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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/V so-
botu 25. května se koná 
na Slezskoostravském hra-
dě tradiční Den Slezské.

„Chtěl bych co nejsrdečněji pozvat 
všechny občany našeho obvodu. 
Den Slezské je pro nás velkým 
svátkem. Každoročně slavnosti 
navštěvuje stále více lidí, snažíme 
se, abychom program vždy o něco 
vylepšili,“ říká starosta Slezské 
Ostravy Ing. Antonín Maštalíř. 

Dvanáctihodinový maraton začne 
v 10 hodin dopoledne, skončí ve 
22 hodin večer.
Slavnosti začnou vystoupením dětí 
a žáků mateřských a základních 
škol Slezské Ostravy. V 11 hodin 
přijde na řadu úvodní slovo sta-
rosty a místostarostů a také hlav-
ního sponzora. 
Opět je letos na programu soutěž 
o nejlepší tradiční slezské jídlo 
bigos. „Tuto soutěž jsme začali na 
hradě pořádat už v roce 2007. Jsme 

jediní pořadatelé takové soutěže 
v České republice, z vaření bigosu 
se stala skvělá tradice,“ komentuje 
každoroční gurmánský svátek sta-
rosta Maštalíř. 

Pozor na parkování
Kvůli stavebním úpravám kolem 
hradu letos bude obtížnější parko-
vání. Z velkého parkoviště u hradu 
je nyní staveniště. Návštěvníci Dne 
Slezské budou moci zdarma zapar-
kovat na výstavišti Černá louka 

(k tématu podrobněji na str. 2). 
Děti se na Dni Slezské mohou ba-
vit celý den. V provozu bude velký 
řetízkový kolotoč, nafukovací sklu-
zavka nebo dětský vláček. 

Hlavní hvězdou Chodúr
Hlavní hvězdou večera se pak 
stane Martin Chodúr s kapelou 
MACH 5. „Koncert bude složený 
z autorských písní z nového alba 
Manifest, ale zároveň i světozná-
mých hitů,“ slibuje Chodúr. „Půjde 

o energií nabitý program a doufám, 
že se všichni budou dobře bavit. 
Vždycky rád vystupuji v Ostravě, 
protože jsem Ostravák a domácí pu-
blikum je vždy to nejlepší. Krásné 
prostředí hradu navíc jistě dodá 
koncertu na atmosféře a bude to pro 
nás pro všechny nezapomenutelný 
zážitek,“ dodává zpěvák. 
Letos se koná již devátý ročník Dne 
Slezské, vstupné je zdarma. Přesný 
program na www.slezska.cz.

/jk/

Na Slezskoostravském hradě se chystají tradiční slavnosti obvodu

Den Slezské 25. 5. Přichází devátý ročník

VSTUPNÉ 

ZDARMA

MARTIN CHODÚR

SPoUSTA ATRAkcí A DAlší ZábAVy NejeN PRo DěTi

   

KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ „SLEZSKÝ BIGOS“

ABBA REvIvAL A REvIvAL KROKy MICHALA DAvIDA

Pořadatel akce

INDIÁNSKÁ STEZKA PRO DĚTI

www.SLEZSKA.CZ

Hlavní partner akce

10.00 – 22.0025. 5.

Na kostel sv. Františka a Viktora 
v Ostravě-Hrušově čekají vý-
znamné události. Dne 23. května 
letošního roku to totiž bude již 
120 let, kdy byl slavnostně vysvě-
cen. Kostel není významný pouze 
svou sakrální stavbou, postavenou 
podle skici Heinricha von Ferstela, 
významného architekta své doby 
(něco jako např. Kaplický v sou-
časnosti), ale je vzácností také 
pro Slezskou Ostravu – od února 
r. 2010 je prohlášen kulturní pa-
mátkou. Slezská Ostrava má tedy 
na svém území opravdovou vzác-
nost – architektonickou stavbu 
s velmi pohnutým osudem. 
Můžete se zeptat: Jaký osud může 
mít kostel? 
Tak především, kostel stojí na břehu 
řeky Odry, která v době II. sv. války 
dělila Čechy od Pruska. Jeho zvony 
tak byly několikrát odňaty do války 
(ale to byl osud mnoha zvonů v Če-
chách). Po léta byl vystaven emisím 
z blízkých průmyslových závodů, 

je poddolován, prošla jím voda, 
největší ta v r. 1997, kdy dosahovala 
do výše 3,5 m. S povodní je spojeno 
několik zvláštních úkazů – neporu-
šené ruce sochy Panny Marie Lurd-
ské, sepjaté k modlitbě (ostatní 
části sochy voda zničila, nic z ní 
nezbylo), nebo váza s růžemi, která 
proplula celým kostelem a při opa-
dávání vody se usadila neporušená 
na své původní místo na oltáři. 
Několik zvláštností je spjato také 
s knězem P. F. Bijokem, který zde 
sloužil 38 let – po jeho smrti pře-
staly vyzvánět zvony, funkční byl 
po léta pouze umíráček; věžní ho-
diny přestaly ukazovat čas, zasta-
vily se… 
Po povodni se vykonaly záchranné 
práce, které byly však jen částečné. 
Posléze se ze vznosné fary stala 
neobyvatelná stolařská dílna, farní 
zahrada zpustla, kostel byl téměř 
na odpis a možná by dnes již nestál, 
kdybychom se s nově příchozím pa-
nem farářem nezačali snažit o jeho 

záchranu; a to především o opravu 
vzácné cihlové věže a vitrážových 
oken (tzv. bucny, kterými se mohou 

chlubit jen další dva kostely v České 
republice). Kostel se pokoušíme 
oživit také po kulturní stránce. Od 
roku 2010 jsme zde uspořádali již 
20 kulturních akcí, hlavně koncertů 
(2x Marie Rottrová, Eva Dřízgová, 
Jaroslav Wykrent, pěvecké soubory 
Ostravské univerzity nebo VŠB- 
-TU, ale i Waldorfské školy a další). 
Kostel také pomáhá – uspořádali 
jsme např. mimo jiné benefiční 
koncert, jehož výtěžek byl věnován 
na léčbu nemocné holčičky. Kromě 
toho tady proběhlo již několik vý-
stav a přednášek. 
Co nás čeká do budoucna? Měli 
bychom dokončit obnovu a opravy 
vitráží (zbývá jich 6). Na opravy če-
kají věžičky na kostele, které jsou 
v havarijním stavu, a také původní 
dřevěné lavice a dveře. V dezolát-
ním stavu je dlažba v okolí kostela, 
která byla poničena již při stavbě 
dálnice a na kterou se marně sna-
žíme získat finance, stejně jako na 
opravu varhan, které jsou jedny ze 

tří největších varhanních nástrojů 
v Ostravě.
Pokud byste chtěli a měli zájem 
opravy našeho kostela třeba jen 
malou částkou podpořit, můžete 
zaslat dárcovskou DMS ve tvaru 
DMS CHRAMSRDCE na číslo 
87 777. Zaslaná DMS stojí 30 Kč, 
z toho 27 Kč přijde na konto na-
šeho kostela.
Jak tedy oslavíme nastávající vý-
ročí? Rozhodli jsme se tentokrát 
především pro duchovní prožitek. 
Avšak v neděli dne 12. 5. 2013 od 
16.00 hod. čekáme vzácnou ná-
vštěvu a veliký umělecký zážitek. 
Přijede herec Jan Přeučil a houslista 
Jaroslav Svěcený se svým úspěšným 
představením Gala pro Gogola. 
Všechny zájemce o kulturní záži-
tek velice srdečně zveme a těšíme 
se na společná setkání. 
Více na webových stránkách 
www.farnost-ostrava-hrusov.org.

Miriam Prokešová, Společnost pro pa-

mátkovou obnovu hrušovského kostela

Hrušovská kulturní památka slaví 120. výročí svého posvěcení

KOSTEL. Hrušovská památka slaví 
jubileum. FOTO/JAN KRÁL
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Okolí 
hradu se mění. Parkování je 
nyní problematické.

Kolem Slezskoostravského hradu 
panuje v těchto týdnech čilý sta-
vební ruch. „Upravujeme celou plo-
chu od hradu až k pumpě Shell na 

Těšínské ulici,“ říká Karel Burda, 
ředitel společnosti Ostravské vý-
stavy a.s. Takzvaná 2. etapa úprav 
okolí Slezskoostravského hradu 
začala letos v březnu a skončit má 
přesně po roce, v březnu 2014.
V okolí hradu vznikne díky 
dvěma travnatým svahům obdoba 

přírodního amfiteátru, kam se ve-
jde i deset tisíc lidí. Děti se v are-
álu budou moci projíždět na kolech, 
v zimě potom půjde z kopců sáň-
kovat. Přibudou přípojky elektřiny 
stejně jako zcela nová kanalizace. 
Pro návštěvníky hradu vzniknou 
nové parkovací plochy. Nyní je 

parkování kvůli stavebním úpra-
vám u hradu velmi komplikované.
„Návštěvníci hradu mohou nyní 
zdarma parkovat v prostorách Vý-
staviště Černá louka, kde je k dis-
pozici 360 parkovacích míst. Tato 
parkovací místa mohou využít i ná-
vštěvníci Dne Slezské, který se na 

hradě koná v sobotu 25. května,“ 
informuje ředitel Burda. „Po zapar-
kování auta lidé jen přejdou lávku 
a u hradu jsou během pěti minut. Ur-
čitě je lepší zaparkovat na výstavišti 
než hledat volné místo v uličkách 
kolem hradu,“ dodává Burda.

