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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/Na 
Slezskoostravském hradě se 
v sobotu 25. května konaly 
tradiční oslavy obvodu Den 
Slezské.

Devátý ročník oslav začal už v de-
set hodin dopoledne vystoupením 
žaček a žáků mateřských i základ-
ních škol Slezské Ostravy. Děti tan-
čily, zpívaly a některé si připravily 
i divadelní pásma. Například děti 
z mateřské školy Požární vyrazily 
ve skvěle padnoucích hasičských 
a zdravotnických uniformách za-
chraňovat na pódiu nabouraného ři-
diče… Jediné, co kazilo atmosféru, 
byl déšť a temně se tvářící obloha.
Úderem jedenácté hodiny přišli 
slavnosti oficiálně zahájit předsta-
vitelé obvodu spolu s hosty. Sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř přivítal všechny přítomné, 
poděkoval dětem a také jejich uči-
telkám za předvedená pásma. 
Místostarostka MUDr. Hana He-
ráková informovala o nejčerstvější 
předpovědi počasí. „Po poledni by 
měl déšť skončit,“ citovala meteo-
rology. Přítomné pozdravil i mís-
tostarosta Ing. Petr Janíček a také 
host slavností generální ředitel 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Tapas 
Rajderkar. 
Po poledni pak déšť opravdu ustal 
a slavnosti tak mohly propuknout 
naplno. Za symbolickou desetiko-
runu se pro návštěvníky roztáčel 
řetízkový kolotoč, rodiče i větší děti 
stříleli z luku, nejmladší z návštěv-
níků pak skákali v nafukovacích 
hradech nebo se vozili dětským 
vláčkem. Připravena byla pro děti 
i indiánská stezka. Soutěžící chodili 
po hradě a u jednotlivých stanovišť 
plnili nejrůznější úkoly. Když měli 
splněno, mohli navštívit speciální 
hradní obchůdek, kde si vybrali od-
měnu. Zatímco děvčata dávala před-
nost panenkám, chlapci sahali po 
tomahavcích. Na děti čekala rovněž 
populární postava Bořka stavitele.
Při vstupu do hradu se konala sou-
těž ve vaření bigosu (více na str. 2), 
svoji techniku předváděli na hradě 
městští policisté, ve vnitřních pro-
storách pak poskytovali propagační 
materiály i veškeré informace firmy 
a instituce sídlící v městském ob-
vodě a ty, které s obvodem blízce 
spolupracují. Stánek zde měla Fa-
kulta stavební Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity, ZOO Os-
trava, Revírní bratrská pokladna, 

zdravotní pojišťovna, Vysoká škola 
podnikání a také Klub českých 
turistů.
„Je moc dobře, že tady můžeme pro-
pagovat naši činnost,“ řekl Herbert 
Schenker z Klubu českých turistů, 
který je pravidelným organizáto-
rem výšlapů na slezskoostravskou 
haldu Ema. „Na Dni Slezské jsem 
letos poprvé, program je povedený. 
Škoda jen, že úplně nevyšlo počasí, 
těch atrakcí pro děti je tu tolik,“ li-
toval Schenker dopoledního deště. 
„Ten půldenní déšť je jedinou chy-
bou letošních oslav,“ řekl starosta 
Antonín Maštalíř. „Program je le-
tos tak bohatý, že vybrat si může 
opravdu každý. Školní děti tady 
měly opravdu úžasná vystoupení, 
stejně jako umělci. Poděkování pa-
tří společnosti ArcelorMittal síd-
lící ve Slezské Ostravě. Bez jejich 
sponzorství bychom si tak velké 
oslavy dovolit nemohli. Stejně tak 
jsem rád, že se zapojily i firmy 
sídlící na Slezské. Ale především 
výborné je, že přišlo tolik návštěv-
níků. Myslím, že vůbec nelitovali,“ 
konstatoval starosta.
V odpoledních a večerních hodi-
nách se na pódiu střídali nejrůznější 
umělci. Taneční skupina Pierro 

Forte za Slezské Ostravy, skupiny 
ABBA revival, Tempo di vlak a Šaj-
tar, v devatenáct hodin vystoupil 
na pódium Martin Chodúr se svojí 
skupinou MACH 5. Chodúrovo vy-
stoupení sklidilo veliký aplaus. Na-
víc, když Chodúr dozpíval slavnou 
Sinatrovu My Way, objevilo se nad 
hradem alespoň na chvíli slunce.
„Vypadá to, že lidé byli spokojeni,“ 
řekl Martin Chodúr po koncertě. 
Repertoár se skládal z Chodúrových 
autorských písní i ze světových hitů. 
„Podobné koncerty jsou specifické 
v tom, že nikdy nevíte, kdo vlastně 
přijde. Nejde zde o typické publi-
kum, které si koupí výhradně lístek 
na Martina Chodúra,“ uvedl zpěvák. 
„Proto jsme se snažili vybrat reper-
toár tak, aby byl zajímavý co možná 
pro nejvíce lidí,“ dodal.
„Ze Dne Slezské se stává stále lepší 
adresa,“ shrnula sobotní oslavy mís-
tostarostka Hana Heráková. „Jsem 
ráda, že lidé přišli i přes nepřízeň 

počasí a překonali také potíže s par-
kováním kvůli stavebním úpravám 
v okolí hradu. Moc se letos povedla 
i soutěž s bigosem. Výborné byly 
všechny dětské soutěže včetně Bořka 
stavitele, bylo vidět, jak děti podobné 
věci milují,“ těšilo místostarostku. 
„Moc se mi líbil koncert Martina 

Chodúra. Je skvělé, že v Ostravě se 
pořád rodí takové pěvecké talenty. 
Navíc na Martinu Chodúrovi je znát, 
že je velký ostravský patriot. Oce-
ňuji, že naše pozvání na Den Slez-
ské přijal,“ uzavřela místostarostka. 
„Navíc na konzervatoři učil Martina 
Chodúra hrát na klarinet profesor 
Jiří Masný od nás z Koblova,“ dopl-
nil místostarostku slezskoostravský 
radní Ivo Vlček.
Kdo si počkal na hradě až do večera, 
mohl ještě vidět taneční vystoupení 
skupiny Flamenco Minero, závěr 
pak patřil hudebníkům ze skupiny 
Kroky Michala Davida revival.
„Když jsme Den Slezské před de-
víti lety vymýšleli, netušili jsme, 
jak velká a bohatá akce se z našich 
slavností stane. Příští rok nás čeká 
jubilejní desátý ročník. Už teď se 
musíme zamýšlet nad tím, čím ná-
vštěvníky příští rok překvapíme,“ 
uvedl na závěr starosta Antonín 
Maštalíř.  /jk/

Na hradě vystoupili Martin Chodúr, tanečníci i děti. A nechyběl bigos

Den Slezské. Tradiční slavnosti obvodu

PŘIVÍTÁNÍ. Den Slezské zahajují starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta Ing. Petr Janíček, místostarostka 
MUDr. Hana Heráková a generální ředitel ArcelorMittal Tapas Rajderkar (zprava). 

DEN SLEZSKÉ 2013. Pestrý program slavností pro všechny věkové kategorie. FOTO/JAN KRÁL

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 27. června 
2013 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.

MARTIN CHODÚR. Koncert ostravského zpěváka patřil k vrcholům slavností.
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Týmy 
kuchařů z Polska, jižní Moravy 
ale i z Městské nemocnice Os-
trava dorazily na Den Slezské.

Přijely soutěžit o titul nejlépe uva-
řený bigos. Zatímco uplynulé roč-
níky si titul tradičně odváželi Poláci 
z města Skoczów, letos první místo 
porotci udělili dvoučlennému týmu 
z Přerova Gourmet Team.
„Je to skvělý,“ jásal nad titulem 
kuchař Jan Jakeš. Přerovský bigos 
měl přívlastek lovecký zaječí. „Je 
tam mimo jiné zaječí hřbet, dva 
druhy uzeného i klobás, vepřové 
uzené nožičky i hřiby a lišky,“ vy-
počítával Jakeš ingredience, které 
do bigosu přerovští kuchaři přidali. 
Na Den Slezské se vypravili již 
počtvrté, vždy však v konečném 
pořadí končili na nižších místech. 
„Bigos vaříme pokaždé jinak. Loni 
jsme například přidávali kousky 
divočáka,“ konstatoval Jakešův ko-
lega Karel Povýšil.
Soutěž ve vaření bigosu, mimocho-
dem jediná na světě, se pod patronací 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR na 
Dni Slezské konala již po sedmé. 
„Každý rok se úroveň zvyšuje, kva-
lita stoupá,“ řekl jeden z porotců, 

slezskoostravský radní Radomír 
Mandok. To potvrdil i další radní 
a porotce Petr Zezulčík. „Když jsme 
v roce 2007 se soutěží začínali, byla 
kvalita všelijaká, kuchaři se hodně 
zlepšují,“ všiml si Zezulčík. Za velké 
překvapení oba porotci označili Ju-
niorský tým složený z kuchařských 
učňů. Jejich bigos patřil k nejlepším. 
„Dali jsme do něj ostravskou klobásu 

i bílé víno. Na soutěži jsme úplně 
poprvé,“ řekl jeden z učňů Dalibor 
Girášek. Svůj výtvor nazvali Bigos 
ze Slezskoostravského hradu. Poprvé 
se soutěže účastnili i kuchaři z fi-
fejdské Městské nemocnice Ostrava. 
„Konkurence je velká, jsme rádi, že 
získáme nějaké zkušenosti,“ uvedl za 
nemocniční kuchaře Petr Hikl. Podle 
Hikla není vyloučeno, že v budoucnu 
se klasický slezský bigos zařadí i do 
nemocničního jídelníčku.
Až z Pohořelic u jihomoravského 
Slavkova přijel další tým kuchařů. 
„Na jižní Moravě lidé bigos moc 
neznají, vždycky se ptají, co to je. 
Jako historické jídlo u nás zdomác-
něl segedinský guláš, my se teď 
snažíme příbuzný bigos na Moravě 
propagovat. Vždyť je to výborný 

pokrm,“ konstatoval jihomoravský 
kuchař Petr Hromek. 
S tím souhlasil i Karel Drápal 
z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

„Jde nám především o propagaci 
tradičního slezského jídla,“ uvedl 
při předávání cen.

