
Ples městského obvodu Slezská 
Ostrava se konal v sobotu 23. 
února v prostorách Domu kultury 
města Ostravy. 
Ples zahájil starosta Ing. Antonín 
Maštalíř, který rovněž poděkoval 

všem sponzorům již tradičního 
slezskoostravského plesu. Hlavní 
hvězdou večera se stalo duo zpě-
váků Davide Mattioli a Andrea 
Andrei, kteří nabídli spokojeným 
hostům směs tanečních italských 

hitů. Roztančili tak doslova celý 
sál. O dobrou pohodu pro všechny 
se také postarala skupina Šajtar, 
Kamil Emanuel Gott nebo dívčí 
Taneční klub Mládí. Celým ple-
sem, který trval až do ranních 

nedělních hodin, hosty provázel 
moderátor Aleš Šklubal.
Nechyběla ani bohatá tombola po 
půlnoci, spousta jídla, pití a pří-
jemné nálady. 
 /red/

Městští policisté ve Slezské Os-
travě upozorňují, že s přicháze-
jícím jarem a oteplením přibývá 
také i krádeží. A to zejména 
v některých okrajových částech 

obvodu. Věci se ztrácejí z ro-
dinných domků, ale také zahrad 
a hospodářských budov. „Ob-
čané by si měli všímat podezře-
lých osob i vozidel,“ říká vedoucí 

oblasti Slezská Ostrava Bc. Mar-
cel Pažický. V případě jakéhokoli 
podezření či obav mají občané 
kontaktovat městskou policii na 
tísňové lince 156. Počty drobných 
krádeží v poslední době stouply 
například v Heřmanicích, ale také 

v sousedních Michálkovicích. 
„V oblastech, kde začalo ke krá-
dežím docházet častěji, posílila 
městská policie hlídky. Ale bez 
pomoci občanů se neobejdeme,“ 
dodává Marcel Pažický. 
 /red/
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Rozjímání s kobylou
Do nového roku si obyčejně pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, lásky 
a – také úspěchů v práci. Protože 
co naplat, také naše práce, profe-
se a úspěchy, které se z ní dostaví, 
jsou pro život důležité.
Mou profesí je pedagogická čin-
nost. A to jak profesionálně, pro-
tože se výchovou a jejími otáz-
kami „vědecky“ zabývám, tak 
i z hlediska soukromého, protože 
vychovávám děti, psy, kočky, ptáky, 
manžela, prostě všechno, co se dá. 
A v poslední době i koně.
Psala jsem onehdy, že se naše ro-
dinka právě o jednoho koně roz-
rostla. Dnes už to není pravda. 
Během podzimu se v běhu různých 
událostí stalo, že nemáme koně 
jednoho, ale už tři. Dva valachy 
a jednu kobylu. 
S těmi koňmi se mi zároveň dostalo 
nejen potřebného relaxu při pohle-
du na to, jak krásně běhají, klušou, 
prostě jaká to je nádhera, ale neče-
kaně i něco jiného. Konečně jsem 
také hloubkově porozuměla své 
práci. A to nejen ve chvílích, kdy 
nesmíte ustoupit, pokud si kůň po-
staví svou hlavu, a vy tu svou musí-
te mít tvrdší a svou důsledností do-
kázat, kdo je tady pánem, ale také 
ve chvílích zcela opačných.
Chtěla jsem jednoho dne naší nové 
kobylce nasypat do jejího žlábku 
granule, které má tak ráda. Slušně 
jsem ji ráno pozdravila, přivítala se 
s ní, mrkla do toho žlabu a málem 
jsem omdlela. Měla tam své koby-
lince. Pěkně kulaté, pěkné, až jsem 
chvíli zaváhala, jestli jsem jí už dřív 
nedala nějaký jiný typ granulí. Ale 
typický vzhled mne přesvědčil, že 
naše kobyla je prostě čuně. 
V té chvíli se ve mně ozvala má vy-
chovatelská duše. Spustila jsem na 
ni příval slov o tom, jak je nevycho-
vaná, jaké je prase, a jestli se toto 
dělá, a kde to kdy viděla, nasírat si 
do vlastního žlabu, a co teď s tím já, 
a kam jí mám ty granule jako nasy-
pat, a co si jako nemyslí…
A najednou jsem se v údivu zarazila. 
Ten kůň stál jak zmoklá slepice, uši 
dozadu, ocas stažený, oči smutné, 
postoj plný tichého studu a zoufal-
ství – ten kůň prostě stál jako holé 
neštěstí, zdeptaný z mého projevu, 
prostě naprosto hin. 
A já poprvé, poprvé v životě zaku-
sila pocit výchovného vítězství. Ta 
nebohá kobyla mne poslouchala, 
vnímala, vzala si má slova k srdci 
a litovala. Nikdo nikdy na má slova 
až tak nereagoval. Zavolala jsem ji 
k sobě a vděčně ji objala kolem hla-
vy a ona šťastně zafrkala.
Nevím, jestli se to k novému roku 
přát hodí, ale přála bych vám všem 
– i sobě – hodně takových pracov-
ních úspěchů, kdy pocítíte, že vaše 
práce i slova padají na úrodnou 
půdu.
Kdy prostě vidíte, cítíte i vnímáte, 
že naše práce má smysl.
Takže ať je celý náš rok takový – 
plný štěstí, lásky, zdraví a pracov-
ních úspěchů – a nejen v podobě 
kobylích granulí. Prostě plný smys-
lu, ať už ho hledáme kdekoliv a jak-
koliv.  Miriam Prokešová

editorial

novoroční slovo starosty 

Vážení přátelé,
po krátkém odpočinku v atmosféře 
vánočních svátků začínáme nový rok 
2011. Zima zřejmě ještě nepředved-
la vše, co umí, ale nekonečně dlouhé 
noci a krátké pošmourné dny nás 
zřejmě hned tak neopustí. S touto sku-
tečností nás ale smiřují krásné zimní 
sporty a kouzelný pohled na spící za-
sněženou krajinu. 
Tradičně je však zima rovněž obdo-
bím plesů a rozmanitých kulturních 
a společenských akcí. Dovolím si tedy 
hned v úvodu pozvat vás na již tradič-
ní Společenský ples, který se bude ko-
nat začátkem března. 
Ale nepředbíhejme. Je tady leden 
a s ním i sté výročí narození spisova-
tele Zdeňka Jirotky. Ano, tento slavný 
spisovatel a novinář se narodil přímo 
v srdci Slezské, dříve Polské Ostra-
vy, na dnešní Keltičkově ulici, a to 7. 
ledna 1910. V loňském roce se nám 
podařilo vypátrat mnohé skutečnosti 
nejen z jeho dětství, které tady prožil, 
ale nahlédli jsme také do velmi boha-
tého života jeho otce Ladislava, který 
měl pro Slezskou Ostravu zatím nedo-
ceněný význam. 
Před sto lety se začala stavět na 
Těšínské ulici také dnešní radni-
ce, jejíž architektonický význam je 
neoddiskutovatelný. Jak sami vidí-
te, těch stovek má Slezská Ostrava 
před sebou hned několik. I proto 
připravujeme výstavu, která by dala 
nejen našim občanům nahlédnout 
do doby, kdy byla Slezská neuvěři-
telně bohatým kulturním, obchod-
ním, vzdělanostním a státotvorným 
centrem. Před sty lety zde působilo 
velké množství spolků, ať už pě-
veckých, literárních, sportovních 
či divadelních. To vše se za minulá 

desetiletí vytratilo z vědomí nás 
všech, a protože jsme přesvědčeni, 
že Slezská Ostrava si zaslouží, aby 
se o její minulosti vědělo co nejvíce, 
shromažďujeme historické materiá-
ly, které vyvedou její slávu ze zapo-
mnění. 
Vážení čtenáři, samozřejmě, že se 
v letošním roce sejdeme někdy 
v květnu nebo červnu na Slezsko-
ostravském hradě, kde bude již tra-
diční Den Slezské se vším, co k tomu 
patří. Je toho hodně, co chceme letos 
zrealizovat, a snad se nám to podaří. 
Přejděme ale v souvislosti s novým 
rokem na jiné téma, které souvisí 
s dnešní hektickou dobou. 
V době mnoha různých škrtů a so-
ciálních nejistot myslím na seniory 
a lidi těsně před odchodem do dů-
chodu, tělesně a sociálně handica-
pované a potřebné. Právě oni pocítí 
dopad úspor a zvyšování nákladů 
nejvíce a zaslouží si pomoci. I proto 
se musíme my ostatní daleko více 
snažit. Přijmout odpovědnost sami 
za sebe a navíc v rámci solidarity 
přispět těm, kteří si sami pomo-
ci nemohou. Usilovat o to, aby ten, 
který se nesnaží, nebo si škodí, ne-
žil na úkor aktivních. Žádný paušál-
ně spravedlivý systém neexistuje, 
vždy na tom někdo bude hůř nebo 
lépe. Vzhlížejme proto k těm, kteří 
dokážou aktivně čelit osudu a do-
kážou v dobrém využít příležitost 
a neškodit okolí. Mnozí navíc ještě 
dosáhnou vlastní činností užitku 
pro druhé. Ti by pro nás měli být in-
spirací. Jen tak se z nás nestane stá-
do brblajících pesimistů. Pozitivně 
myslet a pracovat by mělo být naše 
krédo nejen v roce 2011. 
 Těším se na setkávání s Vámi
 Váš starosta Antonín Maštalíř

Ocenění převzalo šest desítek občanů
SlezSká OStRAVA/  Bezmála šest desítek občanů, kteří se 
v letošním roce významně podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu v různých oblastech veřejného života, 
ocenil v pondělí 13. 12. 2010 starosta Slezské Ostravy 
senátor Antonín Maštalíř. 

