
SLEZSKÁ OSTRAVA/Zoo 
Ostrava letos prochází zá-
sadními změnami. Na to, 
jaká ostravská zoo bude, 
se Slezskoostravské noviny 
ptaly jejího ředitele Ing. Pe-
tra Čolase.

Pane řediteli, co čeká na ná-
vštěvníky ostravské zoo, kte-
ří přijdou hned v tomto již 
téměř jarním období?
Zprvu asi budou rozladěni z toho, 
že do zahrady musejí vstoupit ná-
hradním vchodem. Celá léta byli 
návštěvníci zvyklí vcházet jinudy. 
Málokdo ale ví, že původní vchod 
tvořilo vlastně jen několik neza-
teplených unimo buněk, které zoo 
každým rokem dělaly obrovské 
díry v rozpočtu v kolonce spotřeba 

energií. Vše už zastaralo. Včetně 
jediného wc, které už nedokázalo 
pokrýt příliv návštěvníků.

Se starým vchodem ovšem 
asi mnohým asi zmizí i kus 
života…
Ano. Ten vchod tu stál od počátku 
sedmdesátých let. Nový, mnohem 
kulturnější vstupní areál, vy-
roste v zoo díky podpoře vedení 

města. Součástí celého vstupního 
komplexu jsou mimo jiné i admi-
nistrativní prostory pro část stá-
vajících pracovníků zoo i sociální 
zařízení pro rozrůstající se dend-
rologické oddělení. Když jsem do 
ostravské zoo před třiadvaceti lety 
nastupoval, tak celé oddělení péče 
o zeleň tvořil prakticky jeden člo-
věk s kosou. Dnes v zahradě pe-
čuje o zeleň patnáct lidí. A areál, 

pokud jde o výsadbu a všechny 
estetické úpravy, je podle toho 
k nepoznání. 
Ale zpět k novému vchodu. Lidé 
budou mnohem kulturněji odba-
veni, vznikne zde i nový zoo shop 
a nakonec i wc s dostatečnou ka-
pacitou, včetně toalet pro handi-
capované a přebalovacím dětským 
koutkem. Součástí celého kom-
plexu bude i menší přednáškový 
sál. Prostě veškeré atributy, které 
patří k roku 2013. Nový vchod 
bude otevřen nejdříve letos v létě. 
To prosím berte jako můj optimis-
tický odhad.

Ovšem s novým vchodem se 
změní i okolí zahrady. Lidé, 
projíždějící Slezskou Ostra-
vou, se budou mít na co dívat.
Samozřejmě, nový vchod bude 
sloužit i jako nový moderní 

poutač. Jeho stavba už byla vy-
nucená nutnost. Ekonomika je 
stále neúprosnější. Hlavní část 
zahrady byla postavena v 70. le-
tech minulého století. Voda byla 
tehdy prakticky zadarmo a elek-
třinu také moc nikdo neřešil. Teď 
jsem šťastný, že se alespoň část 
zahrady podařilo plynofikovat. 
Výdaje za vytápění elektřinou už 
byly neúnosné. To by samo o sobě 
samozřejmě nestačilo. Tam, kde 
to je možné a ekonomicky ales-
poň trochu opodstatněné, se po-
koušíme zateplovat. Tam, kde 
tato opatření morální i fyzický 
stav objektů nedovolí, či by byla 
finančně neúnosná, nastupují po-
stupné demolice. I ty však stojí 
hromadu peněz. Nelze zbourat 
najednou vše, co dosloužilo.
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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
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MUGLINOV/Slezská Ostra-
va má ojedinělé zařízení. 
Vstupní byty pro lidi, kteří 
mají zájem dostat se z ne-
příznivých životních situací.

V rekonstruovaném domě na Bo-
humínské ulici 125/25 v soused-
ství restaurace Mexico je osm 
nově opravených dvojpokojových 
bytů plus kancelář pro sociální 
pracovníky. V těchto týdnech 
se do domu stěhují první nájem-
níci. Oficiální název projektu 
zní Vstupní byty s doprovodným 
sociálním programem. Předsta-
vitelé městského obvodu Slezská 
Ostrava dům slavnostně otevřeli 
5. února.
„Tyto vstupní byty budou jak pro 
nájemníky z azylového domu, tak 
pro lidi z vyloučených lokalit ze 
Slezské Ostravy. Měly by těmto 
občanům pomoci si uspořádat 
své životy, najít práci a později 
i vlastní bydlení,“ řekl starosta 
Ing. Antonín Maštalíř a dodal, že 
dům je velmi zdařilým dílem. Ná-
jemníci jsou vybíráni podle speci-
álního klíče, v domě mohou bydlet 
maximálně dva roky.
„Rekonstrukce trvala rekordně 
krátkou dobu. Pouhé tři měsíce,“ 
připomenul místostarosta Ing. 
Petr Janíček. Před rekonstrukcí 
byly v domě běžné byty, objekt 
však byl v hodně špatném stavu. 
„Peníze na rekonstrukci poskytl 
obvod Slezská Ostrava, statutární 

město Ostrava i Ministerstvo pro 
místní rozvoj,“ doplnil Janíček. 
Byty jsou částečně zařízené, jsou 
v nich kuchyňské linky, postele, 
skříně i stoly s židlemi. Za domem 
vyrostl nový altán i pískoviště jako 
místo pro rodiče s dětmi. 
„Velmi si cením toho, jak náš so-
ciální odbor s lidmi pracuje, jak 
se jim snaží nacházet cesty zpět 
k normálnímu životu. A jsem ráda, 
že i zastupitelé Slezské Ostravy 
uvolnili na takovou věc peníze 
– každý se někdy může v životě 
dostat do špatné situace. Navíc 
takové zařízení je ve městě ojedi-
nělé, Slezská se má čím chlubit,“ 
řekla při prohlídce domu místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková. 

Jak dostat bydlení
Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci 
z  důvodu  ztráty bydlení či z jiných 
závažných příčin a tuto situaci chtějí 
aktivně řešit.  V případě zájmu o byd-
lení ve vstupních bytech s doprovod-
ným sociálním programem je možné 
požádat o bližší informace  příslušné 
pracovníky odboru sociálních věcí 
městského obvodu Slezská Ostrava, 
či přímo  využít nabídky konzultač-
ních hodin sociálního pracovníka 
odborného sociálního poradenství 
v budově objektu vstupních bytů na 
ul. Bohumínská 25, Slezská Ostrava.  
Na přidělení bytu slouží speciální 
bodový systém, bude přihlíženo 
k životním podmínkám žadatelů 

i jejich sociální situaci. Přesný 
postup je upraven v Zásadách pro 
pronájem vstupních bytů s dopro-
vodným sociálním programem, 
které byly schváleny Radou měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 

Nájemní smlouva se s žadateli  
uzavírá na dobu určitou. V případě 
aktivní účasti a spolupráce nových 
nájemníků  při řešení jeho nepříz-
nivé životní situace je možné ná-
jemní smlouvu v odůvodněných 
případech opakovaně prodloužit. 
Hlavním cílem nové sociální 
služby je poskytovat odborné so-
ciální poradenství, které povede 
ke zvýšení schopností uživatelů 
samostatně řešit svou nepříznivou 
životní situaci a k celkové stabili-
zaci sociální, ekonomické a bytové 
situace ubytovaných rodin.
„S lepšícím se počasím budeme 
dodělávat venkovní úpravy kolem 
domu,“ upozornil místostarosta 
Janíček. Vyroste ještě například 
zábrana z plexiskla před domem 
tak, aby na novou omítku neodlé-
taly nečistoty od kolem projíždějí-
cích aut na Bohumínské ulici. 
Podle starosty Maštalíře tak obvod 
Slezská Ostrava vlastní po Azylo-
vém domě na Liščině další z velmi 
důležitých zařízení pomáhají-
cích místním občanům v nouzi. 
„Snem je, aby Slezská Ostrava po 
těchto dvou domech ještě provozo-
vala i vlastní domov pro seniory. 
Máme k těmto účelům vybraný 
nádherný objekt v Antošovicích, 
ve kterém dříve sídlila mateřská 
škola,“ uvedl starosta. Náklady na 
přestavbu domu z bývalé mateřské 
školy na domov pro seniory jsou 
však vysoké. Odhad zní na třicet 
miliónů korun. „Uděláme ale vše 
proto, aby se nám záměr s domo-
vem pro seniory povedl,“ přislíbil 
Antonín Maštalíř. /jk/

Městský obvod Slezská Ostrava pro občany v nepříznivé situaci

Osm vstupních bytů. Novinka v Muglinově

OTEVŘENO. Starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková a místostarosta Ing. Petr Janíček 
5. února slavnostně dům otevřeli. FOTO/JAN KRÁL

Zoo Ostrava čeká neobyčejný rok

ZOO. Vizualizace nových vchodů do Zoo Ostrava. pokračování rozhovoru na straně 5

Konzultační hodiny pro ve-
řejnost
Úterý  8.00–11.30 12.30–14.00
Středa  12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30 12.30–14.00
Pátek 8.00–12.00

REKONSTRUKCE. Dům prošel důkladnými opravami, přibyl i altán s písko-
vištěm pro děti.

PROHLÍDKA. Představitelé radnice 
při prohlídce opraveného domu.

INTERIERY. Byty jsou částečně za-
řízeny, v podkroví vznikla kancelář.

