
Obřadní síň slezskoostravské rad-
nice zaplnily v pondělí 24. června 
desítky žákyň a žáků devátých tříd 
všech čtyř základních škol Slez-
ské Ostravy. Všichni absolventi, 
kteří ukončili školní docházku, 
obdrželi z rukou starosty Ing. 
Antonína Maštalíře pamětní list, 
který jim bude připomínat školní 

léta strávená ve Slezské Ostravě. 
Od místostarostky MUDr. Hany 
Herákové a místostarosty Ing. 
Petra Janíčka si žáci převzali mi-
niaturu slezskoostravské radnice 
a další drobné dárky. Někteří z ab-
solventů byli za výborné školní 
výsledky, reprezentaci školy ve 
sportovních soutěžích nebo za 

práci ve školní samosprávě odmě-
něni volnou vstupenkou do kina 

Cinestar. Představitelé obvodu 
popřáli všem absolventům krásné 

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

editorial

novoroční slovo starosty 

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

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

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

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

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

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

 Marie Stypková

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

Pour Féliciter 
   2011

SLEZSKÁ OSTRAVA/S mís-
tostarostkou MUDr. Hanou 
Herákovou a místostarostou 
Ing. Petr Janíčkem hovoři-
ly Slezskoostravské noviny 
o plánovaných opravách, in-
vesticích, rozpočtu i bytové 
situaci.

Co čeká Slezskou Ostravu bě-
hem následujících prázdnin?
Jako už každý rok jsou to úpravy 
a opravy hlavně v našich školách 
a školkách. Letos máme naplá-
nované poměrně velké změny na 
Základní škole Bohumínská. Do-
končeno bude zateplení fasády 
školní tělocvičny, opraven bude 
také celý nevyhovující školní dvůr. 
Hlavní letošní investicí na škole by 
měla být generální oprava spojova-
cího krčku a vznikne zcela nový, 
bezbariérový spojovací krček mezi 
učebním pavilonem a jídelnou s ku-
chyní. Práce začnou během prázd-
nin, ale vzhledem k objemu prací je 
jisté, že ne vše se podaří dokončit 
do začátku nového školního roku, 
který začíná 2. září. Obracíme se 
proto na rodiče a vlastně i jejich 
děti, které ZŠ Bohumínská navště-
vují, s prosbou o trpělivost s pří-
padnými menšími komplikacemi, 
které by pro ně mohly během prací 
vzniknout. Jde opravdu o značně 
velké stavební zásahy. 
O prázdninách se bude pracovat 
také v Mateřské škole Bohumínská. 
Školku čeká kompletní výměna so-
ciálního zařízení. Opravy se budou 
konat rovněž na budově Mateř-
ské školy Nástupní v Kunčičkách. 
Nutně potřebuje opravu střechy.
Všechny tyto akce jsou dlouhodobě 
naplánovány, finance jdou z našeho 
rozpočtu, jen na výstavbu nového 
„krčku“ máme dva roky slibovanou 
finanční spoluúčast města.

A z těch viditelnějších akcí, 
které se netýkají přímo škol?
Jsme rádi, že se podařilo dokončit 
rekonstrukci Náměstí J. Gagarina. 
Nyní je připravena další etapa re-
generace sídliště v Muglinově. 
Získali jsme na ni čtyři miliony ko-
run z ministerstva pro místní roz-
voj a další čtyři miliony korun od 
města Ostravy, zbytek dokryjeme 
z našich peněz. Je vypsána veřejná 

soutěž na zhotovitele, pokud pů-
jde vše podle plánu, mělo by se po 
prázdninách začít s pracemi. Pře-
devším jde o úpravy parkovacích 
ploch a dalšího veřejného prostoru 
na sídlišti.
V plánu jsou ovšem i menší věci. 
A to například oprava chodníku 
na Jaklovecké ulici, dokončení 
výměny plotu na muglinovském 
hřbitově, nebo schody na ulici 
Dobrovolského.

Budou se týkat některé opra-
vy i bytového fondu?
Bytový fond na Slezské je velký 
a bohužel hodně zastaralý. Nyní 
chystáme výměnu oken na ulici 
8. března ve vchodech 1, 2, 3, 4 a na 
ulici Chrustově v číslech 8, 10 a 12. 
Vyměněny budou i okna na ulici 
Plechanovova 6A. Na domě Ku-
bínova 58 bude vyměněna střešní 
krytina.

Jaké je vlastně nyní o obecní 
byty zájem?
V obvodě je nyní volných zhruba 
120 bytů. Prakticky všechny to 
jsou byty 3 plus 1 a větší, o které 
lidé ztratili zájem. Nájemníci chtějí 
do menších bytů, což v mnohém 
vypovídá o současné ekonomické 
situaci. Přitom měsíční nájemné 
v obecních bytech je u nás 50 korun 
za metr čtvereční. Taková částka je 
v rámci Ostravy minimální. 
Se špatnou ekonomickou situací se 
nám stále hůře vybírá nájemné, dluž-
níků neustále přibývá. Samozřejmě, 

pokud nebude nikdo platit nájemné, 
nebude za co domy opravovat.

Jak se obvodu daří uspoko-
jovat permanentní poptávku 
po hřištích?
Poté, co se nám podařilo zprovoznit 
dětské hřiště na Keltičkově ulici, 
které je k naší velké radosti hojně 
navštěvováno, chceme podobné 
zařízení vybudovat v blízkosti ZŠ 
Chrustova. Budeme muset ale celý 
prostor kolem budoucího hřiště hlí-
dat kamerami napojenými na měst-
skou policii. Setkáváme se v této 
oblasti často s vandalismem. Van-
dalové přelézají u školky plot, lezou 
po střechách… Dokončeno je nyní 
i hřišťátko pro naše seniory v DPS 
Hladnovská, kde si mohou venku 
na cvičebních strojích protáhnout 
ztuhlé svaly a klouby. Takže hřiště 
neděláme jen pro děti. 

A něco, co se nepodařilo?
Těšili jsme se, že ZŠ Chrustova 
a také ZŠ Škrobálkova získají nové 
fasády, na Škrobálkově by navíc 
měla být vyměněna i okna. Jde 
o projekt města, na tyto práce mají 
přijít z města dotace. Ovšem kvůli 
opětovným dílčím nedostatkům 
v projektové dokumentaci se s pra-
cemi začne nejspíše až v příštím 
roce. To jsou bohužel věci, které 
prakticky nemůžeme ovlivnit. Ob-
dobné je to například s opravou 
cesty v ulici K Maliňáku v Heřma-
nicích. I zde čekáme na slibované 
peníze z města od loňského roku.

Jaká je vlastně finanční situ-
ace obvodu?
Finanční prostředky z našeho roč-
ního rozpočtu, tak jak je nám přeroz-
děluje město, jsou velmi omezené. 
Realizace mnohých plánovaných 
oprav je odvislá na další spoluúčasti 
města. Cele vedení slezskostrav-
ské radnice je přesvědčeno o tom, 
že rozlohou největší obvod v celé 
Ostravě je dlouhá léta finančně 
poddimenzován. Máme nejvíce 
komunikací i chodníků ve městě. 
Je zde spousta míst, která utrpěla 
těžkým průmyslem, jsme rovněž 
jediným obvodem v Ostravě, který 
má na svém území skládku komu-
nálního odpadu. Místní občané mají 
plné právo cítit se oproti obyvatelům 
jiných částí Ostravy diskriminováni. 
Stačí si rozpočet našeho obvodu po-
rovnat s nedalekým Bohumínem. 
Město Bohumín má zhruba dvacet 
tisíc obyvatel jako Slezská Ostrava, 
přitom rozpočet má více než troj-
násobný. Naším cílem je, abychom 
tyto nesrovnalosti co možná nejvíce 
odstranili.

Naopak se určitě najdou 
i kladné věci…
Daří se nám postupně dávat všechny 
naše základní i mateřské školy včetně 
vnitřního vybavení do pořádku. No-
vinkou jsou upravené zahrady s no-
vými hracími prvky v mateřských 
školách. Nová zahrada na MŠ Bo-
humínská je skutečně vzorem. Ještě 
zbývá takto upravit zahradu v ma-
teřské škole na ulici Zámostní. 

Co nás také těší, je mimo jiných věcí 
i to, jak skvělý zvuk si získává mezi 
laickou i odbornou veřejností Slez-
skoostravská galerie v suterénu naší 
radnice. A nechceme zapomenout 
ani na heřmanický fotbal, který si 
letos vedl velmi dobře v krajském 
přeboru, kam se historicky poprvé 
probojoval. Přispěli jsme alespoň 
na novou výsledkovou tabuli na 
hřiště a uvidíme, co můžeme pro 
sportovce na Slezské udělat dál.

Jak vyplývá nejen z hláše-
ní městských policistů, trápí 
občany Slezské drobná kri-
minalita, která s jarními a let-
ními měsíci ještě roste. Lze 
se nějak bránit?
Drobná kriminalita nás zaměstnává 
neustále. Už tak malé množství pe-
něz, které má obvod k dispozici, 
musíme znovu investovat do oprav 
bytového fondu, hřišť, zastávek 
MHD nebo i nakupování stále no-
vých kanálových vpustí. Vandalové 
vše ničí a odvážejí do sběren s neu-
věřitelnou vytrvalostí. Prosíme proto 
občany, aby byli co nejvšímavější ke 
svému okolí a spolupracovali s měst-
skou policií. Ta je připravena každý 
takový případ řešit.