Pozvaní obdrželi v krásných prosto-
rách obřadní síně slezskoostravské 
radnice z rukou starosty, jeho mís-
tostarostů Hany Herákové a Petra 
Janíčka, tajemníka úřadu Gustava Ku-
chaře a vedoucí odboru školství a kul-
tury Petry Nitkové pamětní list, upo-
mínkové předměty a menší finanční 
obnos. 
Mezi oceněnými byli například 
lidé, kteří nezištně a obětavě po-
máhali během letošních květno-
vých povodní, nebo ti, kteří mají 
nemalý podíl na rozvoji kulturního 
a sportovního dění, nebo se podí-
lejí na zvyšování bezpečnosti ob-
čanů. Vedení radnice poděkovalo 
také těm, kteří svůj volný čas vě-
nují mládeži, nebo kteří se věnují 
lidem žijícím ve znevýhodněném 
sociálním prostředí. 
Za všechny jmenujme MUDr. Dra-
hoslavu Doležílkovou, která letos 
o prázdninách zpřístupnila svou 
vilu – známou jako Liskovu nebo 
Šlapetovu - široké veřejnosti. Snad 
nemusíme připomínat, že se jedná 
o architektonický skvost, který byl 
před nedávnem vyhlášen národní 
kulturní památkou. Mezi oceněnými 
byli také René Pchálek nebo Petr Kos, 
kteří svůj volný čas zasvětili výchově 
mladých hasičů.
Ocenění z rukou starosty převzal 
také letopisec Česlav Pietoň, který 
prostřednictvím Slezskoostravských 

novin zpřístupňuje svůj bohatý histo-
rický archiv široké veřejnosti. 
Oceněn byl také farář farnosti v Ost-
ravě-Kunčičkách Dariusz Sputo, který 
má obrovský podíl na obnovení poutí 
sv. Antonína, jemuž je zasvěcen kun-
čický kostel. Sputo je v poslední době 
veřejnosti znám především jako inici-
átor návštěvy farníků do italské Pado-
vy, odkud přivezli jako jediní v České 
republice ostatky svatého Antonína. 
Mezi přítomnými byli mnozí další, na-
příklad Daniela Synková – majitelka 
soukromého psího útulku – která se 
stará o desítky nemocných a dožíva-
jících psů. 
Slavnostní atmosféru umocnilo vy-
stoupení žáků Základní školy Chrus-
tova v Heřmanicích. děti zazpívaly za 
klavírního doprovodu několik vánoč-
ních písní. 
„Předvánoční čas je dobou, kdy by-
chom se měli na chvíli zastavit a zti-
šit se. Je i dobou, kdybychom si měli 
vzpomenout na všechny ty, kteří ne-
zištně pracují pro druhé a během roku 
není čas poděkovat jim. I proto se už 
stalo tradicí, že je v době adventu zve-
me k nám na radnici, abychom jim po-
děkovali,“ řekl starosta Antonín Maš-
talíř a dodal: „Já si jejich práce velice 
vážím a jsem rád, že jim mohu alespoň 
touto formou poděkovat.“  

(reportáž na www.slezskaostrava.tv, 
další podrobnosti na str. 8)

 Marie Stypková

ZASLOUŽENÉ PODĚKOVÁNÍ. V překrásných prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice se začátkem loňského prosince sešlo devětapadesát občanů ne-
jen Slezské Ostravy, aby z rukou starosty Antonína Maštalíře převzali ocenění za 
svůj podíl na zvelebení nebo propagaci městského obvodu.  FOtO/  MARie StyPkOVá

Pour Féliciter 
   2011

SLEZSKÁ OSTRAVA/Po dva 
večery za sebou mohli fa-
noušci Lenky Filipové přijít 
na její koncert na slezskoost-
ravské radnici. Tedy alespoň 
ti šťastnější. Oba koncerty 
ve dnech 20. a 21. března 
byly vyprodány v rekordně 
krátkém čase.

Paní Filipová, Váš vůbec první 
koncert na slezskoostravské 
radnici byl vyprodán během 
dvou prvních hodin. A ten 
druhý během osmačtyřiceti 
hodin. Jak hodnotíte takový 
zájem o Vaše vystoupení ve 
Slezské Ostravě? 

Opravdu? To mám radost. Myslím 
si, že jde o výsledek docela dlouho-
dobé práce. Promítá se v něm také 
můj vztah k lidem a muzice. Mám 
své publikum, které na koncerty 
chodí a stále více se rozrůstá. Jsem 
tomu jenom ráda. Je vidět, že ener-
gie, kterou do hudby vkládám, lidi 
oslovuje. Moc mne to těší. 

Hned během prvního koncer-
tu jste se návštěvníkům svěři-
la, že jste překvapena, co že 
to na Slezské stojí za radnice. 
Opravdu jste tu nikdy dříve 
nebyla a nehrála? 
Vůbec jsem něco takového ne-
čekala. Znám centrální Ostravu, 

některé její sály dokonce zpaměti. 
Ale tady jsem poprvé. Jak dlouho 
už tady ta radnice stojí? 

Přesně sto let. 
Vidíte, já zpívám už třicet let. Je pře-
kvapující, že jsem se tady za tu dobu 
opravdu nikdy nedostala. Hodně 
jsem koncertovala zvláště v období 
před revolucí a pak také i v 90. le-
tech. Nikdy jsem na zdejší radnici 
nezavítala, což je opravdu zvláštní. 

Jak hodnotíte obřadní síň, 
ve které se koncert konal? 
Hudebníci, kteří zde hrají, 
se velmi pochvalně vyjadřují 
o zdejší akustice. 

Ta je úžasná. Už po prvním kon-
certě jsem si řekla, že bych si zde 
troufla vystoupit sama, pouze s ky-
tarou. Vůbec bych nepotřebovala 
doprovod a ozvučení. Kytara to 
v této síni zvládne sama. 

Jaký jste pro Slezskou zvolila 
repertoár? 
Hodně pestrý. Lidé mne více znají 
jako písničkářku, ale já se skrze 
svoji popularitu snažím hodně pre-
zentovat kytaru i jako klasický ná-
stroj. Takže kytaře dělám v tomto 
směru, řekla bych, osvětu. Vyba-
lancovávám repertoár tak, aby se 
lidi bavili. Aby i ti, kteří nechodí 
na koncerty klasické hudby, si jí 
trochu poslechli. K tomu přidá-
vám i své známé písničky. Zazní-
vají i písničky lidové, samozřejmě 
v úpravách pro klasickou kytaru. 
A také keltské melodie. Měla jsem 
původně připravenou také trochu 
rockové muziky, ale až na místě 
jsem zjistila, že rock se pro tuto 
budovu opravdu nehodí a rockovou 
část koncertu jsem vynechala.  

Mohou se lidé těšit i na další 
Vaše koncerty někde blízko? 
Určitě. Plánuji teď velké turné 
v kostelích. Myslím si, že můj reper-
toár se do takového prostředí hodí, 
je na hranici duchovna. Seznam 
mých prvních vystoupení v koste-
lích v Česku a na Slovensku lidé 
najdou na mých stránkách www.
lenkafilipova.cz. S turné chceme 
pokračovat i na podzim, doufám, 
že si ve Slezsku, nebo alespoň ně-
kde blízko, zase zahraju. 

Vaše písničky se hodně opí-
rají o téma lásky. Proč jste si 
vybrala zrovna toto téma? 

Nedivte se. Už tím, že jsem se na-
rodila na Valentýna, mi to bylo 
nejspíš předurčené. Mám vůbec 
k emocím a lásce silný vztah. Ta 
může mít mnoho podob. Ať už 
k příteli, ke knížce nebo i ke zví-
řeti. Myslím si, že láska nám ze 
života mizí a že bychom se jí měli 
mnohem více věnovat. 

Helena Čmelová

Lenka Filipová vyprodala slezskoostravskou radnici. Dvakrát

Známá zpěvačka poprvé na Slezské

LENKA FILIPOVÁ. První dva koncerty, veliký úspěch. FOTO/JAN KRÁL

Společenský ples Slezské Ostravy

NA PLESE. Společenský večer zahájil starosta Ing. Antonín Maštalíř, poté se hosté věnovali zábavě a tanci. FOTO/JAN KRÁL

Městská policie upozorňuje Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 25. dubna 
2013 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.

Editorial
Jaro
Přichází po 
zimě. Jak si 
p a m a t u j i 
z  dět s t v í , 
přichází od-
někud zda-
leka a nese 
s sebou plno 

touhy, neb snilo sen tak dlouhý.
Ha. V posledních letech se však 
všechno mění. A po dlouhé zimě 
někdy jaro nepřichází, ale rov-
nou z ní skočíme do léta.
Co to znamená?
Že už ani příroda nemá čas, nejen 
lidé? Nebo je to naopak – my lidé, 
uštvaní a uspěchaní a uhonění 
touto současnou dobou a světem 
působíme na přírodu tak, že už 
i ona si raději to jaro přeskočí? 
Protože nač se zdržovat nějakým 
probouzením, nějakým dozrává-
ním, nějakou trpělivostí, nějakou 
krásou, nějakými pocity… když 
jde mít i to léto a teplo hned a teď, 
bez nějakých zbytečných příprav.
Je to podobné se životem lidí 
v současném světě.
Umíme se ještě zastavit, zapře-
mýšlet, potichu posedět či postát, 
nespěchat, nechat svět kolem sebe 
a vše s ním spojené volně plynout, 
nechat dozrávat čas?
Kohokoli potkám, jsme na tom 
stejně. Nesetkáváme se. Nemáme 
kdy, spěcháme, nestíháme, sotva 
z toho ještě dýcháme. Ztrácíme se 
navzájem sami sobě.
A tak mne napadá: Umíme se 
ještě radovat?
Možná bychom se mohli o to po-
kusit. A to i přesto, že nejen lidé, 
ale i příroda „blázní“.
Vždyť po zimě vždy zlehounka 
přicházívalo jaro jako předzvěst 
života, který se neustále obnovoval 
(plný touhy) i v nás samotných.
Proč by to najednou mělo být 
jinak?  Miriam Prokešová 
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Téměř k nepoznání se změnily ně-
které části rezidenční části dvou 
budov Domova na Liščině v Hru-
šově. Jde o zařízení ostravského 
Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením.
Díky finanční podpoře evropského 
programu pro regionální rozvoj se 
dvanáct zdejších klientů dočkalo 
nových nebo nově zrekonstruova-
ných pokojů. Ty jim nabízejí nejen 
více pohodlí a moderního vyba-
vení, ale především více osobního 
soukromí. Během loňska prošel 
změnami také areál zdejší zahrady, 

kde byl vybudován nový spojovací 
chodník a postaveno nové oplocení 
s kamerovým systémem.
„Rekonstrukce pěti dvoulůžkových 
pokojů a jedna nová garsoniéra se 
samostatným pokojem a kuchyň-
skou linkou udělala obyvatelům 
Domova na Liščině pochopitelně 
velkou radost, neboť nové bydlení 
jim konečně může nabídnout pocit 
skutečného domova, nikoliv pou-
hého ubytování,“ komentuje změny 
k lepšímu vedoucí Domova na Liš-
čině Mgr. Šárka Matyášková.

Bohdana Rywiková

KUNČICE/Až osm tisíc dětí 
ročně navštíví vzdělávací 
středisko společnosti OZO 
Ostrava ve slezskoostrav-
ských Kunčicích.