/jk/

Sedmý ročník soutěže o nejlépe uvařené tradiční slezské jídlo

Jak se na hradě opět vařil bigos

Manželský slib po padesáti letech 
manželství obnovili v sobotu 15. 
května na slezskoostravské radnici 
manželé Jana Kalusová a Ing. Petr 
Kalus.
„Padesát let jste se spolu starali 
o rodinu, pracovali jste. Když se to 
dělá poctivě, celým srdcem, není to 
lehké. Ale i nemoc, únava, bolavá 
záda se dají překonat, když jste na 
to dva,“ řekla jim slezskoostravská 
zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnhe-
iserová, před kterou manželé svůj 
slib obnovili. Jana a Petr Kalusovi 

se seznámili v tanečních hodinách 
a sňatek uzavřeli 18. května 1963 na 
radnici v Moravské Ostravě. V roce 
1965 se přestěhovali na Slezskou Os-
travu, kde žijí dodnes. Ing. Petr Kalus 
pracoval na Dole Petr Bezruč, v le-
tech 1992 až 1995 byl místostaros-
tou Slezské Ostravy. Jana Kalusová 
pracovala ve Stavoprojektu Ostrava. 
Manželé mají dva syny, těšit se mo-
hou ze čtyř vnuků. „Máme radost, 
že žijeme spokojeně, děti se vydařily, 
co jiného si přát,“ řekla během zlaté 
svatby Jana Kalusová. /jk/

Zlatá svatba. Manželé 
Kalusovi

50 LET. Manželé Kalusovi slavili zlatou svatbu. FOTO/JAN KRÁL

VÍTĚZOVÉ. Kuchaři z Přerova se 
radují. FOTO/JAN KRÁL

POHÁRY NACHYSTÁNY. Začíná 
práce pro porotu. FOTO/JAN KRÁL

PŘÍPRAVA. Radní Radomír Mandok 
sleduje průběh soutěže.

NEJMLADŠÍ. Učni připravili Bigos 
ze Slezskoostravského hradu.

Bigos ze Slezskoostravského hradu
Recept na 4 porce
Suroviny: 600 g vepřového plecka, 500 g kysaného zelí, 200 g 
uzeného bůčku, 200 g ostravské klobásy, 200 g cibule, 50 g 
sušených švestek, 1 dl bílého vína, sůl, pepř

Uzený bůček pokrájíme na kostičky a vyškvaříme. Přidáme nakrájenou 
cibuli. Osmažíme do zlatova. Vložíme vepřové plecko, pokrájené na 
větší kostky. Maso osolíme a opepříme, lehce osmahneme, zalijeme 
vodou a dusíme do poloměkka. Přidáme kysané zelí a společně dusíme. 
Nakonec přisypeme hlávkové zelí pokrájené na nudličky a dodusíme. 
Před koncem dušení vlijeme bílé víno a přidáme sušené švestky. Na 
sádle osmahneme na kolečka nakrájenou ostravskou klobásu a vmíchá-
me do hotového pokrmu. Podáváme s tmavým chlebem nebo pečivem.

V obřadní síni slezskoostravské 
radnice se v sobotu 18. května ko-
nalo tradiční vítání občánků. „Ze 45 

pozvaných dětí se vítání účastnilo 
26 dětí,“ informovala referentka 
ohlašovny a matriky Pavlína Volná.

Na radnici přišli rodiče s dětmi, 
které se narodily v prvních třech 
měsících letošního roku. Občánky 
jménem slezskoostravské radnice 
přivítala zastupitelka Mgr. Lud-
mila Ohnheiserová. Rodičům i dě-
tem popřála hodně štěstí. Rodiče 
se během obřadu zapsali do kro-
niky městského obvodu, z radnice 
si také odnesli upomínkové dárky, 
což jsou většinou dětské potřeby 
a hračky. Při obřadu asistovaly 
i budoucí zdravotní sestry, které 
už pravidelně rodičům s dětmi vy-
pomáhají. Příští vítání občánků se 
na slezskoostravské radnici usku-
teční v podzimních měsících letoš-
ního roku. /jk/

Nejmenší občané Slezské na radnici

Rovných sto let oslavila Milo-
slava Drahovzalová, která žije od 
roku 2010 v Domově pro seniory 
Kamenec.
Ke gratulantům se připojili za 
městský obvod Slezská Ostrava 
také místostarosta Ing. Petr Janí-
ček a Zdeněk Martínek. Miloslava 
Drahovzalová dostala od zástupců 

Slezské Ostravy velkou kytici spolu 
s dárkovým košem.
Paní Drahovzalová se narodila 
v okrese Nymburk, v malé obci Šlo-
tava, jako Miloslava Nováková, kde 
vyrůstala v rodině rolníka. Měla tři 
sestry, ráda chodila cvičit do Sokola. 
Poté, co se provdala, odstěhovali se 
v roce 1937 s manželem do Liberce, 

kde žili až do okupace. Během války 
se vrátili do jejího rodiště a po válce 
se vrátili zpět do Liberce, kde pra-
covala jako účetní u ČSD. Měla dvě 
dcery, Ivu a Libuši, má tři vnoučata 
a sedm pravnoučat. Když ovdověla, 
v roce 1996 se odstěhovala za svou 
dcerou Ivou do Ostravy. Měla ráda 
ruční práce jako pletení, háčkování 
a zvláště vyšívání, také ráda pěsto-
vala květiny a zeleninu na zahrádce, 
starala se o drobné zvířectvo. Podle 
svých příbuzných byla vždy velmi 
pracovitá, skromná, laskavá a obě-
tavá. Nyní mezi její nejoblíbenější 
činnosti patří canisterapie a ná-
vštěvy zdravotních klaunů.  /red/

Gratulace stoleté Miloslavě Drahovzalové

VÍTÁNÍ. Nejmenší občané Slezské na radnici. FOTO/JAN KRÁL

100 LET. Paní Miloslavě Drahovzalové gratulovali zástupci Slezské Ostravy. FOTO/JAN KRÁL

ZLATÁ SVATbA. Manželé Jana a Petr Kalusovi. FOTO/JAN KRÁL
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I letos v květnu komise životního 
prostředí na svém výjezdním zase-
dání provedla prohlídku pokračo-
vání odtěžování haldoviny na haldě 
Heřmanice. Provázeli nás zástupci 
s. p. DIAMO, náměstek ředitele Ing. 
Pavel Fasolo a vedoucí odboru eko-
logie Ing. Petr Jelínek se zástupcem 
firmy Ostravská těžební, ředitelem 
Josefem Gajdou. Komise si prohlédla 
z temene haldy vytěženou východní 
část, která je připravená na ozele-
nění. Petr Jelínek sdělil, že objem 
odtěženého materiálu východní části 
odvalu je přibližně jednou pětinou 
k objemu střední části, která se bude 
odtěžovat v další etapě. Odtěžením 
východní části odvalu byla dosažena 
likvidace té části haldy, která nej-
více prohořívala, a bylo zde největší 
riziko samovznícení. Josef Gajda 
připomněl, že největší problém při 

odtěžování hlušiny je prašnost, která 
je omezována kráterovým způsobem 
těžby a zkrápěním.
Rychlost odtěžování může výrazně 
ovlivnit i dodávka haldoviny na 
připravované velké investiční akce, 
jakými jsou protipovodňová hráz 
Žabník v Koblově, rozvojová prů-
myslová zóna Hrušov a další po-
dobné akce.