Máte pro občany nějaký ak-
tuální vzkaz?
Chceme jim popřát pěkné léto, dě-
tem krásné, slunečné prázdniny. 
A těm, kteří pojedou někam dál, 
i příjemný a hlavně šťastný návrat 
domů, do Slezské Ostravy. /red/

S vedením obvodu o zahradách, investicích i obtížných vandalech

Co čeká v příštích měsících Slezskou Ostravu?

MÍSTOSTAROSTKA. MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Loučení s deváťáky. 
Na slezskoostravské radnici

LOUČENÍ. Deváťáci si přišli na radnici pro pamětní listy. FOTO/JAN KRÁL

MÍSTOSTAROSTA. Ing. Petr Janíček, místostarosta městského obvodu 
Slezská Ostrava.
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SLEZSKÁ OSTRAVA/V loň-
ském roce získal městský 
obvod Slezská Ostrava ne-
zanedbatelné finanční pro-
středky z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na 
úpravy zahrad mateřských 
škol Bohumínská, Slívova, 
Antošovická a zahradu zá-
kladní školy Bohumínská. 

Každá ze zahrad měla připra-
ven svůj vlastní projekt, který 
byl zpracován odborem školství 
a kultury ve spolupráci s odbo-
rem investičním. V rámci pro-
jektu byla vždy provedena úprava 
školní zahrady, regenerace ze-
leně, došlo k vybudování „ži-
vého“ centra a instalaci prvků pro 
výuku, pohyb a hry na zahradě. 
Chceme tak podpořit pěstování 
kladného vztahu dětí k péči o ži-
votní prostředí, umožnit jim ven-
kovní teoretickou i praktickou 
výuku environmentální výchovy 
prostřednictvím učebních al-
tánů z akátového dřeva. Děti se 
budou přímo na zahradě věnovat 

zpracování přírodních materiálů 
a tvorbě výrobků z těchto suro-
vin, budou moci pozorovat rostliny 
a živočichy v jejich přirozeném 
prostředí. Na zahradě budou také 
realizovány přednášky ke sběru 
plodů a druhotných surovin včetně 
jejich třídění s praktickými ukáz-
kami. Ve stávající zeleni jsou 

umístěny závěsné ptačí budky nebo 
otevřená krmítka pro ptáky.
V zahradě budou dále umístěny na-
učné informativní tabule s popisky 
rostlin rostoucích na školní zahradě 
a informacemi o živočiších, kteří 
se zde a v nejbližším okolí nejčas-
těji vyskytují. V mateřské škole 
v Koblově byly umístěny herní 

prvky, které souvisejí s tématem 
rostlin a vody, např. je zde maják, 
malovací tabule, loď nebo koloběž-
ková dráha a lanové prolézačky. 
V letošním roce ještě plánujeme re-
konstrukci zahrady Mateřské školy 
Zámostní, na kterou jsme získali 
finanční prostředky opět z Fondu 
životního prostředí města Ostravy, 

a to za nemalého přispění našeho 
zastupitele pana Ing. Jiřího Šárka. 
Ten naše projekty obhajoval jako 
člen Komise životního prostředí 
statutárního města Ostravy.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět 
k vytvoření příjemnějšího pro-
středí, oživení zastaralých částí 
školních zahrad a zvelebení po-
zemků v okolí škol a hlavně 
k podpoře vedení dětí ke vztahu 
k životnímu prostředí.

Ing. Kateřina Michaliková, 

vedoucí odboru školství a kultury

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
upozorňuje, že během prázdnino-
vých měsíců nepojede autobusová 
linka číslo 92 mezi Hladnovem 
a Nádražím Kunčice. „V době let-
ních školních prázdnin od neděle 
30. června do soboty 31. srpna 
2013 pojedou linky Dopravního 

podniku Ostrava podle Letních 
jízdních řádů. V tomto období 
platí v městské hromadné dopravě 
některá omezení,“ upozorňují zá-
stupci Dopravního podniku. V ne-
děli 1. září bude opět provoz linky 
92 obnoven v plném rozsahu.
 /red/

Úpravy zahrad mateřských a základních škol Slezské Ostravy

Venkovní dobrodružství i poznávání přírody

MŠ KOBLOV. Další z upravených 
školních zahrad. FOTO/ARCHIV

Podle údajů matriky městského ob-
vodu Slezská Ostrava byly nejčas-
tějšími chlapeckými jmény, která 
rodiče v obvodu v roce 2012 dávali 
svým dětem, Jakub a Samuel. Ná-
sledují Sebastian, Matyáš a Tobiáš. 
Pokud jde o dívky, pak nejčastějším 
pojmenováním je Nela, následují 
Ema, Tereza, Eva a Eliška.
Do městského obvodu se v loňském 
roce přistěhovalo 878 obyvatel, od-
stěhovalo 873 obyvatel.
Na slezskoostravské radnici bylo 
v roce 2012 uzavřeno celkem 198 
sňatků. „O sňatky na zdejším úřadě 
je veliký zájem. Svatebčané oceňují 
krásnou obřadní síň i živou hudební 
produkci. Na svatbách znějí housle 
a také v rámci Ostravy ojedinělé 

varhany,“ říká referentka agendy 
matriky Pavlína Volná.
V roce 2012 zemřelo ve Slezské 
Ostravě 260 občanů, matrika rov-
něž eviduje 212 novorozeňat. Jedno 
z nich se narodilo přímo ve Slezské 
Ostravě. Jednalo se o domácí porod.

Rodiče mohli své novorozence při-
vést na vítání občánků, které se 
v loňském roce konalo na slezsko-
ostravské radnici celkem pětkrát. 
Dvakrát se také uskutečnilo setkání 
jubilantů, kteří slavili 80 a 85 let. 
„Celkem bylo do kulturního domu 
v Muglinově pozváno 138 jubilantů, 
pro které bylo připraveno pohoštění 
a byly jim předány upomínkové před-
měty v podobě keramické plakety 
s vyobrazením slezskoostravské rad-
nice,“ informuje referentka agendy 
matriky Bc. Martina Božková.
Občanům, kteří v roce 2012 dosáhli 
věku 90 let a více, bylo v místě jejich 
bydliště předáno 130 dárkových ba-
líčků, každý v hodnotě 250 Kč. 
 /red/

Matrika Slezské Ostravy. Rok 2012

VÍTÁNÍ. Jedna z tradičních akcí 
pořádaných městským obvodem.
 FOTO/JAN KRÁL

Upozornění DPO

MŠ BOHUMÍNSKÁ. Děti si užívají nově upravené zahrady.  FOTO/JAN KRÁL

VÝLET. Žáci slezskostravských škol na návštěvě olomoucké zoo. FOTO/ARCHIV

Odbor školství a kultury Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
připravil dne 6. června pro děti svých 
základních škol jednodenní výlet do 
Teplic nad Bečvou a ZOO Svatý Ko-
peček u Olomouce. Za každou školu 
se výletu zúčastnilo deset dětí, které 
tak byly odměněny za výborné stu-
dijní výsledky nebo jinou činnost. 
Během dopoledne proběhla návštěva 
Zbrašovských aragonitových jeskyní 
v Teplicích nad Bečvou, které jsou 
nejteplejšími jeskyněmi v České re-
publice. Poté jsme se přemístili na 

Svatý Kopeček u Olomouce a poo-
bědvali v příjemné restauraci Archa 
s výhledem přímo na zoologickou 
zahradu, kde pak děti strávily celé 
odpoledne. I přes ranní nepřízeň po-
časí v poledne vysvitlo slunce a pro-
žili jsme tak zábavný a úsměvný den. 
Děti se vrátily v podvečer domů spo-
kojené a příjemně unavené. A my se 
těšíme na další výlet v příštím roce, 
už teď přemýšlíme, kam se opět vy-
dáme …

Ing. Kateřina Michaliková, 

vedoucí odboru školství a kultury

Žáci ZŠ na výletě

Před šedesáti lety, v červnu roku 
1953, opustila školní lavice Střední 
školy ve Slezské Ostravě – Hlad-
nově, čtvrtá třída studentů škol-
ního ročníku 1952–1953, kteří se 
narodili v roce 1938. Stalo se tak 
po vykonání závěrečných zkoušek 
dospělosti, které absolvovala jako 
jediný ročník v tehdejším systému 
řízení základních škol. 
Už v této době byla třída pověstná 
svou soudržností. Složitá cesta „do 
hlubin študákovy duše“ se u ní 
projevila i po ukončení školní do-
cházky neobyčejnou věrností ke 

vzpomínkám na léta prožitá ve 
školních „škamnách“ a také na pro-
fesory a učitele, kteří zanechali tr-
valé stopy při jejich výchově.
Původní záměr, setkávat se jednou 
v roce, byl po úmrtí několika spo-
lužáků záhy opuštěn a bývalí spo-
lužáci se v současné době schází 
pravidelně každé první pondělí 
v měsíci. Někdy se u společného 
stolu v restauraci Amfora na Sokol-
ské třídě sejde i dvacet osob.
V přátelském ovzduší se zde vzpo-
míná na učitele, na spolužáky, 
kteří mezi námi dnes již nejsou, na 

dávné události a příhody ze spo-
lečných prožitků v budově školy, 
která už vlastně neexistuje. Školu 
dnes už připomínají jen staré foto-
grafie, které jsou konfrontovány se 
současnou moderní stavbou areálu 
Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity, která dnes stojí na jejím 
místě. Setkání po šedesáti letech se 
uskutečnilo 24. května v restauraci 
Slunečnice ve Slezské Ostravě za 
účasti 21 spolužáků. Všichni dou-
fají, že setkání není poslední.