S výchovou dětí, ale také tak trochu 
i dospělých, začali v OZO Ostrava 
přesně před deseti lety. „Přesně před 
rokem, 3. března 2012, k nám vstou-
pila první školní třída,“ vzpomíná 
vedoucí útvaru propagace a ekolo-
gické výchovy OZO Ostrava Mgr. 
Vladimíra Karasová. Tehdy v Kun-
čicích vymysleli první vzdělávací 
program pro děti ze třetích až sed-
mých tříd a nazvali ho příznačně: 
Kam s ním? Dne 3. března tak za-
čala společnost OZO Ostrava provo-
zovat vzdělávací středisko Centrum 
odpadové výchovy (COV).
Během uplynulých deseti let absol-
vovalo v Kunčicích vzdělávací pro-
gramy o odpadech už sedmdesát 
pět tisíc žáků základních, středních 
i vysokých škol.
„Pokud jde o rozsah našich pro-
gramů i počet takto vychovávaných 
dětí, nemáme v České republice 
konkurenci,“ hodnotí snahy společ-
nosti OZO Ostrava její ředitel Ing. 
Karel Belda. 
Jak připomíná Vladimíra Kara-
sová, Centrum odpadové výchovy 

se zaměřuje především na školní 
mládež. Pro základní a střední školy 
mají v OZO Ostrava připraveno šest 
vzdělávacích programů, které dětem 
objasní zásady správného nakládání 
s odpady, vysokoškolákům nabízí 
možnost odborných exkurzí do pro-
vozů, kde se dotřiďují, zpracovávají 
a likvidují jednotlivé složky komu-
nálních i průmyslových odpadů. 
Programy jsou bezplatné. 
„Každý z našich programů je ušit 
na míru určité věkové skupině. 

U mladších dětí sázíme na jejich 
hravost a soutěživost, po starších 
chceme, aby se zamýšlely nad šir-
šími souvislostmi, aby pochopily 
systém a smysl třídění odpadu a vě-
děly, že stav životního prostředí 
mohou ovlivnit svým každodenním 
chováním,“ uvádí Karasová.
Programy probíhají od pondělí 
do pátku, trvají zhruba dvě až tři 
hodiny a konají se v areálu OZO 
v Kunčicích. Vyučující mohou 
své třídy na programy objednat 

elektronicky prostřednictvím we-
bových stránek COV (www.cov.
ozoostrava.cz).
Pedagogové činnost pracovníků 
OZO Ostrava jen vítají. „S naší 
školou jezdíme do Kunčic již od 
začátku, celých deset let. Máme 
radost z rozšiřování výukových 
programů, výuku o odpadech jsme 
zapracovali do školního programu. 
Do Kunčic jezdí už i naši prvňáci. 
Děti, které takovou výchovou pro-
jdou, se podle toho budou chovat 

už celý život,“ konstatuje učitelka 
Mgr. Miroslava Langrová ze Zá-
kladní školy V. Košaře v obvodu 
Ostrava-Jih. 
Vladimíra Karasová říká, že 
v OZO nyní mají v plánu vymys-
let programy také pro mateřské 
školy. „Tak malé děti ale budeme 
nejspíše s našimi programy na-
vštěvovat. Vše je zatím ale ve 
stadiu úvah,“ informuje mluvčí 
společnosti OZO Ostrava Vladi-
míra Karasová. /jk/

OZO Ostrava. Deset let ekologické výchovy v Kunčicích

Desetitisíce dětí a téma Kam s ním?

PROGRAMY. Podrobnosti o odpadech se v Kunčicích dozvídají děti růz-
ných věkových kategorií. FOTO/OZO

Tradiční vítání občánků se usku-
tečnilo v sobotu 9. března v obřadní 
síni slezskoostravské radnice. „Ze 
45 pozvaných dětí se účastnilo ví-
tání 22 dětí,“ řekla referentka ohla-
šovny a matriky Pavlína Volná.
Vždy v jeden den se na radnici 
uskutečňují hned tři obřady. Na 
každý z nich bývá pozváno v prů-
měru patnáct dětí s rodiči. „Tato 
slavnost patří k těm nejmilejším,“ 
řekla zastupitelka Slezské Ostravy 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová, která 
již tradičně nové občany, či spíše 
občánky, přivítala. Šlo o děti, které 
se narodily od října do prosince 
roku 2012.
Ludmila Ohnheiserová popřála 
maminkám i tatínkům, aby svým 
dětem předali to nejlepší, co v nich 
je, a aby jim zajistili klidné a las-
kavé prostředí, ve kterém se budou 
cítit šťastně a bezpečně. Dětem pak 
přála takový domov, do kterého by 
se mohly vracet s důvěrou, kterou 
nikdo nezklame.
Během obřadu si přítomní vyslechli 
i básničky už starších dětí, rodiče 
se zapsali do kroniky městského 

obvodu. Zatímco se podepisovali, 
staraly se jim o děti budoucí zdra-
votní sestry. Děti ukládaly do pře-
dem připravené kolébky. 
Rodiče si z radnice odnesli i tašku 
s drobnými dárky, které po obřadu 
na radnici dostali. Šlo například 
o upomínkovou knížku, dětský 

hrnek, bryndáček nebo hračku 
v podobě kukuřice vyrobenou v os-
travských chráněných dílnách.
Další obřad vítání občánků se na 
slezskoostravské radnici uskuteční 
18. května. Pozvány budou děti, 
které se narodily mezi lednem 
a březnem 2013. /red/

Noví občánci Slezské Ostravy přivítáni

Co je v životě důležité? Mít si kde 
odpočinout, mít se kde setkávat 
s přáteli nebo třeba jen na pracovní 
schůzky. V Koblově už takové 
místo máme.
Sice tady je také hotel Isora s restau-
rací i pivnicí, směrem na Antošovice 
pak posezení u Holberga, směrem 
na Landek Vinný sklípek, ale nějaké 
to příjemné a přitom domácí pose-
zení tady chybělo. Teď už v Koblově 
máme i to. Frantův hostinec. 
Vystoupíte na konečné trolejbusu, 
projdete přes křižovatku a jste tam. 
Těsně před kapličkou sv. Josefa je 

upravený chodník a malé parkoviště 
pro hosty tohoto hostince. V teplém 
počasí můžete posedět na dřevěných 
venkovních lavicích v příjemné at-
mosféře, připomínající, že tady 
býval kdysi statek. Majitelé totiž 
prostředí obohatili také ve smyslu 
historickém. Vidíte zde také mnohé 
z předmětů a starých selských ná-
strojů, a to jak ve vnitřní výzdobě 
hostince, tak také ve venkovním 
prostředí. A jídlo je zde vynikající. 
Takže, až půjdete kolem, zkuste se 
zastavit v malém pohostinném světě, 
který připomíná nejen minulost 

Koblova, ale zároveň skvěle zapadá 
do současnosti. Myslím, že budete 
vždy s ochotou vítáni.

Miriam Prokešová

Frantův hostinec

OBČÁNCI. Kolébka, zápis do kroniky, přivítání. Takový program čeká na 
děti a jejich rodiče na tradičním vítání občánků. FOTO/JAN KRÁL

Změny Domova na Liščině

75 000. Takový je zhruba počet dětí, které navštívily středisko OZO v Kun-
čicích. FOTO/OZO

FRANtůV HOStINEC. V místě bý-
valého statku vznikl hostinec. FOTO/
JAN KRÁL

REKONStRUKCE. Za evropské peníze byly zrekonstruovány prostory Do-
mova na Liščině. FOTO/ARCHIV
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Slezskoostravští senioři oslavili pří-
chod jara v muglinovském kultur-
ním domě ve čtvrtek 21. března. Na 
akci nazvané Velikonoční veselí se-
niorů hrála k tanci skupina Mirabel, 
představil se také folklórní soubor 
Odra, který si do Muglinova připra-
vil vystoupení dětí i seniorů. Nechy-
běla ani přehlídka lidových krojů.
„Stalo se už tradicí, že pro naše 
seniory ve Slezské Ostravě orga-
nizujeme v předjaří nějakou slav-
nost,“ řekla místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. „Všichni se na ni 
vždycky už těšíme. Není nic hez-
čího než vidět aktivní seniory, jak 
se skvěle baví. Tančí se skutečným 
zápalem, a když je v programu 
volná chvilka, zpestří ji svým zpě-
vem,“ ocenila bavící se seniory 
místostarostka.
Jednou z návštěvnic slavnosti byla 
i Antonie Gorová, obyvatelka 
Domu s pečovatelskou službou 
Hladnovská, která v těchto dnech 
oslavila devadesát let. „Jsem tady 
moc spokojená, myslím si, že právě 
tak by mělo stáří vypadat,“ svěřila 
se jubilantka, která chodí dvakrát 

týdně plavat a cvičí jógu. Bývalá 
jeřábnice Nové huti je také neúnav-
nou organizátorkou výletů. „Každý 
rok jezdíme s přáteli do Tater, letos 
tam jedeme v květnu. V létě nás 
čeká výlet na chorvatský ostrov 
Hvar,“ svěřovala se jubilantka se 
svými plány na další měsíce. Paní 
Gorová, které prý nikdo neřekne 
jinak než Tonička, neměla během 
slavnosti o gratulanty nouzi. „Na-
rozeniny už jsem slavila několikrát. 
S rodinou, s partou z někdejší práce, 
stejně jako s rodáky z kolonie Odra, 
se kterými se pravidelně scházíme,“ 
smála se Antonie Gorová.
S muglinovským velikonočním 
veselím byla spokojená i třiaosm-
desátiletá Iva Vojkůvková, která je 

vedoucí Klubu důchodců Muglinov. 
„Je opravdu úžasné, jak se na Slez-
ské starají o seniory. Všem říkám, 
že to nemá obdoby. Snažím se ne-
vynechat jediný ples nebo zájezd, 
který pro nás pořádají. Spolupráce 
s úřadem je perfektní,“ ocenila 
práci městského obvodu seniorka 
Vojkůvková. 
Velikonoční slavnost pro seniory 
připravil odbor sociálních věcí. 
„Člověk se neubrání tomu, aby si 
s našimi neuvěřitelně aktivními 
seniory na takové akci nezazpíval 
a nezatančil. Rozhodně chceme 
v obdobných programech pro nej-
starší obyvatele našeho obvodu 
pokračovat. Ti lidé celý život pra-
covali, určitě si naši pozornost 
zaslouží,“ konstatovala místosta-
rostka Heráková. /jk/ 

HEŘMANICE/Nesouhlas mno-
hých občanů Heřmanic vyvola-
ly změny autobusové linky 22.