Ing. Jiří Šárek, 

předseda komise životního prostředí

Pro naše první jednání v terénu v le-
tošním roce jsme se rozhodli proto, 
že příroda a životní prostředí spolu 
souvisí. Zoo je navíc v městském 
obvodě Slezská Ostrava na trase 
Naučné stezky Adolfa Podroužka, 
naproti jižněji je nově nasměrovaný 
výstup na haldu Ema a je i na trase 
cyklostezky. V poslední době se 
v zoo stále něco děje, realizují se 
zajímavé projekty, které jsou hodny 
21. století a jsou i reprezentací naší 
Ostravy. Jsme hrdi na to, že je to 
právě na Slezské.
Areálem nás provázel ředitel zoo 
Ing. Petr Čolas spolu s Ing. To-
mášem Hanzelkou. Seznámili nás 
s právě probíhajícími a připravo-
vanými rozvojovými projekty. Je 
dokončena rekonstrukce pavilonu 
hrochů, multifunkční objekt ná-
vštěvnického centra, které bude 

střediskem ekologické výchovy 
a jehož součástí je i restaurace, 
která v zoo chyběla. U stávajícího 
výukového centra je dokončo-

vána stavba voliéry Papua. Došlo 
již k demolici původního vstup-
ního areálu a připravuje se stavba 

nového vstupu s kancelářemi. Bude 
provedená i úprava přilehlého par-
koviště. Dalšími projekty v reali-
zaci jsou úpravy velkého rybníka, 
Pavilonu evoluce, Safari asijských 
sudokopytníků, připravuje se nový 
výběh tygrů a expozice tučňáků 
a tuleňů apod. 
Rozvoj realizovaný i připravovaný 
v Zoo Ostrava je příspěvkem pro 
rozšíření vědomostí o přírodě, zví-
řatech exotických krajin, příspěvek 
k ekologické výchově i příspěvek 
k výchově a vzdělávání od mladé 
generace po seniory. Zoo je vhodná 
pro výlety za poznáním jak ve dnech 
všedních, tak i svátečních. A že je 
co vidět a vidět ještě i bude, to je 
z celé prohlídky a jednání s panem 
ředitelem zřejmé už nyní.

Ing. Jiří Šárek, 

předseda komise životního prostředí

SLEZSKÁ OSTRAVA/Místo- 
starosta Slezské Ostravy Ing. 
Petr Janíček spolu s dalšími 
představiteli městského ob-
vodu Slezská Ostrava ucti-
li v úterý 30. dubna oběti 
2. světové války a připomněli 
68. výročí osvobození města.

Již tradičně se konal hlavní pietní 
akt v Ostravě u památníku Rudé 
armády v Komenského sadech. 
Zde věnec k památníku za obvod 
Slezská Ostrava položili místosta-
rosta Ing. Petr Janíček a radní Petr 
Zezulčík (obr. 1).
Ještě před začátkem hlavního aktu 
přijeli veteráni a čestní hosté také 
na Slezskou Ostravu k památníku 

1. čsl. samostatné tankové brigády 
ve Slezské Ostravě. U tanku polo-
žili věnce a květiny spolu s před-
staviteli obvodu (obr. 2–3).
Ti pak také položili květiny i na 
další pietní místa v blízkosti 
slezskoostravské radnice. Tím je 
pamětní deska přímo na budově 
radnice, v jejíž blízkosti padl 30. 
dubna 1945 radista tanku 051 Ivan 
Ahepjuk. Dále pak u pamětní 
desky a také pomníku Miloše Sý-
kory (obr. 4–6).
Později místostarosta Ing. Petr Ja-
níček spolu s tajemníkem úřadu 
Mgr. Gustavem Kuchařem položili 
květiny u dalších pomníků padlých 
ve Slezské Ostravěy, a to na Jese-
ninově ulici v Kunčicích a také na 

Škrobálkově ulici v Kunčičkách. 
Ing. Petr Janíček s radními MVDr. 
Barborou Jelonkovou a Petrem 
Zezulčíkem položili rovněž kvě-
tiny u památníku muglinovským 
obětem prvního a druhého odboje 
v ulici Na druhém v Muglinově 
(obr. 7–9).

/red/

Představitelé obvodu položili kytice u všech pietních míst Slezské

Komise životního prostředí navštívila zoo

Připomínka 68. výročí osvobození města

V ZOO. Komise životního prostředí 
při prohlídce zoo ve Slezské Ostra-
vě. FOTO/ARCHIV

Komise na haldě Heřmanice

HALDA. Členové komise na haldě 
Heřmanice. FOTO/ARCHIV

Důležité informace pro občany

Dle zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel, v platném znění, 
musí občan při hlášení změny 
místa trvalého pobytu splnit tyto 
podmínky:
1) Předložit platný občanský 

průkaz, u něhož není oddělena 
jeho vyznačená část v důsledku 
změny místa trvalého pobytu, 
občan po ukončení pobytu v ci-
zině předkládá platný cestovní 
pas, občan po nabytí státního 

občanství ČR předkládá doklad 
o nabytí státního občanství.

2) Doložit vlastnictví bytu nebo 
domu, nebo doložit oprávně-
nost užívání bytu, anebo před-
ložit úředně ověřené písemné 
potvrzení oprávněné osoby 
o souhlasu s ohlášením změny 
místa trvalého pobytu. Takové 
potvrzení se nevyžaduje v pří-
padě, že oprávněná osoba po-
tvrdí souhlas na přihlašovacím 

tiskopisu k trvalému pobytu 
před zaměstnancem ohlašovny. 

Za oprávněnou osobu se pova-
žuje osoba starší 18 let, způsobilá 
k právním úkonům, která je opráv-
něna užívat objekt nebo jeho vyme-
zenou část (byt, obytnou místnost, 
dům – nutno doložit).
Za občana mladšího 15 let ohlásí 
změnu místa trvalého pobytu jeho 
zákonný zástupce, popř. pěstoun.
Za občana zbaveného způsobi-
losti k právním úkonům hlásí 
změnu jeho opatrovník.

Za občana staršího 15 let může 
změnu místa trvalého pobytu ohlá-
sit jím pověřený zmocněnec na zá-
kladě ověřené plné moci!!!
Správní poplatek činí 50 Kč za 
každou osobu starší 15 let. 

V poslední době se množí pří-
pady, že občané, kteří se přestěhují 
(změní trvalý pobyt), jdou přímo 
na Magistrát města Ostravy, Gor-
kého 2 a žádají o vydání nového 
občanského průkazu z důvodu této 
změny. 

Toto je však špatně. Nejdříve 
změnu trvalého pobytu musí na-
hlásit na ohlašovně podle místa 
nového trvalého pobytu. 
Referent ohlašovny tuto změnu 
provede v centrálním informač-
ním systému. Občanovi odstřihne 
část na OP a vydá mu potvrzení 
o této změně. 
Teprve poté si občan zažádá o vy-
dání nového OP na Magistrátu 
města Ostravy, Gorkého 2 (naproti 
HD Jindřich).

EVIDENCE OBYVATEL

V termínu od 1. 6. 2013 do 30. 6. 
2013 bude pro individuální do-
pravu uzavřena ulice Dědičná, 
v úseku mezi ulicemi Bohumín-
ská a U St. elektrárny. Městská 
hromadná doprava bude úsekem 
projíždět bez omezení. V daném 

termínu budou probíhat práce na 
rekonstrukci plynovodu.
Dne 2. 6. 2013 bude pro veške-
rou dopravu uzavřena ulice Pod-
zámčí, v úseku mezi Hradním 
náměstím, z důvodu pořádání 
akce „Hrad žije první pomocí.“ 

Objízdná trasa bude vedena po 
Hradním náměstí. 
V termínu od 10. 6. 2013 do 30. 6. 
2013 bude pro veškerou dopravu 
uzavřena ulice Pikartská, v úseku 
mezi ulicemi Trnkovecká a Pe-
třvaldská, z důvodu provádění 

souvislé údržby vozovky. Auto-
busová linka č. 22 bude po dobu 
uzavírky vedena po ulicích Trnko-
vecká, Matuškova a Na Jánské. Za-
stávky ve směru do centra města 
budou na ul. Trnkovecká (u křížení 
s ulicí Pikartskou) a na Čs. armády 

(za křižovatkou ulic Na Jánské, 
Petřvaldská, Michálkovická a Čs. 
armády). V opačném směru bude 
zastávky na ul. Na Jánské, za touto 
velkou křižovatkou.

Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru 

TSKZaH

Informace o omezení dopravní obslužnosti

PIETA. Představitelé městského obvodu Slezská Ostrava uctili památku obětí 2. světové války. FOTO/JAN KRÁL
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Paříž patří bezesporu k nejkrásněj-
ším městům světa a je pro pozná-
vací zájezdy jako stvořená. A jeden 
takový zájezd jsme se rozhodli 
s mou osmou třídou absolvovat… 
Ve středu na 1. máje byl k naší škole 
přistaven autobus a nám už tedy 
nic nebránilo vyrazit směr Francie. 