/jk/

Návštěvníci hradu zaparkují zdarma na Výstavišti Černá louka

Slezskoostravský hrad. Okolí plné změn

Bc. Milena Kolková, ředitelka MŠ 
Bohumínská ve Slezské Ostravě, 
byla oceněna statutárním městem 
Ostrava jako výrazná pedagogická 
osobnost.
Oceňování pedagogů ostravských 
škol se konalo v Divadle loutek 
Ostrava ve středu 27. března. 
Jako každý rok na svátek Dne uči-
telů bylo vybráno celkem patnáct 
nejlepších pedagogů. Oceňování 
probíhalo tradičně ve dvou kate-
goriích. Osm učitelů bylo zvoleno 
v kategorii Ocenění za dlouho-
letou tvůrčí pedagogickou čin-
nost a zbylých sedm vyvolených 
v kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost.
„Byla jsem oceněna vedením ost-
ravské radnice za svou práci, čehož 
si moc vážím. Je to moje první oce-
nění, zvláště pak v tak významné 
kategorii,“ řekla Kolková. 

Ředitelka MŠ Bohumínská se věnuje 
práci v mateřských školách již pět 
let. I když po vystudování střední 
pedagogické školy se dala na ces-
tovní ruch, vrátila se zpátky k mate-
řinkám. „Svou práci pedagoga jsem 
začala v roce 2008 v alternativní ma-
teřské škole ve Frýdku-Místku. Poté 
jsem se vrátila zpátky do Ostravy 
a začala jsem učit v MŠ Chrustova 
ve Slezské Ostravě. Na starost jsem 
měla mimo jiné také Antošovice, při-
čemž jsem začala studovat speciální 
pedagogiku na Ostravské univerzitě. 
Po posledním konkursu jsem v MŠ 
Bohumínská“, doplnila Kolková. 
I když pracovní pozice Mileny 
Kolkové jsou různorodé, o své pra-
covní budoucnosti měla jasno. Celá 
její rodina totiž pracuje ve školství. 
„Moje prababička byla první učitel-
kou v česky mluvící mateřské škole 
v Ostravě.“ Helena Čmelová

Výraznou pedagogickou osobností je Milena Kolková

Zahradnictví Korner pořádá od 3. 
do 5. května 8. prodejní zahradnic-
kou výstavu ve svém areálu v Os-
travě-Koblově. Chystá se spousta 
atrakcí pro děti i dospělé včetně 
bohatého občerstvení. 
Během výstavy vystoupí Heidi 
Janků (v neděli v 15.00 hodin), 
skupina Šajtar, dětská cimbálová 
muzika z Lužic u Hodonína, klaun 
Hopsalín a další. Velmi zajímavé 
pak bude sobotní dřevorubecké 
klání Timbersports s mistrem 

Evropy a vicemistrem světa Mar-
tinem Komárkem.
Prodejní výstava začne již v pá-
tek 3. května, ale slavnostně bude 
zahájena až v sobotu 4. května 
v 9 hodin. Zahájení se má zúčast-
nit starosta Ing. Antonín Maštalíř.
Poslední, sedmou prodejní výstavu 
pořádali v zahradnictví v Koblově 
před deseti lety. Teď se při 25. vý-
ročí firmy k tradici vrací. Během 
výstavy se v Zahradnictví Kor-
ner chtějí zaměřit hlavně na děti. 

I když na ty se svým způsobem 
zaměřují už dnes. Naproti areálu 
je vybudován dětský koutek, ve 
kterém žijí tři pštrosi, kanadské 
krůty nebo kačeny. 
„Všechny potřebné údaje o při-
pravované výstavě se lidé dozvědí 
na našich internetových stránkách 
www.korner.cz,“ uvádí Ing. Kris-
tian Korner, který velké zahrad-
nictví v Koblově postavil v roce 
1995 a o rok později také otevřel.

/red/

8. prodejní zahradnická výstava 
Zahradnictví Korner

OCENĚNÍ. Milenu Kolkovou ocenilo město Ostrava. FOTO/HELENA ČMELOVÁ

Důležité informace pro občany

V souvislosti se zvyšováním kva-
lity sociálních služeb městský 
obvod Slezská Ostrava přistou-
pil ke změně dodavatele stravy. 
S účinností od 1. 5. 2013 bude 
přípravu pokrmů pro uživatele 
pečovatelské a odlehčovací poby-
tové služby zajišťovat společnost 
UNIBEST CZ, s.r.o. 

Pro všechny zájemce pečovatel-
ské služby máme nově připrave-
nou nabídku možnosti výběru 
obědů ze čtyř druhů hlavních 
jídel. Pro potřeby dietního stra-
vování uživatelů je zajištěna 
rovněž eventualita výběru di-
etního pokrmu (tzv. šetřící di-
eta). Cena obědu je společností 

UNIBEST CZ, s.r.o., stanovena 
ve výši 60 Kč. Cena dovozu ve 
výši 12 Kč. 
V rámci pečovatelské služby je 
možné využít nabídku další po-
moci a podpory při péči o vlastní 
osobu a domácnost (př. nákup, 
úklid, hygiena, pochůzky, do-
provod apod.). V případě Vašeho 

zájmu se můžete prosím obrátit 
na níže uvedené pracovníky od-
dělení sociálních služeb měst-
ského obvodu Slezská Ostrava.

Sociální pracovnice:
Bc. Kateřina Krenželoková
Tel.: 596 613 711
Mob.: 725 567 937

Bc. Alžběta Hyklová
Tel.: 596 613 711
Mob.: 725 533 227 
Věříme, že rozšířením nabídky 
stravování přispějeme k celkové 
spokojenosti všech uživatelů pečo-
vatelské služby. 

Bc. Darina Kolková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

Pečovatelská služba

Vážení občané, 
dle obecně závazných vyhlášek 
č. 9/2012 a č. 5/2013 statutárního 
města Ostravy, které upravují tr-
valé označování psů a evidence 
jejich chovatelů, jsou chovatelé 
psů chovaných na území statutár-
ního města Ostravy, městského 
obvodu Slezská Ostrava povinni 
nahlásit do evidence vedené na 
Úřadě městského obvodu Slezská 

Ostrava, odboru technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů, 
u pana Ing. Davida Bořuty údaje, 
kdy byl pes označen čipem (pří-
padně tetováním).
Chovatel psa doloží potvrzení 
vydané odborně způsobilou oso-
bou, která provedla označení psa 
čipem (potvrzení musí obsahovat 
evidenční číslo a typ čipu, datum 
označení psa čipem).

Chovatelům psů s trvalým byd-
lištěm na území města Ostravy, 
kteří nechají v roce 2013 označit 
svého psa elektronickým čipem, 
bude dle rozhodnutí Rady města 
poskytnut příspěvek – peněžitý 
dar ve výši 100 Kč. 
Tento příspěvek bude vyplacen 
odborem financí a rozpočtu na po-
kladně Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava, a to po 14 dnech 

od nahlášení do evidence chova-
telů (viz výše). Chovatel musí dolo-
žit čestné prohlášení o tom, že má 
uhrazeny veškeré poplatky a nemá 
vůči městskému obvodu ani městu 
neuhrazené pohledávky. Těmi jsou 
například dlužné nájemné z bytu 
a služeb s tím souvisejících, dlužné 
nájemné za nebytový prostor, 
dlužné nájemné za pronájem po-
zemku, správní poplatky, poplatky 

za komunální odpad, neuhrazené 
pokuty a podobně. Toto čestné 
prohlášení bude připraveno pro 
chovatele psa zároveň s darovací 
smlouvou na pokladně úřadu. 
Tento příspěvek se bude vyplácet 
pouze v roce 2013 a pouze cho-
vatelům, jejichž pes byl označen 
čipem v roce 2013.

Ing. Jiřina Gáliková,

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

Příspěvek chovatelům psů na trvalé označování psů elektronickým čipem

VÝSTAVA. Zahradník Ing. Kristian Korner obnovuje tradici po deseti letech. 
 FOTO/JAN KRÁL

ZMĚNY. Okolí Slezskoostravského 
hradu se proměnilo ve veliké stave-
niště. FOTO/JAN KRÁL
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Již tradičně pořádala ZKO Os-
trava-Kunčice o předvelikonoční 
sobotě – 30. března – závod Ve-
likonoční Kunčičák. Spoustu 
přihlášených závodníků odstra-
šila předpověď počasí, závodilo 
tedy nakonec 25 psů. Předpověď 
se naštěstí nevyplnila a k pří-
jemné atmosféře přispělo i svítící 
sluníčko. 
K posuzování psů byli delegováni 
V. Staniová a J. Surovec a k pro-
vádění obranářských prací figu-
ranti K. Černoch a R. Parolek. 
Závodilo se v kategoriích Baby 
show, IPO-VO, ZM a IPO1 a mohli 
jste zhlédnout výkony různých 
plemen a kříženců. V kategorii 
Baby show se nám představilo 
šest psů v tříminutové exhibici 
poslušnosti následované ukázkou 
začátků obran. V této kategorii 

se suverénní vítězkou stala Bětka 
Švandová s fenou NO Emmi Vi-
kar se ztrátou jediného bodu. 
V kategorii IPO-VO jsme měli 
možnost vidět velmi vyrovnané 
výkony a u prvních pěti míst 
opravdu záleželo na každém 
bodíku. Největší počet bodů si 

odnesla Michaela Kutálková se 
psem AUO Born to Win Carcas-
sonne Tolugo.
Výsledné pořadí v kategorii ZM 
rozhodly výkony na obraně. Nej-
lepší výkon a celkové první místo 
získal pes BOM Artifex Regina 
Canina Martiny Broskevičové, 
Královskou kategorii tohoto zá-
vodu musel pro nedostatek závod-
níků narychlo doplnit Radoslav 
Parolek s fenou VK Ice Queen 
Stanios a i přesto, že fena hárala, 
předvedla nejlepší výkon a získala 
první místo. 
Specialitou Velikonočního Kun-
čičáku je ocenění Pes sympaťák 
a to letos zaslouženě získal kří-
ženec Bongo Hany Baršové. Byly 
předány poháry a bohaté ceny od 
sponzorů. 
Anna Juráková, ZKO – Ostrava Kunčice

Společnost Technoprojekt a.s. 
v současné době nabízí k prodeji 
pozemky, na kterých stál zámek 
v Kunčicích. Zámek ze 17. století 
vyhořel v roce 1999 a dnes jsou 
na místě zbytky obvodových stěn 
v podobě suti, obsahující histo-
ricky cenný zdicí materiál. 
„V dané chvíli pozemky prodáváme, 
ale přáli bychom si, aby nový majitel 
pozemek využil z pohledu historic-
kého přemostění, aby se tak alespoň 
část historie podařila zachránit tím, 