V měsíci březnu došlo k úpravám 
jízdních řádů Dopravního podniku 
Ostrava. Citelně se jedna ze změn 
dotkla i obyvatel Heřmanic. Autobu-
sová linka, která dříve Heřmanicemi 
projížděla, nyní až na výjimky končí 
na točně u bývalého Dolu Heřma-
nice. Dál cestující musí přestoupit na 
trolejbus.
„Vytvořili tak demarkační čáru 
mezi Heřmanicemi,“ zlobí se na do-
pravní podnik Milena Krmášková 
z Heřmanic. Navíc argumentuje 
tím, že konečná linky 22 u bývalého 
dolu není zrovna nejbezpečnějším 
místem. „Lidé tam mají strach,“ 
říká Krmášková. Proto s dalším 
heřmanickým občanem Zdeňkem 
Martínkem zorganizovala petici, 
kterou během pár týdnů podepsalo 

960 signatářů. Požadavek byl jed-
noduchý: nijak neměnit trasu linky 
22. Petice pak putovala na ostravský 
magistrát. „Ráno byl spoj naštěstí 
zachovaný, ale přestupování během 
dne je opravdu nepříjemné. Lidem 
to nevyhovuje, je to nebezpečná 
oblast,“ upřesňuje svůj nesouhlas se 
změnami Zdeněk Martínek. 
„Stížnosti našich občanů jsme tlu-
močili na všech patřičných místech. 
Na odboru dopravy magistrátu, 
Koordinátoru ODIS i náměstkovi 
primátora Bc. Tomáši Suchardovi, 
který má ve městě dopravu na sta-
rosti,“ vypočítává starosta Slez-
ské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř 
osoby a instituce, u kterých se před-
stavitelé obvodu snažili změnám na 
lince 22 zabránit. 
Kritikové změn na lince 22 dostali 
v uplynulých dnech rozsáhlou odpo-
věď primátorova náměstka Tomáše 
Suchardy. Ten vysvětluje změny 

úspornými opatřeními, ke kterým 
město muselo přistoupit. Připomíná, 
že město přišlo o 160 milionů korun 

vlivem přijetí nového rozpočtového 
určení daní a změn legislativy v ob-
lasti DPH. 
„Autobusová linka č. 22, která před 
realizací změn vytvářela významný 
souběh s trolejbusovou linkou č. 106 
z Heřmanic do centra města, je dnes 
nově vedena přes zastávku U Dvora 
a ukončena na smyčce Důl Heřma-
nice. Ve vymezené době přepravní 
špičky linka pokračuje do centra 
města na zastávku Most M. Sýkory. 
Tyto spoje byly prioritně vybrány pro 
zajištění dopravy především žáků 
a studentů do/ze škol,“ píše náměs-
tek Sucharda. „Při tvorbě jízdních 
řádů byl prioritně kladen důraz na 
umožnění přestupu mezi linkami č. 
22 a 106 po celý den v obou směrech 
v zastávce Důl Heřmanice, který 
je tak ve většině případů zajištěn 
v délce 4 minut. Vybranými spoji 
může cestující využít i služeb tro-
lejbusové linky č. 109, která spojuje 

Důl Heřmanice se sídlištěm Fifejdy,“ 
doplňuje Sucharda.
Nakonec náměstek primátora kon-
statuje, že odbor dopravy bude sle-
dovat dopady jednotlivých úprav 
v síti MHD a podle možností i při-
jímat opatření ke zmírnění negativ-
ních dopadů na cestující veřejnost 
v závislosti na finančních možnos-
tech města. „Mohu Vás ubezpečit, 
že situace dopravního spojení Heř-
manic, i v souvislosti s budoucími 
změnami v trolejbusové dopravě, 
je mnou bedlivě sledována,“ uvádí 
Sucharda.
„Děkujeme panu náměstkovi za od-
pověď,“ říká starosta Antonín Maš-
talíř. Zároveň dodává, že rovněž 
i představitelé obvodu Slezská Os-
trava budou nově vzniklou situaci 
detailně posuzovat. „Pokud nebude 
spojení fungovat, budeme trvat na 
jeho změnách,“ uzavírá starosta An-
tonín Maštalíř. /red/

LINKA 22. Ukončení linky na Dole 
Heřmanice vyvolalo nesouhlas. 
 FOTO/JAN KRÁL

Nespokojenost s linkou 22. Petici podepsalo celkem 960 občanů

Velikonoční veselí seniorů. Tanec a zpěv v Muglinově

Náměstek primátora odpovídá signatářům

VESELÍ. Slezskoostravští senioři na slavnosti. FOTO/ JAN KRÁL

JUBILANtKA. Antonie Gorová i s gratulanty na Velikonočním veselí seniorů. 
 FOTO/JAN KRÁL

Důležité informace pro rodiče: Zápisy 
dětí do mateřských škol městského 
obvodu Slezská Ostrava v dubnu 2013
Zápisy dětí do mateřských škol městského obvodu Slezská Ostrava pro školní rok 2013/2014 budou probíhat ve
všech níže uvedených mateřských školách a jejich pracovištích ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2013.

Za volantem přes úřední 
zákaz
Dne 11. února upoutalo pozor-
nost strážníků ve Slezské Os-
travě kolem nich projíždějící 
motorové vozidlo s přívěsným 
vozíkem. Na vozíku byl totiž 
naložen skelet auta, který však 
nebyl řádně připevněn a navíc 
svými rozměry značně přesa-
hoval rozměry vozíku. Strážníci 
tedy vozidlo předjeli a zastavili. 
Řidič sice předložil občanský 
průkaz, řidičský průkaz však 
neměl. Přiznal, že mu byl před 
měsícem vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Strážníci 
pro podezření z maření výkonu 
úředního rozhodnutí přivolali na 
místo Policii ČR.

Opilý řidič nadýchal téměř 
3 promile
Dne 24. února upoutal pozornost 
strážníků městské policie ris-
kantní jízdou řidič motorového 
vozidla Škoda, který v Ostravě-
Heřmanicích projížděl křižovat-
kou bez zapnutého směrového 
světla vysokou rychlostí, přičemž 
se dostal do protisměru. Když 
chtěli strážníci řidiče zastavit, 
na pokyny nereagoval, naopak 
přidal plyn a začal ještě rychleji 

ujíždět. Strážníci vozidlo násle-
dovali. Po ujetí několika kilo-
metrů řidič ujíždějícího vozidla 
sám zastavil. Z dechu 23letého 
řidiče strážníci při projednávání 
přestupku cítili alkohol, a proto 
u něj byla provedena dechová 
zkouška. Výsledek byl pozitivní, 
muž nadýchal 2,59 promile. Pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána Po-
licie ČR. Muži hrozí obvinění 
z trestného činu. 

Záchrana psa ze zamrzlého 
rybníka
Dne 23. února přijal operátor 
tísňové linky městské policie 
oznámení o psu, který leží upro-
střed zamrzlého rybníka v Os-
travě-Koblově. Psa strážníci na 
místě skutečně našli, nemohli se 
k němu ovšem dostat, protože led 
pokrývající rybník byl od břehu 
již částečně roztátý a hrozilo, že 
by se strážník, který by pro psa 
šel, propadl do ledové vody. Na 
pomoc si tedy strážníci přivolali 
hasiče s potřebným vybavením. 
Ti se k psovi dostali na člunu 
a poté ho předali odchytovému 
pracovníku městské policie. Vy-
čerpaný pejsek byl převezen do 
útulku, kde je dosud. 

Městská policie Ostrava

Mateřská škola Doba zápisu:
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace
•	 odloučené	pracoviště	Slívova	11/631,	Ostrava	–	Slezská	Ostrava
•	 odloučené	pracoviště	Nástupní	19/146,	Ostrava-Kunčičky
•	 odloučené	pracoviště	Frýdecká	426/28,	Ostrava-Kunčice

9.00–15.00	hod.

Mateřská	škola	Ostrava-Heřmanice,	Požární	8/61,	příspěvková	organizace
•	 odloučené	pracoviště	Chrustova	11/1448,	Ostrava	–	Slezská	Ostrava
•	 odloučené	pracoviště	Na	Liščině	12A/689,	Ostrava-Hrušov

8.00–15.00	hod.

Mateřská	škola	Slezská	Ostrava,	Komerční	22a,	příspěvková	organizace
•	 odloučené	pracoviště	Keramická	8/230,	Ostrava-Muglinov
•	 odloučené	pracoviště	Antošovická	107,	Ostrava-Koblov

8.00–16.00	hod.

Mateřská	škola	Ostrava	–	Slezská	Ostrava,	Jaklovecká	14/1201, 
příspěvková organizace
•	 odloučené	pracoviště	Zámostní	31/1126,	Ostrava	–	Slezská	Ostrava

8.00–13.00	hod.	
(29.	4.	2013)
12.00–16.30	hod.	
(30.	4.	2013)
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V týdnu od 25. února do 1. března 
se naše škola zúčastnila projektu 
Edison, zaměřeného na mezikul-
turní vzdělávání ZŠ a SŠ, to celé 
pod záštitou MŠMT a pořádající 
mezinárodní organizace AIESEC. 
Naši školu tak díky tomuto projektu 

navštívili neobvyklí hosté – dva 
anglicky mluvící studenti, Raphael 
z Brazílie a Iryna z Ukrajiny. 
Oba měli celý týden rozplánovaný 
tak, aby si jich naši žáci užili co 
nejvíce. V hodinách anglického ja-
zyka došlo nejdřív k procvičení zá-
kladů angličtiny při představování 
studentů. Potom měli žáci možnost 
už naplno vyzkoušet své konver-
zační schopnosti a zeptat se na co-
koliv, co je zajímá. A ať už to byly 
otázky o jídle, sportu, škole, zvy-
cích, vždy se jim dostalo zajíma-
vých odpovědí, to vše samozřejmě 
v angličtině.
Výuka se ale netýkala jen hodin ang-
lického jazyka. Například v hodinách 
zeměpisu nám pomocí interaktivní 
tabule velmi názorně představili 
země, ze kterých pocházejí. Irina 
zatančila ukrajinské lidové tance, 
Raphael zase zahrál na hudební 

nástroj a představil rytmy samby. 
V tělocviku byli kluci nadšení z Ra-
phaelova fotbalového umění. Při tom 
všem si naši žáci přirozeně rozšiřo-
vali svoji slovní zásobu. 
A přestože byli naši žáci na začátku 
týdne nesmělí, brzy se osmělili a se 
studenty živě konverzovali nejen 
v hodinách, ale i o přestávkách, ve 
volném čase. Celý týden byl tak 
úžasný nejen pro žáky naší školy, 
ale i pro Irynu a Raphaela. V pá-
tek, když byl čas se rozloučit, děti 
poděkovaly studentům za zajímavé 
a neobvyklé hodiny různými dárky. 
Všichni jsme se vzájemně ujistili, 
že se budeme setkávat i u dalších 
projektů. Už teď můžeme prozra-
dit, že v závěru školního roku plá-
nujeme další návštěvu zahraničních 
studentů.