Cesta byla dlouhá, ale díky nad-
šení, poslechu hudby a hrou nejrůz-
nějších her jsme ji všichni zvládli 
skvěle. Ve čtvrtek ráno jsme do-
razili na místo. Počasí nám přálo, 
a tak jsme se s ostatními účastníky 
zájezdu, v čele s naším panem prů-
vodcem, vydali poznávat krásu his-
torické Paříže. Naše první kroky 
vedly do Lucemburských zahrad, 

kde jsme měli dost času na pro-
cházku, snídani a pořízení prvních 
snímků. Za poutavého výkladu 
průvodce jsme pak pokračovali 
dále kolem Pantheonu, pohřebiště 
významných francouzských osob-
ností, Sorbonny, části Pařížské uni-
verzity a možného místa dalšího 

studia našich žáků, a Latinskou 
čtvrtí až ke katedrále Notre Dame, 
která je považována za jeden z nej-
krásnějších příkladů francouzské 
gotické architektury a která nás při 
vstupu ohromila svou velikostí. Po 
této prohlídce jsme už mířili k jed-
nomu z největších muzeí na světě 
– Louvru. K našemu zděšení stály 
ve frontě na lístek stovky lidí. Náš 

šikovný a znalý průvodce vzal ně-
kolik zájemců bočním vchodem 
a díky tomu jsme mohli obdivovat 
krásy Mona Lisy už mnohem dříve. 
S ostatními jsme pak rozložili 
v blízkých Tuilerijských zahradách 
piknik „co dům dal“, popřípadě co 
si kdo koupil a nastavovali svou 
tvář sluníčku. Plní dojmů a zážitků 
jsme všichni přivítali poslední bod 
programu toho dne, a to ubytování 
v hotelu Formule 1, následnou spr-
chu a hlavně postel…
Druhý den ráno, odpočatí a natě-
šení, jsme opět nasedli do autobusu, 
který nás odvezl pod dominantu 
Paříže, Eiffelovu věž. Jako správní 
sportovci jsme do druhého patra 
vyšli pěšky a třetí absolvovali výta-
hem. Pak už jsme se jen rozplývali 
nad úžasným výhledem na celou Pa-
říž z výšky 276 metrů. Byla to nád-
hera! O pár hodin později po tom, 
co jsme se dostali zpátky na zem 
a nafotili spoustu fotek, nás čekala 
prohlídka Invalidovny s hrobkou 
císaře Napoleona a následně plavba 
lodí po Seině, odkud jsme měli mož-
nost vidět toto historické město zase 
trochu jinak. Sluníčko zapadlo a nás 
čekalo rozloučení s Paříží v po-
době výjezdu pod Montmartre, kde 
se v blízkosti nachází, mimo jiné, 
světoznámý kabaret Moulin Rouge 
a kde jsme měli poslední možnost 
nakoupit v místních obchůdcích 
drobné dárečky domů. V pozdních 
večerních hodinách jsme pak usedli, 
někteří rovnou ulehli, do autobusu 
a hurá domů, do Ostravy, kam jsme 
dorazili v sobotu podvečer, unavení, 
ale maximálně spokojení! 

Mgr. Petra Horehleďová, ZŠ Pěší

Počasí jako na objednávku mělo 
50 dětí z MŠ Komerční, Koblov 
a Keramická na ozdravném pobytu 
na Horní Bečvě. Tento ozdravný 
pobyt byl plně financován z úče-
lové dotace statutárního města 
Ostravy.
První týden si děti naplno užily 
sněhových radovánek. Druhý tý-
den jako mávnutím proutku sníh 
stál a objevily se první horské 
jarní kytičky.
S příchodem jara přicházejí do 
lesů skřítkové, proto je děti cho-
dily vyhlížet a stavět jim do-
mečky. Skřítkové se dětem za to 
odměnili tím, že nechali uprostřed 
lesa ukrytý poklad, ve kterém byly 
nejen sladkosti, ale obsahoval také 
poukaz na jízdu na koních. Dětem 
se jízda moc líbila a povídaly si 
o ní další dny i v autobuse cestou 
na celodenní výlet do Rožnova 

pod Radhoštěm. Děti byly moc 
šikovné a večer neměly ani čas 
tesknit po rodičích, protože se při-
pravovaly na pyžamový bál, disko-
téku a bazén, ve kterém si to moc 

užívaly. Dva týdny plné zážitků 
utekly jako voda a už se těšíme na 
další jarní ozdravný pobyt.

Martina Blahutová, 

učitelka MŠ Slezská Ostrava

Pokud by někoho ze čtenářů na-
padla myšlenka, zda se občas děti 
z dětského domova nenudí, tak 
věřte, že ti naši svěřenci opravdu ne. 
Skupinka šesti hochů se rozhodla 
pravidelně docházet za mrňaty, jak 
je s pýchou nazývají, do nedaleké 
mateřské školy v Kunčicích.
Zde se vžijí do rolí moderátorů, 
herců, bavičů, organizátorů her 
a soutěží, zpěváků, nebo jen tak 
kamarádů, kteří si s tou „drobo-
tinou“ hrají. A víte, co je napadlo 
teď na jaře?
Nadchli se myšlenkou, že by děti 
mohli taky něco užitečného naučit, 
a proto si pro ně připravili 1. lekci 
etikety.

Ono s tou etiketou totiž na naše 
hochy „vyrukovala“ jejich vycho-
vatelka, která už rok připravuje 
svým svěřencům „hodinky s eti-
ketou“. A tak, když se hoši ne-
dávno setkali na besedě s panem 
Špačkem, tedy profíkem v tomto 
oboru vyhlášeným, myšlenka byla 
na světě.
Obzvlášť je samozřejmě povzbu-
dil údiv pana Špačka, který zíral, 
kolik toho naše děti umí.
A tak jsme si řekli, proč naše vě-
domosti nezúročit, no, a je tady 
první „mini lekce“ pro ty naše mr-
ňata z MŠ.
Jiřina Maková, Dětský domov se školou 

a Základní škola Ostrava Kunčice

Podnikaví hoši z děcákuŽáci muglinovské ZŠ Pěší v Paříži

Ozdravný pobyt dětí z MŠ

NA PAŘÍŽ! Děti z muglinovské školy v hlavním městě Francie. 
 FOTO/ARCHIV

NA VZDUCHU. Z mateřských škol vyrazily děti za zdravím do Beskyd. 
 FOTO/ARCHIV

ETIKETA. Starší vyučují mladší potřebné etiketě. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

V Ostravě Kunčičkách se chystají 
oslavy k 60. výročí založení Mateř-
ské školy Nástupní 19.
Oslava proběhne 10. června od 15 
hodin. Zváni jsou bývalí učitelé 
i žáci. Na programu máme Hopsalína 

pro nejmenší, vystoupení místních 
dobrovolných hasičů, přijedou poníci 
z nedalekého statku, opékání buřtů 
atd. Občerstvení zajištěno.

Zdeňka Ivanská, 

vedoucí učitelka MŠ Nástupní 19

60. výročí MŠ v Kunčičkách

Obvykle píšeme, jak je škola 
v Kunčičkách úspěšná v získávání 
všech možných grantů směřujících 
ke zlepšení materiálního vybavení 
školy a možnosti věnovat se dětem 
individuálně. Chceme, aby naše 
děti byly vzdělané, zdravé a při-
pravené pro život.
Jako jedna z mála ostravských škol 
jsme letos získali 560 000 Kč, za 
které mohlo jet 135 dětí na školu 
v přírodě na 14 dnů zcela zdarma. 
(Pobyt pro jedno dítě stál 4 500 Kč.)
Paní učitelky ne s velkým nadše-
ním opouštěly své děti a rodiny, 
aby se mohly věnovat žákům 
ze školy. A věřte, že starat se 
o 10–16leté děti a mládež 24 ho-
din denně je někdy na hranici sil 
fyzických a hlavně psychických. 

Tímto paním učitelkám děkuji za 
obětavou práci.
Veliké překvapení nastalo, že ze 
135 dětí se jich přihlásilo pouze 
30. A těchto 30 dětí nakonec odjelo 
na Prostřední Bečvu, kde pobyly 
krásných 14 dnů. Peníze, které zů-
staly, bohužel nevyužity, jsme vrá-
tili a za ně pojedou jiné děti. Snad 
si toho budou jiní více vážit.
Po celé akci zůstává nepěkná pa-
chuť. Společnost se stará, vydělává 
peníze, dává je do fondu na podporu 
zdraví dětí a ti, pro které je to ob-
zvláště určeno, a stěžují si na těžký 
život, do nabídnuté ruky plivnou.
Uvědomují si vůbec, co si lidé řek-
nou? A o opaku nás může přesvěd-
čovat 10 vládních agentur.
Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova

Neúspěch v Kunčičkách

ŠKOLA V PŘÍRODĚ. Z Kunčiček odjelo jen třicet dětí. FOTO/ARCHIV

Máme děti soutěživé, Radek Slaný 
a Jan Pomahač z 9. A ovládají 
češtinu tak, že jsou oceňováni ve 
vyšších kolech Soutěže dětských 
recitátorů. Oba tito žáci byli dne 
30. května v budově Nové radnice 
slavnostně oceněni Radou města 
Ostravy jako žákovské osobnosti 
roku. Gratulujeme! Žáci celé školy 
se zapojili do projektu literární 
a výtvarné soutěže „Stáří očima 
ostravských dětí a mládeže“, usku-
tečněného v rámci Evropského dne 
mezigenerační solidarity. 17. dubna 
proběhla vernisáž nejlepších vý-
tvarných prací, mj. i našich žákyň 