MINULOST. Dům byl před rekon-
strukcí ve velmi špatném stavu.
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Přesně před sto lety, v březnu 1913, 
byla dostavěna slezskoostravská 
radnice. Její stavba započala v říjnu 
1911. 
Na přelomu let 1909–1910 vypsali 
místní radní soutěž na dodání ná-
črtů nové slezskoostravské radnice, 
omezenou jen na české architekty 
a stavitele. Návrhy poté posuzovala 
komise složená ze tří zástupců obce 
v čele se starostou Janem Poppe.
„Podmínky soutěže a představy 
obce o nové radnici stanovil velmi 
podrobný tištěný stavební program 
a konkurzní řád,“ uvádí historik 
PhDr. Pavel Šopák ve Vlastivěd-
ných listech v článku s názvem Rad-
nice ve Slezské Ostravě. Budova 
radnice měla sloužit starosten-
skému úřadu s velkou zasedací síní 

a reprezentačním salónem, staveb-
nímu, technickému a hospodářskému 
úřadu, místní školní radě, obecní 
spořitelně a pokladně, potravní dani, 
strážnici s vězením, knihovně s čí-
tárnou a místnímu muzeu.
První cenu komise z dvaceti došlých 
návrhů nevybrala, nakonec bylo 
rozhodnuto pro stavbu architekta 
Viktorina Šulce z Plzně. Jeho návrh 
však byl různě ještě upravován. „Na 
výsledném projektu zapracovali za-
městnanci úřadu ing. Jaroslav Vole-
nec a jeho asistent František Doležel, 
případně stavitel Julius Vysloužil,“ 
píše historik Mgr. Martin Strakoš 
v knize Radnice Slezské Ostravy 
jako vychýlený svorník mezi tradicí 
a moderností. Práci všech zmiňova-
ných mužů dokládá údaj z pamětní 

desky, umístěné na zdi vstupního 
schodiště: „Návrh na budovu tuto 
vypracoval obecní úřad stavební 
spoluprací ing. Jaroslava Volence 
a stavitele Františka Doležela, asis-
tenta úřadu, podle náčrtku Viktorina 
Šulce, profesora v Plzni, ve veřejné 
soutěži za nejlepší uznaného.“
Když v březnu 2013 své dílo stavi-
telé dokončili, určitě z toho nedělali 
velkou slávu, nebo ji alespoň teh-
dejší média nezaznamenala. „Je to 
těžko pochopitelné, ale v dobovém 
tisku není o dokončení stavby slez-
skoostravské radnice jediná zmínka. 
Dnes už asi nikdo nezjistí, proč 
tomu tak bylo,“ diví se kronikář 
města Ostravy Mgr. Martin Juřica. 
Obdobná situace panuje i u fotogra-
fií. „Není známo, že by existovaly 

fotky ze samotné stavby radnice. 
Existují jen fotografie buď před 
stavbou, nebo až po ní,“ říká stálý 
spolupracovník Slezskoostravských 
novin Česlav Piętoň. „Kdyby se ně-
jaké takové fotografie dnes objevily, 
byl by to zázrak,“ dodává Piętoň.
Přestože byla radnice dostavena 
v březnu, kolaudovalo se až 7. 
června 1913. Změny v plánech i po-
užitých materiálech na stavbu totiž 
vyvolaly řadu sporů mezi zadava-
teli stavby, tedy obecní samosprá-
vou a staviteli radnice. Původně 
měla být radnice dokončena již 
v roce 2012. Jak ve své knize his-
torik Strakoš připomíná, spory mezi 
zadavateli a staviteli ohledně stavby 
radnice trvaly ještě dlouho i po ko-
laudaci. /jk/

MUGLINOV/Čtyřiatřicetiletý 
Mgr. Kamil Krahula je tře-
tí měsíc ředitelem ZŠ Pěší 
v Muglinově. Dříve působil 
jako učitel na ostravských 
základních školách Rostisla-
vově a Jugoslávské.

Pane řediteli, jak vás napadlo 
zajímat se o uvolněnou funkci 
ředitele Základní školy Pěší?
O konkurzu na toto místo jsem se 
dozvěděl od jedné své kolegyně. 
K tomu jsem dostal jen ty nejlepší 
informace. Že totiž Pěší je ma-
lou, klidnou a rodinnou školou. 
Na škole je v každém ročníku jen 
jedna třída. Výjimkou jsou ovšem 
dvě první třídy. Na vstup do funkce 
ředitele přímo ideální situace. Když 
to shrnu, škola i její atmosféra mne 
zaujaly. K tomu se přiřadil i řek-
něme osobní důvod: měl jsem touhu 
posouvat věci někam dál. Mít důle-
žitější úlohu v rozhodování o tom, 
jak by škola měla vypadat.

Ve škole jste nyní již třetí mě-
síc. Je všechno tak, jak jste si 
představoval?
Ještě stále se prodírám strašnou 
spoustou papírů… Ovšem spolu-
práce s celým učitelským sborem 
je vynikající. Všechno mi hodně 
usnadnili. Cítím z jejich strany ve-
likou podporu, vědí, jak není lehké 
naskočit do rozjetého vlaku. Byl 
jsem příjemně překvapen z atmo-
sféry, pokud jde o chování dětí. Pů-
sobila na mne v tom dobrém slova 
smyslu až vesnickým dojmem. 
Skoro bych řekl vzorem dětské 

nezkaženosti. Ale samozřejmě, 
během dalších týdnů se problémy 
obdobné jako v jiných školách obje-
vily. Je jasné, že žádný bezchybný 
ideál neexistuje.

Jak byste tedy školu charak-
terizoval?
Za tři měsíce, co jsem tady, vím, že 
pro děti se tady dělá první poslední. 
Učitelky a rodiče se znají natolik, 
že si někteří i tykají. Když přijde do 
školy rodič, všechny učitelky vědí, 
o koho jde. Vládne přátelská rodinná 
atmosféra. Hodně učitelů v okolí 
bydlí nebo odsud alespoň pochází.  
Taková paní učitelka Dana Golatová 
učí děti už přes čtyřicet let…

A pokud jde o budovu samot-
né školy a její stav?
Škola je krásná. Nedávno byla za-
teplená a vše dopadlo velice dobře. 
Ale jsou i problémy. Museli jsme 
nedávno řešit netopící kotel v tělo-
cvičně. Vůbec tělocvična, to je je-
diná část budovy, která zatím není 
zateplená. Má také bohužel největší 
okna, takže úniky tepla jsou velké. 
Považuji za jeden ze svých hlav-
ních úkolů najít finance na to, aby 
se budova tělocvičny zateplila. 

Jste spokojen s počty dětí, 
které přišly v lednu k zápi-
sům do prvních tříd?
Určitě ano. Stejně jako v tomto 
školním roce, i v tom příštím ote-
vřeme dvě první třídy. Ale škola 
není velká a prostoru není moc. 
Proto jsme už začali vyklízet pro-
story, ve kterých měl pan školník 
dílnu. Dříve to bývala třída, a teď 
se z těchto prostor zase třída stane. 

Dílnu pana školníka bohužel mu-
síme přestěhovat do sklepa. 
Další děti se k nám přihlašují z ji-
ných škol. Jen za poslední tři mě-
síce tak k nám přešlo asi deset žáků. 
Což je jedině dobře.

Takže strach z prázdných tříd 
nemáte?
To nemáme. Ale mrzí mne, že ještě 
poměrně hodně lidí z okolí vozí své 

děti do škol jinam. Dalším z mých 
cílů proto bude, aby se naše škola 
s okolím co nejvíce spojila. Aby 
se lidé o škole dozvěděli a přišli se 
podívat na naše akce. Dobré jméno 
školy dělá hodně. Když se škola 
dobře prezentuje veřejnosti, tak lidi 
přesvědčí a přiláká.

Zmínil jste školní akce, které 
to například jsou?
Určitě dodržíme tradici společných 
výšlapů do hor. Rodiče s dětmi i uči-
teli tu občas vyrážejí třeba na Lysou 
horu. Ve výšlapech chceme pokračo-
vat hned, jak se na jaře zlepší počasí. 
Podařilo se nám nyní dostat dotaci 
na školu v přírodě, kam se přihlásilo 
hned 117 dětí. Pojedou na čtrnáct dní 
na Horní Bečvu, všechny náklady 
budou mít hrazeny. Budeme se rov-
něž snažit pořádat různá vystoupení 
pro rodiče. Takové jsme měli na-
příklad na Slezskoostravských vá-
nočních trzích, určitě by bylo dobré 
vystoupení na konci školního roku 
obnovit.
Rodičům i dětem nabídneme kurzy 
angličtiny, španělštiny nebo ovlá-
dání výpočetní techniky. Chtěl 
bych rodiče více zatáhnout do dění 
školy. K tomu může dobře posloužit 
i školní ples. Prostě chystáme kul-
turní, společenské i sportovní akce.

28. března se slaví Den učite-
lů. Jak ho oslavíte na Pěší?
Každý rok zde učitelé chodí na 
bowling. A už jsme dokonce Den 
učitelů předčasně oslavili tak, že 
jsme společně vyrazili na běžky.
 /jk/

Tři měsíce má Základní škola Pěší v Muglinově nového ředitele

Dobré jméno školy dělá hodně

ZŠ PĚŠÍ. Škola s klidnou, rodinnou atmosférou. FOTO/JAN KRÁL

V právě probíhajících zimních mě-
sících, kdy je proměnlivé počasí, 
vysoce narůstá počet dětí s nachla-
zením a zvyšuje se jejich nemoc-
nost. Množí se případy, kdy děti 
přicházejí do mateřské školy ne-
doléčené a užívající léky. Stává se, 
že zákonní zástupci požadují podá-
vání léků ze strany pedagogů.
Dovolujeme si požádat rodiče 
o větší spolupráci s vedením na-
šich mateřských škol a respekto-
vání zásad bezpečnosti při práci 
s dětmi, kdy pedagogové nesmí 

podávat v době pobytu v mateřské 
škole dítěti léky ani léčiva (lze po-
dat pouze v závažných případech 
na základě písemné žádosti zákon-
ného zástupce dítěte a doporučení 
lékaře). Každé zařízení má svůj 
školní řád, kterým se řídí. Je snaha 
pedagogů vyjít vstříc v maximální 
míře a s rodiči se dohodnout. I přes 
dosavadní velmi dobrou spolupráci 
s rodiči žádáme o vzetí dané sku-
tečnosti na vědomí.