Mgr. Barbora Šlofarová, Mgr. Viera Do-

bešová, učitelky ZŠ Bohumínská

Anglický týden na ZŠ Bohumínská

Dne 18. února jsme s dětmi 1. stupně 
vyrazili do školy v přírodě. Už ně-
kolik dnů před naším odjezdem, 
tentokrát na zimní školu v přírodě, 
začaly události do sebe pěkně za-
padat. Ostrava se dusila pod pok-
licí hustého smogu, zatímco počasí 
v Beskydech slibovalo slušnou sně-
hovou nadílku s příjemnými teplo-
tami jen pár stupňů pod nulou.
Po jarních prázdninách, kdy mnozí 
z nás skončili pod peřinou s teplo-
tami a respiračními potížemi, jsme 
se začali intenzivně připravovat na 
letošní zimní ozdravný pobyt na Os-
travici. Vybavení na pobyt v zimní 
přírodě, boby, sáně, nejrůznější hry, 
to vše jsme připravili k naložení do 
autobusu. Přidali jsme i zajímavý 
program pro děti, dobrou náladu 
a mohli jsme vyrazit.
Přivítala nás zasněžená Ostravice 
a milá paní vedoucí hotelu Liptov. 

Byli jsme tam poprvé a nelitovali 
jsme. Okolí chaty nabízelo výborné 
podmínky pro hrátky v zimní pří-
rodě, takže děti bobovaly, stavěly 
sněhové hrady, putovaly zimní 
přírodou a hlavně, bavily se. Užili 
jsme si také dramatickou vycházku 
po opravdu velmi kluzké cestě na 
bazén na Ostravici. Někteří z nás 

spořádaný sestup z kopce po prv-
ních několika pádech vzdali a jali 
se doklouzat jaksi bez bobů, nic-
méně pohodlně a bez modřin. 
Zábavný program pro děti se tý-
kal pohádky „Sněhová královna“ 
a od ní se odvíjely nejrůznější hry 
a činnosti. Skládali jsme kouzelné 
zrcadlo, hledali sněhové království 
a plnili nejrůznější úkoly stejně 
jako Gerda, když putovala za Ka-
jem. Odpoledne zase děti trávily na 
zimních olympijských hrách a ve 
svých týmech zápolily v rozmani-
tých disciplínách.
Týden uběhl jako voda a byl tu zá-
věrečný karneval a nakonec už jen 
balení batohů a hurá domů. Dou-
fáme, že jsme si alespoň trošinku 
pročistili plíce a nabrali síly pro 
další školní dny v Ostravě.

Mgr. Eva Kostiuková, 

učitelka ZŠ Chrustova

V pondělí 18. února se konal v od-
poledních hodinách pro rodiče 
a děti z mateřské školy Nástupní 
19 v Ostravě-Kunčičkách každo-
roční maškarní bál. Letos si roli 
klaunů vyzkoušely paní učitelky 
samy. Přišlo hodně princezen, 
spidermanů, nechyběl kosmonaut 
a ninja, vojáci, strašidla, čaro-
dějnice, víly a i jiné pohádkové 

bytosti. Pro děti i rodiče byla při-
chystána řada soutěží.
V letošním ročníku maškarního 
bálu si rodiče sami sponzorovali 
tombolu a tak ceny byly opravdu 
velkolepé, od hraček, přes omalo-
vánky s pastelkami až po nejrůz-
nější sladkosti.

Zdeňka Ivanská

EDISON. Bohumínskou navštívili 
studenti z Brazílie a Ukrajiny. 
 FOTO/ARCHIV

I letos vyrazili pedagogové a žáci 
ZŠ Chrustova na lyžařský kurz. 
Celkem s šestnácti žáky jsme se 
vydali vzhůru do hor v týdnu od 
18. února. O nové zážitky jsme se 
postarali již změnou rekreačního 
střediska – místo Bohemalandu ve 
Zlatých horách, kde jsme pobývali 
dříve, jsme letos zvolili lyžařský 

areál Bílá v Beskydech. O tom, že 
ve středisku Bílá jsou svahy pro ly-
žařský výcvik takřka ideální, není 
pochyb. I přesto, že je tento areál 
znám svou početnou návštěvností, 
jsme byli velmi mile překvapeni. Co 
je to čekání ve frontě na vlek jsme 
v podstatě ani nepoznali. 
Bc. Radovan Řehulka, učitel ZŠ Chrustova

S Chrustovkou na vrcholCesta z města aneb Škola v přírodě

Maškarní bál v Kunčičkách

NA OStRAVICI. Žáci heřmanické 
školy si užívali sněhové nadílky 
v Beskydech. FOTO/ARCHIV

MAŠKARNÍ. Roli klaunů si tentokrát 
vyzkoušely samy učitelky. 
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Nová tradice setkání přilákala ro-
diče žáků, pedagogy, absolventy 
i přátele této školy 15. února do 
slavnostně vyzdobené tělocvičny. 
Bohatý program, pestrá směs 
hudby, mnoho vystoupení a zábava 
až do ranních hodin jsou garancí 
hezkého zážitku, který se opakuje 
jen jednou za rok.
Společenský večer byl zahájen vy-
stoupením žáků školy pod vede-
ním Mgr. Viery Dobešové. Pak už 
zaplnili parket všichni tancechtiví 
hosté a za hudebního doprovodu 
skupiny Magnet začali testovat 
kvalitu svých střevíčků. Program 
byl opravdu velmi bohatý. V prů-
běhu večera vystoupila taneční 
škola Akcent Ostrava, mažoretky, 
karibskými tanci nás inspiroval 
absolvent školy Petr Čuban se svou 
taneční školou Pierro Forte a pod 

vedením Nikity Brožkové nás ce-
lým večerem provázel taneční sou-
bor Happyend. Speciálním hostem 
a překvapením večera byla zpě-
vačka Tanja. Její energické rockové 
vystoupení i něžné balady vytáhly 

na parket i ty, kteří dosud dění po-
zorovali jen zpovzdálí. 
 O půlnoci došlo ke slosování za-
koupených vstupenek, a protože 
sponzoři byli i tentokrát štědří, ne-
našel se snad jediný stůl, u kterého 
by chyběl některý z mnoha spon-
zorských darů.
A že atmosféra byla skvělá, tak po 
půlnoci na parket už nikdo nikoho 
nemusel zvát. Tančili všichni, kdo 
mohli. A komu zrovna nešly kroky 
polky či valčíku, tak využíval na-
bídku připraveného občerstvení.
Vedení školy děkuje Sdružení ro-
dičů a příznivců školy za přípravu 
a organizaci IV. společenského ve-
čera a také všem sponzorům, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu této 
již tradiční akce.

Mgr. Radek Pollo, 

ředitel ZŠ Bohumínská

IV. společenský večer ZŠ Bohumínská

NA BÍLÉ. V Beskydech byly ideální podmínky na lyžování. FOTO/ARCHIV

Již sedmým rokem přicházejí bu-
doucí prvňáčci na Základní školu 
Bohumínská, aby v rámci celoroč-
ního projektu „Předškoláci na Ka-
menci“ poznali budoucí spolužáky, 
pedagogy i školní budovu, a třeba 
také vyzkoušeli, jak se sedí ve škol-
ních lavicích. 
Naše škola pro ně už není úplně ci-
zím prostředím, protože si již na pod-
zim mohli v odpoledních hodinách 
vyzkoušet, jak vypadá vyučovací 
hodina. Avšak v úterý 12. března 
navštívili školu v době vyučování 
a užili si tak, jak pulzuje každý den. 
Na akci „Hledáme první třídu“ přišli 
většinou v doprovodu svých učitelek 
z mateřských škol Bohumínská, Slí-
vova, Jaklovecká a Zámostní, něko-
lik dětí dorazilo i s rodiči a prarodiči. 
Zájem byl veliký. Šedesát pět dětí bylo 
rozděleno do dvou skupin a postupně 
procházelo školou. V učebně chemie 

a fyziky obdivovali, jaká „kouzla“ 
umí nejstarší žáci školy. Sami si 
je pak také s úspěchem vyzkou-
šeli. V pracovně výtvarné výchovy 
zvládli za pomoci páťáků několik vý-
tvarných úkolů, v tělocvičně projevili 
značnou odvahu i zdatnost při překo-
návání náročné překážkové dráhy. 
Ve velké počítačové učebně se s chutí 
usadili na klín žákům sedmé třídy 
a vyzkoušeli si matematické učební 
programy pro nejmladší. Předško-
láci už také vědí, že ve škole máme 
velkou knihovnu, ve které si budou 
moci vypůjčit spoustu poučných i zá-
bavných knih. A když téměř na závěr 
navštívili třeťáky v hodině anglič-
tiny, mnozí už dokázali odpovídat na 
otázky paní učitelky na výbornou. 
V září určitě nepůjdou do školy s oba-
vami – vždyť už to tady dobře znají.

Mgr. Hana Smělíková, 

učitelka ZŠ Bohumínská 

Předškoláci na Kamenci

tANJA. Zpěvačka byla na Bohumín-
ské speciálním hostem. 
 FOTO/ARCHIV

PŘEDŠKOLÁCI. Budoucí prvňáčci si prohlížejí školu. FOTO/ARCHIV

Měsíc únor děti z Mateřské školy 
Komerční prožily ve znamení pohá-
dek. Vyvrcholením byl dětský kar-
neval, který se uskutečnil ve čtvrtek 
21. února v odpoledních hodinách 
v Kulturním domě v Muglinově. Do 
kulturního domu se dostavilo mnoho 
dětí s rodiči i prarodiči. O tom, že 
to bylo opravdu zábavné odpoledne, 
svědčil pestrý program. Karneval 
byl motivován cestou do daleké Af-
riky. Za pochodu a zpěvu úvodní 
písně „Jedeme do Afriky“ a písně 
„Pět minut v Africe“ děti navodily tu 
správnou africkou atmosféru. Násle-
dovalo vystoupení malých afrických 
tanečnic v originálních převlecích 
s tancem Hafanana. Po taneční im-
provizaci písně „Karneval“ pod 
vedením usměvavých učitelek z ma-
teřské školy a neustále fotografujících 

maminek a tatínků přicestoval klaun 
v buřince s mrkvičkovým nosem 
z Divadla Modrý slon, který měl 
pro děti připraveno hodně her, čin-
ností a soutěží, do kterých zapojil 
nejen děti, ale i dospěláky. Všichni se 
hodně nasmáli a pobavili.