Evy Drahošanové (9. B) a Barbory 
Hlavaté (9. A). Oceněni byli i „spi-
sovatelé“ Patrik Šigut (7. tř.), Ven-
dula Čaňková (8. tř.), Patrik Coch 
(9. A) a Radka Freitagová (9. B). 
Práci našich pedagogů i žáků 
zhodnotila Česká školní inspekce, 
která prováděla na škole inspekční 
činnost, a její výsledky zveřejněné 
v inspekční zprávě byly výborné. 
Také spolupráce s inspekční ko-
misí ve složení PaedDr. Radúz 
Plchota, Mgr. Jana Franková, Mgr. 
Richard Vilášek a Bc. Lenka Ful-
nečková se žáky a zaměstnanci 
školy byla na vysoké úrovni. A co 

připravujeme? Ve spolupráci s or-
ganizací Yong Life připravujeme 
na měsíc červen týdenní návštěvu 
skupiny zahraničních studentů, 
kteří se zapojí do výuky i mimo-
školních aktivit společně s žáky 
naší školy. Na začátek následu-
jícího školního roku plánujeme 
další návštěvu anglicky mluvících 
studentů, v rámci projektu Edison, 
zaměřeného na mezikulturní vzdě-
lávání ZŠ a SŠ, to celé pod záštitou 
MŠMT a pořádající mezinárodní 
organizací AIESEC.

Mgr. Radek Pollo, 

ředitel ZŠ Bohumínská

Na ZŠ Bohumínská to žije…
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Výsta-
va nazvaná Slavné vily Vise-
grádské čtyřky a Slovinska 
byla zahájena ve čtvrtek 26. 
dubna ve Slezskoostravské 
galerii.

Výstava obsahuje expozici z pěta-
osmdesáti panelů. „Jsou na nich jak 
historické, tak i ty současné vily, 
rodinné domky, a to nejen z Čech, 
Moravy a Slezska, ale i z Polska, 
Slovenska, Slovinska a Maďar-
ska,“ vysvětloval za organizátory 
Ing. arch. Tadeáš Goryczka. Stejný 
výstavní vzorek projektu Slavné 
vily je od 29. května prezentován 
také v Evropském parlamentu 
v Bruselu.
Ve Slezské Ostravě tak měli ná-
vštěvníci možnost vidět tento vý-
běr architektonicky významných 
staveb jako první. Výstavu v ga-
lerii společně zahájili místosta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Petr 

Janíček a generální konzulka Pol-
ské republiky v Ostravě Anna Ma-
ria Olszewska. 

„Jsem velmi rád, že výstava, která 
v mnohém přesahuje i hranice 
kraje, se koná právě u nás,“ řekl 

místostarosta Petr Janíček. „Moc dě-
kuji Slezskoostravské radnici, která 
je skvostem sama o sobě a nyní k ní 
přibývá ještě tato výstava,“ ocenila 
místo konání výstavy konzulka 
Anna Maria Olszewska. 

Nechybí Liskova vila 
Jak připomenula jednatelka agen-
tury Foibos PhDr. Lenka Jirátová, 
projekt mapování slavných vil 
vznikl v České republice a později 
se rozšířil i do dalších evropských 
zemí. Historické i moderní vily 
vybírají historikové dějin umění, 
architekti, památkáři, archivní 
pracovníci i kronikáři. Například 
kniha Slavné vily Moravskoslez-
ského kraje byla vydána v roce 
2007. „Evidujeme takto 850 vil 
v České republice, v dalších ze-
mích bylo zpracováno na 1 100 
domů, na projektu se podílelo 
okolo pětiset lidí,“ informovala 
Jirátová.
Mezi vystavenými vilami ve 
Slezskoostravské galerii nechybí 
ani známá vila Eduarda Lisky ve 

Slezské Ostravě, která je od roku 
2008 národní kulturní památkou.
„Každá ze zemí Visegradské 
čtyřky a Slovinska je představena 
šestnácti stavbami, které tvoří je-
dinečnou část architektonického 
dědictví,“ vysvětlila Jirátová.
Výstavu pořádají společnosti Foi-
bos, SPOK a městský obvod Slez-
ská Ostrava. Výstava se koná pod 
záštitou senátora a starosty Ing. 
Antonína Maštalíře. Potrvá do 
2. června.  /jk/

Houslista Václav Hudeček v dopro-
vodu klavíristy Lukáše Klánského 
koncertovali ve středu 15. května 
v obřadní síni slezskoostravské 
radnice. Václav Hudeček zvolil na 
repertoár koncertu skladby Lud-
wiga van Beethovena, Antonína 
Dvořáka nebo Frederika Chopina. 

Pane Hudečku, podle čeho 
vlastně vybíráte program 
svých koncertů?
Snažím se vybírat vždy podle stej-
ných kritérií. Jde o to, aby během 
koncertu zazněla pestrá muzika, lí-
bivá v tom nejlepším smyslu slova, 
aby se líbila co nejširší vrstvě pub-
lika. V neposlední řadě záleží také 
na tom, zda mne doprovází celý or-
chestr nebo pianista.

Ve slezskoostravské radnici 
nehrajete v žádném případě 
poprvé. Jak hodnotíte ob-
řadní síň, ve které se koncer-
ty konají? 
Ten sál je překrásný. Jde v něm 
o hodně intimní muzicírování. 

Takřka se můžete každého z poslu-
chačů dotknout. Je to úplně něco 
jiného, než když hraji s filharmonií 
v nějakých velkých prostorách.

Na Vašich koncertech na rad-
nici nezbývá jediné volné 
místo. Pokud budeme para-

frázovat Mozarta, zdá se, že 
Vám místní rozumějí…
Zatím pokaždé, když jsem na slez-
skoostravské radnici hrál, bylo pu-
blikum zcela jedinečné. Nejde o to, 
jestli posluchači rozumějí mně, ale 
jestli se jim líbí muzika. Takže asi 
vybírám dobře… /jk/

Měsíc květen patří ve Slezskoostravské galerii architektuře

Slavné vily Visegrádské čtyřky a Slovinska 

VERNISÁŽ. Výstavu zahájil místostarosta Ing. Petr Janíček.

Václav Hudeček: Asi vybírám dobře

Již třetí ročník festivalu moderní 
křesťanské hudby Slezská lilie se 
letos v Kunčičkách uskuteční o ví-
kendu 15. a 16. června.
Mezi hlavní hvězdy festivalu budou 
patřit zpěvačka Iva Bittová nebo 
skupina z Valašského Meziříčí 
Mňága a Žďorb. Festival podpořil 
i městský obvod Slezská Ostrava, 
koná se pod záštitou starosty Ing. 
Antonína Maštalíře. 
„Čekají nás jako pokaždé skvělí in-
terpreti a také rodinná atmosféra,“ 
těší se za pořadatele farář z Kunči-
ček Dariusz Sputo. „Kunčičky kdysi 
bývaly jednou z nejkrásnějších ost-
ravských čtvrtí. Místní lidé se nám 

svěřují, že díky festivalu se dávná 
atmosféra navrací,“ uvádí Sputo. 
Náladu festivalu si interpreti i ná-
vštěvníci velmi pochvalují, v loň-
ském roce tak například z Kunčiček 
odjížděli spokojení Bratři Ebenové 
nebo Dan Bárta.
Festival spolupořádá Diecézní cha-
rita ostravsko-opavská a Římskoka-
tolická farnost Ostrava-Kunčičky. 
„Program festivalu je vhodně roz-
dělen do dvou dnů. Na sobotní Noc 
lilie a nedělní Den andělů,“ infor-
muje mluvčí Diecézní charity ost-
ravsko-opavské Ing. Dana Hajnová. 
Místo festivalu je pokaždé stejné. 
Louka za kostelem sv. Antonína 

Paduánského, na které vyroste 
velké pódium.
Hlavní festivalový program od-
startuje v sobotu 15. června po 14 
hodině. Skupina Mňága a Žďorp 
vystoupí v 16 hodin, Iva Bittová se 
skupinou Čikori ve 21 hodin. Na pro-
gramu jsou toho dne také MRRK ze 
Zlína, slovenská worshipová kapela 
F6, Prague Cello Quartet, skupina 
Divergo, Brno Gospel Choir a další. 
V neděli pak v 10 hodin začíná 
druhý festivalový den koncertem 
skupiny KaPři, následuje mše svatá 
a přednášky. Přesný program a veš-
keré podobnosti na www.slezskali-
lie.cz a na Facebooku. /red/

Slezská lilie. Iva Bittová i Mňága a Žďorb

KONCERT. Václav Hudeček koncertoval pro zcela zaplněný sál slezskoost-
ravské radnice. FOTO/JAN KRÁL

Starostovi Ing. Antonínu Maštalí-
řovi a celé radě městského obvodu 
poděkoval PhDr. Jiří Hon z občan-
ského sdružení MY 50+. A to za 
podporu literární a výtvarné sou-
těže Stáří očima ostravských dětí 
a mládeže. Projekt se uskutečnil 
v rámci Evropského dne mezigene-
rační solidarity v Ostravě poprvé. 
Výtvarné a literární soutěže se zú-
častnila více než tisícovka děvčat 
a chlapců z ostravských základ-
ních škol včetně ZŠ Bohumínská. 