že se nový objekt postaví na pů-
vodním půdorysu zámku a využije 
se alespoň částečně zdicí materiál, 
který na místě zůstal,“ říká před-
seda představenstva Technoprojektu 
Ing. Martin Zuštík. Společnost po-
zemky získala v letech 2005 a 2006. 
„Chtěli jsme zde vybudovat galerii 
pro mladé umělce, jednali jsme s os-
travskými uměleckými školami, ale 
naše plány překazila krize a nedo-
statek volných zdrojů,“ vysvětluje 
předseda představenstva. Nevyšel 

ani záměr vybudovat v Kunčicích 
moderní autosalon. V roce 2009 
prozkoumávali pozemek archeolo-
gové, ale na žádný výrazný objev 
nenarazili. 
„Velkým zájmem obvodu je, aby 
se celé území na místě zámku 
v Kunčicích zkulturnilo,“ říká Bc. 
Karel Kosmák, vedoucí odboru 
územního plánování a staveb-
ního řádu. Obvod Slezská Ostrava 
velmi stojí o to, aby se našel ně-
kdo, kdo najde pro zatím ladem 

ležící pozemek adekvátní využití. 
Kosmák připomíná, že pozemek 
plný suti se stává zdrojem stíž-
ností občanů žijících v Kunčicích. 
„Současného vlastníka jsme vy-
zvali, aby zbylou suť z pozemku 
odstranil do 31. 8. 2013,“ infor-
muje Kosmák. „To místo má svoji 
hodnotu. Nechceme tedy odvážet 
úplně všechno. Pokud se nám ne-
podaří najít kupce, odstraníme 
alespoň přední val starého zdiva 
a vše urovnáme tak, aby současný 

stav co nejméně vadil,“ ujišťuje 
předseda společnosti Technopro-
jekt Martin Zuštík.  /red/ 

SLEZSKÁ OSTRAVA/Elektři- 
na, zemní plyn, potraviny, voda 
jsou základní prostředky, kte-
ré musí každý z nás platit, a to 
jsou v dnešní době nemalé fi-
nanční náklady. Narůstání cen 
právě těchto komodit není 
dobrou zprávou pro větší fir-
my, natož pak pro domácnosti.

Běžný občan nemá čas obíhat 
všechny dodavatele energií a studo-
vat jejich složitě sepsané smlouvy 
a podmínky, které obvykle přesa-
hují několik stran.
Představitelé Slezské Ostravy za 
aktivní podpory starosty Ing. An-
tonína Maštalíře přišli s iniciativou 
po vzoru města Říčan, které jako 
první využilo ke snížení nákladů 
na energie elektronické aukce. 
Tímto krokem se podařilo v Říča-
nech od března tohoto roku snížit 
ceny o cca 16 % u elektrické ener-
gie a téměř 30 % u zemního plynu. 
Do celé akce se zapojilo celkem 
500 domácností. 
Slezská Ostrava jako jeden 
z městských obvodů Ostravy už 
několik let využívá elektronické 

aukce u veřejných zakázek, a to 
v rámci tzv. Systému sdružených 
nákupů, který město zavedlo 
v roce 2010 pro všechny orga-
nizace města. Díky e-aukcím 
město ušetřilo už přes 170 mi-
lionů korun. Samotný městský 
obvod šetří tímto způsobem na-
příklad u energií, zemního plynu 
či telekomunikací. Nyní budou 
mít podobnou možnost i místní 
občané a podnikatelé.
Na radnici Slezské Ostravy byl 
ustanoven tým – zastupitel RSDr. 
Alois Krkoška, zaměstnanec zařa-
zený do úřadu – Ing. Marek Pavlica, 
kteří se budou přípravou a realizací 
projektu zabývat a pomocí elektro-
nické aukce tak dosáhnou výraz-
ného snížení cen energií.
Nabízíme všem občanům mož-
nost zapojit se do této akce s cí-
lem snížit náklady za elektřinu 
a plyn a ušetřit tak mnoha do-
mácnostem až desetitisíce korun. 
Čím více lidí se do projektu za-
pojí, tím nižší cena se vysoutěží. 
Síla každého klienta je v tom, jak 
velký objem zakázky dodavate-
lům na trhu nabízí. Pokud se tedy 

domácnosti sdruží a poptají tak 
velký objem odběru energie, stá-
vají se pro dodavatele výrazně za-
jímavým zákazníkem s výrazně 
zajímavými cenami. Pro občany 
bude tato služba zcela ZDARMA. 
Aukční poplatek zaplatí pořádající 
firmě vítězný dodavatel energií.
Aukci na dodavatele bude zajiš-
ťovat firma eCentre a.s. Do této 
aukce se mohou přihlásit i ob-
čané a podnikatelé z přilehlých 
obvodů. Smyslem je služba ob-
čanům, a tím není nijak omezena 
příslušnost k obvodu.
Přihlásit se mohou jednotlivé do-
mácnosti, bytová sdružení, fyzické 
i právnické podnikající osoby. Po-
řádající firma eCENTRE, a.s., je 
pak všechny sdruží, stanoví přesné 
podmínky, které musejí dodavatelé 
dodržet, a osloví všechny dodava-
tele energií na trhu, aby o skupinu 
domácností soutěžili v on-line 
elektronické aukci. 

Jak se zapojit do e-aukce? 
1. Navštívit kontaktní místo: 
ÚMOb Slezská Ostrava, nám. 
J. Gagarina. 

2. Vzít si s sebou kopii stávající 
smlouvy o dodávkách elektrické 
energie a zemního plynu a kopii 
ročního vyúčtování energií (elek-
trická energie, zemní plyn). 
3. Podepsat smlouvu o zpro-
středkování e-aukce (služba 
ZDARMA!!!). 
4. Přinést spojové číslo SIPO.
Veškeré dotazy občanům zodpoví 
zástupce společnosti eCENTRE 
Jarmila Grygarová, tel.: 606 600 
179, který bude zajišťovat sběr 
podkladů od občanů, a to na Kon-
taktním místě v kanceláři č. 116, 
v přízemí na Úřadě městského ob-
vodu Slezská Ostrava, nám. J. Ga-
garina 6 (vchod naproti restaurace) 
od 22. 5. 2013, každou středu od 
14.00 do 17.00 hod. 
Informace k celému projektu bu-
dou průběžně zveřejňovány také 
na webových stránkách městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
Do aukcí se samozřejmě mohou za-
pojit i občané z okolních městských 
obvodů či jiných měst a obcí. Smys-
lem je služba pro občany a v tomto 
směru není nijak omezena místní 
příslušností. 

Stručné informace: 
Veškeré podklady je nutné přinést 
na kontaktní místo. 
Kontaktní místo: ÚMOb Slezská 
Ostrava, budova na nám. J. Gaga-
rina 6, kancelář: 116.
Kontaktní osoba: Jarmila Gryga-
rová, T: +420 606 600 179.
Otevírací doba kontaktního místa: 
každou středu od 14:00 do 17:00 
hodin. 

Harmonogram projektu: 
Zahájení sběru podkladů na Kon-
taktním místě 22. 5. 2013. 
Ukončení 1. fáze – sběr podkladů 
21. 6. 2013. 
Orientační termín e-aukce 
24. 7. 2013. 
Kontaktní místo – předávání smluv 
s vítězným dodavatelem 14.–28. 8. 
2013. 
Za aktivní pomoc realizovat tento 
projekt lze poděkovat starostovi 
obvodu Slezská Ostrava Ing. An-
tonínu Maštalířovi, který s pocho-
pením a snahou pomoci občanům 
našeho obvodu tuto akci zaštítil. 

RSDr. Alois Krkoška, 

zastupitel Slezské Ostravy

Nová služba zdarma má pomoci lidem ušetřit peníze

Pozemky po zámku v Kunčicích jsou na prodej

Snížení cen energií občanům Slezské Ostravy

NA PRODEJ. Společnost Techno-
projekt nabízí pozemek v Kunčicích. 
 FOTO/JAN KRÁL

Jubilanti, kteří v těchto měsících 
oslavili 80 a 85 let, se sešli na tra-
diční slavnosti v muglinovském 
kulturním domě. Slavnost připra-
vuje pro seniory Úřad městského 
obvodu Slezská Ostrava vždy dva-
krát ročně. Na jaře a na podzim.
Do sálu kulturního domu přišlo 
odpoledne ve čtvrtek 18. dubna 
několik desítek jubilantů. „Cel-
kem jich bylo sezváno devadesát,“ 
řekl spolupracovník úřadu Zdeněk 
Martínek, který jednotlivým se-
niorům k jejich výročí blahopřál 
a rozdával jim závěsnou keramiku 
v podobě slezskoostravské radnice. 
Oslavenci si poslechli vystoupení 
dětí z umělecké školy v Muglinově 
a čekalo je malé pohoštění. 
„Jste hlavními hrdiny dnešního 
setkání, chceme vám poděkovat za 
to, jak jste vychovávali děti, starali 

se o domov a celý život pracovali,“ 
řekla jubilantům slezskoostrav-
ská zastupitelka Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová.
„Rádi bychom, abyste dnešní den 
prožili v pohodě, ve štěstí a klidu. 
Bavte se dobře,“ dodala.

/red/ 

Oslava v Muglinově

OSLAVA. Jubilanti Slezské Ostravy 
oslavili svá výročí. FOTO/JAN KRÁL

I když počasí bylo v neděli 7. dubna 
spíše zimní, nezabránilo turistům 
v jarním výšlapu S Emou na Emu, 
který pořádal Klub českých turistů 
při SSK Vítkovice. 
Se zimní výbavou mělo z nejvyšší 
ostravské haldy výhled na celou Os-
travu zhruba dvě stě turistů. Mezi 
nimi byla také jedna z nejmladších 

nadějných turistek, třináctiměsíční 
Adélka Štrichalová. „Využili jsme 
toho, že konečně vylezlo sluníčko, 
a tak jsme jeli na výlet s dcerou,“ 
řekli pyšní rodiče Adélky. Společně 
s Markem Homkyšem, který je 
pouze o čtrnáct dní mladší, bojovala 
o první místo v tradiční disciplíně 
o nejmladšího účastníka výšlapu.