Za kolektiv pracovnic Mateřské školy 

Komerční Vlasta Knoppová

Africký dětský karneval 

KARNEVAL. Děti navodily v Mugli-
nově správnou africkou atmosféru. 
 FOTO/ VOJTĚCH BARTA
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Od 20. března 2013 do 30. dubna 
2013 bude v prostorách slezsko-
ostravské radnice výstava prací 
studentů VŠB-TU Ostrava, Fa-
kulty stavební, zaměřená na vyu-
žití rozsáhlých ploch brownfieldů 
v Hrušově.
FAST v Ostravě řeší v současné 
době projekt s názvem „Partner-
ství pro české brownfieldy“, r.č. 
CZ.1.07/2.4.001/17.0033 s podpo-
rou finančních prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního 
rozpočtu. Projekt se zabývá spe-
cifikací brownfieldů a možnostmi 
jejich opětného zapojení do života 
města. V rámci projektu probíhají 

odborné semináře, studentské 
workshopy a je organizováno zapo-
jení studentů na krátkodobé praxe.
Loňský podzimní workshop byl za-
měřen na problematiku možného 
využití opuštěných a devastovaných 
ploch v Hrušově. Jedná se o plochy:
- bývalého chemického závodu 

v Hrušově,
- bývalé zóny bydlení (dělnická 

kolonie dolu Stachanov a che-
mického závodu), 

- areálu dolu Stachanov,
- sociálního brownfieldu kolem 

Staré cesty.
Studenti Fakulty stavební v Ostravě 
(obory Architektura a Městské 

inženýrství) ve spolupráci s hos-
tujícími studenty z VŠ v Brně, 
Olomouci a Ústí nad Labem se po-
kusili po provedení podrobné pro-
hlídky lokalit, zjištění historie a na 
základě výkladů vlastníků jednot-
livých areálů najít řešení, která by 
umožnila zapojení ploch do života 
města.
Všechny zájemce o výsledky pro-
jektu zveme k návštěvě výstavy. 
Výstava proběhne za spolupráce 
FAST a městského obvodu Slezská 
Ostrava.

Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.,

Odborný asistent na VŠB TU-Ostrava, 

FAST

Na pravobřežním území řeky Os-
travice, které se do roku 1919 
nazývalo Polská Ostrava a nyní 
Ostrava Slezská, se narodila řada 
významných politických, kultur-
ních a vojenských osobností. O ně-
kterých z nich se v současné době 
už ani neví či nepíše. Buď aby se 
nevědělo, či se doslova zapomnělo 
a žádná instituce ani školy mladým 
nepřipomínají, jakou roli sehráli 
v historii Slezské Ostravy.
Jednou z takových osobností byl ar-
mádní generál Lev Prchala, vynika-
jící voják a velitel v českých legiích 
v Rusku. Narodil se v tehdejší Pol-
ské Ostravě v roce 1892 v hornické 
rodině. V roce 1911 vystudoval re-
álné gymnázium (jen připomenutí – 
v té době byla započata stavba naší 
radnice – ukončena v r. 1913). Práv-
nickou fakultu vídeňské univerzity 
nedokončil. Během první světové 
války byl na ruské frontě v roce 
1916 zajat a vstoupil do České dru-
žiny legií, stál v čele střelecké di-
vize při obraně sibiřské magistrály. 
Prchalovou manželkou byla dcera 
ministra Kerenského. Po známé 
transsibiřské magistrále se dostal 
až do Vladivostoku a odtud domů. 

V Československé republice zastá-
val různé velitelské funkce a dotáhl 
to až na hodnost armádního gene-
rála. Když v r. 1937 zemřel T. G. 
Masaryk, byl Lev Prchala jedním 
z těch, kdo vynášeli jeho rakev ze 
Sloupové síně Pražského hradu.
Ve věcech zahraniční politiky 
i obrany byl oponentem prezidenta 
Beneše. V době zářijové mobilizace 
v roce 1938 byl velitelem IV. polní 
armády na hranicích s Rakouskem. 

Přesvědčoval prezidenta Beneše, 
abychom se bránili i bez podpory 
Anglie a Francie. Po záboru Sudet 
odešel Prchala do Polska do tvoří-
cího se čsl. legionu. Poté organi-
zoval odboj ve Francii a odtud pak 
po zabrání Francie Němci skončil 
v červnu 1940 v Anglii. V exilu od-
mítal prezidentovu vazbu na Sovět-
ský svaz. Po válce se do republiky 
nevrátil pro své politické i vojenské 
názory, věděl, co by ho doma čekalo. 
Byl zbaven hodnosti armádního 
generála. Britové ho nevydali. Do-
konce se celá záležitost dostala až 
k mezinárodnímu soudnímu dvoru. 
ČSR mu nakonec musela vrátit hod-
nost a vyplácet i generálskou rentu. 
Lev Prchala zemřel 11. června 1963 
v rakouském Feldbachu.
 
Poznámka: Stručný výňatek byl získán 

z článku „Osamělá cesta kontroverz-

ního generála Lva Prchaly“ redaktora 

MS	 Deníku	 –	 pana	 Boleslava	 Navrátila	

–	 sobotní	vydání	–	 16.	2.	2013.	Výňatek	

z článku byl sepsán se souhlasem pana 

redaktora Navrátila.

 
Výňatek z článku sepsal zastupitel 

Ing. Jiří Šárek 

SLEZSKÁ OSTRAVA/Šestý 
ročník hudebního festivalu 
Slezskoostravský Rock-Fest 
se uskuteční na Slezskoost-
ravském hradě 24. srpna.

„Festival se opět bude odehrávat 
na dvou pódiích – Nádvoří stage 
a Aréna stage,“ říká za pořadatele 
slezskoostravský zastupitel Bc. 
Marcel Pažický. Rock-Fest pořádá 
každoročně občanské sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu. Před 
šesti lety festival skromně začínal 
v restauraci Stará kuželna, letos se 
již potřetí uskuteční v celém areálu 
Slezskoostravského hradu.

Loni si Aleše Brichtu, Viléma 
Čoka nebo Tanju přišlo na hrad 
poslechnout přes tisíc návštěv-
níků festivalu. „Letos se lahůdkou 
a zlatým hřebem dozajista stane 
vystoupení skupiny Arakain. Stále 
populární kapela loni oslavila 
třicáté výročí svého působení,“ 
konstatuje Marcel Pažický. Jako 
další známé jméno festivalu uvádí 
brněnské Synkopy 61, které na 
české scéně působí úctyhodných 
53 let. „Přijedou také Kurtizány 
z 25. Avenue, které patří k domácí 
rockové elitě,“ vypočítává Pažický 
interprety, kteří v srpnu dorazí do 
Slezské Ostravy. 

Do dění na festivalu zasáhnou i čistě 
ostravské soubory. Crossoveroví 
Up! Great, power/speedmetalová 
Salamandra nebo instrumentálně 
jazz rockoví Acid Station. Návštěv-
níkům určitě udělá radost i polo-
dívčí rockový sextet z Ostravska 
Glayzy, který se na scéně pohybuje 
už dvě desetiletí. 
„Stejně tak jako v loňském roce 
i letos se na festivalu objeví zají-
mavý host ze zahraničí. Tentokrát 
to budou Cold Cold Ground, kteří 
dorazí až z Finska a přivezou s se-
bou porci temné a hlučné muziky,“ 
představuje další z vystupujících 
Marcel Pažický. /jk/

Přijedou Arakain, Synkopy 61 nebo finští Cold Cold Ground

Šestý Slezskoostravský Rock-Fest. V srpnu

Cyklus koncertů ve slezskoost-
ravské radnici, který se koná za 
podpory statutárního města Os-
travy, pokračuje koncertem 24. 
dubna 2013.
Program MUSICA GLOBUS 
slovenského barokního souboru 
SOLAMENTE NATURALI je 
symbiózou skladeb G. Ph. Tele-
manna a písní a tanců ze sloven-
ských, moravských, německých 
a anglických barokních rukopisů. 
Slovanskou lidovou hudbou in-
spirované Telemannovy skladby 
střídají rázné rytmy ze sloven-
ských hor, půvabná moravská ba-
lada o zakletém děvčeti, uhersky 
laděný verbunk nebo kurucké 
a židovské melodie. Malý hu-
dební výlet na britské ostrovy je 
barevným zpestřením převážně 

karpatsky, uhersky, židovsky 
a balkánsky laděného programu. 
Autorem programu a realizáto-
rem hudebních úprav melodií ze 
slovenských rukopisů je houslista 
a umělecký vedoucí souboru So-
lamente naturali Miloš Valent. 
Multiinstrumentálním sólistou 
programu je český hudebník Jan 
Rokyta, který v programu Mu-
sica Globus využívá kromě svých 
hlavních nástrojů cimbálu a zob-
cových fléten i zpěv a další, ori-
entální dechové nástroje. 
Koncert začíná v 19 hodin. Vstu-
penky za 100 Kč si můžete za-
koupit ve Slezskoostravské galerii 
od 10. dubna. Případné dotazy 
vám zodpovíme na tel. 599 410 
426 nebo 599 410 081. Více na 
www.slezska.cz.

Pozvánka na koncert

ARAKAIN. Populární kapela přijede na hrad. FOTO/ARCHIV

HRUŠOV. Výstava	potrvá	na	radnici	do	30.	dubna.	 FOTO/ARCHIV

Hrušovský brownfield očima studentů 
Fakulty stavební v Ostravě

Zapomenutí rodáci. Generál Lev Prchala
říjen 2009

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
12. 4. 2013  Ostravský muffin
12.–13. 4. 2013  Kdo to straší ve věži – soustředění mažoretek
19. 4. 2013  Dětská tisková konference pro děti a mlá-

dež ostravských školních časopisů 
19. 4. 2013 DEN ZEMĚ – v Komenského sadech (9.00–16.00 hod.) 

Akce je finančně podporována statutárním městem 
Ostrava.

20. 4. 2013  turnaj v ringu  – (8.00–15.00 hodin)
20. 4. 2013 Pod ulitou – přírodovědný výlet pro děti
22. 4. 2013  Uzávěrka zasílání básní do Almanachu 

2013
27. 4. 2013  Výlet za dobrodružstvím – předtáborové setkání 

s dětmi
CELÝ MĚSÍC:
Pondělí–čtvrtek 13.00–15.00 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ Rošťáci 
Pátek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub 
Příležitostně otevřené kluby: Časopis SVČ a Filmový klub, Miráci
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Ostravská huť v Kunčicích letos 
slaví 10 let od vstupu silného nad-
národního investora ArcelorMittal. 
Společnost patří nejen mezi vý-
znamné zaměstnavatele, ale podílí 
se i na podpoře celé řady nezisko-
vých a charitativních projektů v re-
gionu. U příležitosti významného 
jubilea jsme vyzpovídali Tapase 
Rajderkara, generálního ředitele 
ArcelorMittal Ostrava. 