Milena Dostálová-Krmášková, 

Česlav Piętoň

Setkání spolužáků po šedesáti letech

PO 60 LETECH. Žáci hladnovské školy v roce 1953 a v roce 2013. FOTO/ARCHIV/JAN KRÁL

Za odbor školství a kultury Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
děkuji všem ředitelům základních 
škol a ředitelkám mateřských škol 
za velmi dobrou spolupráci v tomto 
školním roce a přeji všem dětem 

i žákům krásné prázdniny a spoustu 
nevšedních zážitků. Těšíme se na 
Vás opět 2. září v novém školním 
roce …

Ing. Kateřina Michaliková, 

vedoucí odboru školství a kultury

Poděkování za velmi 
dobrou spolupráci 
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Životní jubileum sto let oslavila 
v Domově pro seniory Kamenec 
Antonie Adamčiková. Narodila se 
1. června 1913. Oslavenkyni přišli 
pogratulovat starosta Slezské Os-
travy Ing. Antonín Maštalíř, mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková 
a Zdeněk Martínek. „Žije se mi 

tady dobře,“ svěřila se jubilantka 
gratulantům, od kterých dostala 
kytice a také velký dárkový koš.
Antonie Adamčiková se narodila 
v jihomoravské obci Krunvíř jako 
Antonie Ostříšková. Měla tři sou-
rozence, dvě sestry a jednoho bra-
tra, sama děti neměla. Dlouhá léta 

pracovala v Městské nemocnici Os-
trava na Fifejdách jako skladnice, 
kde evidovala zdravotnický materiál. 
Maminka jí zemřela, když byla malá, 
a tak péče o domácnost a hospodář-
ství zůstala na ní a jejích sestrách. 
Tatínek pracoval a paní Antonie se 
svými sourozenci vedli domácnost, 
chovali dobytek i husy a obdělávali 
pole. V mládí se ráda věnovala četbě 
a péči o milovaná zvířátka. Také si 
pořídila pejska, který se jmenoval 
Šohaj. Jejím nejoblíbenějším jídlem 
jsou koláče s tvarohem a bábovka. 
Paní Adamčíková je v Domově pro 
seniory Kamenec Ostrava od čer-
vence roku 2011 a mezi její nejoblí-
benější činnosti patří muzikoterapie, 
při které vzpomíná na svá mladá léta, 
dále pak trénuje paměť nebo procvi-
čuje motoriku různými činnostmi. 

/red/

Děti i pedagogové z Dětského do-
mova Na Vizině ve Slezské Os-
travě navštívili slezskoostravskou 
radnici. Děti si spolu s pedagogy 
mohli prohlédnout celou budovu 
prakticky od sklepa až na půdu. Vi-
děli tak nejen obřadní síň, Slezsko-
ostravskou galerii, ale i místa, kam 
se běžní návštěvníci nedostanou. 

Těmi jsou prostory ve věži slezsko-
ostravské radnice. Návštěvu pro-
vázel tajemník úřadu Mgr. Gustav 
Kuchař. Vedení slezskoostravské 
radnice poděkovalo pedagogům 
domova za obětavou práci a dětem 
za úspěchy ve škole i při mimoškol-
ních aktivitách. 

/red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Nety-
pická restaurace i s hotelem 
vznikla v oblasti Hranečníku 
ve Slezské Ostravě.

Návštěvníky při vstupu vítají v in-
teriéru svítící zelená hornická 
kladívka, na barovém pultu jsou 
fotografie havířů v rubání, sál re-
staurace zdobí archivní fotografie 
slezskoostravských šachet jako Tro-
jice, Alexander nebo Petr Bezruč. 
To je výsledek rekonstrukce, která 
v restauraci Jan Maria v minulých 
týdnech probíhala. 
„Snažíme se dodržet ráz místa,“ 
říká o podobě restaurace i hotelu 
ředitel Štefan Polák. O hornictví ví 
Štefan Polák své. „Pracoval jsem 
17 let ve VOKD, fáral jsem snad do 
všech šachet v revíru,“ uvádí. Na 
proměně restaurace se nyní podí-
lejí i jeho nejrůznější známí z těch 
dob. Do restaurace mu nosí sošky 
horníků či staré mapy, které se tak 
rovněž stávají součástí interiéru.
Proměny kdysi hodně nenápadného 
místa na Hranečníku oceňuje sta-
rosta obvodu Ing. Antonín Mašta-
líř. „Je skvělé, že se pan Polák snaží 

zachovat místní tradice. Podařilo se 
mu dokonale sladit staré s moder-
ním,“ dodává starosta.
Důl Jan Maria začal vznikat v roce 
1852, uhlí se zde těžilo do roku 1964. 
Pak v něm sídlil například podnik 
Bastro. Po roce 1990 už prázdný 
areál hodně zchátral, v roce 1996 ho 
Štefan Polák koupil jako sídlo sta-
vební firmy. A protože na někdejší 

šachtě měl nový majitel stále velké 
a hlavně prázdné prostory, rozhodl 
se zde v roce 2000 zřídit restauraci. 
„Vsadili jsme na dobrou kuchyni. 
Mimoostravští klienti často litovali, 
že musí odjíždět nocovat do jiných 
hotelů. Proto jsme před pěti lety 
přistavěli i hotel,“ líčí vznik celého 
zařízení Polák. Čtyřhvězdičkový 
hotel nyní nabízí veškerý komfort 

včetně bowlingu, sauny, posilovny 
či solária. 
Všechny rekonstrukce i změny musí 
majitelé konzultovat s památkáři. 
Objekty dolu postavené z červených 
režných cihel jsou památkově chrá-
něny. O zachování místního genia 
loci se snažili i architekti, kteří sou-
časnou novou podobu restaurace na-
vrhovali. „Chtěli jsme zachránit duch 
tohoto místa,“ potvrzuje Ing. arch. 
Jitka Mandryková. Projekt nového 
interiéru vznikl v rámci ostravského 
Projektstudia. Architekti například 
v restauraci používali černé železo, 
kterého jsou na každé šachtě spousty. 
„Takto přestavěných objektů roz-
hodně není mnoho,“ říká o proměně 
šachty v restauraci Mandryková.
Starosta Antonín Maštalíř připo-
míná, že oblast Hranečníku čekají 

v následujících měsících rozsáhlé 
změny. Postaví se nový dopravní 
terminál, parkoviště, do centra města 
bude z Hranečníku jezdit zcela nová 
trolejbusová linka. „Tato část Slezské 
Ostravy získá velmi na atraktivitě, 
což je pro zařízení, jakým je Jan Ma-
ria, velice dobrá zpráva,“ konstatuje 
starosta. S tím souhlasí i ředitel Po-
lák. „Už aby to bylo,“ říká Polák na 
téma plánovaných změn blízkého 
okolí někdejšího dolu. /jk/

REKONSTRUOVÁNO. Starosta Antonín Maštalíř spolu se Štefanem Polákem 
v restauraci a hotelu Jan Maria. FOTO/JAN KRÁL

Bar s horníky, interiér s hornickými kladívky i dávnými fotografiemi

Děti z Viziny na radnici

Jan Maria. Ze šachty hotel s restaurací

GRATULACE. Antonii Adamčikové gratuluje starosta Antonín Maštalíř spolu 
s místostarostkou Hanou Herákovou. FOTO/JAN KRÁL

NÁVŠTĚVA. Při prohlídce obřadní síně. FOTO/JAN KRÁL

V neděli 2. června se konalo v pro-
storách kulturního domu v Mugli-
nově Dětské odpoledne. Musím 
říct, že se nám tento rok velice 
dařilo. Přes veškeré předpovědi 
jsme měli skvělé počasí, díky ně-
muž byla účast hojná. Samozřejmě 
k naší velké spokojenosti. Ráda 
bych poděkovala městskému ob-
vodu Slezská Ostrava za dotaci 
v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit, věnovanou této 
akci, a taky sponzorům Centru bez-
pečné jízdy Libros Ostrava za za-
půjčení prostředků na uskutečnění 
akce a Revírní bratrské pokladně 
za věnované odměny pro děti. Bez 
této pomoci bychom tohle všechno 
nemohli uspořádat. Veliké díky 
i všem členům občanského sdru-
žení Kultura pro Slezskou Ostravu 

za výbornou spolupráci. Už teď se 
těšíme na příští rok. 