Výšlap přilákal také turisty, kteří 
zde přijeli poprvé. „Známí, kteří 
se zúčastnili novoročního výšlapu, 
bydlí v Ostravě, a tak nás pozvali 
na dnešní výšlap. Měli jsme úžasný 
pocit. Celá Ostrava byla pod námi, 
bylo to moc pěkné,“ řekli nadšení 
manželé Sciskalovi z Petrovic 
u Karviné. Na umělý kopec se 

přijel podívat také vášnivý turista 
Miro Bednár z Považské Bystrice 
na Slovensku. Odměnou účast-
níků, kteří zdolali vrchol Emy, 
byly pamětní listy. Ty už tradičně 
na haldě rozdávali pořadatelé. 
Další výšlap turisté plánují již tra-
dičně na Nový rok. 1. ledna 2014. 

Helena Čmelová

Třináctiměsíční Adélka zvládla výšlap na Emu

Velikonoční Kunčičák 2013 

VZHŮRU. Adélka kráčí na Emu. 
 FOTO/HELENA ČMELOVÁ

KUNČIČÁK. V Kunčicích soutěžilo 
25 psů. FOTO/ANNA JURÁKOVÁ
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Dne 5. dubna se v bohumínském 
kině K3 uskutečnil již v pořadí 
47. ročník krajské přehlídky Fes-
tivalu ARS POETICA Puškinův 

památník. Tradičně se na tomto 
festivalu soutěží, v kategoriích hu-
dební projev, sólová recitace a ústní 
projev kolektivů, účastnili žáci 

a studenti ze základních, středních 
i vysokých škol.
Naši školu reprezentovaly žákyně 
Veronika Šeděnková, Dominika 
Pískovská, Nicole Holajnová, Kris-
týna Poradová, Barbora Anežková 
a Valerie Niklová. Děvčata soutě-
žila v kategorii ústní projev kolek-
tivů, kde se v této soutěži umístila 
na pěkném 4. místě a za svůj výkon 
obdržela Čestné uznání poroty. Naše 
žákyně tak zúročily půlroční pří-
pravu pod vedením učitele JR Mgr. 
Pavla Molnára a odborné poradkyně 
doc. Tamary Galyniny. Všem jmeno-
vaným patří uznání za reprezentaci 
školy a již nyní společně přemýšlíme 
o účasti v dalším ročníku.
Mgr. Pavel Molnár, učitel ZŠ Bohumínská

Festival Ars Poetica Puškinův památník

Ve dnech 11. až 25. března se usku-
tečnil organizovaný pobyt dětí 
ozdravného charakteru za podpory 
účelové dotace z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy v krásném pro-
středí Horní Bečvy v hotelu Mesit. 
Akce se účastnili žáci I. až V. roč-
níku ZŠ Pěší spolu se svými peda-
gogy a vychovateli, převážně z řad 
studentů Ostravské univerzity.
Děti byly ubytovány ve velmi pěk-
ných pokojích a k dispozici měly po 
celou dobu pobytu bazén, saunu, 
malou tělocvičnu i hernu. Již tak 
náročnou práci ztěžovalo pedago-
gům i vychovatelkám nepříznivé 

a velmi chladné počasí. Přestože se 
sluníčko usmálo na děti jen zřídka, 
snažily se učitelky i vychovatelky 

být s dětmi na čerstvém vzduchu 
co nejvíce.
Zatímco se děti dopoledne pře-
vážně učily, odpoledne byla plná 
her a soutěží. Žáci podnikli vý-
let do muzea historických vozidel 
v Kopřivnici, navštívili také město 
Rožnov pod Radhoštěm.
Zvláštní poděkování patří MVDr. 
Barboře Jelonkové, která poskyto-
vala zdravotní péči a sponzorovala 
celou akci léky. Přestože byl pobyt 
velmi dlouhý a dětem se po domově 
stýskalo, věříme, že se jim na škole 
v přírodě líbilo.

Mgr. Miroslava Faldynová, ZŠ Pěší

Koncem února jsme uspořádali 
maškarní ples, kterého se zúčast-
nily nejen děti z naší MŠ, ale i je-
jich sourozenci, rodiče, prarodiče 
a jejich kamarádi. Soutěžemi, tan-
cem a kouzly nás provázeli Klauni 
z Balónkova. K dobré pohodě při-
spěly děti krátkým vystoupením. 
Nálada byla báječná a nikomu 
se nechtělo jít domů. V březnu 

proběhly „Velikonoční dílny“, 
které byly plné legrace, šikovných 
rukou rodičů a jejich dětí a také 
malého mlsání v podobě perníku, 
kávy a limonády. Zhotovené vý-
robky si rodiče odnesli domů a tě-
šili se na ozdoby svých dětí, které 
si domů odnesly děti ve středu 
před Velikonocemi.

Kolektiv mateřské školy Slívova

ČESTNÉ UZNÁNÍ. ZŠ Bohumínská na Puškinově památníku. FOTO/ARCHIV

Dne 14. března vyrazily děti z Ma-
teřské školy Keramické a Komerční 
na celodenní výlet do Kravař. Děti 

si užily her s vodou v brouzdališti 
aquaparku. Nechyběly také jízdy 
na tobogánu společně s paními uči-
telkami. Vodní zábavu jsme zakon-
čily příjemnou chvilkou v sauně. 
V hotelové restauraci děti čekal 
výborný oběd, po němž následovala 
prohlídka zimního stadionu Buly 
aréna, kde právě probíhal trénink 
hokejistů. Cestu domů si děti zpří-
jemnily zpíváním s kytarou. Děti se 
rozcházely domů spokojené s rozzá-
řenými tvářičkami, plné zážitků.

Petra Ouředníková,  

vedoucí učitelka MŠ Keramická

Jarní výlet do KravařZŠ Pěší na sněhu na Horní Bečvě

Jak se žije u nás v MŠ Slívova

NA BEČVĚ. Žáci vyrazili za sněhem 
do Beskyd. FOTO/ARCHIV

MAŠKARNÍ. Děti v MŠ Slívova se 
nenudily. FOTO/ARCHIV

Ve středu 27. března se MŠ Komerční 
opět proměnila v jednu velkou veliko-
noční dílnu. Sešlo se tady mnoho dětí 
se svými rodiči a sourozenci, aby spo-
lečně přivítali blížící se svátky jara – 
Velikonoce. Všichni se s chutí pustili 
do vyrábění velikonočních ozdob.
Různými technikami zdobili veliko-
noční vajíčka, obrázky, zajíčky nebo 
si vyrobili věnečky z proutí, které si 
potom odnesli domů. Rodiče i děti 
byli až nečekaně zruční a práce jim 
šla přímo od ruky. Proto i nálada 

byla výborná. Tvoření se rovněž 
zúčastnily kolegyně z přátelské ma-
teřské školy z chorvatské Kostanje, 
které v tomto předvelikonočním ob-
dobí u nás strávily poznávací týden. 
Děti si je oblíbily hned při prvním 
setkání. V rámci projektu „Do světa 
za kamarády“ budou moci společně 
s rodiči navštívit naše přátele přímo 
v mateřské škole v Kostanje koncem 
měsíce června.

Za kolektiv MŠ: 

PhDr. Jarmila Chlopková, ředitelka

Velikonoční dílny na Komerční

AQUAPARK. Vodní zábava v Krava-
řích.  FOTO/ARCHIV

… roztančí se celý sál, ale také děti 
i dospělí v naší mateřské škole. Karne-
val jsme měli 15. března v prostorách 
MŠ Na Liščině. Celým programem 
„Z pohádky do pohádky“ prová-
zela paní učitelka Jana alias „Opice 
Žofka“ společně se svými kolegy-
němi a přáteli. Za pomoci melodií 
vybraných pohádek z večerníčků 
s dětmi „Žofka“ tančila, ale také jim 
zadávala ne vždy lehké úkoly. Navlé-
kaly se krtkovy kalhoty, házelo se do 
klobouku, chytali jsme zajíce, vyska-
kovalo se pro banány. Sladkou tečkou 
na závěr byl pro děti tanec „Gangnam 
Style“ v choreografii paní učitelky 

Jany. Opět jsme se přesvědčili, že se 
nám vlastní organizace celého pro-
gramu pod vedením pedagogického 
týmu nejlépe osvědčila.

Jarmila Jílková, MŠ Na Liščině

Když se řekne karneval…

VELIKONOCE. Tentokrát včetně chor-
vatských učitelek. FOTO/ARCHIV

KARNEVAL. Na Liščině zněl i Gang-
nam Style. FOTO/L. ČASNOCHA

Dne 4. března se třída 6. A ze ZŠ 
Chrustova vypravila na exkurzi do 
střediska integrovaného záchranného 
systému. Nejprve jsme prošli posi-
lovnou a tam jsme se dozvěděli, že 
na této stanici tráví hasiči 24 hodin, 
ale za to mají dva dny volna. Hned 
potom jsme se šli podívat do odpo-
činkové místnosti, kde mají i saunu. 
Poté jsme nahlédli do „špinavé“ 
šatny, kde si ukládají věci od zásahu 
(kalhoty, blůzy, boty a helmy). 
Hned, jak jsme skončili se „špinavou“ 
šatnou, šli jsme do „čisté“ šatny, kde si 
hasiči po příchodu odkládají své čisté 
věci, a když odcházejí, dají si do svých 
skříněk uniformu. Pak jsme šli do tzv. 
obýváku, kde nám ukazovali sbírku 
hasičských aut z různých států. Napří-
klad z Ameriky, Itálie, Švýcarska…
Potom jsme se podívali do jejich 
učebny a řekli jsme si, co takový hasič 
musí znát a umět. Musí vědět, jakým 

způsobem mají hasit velký nebo 
malý požár, anebo to, že elektrické 
obvody nesmí hasit vodou, a mnoho 
dalšího. Ještě jsme si prohlédli ku-
chyni a přesunuli se do garáže k au-
tům a jejich vybavení. Viděli jsme 
mnoho lehkých i těžkých „hraček“, 
kterými zachraňují oběti nehod a po-
žárů. Stručně řečeno, tato exkurze 
byla jedním slovem SUPER!