Odbor školství a kultury

ÚMOb Slezská Ostrava

Zvýšená nemocnost dětí 
v mateřských školách

Děti z Kunčiček si na valentýn-
ský svátek užily karneval, který si 
společně s pracovníky Nízkopra-
hového a poradenského centra 
a svými rodiči, v rámci sociálně 
aktivizačních činností pro rodiny 
s dětmi, samy připravily. Na pro-
gramu byla spousta her, soutěží 
a hlavně zábavy. Podařená akce 

je také pozvánkou pro ty, kteří se 
do společné práce na změně tváře 
Kunčiček ještě nezapojili. 
Akce je podpořena z projektu 
„Provoz Nízkoprahového a pora-
denského centra v Ostravě-Kun-
čičkách“, registrační číslo projektu 
CZ.1.04/3.2.00/55.00004. 

Valentýnský karneval v Kunčičkách 
si děti připravily úplně samy 

100 LET. Přesně tolik času uběhlo 
od dokončení stavby slezskoostrav-
ské radnice. FOTO/JAN KRÁL

Březen 2013. Sto let slezskoostravské radnice

ŘEDITEL I TRENÉR. Mgr. Kamil Krahula trénuje ve volném čase pěti až 
osmileté kluky ve vítkovické hokejové přípravce. Sám byl v juniorském věku 
aktivním hokejistou. FOTO/JAN KRÁL
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HEŘMANICE/Každý fanoušek 
fotbalu ze Slezské Ostravy by 
si měl do diáře zapsat datum 
sobota 23. března. To na heř-
manickém hřišti zdejší fot-
balisté představí nový znak 
i název. 

„Chtěli jsme tak potvrdit naše navá-
zání spolupráce se Slezskou Ostra-
vou. Přece jenom už hrajeme fotbal 
ve vyšších soutěžích,“ říká o důvo-
dech změn předseda FC Heřmanice 
Slezská Vlastimil Dyl. Nový název 
zaregistrovalo na konci ledna mi-
nisterstvo vnitra.
Heřmanický fotbal zažívá velmi 
dobré časy. Vloni, zrovna když 
v Heřmanicích slavili 80 let zalo-
žení klubu, se místním fotbalistům 
podařil historický úspěch. Postup 
do krajského přeboru. Nijak se 
v něm neztrácejí. V tabulce přezi-
movali v rolích nováčků soutěže na 
druhém místě. „Právě 23. března 
v 15 hodin začíná jarní sezóna, 
do Heřmanic přijede Český Těšín. 
Před utkáním proběhne v souvis-
losti s přejmenováním a novým 
znakem malá slavnost,“ informuje 
trenér a zároveň místopředseda 
klubu Jaroslav Mlčoch. Je jedním 
ze strůjců úspěchů heřmanických. 

Třikrát s ním do vyšších soutěží 
postoupil dorost, když později Ml-
čoch začal trénovat muže, postou-
pili hned dvakrát.
FC Heřmanice Slezská jsou dnes po 
FC Baník vlastně druhým nejúspěš-
nějším klubem ve městě.  „Nemáme 
u nás žádné vyčnívající hvězdy, jde 
ovšem o vyvážené mužstvo s prů-
měrným věkem 23 let.  To znamená, 
že jsou mladí a perspektivní,“ popi-
suje „svůj“ tým Jaroslav Mlčoch.
Heřmanice nereprezentují jen 
muži. Po Baníku a Vítkovicích mají 

heřmaničtí třetí největší základnu 
ve městě. Pravidelně zde trénují 
i hrají dvě družstva benjamínků, 

žáků i dorostu, dohromady zhruba 
120 mladých fotbalistů. Věnuje 
se jim osm trenérů. „Mladí hrají 
atraktivní soutěže. Těm, co k nám 
přijdou, můžeme nabídnout třikrát 
týdně trénink a jednou týdně zápas. 
Jsou tak o volném čase vlastně po-
řád na fotbale,“ popisuje Mlčoch. 

V plánu je tréninkové hřiště
Heřmaničtí nyní usilují o to, aby 
zrekonstruovali šatny a vybudo-
vali tréninkovou plochu u stadionu. 
„Zatím musíme trénovat na hřišti 
a to se bohužel negativně projeví 
na jeho kvalitě. Až se bude trénovat 

jinde, zlepší se kvalita hřiště o 30 
procent,“ je přesvědčen trenér 
Mlčoch.
Protože trenéři pracují v Heřma-
nicích ve svém volném čase a tré-
nování mají jako koníčka, není jich 
nikdy dost. „Zrovna bychom moc 
potřebovali trenéra k žákům. Hle-
dáme,“ informuje předseda Dyl. 
V plánu jsou také nábory žáků. 
„Chtěli bychom pod záštitou ve-
dení slezskoostravské radnice po-
řádat fotbalové turnaje pro mladé 
kluky, které bychom si tam i vy-
bírali,“ plánuje Mlčoch. Velká část 
aktivních fotbalistů v oddíle ať už 
v mužích nebo u mladších kategorií 
je ze Slezské Ostravy. „Je dobře, že 
jsme s vedením obvodu našli spo-
lečnou řeč,“ konstatuje Mlčoch. 

Věrní fanoušci
Postup do krajského přeboru záro-
veň znamená i nové atraktivnější 
soupeře. Do Heřmanic začalo na 
fotbal chodit více lidí, zápasy sledují 
často i dvě stovky diváků. „Zhruba 
čtyřicítka nejvěrnějších vytvořila 
fan klub a dokonce s námi začala 
jezdit na zápasy po celém kraji,“ 
usmívá se Mlčoch.
Vlastimil Dyl připomíná, že po 
vstupu do kraje se ovšem i zvýšilo 
vstupné: z dvaceti na pětadvacet 
korun. Tato čísla se ovšem netýkají 
žen, dětí a mládeže. Tyto kategorie 
fanoušků mají vstup na heřmanický 
stadion tradičně zdarma.

Fotbalová historie
Svůj klub založili heřmaničtí už 
v roce 1932, tehdy ještě na hřišti, 
které stávalo poblíž silnice vedoucí 
na Rychvald. „Bohužel kroniky 
z těch prvních let už nemáme, ně-
kde se ztratily,“ lituje Vlastimil 
Dyl. V 50. letech se začalo budovat 

současné hřiště, o deset let později 
vznikly kabiny, které fungují dodnes. 
V roce 2000 se na dříve škvárovém 
hřišti objevila tráva. „Máme zhruba 
450 členů,“ připomíná předseda Dyl. 
Předsedou v Heřmanicích je Vlasti-
mil Dyl již od roku 1993. V klubu za-
čínal jako žáček v roce 1966. Později 
i trénoval, jedním z jeho svěřenců byl 
dnes úspěšný trenér Mlčoch.

„Starat se o fotbal zabírá stále více 
času,“ konstatuje předseda a že-
hrá na stále stoupající náklady na 
provoz klubu. Jen doprava heřma-
nických fotbalistů včetně všech 
mladších týmů stojí klub desítky 
tisíc korun ročně. Obdobné je to 
i s energiemi a dalšími náklady, bez 
kterých se fotbal dělat nedá.
„Nepozměnili jsme v těchto dnech 
jen název, ale omladili jsme nyní 
i výbor. Myslíme si, že fotbal v Heř-
manicích má šanci jít dopředu,“ říká 
zatím nejúspěšnější trenér v historii 
tohoto klubu Jaroslav Mlčoch.
 /jk/

VEDENÍ KLUBU.  Předseda Vlastimil Dyl (vpravo) a místopředseda a trenér 
Jaroslav Mlčoch (vlevo) vedou heřmanický klub. FOTO/JAN KRÁL

Heřmanický fotbalový tým je u vrcholu tabulky a pozměňuje název

Nový přechod v Kunčicích. Děkujeme
Nový světelný přechod pro chodce 
vyrostl na frekventované ulici Frý-
decká v Kunčicích. „Chtěli bychom 
poděkovat vedení radnice, kon-
krétně panu starostovi Ing. Anto-
nínu Maštalířovi a zastupiteli Ing. 
Jiřímu Šárkovi, kteří se o přechod 
zasloužili,“ říká Pavel Ráček, občan 
Kunčic. Ráček oceňuje, že přechod 
je navíc i osvětlen. „Na čtyřproudé 
cestě je velký provoz, auta tudy 
jezdí velmi rychle a přechází zde 
hodně lidí. Cestu musí několikrát 
denně přejít i spousta místních 
dětí, které dojíždějí do škol. Bez 
světelného přechodu byla Frýdecká 
hodně nebezpečná,“ konstatuje Pa-
vel Ráček.  /red/

Z TJ Heřmanice je FC Heřmanice Slezská

FRÝDECKÁ. Bezpečně přes nový světelný přechod. FOTO/JAN KRÁL

GRATULACE. Starosta Ing. Antonín Maštalíř a místostarostka MUDr. Hana 
Heráková gratulují heřmanickým k postupu. FOTO/ARCHIV KLUBU 

FANOUŠCI. Svůj klub doprovázejí fanoušci Heřmanic po celém kraji. 
 FOTO/FRANTIŠEK GÉLA

RADOST. Heřmanice právě vsítily gól 
Slavkovu. FOTO/FRANTIŠEK GÉLA

Jarní výstup. Na Emu
Klub českých turistů při SSK Vítko-
vice pořádá v neděli 7. dubna turistický 
pochod nazvaný Jarní výstup s Emou 
na Emu. „V pondělí 8. dubna má totiž 
svátek Ema,“ vysvětluje za pořadatele 
název pochodu Herbert Schenker, ne-
únavný organizátor obdobných akcí 
na slezskoostravské haldě.  
Start je libovolný, turisté doporučují 
využít trasy po žluté značce od Diva-
dla Antonína Dvořáka nebo od zoo. 
Na účastníky pochodu budou orga-
nizátoři čekat od 9 do 13 hodin pod 

vrcholem haldy Ema u tabule naučné 
stezky. Příchozím budou rozdávat 
pamětní razítka i diplomy. Na letoš-
ním novoročním výšlapu zatím po-
čty návštěvníků Emy trhaly všechny 
rekordy. Přišlo přes tisíc účastníků. 
„Nevěřím, že bychom takový počet 
někdy překonali,“ říká Herbert Schen-
ker před jarní akcí. Dodává ovšem, 
že na příchozí se organizátoři velmi 
těší. „Ostrava je při pohledu z Emy 
opravdu krásná,“ láká na jarní výšlap 
Herbert Schenker. /red/

