
Plánované rekonstrukce v měst-
ském obvodu Slezská Ostrava po-
kračují. „Zdárně se blíží ke konci 
opravy základní školy Bohumínská, 
pokračuje regenerace sídliště Mug-
linov, do konce roku budou oprave-
ny chodníky i na ulici Jaklovecké,“ 
popisuje místostarosta MUDr. Hana 
Heráková stav stavebních prací ve 
Slezské Ostravě. 

„Na ulici Dobrovolského se musí 
postavit zcela nové schody. Obča-
nům se po dobu stavby schodů ztíží 
cesta směrem do centra Ostravy, ale 
doufám, že nutnost prací pochopí,“ 
dodává místostarostka Heráková.
V základní škole Bohumínská již 
byla v létě zateplena budova tě-
locvičny, nyní stavbaři dokončují 
stavbu nového spojovacího krčku 

mezi učebním pavilonem a škol-
ní jídelnou, zcela zrekonstruován  
a vydlážděn je školní důr. 
Viditelné změny se udály i v Heř-
manicích. Rekonstrukcí prošla ulice  
K Maliňáku. Na ulici je nový povrch. 
Toho se má nyní dočkat i parkoviš-
tě na sídlišti Kamenec. „Blýsklo se 
na lepší časy a konečně se nám na 
opravu parkoviště podařilo získat 

potřebné finanční prostředky. Lidé 
po opravách parkoviště už dlouho 
volali. Rekonstrukce bude hotova 
ještě v posledním čtvrtletí tohoto 
roku,“ avizuje místostarostka.
Lidé tak budou muset po dobu 
oprav parkovat jinde. „Jsme si 
vědomi, že nastanou komplikace  
s parkováním v místech, kde se bude 
pracovat. Řešení se připravuje, ob-
čané budou včas o všem informová-
ni. Jen už předem prosíme občany  
o vstřícnost, pochopení a pevné ner-
vy po dobu probíhající rekonstruk-
ce,“ konstatuje místostarostka Hana 
Heráková. /jk/

MUGLINOV / Nová hasičská 
zbrojnice má vyrůst u restau-
race Mexiko na rohu ulic Bo-
humínské a Hladnovské. 

Do nové zbrojnice se přestěhuje 
Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů Muglinov. Ti nyní sídlí ve zcela 
nevyhovujících prostorách.
„Novou vhodnou lokalitu pro stav-
bu hasičské zbrojnice jsme vybírali 
spolu se starostou Ing. Antonínem 
Maštalířem a plukovníkem Ing. Vla-
dimírem Vlčkem, zástupcem ředitele 
Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje,“ vysvětluje 
slezskoostravský radní Petr Zezulčík.
Muglinovští hasiči podle Zezulčí-
ka novou budovu nutně potřebují.  
V současné budově na Švédské ulici 
nelze garážovat hasičská auta a není 
kde skladovat hasičskou techniku. 
Navíc stará budova není v dobrém 
technickém stavu, hasiči mají nevy-
hovující šatny, ve špatném stavu je 
sociální zabezpečení a podobně. Na 
budově se také podepisuje vysoká 

vlhkost. „Stávající hasičárna byla 
postavena na močálech roku 1893 
jako hasičské skladiště a později 
přestavěna jako hasičská zbrojni-
ce,“ připomíná Petr Zezulčík.
Stavbu hasičské zbrojnice má finan-
covat město Ostrava, provoz hasič-
ské jednotky bude i nadále hrazen 
z rozpočtu Slezské Ostravy, která je 
zřizovatelem jednotky.
„Vybudováním nových prostor pro 
teoretickou i praktickou výuku do-
jde k výraznému zlepšení odbor-
ných podmínek jednotky, budou 
zabezpečeny podmínky pro nácvik 
požárního sportu mládeže a členů 
jednotky a pro rozšíření spolkové 
činnosti dobrovolných hasičů,“ říká 
o účelu stavby nové zbrojnice sta-
rosta Antonín Maštalíř.
Podle Petra Zezulčíka mají v navr-
hovaném objektu být dvě garážová 
stání pro zásahová vozidla, prosto-
ry pro umístění oděvů, sklad po-
honných hmot, dílenský kout nebo 
sušící věž. Hasičská vozidla budou 
vyjíždět na Hladnovskou ulici.

„V administrativní dvoupodlaž-
ní části vyrostou šatny pro muže  
a ženy, příslušné sociální a provozní 
zázemí, školící místnost i technic-
ké prostory,“ vypočítává Zezulčík. 
Uvnitř areálu vznikne také prostor 
pro manipulaci s výjezdní techni-
kou a šest parkovacích stání.
Přesný časový harmonogram za-
hájení a ukončení stavby zbrojnice 
zatím není znám. „Nyní se pracuje 
na studii, samotnou stavbu objektu 
bychom uvítali co nejdříve,“ kon-
statuje Zezulčík.

Úspěchy muglinovských hasičů
Jednotka dobrovolných hasičů  
z Muglinova vyjíždí k zásahům nej-
častěji ze všech hasičských jednotek 
ve Slezské Ostravě. Od roku 2006 
do roku 2012 vyjeli muglinovští ha-
siči k 630 událostem. Z toho bylo 
19 požárů, 46 událostí souvisejících 
s povodněmi a živelnými pohroma-
mi, 23 událostí s odstraňováním ne-
bezpečných stavů, 542 událostí od-
chytu a likvidace obtížného hmyzu.

Právě na odchyt a likvidaci obtíž-
ného hmyzu je jednotka od roku 
2006 ve Slezské Ostravě předurče-
na. „Hasiči dělají velmi potřebnou 
práci,“ oceňuje jednotku Petr Ze-
zulčík.
Jednotka muglinovských hasičů se 
také pravidelně zúčastňuje soutě-
ží JSDH v simulovaných zásazích 
Rallye Albrechtice a Hamry, kde 
obsazuje vedoucí příčky. V Al-
brechticích třikrát vyhrála a třikrát 
byla druhá. Dále se pak zúčastňuje 
soutěží Červeného kříže nebo akce 
Hrad žije první pomocí.  /jk/
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Nejvytíženější slezskoostravští hasiči se mají stěhovat 

Nová zbrojnice vyroste v Muglinově

Opravy schodů, chodníků i parkoviště na Kamenci

MÍSTO PRO ZBROJNICI. Hasiči se budou stěhovat na roh Bohumínské  
a Hladnovské ulice.  FOTO/JAN KRÁL

NEVYHOVUJE. Stará zbrojnice v Muglinově dosluhuje. FOTO/JAN KRÁL

KAMENEC. Parkoviště čeká rekon-
strukce.  FOTO/JAN KRÁL

K MALIŇÁKU. V Heřmanicích je 
opraveno.

DOBROVOLSKÉHO. Stavbaři pra-
cují na nových schodech. 

Editorial
Vše na světě 
se mění.
Nejen my, lidé, 
roční období, 
čas, vzájemné 
vztahy, poli-
tika… Prostě 
mění se vše, 
protože vše ne-

ustále vzniká i zaniká, všechno 
teče, a nevstoupíš dvakrát do téže 
řeky, jak pravil kdysi dávno jeden 
potutelný filosof. 
Platí to o všech věcech kolem 
nás.
Platí to také, věřte nevěřte,  
o jízdních řádech.
I ty se mění.
Možná je to potřeba. Ale možná 
je to jen tak, aby si lidé moc ne-
zvykli na určitý pořádek a řád,  
a aby si uvědomili, že ve vývoji  
a ve změnách je prostě život.  
A že je třeba si na ty změny v ži-
votě zvykat.
A tak si zvykáme.
Jela jsem onehdy, již po zavede-
ní nových jízdních řádů, domů 
z práce. Zažívám ty změny na 
vlastní kůži, protože jsem ve 
svých cestách na dopravní pod-
nik většinou odkázaná.
Ne nadarmo mi manžel několi-
krát opakoval, že nelze vystoupit 
tam, kde vystupuji pořád, proto-
že odtud se domů už nedostanu.
Nedbaje jeho řečí, a také tím, 
že ne vždy důležité informace 
poslouchám, nevystoupila jsem 
tam, kde mi ve své starosti o mne 
říkal, ale tak, jako vždy po mno-
ho předešlých let. Zvyk je prostě 
železná košile.
V poklidu jsem si došla na za-
stávku a čekala.
Pět minut, deset minut, patnáct 
minut, dvacet…
A ono nic. 
Šla jsem se tedy podívat na jízdní 
řád. A ono skutečně nic. Můj od-
věký spoj tam nejel. Nejen nejel, 
vůbec tam v té době již nebyl.
Chvíli jsem stála v hlubokém za-
myšlení, než mi došlo, že z místa, 
z prostoru a v čase, ve kterém se 
momentálně nacházím, se domů 
nedostanu. Leda pěšky. 
Možná se časy, lidé, zvyklos-
ti, jízdní řády mění, abychom 
nepřestávali myslet. Možná to 
utužuje i partnerské vztahy, když 
pochopíme, že někdy je třeba 
druhému naslouchat. Možná to 
nabádá k trpělivosti a logickému 
myšlení, jak prokombinovat ty 
a které další nové spoje. Možná 
to napomáhá vážit si domova, ke 
kterému se denně vracíme již ne 
bezmyšlenkovitě a jen zvykově, 
ale cíleně toužící po jeho dosa-
žení. 
Kdo ví. Pevně věřím, že nějaký 
smysl to má.
Také proto, že všechno se mění, 
všechno teče. A staří filosofové 
přece pravdu mít musí…

Miriam Prokešová

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se usku-
teční 12. prosince 2013 od 
9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.



SLEZSKÁ OSTRAVA / Již 36. 
ročník výstavy slezskoostrav-
ských chovatelů se konal od  
4. do 6. října. 

