
SLEZSKÁ OSTRAVA / Šek na 
pět tisíc amerických dolarů 
předala zaměstnankyně GE 
Money Bank a.s. Lenka Venu-
sová zástupcům Slezské Os-
travy. Peníze využijí senioři.

Předání šeku se odehrálo ve čtvr-
tek 21. listopadu v kulturním domě  
v Michálkovicích, kde obvod Slez-
ská Ostrava pořádal již sedmý ročník 
plesu pro seniory. Peníze nyní budou 
využity pro uživatele v Domovech  
s pečovatelskou službou Hladnovská 
a Heřmanická.  
Jak se Lenka Venusová k šeku do-
stala? Zaměstnankyně GE Money 
Bank jsou členky dobrovolnické 
organizace banky GE Volunteers. 
V rámci organizace už rok vypo-
máhají slezskoostravským senio-
rům. Jezdí s nimi na výlety, slaví  
s nimi nejrůznější svátky. V čer-
venci londýnská centrála vyhlásila 
soutěž o nejlepší příběh, který čle-
nové organizace pošlou. „Napsala 
jsem, jak až rodinný vztah jsme 

navázali se slezskoostravskými se-
niory. Těšíme se na sebe, vymýšlí-
me společné akce. Je skvělé, jakou 
mají stále chuť se bavit,“ popisu-
je Lenka Venusová text, který do 
Londýna zaslala. Její příběh spolu 
s dalšími deseti z celé Evropy byl 
porotou v Londýně vyhodnocen 
mezi nejlepšími. Odměnou je právě 
šek na pět tisíc dolarů. „Psala jsem  
o lidech, kteří v domovech žijí, 
takže peníze patří jim,“ odpovídá 
Venusová, proč se rozhodla peníze 
věnovat právě pro slezskoostravské 
domovy pro seniory.
„Je až neuvěřitelné, jak zrovna po-
vídka o našich seniorech zaujme  
v Londýně a cenu pak autorka pře-
dá našemu odboru sociálních věcí,“ 
hodnotí událost místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. „Zázra-
ky se ještě dějí. Je úžasné, že paní 
Venusová byla ochotna odměnu vě-
novat pro blaho a spokojenost těch, 
na které společnost tak ráda a často 
zapomíná,“ dodává uvolněný člen 
rady Radomír Mandok.

Na co přesně budou peníze v do-
movech seniorů použity, je zatím 
tajemstvím. „Náš odbor sociál-
ních věcí chystá pro seniory velké  
překvapení, nelze nic prozrazovat 
dopředu,“ konstatuje místostarostka 
MUDr. Hana Heráková.
„Cítím, že opravdu žiju,“ oceňuje 
jeden ze slezskoostravských se-
niorů a uživatelů DPS Hladnov-
ská, Zdeněk Dudek, spolupráci  
s dobrovolnicemi z GE Volunteers. 
„Děvčata jsou skvělá. Jezdí s námi 
na zájezdy, chodívají k nám před 
svátky. „Byly s námi například na 
zámku Raduň nebo v Kuníně. Jsou 
bezvadné,“ doplňuje svého manžela 
Zdeňka Dudková.
A bezvadný byl podle obou senio-
rů i letošní ples. Vystoupila na něm 
mimo jiné skupina Mirabel, rece-
sistické sdružení Bolatičtí Bobři  
a nechybělo ani tradiční překva-
pení večera, kterým se stalo Duo 
Kamélie. Vše skončilo bohatou 
tombolou.

/jk/

Čtyři a půl měsíce trvaly práce na 
stavbě nové okružní křižovatky  
u slezskoostravské radnice. Ulice 
Těšínská musela být po dobu stav-
by uzavřena a občanům se tak notně 
zkomplikoval přístup na slezskoos-
travskou radnici.
V pondělí 11. listopadu stavbaři zprů-
jezdnili novou okružní křižovatku  
ve zkušebním provozu. Nová komu-
nikace spojila ulice Těšínská, Keltič-
kova a Na Baranovci. V listopado-
vých týdnech se i nadále pracovalo  

na úpravách okolí celé stavby.  
Vyrostly nové chodníky i osvětlení, 
zasazeny byly mladé stromy. Sou-
částí projektu byly přeložky vodo-
vodu, kanalizace, plynovodu, silno-
proudých a slaboproudých rozvodů, 
optických kabelů a také rekonstruk-
ce měnírny Slezská a vybudování 
napájecích kabelů pro trakční vede-
ní trolejbusů. V blízkosti slezskoost-
ravské radnice vznikly také nové za-
stávky městské hromadné dopravy. 
Ty mají později sloužit cestujícím, 
kteří zde budou čekat na trolejbu-
sy. Nová trolejbusová linka povede 
z centra města přes novou okružní 
křižovatku u slezskoostravské rad-
nice až na Hranečník. Vše má být 
hotovo do srpna 2014.  /red/

Tradiční akce nazvaná „Slezská vítá 
Nový rok“ se opět o silvestrovské 
noci uskuteční před slezskoostrav-
skou radnicí. Půlnoc ozdobí slav-
nostní ohňostroj, starosta obvodu 
Ing. Antonín Maštalíř pronese slav-
nostní přípitek.
Vše začne v úterý 31. prosince ve 
23 hodin. K dispozici návštěvní-
kům oslav bude stánek s nejrůz-
nějšími pochutinami, slavnostní 
atmosféru umocní i reprodukovaná 
hudba. Každoročně takto přichází 

přivítat Nový rok před slezsko-
ostravskou radnici kolem sedmi 
stovek slavících. „Už během lis-
topadu se mne občané ptali, jestli  
v silvestrovské tradici budeme i le-
tos pokračovat. Samozřejmě bude-
me. Na oslavách panuje vždy vý-
borná atmosféra. Navíc nám nyní 
pod radnicí vyrostla nová křižovat-
ka, lidé se nemusí bát, že se k nám 
nedostanou,“ zve občany starosta 
Antonín Maštalíř.

/red/
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NOVÁ TĚŠÍNSKÁ. Okolí slezsko-
ostravské radnice prošlo v posled-
ních pěti měsících podstatnými 
změnami. FOTO/JAN KRÁL

Slezská Ostrava je jedinečným 
obvodem města Ostravy, který se 
skládá z původních 8 samostat-
ných obcí – Antošovic, Koblova, 
Hrušova, Muglinova, Heřmanic, 
Slezské Ostravy, Kunčiček a Kun-
čic. Jde o největší městský obvod 
vůbec, zaujímá rozlohu více než 
41 km2, má nejvíce komunikací, 
zeleně a také atraktivních míst. 
Vždyť kdo by neznal Slezkoost-
ravský hrad, haldu Ema, ZOO, sta-
dion Baníku na Bazalech, památ-
ník 1.čsl. tankové brigády, jehož 
součástí je i tank 051, koblovská 
jezera, unikátní Lískovu vilu nebo 
nově zrekonstruovanou slezkoos-
travskou radnici, která nedávno 
oslavila 100 let? Můžeme se poch-
lubit také velkou spoustou rodáků 
– spisovatelem Zdeňkem Jirotkou, 
herci Slávkou Budínovou a Vlas-
timilem Brodským, zpěvačkou 
Marií Rottrovou nebo hokejistou 
Ladislavem Staňkem.
Ale nelze pouze chválit, na území 
Slezské Ostravy se nachází také 
centrální odval Zárubek, sklád-
ka tuhého komunálního odpadu  
v Hrušově, krematorium s ústřed-
ním hřbitovem a také sociálně 
vyloučené lokality Osada míru 
v Kunčičkách nebo Na Liščině  
v Hrušově.
Starostou Slezské Ostravy jsem 
více než sedm let a již tři roky 
mám tu čest zastupovat nejen 
Slezskou Ostravu v Senátu. Za 
tu dobu se toho hodně změnilo  
a já věřím, že k lepšímu! Opra-
vují se cesty a chodníky, probíhá 
regenerace sídliště v Muglinově, 
proběhla kompletní revitalizace 
bytových domů v lokalitě Nová 
osada, zrekonstruovaly se školy 
a školky, byly vystavěny dětská 
hřiště, Na Liščině vznikl azylový 
dům, v Kunčičkách nízkoprahové 
centrum, na Bohumínské ulici byl 
vytvořen dům tzv. prostupného 
bydlení, v Koblově multifunkč-
ní hřiště, ArcelorMittal provádí 
rozsáhlé investice do ekologie, 
především do odprášení, RPG 
zrekonstruovalo domy na Osadě 
míru, v Kunčičkách vzniká nové 
průmyslové centrum, které by  
v budoucnu mohlo zaměstnávat až 
1500 lidí a já nevím co ještě všech-
no se mi, společně s celou radnicí, 
podařilo. Nezapomínáme ani na 