Oficiálně: Antošovická
O oficiálním jméně lávky spoju-
jící slezskoostravskou část An-
tošovice s bohumínskou částí 
Pudlov rozhodli bohumínští za-
stupitelé. Lávka dostala oficiální 
název Antošovická.
„Lávka leží v místech, kde v mi-
nulosti fungoval pouze převoz, 
a na druhou stranu jste se mohli 
dostat za jednu korunu. Vůbec 
první lávka se v těchto místech ob-
jevila kolem roku 1947 jako sou-
část plynovodu,“ uvedla Miroslava 

Šmídová, vedoucí organizačního 
odboru bohumínské radnice s tím, 
že lidé jí odjakživa říkali Anto-
šovická lávka. Současná lávka je 
z roku 2000. Nahradila svou před-
chůdkyni, kterou v roce 1997 při 
povodni natolik poškodila řeka 
Odra, že musela být stržena. Bohu-
mínští zastupitelé pojmenováním 
lávky vyšli vstříc přání místních 
občanů, kteří se na radnici obrátili 
s návrhem na pojmenování.
 /red/

ANTOŠOVICKÁ. Lávka má oficiální 
název. FOTO/PAVEL ČEMPĚL
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Tak jako v minulých letech i letos se 
žáci Gymnázia Hladnov a Jazykové 
školy zúčastnili soutěže Ruta Quet-
zal, kterou každoročně vyhlašuje 
velvyslanectví Španělského králov-
ství v České republice. 
Ruta Quetzal BBVA se pořádá od 
roku 1979 a v letošním roce se jí 
účastní 53 zemí. Jedná se o expedici 
po jedné latinskoamerické zemi, 
během níž mladí lidé mají možnost 
poznat nejen život a kulturu daného 
státu, ale také mají úžasnou příleži-
tost mluvit španělsky, poznat nové 
kamarády a v náročném terénu si 
ověřit své vlastní schopnosti. Čes-
kou republiku na této expedici vždy 
reprezentuje jeden student, vítěz 
soutěže Ruta Quetzal. První část 
soutěže se skládá z literární nebo 
umělecké práce a projektu na so-
ciálně-společenské téma, poté je 
vybráno deset nejlepších prací a fi-
nalisté jsou pozváni do Cervante-
sova institutu v Praze, kde obhajují 
svoji práci před komisí. Témata pro 
letošní rok zavedla studenty až do 
daleké Panamy, kam se v tomto roce 
podívá vítěz celonárodního kola.

Žáci Gymnázia Hladnov byli i le-
tos velmi úspěšní, a tak se do celo-
národního kola, které se konalo 17. 
ledna v Praze, vypravila pětičlenná 
skupina tvořena Katkou Miškářo-
vou, Klárou Greiplovou, Andreou 
Daňovou, Natálií Vazquezovou 
a Martinem Riedlem. Všichni byli 
dost nervózní, ale v zápětí poznali, 
že hodnotící komise složená z ředi-
tele Cervantesova institutu Ramira 

Villapadierny, kuturního rady Pa-
bla Rupéreze Pascualeny, jazyko-
vého atašé Demetria Fernándeze 
a dr. Binkové z Iberoamerických 
studií Karlovy univerzity je velmi 
sympatická a vstřícná ke všem 
soutěžícím.
K slavnostnímu vyhlášení se 
všichni shromáždili v sále Cervan-
tesova institutu a s napětím očeká-
vali výsledky. Absolutním vítězem 
se stala Martina Pavlíková z Brna, 
která si svým originálním videem 
zajistila účast na měsíční expedici 
po Panamě a Španělsku. Na druhém 
místě se umístila žákyně 3. S Gym-
názia Hladnov Kateřina Miškářová, 
která obdržela cenu v hodnotě 250 
eur, a jako třetí se umístil Daniel 
Erhart z Plzně, který si odnesl cenu 
v hodnotě 150 eur. Ceny byly pouze 
tři, nicméně již samotný postup do 
Prahy byl pro všechny obrovským 
úspěchem. Finalisté navíc obdrželi 
diplomy za účast a španělské knihy, 
aby i nadále mohli rozvíjet své zna-
losti španělštiny. 

Katka Miškářová, Klára Greiplová, 

studentky Gymnázia Hladnov

Se španělštinou napříč kontinenty

ZŠ Pěší Ostrava-Muglinov opět 
připravila pro naše žáky 6.–9. tříd 
lyžařský výcvikový kurz. Ten se 
letos konal v týdnu od 6. 1. do 10. 1. 
na Horní Bečvě. Vzhledem k po-
časí, které od Vánoc panovalo, se 
učitelé i žáci strachovali, aby bylo 
vůbec na čem lyžovat. Když jsme 
se ale v neděli dopoledne blížili 
naším autobusem k cíli, pochopili 
jsme, že naše obavy byly zbytečné. 
Sjezdovka byla krásně bílá a ke 
všemu začalo sněžit a nepřestalo po 
celý týden. 
Po příjezdu jsme se ubytovali v pří-
jemném a pěkném prostředí na hor-
ské chatě Brian a už rychle na oběd, 
který byl výborný, ostatně jako 
všechny jídla po celý týden. Sjez-
dovka Rališka, na kterou jsme měli 
krásný výhled z našich pokojů, nás 
lákala už během odpoledního klidu. 
Ve 14 hodin jsme se tedy vydali na 
svah, kde proběhlo rozdělení do 
družstev. Lyžařů začátečníků se 
ujal pan ředitel Mgr. Kamil Kra-
hula, pokročilí lyžaři lyžovali pod 
vedením paní učitelky Mgr. Lenky 
Frömelové a snowboardisty si vzala 
na starost paní učitelka Mgr. Petra 

Horehleďová. V těchto družstvech 
pak probíhala výuka na svahu až 
do středy. Kromě lyžování si děti 
užily spoustu legrace ve společen-
ské místnosti při večerních progra-
mech, kde plnily různé soutěžní 
úkoly, které jsme si pro ně připra-
vili my učitelé nebo si je vymysleli 
žáci sami. Většina také s nadšením 
využila nabídku zúčastnit se večer-
ního lyžování. 

Na poslední den byl pro žáky při-
praven závod ve slalomu, kterého 
se zúčastnili jak lyžaři, tak snow-
boardisté. Večer pak proběhlo vy-
hodnocení tohoto závodu a zároveň 
celého kurzu a děti byly odmě-
něny diplomy a sladkostmi. Za ce-
lou dobu pobytu se nikomu nestal 
žádný úraz a žáci i my učitelé se tě-
šíme na lyžařský kurz zase za rok. 
Mgr. Petra Horehleďová, vedoucí kurzu 

MŠ Jaklovecká a MŠ Zámostní se 
dne 29. ledna připojily k akci Sně-
huláci pro Afriku a na zahradě MŠ 
bylo postaveno ve spolupráci s ro-
diči a jejich dětmi 28 sněhuláků.
A nebyli to sněhuláci obyčejní. 
S nadšením a velkou legrací 
vznikl například sněhulák jedoucí 
na koni, sněhulák dělající stojku, 

sněhulák s velkýma ušima, hodně 
malých sněhuláčků a podobně.
Při akci se vybraly peníze pro společ-
nost Kola pro Afriku, které umožní 
odvoz těchto kol dětem do Gambie.
Všem rodičům i zaměstnancům 
školy děkujeme za finanční pod-
poru a hezké odpoledne. 
Kamila Lovečková, učitelka MŠ Jaklovecká

ÚSPĚCH. Studentka Kateřina Mišká-
řová přebírá cenu. FOTO/ARCHIV

Ve středu 16. ledna proběhlo v mug-
linovské Gorilla Aréně okresní 
kolo ve florbalu mladších žákyň. 
Naše dívky ze ZŠ Pěší (P. Liš-
ková, K. Remencová, K. Kuklová, 
A.  Kráčmarová, K. Tichá, S. Pie-
toňová, M. Luptáková) nastoupily 
na hřiště s dalšími pěti týmy. Počá-
teční nervozita z holek opadla hned 
po prvním zápase, který s přehle-
dem vyhrály. Další vítězství pak 
znamenalo celkovou výhru ve sku-
pině a čekání na boj o první místo. 
Postup do krajského kola byl pro 
holky obrovskou motivací a bylo 
vidět, že týmu z Hrabůvky nedají 
nic zadarmo. V prvním poločase 
bylo utkání dokonce vyrovnané. 

V tom druhém ale na sebe únava 
nenechala dlouho čekat, a tak holky 
nakonec obsadily krásné 2. místo, 
za které byly odměněny diplomem 
a spoustou sladkostí. /jk/

Orion florbal Cup 2012/2013

FLORBAL. Žákyně ZŠ Pěší vybo-
jovaly 2. místo, diplom i spoustu 
sladkostí. FOTO/ARCHIV

ZŠ Pěší na lyžích na Horní BečvěSněhuláci pro Afriku

Karneval na ledě

KARNEVAL. Děti v maskách bruslily v Bohumíně. FOTO/ARCHIV

RALIŠKA. Žáci v rolích zdatných lyžařů a snowboardistů. FOTO/ARCHIV

SNĚHULÁCI. Celkem 28 sněhuláků vyrostlo na zahradě školky. FOTO/ARCHIV

Nejen na pevné půdě pod nohama, 
ale i na ledě se to může „parádně 
roztočit“. O tom, že to jde, se 
mohli přesvědčit všichni vod-
níci, čarodějové, roboti, zkrátka 

všichni, kteří zavítali 5. ledna na 
zimní stadion v Bohumíně na kar-
nevalové bruslení, které pořádala 
MŠ Koblov.