Poroty následně vybraly a posuzo-
valy výtvarné a literární práce, dvě 
desítky nejlepších byly oceněny. 
„Všichni zúčastnění pedagogové 
i organizátoři se shodli, že projekt 
svým tématem vyvolal až překva-
pující interes děvčat i chlapců,“ 
konstatoval Jiří Hon. „Ještě jednou 
děkuji za pomoc, kterou jste nám 
poskytli. Bez ní by projekt zůstal 
jen na papíře,“ napsal Jiří Hon 
představitelům Slezské Ostravy.

/red/

Poděkování vedení radnice
NÁVŠTĚVNÍCI. Dobrá architektura láká. FOTO/JAN KRÁL

KONZULKA. Anna Maria Olszewska 
(vlevo) a PhDr. Lenka Jirátová bě-
hem vernisáže.

Jste ženou starší 50 let a hledáte 
práci? Průvodcem na vaší cestě 
k novému zaměstnání nebo k pod-
nikání se může stát projekt „Men-
toring otevírá dveře“. Ten nabízí 
jednak individuální poradenství 
a vedení, jednak řadu zajímavých 
kurzů zaměřených na podporu se-
bevědomí, přípravy na pracovní 
pohovor nebo sebepoznání. Při-
náší i jedinečný počítačový kurz, 
ve kterém se naučíte tvořit vaše 
vlastní „digitální příběhy“ a mnoho 

dalšího. Individuální poradenství na 
míru zahájíme už v červenci 2013, 
kurzy v malých skupinkách budou 
probíhat od září 2013 do ledna 2014 
a poté od února do června 2014. 
Přihlaste se již dnes! 
Více informací vám podá Ing. Mo-
nika Osičková, projektová mana-
žerka: athena.mo@seznam.cz, tel.: 
608 400 197, www.mentoringotevi-
radvere.cz. Tento projekt je finan-
cován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Mentoring otevírá ženám 
dveře k novému zaměstnání

Projekt Fleximaternity je určen 
dlouhodobě nezaměstnaným že-
nám v Moravskoslezském kraji. 
Tento projekt je pro všechny, kteří 
jsou v evidenci Úřadu práce déle 
než šest měsíců, dosáhli středo-
školského vzdělání, jsou zdravotně 
způsobilí a trestně bezúhonní. 
Účastníci projektu budou moci 
navštěvovat rekvalifikační kurz 
Pečovatelka o dítě – chůva, který 
je v rámci projektu hrazen z pro-
středků Evropského sociálního 
fondu (ESF) a státního rozpočtu 

ČR. Na výuce se budou mimo jiné 
podílet lektoři Ostravské univer-
zity (partner projektu). Do roku 
2014 bude uskutečněno celkem 
osm kurzů, z nichž každý má 160 
hodin včetně praxe. Cílem projektu 
je nabídnout osobám znevýhodně-
ným na trhu práce nové možnosti 
pracovního uplatnění a tím řešení 
jejich situace na současném trhu 
práce. Realizátor projektu je spo-
lečnost GRACENT – vzdělávací 
a poradenské centrum, v.o.s. www.
gracent.cz.

Projekt Fleximaternity
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HEŘMANICE/Heřmanič-
tí myslivci obhospodařují 
území od bohumínské tra-
tě v Heřmanicích po ulici 
Rudnou v Kunčičkách, při-
bližně 1 100 hektarů.

Jsou jediným mysliveckým sdru-
žením na území Slezské Ostravy. 
Od svého založení v roce 1946 mají 
heřmaničtí myslivci své sídlo a cen-
trum v myslivecké chatě u Heřma-
nického rybníku. 

„Bohužel původní chata loni vy-
hořela. Příčiny dodnes neznáme,“ 
říká předseda mysliveckého sdru-
žení a slezskoostravský zastupitel 
Jiří Lizák. Myslivci nyní využívají 
zděnou chatu, která zde byla posta-
vena vedle původní dřevěné v roce 
1972. „Zděnou chatu jsme museli 
napojit na pult centrální ochrany, 
během posledních deseti let jsme 
byli osmkrát vykradeni,“ popisuje 
Lizák těžkosti spojené s tím, že 
chata stojí na osamoceném místě. 
Množství krádeží trápí myslivce 
neustále. Ztrácí se totiž i krmivo 
ze čtyř desítek krmelců, které mys-
livci v obvodě obhospodařují. 

„Mizí kamenná sůl z krmelců, zlo-
ději ji kradou pro své ovce nebo 
koně, zaznamenali jsme i případy, 
kdy lidé kradli zrní z krmelců pro 
své slepice,“ uvádí Lizák. 
Myslivce trápí také pytláci. „Někteří 
pytláci už skončili v minulosti před 
soudem. Stříleli zajíce nebo srny,“ 
uvádí Lizák. Spolu s policií nyní 
myslivci pátrají po dosud neodhale-
ných pachatelích, kteří letos v únoru 
zabili v údolí Na Burni dvě srny 
zvlášť brutálním způsobem.

„Napřed jsme našli srnu, která byla 
zabita kuší a měla v sobě dvě ne-
narozená srnčata. Za čtrnáct dní na 
to jsme ve stejné lokalitě našli další 
srnu, jejíž smrt zavinila kuše. Pro 
zvířata bylo umírání hodně bolestivé 
a trvalo dlouhé hodiny,“ popisuje Li-
zák. Místní viděli v okolí tři mladíky 
s kuší, dál se zatím pátrání nepo-
hnulo. „Za každou informaci budeme 
my i policie vděčni,“ říká Lizák.

Bobři, jezevci, slepýši
Naštěstí nepřibývají jen krádeže 
nebo pytláci, myslivci mají i důvody 
ke spokojenosti. Ve Slezské Ostravě 
je nyní vidět i zvířata, která zde 

předtím nežila, nebo jen v malém 
počtu. „Je na co koukat,“ pochvaluje 
si Lizák u Heřmanického rybníku. 
Nově zde žijí bobři, objevují se je-
zevci, vydry nebo slepýši. „Slavíky 
tady slyšíte zpívat i přes den, je zde 
hodně ledňáčků, žijí zde i sluky,“ 
vypočítává Lizák druhy nejrůzněj-
ších obyvatel heřmanické přírody. 
Kvůli počtům rozličných druhů 
ptáků navštěvují Heřmanický ryb-
ník ornitologové z celé republiky. 
Někdy je některých zvířat až moc, 
jako například lišek, které s oblibou 
žijí na haldách a jejichž počty už 
musí kvůli populační explozi mys-
livci regulovat. „Liška je úžasný 
predátor a dneska už vlastně měst-
ské zvíře,“ konstatuje Lizák.

Červnové srnčí hody
Dvě desítky heřmanických mys-
livců se věnují i dalším činnostem. 
O přírodě chodí vyprávět dětem do 
mateřských škol, každoročně zpravi-
dla v měsíci únoru, pořádají tradiční 
myslivecký ples v heřmanickém kul-
turním domě. Další oblíbenou akcí je 
pravidelné smažení vaječiny u mys-
livecké chaty spojené se střelbou na 
asfaltové terče. V červnu jsou na pro-
gramu už tradiční srnčí hody. 
„Letos pořádáme hody v sobotu 15. 
června od 13 do 22 hodin v prosto-
rách hasičské zbrojnice v Heřmani-
cích. Srnčího i dalších gurmánských 
lákadel bude opravdu dost,“ zve 
všechny na hody do Heřmanic před-
seda sdružení Jiří Lizák. /jk/

Odbor technické správy komuni-
kací, zeleně a hřbitovů, oddělení 
hřbitovní správy informuje, že 
v letních měsících loňského roku 
byly opraveny dva hornické hroby, 
ve kterých jsou uloženy ostatky 
horníků, zahynuvších při důl-
ních neštěstích. Jednalo se o hor-
nický hrob Důlní neštěstí na jámě 
Emma – 1884 a Důlní neštěstí na 

jámě Salma – 1919. Po finanční 
stránce se velmi významně na 
zlepšení stavu podílel dotační 
fond NADACE OKD. Opravené 
hroby přispívají ke zlepšování dů-
stojnosti a estetizaci ústředního 
hřbitova a také ke zvýšení piety 
k zemřelým.

Ing. Ilona Borošová, 

vedoucí odboru TSKZaH

PŘEDSEDA. Jiří Lizák, předseda mysliveckého sdružení. FOTO/JAN KRÁL

Myslivecké sdružení Ostrava Heřmanice bylo založeno v roce 1946

Už 67 let se starají heřmaničtí myslivci o zvěř 

Hornické hroby opraveny

EMA. Hornický hrob Důlní neštěstí na jámě Emma před a po opravě.