kulturně-společenský život, vždyť 
každoročně konaný Den Slezské 
navštěvují i lidé z jiných měst, na 
radnici se pravidelně konají kon-
certy, stejně tak i ve Slezkoost-
ravské galerii probíhají zajímavé 
výstavy a jednou ročně oceňujeme 
občany, kteří se nějak zasloužili  
o obvod. Rovněž nesmím zapo-
menout na to, že nedávno oslavi-
lo hladnovské gymnázium 60. let 
své existence a při této příležitosti 
bylo otevřeno nové hřiště, kte-
ré bude v odpoledních hodinách  
a o víkendech přístupné i pro ve-
řejnost. Na druhou stranu mě však 
trápí vysoká kriminalita, znečiště-
né ovzduší, ale především nedo-
statek financí, kterých ještě každo-
ročně ubývá, což mě velmi mrzí, 
neboť se mi asi nesplní můj velký 
sen – přeměnit bývalou školku  
v Antošovicích na tolik potřebný 
domov důchodců, neboť přestože 
je Domov pro seniory na Kamenci 
jedním z nejlepších v rámci celé 
ČR, což potvrzuje 5 hvězdiček  
v rámci kvality sociálních služeb, 
je bohužel kapacitně nedostačující.
Já pevně věřím, že Slezská Os-
trava má před sebou skvělou bu-
doucnost, neboť je to obvod, který 
může navázat na historickou tradi-
ci, ale zároveň má také ohromný 
potenciál se v budoucnu dynamic-
ky rozvíjet.
Závěrem mi dovolte, abych Vám, 
popřál hezké a především ničím 
nerušené Vánoce a do nového 
roku 2014 mnoho zdraví, štěstí, 
spokojenosti a úspěchů. 

Ing. Antonín Maštalíř (ČSSD)

Váš starosta a senátor Parlamentu ČR

Slovo starostyPříběh ze Slezské Ostravy zaujal porotce v Londýně

Pět tisíc dolarů pro seniory

DAR. Místostarostka MUDr. Hana Heráková a radní Radomír Mandok s darem pro seniory. FOTO/JAN KRÁL 

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



SLEZSKÁ OSTRAVA / Manžel-
ský slib po padesáti obnovili 
na slezskoostravské radnici  
v sobotu 26. října manželé 
Zdenka a Jan Hališkovi.

Manželé jsou se Slezskou Ostravou 
bytostně spjati. Profesor Jan Hališ-
ka se ve Slezské Ostravě narodil, 
manželé v obvodě žijí a 26. října 
1963 si ve slezskoostravské radni-
ci řekli své ano. Jan Hališka býval 
slezskoostravským zastupitelem, 
dnes je organizátorem pravidelných 
koncertů komorní hudby v obřadní 
síni slezskoostravské radnice. Díky 
němu ve Slezské Ostravě koncertu-
jí taková jména evropské a světové 
hudby, jakými jsou Václav Hudeček 
nebo Pavel Šporcl. 
Jan Hališka je vysokoškolským pro-
fesorem hudby a také vynikajícím  

violoncellistou. Jako výkonný umě-
lec vystoupil v mnoha zemích všech 
kontinentů, vychoval více než pa-
desát profesionálních violoncellis-
tů. Byl také ředitelem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava.
Mgr. Zdenka Hališková vystudovala 
obor hra na housle, dodnes vyučuje 
na Základní umělecké škole Edwar-
da Runda ve Slezské Ostravě, řadu 
let působila rovněž jako zástupce 
ředitele této školy. Vychovala de-
sítky zdatných mladých houslistů. 
Byla mezi nimi i řada žáků, kteří se 
věnují hudbě profesionálně.
Manžele mají dvě dcery, obě jsou 
členkami Janáčkovy filharmonie Os-
trava. Mají také čtyři vnoučata a jedno 
pravnouče. Seznámili se již za studií 
na Janáčkově akademii v Brně.
Slezskoostravská zastupitelka Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová, před kterou  

manželé Hališkovi svůj slib na rad-
nici obnovili, jim popřála mnoho 
zdraví a štěstí. „Nesmíme zapome-
nout, že pan profesor nadále pro 
Slezskou hodně dělá,“ připomenula 
Ludmila Ohnheiserová. 
„Čím více o tom přemýšlím, tím 
více pro mne dnešní zlatá svatba 
znamená. Zatímco běžnou svatbu 
zopakovat lze, neznám nikoho, kdy 
by slavil zlatou svatbu dvakrát,“ 
řekl po obřadu Jan Hališka. „Dne-
šek považuji za veliké štěstí, je to 
životní dar,“ dodal.
Zdenka Hališková přiznala, že na-
konec měla ze zlaté svatby mnohem 
větší trému, než původně předpoklá-
dala. „Ale je to nádherné. Všechno 
proběhlo, jak mělo, čeká nás ještě 
oslava v rodinném kruhu,“ svěřila 
se Zdenka Hališková.
 /jk/
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Přesně po padesáti letech a ve stejné radnici obnovili manželský slib

Zlatá svatba. Zdenka a Jan Hališkovi

Jubilanti ve Slezské Ostravě, kteří  
v těchto měsících oslavili 80 a 85 
let, se sešli na tradiční slavnosti  
v muglinovském kulturním domě. 
Oslava se konala ve čtvrtek 7. lis-

topadu a pořádal ji městský obvod 
Slezská Ostrava. Setkání jubilantů 
je připravováno vždy dvakrát roč-
ně, a to na jaře a na podzim.
Vše nejlepší k narozeninám a také 

hodně zdraví popřáli oslavencům 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková a zastupitelka Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová. „Jde o příjemnou 
tradici, kterou pro oslavence pořádá 
Slezská Ostrava už mnoho let. Oce-
ňuji životní optimismus oslavenců, 
přestože řada z nich se musela vy-
rovnat s nelehkými životními osu-
dy,“ řekla místostarostka Heráková.
Zdeněk Martínek rozdával oslaven-
cům jako dárek závěsnou keramiku 
v podobě slezskoostravské radnice. 
Seniorům zazpívaly děti ze základ-
ní umělecké školy v Muglinově, na 
všechny čekalo i malé pohoštění.
„Jsem opravdu překvapený, nic ta-
kového jsem nečekal,“ řekl jeden 
z oslavenců, osmdesátiletý Karel 
Sedláček, někdejší levé křídlo os-
travského Baníku. „Za Baník jsem 
hrával v letech 1951–1962, nastří-
lel jsem 22 gólů,“ svěřil se Sedlá-
ček, který býval rovněž členem  
B týmu národního mužstva. Celý 
život žije Karel Sedláček v Heřma-
nicích a pravidelně chodí na Bazaly. 
„Mají teď mladé perspektivní muž-
stvo,“ neztrácí oslavenec naději, že 
se fotbalisté Baníku budou jednou 
umisťovat i na vyšších příčkách ta-
bulky, než jak je tomu nyní.  /hk/

Magistrát města Ostrava poskytl 
našemu odvodu Slezská Ostrava fi-
nanční prostředky - transfer ve výši 
100.000,- Kč pro realizaci projektu 
zabezpečení prevence kriminali-
ty na rok 2013. V rámci projektu 
pod názvem „Vytvoření pracov-
ních příležitostí pro dlouhodobě 

nezaměstnané v městském obvodu 
Slezská Ostrava“ byly nakoupeny 
pohonné hmoty pro převoz pracov-
níků vykonávající veřejnou službu 
a dále pracovní pomůcky pro tyto 
pracovníky. 

Vladana Vojtalová,  

referent agendy investiční výstavby 

Tradiční vítání občánků se konalo 
v sobotu 9. listopadu v obřadní síni 
slezskoostravské radnice.
Slavností obřad provedla slezskoos-
travská zastupitelka Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová. „Tento svátek je ten 
z nejmilejších,“ řekla při vítání no-
vých občánků Slezské Ostravy. Do 
dalšího života všem popřála hodně 
štěstí a zdraví.
Vítání občánků se tentokrát účast-
nilo čtyřicet dětí, které se narodily 
v měsících od března do července 
2013. V jediný den se na slezsko-
ostravské radnici konaly hned čtyři 
obřady v pětačtyřicetiminutových 
intervalech. 
Během obřadu si všichni vyslechli 
básničky starších dětí, maminkám  
s dětmi vypomohly budoucí zdra-
votní sestry. Rodiče se zapsali do 
kroniky městského obvodu, děti 
pak čekalo focení v připravené ko-
lébce. 

Z radnice si rodiče odnesli i drobné 
dárky. Byla mezi nimi knížka, dět-
ský bryndáček či hrnek, a také hrač-
ky vyrobené v chráněných dílnách.