Martina Blahutová, učitelka MŠ Koblov

Zasněžená krajina, sněhové vloč- 
ky padají z oblohy a kolem nás 
spousta bílého sněhu. Tak takové 
jarní prázdniny jsme měly my, 
děti z dětského domova z Ostravy. 
Když jsme odjížděly z města, po 
sněhu nebylo ani památky, sotva 
jsme však vystoupily z autobusu 
na Třeštíku, nevěřily jsme vlast-
ním očím. Sněhové závěje všude 
kolem a jak ten sníh krásně studil 
na tvářích.
Měly jsme možnost strávit nádherný 
týden v zimní pohádce. Sáňkovaly 
jsme, stavěly sněhuláky a iglú. 
Hrály jsme plno her, které pro nás 
připravily studentky Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity a vy-
chovatelé, kteří s námi dováděli 
na sněhu. Samozřejmě nechyběly 
ani tradiční zimní disciplíny jako 
sjezd na čemkoliv, závody ve psích 
spřeženích, trefa na cíl sněhovými 

koulemi. Veškeré výsledky soutěží 
se nám počítaly do celotáborové 
hry. Pořadí oddílů nebylo jasné, 
protože jsme usilovně zápolily ve 
všech hrách a snažily jsme se o co 
nejlepší umístění. Poslední den 

jsme se dozvěděly, kdo byl nejlepší. 
Všichni jsme dostaly bohatou od-
měnu a nakonec jsme se vytančily 
na závěrečné diskotéce.
Pobyt jsme si užily opravdu naplno 
a děkujeme všem, kteří se na našich 
jarních prázdninách podíleli.

Děti z DD Na Vizině, Ostrava

Jarní prázdniny na sněhu

TŘEŠTÍK. Jarní prázdniny děti z Viziny trávily na sněhu. FOTO/ARCHIV

Třetí lednový týden děti z MŠ Ko-
merční a MŠ Koblov jezdily na 
Vaňkův kopec na kurs lyžování. 
Už cestou tam byly děti v autobuse 
natěšené, a jakmile jsme dojeli na 

místo, ujali se dětí šikovní a vždy 
dobře naladění instruktoři, kteří si 
děti rozdělili do několika skupin. 
Ty „zdatné“ děti, které už měly zá-
klady lyžování, jezdily hned na vel-
kém kopci a ostatní se je snažily co 
nejdříve dohnat. Děti lyžovaly tak 
horlivě, že ani neměly čas vnímat 
zimu a pokud náhodou ano, tak se 
vždy ohřály ve vytopeném stanu, 
kde si pochutnaly na svačině a tep-
lém čaji. Na konci kurzu nechyběly 
diplomy a medaile, které si všichni 
zasloužili.

Za MŠ Komerční a MŠ Koblov 

Martina Blahutová, učitelka 

Usměvavé lyžování

VAŇKŮV KOPEC. Děti dostaly přil-
by a šly na kopec. FOTO/ARCHIV
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Kromě vchodu jste zahájili 
stavební práce i na samém 
konci zahrady, kde má vyrůst 
Pavilon evoluce. O co vlastně 
půjde?
Jde o vůbec největší a také zatím 
nejdražší projekt ve více než šede-
sátileté historii zoo. Zatímco nový 
vchod je investicí statutárního 
města Ostravy, našeho zřizova-
tele, Pavilon evoluce vzniká z 92,5 
procent díky evropským fondům 
v rámci IPRM (Integrovaný plán 
rozvoje města) a město ho jako náš 
majitel samozřejmě spolufinancuje. 
Bude stát v místě, kde stával pavi-
lon vodních ptáků. To byla hodně 
nepovedená stavba. Šlo o poslední 
výkřik takzvané socialistické kach-
líkové architektury. V posledních 
pěti letech už byl z důvodu hava-
rijního stavu pro návštěvníky zoo 
zavřený. 
Do moderního a prostorného pa-
vilonu se přestěhuje skupina šim-
panzů. Součástí projektu Pavilonu 
evoluce je i vybudování přírodního 
výběhu pro v Ostravě již chovanou 
světově unikátní skupinu vzácných 
kočkodanů Dianiných, kteří v něm 
budou chováni společně s pestrými 
africkými prasaty štětkovými. Při-
budou i nové druhy zvířat, jako jsou 
guerézy, v doplňkových expozicích 
pak bude řada druhů bezobratlých, 
plazů a ryb. 

Šimpanzi jsou nyní umístěni 
v klasickém „opičím“ kula-
tém pavilonu. Ten už určitě 
taky něco pamatuje.
Tento pavilon primátů je výhledově 
určen k demolici. Na svou dobu byl 
sice velmi povedenou stavbou, řekl 
bych přímo nadčasovou, ale dnes již 
prakticky dosloužil – jak fyzicky, 
tak i morálně. Na šimpanze v no-
vém prostředí čeká i pravděpodobně 
největší samonosná nerezová voliéra 
ve střední Evropě, ve které se budou 
moci volně pohybovat. Už kvůli 
bezpečnosti návštěvníků jde o ne-
smírně nákladnou záležitost. Noční 

můrou každého ředitele zoo je, aby 
neuteklo nebezpečné zvíře. Naši 
předchůdci to měli v tomto ohledu 
mnohem jednodušší. V 60. a 70. le-
tech jim nedovolovaly ani používané 
materiály, ani dostupné technologie 
a nakonec finanční situace, aby se 
dělaly nějaké velké otevřené výběhy. 
Klece byly vyrobeny z předimenzo-
vané ocele z NHKG, která tenkrát 
byla, velmi zjednodušeně řečeno, 
za pár kaček. Dnes už to tak není. 
O co lepší a prostornější podmínky 
se snažíme zvířatům poskytnout, 
o to je větší nebezpečí teoretického 
úniku zvířat. Stačí si třeba před-
stavit riziko vichřice a popadaných 
stromů v lese. A areál Stromovky je 
jedním velkým lesem.

Jak vznikl název Pavilonu 
evoluce?
Návštěvníci se zde interaktivně 
seznámí s vývojem člověka, s jeho 
evolucí. Snažíme se pavilon vy-
myslet tak, aby jeho návštěva lidi 
zaujala, pobavila a pokud možno 
nenásilně vzdělala. U pavilonu 
vznikne mimo jiné i nové občer-
stvení místo původní dřevostavby, 
která ve spodní části zahrady stá-
vala. I tady se odráží historický 
vývoj. Dříve se v zahradě prodá-
valy prakticky jen klobásy – po ve-
getariánské stravě a zdravé výživě 
se tehdy nikdo neptal. K tomu se 
čepovalo pivo do voskovaných ke-
límků a káva lila do plastů. Před-
stava, že bychom stejné služby 
nabízeli v roce 2013, je prostě 
úplně passé.

Nedaleko vchodu do zahrady 
je už téměř hotová nová stav-
ba. A to v místech, kde stáva-
la stará restaurace...
Celý komplex se jmenuje Návštěv-
nické centrum. Kromě restaurace 

zde vznikly i učebna, hrací místa 
i odpočinkové zóny. Lidé se zde 
nenásilnou a interaktivní formou 
poučí o vodě, o tom, jak obrovský 
je její význam. Myslím, že ná-
vštěvníci budou mile překvapeni. 
Jde o krásné místo, které by mělo 
celkovým ztvárněním povznášet 
i ducha.
Zoo se otevřením Návštěvnického 
centra posune o velký kus dál. Rádi 
bychom otevřeli už 1. dubna, ale da-
tum ještě na sto procent jisté není.

Nelze se nezeptat ředitele 
zoo na zcela zásadní otázku. 
Přibudou letos v zoo nějaká 
nová zvířata?
Skladba zvířat se za uplynulé roky 
v Zoo Ostrava změnila k nepo-
znání. V zoo dnes už sice nenajdete 
například lední medvědy či noso-
rožce. Pro tato zvířata by vybudo-
vání nových moderních expozic 
vyhovujících současným požadav-
kům stálo desítky či stovky milionů 
korun. Zato zde přibylo nespočet 
druhů a skupin zvířat, v Ostravě 
dosud nechovaných, pro které jsme 
byli schopni vytvořit odpovídající 
podmínky za mnohem méně peněz. 
Jestliže v roce 1990 chovala ost-
ravská zoo přibližně 1 000 zvířat 
ve 188 druzích, dnes zde žije přes 
3 000 zvířat v téměř 400 druzích.
Ale zpět k letošním novinkám. 
V přilehlém výběhu Návštěvnic-
kého centra přibudou například 
jelínci axisi. Ti byli v Zoo Ostrava 
chováni přibližně před patnácti 
lety. Na jaře otevřeme také prů-
chozí voliéru u pavilonu Papua. 
Lidé zde budou s ptáky v přímém 
kontaktu. Asi nejzajímavější ptáci 
budou zástupci pestrobarevných 
papoušků loriů. A pokud bude vše 
fungovat, budou mít návštěvníci 
ve speciálních dnech a hodinách 

možnost si tyto ptáky i z ruky 
nakrmit.
Těsně před dokončením je rekon-
strukce centrálního rybníka. Čtyři 
roky byl vypuštěn a zoufale jsme 
sháněli peníze na jeho rekonstrukci. 
Pak se rok a půl odbahňoval. Celý se 
komplexně revitalizoval. Nyní bu-
dou moci lidé přes rybník přecházet 
po lávkách. Půjde o jedno z nejkrás-
nějších míst zahrady. A do těchto 
nově vytvořených prostor budou po-

stupně umisťována i zvířata včetně 
jedné velké vzácnosti v rámci zá-
chranného chovu. Podařilo se nám 
získat dnes nejohroženější druh 
jeřába na světě – jeřába sibiřského. 

Je to sněhobílý obrovský pták, pro-
stě skvost. Nepřeju si nic jiného, 
stejně jako u ostatních zvířat, aby se 
i u nich časem podařilo dosáhnout 
reprodukce a aby alespoň někteří 
v budoucnu v Ostravě odchovaných 
ptáků byli zapojeni do repatriač-
ního projektu a vypuštěni do volné 
přírody. Tak jako jsme do volnosti 
v posledních letech vypustili na-
příklad 333 v zoo odchovaných sov 
pálených, 54 sýčků či 12 dříve v Al-
pách vyhubených orlosupů brada-
tých a mnohá další zvířata.