Simona Šnajdrová

Dětské odpoledne

PRO DĚTI. Dětské odpoledne 
v Muglinově přilákalo spoustu ná-
vštěvníků. FOTO/JOSEF MAREK

Antonie Adamčiková oslavila sto let

Domovu pro seniory Kamenec 
se dostalo významného ocenění. 
V projektu s názvem Senior cen-
trum roku 2012 byl vyhodnocen 
jako nejlepší domov pro seniory 
v celé České republice.
Hodnotiteli byli například Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR nebo Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR. Cílem projektu je 
zmapovat seniorská zařízení i orga-
nizace v České republice a pomocí 
soutěže zjistit jejich úroveň v péči 
o seniory. Hodnoceny jsou přístup 
ke klientům, poskytování sociál-
ních a zdravotních služeb a také 
možnosti dalších nadstandardních 
služeb.
„Pro mne je to především ocenění 
kvality poskytovaných služeb všemi 
zaměstnanci domova. Je to také hr-
dost nad tričkem s nápisem ‚Do-
mov pro seniory Kamenec‛ a také 
pomyslný doping do žil, abychom 
naši práci dělali dobře,“ konstatoval 
ředitel domova Ing. Juraj Chomič. 

Ocenění bylo spojeno i s udělením 
hlavní věcné ceny, kterou byl počí-
tač v ceně 25 tisíc korun.
V krátké době získal domov už 
druhé obdobné ocenění. Loni 
v říjnu získal Domov pro seniory 

Kamenec od Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR nejvyšší 
hodnocení kvality a také dosáhl 
vůbec nejvyššího bodového ohod-
nocení ze všech domovů pro seni-
ory v České republice. /red/

Nejlepší domov pro seniory? Kamenec

DIPLOM. Ocenění Domovu pro seniory Kamenec.
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V právě zakončeném školním 
roce uběhlo přesně šedesát let od 
zahájení provozu mateřské školy 
v Ostravě Kunčičkách. Původně 
hornická vila z 19. století byla pře-
stavěna na mateřinku v roce 1952, 
a tak na sklonku června uspořádaly 
zaměstnankyně MŠ pod vede-
ním paní učitelky Zdeňky Ivanské 
oslavu tohoto výročí. Přes sto účast-
níků slavnostního odpoledne bylo 

svědkem setkání bývalých i sou-
časných žáků a učitelů mateřské 
školy. Současně bylo pro všechny 
připraveno několik dovednostních 
i znalostních soutěží, pohádkové 
představení, děti měly možnost 
projet se na ponících z nedalekého 
statku, přijeli také dobrovolní ha-
siči a na závěr nemohlo chybět ani 
opékání buřtů.

Zdeňka Ivanská, vedoucí učitelka

Šedesát let mateřinky v Kunčičkách

Rada města Ostravy rozhodla na 
svém zasedání dne 7. května oce-
nit u příležitosti Dne dětí 2013 
žákovské osobnosti a kolektivy za 
jejich vynikající výsledky v růz-
ných oborech činnosti. Sedmnácti 
jednotlivcům a sedmi kolektivům 
bylo ocenění předáno ve čtvrtek 30. 
května na radnici města Ostravy. 
Vedoucí oddělení školství Marta 
Szücsová spolu se svými kolegy 
dětem poblahopřála a ocenila jejich 
vědomosti, talent a píli. Slavnostní 
akce byla doprovázena kulturními 
vstupy vyznamenaných žáků.
Mezi oceněnými byli i Jan Pomahač 
a Radek Slaný, oba žáci IX. A třídy 
ZŠ Bohumínská, jediní z měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 
Zdůvodnění navrhovaného ocenění:
Jan Pomahač je vynikající klavírista 
dlouhodobě oceňovaný na soutěžích 
všech úrovní. V letošním školním 

roce se účastnil soutěže vyhlášené 
MŠMT – probojoval se do celo-
státního kola soutěže základních 
uměleckých škol v komorní hře, 
kde hraje na spinet (popř. cembalo) 
a klavír – a v této soutěži zvítězil. 
Své klavírní umění předvedl nejen 
na mnoha akcích v rámci školy, ale 
i mimo ni. Byl rovněž mezi postupu-
jícími do městského kola v soutěži 

dětských recitátorů. Jako osobnost 
ho cítí i spolužáci. Byl zvolen do 
školního parlamentu, kde pomáhá 
s organizací a realizací mnoha akcí 
pro žáky a pedagogy školy. 
Radek Slaný v průběhu studia na 
2. stupni ZŠ Bohumínská dokázal 
každoročně postoupit do krajského 
kola soutěže dětských recitátorů 
a ve školním roce 2011/2012 repre-
zentoval v kole celostátním. Své 
umění také prezentoval na akcích 
školy. Úspěchy v této oblasti zúro-
čil obsazením v Národním divadle 
moravskoslezském, kde ho můžeme 
vídat v úspěšném a dlouhodobě 
vyprodaném představení Donaha! 
K dalším Radkovým úspěchům pa-
tří účast v obvodním kole Olympi-
ády z jazyka českého a Olympiády 
z dějepisu a samozřejmě vynikající 
prospěch po celou dobu studia. 
Mgr. Radek Pollo, ředitel ZŠ Bohumínská

60 LET. Mateřská škola v Kunčič-
kách slavila jubileum. FOTO/LUBO-
MÍR ČASNOCHA

Žákovské osobnosti z Bohumínské

OCENĚNÍ. Jan Pomahač (vlevo) 
a Radek Slaný, žáci ZŠ Bohumínská, 
byli oceněni Radou města Ostravy. 
 FOTO/ARCHIV

Úspěšný půlrok má za sebou první 
Lesní školka Heřmánkov v Ostra-
vě-Heřmanicích. V Moravskoslez-
ském kraji je zatím první školkou, 
kde děti tráví většinu času v pří-
rodě. Hlavní myšlenkou založení 
Heřmánkova bylo navázat na 
waldorfskou školku. Velký důraz 
je kladen na ekologický aspekt 
školky. „Domníváme se, že právě 
v našem regionu je třeba inten-
zivně pracovat a podporovat děti 
i rodiče ve vybudování silného 

vztahu k přírodě a místu, kde žijí,“ 
uvedla zakladatelka lesní školky 
Jana Slavíčková. Děti se ve školce 
učí poznávat přírodu a všímají si 
její proměny. „S dětmi chodíme do 
lesa každý den, kde tvoříme z pří-
rodních materiálů a pozorujeme 
přírodu,“ řekla Jana Dudová, která 
ve školce působí jako hlavní peda-
gog. Lesní školku může navštěvo-
vat maximálně patnáct dětí, místa 
jsou nyní obsazena. 

Helena Čmelová

Lesní školka má za sebou úspěšný půlrok

Dne 21. května jsme se opět po roce 
dočkali již tradiční a všemi oblí-
bené soutěže ZŠ Chrustova. Ten 
den si ze školy někteří žáci, kromě 
domácích úkolů a jedniček, odnesli 
také titul Miss a Missák ŠD. Hned 
v úvodu soutěže se nám představilo 
celkem 15 modelů a modelek. Tento 
rok převažoval počet dívek. Mezi 
sebou jich bojovalo celkem de-
set. Zbylý počet tvořilo chlapecké 

osazenstvo. Naprosto odzbrojující 
byla módní přehlídka, v rámci které 
děti předvedly společenské, spor-
tovní či plážové oblečení. Viděli 
jsme také tanec, slyšeli zpěv nebo 
hru na zobcovou flétnu. Titul Miss 
Sympatie si odnesla Marie Lorinc-
zová z 2. A, Missákem Sympatie se 
stal Filip Ručka z 2. A.

Mgr. Kateřina Niessnerová, 

učitelka ZŠ Chrustova

Miss a Missák na Chrustovce

DO PŘÍRODY. V Heřmanicích fun-
guje Lesní školka. FOTO/ARCHIV

MISS A MISSÁK. Na ZŠ Chrustova se rozdávaly tituly. FOTO/ARCHIV

Dne 15. května proběhla v Mateřské 
škole Slezská Ostrava, Komerční 
22a ve všech třídách besídka ke 
Dni matek. Děti si pro maminky 
a všechny hosty připravily program 
plný básní, písní a pohádek. Ma-
minky byly obdarovány srdíčkem 
nebo kytičkou z lásky a ani babičky 
nezůstaly bez dárečku. V jejích 
očích byly vidět slzičky dojetí a ra-
dosti a děti za své vystoupení byly 
odměněny velkým potleskem. Mys-
lím si, že se celé odpoledne věno-
vané maminkám vydařilo a všichni 
společně odcházeli z mateřské školy 
s úsměvem na tváři.

Karolína Vaculovičová, 

učitelka MŠ Komerční

Besídka ke Dni matek

DEN MATEK. Besídka pro maminky 
v MŠ Komerční. FOTO/ARCHIV

Kolektiv děti z výtvarného kroužku 
MŠ Zámostní se 15. května zúčast-
nil výtvarné a keramické soutěže, 
pořádané Střediskem volného času 
v Moravské Ostravě. V soutěži 

s názvem Všechny barvy země-
koule aneb Láska prochází žalud-
kem dostaly děti za vítěznou práci 
diplomy a věcné ceny.

Bc. Renata Karpíšková, ředitelka MŠ

Úspěch ve výtvarné soutěži

VÍTĚZSTVÍ. Děti z MŠ Zámostní vyhrály soutěž. FOTO/ARCHIV

Ve středu 22. května navštívilo 
33 dětí školní družiny při ZŠ Pěší 
stálou expozici Miniuni na Černé 
louce v Ostravě. Počasí se vydařilo, 
tak si děti mohly v klidu prohléd-
nout všechny miniaturní stavbičky 

a ocitnout se tak na chvíli v růz-
ných koutech světa. Samozřejmě 
nechybělo ani malé občerstvení 
a vydovádění na průlezkách. 