V čem před deseti lety po-
mohl ostravské huti v oblasti 
společenské odpovědnosti 
vstup silného globálního in-
vestora?
ArcelorMittal má jako největší 
hutní společnost na světě velmi 
propracovanou globální strategii 
společenské odpovědnosti. Tuto 
strategii jsme převzali i v Ostravě. 
Veškeré naše aktivity se dělí do 
čtyř základních skupin: plnění cílů 
vůči zaměstnancům, životnímu 
prostředí a komunitám žijícím 
v okolí naší huti. To vše je podpo-
řeno transparentním řízením. 

Co děláte pro to, abyste měli 
spokojené zaměstnance?
Chceme, aby se každý náš zaměstna-
nec cítil pro naši huť nepostradatel-
ným. A to se týká jak zaměstnanců 
ve výrobě, tak v kancelářích. Jed-
náme se všemi důstojně a s respek-
tem a nebojíme se investovat do 
rozvoje našich lidí prostřednictvím 
kvalitního systému interního vzdě-
lávání. Ke spokojené práci nepatří 

jen různé benefity, ale i bezpečné 
pracovní prostředí a vhodné pra-
covní podmínky. Můžeme se poch-
lubit například tím, že průměrná 
doba, kterou u nás zaměstnanci pra-
cují, je více než 20 let. K tomu určitě 
napomáhá i nadstandardní mzda, 
kdy naši zaměstnanci pobírají v prů-
měru více než 34 tisíc Kč měsíčně. 

Mnoho zaměstnanců se vě-
nuje dobrovolnictví, jak je 
motivujete? 
Každoročně se u nás do dobrovol-
nictví zapojuje kolem dvou tisíc 
zaměstnanců. Za velmi pozitivní 
a funkční považuji náš grantový 
program pro zaměstnance, který 
u nás zdomácněl pod názvem Mini- 
granty. Program měl takový úspěch, 
že jej od nás dokonce převzala 
i naše mateřská společnost Arce-
lorMittal, a mohu tak říct, že myš-
lenka ostravských Minigrantů dnes 
funguje takřka po celém světě. 
V rámci Minigrantů mají zaměst-
nanci možnost podpořit „svou“ nezis-
kovou organizaci. Podmínkou je, aby 
organizaci dlouhodobě pomáhali ve 
svém volném čase. Částky, kterými 
podporujeme jednotlivé projekty, 

jsou až do výše 30 tisíc korun. Cel-
kem ročně podpoříme desítky pro-
jektů za přibližně 900 tisíc korun. 
Navíc mají naši zaměstnanci každý 
rok možnost pomoci vybrané nezis-
kové organizaci v rámci 1 pracovního 
dne, který společnost plně hradí.

Jedna věc je firemní dobro-
volnictví, ale jak je to s pod-
porou charitativních projektů 
v kraji?
Podpora lepšího života v regionu je 
jednou z nejviditelnějších činností 
v rámci celé strategie naší firemní 
odpovědnosti. Za deset let od pri-
vatizace Nové huti jsme podpořili 
neziskové, charitativní, sportovní 
a kulturní projekty celkem 458 mi-
liony korun, což je, myslím, hezká 
částka. Za tyto peníze můžete napří-
klad do každé školy v kraji, kterých 
je téměř tisíc, koupit 33 nových po-
čítačů v hodnotě 15 tisíc korun. Mů-
žete podpořit stovky různorodých 
projektů. Vybírat projekty, které si 
zaslouží naši pomoc, je velmi zod-
povědná a náročná činnost. Snažíme 
se nezapomenout na nikoho a po-
moc rozdělujeme mezi co nejvíce 
příjemců. 

Komu tedy pomoc konkrétně 
směřuje? 
Pokud bych to měl shrnout v obecné 
rovině, tak aktivně podporujeme 
v Moravskoslezském kraji technické 
vzdělávání, sociální projekty zave-
dených neziskových a charitativních 
organizací, kulturu a také oblast 
zdraví. Významnou součástí naší po-
moci je také spolupráce s okolními 
obcemi, které leží v bezprostřední 
blízkosti naší hutě. Za zmínku stojí 
také náš grantový projekt Regio-
granty, jejichž prostřednictvím od 
nás mohou neziskové organizace 
v našem kraji získat ročně částku až 
100 tisíc Kč. 

Můžete přiblížit podporu 
okolních obcí? 
Rádi se zapojujeme do projektů, 
které zlepšují život našich sousedů. 
Pomáháme zkrášlovat veřejná pro-
stranství, stavíme dětská hřiště, 
darovali jsme čisticí vůz, který děti 
pojmenovaly Mýval, vysazujeme 
stromy, vybavujeme školy a po-
skytujeme vzdělávací pomůcky. 
Projektů je tolik, že je ani nemohu 
všechny vyjmenovat. 

Vaše společnost se angažuje 
v podpoře technického vzdě-
lávání, proč?
Moravskoslezský kraj je založen na 
průmyslu a technických pracovníků 
tady bude vždy zapotřebí. Už dnes 
cítíme, že nám za pár let budou chy-
bět technicky vzdělaní odborníci, 

kteří odejdou do důchodu. Snažíme 
se proto oslovit již studenty posled-
ních ročníků základních škol a uka-
zujeme jim, že technické vzdělávání 
má budoucnost a že o kvalifikované 
odborníky bude vždy zájem. Bez 
lidí s technickým vzděláním ne-
bude tato země konkurenceschopná 
a český průmysl bude upadat. Pod-
porujeme proto jak střední, tak vy-
soké technické školy. 

Pokud jde o kulturu, větši-
na lidí si spojí ArcelorMittal 
hlavně s Colours of Ostra-
va, podporujete ještě další 
akce?
Kulturních akcí a institucí, které 
podporujeme, je celá řada a le-
tos chceme naši podporu ostrav-
ské kultury ještě značně rozšířit. 
Kromě toho jsme také založili dět-
ský sbor ArcelorMittal Gospel. Zpí-
vají v něm děti našich zaměstnanců 

a děti ze škol v našem okolí a dopro-
vází je rocková kapela. Perličkou je, 
že v kapele hraje na elektrickou ky-
taru i člen našeho představenstva. 

Proč se jako průmyslový 
podnik vůbec věnujete chari-
tativním projektům?
Charitativní činnost by měla patřit ke 
slušnému chování každé firmy, která 
to se společenskou odpovědností 
myslí vážně.  Kromě přímé podpory 
kraje, ve kterém podnikáme, se také 
jako průmyslový podnik musíme 
snažit, aby naše výrobní činnost 
měla na okolí co nejmenší vliv. Za 
posledních deset let jsme do ekologi-
zace našich provozů investovali čtyři 
miliardy korun, a snížili tak emise 
prachu o téměř 70 procent. Díky 
tomu už dnes splňujeme limity EU 
určené na základě nejlepších dostup-
ných technik, které vstoupí v platnost 
nejdříve od roku 2016.  /red/

tAPAS RAJDERKAR. Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava hovoří o spo-
kojených zaměstnancích i počítačích do škol. FOTO/ARCELORMITTAL

T. Rajderkar: Za 10 let jsme investovali 458 milionů do rozvoje regionu

Nemáte práci nebo Vám hrozí 
ztráta práce, chcete změnit kva-
lifikaci? Udělejte si představu 
o pracovních příležitostech a re-
kvalifikacích v dělnických i tech-
nických profesích, v administrativě 

i službách. Navštivte Burzu práce 
a rekvalifikací, s nabídkami i po-
radenským centrem na jednom 
místě. Opět na jaře pořádá DTO 
CZ, s.r.o., ve spolupráci s Úřadem 
práce v Ostravě.

Jarní burza se koná 23. dubna 2013 
od 10.00 do 18.00 hod. v DTO CZ 
(Mariánské náměstí 5, Ostrava – Ma-
riánské Hory, naproti bývalému Te-
lecomu). Podzimní burza proběhne 
v září. Vstup pro zájemce zdarma.

Burza práce a rekvalifikací

Duben v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
LETEM SVĚTEM – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy
4. RAKOUSKO – zábavný test pro děti
Na pasece roste kvítí – soutěž pro děti
Tulipán z lásky – výtvarná dílna – přáníčko pro maminky a babičky,
čtvrtek 25. 4.
Kalendář na celý rok – výroba nástěnného kalendáře – duben
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 22. 4. od 15.00 hodin
Historické hračky – výstava fotografií
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Milan Kundera, Zu-
zana Francková
DEN ZEMĚ 2013:
Životní prostředí a ekologie – výstava knih o životním prostředí 
a ekologii
Po stopách zvířat – zábavný kvíz – poznáš je?
Papírová váza na jarní kvítí – výtvarná dílna – stříháme, točíme, le-
píme, pondělí 22. dubna

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Jarní sluníčko – výtvarná dílna pro děti, vyrábíme papírové sluníčko, 
úterý 9. dubna během půjčování
Jsi jednička! – všeobecný test pro děti
DEN ZEMĚ 2013:
Chráníme Zemi – výstava tematicky zaměřených knih
Víš, co cítí Země? – malý ekologický test, úterý 23. dubna
1. Slavnost papíru – s dětmi z Lesní školky Heřmánkov (ale nejen s nimi 
– přijďte také s předškoláčky) vyrábíme ruční papír, dokreslujeme a na 
plotě vystavujeme vlastnoruční komiks „Když se kácí les…“ o průmys-
lové výrobě papíru, hledáme v chytrých knížkách…
Zveme vás na dvorek za knihovnou! Středa 24. dubna od 9.30 do 11.00 hod.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Panenská příroda – nástěnka plná informací a obrázků míst, která ještě 
zůstávají nedotčená industrializací
KOLOTOČ POZNÁNÍ – ZVÍŘATA – 2. část: duben–červen 
PŘÍRODA
Zachraňte nás! – test pro děti o ohrožených zvířatech a jejich ochraně
Šnečku, šnečku, vystrč růžky… – výtvarná dílna pro děti – z přírodních 
materiálů (ulity, papír,…) vyrábíme šnečky 4. a 11. 4., 13.00–15.00 hod.
DEN ZEMĚ 2013:
Mezi pouští a oázou – malá výstavka knih a materiálů o Africe, její kul-
tuře, devastaci a chudobě 
Zachraňte nás! – test pro děti o ohrožených zvířatech a jejich ochraně
Umí prase létat? – turnaj v oblíbené hře pro děti, která rozvíjí znalosti 
o zvířatech a jejich vlastnostech, pondělí 22. dubna, 13.00–15.00 hod.
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4–7) V novodobé historii prezentované 20. stoletím se pustošivé záplavy projevily nejvíce na počátku září roku 
1910, pak 3. srpna 1925 a 14.–15. června 1926. Velká povodeň se Ostravou prohnala 30. října 1936. Nepřetržité 
deště, které trvaly tři dny, způsobily 18.–20. května 1940 jednu z největších povodní v historii Slezské Ostravy.
Řeky Lučina a Ostravice tehdy vystoupily ze svých břehů a průtok Ostravice se zvýšil o 4,5 metru. Voda zaplavila 
níže položené domy v okolí Slezskoostravského hradu – katastrofálně byl rozvodněnými řekami postižen prostor 
v okolí jámy Hermenegild – Zárubek. Sloupec výšky vodní hladiny dosáhl v tomto prostoru úrovně, kdy bylo 
nutné k přepravě osob použít lodičky. Povodní byly těžce poškozené zejména kolonie jámy Hermenegild a „Na 
Vilémce“ (4, 5), které se nacházely u dnešní ulice Frýdecké a Podzámčí a tehdejší ulice Jičínského v blízkosti 
šachet, které zde kdysi stály. Poddolované a podmáčené objekty byly postupně demolovány a poslední domy 