Markéta Chlustová (6.A)

Exkurze na stanici IZS

EXKURZE. Děti vyrazily na obhlídku 
k hasičům. 
 FOTO/MICHAL JURKOVSKÝ (6. A)

Dne 1. března se konal již 4. ročník 
soutěže MISS Dětského domova Na 
Vizině 2013. Přihlásilo se osm dívek, 
kterým kromě vedení dětského do-
mova pomáhali i profesionálové, a to 
formou rad s výběrem šatů, střevíčků 
nebo líčení a účesů. Akce se podařila 
také díky pomoci studentů z Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity. 
Významný podíl na zdařilé akci mají 
také sponzoři, kterým není lhostejný 
osud dětí, které vyrůstají bez rodičů.
Závěr patřil promenádě v dlouhých 
společenských šatech. Porota to 

neměla vůbec jednoduché, ale nako-
nec musela rozhodnout. Nervozita 
stoupala a po vyhlášení umístění 
došlo i na slzy ze strany dívek, které 
byly nejlepší, ale i těch, které to 
zkusí příští rok znovu.
MISS DD Na Vizině 2013 se stala 
dívka s číslem 5 Naďa, titul 1. VICE-
MISS získala dívka Klára, místo 2. 
VICEMISS obsadila dívka Jarmila 
a MISS SYMPATIE byla diváky zvo-
lena dívka Barbora. Byly zahrnuty 
dary a květinami a pro nás ostatní 
bylo odměnou vidět je šťastné. Vítěz-
stvím začíná pro MISS DD Na Vizině 
2013 další cesta, a to do Strakonic na 
MISS DD České republiky 2013. 
Už se těšíme na příští rok, kdy by-
chom chtěli uspořádat tuto oblí-
benou soutěž pro děti z dětských 
domovů z celého kraje pod názvem 
„MISS dětských domovů 2014 Mo-
ravskoslezského kraje“.

Mgr. Josef Palkovič, ředitel

Miss domova Na Vizině

MISS. Dětský domov Na Vizině má 
svoji královnu krásy. FOTO/ARCHIV

Letošní Noc s Andersenem při-
padla na 5. dubna a stejně jako 
v těch předešlých nás čekala 
spousta zábavy, čtení a her. V naší 

škole jsme nocovali už po páté. 
Akci jsme zasvětili uznávané a po-
pulární ilustrátorce dětských knih 
Heleně Zmatlíkové, která by před 
nedávnem oslavila devadesáté na-
rozeniny. Celý březen nosili malí 
čtenáři do školy knížky s milými 
obrázky této malířky, takže se se-
šla spousta Honzíkových cest, Dětí 
z Bullerbynu, Deníků kocourka 
Modroočka a další.
Předčítání zahájil herec Divadla lou-
tek Ostrava Lukáš Červenka. Moc 
rádi jsme také přivítali paní učitelku 
Zdeňku Röderovou, která si pro malé 
čtenáře připravila úryvek z knihy 

Štuclinka a Zachumlánek. Následo-
valo další čtení, hry a soutěže, a to 
již v domácí režii. Byli jsme velmi 
potěšeni, že si na nás udělala opět 
čas paní Kateřina Huberová, re-
daktorka Českého rozhlasu. V jejím 
nezaměnitelném podání byly děti na 
chvíli vtaženy do příběhu jejich vrs-
tevníků v jedné švédské osadě. 
Na závěr čekaly na děti poslední po-
hádky do spacáků a klidný spánek. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě 
této akce, patří velký dík. Rovněž 
děkujeme statutárnímu městu Os-
travě za finanční podporu.

Mgr. Eva Kostiuková, ZŠ Chrustova

Noční hlášení o Andersenovi

S ANDERSENEM. Ve škole se četlo 
i spalo. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ostrav-
ský výtvarník Marek Nenutil 
(1978) s uměleckým pseudo-
nymem Openmindz 360° vy-
stavoval ve dnech 28. března 
až 21. dubna ve Slezskoost-
ravské galerii.

Výstava dostala jednoznačný ná-
zev: ArtPokalypsa. Návštěvníci 
galerie mohli vidět kromě Nenuti-
lových nových obrazů, vzniklých 
převážně v letošním roce, i nejrůz-
nější vitríny plné posbíraných kostí 
či velkou hromadu věcí, nejvíce při-
pomínající skládku. V galerii byly 
staré barely, pneumatiky či tlející 
listí. „Vše je inspirováno okolními 
opuštěnými ostravskými doly,“ 
vysvětloval Nenutil význam svých 
objektů. „Bývalé doly často navště-
vuji a sbírám artefakty, které pak 
vystavuji v boxech. Zrezivělé věci, 
dřívka i kosti. Pocházejí z Ostrama, 
Dolu Petr Bezruč nebo také z Dolu 
Heřmanice,“ svěřil se autor. Za 
své zvláště oblíbené místo označil 
právě Důl Petr Bezruč ve Slezské 
Ostravě. „Je to ale bohužel místo, 
které je kvůli sběračům kovů i bez-
domovcům hodně zpustošené. Budu 

se tam ovšem muset vydat brzy 
znovu, artefakty už mi docházejí. 
Hned jak se na jaře oteplí, vydám 
se na další lov,“ plánoval Nenutil. 
Petr Hájek z pražské galerie The 

Chemistry Gallery během vernisáže 
připomenul, že Nenutilovy práce 
byly zastoupeny i na veletrhu sou-
časného umění Art Prague, který se 

konal v Praze v měsíci březnu. „Ne-
nutilova díla kupují respektovaní 
sběratelé,“ konstatoval Hájek. Marek 
Nenutil alias Openmindz 360° má 
za sebou úspěšné výstavy v Galerii 

Kotelna Karlín (2012), v pražské 
Galerii Nábřeží (2006) nebo v ost-
ravských výstavních síních Galerie 
Fiducia (2005) nebo Galerii Černý 
pavouk (2001). /jk/

Od 20. března do 30. dubna se ko-
nala v prostorách slezsoostravské 
radnice výstava studentů VŠB-TU 
Ostrava, Fakulty stavební. Výstava 
byla zaměřena na využití rozsáh-
lých ploch brownfieldů v Hrušově. 
Studenti se ve svých pracích po-
kusili vymyslet, jak zapojit dnes 
devastované území zpět do života 
města. 
„Spolupráce mezi obvodem Slez-
ská Ostrava a VŠB-TU probíhá už 
pět let a pro obě strany je velmi 
přínosná. Studenti si mohou vy-
zkoušet na konkrétních projektech 

to, co se ve škole naučili,“ říká 
slezskoostravský zastupitel Ing. 
Jiří Šárek. Obvod Slezská Ostrava 
zase díky studentům získá vhodně 
podklady pro případné investory. 
„Náměty a nápady studentů mů-
žeme dále rozpracovávat v odbor-
ných komisích obvodu. Slezská 
Ostrava se svojí velkou rozlohou 
má v katastru spousty podobných 
míst, jakými jsou brownfieldy 
v Hrušově. Je dobře, že spolupráce 
mezi obvodem a vysokou školou 
bude i nadále pokračovat,“ konsta-
tuje Šárek. /jk/

Artpokalypsa. Výstava mladého výtvarníka Marka Nenutila

Kusy dolů ve Slezskoostravské galerii

Cyklus koncertů, který se koná 
za podpory statutárního města 
Ostravy, pokračuje koncertem 
15. května 2013 v 19 hodin. V ob-
řadní síni slezskoostravské rad-
nice zahraje houslový virtuos 
Václav Hudeček za klavírního 
doprovodu Lukáše Klánského. 
Předprodej vstupenek za 100 Kč 

začíná ve Slezskoostravské galerii 
od 2. května. Galerie, která se na-
chází v budově slezskoostravské 
radnice, je otevřena v úterý až pá-
tek od 10 do 17 hodin (přestávka 
11.30–12.30), v sobotu a neděli od 
10 do 16 hodin. Případné dotazy 
vám zodpovíme na tel. 599 410 
426. /red/

Pozvánka na koncert

ARTPOKLAYPSA. Openmindz 360° zahajuje výstavu. FOTO/JAN KRÁL

Výstava studentů o Hrušově

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
3.–4. 5.  Dobroty aneb Jak se u nás vaří 
4. 5.  Volejbalový turnaj
4. 5.  Toulavé boty – výtvarné tvoření v terénu
11. 5.  Nabij si jarní energii – vybíjená starších žáků
12. 5.  Ostravská hůlka – soutěž mažoretek
15. 5.  Všechny barvy zeměkoule aneb Láska pro-

chází žaludkem – slavnostní vyhodnocení výtvarné 
soutěže

15. 5.–15. 6.  Všechny barvy zeměkoule aneb Láska pro-
chází žaludkem – vernisáž výtvarné soutěže, akce je 
finančně podporována statutárním městem Ostrava

17. 5.  Veselé zpívání – nesoutěžní přehlídka ostravských 
sborů, akce je finančně podporována statutárním městem 
Ostrava

17.–18. 5.  OPEN RODA – „Batizádo dětí“ – páskování dětí 
Capoeira

18. 5.  Namaluj si svou židli – výtvarná dílna 9.30–14.00 
hodin

24.–26. 5.  Bambiriáda v Bělském lese 
24.–26. 5.  Pane, pojďte si hrát – TZ SVČ osada Klokočůvek
25. 5.  Archimediáda na Wichterlově gymnáziu
25. 5.  Muzejní noc – 17.00–21.00 hodin
25. 5.  Florbalová liga – starší žáci
31. 5.  Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů 
31. 5.–2. 6.  Pane, pojďte si hrát – TZ SVČ osada Klokočůvek