SALMA. Hornický hrob Důlní neštěstí na jámě Salma před a po opravě.
 FOTO/ARCHIV

Kradli ve sběrném dvoře
Dne 5. května upozornil strážník 
městské policie, který byl na cestě 
domů po skončení směny, své ko-
legy na podezřelé muže, kteří se po-
hybují v objektu sběrného dvora ve 
Slezské Ostravě. Na místo vyslaná 
hlídka spatřila trojici mužů, kdy dva 
se nacházeli uvnitř oploceného ob-
jektu a přes plot přehazovali kovové 
součásti elektrospotřebičů třetímu. 
Ten je ukládal do připravené bedny. 
Opodál ležela další bedna, plná ple-
chových hrnců včetně elektrického 
vařiče. Strážníci všechny tři muže 
(20–26 let) zadrželi a předali přivo-
laným policistům. Zadržení muži 
byli přítomností strážníků viditelně 
zaskočeni. Zřejmě si neuvědomili, 

že sběrný dvůr se nachází hned 
vedle integrovaného výjezdového 
centra, kde mají strážníci pracoviště 
spolu s hasiči a zdravotníky. 

Opilý řidič
Dne 13. dubna upoutal pozornost 
strážníků na noční směně muž, který 
močil před restaurací. Stání mu však 
činilo značné potíže. Strážníci se 
rozhodli vyřešit přestupek muže, 
který močil na veřejném prostran-
ství. Než však stihli vystoupit ze slu-
žebního vozidla, muž usedl za volant 
vedle zaparkovaného auta a z místa 
odjel. Strážníci se tedy rozjeli za 
ním, protože se domnívali, že muž je 
opilý. Jejich podezření potvrdila ná-
sledně provedená dechová zkouška 

s naměřenými 2,0 promile. Strážníci 
na místo přivolali Policii ČR.

Opilý mladík ničil trolejbus
Dne 21. dubna byla hlídka městské 
policie vyslána na točnu trolejbusů 
v Ostravě-Koblově. Řidička trolej-
busu zde byla obtěžována a napadána 
opilým devatenáctiletý mladíkem. 
Ženě nejprve vulgárně nadával, poté 
násilím otevřel dveře trolejbusu, roz-
bil ukazatel směru jízdy, lomcoval 
se stěrači a to vše jen proto, že chtěl 
dovnitř. Když zjistil, že žena volá na 
policii, utekl. Přivolaní strážníci na 
podezřelého záhy narazili při kont-
role okolí. Řidička ho následně iden-
tifikovala. Strážníci mladíka předali 
přivolaným policistům.

Městská policie Ostrava

SOUČASNOST. Heřmaničtí myslivci dnes. FOTO/ARCHIV

Dne 6. května se děti přípravek 
mateřských škol Požární, Chrus-
tova a Bohumínská účastnily Fes-
tivalu přípravek mladých hasičů ve 
Štěpánkovicích u Opavy. Festival 
přivítal 13 družstev z Moravsko-
slezského kraje, která ukázala své 
dovednosti. Naše děti z přípravek 
předváděly štafetový běh 4x20 m 
překážek a ukázku zásahu jednotek 
IZS u dopravní nehody. Vše pro-
běhlo za účasti a zároveň velké pod-
pory rodičů, bez kterých bychom 
celou akci nemohli tak dokonale 
připravit. Na ukázku vystoupení 
zásahu jednotek u dopravní nehody 
se můžete podívat na stránkách ma-
teřské školy www.mspozarni.cz.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ Požární 

Mladí hasiči na festivalu přípravek

FESTIVAL. Mladí hasiči vyrazili do Štěpánkovic na Opavsko. FOTO/ARCHIV

MINULOST. Heřmaničtí myslivci v 70. letech. FOTO/ARCHIV
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3) Pro většinu lidí představují po-
hlednice obvykle bezcenný kus po-
tištěného papíru. V dobách před 
vysíláním rozhlasu a televize však 
představovaly jedinou možnost po-
znání okolního světa. S odstupem 
času jsou dnes mnohdy i jedinými 
doklady doby, vzácnými obrazovými 
dokumenty proměn míst, ve kterých 
žijeme a která se k nepoznání změ-
nila. Rozličné grafické techniky, li-
tografie, kolorované tisky, ozdobné 
rámečky atd. byly časem nahrazeny 
levnější fotografií. K pohlednicím, 
jejichž dokumentární hodnota je 
nesporná, patří i pohlednice Pol-
ská Ostrava – Tělocvična a Měš-
ťanská škola u kostela. Pohlednice 
vyšla nákladem Al. Plachetky z En-
gelsbornů, papírnictví v Polské Os-
travě. Pohlednice prošla poštou 20. 12. 1920. Dokládá historický význam 
krátké existence školy U kostela, který tkví v tom, že se jednalo o první čes-
kou měšťanskou školu ve Slezsku. Vyučování zde začalo v roce 1901 a na 
vzniku školy měl zásadní podíl Ing. Jan Poppe (1849–1931), starosta a vládní 
komisař Slezské Ostravy. V nové prostorné budově byla měšťanská škola 
chlapecká, krátkou dobu zde pobývaly první dva ročníky nově založeného 
českého učitelského ústavu (1905–1906). Byla zde také česká měšťanská 
škola dívčí (1906–1919) a také pokračovací škola pro výchovu řemeslnic-
kého dorostu. Zanedlouho po vzniku školy se projevila slabina projektu 
v umístění školy, budova byla totiž postavena na poddolovaném území. Záhy 
se na zdech začaly objevovat trhliny a poklesem půdy byla narušena i statika 
objektu, který se začal naklánět. Protože bylo nebezpečí zřícení, byla škola 
v roce 1927 zdemolována. Obě budovy na pohlednici stály v blízkosti kostela 
sv. Josefa v prostoru dnešní Hřivnáčovy ulice. Jejich existenci si pamatují 
jen ti nejstarší obyvatelé Slezské Ostravy. Cennou vzpomínku na bývalou 
tělocvičnu-sokolovnu nám zanechali senioři klubu důchodců v Michálkovi-
cích na Radvanické ulici, bývalí členové kulturního souboru Slezskoostrav-
ská Sedmička: „Už v době protektorátu vznikly na Slezské Ostravě skupiny 
mládeže, v nichž se zpívaly kuplety, písně trampské i politické včetně písní 
Osvobozeného divadla, známé z tajně poslouchaného zahraničního vysílání. 
Skupiny Skaláci, Tuláci, Kuk, Osada Luňák (dochovaly se tři svazky písní 
z jejich repertoáru) a jiné se scházely v oblasti kolem Slezskoostravského 
hradu, kolem šachty Michálky i na haldě Ema. Po osvobození v roce 1945 
se jejich činnost zlegalizovala a nejprogresivnější z nich se začaly scházet ve 
válkou poškozené bývalé sokolovně na Najmanské ulici v blízkosti slezskoos-
travského hřbitova nad dolem Trojice. Sokolovna byla při posledním náletu 
spojeneckých letadel poškozena a teprve po osvobození si ji mládežníci za 
pomoci vedení dolu Trojice dali dohromady…“ Obecně platí, že tato lokalita 
kolem kostela sv. Josefa patří k nej-
méně probádaným oblastem Slez-
ské Ostravy a jakékoliv poznatky 
o kulturním a společenském životě 
v tomto prostoru jsou velmi cenné.

4) Negativní důsledky poddolování 
Wilczkova těžířstva postihly okolo 
roku 1913 i farní kostel sv. Josefa 
(Panny Marie Karmelské), který od 
konce 18. století vytvářel charakte-
ristickou dominantu Slezské Ostravy. 
Škody způsobené poddolováním na 
církevním objektu dosáhly takového 
stupně nebezpečnosti, že musel být 
pro následné opravy zcela uzavřen, 
a to na dobu šestnácti let. Teprve 
v roce 1927 byly z provizorního dře-
věného kostela přeneseny hlavní 
bohoslužby do původního, teď již 
zrenovovaného kostela, jehož základy 
v důsledku poddolování poklesly dle 
údajů o osm metrů! Tuto zeleně tóno-
vanou dělenou pohlednici vydal okolo 
roku 1925 Umělecký ústav Jakuba Janoty v Přívoze. Snímek vlevo nahoře zobrazuje dnes už neexistující zástavbu domů 
podél původní Hlavní ulice (ul. Těšínská), která dosud vede z Trojického údolí ke kostelu sv. Josefa. Zobrazená zástavba 
tvořila protilehlou stranu silnice u jámy Trojice. Na snímku v popředí je jedno z několika papírnictví Fr. Sklenáře, který 
začal provozovat živnost na Slezské Ostravě v roce 1922. Tento majitel prosperujícího podniku v roce 1938 předal živnost 
synu Jaroslavovi, který firmu provozoval ještě několik let po skončení 2. světové války. V levém horním rohu téhož snímku 
se nachází dělnická kasárna – původně hotel s restaurací a obchodem se smíšeným zbožím Gustava Glesingera z roku 
1892. V roce 1893 v něm byl založen pěvecký spolek Záboj. Později bylo toto zařízení přezváno na hotel Novák, kde se 
čepovalo pivo Českého akciového pivovaru.
Snímek vpravo dole vypovídá o situaci zástavby podél Hlavní ulice v prostoru Trojického údolí.
Vpravo se nachází škola na Baranovci, vlevo je ředitelství Wilczkových dolů, nad ním se rozkládá areál dolu Trojice a na 
horizontu se tyčí kostel sv. Josefa. Vpravo nahoře je záběr s provizorním dřevěným kostelem, v němž se konaly bohoslužby 
v době oprav hlavního kostela, stavba se nacházela při cestě Na Najmanské. Na snímku vlevo dole je budova tehdy poddo-
lovaného kostela sv. Josefa bez věže, ve kterém probíhaly opravy. 