zmizely v letech 1953–1957. Terén 
byl zavezen haldovinou a obyva-
telé našli nový domov převážně 
v Jubilejní kolonii v Kunčičkách. 
Povodeň, která zasáhla Slezskou 
Ostravu v roce 1940, se stala 
osudnou pro kolonii „Na Cent-
rálce“ (6,7), která stála těsně při 
soutoku Lučiny s Ostravicí. V dů-
sledku svého umístění na nízko 
položeném ostrohu trpěla kolonie 
nejen poddolováním, ale přede-
vším četnými záplavami. Devět 
domů z roku 1873, které tvořily 
kolonii, bylo podmáčeno a staly se 
hygienicky nezpůsobilými k obý-
vání. Proto jejich část byla zbo-
řena již koncem dvacátých let 20. 
století. Definitivní konec její exis-
tence pak nastal po povodni v roce 
1940, kdy došlo k její likvidaci. 
Není bez zajímavosti, že jedním 
z obyvatelů kolonie „Na Cent-
rálce“ byl jistý čas také významný 
ostravský umělec akad. Sochař 
Augustin Handzel (1886–1952). Ve 
svých vzpomínkách uvádí: „… Tu jsem žil do šestnáctého roku (v Šalamounské kolonii), potom jsme se stěhovali 
na Centrálku do kolonie koksařů nedaleko Wilczkova zámku. Z jara, když se vylily vody Ostravice a Luciny, 
často zatopilo i Centrálku. Chudoba nikdy mnoho nemívala a ještě jednou dvakrát do roka to málo divoká voda 
odnášela. Dnes v těchto místech rostou topoly, stará Centrálka je dávno zbouraná. Otec i matka tu dožili, ale 
my děti jsme odtud utíkaly, sotva jsme povyrostly…“
Přiložené snímky vybrané z většího konvolutu pocházejí ze soukromého alba a nebyly dosud zveřejněny. Byly 
pořízeny bezprostředně po skončení povodně a jsou unikátní tím, že se nedochovaly původní negativy filmů.

Nebezpečí povodní přicházelo z Beskyd

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

1) Jak je patrné z přiloženého nákresu, ještě okolo roku 1800 neprobíhal tok řeky Ostravice tak přímočaře, 
jako je tomu dnes. Řeka procházela četnými oklikami, řečiště nebylo nijak hluboké a široké, proto při vy-
datnějších deštích nebo při rychlém jarním tání sněhu docházelo k povodním. Odedávna za každé povodně 
Ostravice jako typická horská řeka demonstrovala svou moc, ničila vše – rvala břehy, měnila úrodná pole 
ve dravé koryto, její řečiště bylo pohyblivé jako její voda. Z historie je známo, že v roce 1531 změnila za 
povodně Ostravice svůj tok na několika místech. Bez ohledu na hraniční smlouvy poškodila jezy, zvláště pak 
jez Ostravský. V roce 1553 řeka za povodně dokázala roztrhat dokonce i „Velký most, takže ani kůl v řečišti 
nezůstal.“ A tak ostravští „museli vystavět nový most a biskup Stanislav Pavlovský svolil, aby se vybíralo 
mýtné z vozů a dobytka…“

Podle názorů ostravských vodohospodářů se řeka Ostravice výrazným způsobem odlišuje od ostatních morav-
ských toků. Její průtok před vystavěním přehrady Šance na Ostravici měl kolísavou tendenci, v zimních měsících 
v důsledku opožděného tání sněhu byl nižší, v létě a na podzim krátkodobé dešťové srážky způsobovaly zvýšení 
hladiny, voda ze svých břehů vystupovala a zaplavovala okolí.

2–3) Povodně se každoročně opakovaly a jejich ničivá síla způsobovala Ostravě veliké škody. Proto starosta Anton 
Lux po obrovské povodni v roce 1880 navrhl zregulovat břehy Ostravice. Navrhovaný projekt se uskutečnil až v roce 
1924 za účasti ostravských stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého. Kamenné zdi kolem řečiště Ostravice posta-
vené na pilotovaných základech vyztužené betonovou deskou jsou dodnes patrné zejména v prostoru Mostu Miloše 
Sýkory a Nové radnice. Obdivuhodnou odolnost kamenné zdi prokázaly v nedávné minulosti, když dokázaly odolat 
i agresivnímu průmyslovému znečištění vody, jak dokládá i tato pohlednice „Nábřeží Ostravice, krajský soud“, 

kterou vydal na počátku třicátých 
let knihkupec, nakladatel a anti-
kvář A. Perout. Na další pohlednici 
„Nábřeží Ostravice s novou rad-
nicí“ (Ostravica – Quai mit neuem 
Rathaus, JGMO 1932, Foto Wenzel)
(3), která prošla poštou 12. 7. 1932, 
je zachycena silně vzedmutá hladina 
řeky. Extrémně vysoký průtok je pa-
trný i z toho, že hladina Ostravice 
dosahuje téměř k hřebenu kamen-
ných zdí, které na každé straně mají 
výšku 6,5 metru. Podobná hrozivě 
působící situace byla k vidění i v roce 1997, kdy hladina řeky sahala jen několik centimetrů pod okraje ochranných 
zdí. Prozíravá realizace výstavby ochranných zdí ve spojení s prohloubením koryta řeky výrazným způsobem při-
spěla k zamezení záplavy města. Za budovou Nové radnice, kde kamenné ochranné zdi končí a regulace toku řeky 
pokračuje navršenými travnatými valy po obou směrech, se voda dostala až do Komenského sadů a na sídliště 
Kamenec. Současná generace tak znovu viděla nejen sílu rozvodněné Ostravice, nýbrž byla svědkem i toho, jak tato 
řeka ve spojení s ničivou sílou řeky Odry způsobily zánik celé městské části Slezské Ostravy – Hrušova.
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Zumba s Žančou: • Každé úterý 
na Janáčkově konzervatoři a kaž-
dou středu v KD Michálkovice, 
více na www.zumbaszancou.cz.

Uděláme za Vás•  – údržba bytů, 
R.D., domácností, čištění dom. 
odpadů, malby, nátěry, vysoko-
tlaké čištění z. dlažeb, výškové 
práce, instalatérské práce, ob-
klady, dlažby, plov. podl., rekon-

strukce koup., kuchyní, sanitární 
tech. montáž a demontáž, vy-
klízení a odvoz nepotř. věcí aj. 
služby po dohodě. Šobich Petr, 
OVA, 731 259 193.

Pro naše konkrétní klienty • 
hledáme byty, RD, pozemky, 
kanceláře apod. v lokalitě Slez-
ská Ostrava, Ostrava a okolí. 
Tel.: 602 772 668.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v dubnu 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. dubna 2013

www.slezska.cz

Inzerce

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 22.4. do 3.5. 2013
22. dubna
Slezská Ostrava                   Nová Osada u ul. Bernerovy
                                              Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou

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

23. dubna
Antošovice                           Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov                               Antošovická křiž. s ul. U Štěrkovny (u kont. na separovaný odpad) 
                                           Lamař křiž. s ul. Koblovskou

Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
Blatouchová naproti č. 272

24. dubna
Muglinov                           Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
                                          Olešní křiž. s ul. Zemanskou

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

25. dubna
Heřmanice                        Požární u hasičské zbrojnice 
                                          U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou

Banášova křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova křiž. s ul. Marešovou
Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č. 50–52
Kubínova parkoviště mezi č. 58 a 56

29. dubna
Slezská Ostrava                Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku
                                          Bohumínská (Kamenec) parkoviště za domem č.40–48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 57 
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60

2. května
Kunčice n. Ostravicí         Bednářská křiž. s ul. Sladovou
                                          Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou

U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou
Kunčičky                          Škrobálkova křiž. s ul. Pstruží
                                          Pstruží křiž. s ul. Nadační

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

3. května
Hrušov                                                                        Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
Verdiho u domu č. 4
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Kunčice n. Ostravicí         Ostravického křiž. s ul. Zdobnou
Slezská Ostrava                                                                           Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Hormistrů křiž. s ul. Pastrňákovou
Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Do přistavených kontejnerů uklá-
dejte jen velkoobjemový odpad, 
nepřeplňujte je a neukládejte do 
nich nebezpečný odpad a elektro-
odpad, jež lze bezplatně uložit do 
některého z 13 sběrných dvorů OZO 

Ostrava s.r.o. Velkoobjemový nebo 
nebezpečný odpad z domácností 
lze ve sběrných dvorech odkládat 
celoročně. Sběrné dvory neodebí-
rají stavební odpad! Další informace 
naleznete na webových stránkách 

www.ozoostrava.cz nebo na bez-
platné telefonní lince 800 020 020. 
Kontejnery na objemný odpad z do-
mácností nejsou určeny pro podni-
katelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Objemný odpad z domácností

  9 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  1. 7. - 5. 7.
 2.  8. 7. - 12. 7.
 3.  15. 7. - 19. 7.
 4.  22. 7. - 26. 7.
 5.  29. 7. - 2. 8.
 6.  5. 8. - 9. 8.
 7.  12. 8. - 16. 8.
 8.  19. 8. - 23. 8.
 9.  26. 8. - 30. 8.

  cena 2 900,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny 
 vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

PEUGEOT FINANCE

Kombinovaná spotřeba: 6,0 l /100 km, emise CO2: 139 g/km pro motor 1.4 VTi 98 k. Cena 239 000 Kč obsahuje bonus 30 000 Kč platný při výkupu stávajícího vozu zákazníka. Více na peugeot.cz. 
Foto je pouze ilustrativní.

Využijte jedinečnou příležitost a pořiďte si Peugeot 308 s ABS, ESP, 6 airbagy, manuální klimatizací, tempomatem, rádiem s CD 
a MP3, předními mlhovými světlomety, centrálním zamykáním a elektrickým ovládáním předních oken za skvělých 239 000 Kč.