Lenka Rastočná, 

vedoucí družiny ZŠ Pěší

Návštěva Miniuni

U PYRAMIDY. Děti ze ZŠ Pěší navštívily Miniuni. FOTO/ARCHIV

Zařazování pohybových aktivit 
do vzdělávání předškolních dětí 
hraje významnou roli především 
pro zdravý rozvoj dítěte. Proto 
Mateřská škola Slezská Ostrava, 
Komerční 22a, p.o., uspořádala 
v rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků seminář na-
zvaný ,,Pohybové hry předškolního 
věku“. Uskutečnil se ve středu 22. 
května pod vedením zkušeného 
lektora doc. Ferdinanda Mazala 
z Univerzity Palackého Olomouc. 

Vzdělávací akce se zúčastnily nejen 
všechny naše paní učitelky, kole-
gyně z mateřské školy na Jaklovecké 
a Bohumínské, ale také pedagogické 
pracovnice z partnerské mateřské 
školy v polských Gorzyckach. 
Všechny se aktivně a s chutí zapo-
jily do „pohybového hraní“. Výměna 
zkušeností a vzájemná komunikace 
během semináře se stala přínosem 
pro naši další práci s dětmi.

PhDr. Jarmila Chlopková, 

ředitelka MŠ Komerční

Seminář o dětském pohybu

Klauni, skákací hrad, kolo štěstí, 
spousta zábavy – to vše a mnoho 
dalšího provázelo jedno květnové 
odpoledne děti z MŠ Koblov a okolí 
na multifunkčním hřišti. O zábavu 
se postaral klaun Hopsalín. Děti 
nadšeně tancovaly i soutěžily.

Za kolektiv MŠ Koblov 

Martina Blahutová, učitelka

Dětské 
odpoledne 
s klaunem

S KLAUNEM. Spousta zábavy v MŠ 
Koblov. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Mgr. Mi-
lan Cieslar, PhD., vystavuje 
svá díla ve Slezskoostravské 
galerii. Cieslar je odborným 
asistentem katedry výtvar-
né výchovy Pedagogické 
fakulty Ostravské univer-
zity. Vernisáž se konala 7. 

června, Cieslarovy obrazy 
mohou návštěvníci galerie 
vidět do 14. července.

Pane Cieslare, můžete Vaši 
výstavu v galerii představit?
Celá se týká vody. Ukazuje, co 
všechno se může s vodou v krajině 

dít. Do vody a do krajiny vkládám 
své emoce. V lidech by měly vysta-
vené obrazy evokovat jejich před-
stavy a vzpomínky. 

Jak dlouho jste na celé sérii 
vystavených obrazů praco-
val?
Práce trvaly jeden rok, v galerii 
je celkem třicet obrazů. Přitom je 
dělím do několika cyklů. Cykly 
jsem pojmenoval jako Bouře nebo 
Vodní krajina. Snažil jsem se o co 
nejexpresivnější vyjádření vody 
nejen v našich podmínkách. Chtěl 
jsem zachytit i severskou atmo-
sféru s fjordy a s pohledy do moř-
ské krajiny.

Jak hodnotíte prostory, ve 
kterých vystavujete – Slez-
skoostravskou galerii?
Jde o nejhezčí a nejreprezentativ-
nější galerii v Ostravě. Myslím si, 
že Slezská Ostrava může být na 
takovou galerii hrdá. Když do ní 

přijdou lidé, kteří jsou z oboru, 
vždycky mi řeknou, jak rádi by 

v ní vystavovali. To je pro galerii 
tou nejlepší vizitkou. /jk/

Již 6. ročník hudebního festivalu 
Slezskoostravský Rock-Fest open 
air se koná na Slezskoostravském 
hradě v sobotu 24. srpna.
„Festival se odehraje na dvou pó-
diích nazvaných Nádvoří Stage 
a Aréna Stage. V poledních hodinách 
vystoupí na hradě mladé hudební 
soubory, ti nejlepší z hudebních sou-
těží Boom Cup a Radegast Líheň 
a od odpoledních do nočních hodin 
proběhne produkce známých rock-
ových kapel,“ informuje za organi-
zátory slezskoostravský zastupitel 
Marcel Pažický. Pořádajícími je již 
tradičně občanské sdružení Kultura 
pro Slezskou Ostravu.
„Na festivalu nebudou chybět špič- 
ky domácí hudební scény, mladé 

talentované formace i jeden host ze 
zahraničí,“ doplňuje Pažický.
Mezi největší hvězdy domácí scény 
patří soubory Arakain, Synkopy 61 
nebo Kurtizány z 25. Avenue. Ze 
zahraničí přijedou vyslanci tem-
ného finského rocku, skupina Cold 
Cold Ground.
Součástí festivalu budou opět do-
provodné akce i atrakce pro děti 
a mládež. Připraven je dětský kou-
tek s možností přenechání dětí do 
rukou pedagogických pracovníků. 
Děti do výšky 150 cm mají vstup 
zdarma. V průběhu akce budou za-
jištěny prodeje občerstvení, work-
shopy a další aktivity. Podrobnosti 
na www.kpso.cz.
 /red/

Slezskoostravská galerie představuje Milana Cieslara

Třicet obrazů na téma voda

AUTOR. Milan Cieslar ve Slezskoostravské galerii. FOTO/JAN KRÁL Slezskoostravský Rock-
Fest. Na hradě v srpnu

Ostravské dělnické kolonie II: Zá-
vodní kolonie kamenouhelných 
dolů a koksoven ve slezské části Os-
travy. To je celý název knihy, která 
vznikla díky autorskému kolektivu 
vedenému PhDr. Martinem Jemel-
kou, Ph.D., z Ostravské univerzity. 
Na knize se rovněž jako jeden z au-
torů textu i fotografií podílel Karel 
Slíva, člen Komise pro vydání Slez-
skoostravských novin a také spolu-
pracovník těchto novin. Kniha byla 
slavnostně pokřtěna 28. května 
v areálu Dolu Michal v Michál-
kovicích. Ostravský historik a pu-
blicista Martin Jemelka má už za 
sebou několik knih a studií na téma 
život v někdejších ostravských děl-
nických koloniích. Předposlední 
kniha se věnovala koloniím v mo-
ravské části Ostravy, nyní tedy 
autoři zaměřili svoji pozornost na 
slezskou část města.
„Kniha má 730 stran, obsahuje 
stovky fotografií, před dvěma lety 
na ni začalo pracovat deset autorů, 
mezi nimi historikové, archiváři 
i studenti historie Ostravské univer-
zity,“ říká o nové knize Martin Je-
melka. Autoři strávili stovky hodin 
v nejrůznějších archivech, snažili se 
najít ještě poslední žijící pamětníky. 
Podařilo se jim zmapovat život čtyř 
desítek slezskoostravských kolonií. 
Ty stávaly mimo jiné i v Koblově, 
Hrušově nebo Kunčičkách. „Kladli 
jsme důraz na popsání občanské 

vybavenosti v koloniích, kde byly 
školy, obchody i kostely. Kolonie 
žily velmi bohatým společenským 
životem,“ konstatuje Jemelka. Děl-
nické kolonie jako specifické sou-
části města fungovaly v Ostravě 
přibližně od poloviny devatenáctého 
do poloviny dvacátého století. 

„V knize jsem se věnoval koloniím, 
které stávaly v na Hladnově a okolí,“ 
říká spoluautor knihy Karel Slíva. 
„Nejstarší kolonie vznikla na Hlad-
nově roku 1850 u Michálkovické 
ulice přestavbou ovčína v místě 
šikany u autoservisu. Později byly 
využity opuštěné areály dolů Vizina 

a jaklovecký Jindřich. Při výstavbě 
koksovny u pozdějšího Bezruče 
vznikly tři kolonie. Na místě jedné 
z nich – Lanové stojí dnes televizní 
vysílač. To vše bylo převrstveno no-
vou výstavbou a dominantní se stala 
výstavba po roce 1960. Byty 1+1 
bez příslušenství byly nahrazeny až 

byty 1+3 s garáží,“ popisuje Slíva. 
Při své práci pátral v Archivu města 
Ostravy, ve stavebním archivu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
a v archivu ve Frýdku-Místku. 
„Všechny instituce mi vycházely 
maximálně vstříc,“ oceňuje spolu-
práci s archiváři Karel Slíva. /jk/

Kniha o dělnických koloniích pokřtěna

KŘEST. Karel Slíva (vlevo) a Martin Jemelka křtili knihu na Dole Michal.     
 FOTO/JAN KRÁL

Již třetí ročník festivalu moderní 
křesťanské hudby Slezská lilie se 

konal v Kunčičkách o víkendu 15. 
a 16. června. Festival spolupořádaly 
Diecézní charita ostravsko-opav-
ská a Římskokatolická farnost Os-
trava-Kunčičky. Festival podpořil 
i městský obvod Slezská Ostrava, 
konal se pod záštitou starosty Ing. 
Antonína Maštalíře.
Mezi hlavní hvězdy festivalu pat-
řili zpěvačka Iva Bittová nebo sku-
pina z Valašského Meziříčí Mňága 
a Žďorp. Kromě českých hudebníků 
v Kunčičkách vystoupily i soubory 
z Polska a ze Slovenska. Na velké 
louce za kostelem sv. Antonína 

Paduánského vyrostlo veliké pó-
dium, celý program vysílala v pří-
mém přenosu televize Noe.
„Jsme moc vděčni za úžasné po-
časí. Přišla spousta lidí, byli jsme 
moc spokojeni,“ hodnotí Slezskou 
lilii farář z Kunčiček Darius Sputo. 
„Iva Bittová nakonec zůstala spát 
na faře, říkala, že se na festivalu 
cítí jako doma. Odjíždět se nechtělo 
ani kapele Mňaga a Žďorp. Slezská 
lilie je rok od roku lepší a my určitě 
půjdeme do dalšího ročníku,“ sli-
buje Dariusz Sputo.