CELÝ MĚSÍC:
Pondělí–čtvrtek 13.00–15.00 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ Rošťáci 
Čtvrtek 16.00–17.30 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ Taneční klub
Pátek 13.00–15.00 hod. otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub
Příležitostně otevřené mimoškolní kluby: Časopis SVČ a Filmový 
klub (děti školního věku), Miráci (mládež)
Zápis na volná místa na Letní dětskou rekreaci III. turnus, Letní pří-
městské tábory

HRUŠOV. Nápady studentů na rad-
nici. FOTO/JAN KRÁL

Květen v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUgLINOV
LETEM SVĚTEM – celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy
5. SlovenSko – zábavný test pro děti, během půjčování
Znáš své město – soutěž pro děti, během půjčování
Myšky – jmenovky – výtvarná dílna, kouzlíme s papírem, pondělí 13. 5. během půjčování
Kalendář na celý rok: květen – výtvarná dílna – nástěnný kalendář, během půjčování
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku a rodiče, pondělí 27. 5. od 15.00 hod.
Pojďte s námi za zvířátky – beseda s pracovníkem ZOO, úterý 28. 5., 10.00 hodin
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Ludmila Vaňková a Ludvík Souček, celý měsíc během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Skládaná přáníčka – výtvarná dílna pro děti, vyrábíme papírová přáníčka, úterý 7. května během půjčování
Znáš osobnosti, které nás proslavily ve světě? – všeobecný test pro děti, celý měsíc během půjčování
Pohádkové dvojice – test pro mladší děti, celý měsíc během půjčování
Ukaž svůj um! – soutěžní odpoledne v Kris Krosu, úterý 14. května během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
KOLOTOČ POZNÁNÍ – KVĚTINY, 2. část: duben–červen (PŘÍRODA)
Copak to tu kvete? – test pro malé babky a dědky bylináře, květen 2013 během půjčování
kvetoucí kameny – výtvarná dílna pro děti – květinová decoupage na kameny, pondělí 6. a 13. 5., 13.00–15.00 hod.
Rozkvetlá knihovna – soutěžení na květinových stanovištích, čtvrtek 23. a 30. 5., 13.00–15.00 hod.
Rozvíjej se poupátko – výtvarná soutěž pro maminky, květen 2013 během půjčování
Rozvíjej se poupátko – sázíme fialky – dárky pro vítězné maminky, pondělí 27. 5., 13.00–15.00 hod.
Šel zahradník do zahrady… – výstavka knih a materiálů k nadcházející zahrádkářské sezóně, během půjčování
Paměť města – názvy míst – výstava, během půjčování
Dámský klub – Mezi záhonky – setkání Dámského klubu s šálkem čaje nad knihami, středa 22. 5. od 8.30 hod.

Od 26. dubna do 2. června se koná 
ve Slezskoostravské galerii vý-
stava Slavné vily zemí Visegrádské 
čtyřky a Slovinska. „Ve Slezskoos-
travské galerii jde o světovou pre-
miéru výstavy, teprve až koncem 
května bude stejná výstava jen s an-
glickými texty otevřena v Evrop-
ském parlamentu v Bruselu,“ říká 

za pořadatele Ing. arch. Tadeáš Go-
ryczka. Návštěvníci galerie mohou 
zhlédnout zajímavé i slavné vily 
pěti evropských zemí i s patřičnými 
odbornými komentáři. „Jedná se 
o historické objekty i o vily zcela 
moderní,“ dodává Goryczka. Z kaž-
dého státu vybrali autoři zhruba dvě 
desítky zajímavých vil. 

Projekt mapování slavných vil 
vznikl v České republice, později 
se rozšířil i do dalších evropských 
zemí. Výstavu pořádají FOIBOS 
BOOKS, SPOK a městský obvod 
Slezská Ostrava. Výstava se koná 
pod záštitou senátora a starosty 
Ing. Antonína Maštalíře.

/jk/

Slavné evropské vily v galerii
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cyklostezky, na silnicích jízdní 
pruhy pro cyklisty. To vše má 
během letošního roku vznik-
nout ve Slezské Ostravě.

Ostravští radní zveřejnili své 
plány s výstavbou nových tras pro 
cyklisty. Mnohé z nich se dotknou 
Slezské Ostravy. Právě Slezskou 
Ostravou směrem od Koblova přes 
sídliště Kamenec, kolem Slezsko-
ostravského hradu a dál do Kunčic 
povede cyklotrasa, která skončí 
až v beskydské obci Ostravice. 
„Z Ostravy až na Ostravici by měli 
cyklisté bezpečně dojet již v roce 
2015,“ uvádí městský cyklokoordi-
nátor Ing. Martin Krejčí. 
Ještě letos má být hotova cyklos-
tezka od sídliště Kamenec až na 
Koblovský most. Z Koblova již 
vede vloni nově otevřená cyklos-
tezka do Landek Parku v Petřko-
vicích. Je výjimečná mimo jiné 
tím, že je u ní značka nabádající 
cyklisty, aby dali pozor na mig-
rující žáby. „V tom jsme světoví,“ 
usmívá se Krejčí. 
Nový kilometrový úsek má 
také spojit Seidlerovo náměstí 

u Sýkorova mostu se Slezskoos-
travským hradem. V současné 
době se již připravuje stavba cyk-
lostezky z Kunčic přes Kunčičky 
směrem k hradu. Ta povede místy 
podél řeky, která jsou nyní jen 
těžce přístupná, i když někteří 
skalní cyklisté využívají vyjetou 
pěšinu v tomto směru již nyní. 
„Postavení cyklostezky v této ob-
lasti znamená mimo jiné výrazné 
zkulturnění celého okolí. Jen málo-
které město má kilometr od svého 
centra buš,“ konstatuje Krejčí. 

Do konce roku 2014 má být hotov 
celý cyklistický koridor podél řeky 
Ostravice. Podle Martina Krejčího 
brání tomu, aby se ze Slezské dalo 
již letos dojet po nových cyklostez-
kách do Vratimova a dále do Bes-
kyd, především stavba odpadovodu, 
který bude odvádět nečistoty z řeky 
Ostravice. Pak se teprve bude moci 
dokončit stavba cyklostezky podél 
řeky. 
Naopak nic nebrání tomu, aby cyk-
lotrasy vznikaly u řeky Odry. Le-
tos má začít stavba celého úseku 

vedoucího podél Odry ze Staré 
Bělé až do Antošovic. Ze Slezské 
tak cyklisté dojedou po stezkách 
kolem řek například do Bohumína 
nebo proti proudu Odry až do tak 
oblíbených výletních míst, jakými 
jsou oblast Poodří a její rybníky. 
„Do konce roku 2015 chceme ve 
městě postavit 55 kilometrů cyk-
lotras,“ říká náměstek ostravského 
primátora Bc. Tomáš Sucharda. 
„V následujících měsících dobudu-
jeme pět páteřních úseků o celkové 
délce šestnácti kilometrů, které po-
vedou kolem řek Ostravice a Odry 
a propojí tak nejlidnatější části 
města s velkými podniky,“ dopl-
ňuje náměstek. 
Ještě letos se na silnici na ulici 
Michálkovická ve Slezské Ostravě 

objeví i speciální cyklopruhy. 
Povedou od bývalého Dolu Petr 
Bezruč k ZOO. Cyklopruhy mají 
přispět k bezpečnosti cyklistů na 
rušných komunikacích. Úpravy 
také čekají lávku vedoucí přes 
řeku Ostravici na Kamenci. I na 
slezskoostravské straně přibude 
k lávce speciální nájezd pro cyk-
listy a bruslaře, jaký je již téměř 
hotov na opačné části mostu v Mo-
ravské Ostravě. 
„Samozřejmě stavební práce jsou 
závislé na počasí, a to nám letos roz-
hodně nepřeje,“ připomíná Martin 
Krejčí, že ještě na začátku měsíce 
dubna ležely na všech plánovaných 
trasách hromady čerstvého sněhu.

/jk/

ROSTOU. Další úsek cyklostezky v Kunčicích směrem ke Slezskoostravské-
mu hradu je hotov. FOTO/JAN KRÁL

Vážení občané,
v měsíci květnu bude v sídlištích 
Muglinov, Kamenec a na ulicích 
kolem Modrého pavilonu ve Slez-
ské Ostravě probíhat rajónové čiš-
tění vozovek a parkovišť.
V souladu se zákonem o pozem-
ních komunikacích bude před-
mětná oblast označena týden 
před vlastním čištěním dopravní 
značkou B 29 „zákaz stání“ 

s dodatkovou tabulkou, na které 
bude vyznačen den a hodina, od 
6.00 do 18.00 hod.
V tomto časovém rozmezí firma 
Technické služby, a.s., Slezská 
Ostrava provede postupně vy-
čištění všech zpevněných ploch 
v předmětných oblastech.
Aby akce proběhla bez pro-
blémů, je nutno Vaší spolupráce. 
Z tohoto důvodu Vás žádáme 

o respektování zákazu stání v da-
ném časovém období.
Vážení občané, v předmětném 
období přeparkujte svá vozidla na 
jiná místa – na parkoviště pod es-
takádou, na odstavné pruhy na ul. 
Hladnovské atd., pomůžete takto 
ke zlepšení životního prostředí ve 
Vaší oblasti. 
Děkujeme za spolupráci

Odbor TSKZaH

Rajónové čištění vozovek a parkovišť

V roce 2015 bezpečně na kole ze Slezské až na Ostravici do Beskyd

Dobrá zpráva pro cyklisty. Cyklostezky rostou

Výstavba cyklistických stezek ve Slezské Ostravě 
v roce 2013 
Úsek Seidlerovo nábřeží – Slezskoostravský hrad, délka 1 km 
Úsek Koblovský most – lávka na Kamenec, délka 3,40 km 
Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj, budování cyklostezek podél Odry 
na celém území města, délka mimo úsek Landek – Koblovský most 
16,80 km 
Plány výstavby na rok 2014 
Úsek Slezskoostravský hrad – Hrabová, délka 5,4 km