Příští vítání občánků se na radnici 
uskuteční 7. prosince, obřadu se 
zúčastní děti narozené mezi červen-
cem a říjnem 2013. /red/

Setkání jubilantů v Muglinově

Na prevenci kriminality

Vítání nových občánků Slezské Ostravy

VÍTÁNÍ. Čtyřicet dětí bylo v listopadu přivítáno na slezskoostravské radnici. 
FOTO/JAN KRÁL

JUBILANTI. Karel Sedláček s místostarostou Herákovou.  FOTO/JAN KRÁL

Klub českých turistů při SSK Vít-
kovice pořádá 1. ledna 2014 již  
9. ročník turistického pochodu na 
slezskoostravskou haldu Ema.
„Místo startu je libovolné, na účast-
níky výstupu budeme čekat mezi 
devátou a třináctou hodinou pod  
vrcholem haldy u tabule naučné 
stezky,“ informuje Herbert Schenker 
z Klubu českých turistů. Jako každý 
rok, i letos jsou pro účastníky výstu-
pu přichystány odměny. Dostanou 
pamětní razítko, diplom, v prodeji 
bude i odznak Halda Ema – Ostrav-
ský Mount Everest. Klub českých 
turistů chystá každý rok odznak  
v jiném barevném provedení. Za-
tímco letos byl růžový, pro rok 2014 
zvolili organizátoři zelenou barvu. 
„Každý stý účastník výšlapu bude 
ještě speciálně odměněn,“ slibuje 
Herbert Schenker.
Letos 1. ledna organizátoři pochodu 
zaznamenali rekord, kdy na Emu 
přišlo 1 065 turistů a na haldě to 
chvílemi vypadalo jako v nějakém 
rušném obchodním centru. „Faktem 
je, že 1. ledna bylo nádherné počasí, 
nevím, jak bude 1. ledna 2014, ale 
doufám, že i letošní rekord v počtu 
návštěvníků jde ještě zlomit,“ uvádí 
Schenker.
Pochod je zařazen i do dobročin-
né akce Novoroční čtyřlístek. Tyto 

pochody se uskutečňují ve spo-
lupráci s Nadačním fondem Čes-
kého rozhlasu a jejich sbírkovým 
projektem Světluška, který získá-
vá finance na pomoc nevidomým 
dětem a lidem s kombinovaným 
či těžkým zrakovým postižením, 
kteří se dostali do krizové životní 
situace.
„Loni jsme do fondu vybrali 7 381 
korun, byli jsme čtvrtí nejlepší  
v celé republice,“ konstatuje za or-
ganizátory Herbert Schenker. 

/jk/

1. ledna 2014. Turisté zvou 
na novoroční výstup na Emu

Městský obvod Slezská Ostrava 
uspořádal v měsíci říjnu 2013 pro 
seniory obvodu v KD Muglinov 
společenskou akci s názvem Vino-
braní. Společenská akce byla zahá-
jena hudebním vystoupením dětí ze 
ZUŠ Sokolské, Moravská Ostrava  
a Přívoz. Ke zpěvu a tanci zahrála 

kapela Mirabel. Pro seniory jsme 
rovněž připravili pohoštění. Dle 
ohlasu zúčastněných se taneční od-
poledne v duchu oslav vína a zpěvu 
opět vydařilo. Budeme se těšit na 
další společné setkání. 

Mgr. Darina Kolková,  

vedoucí oddělení sociálních služeb

Vinobraní pro seniory

SVATEBČANÉ. Manželé Hališkovi obnovili po padesáti letech manželský 
slib.  FOTO/JAN KRÁL

1065. Při výstupu na 315 metrů vy-
sokou slezskoostravskou haldu Ema 
padl 1. ledna 2013 v počtu účastníků 
rekord. FOTO/JAN KRÁL



Den válečných veteránů 11. listopadu 
uctili místostarosta Ing. Petr Janíček  
a tajemník úřadu Mgr. Gustav Kuchař 
položením květin k památníkům pad-
lých ve Slezské Ostravě. Oba před-
stavitelé obvodu se rovněž účastnili 
vzpomínkové akce u Památníku obě-
tem II. světové války v Komenského 
sadech v Moravské Ostravě.
Kytice položili představitelé obvo-
du u památníku a u pamětní desky 
v základní škole v Kunčicích, ke 
dvěma památníkům na ústředním 
hřbitově Slezská Ostrava a také 
k památníku v ulici Na druhém  
v Muglinově.
Poté se zúčastnili slavnostního aktu 
v Komenského sadech, kde se Petr 
Janíček a Gustav Kuchař připojili 
k delegacím zástupců kraje, města,  
i dalších městských obvodů. Vzpo-
mínková akce se konala v den  
95. výročí ukončení 1. světové vál-
ky k uctění památky všech veterá-
nů, přímých účastníků světových 
válečných konfliktů.
Den válečných veteránů je symbo-
licky v České republice připomínán 

od roku 2001. Datum 11. listopadu 
je vybráno záměrně. V ten den roku 
1918 bylo ve vlakovém voze u seve-
rofrancouzského města Compiègne 
podepsáno příměří mezi Spojenci 
a Německem, jímž byly na západ-
ní frontě ukončeny boje 1. světové 
války. Symbolem Dne veteránů se 
stal květ vlčího máku.  /red/

SLEZSKÁ OSTRAVA / Dne 19. 
listopadu bylo Domovu pro 
seniory Kamenec se sídlem 
ve Slezské Ostravě uděleno  
v Senátu Parlamentu České 
republiky prestižní ocenění. 
 
Domov získal Cenu kvality v soci-
ální péči v kategorii poskytovatele 
sociálních služeb pro seniory, sub-
kategorie pobytové služby. Ocenění 
je součástí strategických projektů 
Rady kvality ČR v rámci Národní 
politiky kvality a v sociálním sekto-
ru patří toto ocenění k nejvýznam-
nějším.
Ocenění se svým významem řadí 
k takovým titulům, jako jsou ceny 
Czech Made, Klasa a podobně. 
Cena kvality bývá Radou kvality ve 
spolupráci se Senátem ČR a časopi-
sem Ošetřovatelská péče udělována 
každoročně, letos šlo již o osmý 
ročník.
V rámci projektu bylo hodnoceno 
112 zařízení v ČR, když statut a me-
todika hodnocení byly vytvořeny na 
základě modelu hodnocení kvality 

ECQM /model Exelence/. Jde o mo-
del používaný v mnoha evropských 
zemích při udělování cen za kvalitu. 
Tento způsob zaručuje objektivitu  

a kontrolu nezávislých subjektů, 
kterými byli nezávislí inspektoři 
kvality. Hodnocení bylo dvoukolo-
vé a časově velmi náročné.

„Dosažená cena kvality v sociální 
péči je potvrzením naší více než 
čtyřleté intenzivní práce na změně 
organizace a chodu zařízení, které 
má za cíl vytvořit našim uživatelům 
co nejlepší podmínky. Dosažený 
výsledek není výsledkem jednotliv-
ce, ale výsledkem všech zaměstnan-
ců zařízení. Proto i jim patří veliké 
díky. Věřím, že dosažené ocenění 
dodá všem našim zaměstnancům 
sílu a energii k další práci,“ říká 
ředitel domova Ing. Juraj Chomič, 
MBA.
Dům pro seniory Kamenec se může 
pyšnit i dalšími oceněními, jakými 
bylo v minulém roce udělení nej-
vyšší značky kvality ve formě pěti 
hvězd vyjádřeným současně nej-
vyšším bodovým hodnocením v té 
době hodnocených zařízení.  Toto 
ocenění domovu udělila Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR. Domov byl rovněž v květnu 
2013 oceněn udělením titulu Senior 
centrum roku, což potvrzuje posta-
vení nejlepšího domova pro seniory 
v ČR.