Středisko chovatelů na Nejedlého 
ulici na Hladnově se již tradičně 
na tři podzimní dny zaplnilo kle-
cemi plnými drůbeže, králíků nebo  
i exotů. V pátek se na výstavu cho-
dili dívat žáci slezskoostravských 
škol, v sobotu veřejnost, v neděli se 
udělovaly poháry.
„Velmi oceňuji, jak jsou slezsko-
ostravští chovatelé aktivní, mají 
široký záběr, vystavují zde zají-
mavé exponáty,“ řekla na výstavě 
slezskostravská radní MVDr. Bar-
bora Jelonková, která vítězným 
chovatelům během nedělního od-
poledne rozdávala poháry starosty 
obvodu. 
„V dnešní době je chovatelství, vel-
mi záslužná činnost, jsem ráda, že 
jsou mezi chovateli i mladí, obec 
se bude i v budoucnu určitě snažit  
o zlepšování podmínek ve středis-
ku,“ přislíbila Jelonková.
Výstavu během tří dnů navštívily 
stovky lidí. „Vystavujeme 110 holu-
bů, 80 králíků, 60 kusů drůbeže i 60 
papoušků,“ hlásil předseda České-
ho svazu chovatelů – Základní or-
ganizace Slezská Ostrava Stanislav  
Kadluba. Chovatelská organizace 
ve Slezské Ostravě nyní sdružuje 
čtyři desítky chovatelů a je tak nej-
větší v celé Ostravě.
Má mezi sebou i nejmladší chova-
tele. Třináctiletá Kristýna Lašková 
přišla na výstavu ukázat svého krá-
líka, kterého pojmenovala Býčis-
ko. Ohromný králík váží přes čtyři 
kila. „Je to králík velký světlý stří-
břitý. Chovám je už od osmi roků. 
Ráno jim dávám trávu, odpoledne 

zrní a večer zrní a chleba,“ říkala 
o svých pěti chovaných králících 
Kristýna Lašková. „Jde o jedno  
z největších králičích plemen. 
Narodí se jako černí a postupně 
se přebarvují do stříbra,“ proto se 
mi líbí,“ doplnila. Šestiletá Marie 
Kadlubová zase vystavovala své 
holuby, staroholandské kapucíny. 
„Líbí se mi, jak jsou barevní. Sta-
rám se o ně, dávám jim jíst,“ řekla 
jedna z nejmladších vystavujících 
chovatelek.

Holubi z Arabely
K oceněným chovatelům patřil pěta- 
osmdesátiletý Rudolf Pierzchala. 
„Holuby chovám od dítěte, i můj 
otec byl holubář,“ řekl Pierzchala. 
Už třicet let se věnuje chovu vzác-
ných holubů moravských modrých 
sedlatých. „Jsem jediným chovate-
lem v kraji, v republice nás je jen 
několik. Jejich chov je poměrně těž-
ký,“ řekl o vystavovaných holubech 
Pierzchala. 

Plemeno holubů pávík vystavoval 
ve středisku pětasedmdesátiletý 
Miroslav Kuras. „Chovám je ve 
voliéře, jsou mimořádně krotcí. 
Chodím za nimi každý den, vy-
kládám si s nimi a oni mi sedají na 
rameno i kolena. Takovou důvěru 
mají jenom ke mně. Nic krásnější-
ho na světě není,“ chválil své ho-
luby Kuras. Holuby půjčuje Kuras  
i na představení Národního divadla 
moravskoslezského. Právě kvůli 
jejich krotkosti. „Holuby se zabý-
vám od dítěte, v roce 1976 jsem 
zakládal chovatelský klub pro toto 
plemeno, které mimo jiné účin-
kovalo i ve filmech jako Popelka 
nebo Arabela“ uvedl Kuras. „Tady 
na Slezské vystavuji každý rok. 
Pávíci dětské návštěvníky hodně 
lákají, bez nich by byla výstava ne-
představitelná,“ dodal. 
Exotické ptactvo vystavoval na 
Hladnově Jaroslav Šula a jeho sy-
novec Richard Šula. „Papoušky cho-
vám od patnácti roků. Ve voliérách 
jim mám na tři stovky,“ řekl čtyřice-
tiletý chovatel. „Máme to v rodině. 
Už dědové chovali holuby a kanáry,“ 
svěřil se. Jedním z nejvzácnějších 

papoušků na výstavě byl velký zele-
ný papoušek amazoňan pomoučený. 
„Ještě před pěti lety stával kolem 
pětadvaceti tisíc korun. Kvůli krizi 
šly ale ceny hodně dolů, lidé o chov 
ztrácejí zájem a do koníčků neinves-
tují. Dnes takového papouška nepro-
dáte za deset tisíc,“ vysvětloval Šula, 
jak je na tom v současné době trh  
s exotickým ptactvem.

Pravidelné burzy
Středisko chovatelů na hladnov-
ském kopci neslouží jen k výsta-
vám. Každou neděli ráno od šesti do 
půl deváté se zde konají pravidelné 
chovatelské burzy. „Sjíždějí se sem 
chovatelé z Ostravy i z většího oko-
lí. Prodejci zde nabízejí krmivo pro 
všechna zvířata za velmi nízké ceny. 
K prodeji běžně bývají holubi, krá-
líci, slepice ale také i pávi,“ popsal 
další činnost slezskoostravských 
chovatelů jejich předseda Stanislav 
Kadluba.
„Je moc dobře, že se o středisku 
ví, že sem přijíždí tolik zájemců,“ 
konstatovala na závěr radní Barbora 
Jelonková, která chovatelům podě-
kovala za jejich činnost. /jk/
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Tradiční podzimní akce přilákala stovky návštěvníků, rozdávaly se poháry

Slezskoostravští chovatelé měli 36. výstavu

Dne 22. září jsme s kolegou Janem 
Jakešem vyjeli po roce do polského 
města Skoczów obhájit prvenství na 
Mistrovství Evropy v přípravě po-
krmů z kapra.
Soutěž je vypsána pro dvoučlen-
né týmy. Zadáním je připravit pět 
porcí soutěžního pokrmu v limitu 
devadesáti minut. Týmy zde obdrží 
živého kapra a začínají tedy úplně 
od píky, to znamená zabitím, ku-
cháním a filetováním ryby. Soutěž 
se koná na malebném starém ryn-
ku města Skoczów. Je součástí již 
jedenáctého ročníku regionálního 
dne rybářství, spolufinancovaného 
z fondu Evropské unie. Nad celou 
akcí převzal záštitu ministr země-
dělství Polské republiky.
Celý den zde probíhal kulturní 
program a prezentace společností 
sdružených v regionální skupině  
s názvem Žabí kraj. Spolupořada-
telem Mistrovství Evropy v přípra-
vě pokrmů z kapra jsou kolegové  
z Polské asociace kuchařů a cuk-
rářů. Předsedou hodnotící jury zde 
byl Carlos Gonzáles-Tejera.
Náš Moravia Team ve složení Ka-
rel Drápal a Jan Jakeš, členové 
AKC ČR, pobočka Severní Mora-
va a Slezsko, vsadil opět na prvky 

moravské kuchyně. Protože jsme 
před soutěží usilovně trénovali  
a promysleli si strategii přípravy,  
v soutěžním klání se nám poměrně 
vše dařilo. A tak jsme po skončení 
soutěže napjatě očekávali vyhlášení 
výsledků: obhájíme titul či ne? Při 
vyhlašování na pódiu jsme se ale 
opět radovali. První místo: Moravia 

Team, Česká republika, AKC ČR, 
pobočka Severní Morava a Slezsko. 
Druhé místo: tým Polska, třetí mís-
to: tým Slovenska.
S velkou radostí jsme si pak domů  
odváželi obrovský pohár za vítěz-
ství.

Karel Drápal, místopředseda AKC ČR, 

pobočka Severní Morava a Slezsko

Šéfkuchař ze Slezské mistrem Evropy

Dne 1. října se krásného životního 
jubilea 102. let dožila v Domově 
pro seniory Kamenec ve Slezské 
Ostravě paní Marie Filipská. 
Paní Marie se narodila v Ostravě 
jako Marie Maniszovská, měla pět 
sourozenců a vychovala jednoho 
syna. Dlouhá léta pracovala ve 
Vítkovických železárnách. Ráda 
psala básničky, ale její největší 
zálibou byl tanec. Sama říká, že 
měla pěkné mládí a při muzice 
nevynechala ani jeden tanec. Její 
oblíbené jídlo bylo zelí od ma-
minky a oblíbeným nápojem bylo 
pivo po nedělním obědě. Paní 
Marie je v našem domově již od 
roku 2009, nyní má z nabízených 

individuálních aktivit nejraději 
canisterapii /způsob terapie, který 
využívá pozitivního působení psa 
na zdraví člověka/ a rozhovory 
se svým klíčovým pracovníkem. 
Kromě rodiny, personálu zaříze-
ní, ředitele Domova pro seniory  
Kamenec Ing. Juraje Chomiče jí 
přišli poblahopřát i pan starosta 
obvodu Slezská Ostrava Ing. An-
tonín Maštalíř a místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. 
Za celý domov přejeme paní Marii 
zejména hodně zdraví, a aby byla 
stále tak spokojená jako doposud. 

Bc. Karin Fojtíková,  

Domov pro seniory Kamenec

GRATULACE. MVDr. Barbora Jelonková předává pohár Rudolfu Pierzchalovi.

MLADÍ. Chovatelky Kristýna Lašková a Marie Kadlubová.

PÁVÍCI. Miroslav Kuras se svými krotkými holuby. FOTO/JAN KRÁL

VZÁCNOST. Rudolf Pierzchala se 
svým vzácným plemenem holubů. 

AMAZOŇAN. Exotika na Hladnově.

VÍTĚZOVÉ. Šéfkuchař ze Slezské Ostravy Karel Drápal spolu s Janem Jake-
šem jsou mistry Evropy.  FOTO/ARCHIV

Oslava 102. narozenin uživatelky
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KUNČIČKY / Průmyslové cen-
trum Ostrava v Kunčičkách se 
viditelně mění.