/jk/

V Kunčičkách se konala třetí Slezská lilie

LILIE. Iva Bittová se stala jednou 
z hvězd hudebního festivalu. 
 FOTO/JIŘÍ GOLEC

Prázdniny v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
STRAŠIDELNÉ PRÁZDNINY STRAŠIDÝLKA EMILKA
Boj se, boj se, my jsme ta strašidla… – výtvarná dílna, vyrábíme duchy,   
strašidla a jiné hrozné bytosti, červenec | srpen 
Vyznáš se v duchařině? – zábavný test, který tě pobaví, červenec | srpen 
Kde straší Bílá paní? – zábavná křížovka, co tě poučí, červenec | srpen 
Hoď šestku!!! – souboje ve stolních hrách, červenec | srpen 
Kalendář na celý rok – výtvarná dílna, výroba nástěnného kalendáře, 
červenec | srpen 
Výstava ZOO Ostrava – věnována záchranné kampani na pomoc jiho-
východní Asii – výstava fotografií, červenec | srpen 
Prázdninová půjčovní doba: Po  9.00–12.00  13.00–18.00
 Út  9.00–12.00  13.00–15.00
 St  zavřeno
 Čt  9.00–12.00  13.00–15.00
 Pá  9.00–12.00  13.00–15.00

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Zelená, žlutá, modrá – pro přírodu dobrá! – … když venku prší, když 
kamarádi odjeli někam na prázdniny a když prostě není co dělat… Přijď 
za námi do knihovny a vylušti si prázdninový eko kvíz!, srpen
Papírová zoo – výtvarná dílna pro děti, vyrábíme zvířátka z přeloženého 
papíru, srpen
Prázdniny se superknihou! – zábavné odpoledne pro děti, srpen
Usínám s pohádkou – zábavný kvíz o pohádkách, srpen
Prázdninová půjčovní doba: 2.–23. 7. 2013 zavřeno
 30. 7.–27. 8. 2013 otevřeno
 Úterý  8.00–11.30  12.00–16.00

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský klub – 4. setkání – Téma: RECY-VĚCI, další způsoby Tea bag 
foldingu, 10. 7. od 8.30 do 10.00
Sádra, co nebolí! – malujeme na sádrové odlitky, červenec | každé pondělí
KOLOTOČ POZNÁNÍ – HRADY/ZÁMKY
Po stopách Bílé paní – Soutěžení na téma „hrady a zámky ČR“, červenec
Indiánské náramky – srpnový kurz drhání indiánských náramků, srpen | 
každé pondělí
Prázdninová půjčovní doba: Po  8.00–12.00  13.00–17.00
 Út, St  zavřeno
 Čt  8.00–12.00  13.00–15.00
 Pá  8.00–12.00
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KUNČIČKY/V tělocvičně Zá- 
kladní školy Škrobálkova 
a na nedalekém fotbalovém 
hřišti se konal ve čtvrtek 13. 
června již tradiční sportov-
ní turnaj slezskoostravských 
škol o Pohár starosty.

Zatímco dívky soutěžily ve střelbě 
ze vzduchovky, chlapci hráli fotbal. 
„Bylo to velmi příjemně strávené 
dopoledne, nálada výborná. Všimla 
jsme si, jak ostatní žačky a žáci své 
týmy bouřlivě podporovali,“ řekla 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková, která spolu s vedoucí odboru 
školství a kultury Ing. Kateřinou 
Michalikovou odměňovala nejlepší 
sportovce.
Mezi dívkami bylo ve střelbě vzdu-
chovkou nejlepší družstvo ZŠ Bohu-
mínská, poté následovaly družstva 
ZŠ Chrustova, ZŠ Škrobálkova a ZŠ 
Pěší. Vůbec nejlepší střelkyní se 

stala Sandra Kuresová z Kunčiček 
ze ZŠ Škrobálkova, která nastřílela 
71 ze 100 možných bodů.

„To je velice dobrý výsledek,“ 
chválil svoji žákyni ředitel školy 
Mgr. Jiří Smělík. „Některá děvčata 

střílet opravdu umí, chodíme s nimi 
trénovat, nedávno jsme byli na tur-
naji ve střelbě ve Vítkovicích, kde 
se naši umístili na druhém místě,“ 
dodal ředitel.
Pokud jde o fotbal, tam byli opět 
nejlepší žáci z Bohumínské. Na 
druhém místě skončili fotbalisté ze 
ZŠ Škrobálkova, následováni ZŠ 
Chrustova a ZŠ Pěší.
Ve Slezské Ostravě se o Pohár sta-
rosty utkávají všechny čtyři základní 
školy obvodu už šestým rokem.

Místostarostka Hana Heráková po-
přála všem zúčastněným co možná 
nejkrásnější prázdniny. „Je vidět, 
že turnaj je mezi dětmi opravdu 
oblíbený. Je určitě dobře, že se děti 
z našich škol mezi sebou lépe po-
znají. Navíc počasí vyšlo skvěle,“ 
řekla místostarostka. 
Všechny děti dostaly během po-
hárového klání občerstvení, které 
pro ně připravil odbor školství 
a kultury.
 /jk/

Kynologický klub v Ostravě-Kun-
čicích se zhostil sportovní kynolo-
gické akce, která je v této oblasti 
jednou z nejvyšších. Ve Výběro-
vém závodu Moravskoslezského 
kynologického svazu se soutěžilo 
ve třech kategoriích – stopa, po-
slušnost a obrana.
Na startu se představilo 31 závod-
níků z celé České republiky. Bylo 
možno vidět z pracovních plemen 
německé ovčáky, belgické ovčáky 
malinois a poměrně velké zastou-
pení měli i velcí černí knírači.
Škoda jen, že druhý květnový ví-
kend byl non stop deštivý, a tak 
nepřišlo mnoho diváků, pro orga-
nizátory byla akce taky náročnější 
a psovodi se svými psími parťáky 
bojovali, co jim síly a štěstí stačilo.
Stopy probíhaly na Staříčských po-
lích a poslušnosti a obrany na hřišti 
ArcelorMittalu, o které se Kunčičtí 
kynologové vzorně starají. Také ho 
mnoho závodníků obdivovalo. 

Výkony i přes nepřízeň počasí 
byly na vysoké úrovni, vítězem 
se stal německý ovčák Tobiáš 
Anrebri paní Renáty A. Machové 
z Plzeňska, druhou příčku ob-
sadil velký knírač Carbon B. ze 

Slunečné verandy paní MVDr. 
Hany Musilové z Brna a třetí 
místo taktéž velký knírač, Walde-
mar Hano Veto, pana Jiřího Pav-
líka z Oder.

Veronika Staniová

POHÁR SI ODNESLI žÁCI ZŠ BOHUMÍNSKÁ. Gratulují MUDr. Hana Heráko-
vá a Ing. Kateřina Michaliková.  FOTO/JAN KRÁL

Pohár starosty slezskoostravských škol získala ZŠ Bohumínská

V Kunčičkách se hrál fotbal, také se střílelo

V Kunčicích se štěkalo vrcholově

FOTBAL. Družstva žáků soupeřila 
ve fotbale. FOTO/JAN KRÁL

Kynologové ze ZKO Ostrava-Mug-
linov a ZKS Poodří pořádali v so-
botu 25. května soutěž záchranných 
a obranných prací o Pohár starosty 
Slezské Ostravy.
„Přijelo čtyřiadvacet soutěžících 
z Polska, Brna, ze Zlína, Vysočiny 
a samozřejmě i z Ostravy,“ řekl 
za organizátory slezskoostravský 

zastupitel Petr Svačinka. Závody 
sledoval i starosta obvodu Ing. 
Antonín Maštalíř a také generální 
ředitel ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Tapas Rajderkar.
„Byl jsem nadšen, zejména proto, 
že psy mám moc rád, ale dosud 
jsem nikdy neměl možnost se ta-
kovéto akce zúčastnit. Závody 

kynologů v Hrušově byly první pří-
ležitostí. Zaujalo mě, jak psi přesně 
reagují na pokyny a gesta a jak 
jsou za všech okolností loajální ke 
svým pánům,“ řekl generální ře-
ditel po předvedených ukázkách. 
„Ze závodů se stává velmi prestižní 
soutěž. Je jediná svého druhu v ši-
rokém okolí, u kynologů si získala 
vynikající ohlasy,“ konstatoval sta-
rosta Maštalíř.
Zatímco loni se konal nultý ročník 
této akce, letos se jednalo o ročník 
první. „Za rok určitě uspořádáme 
závody znovu,“ přislíbil Petr Sva-
činka. /jk/

Kynologové: O Pohár starosty

HRUŠOV. Kynologové v Hrušově soutěžili O Pohár starosty Slezské Ostravy.