Dne 19. listopadu předal cenu zá-
stupcům domova v Rytířském sále 
předseda Výboru Senátu Parlamen-
tu ČR pro zdravotnictví a sociální 
politiku Prof. MUDr. Miloš Ja-
neček, CSc. Předání se zúčastnila  
i řada významných osobností ve-
řejného života a časopis Ošetřova-
telská péče. Záštitu nad předáním 
ceny převzala i první dáma České 
republiky Ivana Zemanová.
Předávání cen byl také přítomen 
senátor a starosta Slezské Ostravy 
Ing. Antonín Maštalíř. „Byla to pro 
mne veliká pocta. Chtěl jsem být 
první, kdo zástupcům domova bude 
gratulovat.  Pro Slezskou Ostravu 
je velmi významné, že má na svém 
území tak kvalitní zařízení sloužící 
seniorům. Nejvyšší ocenění je pro 
všechny velká čest,“ konstatuje An-
tonín Maštalíř.
Domov pro seniory Kamenec obý-
vá v současné době 197 uživatelů, 
o které se stará 133 zaměstnanců. 
Domov je příspěvkovou organizací 
Statutárního města Ostrava.
 /red/
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Domov pro seniory Kamenec oceněn v Senátu ČR

Díky pochopení vedení s.p. DIA-
MO bylo komisi životního prostře-
dí Rady městského obvodu Slezská 
Ostrava umožněno prohlédnout si 
tři technické památky na bývalé 
šachtě Bezruč-Teresie v okolí těžní 
věže.
Provázel nás zástupce s.p. DIAMO 
Ing. Marian Jarošík. V úvodu nás 
seznámil či zopakoval historii těž-
by uhlí na tomto dole od začátku  
19. století až do doby ukončení těž-
by v roce 1992. 
Ing. Jarošík nám umožnil vstup 
do všech tří technických památek. 
První z nich, strojovna pomocné-
ho těžního stroje, byla renovována  
v roce 2011 včetně konzervace za-
řízení se zachováním řídící kabiny.  
A nechybí zde ani informační tabu-
le o šachtě Teresie. 
Opravy byly prováděny tak jako  
i u dalších budov pod bedlivým 
dohledem pracovníků Národního 
památkového ústavu v Ostravě. 
Všechny tři objekty jsou kulturními 
památkami.
V další, větší budově, kde byl kdy-
si samotný hlavní těžní stroj, bylo 
odstraněno komplet celé zařízení  
a upravena podlaha celého objek-
tu. V době naší návštěvy 16. října 
zde zrovna probíhaly dokončovací 
práce. Natíraly se podlahy. Rozho-
dující práce na opravách na budově  
a uvnitř objektu začaly v roce 2012.
Nakonec nám byl zpřístupněn  

objekt pod těžní věží Teresie. Sa-
motná jáma, kde jezdila důlní klec, 
je zasypána a jde z ní vývod metanu 
trubkou nad podlahou ven z budo-
vy. Tento systém bude s.p. DIAMO 
měnit, protože takový způsob vý-
vodu metanu znehodnocuje vhod-
né využití prostoru uvnitř budovy. 
Opravu objektu pod těžní věží má 
s.p. DIAMO v plánu v roce 2014. 
Dostali jsme informaci, že celko-
vá částka na rekonstrukce objektů  
přesáhla 4,5 milionu Kč, z čehož 
cca 1 milion Kč poskytlo Minis-
terstvo kultury ČR. Všechny tři 
památkově chráněné objekty budou 
po skončení celkové opravy nabí-
zeny ve veřejné obchodní soutěži 
potencionálním zájemcům.
A zde je skutečně jen a jen na nás, 
jak se k tomu za rok postavíme. Jde 
o to, aby všechny tři památky byly 
vhodně a smysluplně zakompono-
vány do celkového plánu rozvoje 
lokality Bezruč-Teresie s cílem to-
likrát proklamovaného vytvoření 
centra obvodu Slezská Ostrava.
Na závěr podotýkám, že na urbanis-
tickém pojetí využití bývalé šachty 
Bezruč-Teresie bylo v minulosti 
zpracováno několik diplomových 
prací studentů Fakulty stavební 
VŠB-TUO. Informovali jsme o tom 
již i ve Slezskoostravských novi-
nách. 

Ing. Jiří Šárek,  

předseda Komise životního prostředí

Komise životního prostředí  
na Dole Petr Bezruč

S OCENĚNÍM. Mgr. Jarmila Malůšková, DiS., ved. sociálního útvaru,  Ing. Juraj 
Chomič, MBA, ředitel, Miluše Číhačová, ved. ošetřovatelského útvaru /zleva/  
FOTO/JAN KRÁL

DŮL PETR BEZRUČ. Technické památky jsou nyní v péči s.p. DIAMO, brzy 
budou na prodej.  FOTO/ARCHIV DIAMO

Uctili památku válečných veteránů

VÁLEČNÝM VETERÁNŮM. Ing. Petr Janíček a Mgr. Gustav Kuchař uctili památku veteránů v Komenského sadech /1/,  
položili květiny k památníkům v Kunčicích /2/, na ústředním hřbitově /3/ i v Muglinově /4/. FOTO/JAN KRÁL

1
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MUGLINOV/ Již dlouho spolu-
pracuje základní škola na ulici Pěší  
v Ostravě-Muglinově s Pedagogic-
kou fakultou Ostravské univerzity. 
V rámci této spolupráce se škola 
podílí na přípravě budoucích pe-
dagogů, umožňuje jim nahlédnout 
do učitelské praxe a zdokonalovat 
se tak přímo v procesu vzdělávání. 
Zároveň má možnost čerpat cenné 
poznatky v oblasti moderního vzdě-
lávání, které prezentuje Ostravská 
univerzita v rámci svých výzkumů. 
Studenti univerzity se v loňském 
školním roce významně podíleli na 
realizaci školy v přírodě. Bez jejich 
účasti by se celou akci nepodařilo 
zorganizovat, proto by škola chtěla 
Ostravské univerzitě touto formou 
ještě jednou poděkovat. „S působe-
ním studentů pedagogické fakulty 

na základní škole Pěší jsme opravdu 
velmi spokojeni,“ potvrzuje ředitel 
školy Mgr. Kamil Krahula.
V letošním roce se Pedagogická fa-
kulta Ostravské univerzity rozhodla 
udělit vybraným organizacím status 
fakultní školy. V rámci dlouhého  
a přísného výběrového řízení byl 
status fakultní školy udělen i ZŠ 
Pěší. Tohoto titulu si škola velmi 
váží a bere jej nejen jako odměnu 
za dlouhodobou dobrou spolupráci, 
ale především jako ocenění kvalitní 
práce všech pedagogů, kteří na zá-
kladní škole učili a učí. „Věříme, 
že díky tomu se naše spolupráce  
s Pedagogickou fakultou ještě více 
prohloubí a pozitivně se to odra-
zí především ve vzdělávání našich 
žáků,“ dodává ředitel školy.
 /red/

Slezskoostravské noviny • prosinec 2013 • strana 4

ZŠ Pěší se stala Fakultní školou Ostravské univerzity 

Škola v Muglinově získala titul

Sobotní dopoledne 12. října nás 
příjemně překvapilo nádhernými 
slunečními paprsky. Společně s dět-
mi z přírodovědného kroužku ZŠ 
Chrustova jsme se rozhodli navští-
vit kynologický cvičák v Ostravě 
Porubě, kde občanské sdružení Ne-
posedné tlapky pořádalo první roč-
ník akce Den psích nadějí. Hlavním 
bodem programu byla umísťovací 
výstava opuštěných pejsků z útulků. 
Pro všechny dětské účastníky byly 
přichystány soutěže v obratnosti  
a trpělivosti. Děti si mohly prohléd-
nout a vyzkoušet překážky pro psy, 
poznaly spoustu nových psích ka-
marádů a také se dozvěděly, že ne 
všichni pejsci mají to štěstí prožít 

svůj život ve své milující rodině,  
a že existují lidé, kteří se ze všech 
sil snaží pomáhat opuštěným pej-
skům najít tu pravou rodinu. 

Mgr. Eva Kostiuková, ZŠ Chrustova

V pátek 1. listopadu se proměni-
la pátá třída na strašidelné místo. 
Všichni žáci přišli převlečeni za 
různá strašidla. Hlavní čarodějka 
v podání paní učitelky připravi-
la kouzelný lektvar. Následovala 
zkouška odvahy v pojídání upí-
řích očí i krvavých prstů. Poté ná-
sledovalo rozluštění tajných šifer  
a hledání stanovišť v budově ško-
ly. Strašidla, která rozluštila šifru, 
mohla za odměnu ochutnat pudin-
kový hřbitov. Následovala soutěž 
družstev o nejlepší mumii z toa-
letního papíru, závěrem bylo tvo-
ření strašidel, netopýrů a kostlivců  
z papíru. 

Mgr. Kateřina Vykoukalová, ZŠ Pěší

Děti ze ZŠ Chrustova si připomněly 
svátek Halloween. Nejprve straši-
delně vyzdobily školu, pak si žáci 
z prvních tříd prožili opravdovou 
strašidelnou noc ve škole, a jako 
vyvrcholení přišlo další den hal-
loweenské strašení.
Děti byly opravdu odvážné a zvlá- 
dly i stezku odvahy na školním dvo-
ře, kterou pro ně připravily jejich 
třídní učitelky. Svátek si žáci zpří-
jemnili chutnými tematickými dob-
rotami, které si sami vyráběli. Ochut-
nali sýrová košťátka, banánové  

duchy, pavouky, plněné oči nebo 
třeba strašidelné toasty. Noc děti 
strávily ve svých spacácích mezi la-
vicemi a ráno stačilo jen vyčistit si 
zuby a byly ve vyučování. 
Páteční dopoledne bylo v rukou 
žáků z deváté třídy, kteří se pře-
vlékli do strašidelných kostýmů  
a prováděli své spolužáky v suterénu 
školy. Připravili si pro ně strašidel-
nou stezku odvahy plnou temných 
zákoutí a skrytých překvapení.