Areál společnosti HOMOLA a.s. 
prošel v roce 2012 rozsáhlou re-
konstrukcí, letos v září zde zahájili 
provoz Školicího střediska Homola. 
Výrazné změny doznává i okolí pat-
náctihektarového areálu, u kterého 
vznikla například nová tramvajová 
zastávka. V příštím roce má v are-
álu vyrůst i sedmipatrová adminis-
trativní budova nebo nová výrobní 
hala. Tak mohou v Kunčičkách najít 
práci další stovky lidí.
„Areál někdejších Vítkovických 
staveb Ostrava naše společnost za-
koupila v roce 2002,“ připomíná 
začátky podnikání v Kunčičkách 
místopředseda představenstva Ing. 
Michal Homola. V areálu nyní pů-
sobí sedm desítek firem, které vy-
tvářejí zhruba tisíc pracovních míst. 
Jsou zde sklady, zámečnická výro-
ba, stavební firmy i firmy zabývající 
se účetnictvím, logistikou nebo po-
čítačovým softwarem. Areál je nyní 
obsazen z 98 procent.
V září vzniklo v hlavní budově mo-
derní školicí středisko. Auditorium 
a učebny pojmou na 120 lidí. „Pro-
střednictvím dceřiné společnosti 
Severomoravský vzdělávací institut 
s.r.o. nabízíme velký konferenční 
sál a tři moderně vybavené ško-
lící místnosti,“ upřesňuje Michal 
Homola. Samozřejmostí jsou ve 
středisku přenosné počítače, data-
projektory, špičkový multimediální 
pult nebo promítací plátno.
Nově rekonstruováno je také parko-
viště před budovou, ve spolupráci  
s obvodem Slezská Ostrava zmize-
la stará nevzhledná tramvajová za-
stávka, kterou vystřídala zastávka 
zcela nová. „Snažíme se o úpravu 

blízkého okolí, abychom místním 
obyvatelům zpříjemnili život ved-
le našeho průmyslového areálu,“ 
vysvětluje snahy firmy zvelebovat  
i prostory v blízkosti průmyslového 
centra Michal Homola.
Působení společnosti HOMOLA a.s. 
v Kunčičkách vedení obvodu velmi 
oceňuje. „S místostarostkou MUDr. 
Hanou Herákovou jsme si vše  
v areálu podrobně prohlédli. Jsme 
rádi, že i v této z hlediska zaměst-
nanosti těžké době se areál rozrůstá. 
V budoucnu zde může najít práci až 
1500 lidí a to přesně Ostrava potře-
buje. Firmu HOMOLA a.s. bereme 
jako vzorový příklad, dáváme ji za 
vzor ostatním podnikatelům,“ říká  
o Průmyslovém centru starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Maš-
talíř.
Zároveň dodává, že obvod se bude 
snažit firmě maximálně pomoci. 
„Na úpravách okolí Průmyslového 
centra se účastní i náš obvod. Tak, 
jak jsme pomohli s novou tram-
vajovou zastávkou, chceme také  

postavit nový chodník k areálu,“ 
uvádí starosta Maštalíř.
Protože se Průmyslové centrum 
nachází v problematické lokali-
tě, pozvalo vedení firmy v měsíci 
září místní obyvatele na schůzku. 
„Kromě malého občerstvení měli 
místní občané možnost vyjádřit se 
k problémům, které je v této loka-
litě nejvíce trápí, a my nyní díky 
těmto námětům můžeme uvažovat, 
co zlepšit do budoucna,“ konstatuje 
Michal Homola. 
Podle starosty Maštalíře je skvělé, 
že k Průmyslovému centru je díky 
tramvaji vynikající dopravní do-
stupnost, stejně tak jej těší, že pro-
jekt nevznikl na zelené louce, nýbrž 
na průmyslem již používaném úze-
mí jako takzvaný braunfield. 
„Doufáme, že město bude nyní 
rychle postupovat s budování prů-
myslové zóny v Hrušově. Tam by 
mohl vzniknout podobný projekt, 
který by nabídl práci mnoha lidem,“ 
uzavírá starosta Maštalíř.

/jk/

Vzniklo školicí středisko, v plánu je hala i administrativní budova

Průmyslové centrum Ostrava. V novém

Den otevřených dveří  
ve Čtyřlístku
V rámci celostátního Týdne soci-
álních služeb, který každoročně 
pořádá počátkem října Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky ve spolupráci s mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí, 
se 9. října uskutečnil podzimní Den 
otevřených dveří také v zařízeních 
Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením v Ostravě, 
patřícího k největším poskytovate-
lům sociálních služeb v našem kraji. 
Na území městského obvodu Slez-
ská Ostrava působí dvě pobytové 
služby Čtyřlístku, Domov Barevný 
svět a Domov na Liščině. Včerej-
šího Dne otevřených dveří využilo  
k prohlídce obou domovů celkem 
48 návštěvníků z řad veřejnosti, 
odborných škol, ale také zaměst-
nanci jiných zařízení v našem kraji.  
V Domově Barevný svět navíc  

uspořádali zaměstnanci pro návštěv-
níky výstavku rukodělných prací 
klientů tohoto zařízení. Převládaly 
zde výrobky z keramiky, výšivky 
a další dekorativní předměty z růz-
ných materiálů. 

Bohdana Rywiková

Slzy dojetí a obrovskou radost ne-
dokázala skrýt paní Libuše Gajdo-
vá na slavnostním večeru Křišťá-
lový kamínek, který se uskutečnil 
v Domě kultury města Ostravy  
v úterý 8. října jako součást letoš-
ního XXI. ročníku Evropských dnů 
handicapu v Ostravě. Právě při této 
příležitosti obdržela prestižní oce-
nění „Křišťálový kamínek“ za celo-
životní obětavou práci ve prospěch 
lidí se zdravotním postižením. Paní 
Libuše Gajdová pracuje v jednom 
ze zařízení Čtyřlístku, centra pro 
osoby se zdravotním postižením 
v Ostravě, v Domově na Liščině  
v Hrušově a řadu let se intenzivně 
věnuje muzikoterapii s klienty to-
hoto zařízení. Pod jejím vedením 

vznikl v Domově na Liščině soubor 
Rytmy, tvořený jak klienty tohoto 
domova, tak sluchově nadanými 
děvčaty a chlapci z Domova Ba-
revný svět v Muglinově. Bez této 
dynamické hudební skupiny si dnes 
ve Čtyřlístku nikdo nedovede před-
stavit žádné společné kulturní vy-
stoupení. 
Ocenění a radost paní Libuše Gaj- 
dové samozřejmě sdílejí také lidé  
z jejího bezprostředního okolí, ko-
legové ze Čtyřlístku. Dobře zna-
jí její pracovitost, ale především 
nevšední obětavost, s níž se často 
věnuje „svým“ klientům i vysoko 
nad rámec běžných pracovních po-
vinností. 

Bohdana Rywiková

Křišťálový kamínek pro Libuši Gajdovou

BUDOUCNOST. Administrativní budova v plánech architektů. FOTO/JAN 
KRÁL, ARCHIV

V NOVÉM. Michal Homola ve školicím středisku.

VEČER. Průmyslové centrum po setmění. ŠKOLENÍ. Uvnitř auditoria.

ZASTÁVKA. Novinka na Vratimovské ulici.

OTEVŘENO. Návštěvníky Domova 
Barevný svět zaujala nejen výstavka 
rukodělných prací zdejších klientů. 
FOTO/BOHDANA RYVIKOVÁ

OCENĚNÍ. Libuše Gajdová s křišťá-
lovým kamínkem. FOTO/BOHDANA 
RYWIKOVÁ 



SLEZSKÁ OSTRAVA / Good 
morning. I‘m from Canada, 
Bosnia, Spain... My name is 
Jordan. Nice to meet you. How 
are you today? 

Tak přesně toto a mnohem víc jste 
mohli slýchat v prvním říjnovém 
týdnu na ZŠ Bohumínská. To se to-
tiž naše škola zapojila do unikátního 
projektu společnosti AIESEC nazva-
ný Edison. Cílem projektu je před-
stavení země původu zahraničních 
hostů a především podpora mezikul-
turního vzdělávání mladých lidí. 
Vizí projektu je tolerance a příznivé 
společné soužití české společnosti  
s různými kulturami a národy, ome-
zení předsudků a stereotypů, oživení 
výuky a hlavně zvýšení zájmu a mo-
tivace o studium anglického jazyka. 
A s kým jsme spolupracovali?
Ze sedmi různých zemí přijelo  
do naší školy sedm zahraničních  
vysokoškolských studentů. Jordan 

Robison z Kanady, Adis Gljiva  
z Bosny, Zhouyang Lv z Číny, Ger-
man Gil Garsia ze Španělska, Paula 
Danciu z Rumunska, Sevim Helin 
Demir z Turecka a Darya Derga-
chyova z Ukrajiny.
Každý z nich dětem přiblížil zemi, 
ze které pochází, a to prostřed-
nictvím interaktivních prezentací  
a workshopů. Studenti seznámili 
žáky s tradicemi, kulturou, geogra-
fií, historií a jinými zajímavostmi 
své rodné země, například i typic-
kými tanci. Všechny aktivity pro-
bíhaly v anglickém jazyce, a tak 
jsme si tuto řeč pořádně procvičili. 
Za tuto příležitost pak naše děti na 
oplátku v závěru týdne prezentovaly 
svoji zemi, zazpívaly české písnič-
ky, předvedly lidový kroj a přinesly 
hostům malé dárky jako upomínku 
na nás a naši zemi, třeba k ochutná-
ní typické české buchty.

Mgr. Věra Kozubová,  

zástupce ředitele ZŠ Bohumínská
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Škola hostila žáky z Kanady, Číny nebo Turecka. Mluvili anglicky

Unikátní projekt Edison na Bohumínské 

Nevěřili byste, jak dokážou malé 
děti z MŠ Bohumínská roztančit 
babičky a dědečky z Domova pro 
seniory Kamenec, kam přišly se 
svým vystoupením 9. října. Nej-
dříve děti samy předvedly, co už 
umí, tančily, zpívaly, hrály pohádky  

a pak v rytmu country vyzvaly  
k tanci i seniory. Ti byli mile pře-
kvapeni a ukápla i nějaká slzička 
radosti. Děti dostaly zaslouženou 
odměnu a musely slíbit, že zase 
brzy přijdou. 