Od všech těch novinek si jis-
tě slibujete i větší počet ná-
vštěvníků.
Návštěvnost ostravské zoo je již 
dnes velmi vysoká a celkově se 
stále zvyšuje. V roce 2011 padl re-
kord, kdy k nám přišlo půl milionu 
lidí za rok, a stali jsme se sedmým 

nejnavštěvovanějším turistickým 
cílem v celé České republice. Stalo 
se tak díky mimořádně příznivému 
počasí i díky popularitě slůněte Ra-
shmi. V roce 2012 přišlo 434 tisíc 
návštěvníků. Jsou to obrovská čísla, 
uvědomíme-li si, že ještě před de-
seti lety se průměrná čísla návštěv-
nosti pohybovala okolo 300 tisíc za 
rok. A pevně věřím, že po dokon-
čení všech těchto rozpracovaných 
projektů bude zahrada na půl mili-
onu lidí ročně dobře připravena. 

Z tohoto pohledu je asi rok 
2013 v ostravské zoo hodně 
výjimečný.
Rok 2013 je rokem největších změn. 
Nikdy v celé historii neprobíhalo 
v areálu zahrady tolik investičních 
akcí takového rozsahu a na tolika 
místech jako právě nyní.  /jk/

S ředitelem zoo Ing. Petrem Čolasem o jedinečném období

Zoo Ostrava čeká neobyčejný rok
pokračování rozhovoru ze strany 1

www.bystrongroup.cz

Stavíme pro vás pavilon evoluce Stavíme pro vás pavilon evoluce

www.bystrongroup.cz

ŘEDITEL. Ing. Petr Čolas očekává až půlmilionové roční návštěvy v areálu 
zoo ve Slezské Ostravě. FOTO/JAN KRÁL

ZBOURÁNO. Miliony lidí prošly 
během desítek let starým vcho-
dem zoo. Dnes už existuje jen na 
fotografiích.

PAVILON EVOLUCE. Vzniká dosud nejdražší stavba v historii zoo s největší voliérou pro šimpanzy.

SLŮNĚ. Největší a nejnavštěvovanější hvězdou zahrady je zde narozené 
slůně Rashmi. FOTO/PAVEL VLČEK

CHOVANCI. Gibon bělolící nebo lemur mongoz. Jedni z mnoha obyvatel 
zoo. FOTO/PAVEL VLČEK

RESTAURACE. Nové Návštěvnické 
centrum se v zoo otevře již na jaře.
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Sportovní klub Mušketýr se již 
dvacet let zabývá jezdectvím na zá-
jmové i sportovní úrovni ve Slezské 
Ostravě.
Rok 2012 přinesl spoustu nových 
změn. Součástí klubu se stal vol-
tižní oddíl Voltiž Drago, jejichž 
dvěma voltižérkám se podařilo 
nominovat na Mistrovství Evropy 
juniorů pořádaném ve slovenském 
Pezinoku. Pro úraz jedné z nich se 
soutěže nakonec zúčastnila pouze 
Bára Kšenková a přivezla si nád-
herné páté místo, čímž jistě potěšila 
všechny okolo, především svého 
trenéra M. Šrubaře. 
Kromě toho SK Mušketýr připravil 
na sportovní soutěže úctyhodných 
devět koní, přičemž pět bylo mla-
dých a soutěžili jak se zkušenými 
jezdci, tak také se začínajícími zá-
vodníky. Tři členky SK Mušketýr 
úspěšně složily zkoušky umožňu-
jící získat jezdeckou licenci, což je 
velmi podstatný krok k jejich další 
sportovní kariéře. 
Mezi větší sportovní úspěchy pak 
patří především desáté místo Mar-
kéty Hovjacké s koněm Flaming 
Heart ve finále prestižního celore-
publikového seriálu Zlaté podkovy 
(liga v soutěži jezdecké všestran-
nosti) v Humpolci. Dalším jejím 
nemalým úspěchem bylo druhé 
místo v soutěži Kritérium mladých 
koní se Samantou Lancelot, kdy 
umístění v této soutěži bývá velmi 
ceněno, a v neposlední řadě taktéž 
druhé místo v Hradeckém skoko-
vém derby s Deverem. 
Koně First Dancer a Carid se pak 
také účastnili šampionátu sko-
kových soutěží pro mladé koně. 
V nižších soutěžích se pak dařilo 
bodovat právě méně zkušeným 

jezdcům, a to s mladým koněm 
Honey Kristýně Janečkové ve 
skokových soutěžích a se stej-
ným koněm i Adéle Schneiderové 
v jezdecké drezůře. Také Petra Va-
ličková na koni Cortina získala ně-
kolik umístění v hobby skokových 
soutěžích. A postup do vyšších 
soutěží zaznamenala také Gabriela 
Komárková se Sussex.
Kromě sportovních aktivit SK 
Mušketýr podporoval, jak je 
již zvykem, i zájmové ježdění 
a nadále aktivně participuje na 
mapování a tvorbě hipostezek 
v Moravskoslezském kraji, aby 
i jezdci bez větších sportovních 
ambicí měli možnost nevšedních 
zážitků v sedlech koní. Pro děti 
pak organizoval tradiční Huber-
tovu jízdu, Novoroční vyjížďku 
v maskách a také oddílový pře-
bor, kdy si děti mohly mezi sebou 
zasoutěžit jak v samotné jízdě na 
koni, tak také jejich předvedení 

a v péči o ně. Velký úspěch opět 
měly Letní příměstské tábory, 
díky nimž mohlo takřka 200 dětí 
trávit prázdniny v sedle a účastnit 
se bohatého táborového programu 
se stezkou odvahy a celotáboro-
vou hrou. Spolupráce s agenturou 
AISEC nám umožnila měsíční 
stáž italského studenta, který byl 
instruktorem u dětí, anglická kon-
verzace probíhala nejen v průběhu 
dne, ale především u táboráku, kde 
si naši i zahraniční studenti (Por-
tugalec, Mexičan, Ruska, Brazi-
lec, Číňanka atd…) vyměňovali 
zkušenosti, mnozí s překvapivým 
obdivem konstatovali systém mi-
moškolní výchovy u nás.
Nicméně SK Mušketýr se nebrání 
ani činnosti, která není spojená 
s koňmi, a tak v loňském roce 
pořádal pro děti Haloweenské 
dýňování, Mikulášskou besídku 
a pro rodiče a příznivce našeho 
klubu pozval ochotnický divadelní 

spolek s hrou Josef II., která byla 
spojena s grilováním.
Členové a příznivci SK Muš-
ketýr doufají, že se jim podaří 
v letošním roce nejen navázat, 
nýbrž i překonat slibně rozjetou 
činnost z roku loňského a pevně 

věří, že jim k tomu dopomůže 
i postupné dobudovávání areálu 
v následujících letech, který tak 
konečně poskytne solidní zázemí 
všem zájemcům o jezdecký sport 
a rekreaci. 

Mgr. Adéla Schneiderová, SK Mušketýr 

SLEZSKÁ OSTRAVA/Putov-
ní Pohár starosty si ze sou-
peření slezskoostravských 
škol odnesla ZŠ Bohumín-
ská.

V muglinovské Gorilla Aréně se 
30. ledna konal již tradiční spor-
tovní turnaj slezskoostravských 
škol o Pohár starosty. O pohár se 
žáci utkávají pravidelně v různých 
sportovních disciplínách.
Tentokrát se hrál florbal a do Mug-
linova dorazil také tým s nedale-
kých polských Gorzyczek. Nejlépe 
florbalová utkání dopadla pro žáky 
ZŠ Bohumínská, kteří obhájili pu-
tovní pohár. „Máme velikou ra-
dost. Všechny ostatní školy jsme 
porazili, jen s Poláky jsme nakonec 
remizovali. Aby k nám nejezdili 
zbytečně,“ smál se kapitán týmu 
Bohumínské Jiří Kratěna z 9. třídy. 
„Jsou to úžasné pocity. Florbal tré-
nujeme v tělocviku poměrně často, 
dnes se ukázalo, jak jsme sehraní,“ 
řekl Kratěnův kolega z týmu Mi-
chael Malina.
Florbalisté z Bohumínské porazili 
své soupeře ze ZŠ Chrustova 4:0, 
ze ZŠ Pěší 8:1 a ze ZŠ Škrobálkova 
10:0. Vyrovnaný výsledek na závěr 
sehráli jen s polským týmem. Vý-
sledek zněl 14:14. 
Druhé místo v turnaji obsa-
dili f lorbalisté ZŠ Chrustova, 
třetí skončila ZŠ Pěší, čtvrtá ZŠ 

Škrobálkova a pátí byli žáci ze 
školy Gorzyczki.
Poháry, diplomy a odměny pře-
dala mladým sportovcům vedoucí 
odboru školství a kultury Ing. Ka-
teřina Michaliková. Všem pogratu-
lovala a poděkovala za mimořádné 
sportovní výkony.
„Atmosféra byla úžasná. Děti fan-
dily, povzbuzovaly nejen domácí 
týmy. Výkony byly skoro profesio-
nální,“ hodnotil turnaj za pořádající 
školu ZŠ Pěší její ředitel Mgr. Ka-
mil Krahula. „Bylo vidět, že žáci ve 
slezskoostravských školách florbal 

skutečně hodně trénují,“ konstatoval 
ředitel. „A neztratili se ani Poláci, 
přestože byli o dva roky mladší. Na 
závěr vybojovali cennou remízu,“ 
doplnil Krahula.
Ve Slezské Ostravě se o Pohár sta-
rosty utkávají všechny čtyři základní 
školy obvodu už šestým rokem. 
Hostitelem turnajů je vždy jedna ze 
škol. „Zorganizovat soutěž o pohár 
starosty se ukázalo jako skvělý ná-
pad. Žáci slezskoostravských škol 
se tak mezi sebou lépe poznají. To je 
určitě dobře,“ uvedla místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. /jk/ 

Putovní Pohár starosty obhájila Základní škola Bohumínská

Florbal naplnil muglinovskou halu Gorilla

VÍTĚZOVÉ. Jiří Kratěna ze ZŠ Bohumínská přebírá pohár od Ing. Kateřiny 
Michalikové. FOTO/JAN KRÁL

Chtěli ukrást kotel 
Dne 19. ledna byla hlídka měst-
ské policie vyslána k domu ve 
Slezské Ostravě, kde se podle 
oznámení na tísňovou linku 
měly pohybovat podezřelé osoby. 
Když strážníci dorazili na místo, 
zjistili, že část domu je neobyd-
lená a právě odsud se ozývaly 
podezřelé zvuky. Bylo zjištěno 
násilné otevření vstupních dveří, 
které byly označeny pečetícími 
páskami Policie ČR. Uvnitř se 
pohybovali tři muži, kteří právě 
vynášeli ven kotel na tuhá pa-
liva. Strážníci před domem je 
viditelně překvapili. Všichni tři 
muži byli zadrženi a předáni při-
volaným policistům. 