Bc. Petra Videnková, 

ZŠ Chrustova

Dne 23. října se před slezskoost-
ravskou radnicí sešly děti se svými 
rodiči a pedagogy, aby se společně 
zúčastnili již tradiční akce, kterou 
každoročně pořádá ZŠ Bohumín-
ská. Průvod rozmanitých straši-
del se vydal přes most M. Sýkory,  

náměstí T. G. Masaryka, Černou 
louku a Hradní lávku na Slezsko-
ostravský hrad. Přítomné přivítal 
ředitel školy Mgr. Radek Pollo a za-
hájil tak již VI. ročník „Svátku dýní 
a strašidel aneb český Halloween  
s Hopsalínem“.
Během zábavného programu s klau-
nem Hopsalínem byly vyhodnoce-
ny dýně třídních kolektivů i jednot-
livců a odměněny nejoriginálnější 
masky. Každému účastníkovi byl 
věnován upomínkový předmět, hal-
loweenská dýně.
Finanční prostředky na zajištění to-
hoto projektu získala škola v rámci 
účelové dotace statutárního města 
Ostrava.

Ved. vych. ŠD Margita Tkáčová,  

ZŠ Bohumínská

Ve středu 16. října proběhla v MŠ 
Komerční tradiční dýňová slavnost. 
Dyňového tvoření se zúčastnilo více 
než padesát dětí v doprovodu svých 
rodičů, prarodičů a sourozenců. Zdo-
bení dýní doplňovaly další tvůrčí 
činnosti s podzimní a halloweenskou 
tématikou. Některé výrobky podzim-
ního tvoření byly vystaveny v prosto-
rách školy, jiné si děti odnesly domů. 
Podle spokojených tváří se akce vy-
dařila a budeme se těšit na další.

Zuzana Husníková, MŠ Komerční

ZŠ Pěší začala od listopadu použí-
vat nové logo. Pro obměnu toho sta-
rého, které už bylo nemoderní a slo-
žité, se škola rozhodla již na začátku 
tohoto školního roku. Po dvou mě-
sících společného úsilí se nakonec 
zrodilo nové logo. Na jeho tvorbě 
se podílelo vedení školy, společně  
s pedagogy, ale ve finále rozhodo-
vali o jeho podobě samotní žáci. Cí-
lem bylo vytvořit jednoduchý mo-
derní a nadčasový znak školy. Všem 
se zalíbila myšlenka loga, které by  
v sobě naznačovalo určitý vývoj 
dětí v průběhu studia a zároveň sou-
viselo s názvem školy, tedy ZŠ Pěší. 
Ředitel školy Mgr. Kamil Krahula 
je přesvědčen, že nové logo doko-
nale vystihuje oba dva požadavky. 
„Tři zvětšující se stopy určitý vývoj 
symbolizují a souvislost s názvem 
ulice Pěší, na které se škola nachází, 
je rovněž patrná,“ dodává ředitel.  
Z nového loga jsou všichni na ško-
le nadšeni. Vedení školy věří, že se  
s ním velmi rychle zžijí také rodiče 
žáků, a že bude škola díky tomu na 
veřejnosti mnohem lépe identifiko-
vatelná. 
 /red/

Tak se také ptaly děti při povídání 
o zvířátkách v zoo. Abychom našli 
odpověď na tuto otázku, rozhodli 
jsme se, že se do zoo zajdeme podí-
vat. Děti přišly s batůžky a velkým 
očekáváním, co uvidíme. Nebylo 
toho málo. Pozorovali jsme jeleny, 
krmili kozy, procházeli opatrně ko-
lem volně chodících pávů. Hodně 
dětí zaujaly opice, ale také obrovští 
ptáci, či tygr. A že žirafy v panelá-
ku nebydlí, ale mají svůj „dome-
ček“ s poněkud vyšším stropem, se 
děti přesvědčily samy. Moc se nám  
v zoo líbilo.

Jarmila Jílková, MŠ Na Liščině 

Přesto, že nám podzim přináší plač-
tivé a chladné počasí, snažíme se  
v naší mateřské škole vytvořit pří-
jemná odpoledne jak pro děti, tak 
pro dospělé. Tak například podzim-
ní dílnička. Z přírodnin jsme vy-
ráběli skřítky Podzimníčky, ježky 
Píchálky, ale také ovocné ražniči 
polité čokoládou a jiné.

Jarmila Jílková, MŠ Na Liščině 

ZŠ Pěší má 
nové logo

Bydlí žirafy 
v paneláku?

Podzimní 
dílnička

Byli jsme se podívat… Halloween v páté třídě ZŠ Pěší

Halloweenské strašení  
na ZŠ Chrustova

Svátek dýní a strašidel, 
ročník šestý

Dýňová slavnost

FAKLUTNÍ ŠKOLA. Ředitel Mgr. Kamil Krahula a zástupkyně ředitele Mgr. Jana 
Chýlková s titulem Ostravské univerzity.  FOTO/ARCHIV

NADĚJE. Žáci ZŠ Chrustova na akci 
Den psích nadějí. FOTO/ARCHIV

5. TŘÍDA. Proměna třídy na straši-
delné místo. FOTO/ARCHIV

SLAVNOST. V MŠ Komerční se zdo-
bily dýně. FOTO/ARCHIV

V ZOO. Děti z mateřské školy  
se vypravily do Zoo Ostrava.  
FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

HALLOWEEN. Děti v ZŠ Chrustova trávily noc. FOTO/ARCHIV

HRAD. Svátek dýní a strašidel na 
Slezskoostravském hradě. FOTO/
ARCHIV



SLEZSKÁ OSTRAVA / Výtvarni-
ce Doc. PaeDr. Michaela Terčová 
vystavuje od 12. listopadu svoji 
tvorbu ve Slezskoostravské ga-
lerii. Výstavu autorka nazvala 
Textil Papír Slovo – Hotovo.

„Jde především o textil a papír. 
Ovšem vše zpracované textilní 
technikou. Papír zpracovávám úpl-
ně jinak, než dělají například ma-
líři. Je to moje specifická tvorba,“ 
prohlásila o vystavovaných dílech 
Michaela Terčová. 
Na vernisáž do galerie dorazily de-
sítky studentů i pedagogů Ostrav-
ské univerzity. Docentka Michaela 
Terčová působila na Pedagogické 
fakultě Ostrava a později na Ostrav-
ské univerzitě již od roku 1976. 
„Nyní už jsem s prací na Ostravské 
univerzitě skončila, žiji u Svatého 
kopečku u Olomouce. Přesto se 
tady nesmírně ráda vracím. Slez-
skoostravská galerie je něco úžas-
ného. Když jsem do ní přišla před 
několika lety poprvé, byla jsem až 

šokovaná. V Ostravě ani v Olomou-
ci podobná galerie není, “ svěřila se 
výtvarnice. 
V minulosti Michaela Terčová již ve 
Slezskoostravské galerii vystavova-
la, a to společně se svými studen-
ty. „Navzájem jsme konfrontovali 
svoji tvorbu. Šlo o vzájemné obo-
hacování nápady,“ vzpomínala na 
minulou výstavu Michaela Terčová. 
Poznamenala, že na současné vý-
stavě jsou v drtivé většině její nová 
díla, která ještě nemohli návštěvníci 
galerií vidět.

Vernisáž v úterý 12. listopadu zahá-
jila galeristka Mgr. Věra Vahalíko-
vá, básně Michaely Terčové přečet-
la herečka Marie Viková.
Michaela Terčová vystavuje od 
roku 1971. Měla množství samo-
statných i kolektivních výstav 
doma i v zahraničí. Zabývá se pře-
devším volnou textilní tvorbou, 
kresbou a malbou. Výstava Tex-
til Papír Slovo – Hotovo bude ve 
Slezskoostravské galerii otevřena 
do 19. ledna 2014.