Kolektiv MŠ Bohumínská

Nový školní rok přivítali děti a ro-
diče mateřských škol Bohumínská, 
Frýdecká, Nástupní a Slívova Za-
hradní slavností. A to mimo jiné i u 
příležitosti otevření nově vybavené 
zahrady. V odpoledních hodinách 
20. září si přišly děti užít skákací 
hrad a hlavně splnit úkoly na stano-
vištích. Největší radost měly z nové 
trampolíny a všechny průlezky byly 

stále obsazené. Některé si raději hrá-
ly na pískovišti a jiné daly přednost 
tanci s panem učitelem Davidem. 
Počasí nám přálo a tak si všichni 
užili krásné slavnostní odpoledne. 
Děkujeme statutárnímu městu Os-
trava za finanční podporu a obvodu 
Slezská Ostrava za krásnou novou 
zahradu.

Děti a kolektiv MŠ Bohumínská

Ve čtvrtek 10. října nastal na ZŠ 
Chrustova čas Podzimního jarmar-
ku, dne plného ovoce, sladkých 
dobrot a her. Všechny děti z mateř-
ské i základní školy pekly, vařily  
a vyráběly.
Již od samého rána panoval ve škole 
pracovní ruch a chodbami se vinula 
vůně jablíček, skořice a pečeného 
těsta. Každá třída se přesně držela 
svého harmonogramu příprav, aby 
vše bylo hotovo na 16. hodinu, kdy 
měl odpolední program oficiálně 
zahájit ředitel školy Mgr. Radim 
Motyčka. Již kolem třetí hodiny se 
před školou začaly objevovat první 
stánky, děti vynášely své hotové 
výrobky a snažily se, aby vše bylo 
dokonalé.
Na úvod voňavého odpoledne nám 
zahráli a zazpívali mladí kytaristé 
pod vedením Mgr. Kateřiny Amb-
rosové. Nejmladšími účastníky této 
pěkné tradice byly děti z mateřské 
školy, kterým přišli pomoci i jejich 

rodiče a prarodiče, podporující samo-
statnost a kreativitu svých potomků. 
Děti stály u stánků a pilně nabízely 
své sladké dobroty všem přicháze-
jícím, kteří se někdy i přetlačovali, 
aby se k nabízeným výrobkům do-
stali. U jednotlivých tříd jste mohli 
ochutnat jablečné knedlíky, šátečky, 
mafiny, záviny nebo jablečné toasty, 
švestkové buchty, americké sušenky, 
pudinkové řezy, marlenky, frgály, 
jedlé kaštany, domácí brambůrky 
nebo zeleninové saláty. Pan ředitel 

osobně griloval šunkové klobásky, 
které mohli ochutnat všichni milov-
níci masa. Stoly, které se na počátku 
prohýbaly pod plnými plechy, talíři 
a miskami, byly během hodinky úpl-
ně prázdné. Velký zájem byl nejen  
o pečené dobroty, ale i o ozdoby, 
které děti vyráběly z papíru nebo 
přírodnin, které samy nasbíraly.
Rodiče zářili pýchou nad svými 
dětmi a děti byly šťastné, že se jim 
všechno povedlo.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Dne 26. září se ve Středisku volného 
času na Ostrčilově ulici konal křest 
dalšího almanachu poezie nejmlad-
ších tvůrců, na který byli pozváni 
spolu s účastníky z celého ostravské-
ho regionu také žáci ZŠ Bohumínská 
a jejich vyučující jazyka českého 
Mgr. Liana Svobodová. 
K slavnostní atmosféře přispěla kla-
vírní a houslová vystoupení a zvláště 
interpretace několika textů herečkou 
Divadla Petra Bezruče paní Marií 
Vikovou. Děti, pedagogové i rodiče 
se také mohli zúčastnit soutěží, na-
příklad v přeříkávání jazykolamů. 
A kdo patřil mezi oceněné? V Al-
manachu žákovské a studentské 
poezie měli své básničky hned tři 
žáci naší školy – Barbora Poma-
hačová, Nikol Dudková a Michal 
Ohneiser.  Úspěšným autorům byly 
předány almanachy s jejich tvorbou 
a přijali blahopřání ředitelky SVČ 

a ostatních organizátorů slavnosti. 
Blahopřejeme.

Mgr. Liana Svobodová

Poslední zářijový pátek se 70 dětí  
z 1. stupně ZŠ Pěší vydalo poznávat 
život našich slovanských předků  

v jedné z nejvýznamnějších pravě-
kých památek Těšínského Slezska. 
Děti se ve dvouhodinovém progra-
mu dozvěděly, jak žili pravěcí lov-
ci a sběrači, seznámily se s jejich 
nástroji, zbraněmi a nahlédly do 
každodenního života našich před-
ků. S nadšením si vyzkoušely mletí 
mouky, psaní rydlem na voskovou 
tabulku či střelbu z luku.
Ve zbývajícím čase si všichni pro-
hlédli vodní svět v přilehlém Rybím 
domě. Všem se tato zajímavá a po-
učná exkurze velmi líbila.

Za ZŠ Pěší Mgr. M. Hlinková,  

Mgr. J. Vedralová, Mgr. K. Vykoukalová, 

Mgr. R. Pánková

Návštěva v domově seniorů
Zahradní slavnost v MŠ Bohumínská

Podzimní jarmark alias Jablečný den
Nejmladší básníci křtili  
almanach poezie

Exkurze do Archeoparku

EDISON. Žáci z Bohumínské se svými zahraničními kolegy během unikátního projektu.  FOTO/ARCHIV

SLAVNOST. Rodiče s dětmi na nově 
zrekonstruované zahradě. FOTO/
ARCHIV

PODZIMNÍ JARMARK. Na ZŠ Chrustova nastal Jablečný den. FOTO/ARCHIV

ALMANACH. Mladé básnířky při 
křtu almanachu. FOTO/ARCHIV

CHOTĚBUZ. Žáci z Muglinova se 
vypravili do Těšínského Slezska. 
FOTO/ARCHIV

Ohlasy žáků na projekt  
EDISON:

• Bylo to fajn. Další možnost slyšet 
angličtinu od někoho jiného než jen 
od paní učitelky. Nejvíce se mi líbi-
la hodina s Číňankou, měla zajíma-
vou prezentaci o své zemi a napsala 
nám naše jména v čínštině.  Izabela

• Bylo to super. Procvičili jsme si 
konverzaci v angličtině, také jsme 
se více dozvěděli o rodných zemích 
studentů. Určitě by se mělo něco po-
dobného ještě zorganizovat.  Lukáš

• Bylo zajímavé potkat lidi z jiných 
koutů světa a povídat si s nimi  
o jejich zemích. Andrea

• Projekt EDISON se mi líbil hod-
ně. Dověděli jsme se zajímavosti  
i o vzdálených zemích, Kanadě, 
Číně, Turecku a podobně. Kdyby 
byla možnost, aby znovu přijeli, 
brala bych to na sto procent.  Denisa

• EDISON se mi moc líbil. Dozvě-
děla jsem se plno věcí o zemích jako 
napřklad Kanada, Rumunsko nebo 
Španělsko. Španělsky se ahoj řekne 
kebasa. Taky se mi líbilo mluvení 

anglicky. Chtěla bych, aby se tento 
projekt opakoval. Míša B.

• Dověděli jsme se, odkud studen-
ti jsou, jak se u nich žije, jakou 
mají kulturu, tradice apod. Bylo 
to skvělé zpestření týdne ve škole. 
Škoda, že ještě moc neumím ang-
licky, chtěl bych to zlepšit.  Kuba

• Vše se mi líbilo a nejlepší byl 
poslední den. Tančili jsme, zpíva-
li, dávali si dárky a byla to zábava. 
Nakonec nám ukazovali fotky, kde 
už všude byli. Chtěla bych to zažít 
s nimi.  Míša T.

„Kolik řečí znáš, tolikrát si člově-
kem“. Toto motto se stalo důležitou 
součástí ZŠ Pěší v Ostravě Mug-
linově. Škola se totiž v budoucnu 
hodlá věnovat hlavně zkvalitňování 
výuky jazyků a rozšíření jazykové 
nabídky. Nová koncepce školy po-
čítá s výukou až čtyř světových ja-
zyků. Novinkou je zavedení výuky 
angličtiny již od první třídy. Není 
to ale jediná změna. Od letošního 
roku mají děti na ZŠ Pěší možnost 
navštěvovat kroužek španělštiny.  
V kroužku je už patnáct dětí, které si 

tak rozšiřují svou jazykovou připra-
venost. V současné době na škole 
probíhá výuka anglického a němec-
kého jazyka. Od letošního roku se 
stalo studium druhého cizího jazyka 
povinné. V současnosti je tímto ja-
zykem němčina. Škola by v budouc-
nu chtěla žákům nabídnout kromě 
němčiny také možnost studia špa-
nělštiny a ruštiny, která je dnes ve-
lice žádaná. V ideálním případě by 
se žáci mohli vzdělávat až ve třech 
světových jazycích. Hlavní myš-
lenkou je zkvalitnění výuky cizích 

jazyků, obohacení jazykových lek-
cí a v neposlední řadě také zvýšení 
úrovně znalostí žáků. Toto je hlav-
ním cílem celého konceptu. Žáci by 
měly ZŠ Pěší opouštět velmi dobře 
jazykově připraveni na pozdější stu-
dium v rámci střední školy. Úměrně 
tomu se také zvýší nároky kladené 
na žáky při výuce cizích jazyků. 
Znalost dalšího jazyka je dnes již 
nutností, proto se chce ZŠ Pěší v ná-
sledujících letech zaměřit právě na 
studium cizích jazyků. 

Mgr. Kamil Krahula, ředitel školy

Pěší rozšiřuje nabídku cizích jazyků



HRUŠOV / Radní Slezské Os-
travy PhDr. Miriam Prokešová, 
Ph.D. napsala knihu o hrušov-
ském kostele.  Knihu vydává  
v těchto dnech Římskokato-
lická farnost Ostrava-Hrušov 
za přispění Nadace Landek.