OBLAST KAMENEC

13. 5. 2013 Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 1486/5, 1360/1, 
1361/2, 1362/3, 1363/4

15. 5. 2013 Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 444/55, 
443/53, 442/51, 441/49

17. 5. 2013 Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 439/46, 438/44, 437/42, 
436/40, 441/50

OBLAST MUgLINOV

20. 5. 2013      ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. Křižkovského)

parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 685/26

22. 5. 2013 ul. Vdovská (od ul. Křižkovského po ul. Na Druhém) 

ul. Křižkovského (od ul. Vdovská po ul. Švédská)

parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 696/36, 697/38, 692/34

24. 5. 2013      ul. Fojtská (celá) včetně parkoviště

27. 5. 2013 ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. Křižkovského)

parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 636/7, 637/9, 638/11, 668/33

29. 5. 2013      ul. u Kapličky (celá)

ul. Švédská (od ul. Křižkovského až dolů)

parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 730/75, 728/73, 729/2

OBLAST MODRÝ PAVILON

3. 6. 2013      ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)

ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)

ul. M. D. Rettigové (celá)

ul. Nejedlého (celá)

ul. Mahenova (celá)

V rámci revitalizace přednádraž-
ního prostoru ostravského Hlavního 
nádraží bude od 1. května 2013 po 
dobu cca 3 až 4 měsíců vyloučen 
provoz na trolejbusové smyčce 
Hlavní nádraží. Z tohoto důvodu 
dojde ke změně v organizaci pro-
vozu trolejbusových linek č. 101, 
102, 108, 109 a 111 a k přemístění 
výstupní a nástupní zastávky. Tram-
vajová doprava nebude projektem 
revitalizace omezena.
S platností od 1. 5. 2013 bude v reakci 
na zkušenosti s provozem upraven 
jízdní řád autobusové linky č. 22. 

1) Výluka trolejbusového pro-
vozu
Trasy trolejbusových linek č. 101 
a 108 budou spojeny do jedné trasy 
„Michálkovice – ZOO – Vozovna 
trolejbusů – Sídliště Muglinov – Hu-
sův sad – Sokola Tůmy“, přičemž na 
zastávce Vozovna trolejbusů/Sad B. 
Němcové dojde vždy k přečíslování 
z jedné linky na druhou podle směru 
jízdy. Vybrané spoje linky č. 108, 
ukončené dosud na Náměstí J. Gaga-
rina, budou v uvedeném období pro-
dlouženy přes sídliště Muglinov až 
na zastávku Sad B. Němcové, resp. 
Vozovna trolejbusů. V době pře-
pravní špičky budou tyto spoje po-
kračovat dále ze zastávky Vozovna 
trolejbusů v trase linky č. 101.
Linka č. 102 bude v celé délce 
své trasy provozována autobusy. 
V úseku zastávek „Vozovna trolej-
busů – Hlavní nádraží“ bude linka 
posílena vloženými spoji pro zacho-
vání 10minutového intervalu. 
Po dobu rekonstrukce přednádraž-
ního prostoru Hlavního nádraží 
bude zastaven provoz na trolejbu-
sové lince č. 109. V nočních hodi-
nách budou spoje trolejbusových 
linek č. 101, 108 a také č. 111 nahra-
zeny autobusy.

Původní výstupní zastávka Hlavní 
nádraží pro trolejbusy a autobusy 
bude dočasně umístěna na ul. Ná-
dražní za křižovatkou s ul. Špá-
lovou, nástupní pak na tutéž ulici 
k domu č.p. 197, před křižovatkou 
s ul. Jirskou.
Informace o výluce budou v dosta-
tečném časovém předstihu zveřej-
něny na internetových stránkách 
Dopravního podniku Ostrava www.
dpo.cz a statutárního města Ostravy 
www.ostrava.cz.

2) Úpravy provozu autobuso-
vé linky č. 22
Odbor dopravy MMO společně 
s Dopravním podnikem Ostrava vy-
cházejí vstříc požadavkům ÚMOb 
a obyvatel Slezské Ostravy a s plat-
ností od 1. 5. 2013 upraví rozsah pro-
vozu a jízdní řád autobusové linky 
č. 22. 
Na základě provedených dopravních 
průzkumů dojde k rozšíření počtu 
spojů v období přepravní špičky je-
doucích do centra města na zastávku 
Most M. Sýkory, dále brzké ranní, 
dopolední a pozdně odpolední spoje 
budou vedeny přes zastávku Revírní 
bratrská pokladna, s možnostmi dal-
šího přestupu, na konečnou Hlad-
nov u zdravotního střediska. Pouze 
večerní a víkendové spoje budou na-
dále ukončeny na zastávce Důl Heř-
manice, ovšem trasa bude vedena 
přes zastávky Dolina a Parcelní, kde 
lze přestoupit na spoje linky 106. 

3) Změna nástupní zastávky 
autobusové linky č. 92
Vzhledem ke změně trasy autobu-
sové linky č.22 a zřízení nové vý-
stupní a nástupní zastávky na ulici 
M. D. Rettigové dojde s platností od 
1. 5. 2013 k sjednocení nástupních 
zastávek obou linek, tedy linky 
č. 22 a 92. 

Výluka trolejbusů 
a úprava provozu linky 22
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3) Ke konci 2. světové války používalo sovětské letectvo ojediněle i americké stíhací letouny Bell P – 39 Aircobra a Bell P 
– 63 Kingcobra. Jednotek, které byly ještě vyzbrojeny těmito stroji, však nebojovalo na ostravském směru mnoho. Identitu 
amerického letadla, které bylo sestřeleno s ruským letcem nad Muglinovem, nepřímo potvrdil T. Celárek… „Měl jsem ně-
jaké části doma, vím jenom, že mě zarazilo, že na všem byly anglicky psané štítky. Bylo to americké letadlo…“ Na snímku 
je americký stíhací letoun Bell P-39 Aircobra – typ letadla, které bylo ještě na konci války ve výzbroji sovětského letectva. 
Snímky typů letadel Messerschmitt Me 109 a Bell P-39 Aircobra, které se zúčastnily vzdušného souboje nad Slezskou 
Ostravou, byly převzaty z kapesního vydání publikace „Kriegsflugzeuge“ (Válečná letadla), kterou vydalo v roce 1943 
Říšské ministerstvo letectví. Toto vydání vlastnil důvěrník protiletecké policie (Luftschutz) a technické nouzové pomoci 
ve Slezské Ostravě, který ji s ostatní výstrojí na základě výzvy z roku 1945 odevzdal hospodářské správě posádkového 
velitelství v Moravské Ostravě. K po-
vinnostem důvěrníka v souvislosti 
s vyhlášením leteckého poplachu, 
jako byla kontrola zatmění, hašení 
požárů, první pomoc a odklizovací 
práce, patřila i schopnost identifi-
kace typů letadel, které se nacházely 
ve vzdušném prostoru – na jeho po-
kyn byli uváděni do chodu domovní 
hasiči, dobrovolní pomocníci a proti-
letecké hlídky.

4) Dle vzpomínek pamětníka… 
„Druhý sovětský letoun po zásahu 
z palubních zbraní dopadl do rybníka 
zvaného Nový stav, přesněji na jeho 
okraj. Z letadla pilot nevyskočil. Ryb-
ník byl vypuštěný a nacházel se v pro-
storu Heřmanic (Rychvaldu). Stroj byl 
zabořen špicí do bahna a v místě ka-
biny byl zlomen. Na křídle ležel mrtvý 
letec. Měl na sobě krátkou vojenskou 
blůzu a khaki košili. Byl mladý, vyšší, 
štíhlý, černovlasý, obličej měl zdefor-
mován smrtelným zraněním. Přes kal-
hoty s velkou kapsou na boku mu trčela zlomená holenní kost. Přišli němečtí vojáci, ukazovali na jeho obnažená prsa. 
Pochopil jsem, že v horní části prsou byl zasažen, zřejmě smrtelně…“ Toto svědectví potvrdil také další očitý svědek pan 
Arnošt Stoklasa. Při bojových střetnutích letadel ve vzdušném prostoru Slezské Ostravy bylo poškozeno mnoho objektů, 
jak je patrné ze snímku, který zachycuje poškozenou hasičskou zbrojnici v Muglinově po přechodu vojska v roce 1945.

5) Cenné svědectví z bojů o Os-
travu mi poskytl také Jiří Zajíc 
z Rychvaldu… „Na jaře roku 1945 
jsme se s bratranci Bugdolovými byli 
podívat na frontu, kterou bylo vidět 
z Lutyňského kopce a která probí-
hala od Bohumína podél Odry. To se 
projevovalo nálety ruských letadel 
a odvetnou palbou německých děl. 
Přibližně v té době jsme byli svědky 
sestřelení ruského letounu. Tato udá-
lost se stala takto: v dálce směrem 
k rozcestí jsme spatřili skupinu leta-
del, která letěla směrem k nám. Jak 
se blížily, viděli jsme, že vpředu letí 
německý letoun, za ním dle hvězdy 
na směrovce ruský, který po němec-
kém střílel, neboť bylo slyšet střelbu 
a u křídel bylo vidět záblesky. Tuto 
dvojici sledoval další německý letoun, byl zřejmě v prostoru, kde jej ruský 
pilot netušil. V zápětí se první německé letadlo divně rozkývalo ze strany na 
stranu, avšak pokračovalo v letu. Ruské letadlo se najednou otočilo ze svého 
směru vpravo, silně se mu rozeřval motor a prudce začalo stoupat. Současně 
se zablýsklo u křídel druhého německého letounu. Ruský letoun udělal několik 
přemetů a přešel do klouzavého letu, po kterém dopadl do rybníku Nový stav, 
který byl v tu dobu vypuštěn. Bratranec Jiří Bugdol se ihned vydal k místu 
dopadu, což je asi přes pole, kudy šel, jeden kilometr daleko. Po svém návratu 
nás podrobně informoval o dalších podrobnostech, co se týče místa dopadu 
letounu i osudu pilota, který v letounu zahynul…“ 
Pan Jiří Zajíc k tomu dodal: „Nejspíše se jedná o pokračování příběhu poru-
číka Zvjagina Alexandra Jevstaviče, letce 208 bitevního leteckého pluku 227 
bitevní letecké divize 8. letecké armády plukovníka A. F. Obuchova – dle do-
stupných materiálů lze s určitostí tvrdit, že se jedná o prvního sovětského letce, 
sestřeleného v první fázi Ostravské operace nad územím Československa.“ Po 
přechodu fronty v dubnu a květnu roku 1945 bylo území Slezské Ostravy a při-
lehlých obcí doslova poseto pozůstatky výzbroje a výstroje, torz vojenské tech-
niky a nejrůznějšími materiálními předměty připomínajícími pobyt soupeřících 
armád. Několik exemplářů novin Znamja Rodiny (Prapor vlasti) určených pro 
potřeby Rudé armády z května 1945 bylo například nalezeno v písemnostech 
obecního úřadu v Muglinově při demolici budovy v roce 1974.