/jk/
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Michaela Terčová vystavuje svá díla ve Slezskoostravské galerii

Textil Papír Slovo – Hotovo

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
KŘÍŽEM KRÁŽEM S BONI-
FÁCEM
celoroční blok pro děti; soutěže, 
kvízy, výtvarné dílny
Křížovku vylušti, tajenku napiš.
Na poště perou!??
prosinec │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
soutěžní odpoledne – pestře zbar-
vený pták
prosinec │ během půjčování
Čertí rej
výtvarná dílna – výroba papíro-
vých čertů
čtvrtek 5. 12. │ od 14.00 do 16.00 
hodin
Už nadešel vánoční čas a kouzlo 
Vánoc je všude kolem nás.
výtvarná dílna, výroba přáníček
pondělí 9. 12. │od 14.00 do 16.00 
hodin
Zdobení vánočního stromečku 
výlet do ZOO
sobota 14. 12. │ 9.00 hodin
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Na křídlech anděla…
vyrábíme papírové anděly
pondělí 16. 12. │ od 15 během 
půjčování
Výstavka ručních prací
Sabiny Řehákové
prosinec│ během půjčování
Kaligramy
výstava prací žáků ZŠ
prosinec - leden│ během půjčo-
vání
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:

Anna Hessová, Lenka Lanczo-
vá, Lenka Temerová
prosinec │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
599 522 200 
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Než přijdou Vánoce…
výstavka knih a materiálů s vá-
noční tématikou
prosinec 2013 | během půjčování
Dámský čtenářský klub
poslední letošní setkání DČK - 
Vánoce
18. 12. 2013 | 8:00 – 10:30
KOLOTOČ POZNÁNÍ – PO-
VĚSTI
4. část: říjen - prosinec (UMĚNÍ)
Staré pověsti české
soutěžní test pro děti 
prosinec 2013 | během půjčování
Milý Ježíšku…
výtvarná dílna – překvapení! 
každý čtvrtek | od 13:00 do 15:00
Šemíku, skoč!
turnaj v AZ kvízu
každé pondělí | 13:00 – 15:00
kuncicky@kmo.cz
599 522 216 
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Veselý panáček
výtvarná dílna pro děti
s nafukovacími balónky
úterý 10. 12. | během půjčování
Hledej a objevuj !
zábavné odpoledne pro děti
s knihou Čarovné Vánoce
celý měsíc | během půjčování
Zimní svátky a obyčeje
zábavný test pro děti 
celý měsíc | během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675

Cyklus komorních koncertů 2013, 
který se koná za podpory statu-
tárního města Ostravy, ukončíme 
koncertem ve středu 18. prosince 
2013 v 19 hodin.
V adventním koncertu se předsta-
ví pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušo-
vá, sólistka Národního divadla 
moravskoslezského, dvojnásobná 
nositelka Ceny Thálie. Kromě Evy 
Dřízgové vystoupí Michal Bárta 
(klavír), Petr Maceček (housle)  
a Marek Kozák (varhany).
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. 

PANTONE 202 C

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

Adventní koncert 
Eva Dřízgová

Slezskoostravská radnice
18. prosince 2013 v 19.00 hodin

Prosinec v knihovnách

VÝSTAVA. Michaela Terčová během vernisáže 12. listopadu.

ZÁJEM. Na vernisáž přišly desítky návštěvníků. FOTO/JAN KRÁL

Šestý ročník hudebního festivalu 
Slezskoostravský Rock-Fest open 
air a také tradiční Den dětí v Mug-
linově v letošním roce zorganizo-
valo občanské sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu /KPSO/. Sdruže-
ní působí ve Slezské Ostravě již od 
roku 2008.
„Jsme moc spokojeni s průběhem 
festivalu i se zájmem fanoušků,“ 
říká o šestém ročníku Rock Fes-
tu slezskoostravský zastupitel  
a předseda KPSO Bc. Marcel 
Pažický. Festival je neziskovým 
projektem, na kterém po celý rok 
pracují organizátoři bez nároku na 
finanční odměnu. Letos dorazila 
k radosti pořadatelů v rámci fes-
tivalu na Slezskoostravský hrad 
24. srpna i spousta rodin s malými 
dětmi. Rodiče mohli využít mož-
ností dětského koutku, který or-
ganizátoři připravili jako součást 
festivalu. „Přesně na to se chceme 
zaměřit, udělat z festivalu akci pro 
celé rodiny,“ konstatuje Pažický. 
Festival se jako každý rok konal 
pod záštitou starosty Slezské Os-
travy a senátora Ing. Antonína 
Maštalíře. Na hrad letos přišlo 
1200 návštěvníků, kteří slyšeli 
skupiny Arakain, Synkopy 61 nebo 
finské Cold Cold Ground. Na dvou  

podiích se ve dvanáctihodinovém 
maratonu vystřídalo celkem dva-
náct interpretů.
Celé rodiny také letos přišly na 
oslavy dětského dne, které sdružení 
KPSO pořádalo v neděli 2. června 
v areálu muglinovského kulturního 
domu pod názvem Dětské odpoled-
ne. Pro návštěvníky byly připrave-
ny hry, soutěže, představení klaunů 
nebo ukázky z činnosti městské po-
licie a kynologů.

Příští rok sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu ve své činnosti 
pokračuje. „Sedmý ročník hudeb-
ního festivalu Slezskoostravský 
Rock-Fest open air je již v procesu 
příprav a bude se konat na Slezsko-
ostravském hradě 23. srpna 2014,“ 
hlásí Marcel Pařický. 
A zároveň ujišťuje, že členové sdru-
žení nezapomenou ani na již tradič-
ní oslavy dětského dne v Muglinově 
začátkem měsíce června. /hk/

Kultura pro Slezskou Ostravu. V roce 
2014 pokračujeme

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA PROSINEC 2013 
 4. 12.  Tajemný svět barev – slavnostní vyhodnocení výtvar-

né a keramické soutěže
 3. 12.  Výroba buttonku – otevřená dílna pro širokou veřej-

nost (14:00 – 18:00 hodin)
 7. 12. Keramická dílna pro veřejnost – Vánoční glazování
 7. 12. Výtvarná vánoční dílna
 7. 12.  Mikulášská nadílka (10:00 – 12:00 hodin, 15:00 – 

17:00 hodin)
 9. – 16. 12. Výstava keramiky SVČ
 10. 12.  Babičko, dědečku – pojď si hrát (Pečení perníčků)
 11. 12.  Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů 
 11. 12.  Vánoční dekorativní dílna (13:00 – 18:00 hodin)
 13. 12.  Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 

kulturního zařízení.  
 13. – 14. 12. Mimořádné rošťárny – Vánoční filmový maratón
 17. 12.   „Pro život bez závislosti“ – akce MěPO, vystoupení 

Divadla SVČ
 18. 12.  Veselé Vánoce – akademie SVČ
Více na www.svcoo.cz

Omluva
Redakce se omlouvá paní Věře He-
roldové za záměnu křestního jména 
v minulém čísle Slezskoostrav-
ských novin. Její tchán, znamenitý 
houslista Heroldova Českého kvar-
teta Jiří Herold, vystoupil poprvé  
v Ostravě v Národním domě s tím-
to svým kvartetem již v roce 1903. 
Odtud přechází již jako violista na 
místo Oskara Nedbala do slavného 
Českého kvarteta.

Pozvánka na adventní 
koncert 

KPSO. Dětské odpoledne i Rock-fest letos pořádalo sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu. FOTO/JOSEF MAREK
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ANTOŠOVICE / První velký 
úspěch si v kanadskoameric-
ké NHL připsal jednadvaceti-
letý brankář z Antošovic Petr 
Mrázek. 
V sobotu 2. listopadu dostal poprvé 
v sezoně příležitost v brance De-
troitu a hned vychytal premiérové 
čisté konto. Red Wings z Detroitu 
zvítězili v Edmontonu i Mrázkovou 
zásluhou 5:0.
Petr Mrázek odchytal v Edmontonu 
teprve třetí zápas v NHL. Dvakrát 
se již postavil do branky v této nej-
prestižnější hokejové soutěži v mi-
nulé sezoně.
„Úspěch mého syna mne samo-
zřejmě těší, ale zůstáváme na zemi. 
Musí na sobě pořád pracovat, aby 
se dostal co nejvýš. Jako rodič zů-
stávám pořád stejně tvrdý,“ hodnotí 
synovy výkony za oceánem Karel 
Mrázek z Antošovic, sám bývalý 
hokejový brankář.
Média píší o Mrázkově výkonu s vel-
kým uznáním. Některá naznačují, že 
by byl jistě kvalitním brankářem pro 
náš hokejový tým na zimních olym-
pijských hrách v Soči 2014.

Od druhé třídy chodil Petr Mrázek 
do hokejové školy ve Vítkovicích. 
V žácích do patnácti let byl dvakrát 
mistrem republiky, ve třinácti letech 
cestoval sám do kanadského Vancou-
veru, aby se zde ve svém brankářském  

umění zdokonaloval. „Cíl zahrát si 
v NHL měl odmalička,“ říká otec Ka-
rel Mrázek. V šestnácti byl Petr Mrá-
zek reprezentantem, chytal tehdy do-
konce ve vítkovickém dresu třiadvacet 
minut svůj první zápas v extralize.