Paní Prokešová, co můžete  
jako autorka říci o obsahu  
knihy?
Kniha se jmenuje Kostel sv. Fran-
tiška a Viktora v proměnách času. 

Jak už název knihy napovídá, je 
především o historii této kulturní 
památky. Čtenáři se z knihy dozvě-
dí, s jakým úsilím a také snahou 
byl kostel stavěn. A s jakou radostí. 
Kniha samozřejmě obsahuje údaje  
o zakladatelích a stavitelích kostela.

Existuje více takových knih  
o hrušovském kostelu?
V loňském roce byly vydány jen 

drobné brožurky. Kniha je vůbec 
první takto ucelenou publikací  
o Kostele sv. Františka a Viktora.

Kde všude jste čerpala infor-
mace k napsání knihy? Jste 
její jedinou autorkou?
Především z hrušovské farní kroni-
ky. A také z materiálů Archivu měs-
ta Ostravy nebo z dalších publikací. 
Spolu se mnou se na tvorbě knihy 

podílel i hrušovský pan farář Piotr 
M. Kowalski.

V knize se objevují také zná-
má jména. Třeba rodiny Rott-
rových…
Nejenom Rottrovi byli s hrušov-
ským kostelem spojeni. Možná 
bude pro mnohé překvapením, že 
v Hrušově žili také herci Vlastimil 
Brodský nebo Karel Fiala, který 
se proslavil jako Limonádový Joe. 
S kostelem byl spojen například  
i akademický malíř Jan Obšil, který 
je mimo jiné autorem známé Ost-
ravské Madony. Jan Obšil hrušov-
ský kostel vymaloval, avšak v 70. 
letech musely být malby přemalo-
vány.  Nevydržely vlivy důlní těžby, 

které na kostel působily. Kniha také 
obsahuje životopisné údaje a zmín-
ky o osudech kněží a farářů, kteří  
v Hrušově žili a sloužili a nechali  
v něm kus sebe.

Snažila jste se historii něčím 
doplnit?
Historická fakta doplňují krátká za-
myšlení, úvahy, které z historie kos-
tela plynou. První čtenáři knihy na 
ně reagují k mé velké radosti velmi 
pozitivně.

Kde se dá kniha koupit?
V dobrých ostravských knihkupec-
tvích nebo přímo v hrušovském 
kostele.  

/jk/
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Miriam Prokešová napsala knihu o hrušovské památce

Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času

Cyklus komorních koncertů 2013, 
který se koná za podpory statu-
tárního města Ostravy, pokračuje 
koncertem v pátek 22. listopadu 
2013 v 19 hodin.
Skladby Roberta Schumanna a Ri-
charda Strausse uslyšíme v podání 
houslisty Ivana Ženatého, na kla-
vír ho doprovodí Sandra Shapiro 
(USA).
Vstupenky za 100,- Kč si může-
te zakoupit ve Slezskoostravské 
galerii v přízemí slezskoostrav-
ské radnice. Případné dotazy vám 
zodpovíme a vstupenky zarezer-
vujeme na tel. 599 410 081 nebo 
599 410 426. 

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava
pod záštitou starosty a za podpory
statutárního města Ostravy

Houslový 
koncert

Slezskoostravská radnice
22. listopadu 2013 v 19.00 hodin

Pozvánka na koncert 

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
KŘÍŽEM KRÁŽEM S BONI-
FÁCEM
celoroční blok pro děti; soutěže, 
kvízy, výtvarné dílny
Křížovku vyluští, tajenku napiš
Když jako z konve leje! Co se po-
tom děje?.
listopad │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
soutěžní odpoledne – vodní sporty
listopad │ během půjčování
Den poezie
Hrajeme si s dětmi a s poezií
Kaligramy - uspořádej písmena  
a slova do obrazce seřaď
Inspirování poezií klasiků se po-
kusíme o vlastní tvorbu
úterý 12. 11. │ od 10.00
Listopad, do ruky nám list spad
výtvarná dílna, výroba papíro-
vých dekoračních listů
pondělí 11. 11. │ od 14 do 16
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Zlatá rybko, slyš má slova…
pondělí 25. 11. │ od 15.00 během 
půjčování
Kaligramy
výstava prací žáků ZŠ
listopad │ 
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:
Táňa Nálepková, Ilona Borská, 
Ivanka Devátá
listopad │
hladnovska@kmo.cz
599 522 200
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtyřlístek

výstavka čtyř oblíbených auto-
rek beletrie: Brown, Rosamunde 
Pilcher, Danielle Steel, Nora Ro-
berts
KOLOTOČ POZNÁNÍ – HUD-
BA
4. část: říjen - prosinec (UMĚNÍ)
Te bašavel pre lavuta
výstavka na téma „romská hudba 
a tanec“
listopad 2013 | během půjčování
Já ti zabrnkám!
soutěžní test pro děti – hudební 
nástroje
listopad 2013 | během půjčování
Rumba koule
výtvarná dílna – pomocí nejrůz-
nějších technik a materiálů tvoří-
me rumba koule
každý čtvrtek | od 13 do 15
Ubongo!
turnaj v nové zábavné stolní hře
každé pondělí | od 13 do 15
kuncicky@kmo.cz
599 522 216
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE 
Podzimní strom
výtvarná dílna pro děti s opada-
nými barevnými listy
úterý 19. listopadu | během půj-
čování
Malované čtení
zábavné odpoledne pro děti s kni-
hou Jiřího Havla
tentokrát doplní obrázky do textu 
děti
celý měsíc | během půjčování
Písmenkové hříčky
soutěžní doplňovačka pro děti
celý měsíc | během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675

Listopad v knihovnách

„Esse quam Videri“ 
  „Více, než se zdají být“

Římskokatolická farnost
Ostrava-Hrušov

 Kostel 
sv. Františka 

a Viktora
v proměnách 

času

O KOSTELE. Miriam Prokešová a její nová kniha.  FOTO/JAN KRÁL

Emeritní operní pěvkyně Národ-
ního divadla moravskoslezského 
Věra Heroldová oslavila 29. září 
své dvaadevadesátiny.
Už od sedmdesátých let je Věra He-
roldová občankou Slezské Ostravy, 
žije v bytě na sídlišti Kamenec.  
Dodnes ráda navštěvuje pravidelné 
koncerty komorní hudby ve slez-
skoostravské radnici.  Naposledy 
zde byla na zářijovém vystoupení 
předního českého violoncellisty Ji-
řího Hanouska. „Skvělý koncert,“ 
chválí Heroldová.
Brněnská rodačka, dívčím jménem 
Kolářová, přišla do ostravského di-
vadla v roce 1944. Zde poznala svo-
ji osudovou lásku, pěvce Jiřího He-
rolda.  Když se v roce 1946 vzali, 
stala se tak Eva Heroldová členkou 
slavného uměleckého rodu. Otec 
jejího manžela, jménem rovněž Jiří 
Herold, působil coby znamenitý 
houslista v ostravském divadle již 
od roku 1903. Jako člen České fil-
harmonie hrával i s Gustavem Ma-
hlerem. „Celý život jsme se snažila 
jméno Herold udržet na čestném 
místě v ostravské hudební kultuře,“ 
říká dnes Eva Heroldová.

Pěvkyně měla slavné role v ostrav-
ském i opavském divadle, režisér 
Václav Krška si ji v roce 1954 vy-
bral do role Milady v Daliborovi. 
Film dnes patří do zlatého fondu 
české kinematografie. Později se 
dlouhá léta věnovala pedagogické 
činnosti.
Hlavní oslavy narozenin letos Věru 
Heroldovou čekají v Praze. V Ná-
rodním domě na Smíchově jí 10. 
listopadu bude udělena Cena Senior 
Prix 2013 za dlouholetou umělec-

kou činnost. Cenu uděluje Nadace 
Život umělce.  „Vytvořila dlouhou 
řadu postav českého i světového 
repertoáru. Cenná je i její dlouho-
letá pedagogická činnost. Vytrva-
le pečuje o udržování povědomí  
o tradicích nejen ostravské a opav-
ské operní scény,“ uvádí se mimo 
jiné v odůvodnění ocenění. Na slav-
nost se do Prahy sjede celá rodina 
Heroldů i z velkých dálek. „Moc se 
na ně na všechny těším,“ říká Věra 
Heroldová.  Kolegové z umělecké 
branže na ni nezapomínají.  „Prezi-
dium Herecké asociace /včetně její 
kanceláře/ Vám ze srdce přeje mno-
ho sil a krásy,“ napsal oslavenkyni 
prezident asociace Jiří Hromada.
I přes svůj úctyhodný věk je Věra 
Heroldová stále při síle. Publikuje 
v Divadelních novinách, schraňuje 
materiály o svých kolezích nebo pří-
buzných. Navštěvuje rovněž divadlo. 
„Jsem nyní pyšná na úspěchy ostrav-
ské opery,“ chválí Heroldová dnešní 
soubor i vedení divadla. Velmi se ji 
například líbilo současné nastudo-
vání Lohengrina Richarda Wagne-
ra, nevynechala zatím ani poslední 
uváděnou operu Národním divadlem 
moravskoslezským,  Ernani od Giu-
seppe Verdiho. „Síla hudby mne drží 
při životě,“ usmívá se oslavenkyně.
Vedení městského obvodu přeje 
paní Věře Heroldové mnoho zdraví 
do dalších let. /red/

V Daliborovi. V Traviatě. 

OSLAVENKYNĚ. Věra Heroldová, známá operní pěvkyně i pedagožka. 
FOTO/JAN KRÁL

Pěvkyně Věra Heroldová 
oslavila 92. narozeniny
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Ve Slez-
ské Ostravě v těchto týdnech 
vrcholí dokončování cykloste-
zek vedoucích od Koblovské-
ho mostu prakticky až k Slez-
skoostravskému hradu.

