do ZOO, sobota 15. 12., 9.00 hodin
Kouzlo	zimní	přírody – výstava fotografií, prosinec během půjčování
Literární	výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Lenka Lanczová, Ar-
nošt Lustig, prosinec během půjčování

VRBICká 133, HEŘMANICE
Vánoce	přicházejí! – výtvarná dílna pro děti, vyrábíme vánoční hvězdy, 
úterý 11. 12. během půjčování
Znáte	vánoční	zvyky	a	pověry? – malý vánoční kviz, celý měsíc
Když	je	venku	mráz… – zábavné odpoledne pro děti, celý měsíc

HOLVEkOVA 44, kUNČIČkY
Naše	rodačky	za/na	hranici – výstava knih a materiálů o ženách, které  
žily/žijí „tam a přece pořád tady“
Rozverní	čerti – výtvarná dílna pro všechny, úterý 4. a čtvrtek 6. 12., od 
12.00 hod.
Tiše	padá	vločka	k	vločce – soutěžní test pro děti každé pondělí a čtvrtek  
od 14.30 hodin
Prohlídka	„Hrabství	Knížek“ – prosinec během půjčování

POZVÁNKA
na společné oslavy Narození Páně