Od sedmnácti let žije trvale v Ka-
nadě. Loni byl Petr Mrázek ve stří-
brném týmu české hokejové repre-
zentace na mistrovství světa a jako 
správný patriot si později v květnu 
udělal čas, aby svoji medaili ukázal 
i na Dni Slezské na Slezskoostrav-
ském hradě.
Nyní pravidelně chytá na farmě 
v Grand Rapids, která je zálohou 
„Rudých křídel“ Detroitu. Zda se 
Petru Mrázkovi podaří se usídlit 
v prvním týmu natrvalo, je otázkou. 
„Nakročeno má dobře,“ myslí si ale 
jeho otec Karel Mrázek.

Petr Mrázek: 
První krůček je 
nejtěžší
Slezskoostravské noviny položily 
Petru Mrázkovi přes oceán několik 
otázek:
Myslíte si, že Vám první vychy-
taná nula výrazně pomůže ve 
Vaší hokejové kariéře?
Samozřejmě mi nula v kariéře po-
může. Vždycky je nejtěžší ten prv-
ní krůček a jsem rád, že jsem svo-
ji první nulu v NHL vychytal ve 
správný čas.
Podle všech ohlasů včetně  
Vašich facebookových stránek 
je znát, že Vám fanoušci doma, 
a to nejenom v Antošovicích  

a celé Slezské Ostravě, hodně 
drží palce. Vnímáte jejich pod-
poru?
Jsem moc rád, že mi fanoušci drží 
palce i přes facebook. Podpora od 
všech, včetně mých nejbližších, mě 
velmi těší.
Dostanete se ještě letos domů 
do Antošovic, ať už na Vánoce 
nebo na Silvestra?
Moc rád bych byl na Vánoce nebo na 
Silvestra doma. Ale rozpis utkání nám 
to neumožní, protože máme během 
Vánoc jen tři dny volna. Na Silvestra 
hrajeme zápas pod širým nebem, už 
se na to strašně moc těším.
Co byste popřál čtenářům 
Slezskoostravských novin do 
Nového roku?
Do Nového roku bych jim popřál 
hlavně hodně štěstíčka a to nejdůle-
žitější: ať jsou všichni zdraví.

/jk/

Petr Mrázek, brankář z Antošovic. Čisté konto v NHL

Úspěch v Rudých křídlech Detroitu

Podzimní prázdniny ve spojení  
s vydařeným počasím přilákaly 30. 
října  do ostravské zoologické zahra-
dy bezmála 1400 návštěvníků. A byl 
mezi nimi návštěvník s pořadovým 
číslem 400 000. Jubilejním návštěv-
níkem se stala Adélka Chmelová  
z Ostravy, která se do zoo vydala se 
svou maminkou a kamarády. Malá 
návštěvnice obdržela pamětní list 
a tašku s upomínkovými předměty 
zoo. Šárka Kalousková, Zoo Ostrava

Z mistrovství světa, které se konalo 
od 11. - 17. listopadu v libereckém 
centru Babylon, si přivezl taneční 
klub Pierro Forte ze Slezské Ostra-
vy hned několik medailí za svá vy-
stoupení. Soutěžilo se ve více než 
800 disciplínách ať už sólových, 
párových, ale i ve skupinových 
formacích. Hodnotilo se čisté tech-
nické předvedení, ale i show chore-
ografie. Šampionát přilákal mnoho 
zájemců a zúčastnilo se ho na 2000 
tanečníků z 15 zemí světa.
Letošní World Championship 
WADF (Word Artistic Dance Fe-
deration), se představil se zcela 
novými disciplínami. Oproti již 
tradičním Caribien, Belly a Coup-
le Dance měly v tomto ročníku své 
místo i disciplíny Street a Pop Dan-
ce, Scenic Dance, Contemporary 
Balet a Jazz Dance, Break a Elect-
ric Dance, Repete a Cheer Dance. 

Mistrovství světa a Evropy v těchto 
nových disciplínách se v České re-
publice koná historicky poprvé a je 
proto velkou propagací a posunem 
českého tancování.
Ostravský Pierro Forte je moderní 
taneční klub, který pracuje s mlá-
deží čtyři roky a poskytuje široké 
spektrum pohybové kultury. Tre-
néři – sourozenci Dominika a Petr 
Čubanovi jsou několikanásobnými 
Mistry světa, Evropy a ČR v só-
lech, duu, malých formacích, vel-
kých formacích a Petr Čuban také  
v párových tancích.
Výsledky:
Za taneční klub Pierro Forte pod 
vedením trenérů Petra a Dominiky 
Čubanových soutěžily a dokázaly 
se prosadit mezi konkurencí:
V sólových disciplínách v juniorské 
věkové kategorii byla nejúspěšněj-
ší Klára Gizová, která získala tři  

tituly - dvě stříbrné, jednu bronzo-
vou medaili a jedno čtvrté místo. 
V kategorii dospělých v salse zís-
kala prvenství a titul mistryně svě-
ta Dominika Čubanová. V malých 
skupinách Synchro dance - 1. místo, 
latino show pod názvem Latino dre-
am - 4. místo, velká formace latino 
show pod názvem New age - 1. Mís-
to. Duo Sabina Řádková a Gillien 
Salamonová - 1. místo Cha cha cha, 
Jive - 2. místo. V kategorii mini kids 
patřilo čtvrté místo čtyřleté Kristýn-
ce Laštůvkové (Merengue).
Jana Čubanová, manažer TK Pierro Forte

Zoo Ostrava přivítala  
400 000. návštěvníka

Taneční klub Pierro Forte 
dovezl cenné kovy

NA SLAVNOSTI. Otec Karel Mrázek a syn Petr Mrázek /zleva/ na Dni Slez-
ské v roce 2012. FOTO/JAN KRÁL

PETR MRÁZEK.

NÁVŠTĚVNICE. Adélka Chmelová 
s kamarády a pamětním listem. 
FOTO/ARCHIV ZOO

TANEČNÍCI. Členové klubu Pierro 
Forte úspěšně reprezentovali Slez-
skou Ostravu. FOTO/ARCHIV

Dezorientovaná seniorka  
zavinila dopravní nehodu
Dne 22. 10. projížděl strážník 
městské policie křižovatkou  
v Ostravě-Kunčičkách krátce poté, 
co na ní došlo k dopravní nehodě. 
Srazila se zde dvě motorová vo-
zidla. Nehoda se naštěstí obešla 
bez zranění, ale oba řidiči shodně 
uvedli, že viníkem nehody je starší 
žena, která vstoupila do vozovky 
na červenou. Dopravní policie 
již byla na cestě, zavolal ji jeden  
z řidičů. Žena, která měla nehodu 
zavinit, právě odcházela. Strážník 
si všiml, že působí poněkud zma-
teně a dezorientovaně. Na nohou 
měla papuče a byla bez dokladů. 
Její totožnost se nakonec poda-
řilo zjistit poté, co uvedla aspoň 
své jméno. Jednalo se o 73letou 
seniorku, která se však vůbec neo-
rientovala v místě a čase, nevědě-
la, co na místě pohledává ani kam 
jde. Strážník přivolal na místo sa-
nitku, lékař ženu prohlédl a poté 
ji odvezl domů, kde ji předal do 
péče příbuzných. Policisté, kteří 

se dostavili k šetření nehody, byli  
o okolnostech informováni.

Kradli kovy u opuštěného 
domu
Dne 4. 11. byla vyslána hlídka 
městské policie do Slezské Os-
travy, kde se měly pohybovat 
podezřelé osoby, které zřejmě 
rozebírají opuštěné domy. Když 
strážníci dorazili na určené mís-
to, spatřili dva muže, kteří roz-
brušovačkou odřezávali kovové 
sloupky plotu kolem opuštěného 
domu. K domu přijeli dodávkou, 
na zemi vedle nich leželo smota-
né pletivo a na hromadě několik 
plechových plátů. Strážníkům 
43letý muž tvrdil, že on je pouze 
řidičem a kovovými věcmi nemá 
nic společného, veškerou vinu 
svaloval na druhého, 36letého 
muže. Událost byla kvalifikována 
jako přestupek proti majetku, po 
přesném vyčíslení vzniklé škody 
může dojít k překvalifikování.  
V současné době mužům hrozí 
pokuta až 15 000 Kč.