Mezi nejvíce nepřehlédnutelné 
úpravy pro cyklisty a také in-line 
bruslaře bezesporu patří nájezd na 
lávku přes řeku Ostravici na sídlišti 
Kamenec. Stejný nájezd již funguje 
na moravské straně lávky v Komen-
ského sadech.
Stavbaři rovněž dokončují zcela 
novou cyklostezku, která vede přes 
sídliště na Kamenci dále po ulici 
Bohumínská a po hrází řeky Ostra-
vice a po jejím pravém břehu až ke 
Koblovskému mostu. Souvislý as-
falt už je položen mezi mostem přes 
Ostravici v Hrušově na Muglinov-
ské ulici až právě ke Koblovskému 
mostu. Stavbaři mají být s celým 
úsekem mezi Kamencem a Koblov-
ským mostem hotovi ještě do konce 
letošního roku.
„Mnozí obyvatelé sídliště Kamenec 
těžce nesou současné kácení stromů 
v jejich okolí. Kácení se ale netýká 
stavby cyklostezky. Jde o projekt 
Izolační zeleň financovaný z fondu 
Evropské unie,“ upozorňuje mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. 

Nevyhovující zeleň bude v rámci 
projektu nahrazena novou výsad-
bou.
Další stavební úpravy začaly na bu-
doucí trase pro cyklisty vedoucí ze 
Seidlerova nábřeží k Slezskoostrav-
skému hradu. Zde by stavbaři měli 
být hotovi v lednu roku 2014. 
Úsek mezi Koblovským mostem  
a lávkou na Kamenci měří téměř tři 
a půl kilometru, úsek od Seidlerova 
nábřeží k hradu měří jeden kilometr.
„V obvodu Slezská Ostrava letos 
město do výstavby cyklostezek 
skutečně masivně investuje,“ potvr-
zuje městský cyklokoordinátor Ing. 
Martin Krejčí. 

Do muzea stále zavřeno
„Bohužel, stále zůstává uzavřena 
cyklostezka vedoucí od Koblov-
ského mostu do Hornického muzea, 

která patří k nejhezčím ve městě,“ 
konstatuje místostarostka Slezské 
Ostravy MUDr. Hana Heráková. 
Cyklostezka musela být uzavřena  
v srpnu kvůli masivnímu sesuvu ka-
mení. „Není to žádná legrace. Mu-
síme najít řešení, aby se nikomu nic 
nestalo. V září kvůli dešťům navíc 
na stezku spadly dva stromy,“ dopl-
ňuje starosta Ing. Antonín Maštalíř. 

Na cyklostezku je nyní zákaz vjez-
du i vstupu a dodržování zákazu hlí-
dají městští policisté
Na úkolu, jak frekventovanou stez-
ku zabezpečit, nyní pracují geologo-
vé. Mluvčí ostravského magistrátu 
Andrea Vojkovská říká, že cyklisté  
i pěší se budou moci vrátit na oblí-
benou cyklostezku pravděpodobně 
až příští rok na jaře.

I v roce 2014 bude výstavba nových 
cyklostezek na území Slezské Os-
travy pokračovat. 
Vzniknout má lávka přes řeku Lu-
činu u Slezskoostravského hradu. 
Ta bude součástí celkem pěti a půl 
kilometrového úseku vedoucího od 
hradu až do Hrabové. Hotovo má 
být právě již v příštím roce.

/jk/

Stavbaři ve Slezské dokončují kilometry nových cyklostezek

Od Koblovského mostu k hradu

V brzkých ranních hodinách se 
do Ostravy 30. září vrátila výpra-
va voltižního oddílu Drago při  
SK Mušketýr Slezská Ostrava ověn-
čena titulem mistrů ČR a dvěma ti-
tuly vícemistrů ve voltiži.
Členové voltižního oddílu Drago 
odjížděli v pátek do dějiště koná-
ní mistrovství republiky ve voltiži 
Chomutov 2013 bez své kobylky 
Mety, na které pro její zranění ne-
mohly voltižačky startovat. Kůň 
pro start na mistrovství byl zapůj-
čen tlumačovským oddílem.
V sobotu 28. září vše vypuklo. Sou-
částí mistrovství byla i přátelská 
soutěž Děti do dvanácti let, kde 
naše jedenáctiletá Eliška Šrubařová 
získala zlato a stala se neoficiálním 
mistrem této kategorie.
Voltižačky Hana Šrubařová, Bára 
Kseničová a Nela Paluskiewiczo-
vá svou soutěž započaly povinnou 
sestavou v kategorii jednotlivci 
Junior B (kat. 10-14let) výborně, 
a to na tlumačovském Kuzmovi, 
obsadily 1., 2. a 6. místo. Na děv-
čatech nebylo znát, že na Kuzmo-
vi před samotným mistrovstvím 

vůbec netrénovaly. Odpoledne 
je čekala volná sestava, kterou je 
velmi obtížné zajet bez chyb na 
jiném koni, než na kterém trénují. 
Ale děvčata bojovala. Po prvním 
dni držela Hanka 1. místo, Bára 2.  
a Nela si vybrala nováčkovskou 
daň v kategorii Junior B, když 
spadla na 8. místo. 
Na konci dne se jela také soutěž 
dvojic, kdy závodily Bára s Han-
kou a svou volnou sestavu zajely 
na nováčkovi ve voltižním kruhu, 
tlumačovském Lordovi, a to opět 
bez jakéhokoliv tréninku. Jejich 
improvizovaná sestava stačila na 
2. místo.
V neděli 29. září bylo na programu 
finále mistrovství České republiky 
ve voltiži. Finále bylo opět zahá-
jeno závodem jednotlivců. Děvča-
ta nastoupila do finále s Kuzmou 
a lonžerkou Pavlou Schillerovou. 
Bára Kseničová nechybovala a za-
jela svou povinnou velmi dobře, 
Hanka Šrubařová bojovala se zraně-
ným loktem ze soutěže dvojic, čímž 
byl její závod ovlivněn. Nela Pa-
luskiewiczová chtěla svou sestavu  

zajet v klidu a vylepšit pozici, ale 
záměr nevyšel. 
Před polední pauzou jela Bára  
s Hankou finálovou soutěž dvojic. 
Jejich výkon byl lepší než v sobo-
tu, ale jejich soupeřky z TJJ Lucky 
Dráso vjely na vlastním koni exce-
lentně. Báře a Hance chyběla jistota 
v jejich kobylce Metě, ale stát se 
v takové situaci vicemistry ČR ve 
voltáži, byl výborný výsledek.
Po polední pauze, za přítomnosti 
kamer České televize, byla zahá-
jena poslední část finálového kola  
v soutěži jednotlivců. Hanka Šru-
bařová nezvládla svou nervozitu ze 
zraněného lokte, zajela až třetí finá-
lovou volnou, ale i to stačilo na po-
zici vicemistra ČR ve voltiži. Bára 
Kseničová zajela volnou nejlépe  
a to jí vyneslo na trůn Mistra ČR ve 
voltiži v kategorii Junior B (10-14). 
Nela Paluskiewiczová zakončila 
svůj boj na celkově 9. místě.
Děvčata z Draga byla jedinýma 
voltižačkama v soutěžním poli, kte-
ré bojovaly na zapůjčených koních, 
bez možnosti tréninku na nich.

Miroslav Šrubař, voltižní oddíl Drago

Slezská Ostrava má titul mistra ČR ve voltiži

Dne 10. října vyjely děti mateř-
ské školy Komerční do Beskyd na 
podzimní výlet. Prošly se překrás-
nou podzimní přírodou Ondřejní-
ku, kde v lese sbíraly lesní plody  
a nádherně zbarvené listy pro  
„Dyňové tvoření“ v mateřské ško-
le. V poledne, po chutném obě-
dě, si děti pohrály ve sportovním 
areálu Opálená. Stavěly domečky  

z přírodnin v přilehlém lese. Při 
cestě zpět do Ostravy z jejich vy-
právění bylo zřejmé, že se výlet 
vydařil. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční

V týdnu od 16. do 20. září pro-
běhl ve školní družině na Pěší  
v Ostravě - Muglinově projek-
tový týden Sportovních aktivit. 
Týden jsme zahájili přinesením 
zajímavostí ze světa sportu a be-
sedou o nich. Téhož dne jsme si 
ještě za velmi pěkného počasí za-
závodili v družstvech na školním 
hřišti. V dalších dnech probíhaly 
soutěže jednotlivců v různých dis-
ciplínách. Na programu byl hod 

míčkem na cíl, dřepování, sedy-
lehy a podobně. Ve výtvarných 
činnostech děti ztvárnily oblíbe-
ný sport. Na dané téma si také ve 
skupinkách vyluštily křížovku. 
Nechybělo ani zhlédnutí filmu 
pro děti se sportovní tématikou. 
Celý týden byl průběžně bodován  
a následně podle zásluh odměněn 
diplomy a drobnými cenami. 

Vychovatelky ŠD, 

 Lenka Rastočná a Andrea Fojtková.

Komerční na 
Ondřejníku

Týden sportovních aktivit

O SPORTU. ZŠ Pěší žila týden sportem.  FOTO/ARCHIV

MISTROVSTVÍ. Voltižní oddíl Drago úspěšně reprezentoval Slezskou Ostravu na mistrovství republiky. FOTO/ARCHIV

Nájezd na lávku. FOTO/JAN KRÁL Ze Seidlerova nábřeží na hrad.

U Koblovského mostu.

Cyklostezka na sídlišti.

Úsek vedoucí do Koblova.Nový úsek Bohumínská ulice. Uzavřená stezka k Hornickému muzeu.