STŘELKYNĚ. Sandra Kurasová stří-
lela velmi dobře, odnáší si diplom.

DIVÁCI. Mezi diváky byli i starosta 
Ing. Antonín Maštalíř a generální ředi-
tel Tapas Rejderkar. FOTO/JAN KRÁL

VZSMKSK – KUNČICE. Kynologové z celé ČR se sjeli na hřiště do Kunčic. 
 FOTO/ARCHIV

V sobotu 18. května se uskutečnilo 
okresní kolo hry Plamen v kategori-
ích mladší a starší žáci. Této soutěže 
se účastnilo přes patnáct sborů z Os-
travy a okolí. Celý den bojovali o po-
stup do krajského kola, který se bude 
konat v Českém Těšíně. Naše mladší 
družstvo vybojovalo krásné 1. místo, 
a již po páté za sebou obhájili své 
prvenství. Družstvo starších vybojo-
valo 2. místo a postupují do krajského 
kola. V soutěži jednotlivců na 60 me-
trů překážek vybojoval Michal Knop 
1. místo v kategorii chlapců. V kate-
gorii děvčat se na 1. místě umístila 
Karolína Dombrovská a na 2. místě 
Veronika Šeděnková.
V neděli 19. května bojovali ve 
stejné soutěži kategorie dorostenců 
a dorostenek. Chlapci vybojovali 
krásné 2. místo a děvčata 3. místo. 

Postup na kraj si zajistili všichni 
jednotlivci z našeho sboru. Na 
krásném 1. místě skončila Veronika 
Tichánková, 2. místo vybojovala 
Veronika Šeděnková a 3. místo zís-
kala Karolína Dombrovská. V kate-
gorii jednotlivců vybojoval 3. místo 
Richard Svačina. Všem, co nás bu-
dou reprezentovat, přejeme hodně 
štěstí.

Vedoucí mládeže Bc. Silvie Šeděnková

Mladí hasiči z Heřmanic 
postupují na kraj

HASIČI. Velké úspěchy v soutěži 
Plamen. FOTO/ARCHIV

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

wwww.opzp.cz

zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

www.sfzp.cz  www.mzp.cz

 

Praha / 
aktualizováno v dubnu 2011

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY
pro Operační program Životní prostředí

V květnu 2013 byly zahájeny reali-
zace 3 projektů izolační zeleně, které 
byly schváleny ke spolufinancování 
v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí, oblasti podpory 2.1.3 
Snížení imisní zátěže omezením praš-
nosti z plošných zdrojů. 
Cílem celého projektu „Izolační zeleň 
města Ostrava – projekt 03“, který 
bude realizován i v rámci městského 
obvodu Slezská Ostrava, je snížení 
emisí TZL o cca 7t/rok, což před-
stavuje průměrně 12,5 % celkových 
emisí znečišťujících látek v lokalitě, 
kde proběhnou plánované výsadby. 
V rámci Slezské Ostravy se bude 
jednat o vysazení celkem 198 ks 
stromů (z celkových 2 093 ks stromů) 
a 270 m2 keřů z celkových 510 m2 
keřů. Součástí projektu je také rege-
nerace stávající izolační zeleně oddě-
lující obytnou zástavbu od dopravních 
koridorů a průmyslových podniků. Ta 
bude v rámci Slezské Ostravy probí-
hat na 126 stromech a 120 m2 keřů. 

V rámci projektů budou muset být 
odstraněny dřeviny, které jsou ne-
vhodné, nejsou v dobrém stavu nebo 
jsou poškozené. V místech kácení 
bude probíhat nová výsadba, která 
bude druhově i kvalitativně vhodná 
pro funkci izolační zeleně a logicky 
doplní stávající zeleň. Počet těchto 
dřevin je 102 ks, z toho dřevin, které 
vyžadují povolení ke kácení je 24 ks. 
Celkové náklady na realizaci projektu 
činí 6 499 tis. Kč s DPH, z čehož do-
tace činí 5 851 tis. Kč s DPH, což činí 
celkem 90 % nákladů. Původní ceny 
dle projektů tak, jak byly uvedeny 
v žádostech o dotaci, činily 12 490 tis. 
Kč s DPH. Výběrovým řízením tak 
byly náklady sníženy téměř o 50 %.
Na clony, místa v rámci Slezské Os-
travy, činí náklady na realizované 
práce 1 458 tis. Kč s DPH, což tvoří 
z celkových nákladů přibližně 22 %.
Nejčastěji vysazované stromy jsou 
v rámci projektu lípa, javor, platan, 
dub a bříza.

Izolační zeleň města 
Ostrava – projekt 03
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6) V roce 1945 byla poválečná situace stále nepřehledná. V Moravské Os-
travě byla ještě koncem roku nedořešena otázka odsunu německých obyvatel 
a na samotném území města se nacházelo ve sběrných táborech stále okolo 
8 000 německých žen a dětí. Asi 1 200 Němců už bylo odsunuto a počty těch, 
kteří zůstali, byly denně doplňovány o jedince, kteří se z nejrůznějších příčin 
potulovali po okolí Ostravy. Proto před každou výpravou do přírody vedoucí 
oddílů nebo rádci družin upozorňovali, jak čelit nástrahám poválečného ne-
bezpečí. Při vydávání pokynů jak se zachovat, pokud by se oddíl nebo jen 
člen setkal s potulujícím se německým vojákem či jinou podezřelou osobou, 
byly vydány Kruhem spolupracovníků moravské lesní školy dokonce směr-
nice, které nařizovaly: nepouštět se za žádnou cenu do rvaček, tyto osoby 
mohou být ozbrojeny a mnohdy jim jde o život, proto mohou být dvojnásob 
nebezpečné… nejlépe je někoho poslat s hlášením na Národní výbor, na sta-
nici SNB nebo na nejbližší vojenskou posádku. Na tomto snímku je zachycen 
35. oddíl Junáka na jednodenní výpravě v oblasti Kozmic na Hlučínsku.

7) I když každoročně 35. oddíl Junáka konal pravidelné měsíční tábory v Heřmánkách nebo na Slovensku, drtivá vět-
šina činností byla zaměřena na konání víkendových výprav do okolí Ostravy. Krátkodobé pobyty v přírodě spojené s tá-
bořením se nejčastěji konaly v blízké Stromovce – Grabině (dnes ZOO) v prostoru, kde je dnes pavilon slonů. Chodilo se 
na Landek, do oblasti Černého lesa u Šilheřovic, do lesů na Bobrovníkách nebo k řece Opavici. Častým cílem nedělních 
výprav byla také chatová osada v Hošťálkovicích, místo pořádání tradičních táborových škol DTJ, dělnických akademií 
a srazů mládeže. Areál chatové osady vybudovaný péčí spolku „Nový život“ nedaleko pískovcového lomu v blízkosti 
řeky Opavice byl typickým prvorepublikovým zařízením pro letní rekreaci. Byla zde prostorná noclehárna, jídelna 
a chaty v osadě měly svá jména – Šárka, Rovnost, Havaj… Také pro tyto napohled nevinné výpravy platilo varování, 
že zejména na odlehlých místech může docházet k nálezům nevybuchlé munice a na málo frekventovaných stezkách se 
mohou nacházet i nevybuchlé miny. Tento snímek byl pořízen v roce 1946 u pískovcového lomu v Petřkovicích (dnes 
konec ulice Hluboká, která byla v roce 1946 bez novostaveb). Družina Vlků je zde zachycena v liduprázdné krajině 
při orientační hře s mapou a buzolou. V okolí lomu se kromě pozůstatků rozličného vojenského materiálu nacházelo 
množství střepin z dělostřeleckých granátů a leteckých pum. Výskyt enormního množství střepin v tomto prostoru nebyl 
náhodný. Byly to pozůstatky po masivním náletu sovětských stíhaček na německé postavení na okraji obce Ludgeřovice, 
kde Němci soustředili mohutnou bojovou techniku. V rámci tzv. Ostravské operace dostala skupina bitevních letounů 3. 
čs. pluku v SSSR úkol zaměřit svoji pozornost na okraj obce Ludgeřovice, kde se němci opevnili – akce byla označena 
číslem 240. Splněním tohoto úkolu byla pověřena 
skupina osmi šturmovíků Il-2. Na leteckou bojovou 
sestavu začaly pálit baterie 120 mm protileteckých 
kanonů, které Němci rozmístili v ludgeřovickém le-
síku. Smrště střepin z dělostřeleckých granátů sice 
zasáhly letadla, avšak na strojích nezpůsobily vět-
ších škod. Pět soustředěných útoků „Lavočků“ na-
konec umlčelo baterii německých „Flaků“ a skupina 
osmi bitevních letounů se po splnění bojového úkolu 
vrátila beze ztrát na základnu v Porembě.
S podobnými problémy a zážitky v poválečných le-
tech korespondovala i činnost jiných oddílů Junáka, 
kterých bylo ve Slezské Ostravě poměrně dost. Za 
všechny jmenujme alespoň 37. oddíl Junáka ve Slez-
ské Ostravě – Mundlochu. Je na škodu věci, že dnešní 
vedení ostravského Junáka nevěnuje více pozornosti 
historii svého hnutí a jen ojediněle využívá přímých 
svědectví dosud žijících pamětníků.