5) Barokní farní kostel sv. Josefa byl postaven v letech 1780–83. Iniciátorem jeho vzniku byl farář Václav Josef Rubín, který působil v polskoostravské farnosti 
v letech 1753–83. Finanční základ ke stavbě kostela tvořil kapitál zrušeného náboženského bratrstva Pannny Marie Sedmibolestné a černého škapulíře v Polské 
Ostravě ve výši 1 000 zlatých, ke kterým farář Rubín přidal dalších 3 000 zlatých ze svých soukromých úspor. Na vybudování kostela přispěl také patron hrabě 
Fr. Wilczek a obce patřící do farnosti. Pohlednice, kterou vydalo nakladatelství GRAFO ČUDA HOLICE v.Č., pochází z druhé poloviny třicátých let 20. století. 
Tehdy byl kostel sv. Josefa po náročné rekonstrukci opraven, zpevněn železobetonovým věncem a opatřen novou kostelní věží. Samotná kostelní věž má pohnu-
tou historii – dne 22. 6. 1845 o 11. hodině v noci udeřil blesk do původní věže z roku 1783, která shořela. Až v roce 1860 byla dle projektu stavitele Josefa Ryšky 
z Vídně provedena stavba nové kostelní věže, kdy tesařskou práci provedl mistr Tvrdý z Velké Polomi ve spolupráci se stavitelem Václavem Knauerem z Hrušova. 
Klempířskou práci na věži provedl Leopold Jakob z Místku, který usadil 17. června 1860 za velké účasti okolního lidu (8 000) „v ohni pozlacenou báň s křížem“. 
V době oprav kostela v důsledku poddolování byl kostel opět bez věže. Když byla v roce 1929 ukončena náročná rekonstrukce – kostel byl předán k bohoslu-
žebným úkonům včetně nově zbudované kostelní věže. Na hlavním oltáři kostela se nachází obraz Panny Marie Karmelské, na kterém jezulátko drží připevněný 
škapulíř. Evidentně se však nejedná o obraz Votivní madony Slezskoostravské, gotický obraz z 15. století, který byl dle historických pramenů po zrušení kostela 
sv. Jiří přenesen do nově postaveného kostela sv. Josefa, a k němuž po dlouhou dobu putovali věřící z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Staré pohlednice – historie v obrazech

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

1) První pohlednice se v Evropě objevila okolo roku 1870. Tehdy byla ještě pro adresu příjemce určená celá její zadní 
strana, a tak pro obrázek a sdělení pisatele zůstal jen malý prostor na přední straně. Byla to éra pohlednic s tzv. 
dlouhou adresou, která skončila kolem roku 1905. Od té doby mají pohlednice dnešní podobu, i když se několikrát 
změnil jejich rozměr, technika a kvalita. Tento korespondenční lístek (Correspondenz-Karte) vydaný pod názvem 
Pozdrav z Polské Ostravy prošel poštou 11. 9. 1898. Pohlednici sestavenou (dělenou) z pěti samostatných obrázků 
vydal Litografický umělecký ústav Julia Kittla v Moravské Ostravě. Nakladatelství patřilo ve své době v tomto oboru 
k nejproduktivnějším až do 1. světové války. Za války byla Kittlova tiskárna na Johannyho třídě (ul. Sokolská) pro-
dána společnosti Keller a stárnoucí nakladatel se přestěhoval do Vídně, zemřel v Badenu roku 1920.

2) Pohlednice ve svých počátcích 
nebyly levnou záležitostí a po dlou-
hou dobu byly výsadou bohatších 
vrstev. K jejich rozšíření došlo až 
v devadesátých letech 19. století. 
Svou zlatou éru zažívaly přibližně do 
počátku 1. světové války. Také tato 
pohlednice (Post-Karte) s názvem 
Gruss aus Poln-Ostrau (Pozdrav 
z Polské Ostravy) patří do staršího 
horizontu vydávaných pohlednic. 
Byla vydána nakladatelem R. Pa-
pauschkem v Moravské Ostravě 
(Verlagv. R. Papauschek Buch-und 
Kunsthandlung M. Ostrau), který 
měl ještě ve 20. letech 20. století 
na Hlavním náměstí (nám. Ma-
sarykovo) knihkupectví a obchod 

s papírem. Původní budova, v níž se nacházel obchod, byla poškozená náletem za 2. světové války a odstraněna. 
Novostavba, která ji nahradila, se nachází vpravo od lékárny na náměstí. Hlavní záběr na pohlednici z roku 1898 
tvoří Nemocnice císaře Františka Josefa I. (Kaiser Franz Joseph Spital) s kostelem sv. Josefa. Obecní nemocnice 
vznikla z nadace 4 000 korun, kterou založil farář Eduard Jakob. Základní fond byl úrokováním navýšen na 10 000 
korun, což byl počáteční vklad při zahájení stavby, které se ujala obecní rada. Nemocnice byla postavena v roce 
1891 a dána do užívání veřejnosti na počest čtyřicetiletého panování rakouského mocnáře v roce 1892. V přízemí 
nemocnice se nacházela ordinace, operační místnost a čtyři světnice pro nemocné s 20 lůžky. V suterénu byla kaple, 
ložnice sester, kuchyň a prostory určené pro provoz nemocnice. Prvním lékařem byl jmenován dr. medicíny Josef 
Svoboda, nositel Záslužného kříže s korunou, druhým lékařem byl Mdr. Rychlý. Ambulantní péči v Polské Ostravě 
zajišťoval jediný lékař dr. Med. Zikmund. V červnu 1896 navštívil nemocnici, která dosud stojí ve změněné podobě 
na Těšínské ulici proti kostelu sv. Josefa, zemský slezský prezident hrabě Clary – Aldringen.

1
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4

3
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Prodám parcelu•  923 m2 ke 
stavbě RD na Sl. Ostravě. Pro-
dám malé křídlo polopancéř. 
Inf.: 774 982 345 

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

Pedikúra – manikúra•  Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Ostra-
va, tel.: 731 414 439

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 červnu 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. června 2013

www.slezska.cz

Inzerce

  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

NePřehléDNěte
máte obavu o hodnotu • 
svých financí do 
budoucna?
chcete je dle vlastního • 
uvážení zhodnotit?
kdykoliv si na ně • 
fyzicky sáhnout?

Volejte 734 723 133

ARAKAINKURTIZÁNY 
Z 25.AVENUE

COLD COLD GROUND/Fin/
SYNKOPY 61  SALAMANDRA

POŘADEM PROVÁZÍ TOM GROHREGIN

UP!GREAT   GREEDY INVALID   ACID STATION   
ABI GAIL   GLAYZY   HENTAI CORPORATION   GINGER

Dětský
koutek

2 scény
open air

SLEZSKOOSTRAVSKÝ
HRAD 11:30 – 23:0024.8.2013

www.kpso.cz

 tel.: 224 091 439
vstupenky předprodej 200 Kč

na místě 300 Kč

SLEZSKOOSTRAVSKÝSLEZSKOOSTRAVSKÝSLEZSKOOSTRAVSKÝ24.8.201324.8.201324.8.2013
Rock-Fest
ofi ciální pivo festivalu

WWW.SLEZSKA.CZPořadatel akce

Hlavní partner akce
ArcelorMittal Ostrava a.s.

Další partneři
ATOS – 6, spol. s r. o., stavebně projektová kancelář
AutoCont CZ a.s.
Barč Jiří – stolařství
Bystroň group a.s. 
CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
DAV, a.s.
Dobré stavby, s.r.o. 
EKOFAS spol. s r.o. 
Hajduček Miroslav 
HYDROSPOR spol. s r.o.
ISORA, a.s.
PALSTAV stavitelství s.r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Revírní bratrská pokladna, ZP
SATUM CZECH s.r.o.
SKATYL, spol. s r.o.
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
Šuster Milan – Ubytovna Family
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
TEMAR spol. s r.o.
Tomický Jan – T.K.L. Agentura Ostrava
TRAPER ELEKTRO s.r.o.
VAE THERM, spol. s r.o. 
VOTEK Slezská s.r.o.

MĚSTSKÝ OBVOD 
SLEZSKÁ OSTRAVA 
DĚKUJE PARTNERŮM 
ZA PODPORU AKCE 
DEN SLEZSKÉ