Zajímavé stavební objekty v Trojickém údolí

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

Za skutečného předchůdce pohlednic je považován korespondenční lístek. 
První korespondenční lístky se začaly posílat v roce 1896. Byla na nich 
natištěna dvoukrejcarová známka. S ní musel být na lístku natištěn i rakous-
ký, respektive uherský státní znak a nápis „Correspondenz-Karte“. Tento 
úředně zavedený „mustr“ přetrvával i v době, kdy se na veřejnosti objevily 
první pohlednice vídeňského knihkupce a tiskaře Augustina Schwarze, který 
vytiskl v roce 1870 na korespondenční lístek první obrázek. Výše uvedené 
označení „Correspondenz-Karte“ se při vydávání pohlednic užívalo celá 
desítiletí, zejména u pohlednic s německým textem.
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1) Pohlednice „Pozdrav z polské Ostravy – Jáma Trojice“ byla vydána 
dvojazyčně. V české verzi je obvyklé označení „Correspondenz-Karte“ na-
hrazeno slovem „Dopisnice“. Německá verze slovního doprovodu téže po-
hlednice „Gruss aus Pol. Ostrau – Dreifaltigkeit schacht“ /Correspondenz 
Karte/, má kořeny v tradici. Záběr na Trojické údolí, který je pořízen od 
jámy Trojice s těžní věží u levého okraje snímku, vznikl před rokem 1910. 
Horizont velmi malebného pohledu tvoří panorama Mor. Ostravy s věžemi 
kostela sv. Václava a katedrály sv. Spasitele, vlevo je pak patrná i věž staré 
radnice na Masarykově náměstí. Na slezskoostravské straně záběru je vedle 
bývalé dělnické kasárny úplně vpravo škola na Baranovci. Nad rozlehlou 
stavbou kasárny se u Těšínské ulice nachází budova německé obecné školy 
z roku 1902, která byla zničena bombardováním na konci 2. světové války. 
Na jejím místě dnes stojí autosalon Novotný. Dobře viditelná je také stavba 
dnes už neexistující staré slezskoostravské radnice, která sloužila potřebám 
veřejnosti od roku 1879. Původní Těšínská ulice /dnes v rekonstrukci/, měla 
od slezskoostravské radnice k jámě Trojici hluboký sklon a příkré stoupání 
bylo i od jámy Trojice ke kostelu sv. Josefa. Povozníci, kteří na přelomu  
19. a 20. století po této silnici vozili uhlí, jen s největší námahou a za po-
moci přípřeže vyjížděli v obou směrech nahoru. Přípřež byla nutná zejména  
v zimních měsících a poskytovaly ji koňská spřežení z jámy Trojice. Někte-
rým šachetním koním byly pro tento účel na zadní část podkov montovány 
protiskluzové lišty.

2) Nejníže položené místo Trojického údolí tvořily v minulosti až k jámě 
Trojici močály. Aby bylo možno v tomto prostoru stavět, musely být zaveze-
ny takzvaným „forotem“ důlním kamenem-hlušinou. Na tomto poměrně ne-
stabilním podloží byla pak postavena rozlehlá budova ředitelství dolů, které 
ve svých počátcích neslo název „Exc. hraběcí Wilczkovo horní ředitelství 
v Polské Ostravě“. Budova stála u Těšínské ulice naproti Mauerhoferovy 
vily. Poškozena poddolováním, stářím, nepříznivými přírodními podmínka-
mi a také urbanistickými plány, které s ní výhledově nepočítaly, byla budova 
v sedmdesátých letech 20. století zbořena. Na snímku, který pochází z pub-
likace „Johann Wilczek Ostrauer Kohlen und Kokswerke Schles. Ostrau“, 
je patrná přesná lokalizace uvedené stavby. Vpravo lze vidět část Těšínské 
ulice, která směřuje od slezskoostravské radnice k jámě Trojice, silnice vle-
vo se dnes nazývá Na Baranovci.

3) Z původní, hustě zabydlené a živé zástavby Trojického údolí se do dneš-
ních dnů dochovala v původní podobě jen takzvaná „Villa Mauerhofrova“.  
Barevná dopisnice, kterou vydal knihkupec J.Bauchsbaum v Přívoze,  
zachycuje její stav v roce 1907.
Velkolepě pojatá architektura stavby, která dosud stojí u Těšínské ulice, 
byla pojmenována po bývalém horním řediteli Wilczkových dolů na Polské 
Ostravě. Sloužila především k reprezentativním účelům horních ředitelů.  
Vila byla v minulosti obklopena vysokým plotem s kovovým mřížovím.  
Zděné sloupky měly na vrcholech zabudovány trojrozměrné hornické sym-
boly, zkřížená kladívka. Rozsáhlá zahrada měla parkovou úpravu. 

4) Školní budova na Baranovci, kterou pamatují někteří dosud žijící slezskoostravští občané, patřila k nejpa-
mátnějším stavbám Trojického údolí. Pohlednice „Gruss aus Poln.-Ostrau“, kterou vydal nakladatel Julius Kittl 
v Mor. Ostravě na sklonku 19. stol. prošla poštou 3. 1. 1899. Tato Correspondenz-Karte tudíž patří do ranného 
období, kdy na území Slezské Ostravy byly pořizovány první topografické záběry, které mají pro dokumentaci 
historie Slezské Ostravy mnohdy nezastupitelný význam. V širším krajinném výseku je v popředí stavba školní 
budovy, která byla po vysvěcení slavnostně otevřena 19. 11. 1874. Jak uvádí školní kronika: „Stalo se tak za 
J.c.k, Ap.Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. jenž byl zasnouben s Eliškou princeznou bavorskou a za 
ministra vyučování Stremayera..“. Na zřízení této školní české instituce, kterou si vynutila naléhavá potřeba 
enormního nárustu počtu školou povinných dětí, přispěly okolní obce. Nemalými částkami se na stavbě školy 
podíleli – hrabě Wilczek, kníže Salm, dědicové Zvěřinových dolů, Společnost c.k.priv. Severní dráhy a také Spo-
lečnost spojených vítkovických uhelných dolů na Polské Ostravě. Na svou dobu moderní školní budovu vysta-
věli stavitelé Adolf Trampler a Fr. G. Böhm. Do základního kamene, který byl položen 7. 5. 1874, byla do rohu 
stavby na východní straně vložena pamětní listina. Při slavnostním otevření obdržela škola od místních dam 
darem školní prapor, který toho dne předala do užívání hraběnka Emma Wilczková. Na jednom z fáborů bylo 
zlatem vyšito „Nechte maličkých ke mně přijíti“.V bohaté historii školy vyniká osobnost vlastivědného pracov-
níka a organizátora školství Karla Jaromíra Bukovanského, který stál v čele školy v letech 1885–1907. V době 
jeho působení bylo toto místo centrem kulturní a společenské činnosti Slezské Ostravy. Pořádaly se zde výstavy, 
hrálo divadlo, ve škole se nacházela muzejní sbírka, kterou Bukovanský shromáždil sběrem v terénu, koupěmi  
i vlastní archeologickou činností. Kromě národopisného materiálu, včetně sbírky těšínských šperků, obsahovala 
sbírka i četné reálie připomínající rod Sedlnických z Choltic, které získal při přestavbě bývalého kostela sv. Jiří 
a hradu na školu. Bukovanský tento výzkum komentuje slovy: „Při odtržení podlahy jsem přišel na veliký ká-
men okrouhlý bez nápisu a pod kamenem tímto byl teprve obrovský kámen čtverhranný, na němž stálo vytesáno 
„ANNA MARIA“. Pod tímto kamenem nalezl jsem velkou zlatou náušnici a půl zlatého prstenu s kaménkem. Při 
dalším kopání přišlo se na krásně propracovaný křížek ze dřeva ebenového, který vykládán byl perletí. Dále 
objevil jsem kříž kovový, několik kousků dubového dřeva, několik kostěných zrnek z růžence, pěkně řezaných  
a konečně hliněný znak orla vpravo hledícího. Všechny tyto relikvie jsem měl ve sbírce několik let, pak jsem je 
na velké prosby dobrovolně odevzdal c.k. komořímu, svob. Pánu Mattincloitovi na Šumbarku, který byl s rodinou 
Sedlnických spřízněn.“ Školní budova byla pro účely školství využívána až do roku 1966 a nacházela se na pravé 
straně dnešní Těšínské ulice ve směru od radnice k jámě Trojice. V letech 1966–77 ji využívala jazyková škola. 
Koncem 70. let byla zbourána v důsledku tektonických změn podloží.
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Slezskoostravské noviny začí-
nají tímto vydáním pravidelně 
zveřejňovat jednotlivé okrská-
ře městské policie v obvodu 
Slezská Ostrava. 

Okrsek č. E 01
Rozloha okrsku: 
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (městské části Antošo-
vice a Koblov).
Ulice:
Antošovická, Chalupova, Lopucho-
vá, Medová, Na tabulkách, Obilní, 
Žitná, Blatouchová, U Štěrkovny. 
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen převážně zástav-
bou rodinných domů, nachází se 
zde chatová oblast s řadou zahrad-
ních domků, Antošovická jezera, 
prodejna potravin, hasičská zbroj-
nice. V zahrádkářské oblasti dochá-
zí k násilným vniknutím do chatek  
a krádežím ovoce a zeleniny, v oko-
lí jezer špatně parkují vozidla a do-
chází zde k pytláctví. V okrsku jsou 
velkým problémem četné černé 
skládky, také pohyb osob bez pří-
střeší a vandalismus, jehož terčem 
se stávají zejména zastávky MHD.

Okrskář:
str. Radim Holinka

Okrsek č. E 03
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (městské části Mugli-
nov a Hrušov).

Ulice:
Keramická, Muglinovská, V Kou-
tech, Vančurova, Albertská, Alšův 
sad, Augustinkova, Bohumínská, 
Daňkova, Divišova, Husitská,  
K Šachtě, Kamasova, Ke Kamenině, 
Kulibinova, Kulturní, Lassallova, 
Lomonosovova, Martina Henryho, 
Marxův sad, Mašíkova, Moravco-
va, Na Valu, náměstí Julia Fučíka, 
Odlehlá, Pechalova, Pláničkova, 
Plechanovova, Plovárenská, Pod 
Haldami, Riegrova, Stará cesta, Ši-
monova, Verdiho, Žižkova. 
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen převážně zá-
stavbou činžovních domů, na-
chází se zde prodejny potravin, 
kostel, několik firem, hřiště.  
V činžovních domech bydlí pře-
vážně sociálně slabí občané, což  
v důsledku vede k narušování ve-
řejného pořádku a občanského 
soužití, v některých lokalitách je 
devastován bytový fond. Častá je 
konzumace alkoholu na veřejnosti, 
znečišťování veřejného prostranství 
a zakládání černých skládek.

Okrskář:
str. Stanislav Klein, DiS.