2) Do dnešních dnů se z činnosti FČ-
KMH dochoval pouze otisk původ-
ního klubovního razítka, který nám 
pro naše účely ochotně poskytl známý 
ostravský tramp a šéfredaktor časo-
pisu tramp v jedné osobě pan Zdeněk 
Vašíček – Ďáblík z Heřmanic.
Někteří členové čtenářského klubu 
se později stali skauty. Husarským činem hrušovských skautů bylo podle Ing. 
M. Brýma zhotovení provazového mostu přes řeku Odru v blízkosti válkou zni-
čeného mostu, který spojoval Hrušov s Koblovem. Tento malý technický zázrak 
chodili obdivovat občané ze širokého okolí a dostalo se mu i publicity v tisku.

5) V polovině roku 1945 začal vyvíjet 
činnost také nově založený 35. oddíl 
Junáka v Muglinově. Také tento od-
díl se potýkal s řadou existenčních 
těžkostí. Oddíl se nejprve scházel 
v muglinovské sokolovně, pak získal 
pro svou činnost místnost v hostinci 
Na rozhledně (U Tesarčíka), dnes 
knihovna v Muglinově na Hladnovské ulici. Od roku 1947 až do ukončení své 
činnosti v roce 1950 pobýval oddíl v prostorách zrušeného obchodu. Dům 
dosud stojí v pozměněné podobě na rohu ulic Komerční a Hladnovské.
Tento snímek byl pořízen krátce po založení oddílu v roce 1945, kdy se jedna 
z družin zúčastnila nedělní výpravy do obce Borová v Beskydech. Někteří 
chlapci na záběru jsou již šťastnými vlastníky skautských košil, které byly 
v té době nedostatkové. Střih košil byl tentýž, jako měla Hitlerjugend, která 
si dle spisovatele Jaroslava Foglara nejen košile, ale vůbec celý skautský 
kroj přisvojila… „Není to tedy od nás napodobování nějakých německých 
vzorů, ale jen zase oživení tohoto našeho původního kroje..!“ Dekretem mi-
nisterstva školství veškeré součásti uniforem Hitlerovy mládeže obdržela organizace Skaut – Junák. Kromě toho se 
nové košile šily z balíků hnědé košilové látky, které do Klatov a do Prostějova dodali Američané. Skauti, na které 
se přesto nedostalo, si sami přebarvovali normální košile barvou Duha číslo 52, na které našívali náprsní kapsy. 
V Ostravě se prodávaly skautské kroje a potřeby pro pobyt v přírodě v obchodě firmy Strakoš, která se nacházela 
v blízkosti velké pasáže bývalých Nesselrothových domů u hotelu Palác.

Slezskoostravské poválečné skautování

S využitím dokumentů a fotografií rodiny Mařcovy, Havrlantovy, Javorského 

a vlastních poznámek připravil Česlav Piętoň.

1) Na snímku, který byl vydán u příležitosti oslav devadesátiletého tr-
vání ostravského skautingu, jsou členové 1. oddílu na výpravě do pří-
rody v roce 1920.

V roce 2012 uběhlo sto pět let od doby, kdy profesor tělocviku pražské žižkovské reálky Antonín Benjamín 
Svojsík (1876–1938) sestavil po zahraničním vzoru první český skautský oddíl a tím položil základy novému 
celonárodnímu hnutí mládeže směřujícímu k soužití s přírodou. Jako zapálený propagátor skautingu se ve svém 
celonárodním přednáškovém turné prezentoval i ve Slezské Ostravě. Zde v naplněném sále biografu Palác (Oko) 
hovořil o významu českého skautingu jako o nové národní instituci při výchově občana republiky skautováním. 
Dne 27. dubna 1919 ve svém vystoupení zdůraznil hlavní ideje nového hnutí – lásku k přírodě, čestnost v jednání, 
pracovitost a nezištnost. O měsíc později, 25. května 1919, se poprvé v historii Slezské Ostravy představil na veřej-
nosti 1. oddíl ostravských skautů, když v prostoru Staré střelnice na břehu Ostravice uspořádal v rámci studentské 
slavnosti Majáles – vzorový skautský tábor.
Ke starším skautským oddílům na území Slezské Ostravy patřil 43. oddíl v Hrušově, který byl založen v roce 
1936. Mládežnická hnutí měla v Hrušově bohatou tradici a vyvíjela činnost v několika společenských a sportov-
ních organizacích. Z hlediska činnosti blízké skautingu zde působily ve třicátých letech 20. století také Foglarovy 
čtenářské kluby Mladého hlasatele a bylo jich zde hned několik. V tomto ohledu je Hrušov celostátním unikátem, 
neboť zde vyvíjel činnost vůbec první Foglarův čtenářský klub MH s pořadovým číslem 1 pod názvem „Pevnost 
Hrušov nad Odrou“. Tento klub registrovaný jako FČKMH č. 1 byl založen 8. 5. 1937 Janem Kostřem, mladým 
horníkem, který tehdy pracoval na šachtě Michal v Michálkovicích (Petr Cinger). Podle vyprávění Ing. Milana 
Brýma, člena tohoto legendárního klubu (zemřel v r. 2006), neměl klub vlastní klubovnu a členové se scházeli 
v soukromém bytě v kolonii za kasárnou v Hrušově. Ing. M. Brým sepsal vzpomínky na činnost tohoto klubu, 
které po úmrtí hrušovského letopisce pana Gadowského zmizely.
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3) Skupinový snímek skautů z Hrušova s vlajkou 43. oddílu byl dle Ing. 
M. Brýma, z jehož majetku pochází, pořízen v roce 1945.

4) Na fotografii z roku 1946 z uví-
tání prezidenta republiky dr. Edu-
arda Beneše před Novou radnicí 
v Moravské Ostravě je mezi vlaj-
konoši četných skautských oddílů 
v popředí i vlajka 43. oddílu skautů 
z Hrušova.

7

3
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• Pro naše konkrétní klienty 
hledáme byty, RD, pozemky, 
kanceláře apod. v lokalitě Slezská 
Ostrava, Ostrava a okolí. Kontakt: 
Vladimír Lyčka, tel. 602 772 668.

• AJ, RJ ind. kvalifikovaná výuka, 
O.-Muglinov, tel. 736 150 119.

• Uděláme za Vás – údržba bytů, 
RD, domácností, čištění dom. 
odpadů, malby, nátěry, vyso-
kotlaké čištění z. dlažeb, výš-
kové práce, instalatérské práce, 

obklady, dlažby, plov. podl., re-
konstrukce koup., kuchyní, sa-
nitární tech. montáž a demontáž, 
vyklízení a odvoz nepotř. věcí aj. 
služby po dohodě. Šobich Petr, 
OVA, 731 259 193.

• DOMY – BYTY – POZEMKY, 
rychle odkoupíme vaši nemovi-
tost. Tel.: 602 375 405.

• Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Os-
trava, 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 červenci 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 16. srpna 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

železné kolejnice převáželi 
autem do sběrny
Dne 17. května strážník městské 
policie projíždějící ulicí v Ostra-
vě-Kunčičkách na skútru spatřil 
osobní motorové vozidlo, které 
bylo viditelně přetížené. Ze za-
vazadlového prostoru vozidla vy-
čnívaly několikametrové železné 
kolejnice. Řidič měl zjevně namí-
řeno do nedaleké sběrny. Strážník 
vozidlo zastavil. Při kontrole ři-
diče a dalších dvou osob ve vozi-
dle vyšlo najevo, že 32letý muž za 
volantem nikdy nebyl držitelem 

řidičského oprávnění. Řidič na-
víc tvrdil, že s naloženými ko-
lejnicemi nemá nic společného, 
že si ho jeden ze spolujezdců (19 
let) jen najal na odvoz. Ten stráž-
níkům tvrdil, že kolejnice ležely 
na zemi v příkopu ve Slezské Os-
travě. Všichni tři muži jsou nyní 
podezřelí ze spáchání přestupku, 
řidič vozidla navíc i z přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu. Železné kolej-
nice byly mužům odebrány a celá 
věc byla postoupena správnímu 
orgánu.

Nalezen odcizený přívěsný 
vozík
Dne 20. května kontrolovali stráž-
níci městské policie komplex garáží 
v Ostravě-Muglinově, kde poměrně 
často dochází ke krádežím. U jedné 
z garáží si všimli přívěsného vo-
zíku bez registrační značky. Vozík 
vypadal poměrně nově. Strážníci 
se rozhodli zjistit, zda není náho-
dou odcizený, a jejich podezření se 
potvrdilo. Podle typu a výrobního 
čísla vozíku bylo ověřeno, že pří-
věsný vozík byl odcizen. Strážníci 
proto na místo přivolali Policii ČR.

Městská policie Ostrava

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