Vloupal se do zahradní chatky
Dne 22. ledna dopadli strážníci 
městské policie muže (23 let), 
který se vloupal do zahradního 
domku ve Slezské Ostravě. Do-
tyčný se v době, kdy strážníci na 
základě oznámení na tísňovou 
linku dorazili na místo, nachá-
zel uvnitř chatky. Když si všiml 
strážníků, vyběhl ven a snažil se 
utéct. Po několika metrech byl 
však dopaden. Strážníkům para-
doxně pomohlo mrazivé počasí. 

K dopadení pachatele přispělo i to, 
že dotyčný při útěku upadl na zle-
dovatělé cestě. Vylomené vstupní 
dveře chatky jasně svědčily o tom, 
že se muž dovnitř nedostal běžnou 
cestou. Zadrženého strážníci pře-
dali přivolaným policistům.

Podezřelý muž ve sklepě
Dne 7. února byla hlídka měst-
ské policie vyslána k obytnému 
domu ve Slezské Ostravě, kde 
se měla ve sklepních prostorách 
nacházet podezřelá osoba. Ozna-
movatel na strážníky už čekal. 
Uvedl, že uslyšel ze sklepa hla-
sité rány a ukázal jim vylomené 
sklepní okno. Strážníci vstoupili 
dovnitř, nikoho však nenašli. Na 
výzvy k opuštění sklepa také 
nikdo nereagoval. Strážníci si 
proto přivolali kynologa se slu-
žebním psem. Pes během něko-
lika minut označil místo, kde 
se ve sklepě ukrýval neznámý 
muž. Schovával se za rolí lino-
lea a v ruce držel sekeru. Tu ale 
ihned poté, co byl vyzván, aby ji 
odhodil, upustil na zem. Vzápětí 
se však pokusil o útěk. V tom 
mu však strážníci zabránili. Po-
dezřelého muže si od strážníků 
převzali přivolaní policisté.

Městská policie Ostrava

HRÁČI. Žáci slezskoostravských škol florbal trénují, na hře je to znát.

FANOUŠCI. Hodně se povzbuzovalo, objevily se transparenty.

Členové a příznivci Sportovního klubu Mušketýr nezaháleli

VOLTIŽ. Dívky – voltižérky trénují ve Slezské Ostravě v SK Mušketýr. 
 FOTO/ARCHIV
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7) Obraz Hradního náměstí ze 
staršího období je zachován jen 
na několika málo fotografiích. 
Ještě ve dvacátých letech 20. sto-
letí se v bezprostřední blízkosti 
hradu nacházelo několik prostých 
stavení, jak dokládá kresba F. La-
komého z roku 1922. Přízemní 
domky, na kterých se již začaly 
projevovat účinky poddolování, 
obývaly chudší vrstvy obyvatelstva 
a drobní řemeslníci. Svou živnost 
zde provozoval také umělecký kni-
hař Fr. Plachetka, jehož kvalitní 
práci vyhledávali knihkupci ze ši-
rokého okolí (8). Zajímavý osud 
měl i patrový domek čp. 96 v podzámecké ulici, který je na kresbě úplně 
vpravo. Údajně patřil místnímu policejnímu komisaři F. Beigerovi, který 
jej v roce 1911 prodal za výhodných podmínek M. Fedrové. Ta v něm s jeho 
vědomím zřídila veřejný dům „U labutě“. Beiger přislíbil Fedrové, že se 

přimluví, aby jí byla udělena koncese na provoz, což však neudělal, a tak Fedrová s tichým souhlasem policie provozovala veřejný dům bez úřed-
ního povolení, což se jí dlouhou dobu dařilo. Když však městský lékař MUDr. Svoboda upozornil, že od dob fungování botelu „U labutě“ se ve městě 
rozmohly pohlavní choroby, tak místní správní komise veřejný dům v roce 1920 zavřela. Není bez zajímavosti, že M. Fedrová tento druh podnikání 
neopustila. Krátce po uzavření veřejného domu „U labutě“ si nedaleko Hradního náměstí u řeky Lučiny otevřela Vinárnu – vanové lázně, což byl 
opět, tentokrát utajený, nevěstinec. Ten provozovala až do roku 1927, kdy jí byla z rozhod-
nutí Okresního soudu ve Slezské Ostravě podnikatelská koncese definitivně odebrána. 

6) Tyto dvě pamětní kamenné 
desky rodu Sedlnických byly ze zdi 
Slezskoostravského hradu sejmuty 
ve 30. letech 20. století a přeneseny do vstupní chodby Ostravského muzea, 
kde se nacházejí dodnes. Kamenná deska na snímku vlevo byla původně 
umístěna nad bránou hradu. Je na ní vytesán nápis: J.S.Z.CH. 1548. (Jan 
Sedlický z Choltic 1548) a znak rodu – zavinutá střela. Historikové se do-
mnívají, že deska byla na zeď osazena v roce ukončení přestavby hradu. 
Pamětní deska vpravo se v době sejmutí ze zdi nacházela nad vchodem do 
starého hradního paláce. Na kamenné desce je vytesán nápis: NI.IV. DNE 
SERVABISNOS.FRUSTRA.VICILLANT.OCULI.NOSTRI. ANNO 1560. 
ARMA GENEROSI.DD.GEORG.SEDLN.ACHOL.HEREDIS.IN.SCALVO.
OSTRAVIA (Nebudeš-li Ty nás Pane chránit, marně bdí naše oči. V roce 
1560. Zboží vznešeného pána Jiřího Sedlnického z Choltic, dědice ve Slo-
vanské Ostravě). Oba tyto artefakty patří ke kulturnímu dědictví Slezské 
Ostravy a dokládají starobylost této územní lokality Ostravy. Zatím není 
spolehlivě určeno autorství obou kamenických prací, víme jen, že na pře-
stavbě hradu se v letech 1534–1538 podílel mistr Matys, patrně Vlach, 
kterého těšínská kněžna panu Sedlnickému ke stavbě zámku propustila. 
Přestavby hradu na zámek se zúčastnil i další vlašský zedník Carios, který 
působil také při stavbě zděného kostela sv. Jiří v blízkosti hradu.

5) Tento snímek vstupní brány s věží pochází z roku 1910. Tato část hradu patří k nejzachovalejším. Původně renesanční 
objekt byl zbarokizován a věž prošla klasicistní přestavbou. Původní středověká podoba hradu byla za jana Sedlnic-
kého z Choltic dobově přestavěna. Z doby, kdy byl hrad v jejich držení, se do dnešních dnů zachovala kamenná deska 
s erbem, která se nacházela až do roku 1933 na hradní bráně. Historik a badatel K. J. Bukovanský uvádí, že kromě 
kamenné desky, která zdobila bránu, zde byla ještě plechová deska s vyobrazením kamzíka – znakem hraběte Wilczka. 
V době, kdy byl pořízen tento snímek, se v objektu brány nacházely převážně vrchnostenské kanceláře. Nad vjezdem do 

hradu byly dvě, v bočním traktu vlevo 
byla kancelář i pokoj. Pokoj byl 
i v přízemí pod kanceláří. Objekt 
na snímku se dvěma komíny úplně 
vlevo pochází z mladší doby zástavby 
hradu. Přízemí objektu tvořila před-
síň a pokoj s kuchyní, v patře pak 
byly tři místnosti s pokojem, určené 
pro práci vrchnostenské administra-
tivy. Také v prvním patře bočního 
traktu vpravo od vjezdu do hradu 
byly kanceláře, na ně navazovala 
sýpka, která zabírala plochu po celé 
délce této strany hradního areálu až 
k baště. V přízemí pod kancelářemi 
byla mandlovna, sklep, různá skla-
diště, zámečnická dílna a konírna. 
V přízemí bašty byla jistý čas také 
ledovna.

Proměny Hradního náměstí

S využitím archivních dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň. 

1) Litografický pohled na hrad ve Slezské Ostravě z roku 1855 vytvořil rakouský malíř a grafik Jacob Alt. Tento 
pohled je patrně nejstarším vyobrazením hradního areálu, který byl vytvořen v reálném krajinném prostředí, 
tedy dle skutečnosti. V poklidném romantickém ladění krajinné scenérie ani v náznaku netušíme, že se již v této 
době můžeme setkat s počátky devastace hradního objektu. Svědectví o tehdejším stavu hradu nám zanechal Jan 
Nepomuk Maria Josef hrabě Wilczek, který v roce 1843 se svými rodiči hrad navštívil. Ve svých pamětech uvádí: 
„Starý zámek v Ostravě je velmi originální a byl dříve gotický. Vzpomínám si na značně velký sál s gotickými 
pilíři, žebrovím a oblouky, ale byl velmi chatrný, že se do něj nedalo vstoupit. V následujícím roce se také propadl 
a prostor, který zaujímal, byl použit k rozšíření zámeckého pivovaru. Ve dvoře se nacházely znaky Wilczků a Sedl-
nických a kamenné dveřní ostění s gotickým žebrovím, které jsem dal převézt na hrad Kreuzenstein… pokoj, který 
jsem obýval na ostravském zámku, byl cizokrajně nazván „šalanda“, veliká místnost…“

Na fotografiích nebo na pohlednicích se při záběru na Hradní náměstí zpravidla setkáváme se stavbou staré hradní 
brány. Je to nejstarší a také nejpůvodnější stavba, která dominuje této lokalitě.