Okrsek č. E 04
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (městské části Mugli-
nov a Hrušov).
Ulice:
Betonářská, Boční, Bohumínská, 

Hajnova, Hilbertova, Hladnovská, 
Komerční, Křížkovského, Mexic-
ká, Muglinovská, Na Mundlochu, 
Na Tvrzi, Olešní, Otova, Petra 
Karla, Sklářova, Sodná, Sprašová,  
U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, Zeman-
ská, Orlovská. 
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen převážně zástav-
bou rodinných domů, nachází se 
zde řada novostaveb, restaurační 
zařízení, úřad městského obvodu, 
školská zařízení, fotbalové hřiště, 
objekty garáží, sídla několika firem 
a tzv. Vesnička soužití. K nejčastěji 
řešeným problematikám v okrsku 
patří špatné parkování, rušení noč-
ního klidu v okolí restaurace Mexi-
ko a narušování veřejného pořádku 
na fotbalovém hřišti a v jeho okolí. 
Ve vesničce soužití dochází k naru-
šování občanské soužití.

Okrskář:
str. Tomáš Papež

Kontakt na všechny výše uve-
dené okrskáře:
Městská policie Ostrava
IVC Slezská Ostrava, Čs. armády 
1892/20a, Slezská Ostrava

Tel. č.: 950 735 011, 725 528 578
Zelená linka MP: 800 199 922
(lze také využít tísňovou linku 156, 
jedná-li se o urgentní záležitost)

Hledaný se před strážníky 
ukrýval u příbuzných
Dne 17. září kontrolovali strážní-
ci v Ostravě-Kunčicích 34letého 
muže, který se jim zdál podezřelý. 
Dotyčný u sebe neměl doklady, ale 
tvrdil, že je má u příbuzných, kteří 
bydlí na vedlejší ulici. Strážníci jej 
tedy k bytu doprovodili. Na zakle-
pání otevřel dveře bytu muž, který 
uvedl, že kontrolovaný je jeho vnu-
kem a pustil jej do bytu. Po několika 
minutách však senior přišel strážní-
ky upozornit na to, že jeho vnuk 
vyskočil z okna přízemního bytu  
a utekl. Strážníci ihned vyběhli ven 
a začali kontrolovat okolí. Podařilo 
se jim zjistit, že muž se ukrývá v ji-
ném bytě na stejné ulici u své tety. 
Ta strážníkům potvrdila, že synovec 
je u ní v bytě, ale trvala na tom, že 
přes její nesouhlas. Žena umožnila 
strážníkům vstup do bytu, kde se na-
cházel muž na útěku. Ten si stěžoval 
na silné bolesti nohou, které si měl 
přivodit skokem z okna bytu svého 
dědečka. Když se strážníkům po-
dařilo zjistit totožnost muže, vyšlo 
najevo, že je osobou hledanou po-
licií. Proto byla na místo přivolána 
Policie ČR. Vzhledem k možným 
zraněním muže přivolali strážníci 
také sanitku. 

Krádež kabelů
Dne 3. října krátce po půlnoci 
upoutala pozornost strážníků ve 
Slezské Ostravě dvojice mužů na 
parkovišti. Něco nesli na ramenou 
a ve chvíli, kdy si všimli strážníků, 
začali se chovat nanejvýš podezře-
le. To, co nesli na ramenou, shodili 
na zem, a dál pokračovali v rych-
lé chůzi ve zcela opačném směru, 
než kterým předtím šli. Strážníci 
měli podezření, že muži mají na 
svědomí něco protiprávního a tak 
se rozhodli, že si vše prověří. Když 
pak na parkovišti našli dva smotky 
elektrického kabelu v délce několi-
ka desítek metrů, jejich podezření 
zesílilo. Oba muže proto doběhli 
a zadrželi. Mladší z mužů (30 let) 
tvrdil, že byl svým známým požá-
dán o pomoc při přemístění elek-
troinstalačního materiálu a vyhověl 
mu. Odkud kabely pochází, prý 
neví. Starší z mužů (37 let) naopak 
tvrdil, že spolu se známým našli 
kabely pohozené na zemi v neda-
lekém lesíku. Měl u sebe dokonce 
kotouč s lepicí páskou, kterou byly 
nalezené smotky kabelů svázány 
a také štípací kleště. Vzhledem  
k hodnotě kabelů byla událost kva-
lifikována jako přestupek a oběma 

mužům za něj nyní hrozí pokuta až 
15 000 Kč. 

Opilý řidič tvrdil, že v autě 
jen spal
Dne 19. září strážníci městské poli-
cie na noční směně ve Slezské Os-
travě spatřili vozidlo, které se k nim 
blížilo vysokou rychlostí, kdy řidič 
navíc zcela bezdůvodně přejížděl  
z jednoho jízdního pruhu do dru-
hého. Když přijel až téměř ke 
strážníkům, náhle zastavil, ovšem  
v protisměru. Vzápětí se znovu roz-
jel a pokusil se přejet zpomalovací 
retardér o několik metrů dále. To se 
mu podařilo až na čtvrtý pokus. Poté 
řidič vozidlo zaparkoval před restau-
rací, přičemž předními koly narazil 
do obrubníku tak silně, že náraz od-
hodil vozidlo zpět. To už strážníci  
k vozidlu doběhli a řidiče vyzvali, 
aby vystoupil. Ten se podivoval, co 
že to po něm strážníci vlastně chtějí 
a tvrdil, že s autem nejel, jen v něm 
spí. Strážníkům, kteří jeho „krasojíz-
du“ sledovali, bylo hned zřejmé, že 
řidič je notně opilý. Z jeho dechu byl 
cítit alkohol a také styl komunikace  
a špatná koordinace pohybů svědči-
ly o tom, že do střízlivosti má dale-
ko. 38letý muž odmítal strážníkům 
prokázat totožnost a trval na tom, že 
se ničeho nedopustil. Strážníci proto 
přivolali na místo Policii ČR, která 
událost dále šetří.

Podezřelý mladík v domě
Dne 1. října přijal operátor tísňové 
linky městské policie oznámení 
o podezřelém muži, který se po-
kouší o násilné otevření vstupních 
dveří obytného domu v Ostravě-
Muglinově. Na místo byla ihned 
vyslána nedaleko se nacházející 
hlídka. Když strážníci dorazili  
k domu, z okna na ně volal jeden  
z nájemníků, že muž se již dostal 
dovnitř a dosud z domu nevyšel. 
Na vstupních dveřích bylo patrné, 
že je někdo násilím otevíral, kolem 
zámku byly čerstvé rýhy. Viditelné 
poškození našli strážníci také na 
vnitřních dveřích domu, které od-
dělovaly chodbu od bytů. U těchto 
dveří také našli strážníci na zemi 
nůžky. Po několika minutách se 
muž odpovídající popisu podezře-
lého pokusil z domu odejít zadním 
vchodem. Ten však strážníci hlída-
li. 26letý muž měl na zádech batoh, 
ve kterém měl také nejrůznější ná-
řadí. Strážníkům tvrdil, že se byl 
v domě jen převléknout. Strážníci 
podezřelého mladíka předali přivo-
laným policistům. 
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•  Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Ostra-
va, tel.: 731 414 439

•  Bylinkářství, léčitelství, Polikli-
nika Modrý pavilon, Sl. Ostrava, 
tel.: 604 166 425 

 www.modraoaza.cz
•  Pro naše konkrétní klienty hle-

dáme byty, RD, pozemky, kance-
láře apod. v lokalitě Slezská Os-
trava, Ostrava a okolí. Kontakt: 
Vladimír Lyčka, 

 tel.: 602 772 668
•  Masáže – relaxační, medové, kla-

sické, baňkování a další. Nabízí  

studio Kopretina, Modrý pavi-
lon, Chittussiho 9, Sl. Ostrava. 
Tel.: 603 909 748 

 www.masazekopretina.cz.
•  DOMY – BYTY – POZEMKY, 

rychle odkoupíme vaši nemovi-
tost. Tel: 602 375 405.

•  MYTÍ OKEN, ÚKLIDY DO-
MÁCNOSTÍ

 Tel.: 733 201 202
•  DOMÁCÍ PÉČE. Nabízíme zdra- 

votně sociální služby pro postižené 
a staré lidi. tel.: 608 573 783

  (V minulém vydaní SON uvede-
no chybné tel. číslo)

Inzerce

Městská policie Ostrava

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA LISTOPAD 2013 
 2. 11.   Technická památka známá – neznámá:  

„Důl Michal“ – zábavná exkurze pro rodiče a děti
 8. 11.   Kdo to straší ve věži – setkání dětí PT („Jsem Čech“)
 9. 11.   Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 

kulturního zařízení
 9. 11.   Technická památka známá – neznámá:  

„Důl Michal“ – zábavná exkurze pro děti
 9. 11.  Keramická dílna pro veřejnost
 22. 11.  Dětská tisková konference pro děti a mládež  

ostravských školních časopisů – „Přírodní živly“
 20. 11.   Tajemný svět barev – slavnostní vyhodnocení 

výtvarné a keramické soutěže,  
 20. 11. – 3. 12.  Tajemný svět barev – výstava výtvarné a keramické 

soutěže
 23. 11.  Turnaj v ringu
 23. 11. Potáborové setkání II. – LDR III. turnusu
 29. 11.   Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 

kulturního zařízení
Více na www.svcoo.cz

Přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ  
CUKROVÍ
vyrobené z másla, ořechů, 

mandlí a rumu.

Ing. Renáta Svěntková 
tel.: 604 474 090

www.ceskevanocnicukrovi.cz

Krátce
Svatomartinský lampiónový 
průvod
Sbor dobrovolných hasičů v Kob-
lově Vás zve na Svatomartinský 
lampiónový průvod.
Datum konání: Pondělí 11. 11. 2013
-  sraz od 16:30 u Hasičské zbrojni-

ce v Koblově
- 16:45 malý okruh Koblovem
-  17:30 táborák a občerstvení pro 

děti i dospěláky
TĚŠÍME SE NA VÁS 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Představujeme okrskáře 
Městské policie Ostrava