Letecké střetnutí nad Slezskou Ostravou

S využitím dobového textového materiálu, vzpomínek pamětníků, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň.

1) Ještě dnes žijí pamětníci, kteří si i po více než pětašedesáti letech dokážou vybavit dávnou vzpomínku na 
události těchto dnů. Touto nepříliš známou válečnou epizodou z období osvobozování Ostravy se v osmdesátých 
letech 20. století zabýval autor úspěšné knihy „Pod křídly je Ostrava“, spisovatel a publicista Jar. Bala, který také 
zaznamenal vzpomínky očitých svědků. Jedním z nich byl Dušan Dostál, dispečer taxislužby, který měl v dubnu 
1945 necelých dvacet let a bydlel v Rychvaldě: „Bylo to v úterý, to vím přesně, v první polovině dubna 1945. Toho 
dne přelétávala nad Rychvaldem mezi 10. a 11. hodinou dopoledne dvě sovětská jednomístná letadla. Letěla smě-
rem nad Ostravu ve výšce asi 100 metrů, tedy velice nízko. Toho úterního rána na ně nad Muglinovem zaútočilo 
šest messerschmittů, zřejmě přiletěli z letiště v Hrabůvce u Ostravy…“ Na snímku je vyobrazen Messerschmitt 
109, typ letadla německé Luftwaffe, která zaútočila v roji v prostoru Slezské Ostravy na dvě sovětská letadla.

Vstup sovětských vojenských jednotek na československé území v prostoru Slezska na konci 2. světové války 
závisel na úspěšném boji o řeku Odru a Moravskou Ostravu. Před Ostravou měli Němci silné vojenské postavení 
a na obranu mohli využít také pohraniční opevnění, vybudované před válkou. Nelehký pozemní boj sovětských 
jednotek podporoval v tomto prostoru i bitevní pluk 1. československé smíšené letecké divize v SSSR. V čase tzv. 
Ostravské operace bojovali na tomto úseku fronty především letci sovětské 8. letecké armády, kteří od poloviny 
dubna 1945 prováděli nad prostorem Těšína, Ostravy a Bohumína bojové a průzkumné lety. Při těchto leteckých 
operacích byla v polovině dubna 1945 dvě sovětská letadla napadena v prostoru Slezské Ostravy a Rychvaldu 
několika messerschmitty a po vzdušném souboji posléze sestřelena.

2) Dle vzpomínek pamětníka – jeden 
ze sovětských letounů dostal asi po 
dvouminutovém boji zásah, vznesl 
se prudce vzhůru a vyskočil z něho 
pilot. Stroj pak dopadl na okraj 
Muglinova poblíž stavení Tadeáše 
Celárka. Na barevném snímku je 
v popředí ulice Sodná. V levé části 
zatravněné plochy je místo dopadu 
sovětské stíhačky. Část trosek leta-
dla zasáhla také přilehlou zahradu 
T. Celárka, jehož rodinný dům se 
nachází v pozadí snímku u ulice Na 
úbočí… „Toho dne bylo pěkné po-
časí, skoro bezvětří, a tak letec se 
velice pomalu snášel k zemi – dopadl 
na železniční trať, která vede z Vrbice na Orlovou. Vyvlékl se z padáku a snažil se ještě schovat do blízkého stohu. 
Marně. Němci ho chytili. Pamatuji se, že pilot byl menší podsaditý blonďák asi pětatřicetiletý. Měl ohořelý obličej, 
čelo, shořely mu vlasy. Z rukou mu visely černé cáry – nejprve jsem si myslel, že to má nějaké rukavice, pak jsem si 
uvědomil, že to je spálená kůže. Němci ho naložili na nosítka a místní lidé ho nesli do Nového dvora. Najednou se ob-
jevily dva osobní vozy, černé limuzíny. Vystoupili z nich důstojníci a šli za skupinou, která odnášela zraněného. Přišli 
k nosítkům a letce z nich doslova skopli. Musel jít pěšky – pořád po něm něco chtěli, on jim nerozuměl. Dodal jsem si 
odvahy a popošel blíže. Pochopil jsem, že po něm chtějí zbraň a vše, co má u sebe. Pokusil jsem se to letci vysvětlit. 
Odpovídal, že si prostřílel padák a zbraň potom odhodil. Doklady neměl, jen z holínky vytáhl svazeček nějakých 
bankovek… Letec nemluvil rusky, ale nějakou příbuznou řečí, která měla něco z polštiny, myslím, že ukrajinsky…“
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Bylinářství, poradna alter-• 
nativní medicíny, hubnutí, 
regresní terapie, práce s ky-
vadlem... Poliklinika Modrý 
pavilon, Sl. Ostrava, tel. 604 
166 425 ,www.modraoaza.cz. 

Zumba s Žančou: • Každé úte-
rý na Janáčkově konzervatoři 
a každou středu v KD Michál-
kovice, více na www.zumbas-
zancou.cz.

Pro naše konkrétní klienty • 
hledáme byty, RD, pozem-
ky, kanceláře apod. v lokali-
tě Slezská Ostrava, Ostrava 
a okolí. Kontakt: Vladimír 
Lyčka, 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 květnu 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 17. května 2013

www.slezska.cz

Inzerce

Rodinné problémy
Dne 8. března byla hlídka měst-
ské policie vyslána řešit naru-
šování občanského soužití ve 
Slezské Ostravě. U jednoho z ro-
dinných domů stál muž (21 let), 
který za hlasitého křiku kopal do 
branky u plotu a snažil se dostat 
dovnitř. Na přímluvy strážníků 
se po chvíli uklidnil. Uvedl, že 
ho vyhodili z ubytovny a již ně-
kolik dní je na ulici. Nemá kde 
spát, je mu zima. Chtěl se tedy 
dostat do domu, ve kterém měl 
bydlet jeho příbuzný. Ten však 
trval na tom, že do domu mla-
díka nepustí. Dům musel opustit 
z důvodu agresivního chování 
a celou věc řešila sociální pra-
covnice. Ta mladíkovi sehnala 
ubytování na ubytovně, odkud 
byl však opět z důvodu agresivity 

vyhozen. Mladý muž začal na 
místě vyhrožovat, že už je mu 
všechno jedno a půjde se utopit. 
Vzhledem k tomu, jak byl rozru-
šený, strážníci přivolali na místo 
sanitku a také Policii ČR. Lékař 
rozhodl o převozu mladého muže 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici a událost si převzali k dal-
šímu opatření policisté.

Opilý mladík bez řidičského 
průkazu za volantem
Dne 16. března řešili strážníci 
městské policie dopravní přestu-
pek, kterého se dopustil 19letý 
řidič motorového vozidla, když 
ve Slezské Ostravě nerespektoval 
dopravní značku přikázaný směr 
jízdy. Mladý řidič však nebyl 
schopen předložit požadované 
doklady a ke zjištění totožnosti 

musel být předveden na policejní 
oddělení. Zde vyšlo najevo, že 
mladík vůbec nemá řidičský prů-
kaz a že řídil pod vlivem alkoholu. 

Městská policie Ostrava

Kultura pro Slezskou Ostravu vás 
letos již tradičně zve na „Dětské 
odpoledne“, které se bude konat 
dne 2. 6. 2013 od 12.00 do 18.00 
hod. ve venkovních prostorách KD 

Muglinov. Díky finanční podpoře 
městského obvodu Slezská Os-
trava pro rok 2013, dotačním pro-
gramem v oblasti kultury, sportu 
a volnočasových aktivit, se nám 

opět podaří vykouzlit úsměv na 
mnoha dětských tvářích. Program 
je bohatý, občerstvení zajištěno 
a my se na vás všichni těšíme.

Dětské odpoledne – 2. 6. 2013

  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

ZLATNICKÁ DÍLNA; GABRIELA ŠČERBOVÁ
Výroba zlatých a stříbrných šperků, opravy šperků
Snubní a zásnubní prsteny, drahokamy a brilianty

Provozní doba: po, čt 12–18 hod., út, st, pá 10–17 hod.
Adresa: Čapkova 36, Ostrava 16

Tel.: 737 238 837
e-mail: scerbovagabriela@seznam.cz

OBĚDY SENIORůM I ŠIROKé VEŘEjNOSTI
odběr obědu ve školní jídelně: 11:00–11:40 hodin

nabízíme 1 druh polévky a výběr ze 2 hlavních jídel od pondělí 
do pátku

cena obědu (polévka, hlavní jídlo, nápoj): 60 Kč včetně 21% DPH
objednávky jídla i změny jídla lze osobně u objednávkového 

terminálu ve ŠJ, osobně v kanceláři ŠJ

V případě, že Vám nevyhovuje výdejní doba, lze domluvit odběr 
jídel do jídlonosičů, v tom případě je k jídlu počítána 15% sazba 
DPH, cena obědu je pak 58 Kč. Nabízíme také možnost obědů 

i o víkendech, svátcích, v době prázdnin.

Firmy si můžou objednat stravování pro své zaměstnance.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás:
telefon: 596 244 255

e-mail: jidelna@zsbohuminska.cz
osobně: školní jídelna 7.30–8.00 hodin