2) Johann Nepomuk Maria Josef Ambrosius Wilczek (1837–1922) byl vel-
kým sponzorem vědy, umění a také účastník rakouské polární výpravy. 
I když byl členem Císařské akademie věd, iniciátor založení vídeňské zo-
ologické zahrady a ochránce mnoha památek, ke svému majetku – hradu 
ve Slezské Ostravě – se zachoval macešsky. Pro velkorysou rekonstrukci 
hradu Kreuzenstein v roce 1879 neváhal hrad ve Slezské Ostravě opus-
tit, cenné věci odvézt a hrad na poddolovaném území ponechat na pospas 
osudu. Kromě cenných gotických a renesančních stavebních prvků nechal 
do Rakouska odvézt i nejvzácnější umělecké sbírky a předměty.
Při pohledu na dnešní stav hradu si jen stěží dovedeme představit, jaké hod-
noty se v objektu nacházely – zvláště, když některé předměty takzvaně „nižší“ 
hodnoty, jako antická keramika, dobové obrazy, nábytek, sklo a koberce byly 
ještě v roce 1921 dávány do prodeje ostravským starožitníkům. Ojedinělé nálezy 
učiněné při archeologických vykopávkách v areálu hradu jako pozdně gotický 
kachel s trůnící madonou (3) nebo unikátní dutý kachel s jezdcem z 15. stol. 
(4) dávají tušit, jak vybrané umělecké artefakty se zde v minulosti nacházely.
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Pedikúra – manikúra Modrý •	
pavilón. Chittusiho 9, Sl. Ost- 
rava, tel. 731 414 439

Uděláme	za	Vás•	  – údržba bytů, 
R.D., domácností, čištění dom. 
odpadů, malby, nátěry, vysoko-
tlaké čištění z. dlažeb, výškové 
práce, instalatérské práce, 
obklady, dlažby, plov. podl., 
rekonstrukce koup., kuchyní, 
sanitární tech. montáž a demon-
táž, vyklízení a odvoz nepotř. 

věcí aj. služby po dohodě. Šo-
bich Petr, OVA, 731 259 193.

VINOTÉKA	VINEKA•	 , www.
vinotekavineka.webnode.cz, 
tel.: 737 733 707, út–pá 9–17, 
so 8–12. Michálkovice – pod 
lékárnou, naproti obuvi.

Mytí	oken,	úklidy	bytů.	•	 Ob-
jednávky na tel. 733 201 202 
od 18 hod.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v březnu 2013. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. 
Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: Repronis s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 18. března 2013

www.slezska.cz

Inzerce

Rada města Ostravy v úterý 22. 1. 2013 
a zastupitelstvo města ve středu 30. 1. 
2013 vzaly na vědomí změny v měst-
ské hromadné dopravě platné od 3. 3. 
2013, které jsou reakcí na zhoršené 
možnosti financování Dopravního 
podniku Ostrava a.s. (DPO) z roz-
počtu statutárního města Ostravy.
V rámci linek obsluhujících městský 
obvod Ostrava – Slezská Ostrava do-
jde ke změnám na vybraných tram-
vajových a autobusových linkách: 
Linka 4 nově zajistí namísto linky 
9 spojení na Hranečník a do Kunčic – 
spojení přestupního uzlu Hranečník 
s ostatními částmi města tak bude 

v dopoledních a pozdně odpoledních 
hodinách častější – v intervalech 10 
min. Změna trasy linky 4 umožní 
zrušení jedné tramvajové linky 
v době mimo dopravní špičku – linky 
9. Druhou změnou v tramvajové do-
pravě je zrušení linky 13, která je 
ve většině trasy v souběhu s linkou 
2. V trase z Hranečníku směrem do 
Vítkovic ji nahradí linka 12. Nejvý-
znamnější změnou v autobusové do-
pravě bude zkrácení linky 22 v době 
mimo dopravní špičku z Hranečníku 
přes zastávku U Dvora na konečnou 
zastávku Důl Heřmanice, kde budou 
zajištěny návaznosti na trolejbusovou 

linku 106, a to z důvodu souběhu 
obou linek a jejich nízkého vyu-
žití v době mimo dopravní špičku. 
V době dopravní špičky bude linka 
z Dolu Heřmanice pokračovat přes 
zastávku Dolina a dále ve stávající 
trase na Most Miloše Sýkory. Další 
změnou z důvodu úspory dopravních 
výkonů bude zrušení linky 25, která 
je nahrazena možným přestupem 
mezi linkou 57 a linkou 21 na za-
stávce Frýdecká. Poslední změnou je 
nasazení minibusu na stávající linku 
82, která bude tímto nově označena 
číslem 92, začleněna do číselné řady 
minibusových linek.

Změny v MHD od 3. března 2013

Březen v knihovnách
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 2013 – Máte v rodině prvňáčka? Přijďte v době od 4. do 8. března do některé z našich 
poboček, nechejte dítě splnit kouzelné úkoly – pak může být pasováno na čtenáře a získá registraci do knihovny 
na rok zdarma! PODPOŘTE ČTENÁŘE VE SVÉM DÍTĚTI! 

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
LETEM	SVĚTEM	–	4. RAKOUSKO, zábavný test pro děti, během půjčování
Moudro	pranostik	–	soutěž pro děti, během půjčování
Kalendář	na	celý	rok	–	výtvarná dílna, výroba kalendáře – březen, během půjčování
Papírové	kraslice	–	výtvarná dílna, kouzlíme s papírem, pondělí 18. 3., 14.00–16.00 hodin
G na druhou – knihovnické setkávání pro seniory tentokrát s Janou Schlossarkovou, regionální lidovou básníř-
kou a spisovatelkou, středa 20. 3., 9.00 hodin
Klub	Hladnýsek	–	setkání knihovnického klubu pro děti předškol. věku a jejich rodiče, pondělí 25. 3., 15.00 hodin
Historické	hračky	–	výstava fotografií, během půjčování
Literární	výročí	–	výstavka, nabídka knih autorů: Halina Pawlowská, Michal Viewegh, během půjčování
…	také	nás	zajímáte! – anketa pro teenagery

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Barevná	vajíčka	–	výtvarná dílna pro děti, vajíčka barvená krepovým papírem, úterý 19. března během půjčování
Ptám	se	proč?	–	otázky a odpovědi pro zvídavé děti, úterý 12. března během půjčování
Hrajeme	si	s	Vrťapkou	–	křížovky a hádanky pro děti podle komisaře Vrťapky
Den	ostravských	čtenářů – úterý 26. března, během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Mezi	pouští	a	oázou–	malá výstavka knih a materiálů o Africe, během půjčování
Den	ostravských	čtenářů:	Ve	správný	čas – přihlášení zdarma pro čtenáře, který přijde v ten správný čas…, 
čtvrtek 28. 3. 2013 
KOLOTOČ	POZNÁNÍ	–	POEZIE,	1.	část:	leden–březen	(LITERATURA)
Poseď	chviličku,	slož	nám	básničku – test pro děti, během půjčování
Básničky	a	říkadla,	co	nás	právě	napadla	–	turnaj ve skládání básní, čtvrtek 7. 3., 13.00–15.00 hodin, čtvrtek 
14. 3., 13:00–15:00 hodin
Dámský	klub	–	Jarní	probuzení	s	knížkou, druhé letošní setkání Dámského klubu, středa 20. 3. 2013, od 8.30
Těšíme	se	na	jaro	–	výtvarná dílna – malujeme jaro, pondělí 18. 3., 13.00–15.00 hod., pondělí 25. 3., 13.00–15.00 hod.

Nabídka Střediska volného času Moravská Ostrava
1. 3. 2013  Přehlídka dětských recitátorů
1.–3. 2013  Soustředění orientálních tanců pro děti
3. 3. 2013  Zájezd lyžařské školy SVČ
15 3. 2013  Festival poezie Wolkrův Prostějov – okresní kolo
21. 3. 2013  Zlatá rybka na divoko – vystoupení Divadla SVČ pro 1.–3. třídy ZŠ
21. 3. 2013 Ostravský muffin – soutěž pro kuchtíky
22. 3. 2013  Dětská tisková konference pro děti a mládež ostravských školních časopisů 
23. 3. 2013  Velikonoční výtvarná a keramická dílna: „Hody, hody, doprovody...“
28. 3. 2013 Pod ulitou– přírodovědný výlet pro děti
CELÝ MĚSÍC Pondělí–čtvrtek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ Rošťáci 
 Pátek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub 
 Příležitostně otevřené mimoškolní kluby: Časopis SVČ a Filmový klub, Miráci

Lenku Filipovou, zpěvačku, šan-
soniérku, kytaristku, hudební 
skladatelku a textařku uvítáme 
v rámci Cyklu komorních koncertů 
20. března 2013 v obřadní síni slez-
skoostravské radnice.
Uslyšíme originální hudební mix, 
který pro ostravské publikum při-
pravila Lenka Filipová v programu 
Concertino. Kromě Lenčiných nej-
známějších písní a skladeb pro kla-
sickou kytaru zazní i šansony, lidové 
písně či keltské balady, při kterých 

doprovodí zpěvačku na keltskou 
harfu irský harfista Sean Barry. 
Druhým hostem večera bude pia-
nista a komponista Jindřich Koníř, 
který upravuje písně pro klasickou 
kytaru tak, aby v nich mohly zaznít 
i další nástroje. 
Koncert se koná za podpory statu-
tárního města Ostravy 20. března 
2013 v 19 hodin. Vstupenky za 
100 Kč si můžete zakoupit ve slez-
skoostravské radnici v kanceláři č. 
8. Případné dotazy vám zodpovíme 

na tel. 599 410 081 nebo 599 410 
426. Více na www.slezska.cz.

Lenka Filipová hostem na radnici