Městská policie Ostrava

Vyhodnocení nejlepšího sportovce 
Sportovního klubu Mušketýr Slez-
ská Ostrava se událo u jedné z dal-
ších akcí klubu podzimních hrátek  
a ukončení sportovní sezóny 2013.
Titul mistra republiky a tím i pohár 
nejlepšího sportovce klubu roku 
2013 získaly členky voltižní sku-
piny Drago. Barbora Kseničová má 
titul mistryně a Hanka Šrubařová 
titul vícemistryně České republiky 
v kategorii B (mladší junior). Pohár 
nejlepšího cvičitele klubu získala 
Markéta Hovjacká.
Celoroční pilná příprava v tělocvič-
ně i na hřbetě klisny Meta pod vede-
ním trenéra voltiže Mirka Šrubaře 
byla oceněna mnohými umístěními 
v rámci celé sportovní sezony, včet-
ně zahraničních startů v Maďarsku. 
Zářijový vrchol, mistrovství ČR ko-
nané v Chomutově, děvčata ustála 

na výbornou. Zvládat složité gym-
nastické prvky na hřbetě cválající-
ho koně, přičemž jedinou oporou 
na koni jsou madla ve výšce takřka 
dvou metrů nad zemí, to už obnáší 
kus odvahy a akrobatické doved-
nosti.
Ostatním sportovcům se letos tak 
nedařilo v kvalifikačních předko-
lech na mistrovství republiky. Kůň 
Devero s Markétou Hovjackou 
uspěl, na mistrovství ČR v Hum-
polci však nedošli cros (jedna s dis-
ciplín všestrannosti).
Těší nás však dílčí úspěchy v rám-
cových soutěžích parkúru s mla-
dými koňmi, i to, že další členové 
absolvovali zkoušky základního 
jezdeckého výcviku pro udělení 
jezdecké licence.
Pestrá činnost klubu prezentuje ne-
jen účast na závodech, ale i denní 

tréninky členů, vyjížďky do okolí  
a pořádání letních táborů pro děti. 
Letošní gratulace patří voltiži a na-
šim mistryním republiky a celému 
realizačnímu týmu.

Za SK Mušketýr Alice Hovjacká

Nejlepší sportovec SK 
Mušketýr Slezská Ostrava

VÍTĚZKY. Mistryně ČR ve voltiži 
Bára Kseničová (vlevo) a vícemis-
tryně ČR ve voltiži Hana Šrubařová. 
FOTO/ARCHIV
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Při hledání neznámých základních 
životopisných dat úředně potvrze-
ného prvního nálezce kamenného 
uhlí na Ostravsku Jana Augustina, 
která naprosto chyběla, jsem při-
šel v Zemském archivu v Opavě na 
soubor map z roku 1773, tvořících 
projekt výstavby Císařské dálkové 
silnice z metropolitního města Opa-
vy do města Bilska (ležící na hra-
nici tehdy Rakouskem anektované 
Haliče). Soubor obsahoval jednak 
přehledné mapy trasy silnice mezi 
Opavou a Komárovem, Stanisla-
vicemi u Těrlicka, přechodu přes 
Vislu ve Skoczowie a jednak dvě po-
drobné mapy z území Polské Ostra-
vy (dnes Slezská Ostrava).
První podrobná mapa, nesoucí 
název Stavební geometrický plán 
silnice od Zámostí (dnes součást 
Slezské Ostravy) přes Polskou Os-
travu do Radvanic, je obsažnější  
a obsahuje projekt silnice v úseku 
od Sýkorova mostu do Radvanic. 
Druhá obdobná mapa zahrnuje 
kratší úsek mezi dnešním Sýkoro-
vým mostem a vstupem ke krema-
toriu od Těšínské ulice. Jak potvr-
dil Archiv města Ostravy, jedná se 
kromě Lutzovy báňské mapy z roku 
1768 o nejstarší známou mapu na 
území města.

K tomu doplňuji, že důvodem pro 
výstavbu nové silnice byla nastalá 
politická situace, při níž došlo ke 
změně hranic Slezska po prohra-
ných prusko-rakouských válkách  
v letech 1741-1763. Válečná pruská 
expanzní územní politika, vedena 
proti Rakousku, byla představová-
na králem Fridrichem z rodu Ho-
henzollernů. Neblahým důsledkem 
válek pro Rakousko byla ztráta de-
víti desetin území Slezska, včetně 
hlučínské části. 
Pokud se týče výstavby nové dálko-
vé silnice, je vhodné na vysvětlenou 
k tehdejšímu stavu dopravních cest, 
vrátit se o několik století zpět. 
Město Moravská Ostrava, které 
bylo součástí hukvaldského pan-
ství, vybudovalo pro svou ochranu 
za panování císaře Karla IV. a na 
popud olomouckého biskupa v le-
tech 1371-1376 hradby. V těchto 
hradbách byly tři brány, které vy-
tvořily jakýsi uzel cest, procháze-
jící Moravskou Ostravou. Byly to  
brány:
1) Kostelní brána stála na severový-
chodě města u kostela sv. Václava. 
Od ní vycházela cesta na Těšín. Za 
městskou branou se stáčela k souto-
ku řek Ostravice a Lučiny. Pod hra-
dem přecházela brodem Ostravici  

a postupovala proti toku Lučiny 
přes Zárubek, Radvanice, Šumbark 
dále na Těšín. U Radvanic byla pa-
trně odbočka na Orlovou, Fryštát, 
Pštinu a Krakov.
2) Hrabovská brána stála na jiho-
východě města v místě dnešní křižo-
vatky ulic Velké a Vojanovy. Od brá-
ny, jak je dle názvu zřejmé, vedla 
cesta přes Vítkovice na Hrabovou. 
Dále pokračovala kolem Brušperku 
až po sídlo panství v Hukvaldech. 
Ve své trase křižovala hlavní cestu 
od Olomouce a Hranic do Těší-
na. Měla také odbočku směrem na 
Klimkovice a Fulnek a odtud dále 
na Opavu.
3) Přívozská brána stálá na seve-
rozápadě města za Kuřím rynkem 
(dnes Jiráskovo náměstí). Od ní 
vedla cesta od Přívozu k Landeku 
v Petřkovicích a Hlučínu a odtud 
dále do Opavy. Tato cesta byla snad 
nejstarší (zvaná Hradištní), vedoucí 
od Hradce nad Moravicí až k Podo-
boře u Těšína.
Patrně také územím Moravské Os-
travy procházela až do poloviny  
13. století stará obchodní stezka. 
Bylo to dáno tím, že původní obchod-
ní stezky, procházející pralesem, 
sledovaly zdejší vodní toky Opavici, 
Odru, Ostravici, Lučinu a Olši.

V důsledku výše uvedeného odstou-
pení velké části Slezska včetně Hlu-
čínska Prusku došlo k tomu, že část 
cesty mezi Přívozem a Opavou, ve-
doucí přes Hlučín se ocitla na cizím 
území. Tento stav trval velmi dlou-
ho, a to od roku 1742 až do roku 
1920, tj. doby navrácení Hlučínska 
k Československu.
Proto bylo nutno vybudovat náhrad-
ní trasu. Nově vybudovaná silnice 
vycházela z Hrabovské brány, pro-
cházela dnešní Porubou, Hrabyní, 
Komárovem a končila v Opavě. 
Mezitím došlo k třem dělením Polska 
v letech 1772, 1793, 1795, vedoucí  
k jeho likvidaci. Při prvním dělení  
v r. 1772 byla Rakouskem anektová-
na polská Halič. Proto trasa dálko-
vého silničního spojení vedla z Opa-
vy až ke hranicím Haliče do Bílska. 
Projekt dálkové silnice vypracoval 

na pokyn panovnice Marie Terezie 
27. června 1773 ředitel provin-
cionálního stavebního ředitelství 
Franz von Cerini (viz obr.). Stavba 
byla realizována v rámci koncepce 
budování dálkových silnic Rakous-
ké říši s přednostním právem.
K tomu se pro zajímavost dodává-
vá, že nová silnice měla mimořád-
ný význam také pro počátek rozvoj 
těžby uhlí u Polské Ostravy. Silniční 
prokopáním skalního ostrohu, na 
kterém dnes stojí slezskostravská 
radnice, se zpřístupnilo Trojické 
údolí (dříve Burňa) a tím se ote-
vřela a usnadnila cesta pro odvoz 
vytěženého uhlí z nejstarších štol  
a podějí i z Dolů sv. Trojice a dal-
ších v okolí.
Císařská silnice slouží dodnes  
v původní trase pro hustou silniční 
dopravu.

MAPA. Autor článku Karel Slíva s kopií mapy. Ta nyní bude vystavena ve Slezskoostravské galerii. FOTO/JAN KRÁL

U příležitosti 250. výročí prvního 
písemně doloženého nálezu ka-
menného uhlí u Polské Ostravy  
v r. 1763 je vhodné připomenout 
osobnost amatérského prospektora 
Jana Augustina, původce tohoto 
nálezu. Jak víme, nález uhlí vedl  
k velké přeměně původně zeměděl-
ské krajiny na velkou průmyslovou 
aglomeraci a vytvoření velkoměsta 
Ostravy. 
Jan Augustin žil v letech 1726-1790 
v Lagnově (dnes součást Klimkovic). 
Byl zde mlynářem na vodním mlýně 
u místního rybníka. Jako amatérský 
prospektor snad reagoval na výzvu 
panovnice Marie Terezie k hledání 
uhlí jako náhradu za ubývající lesní 
bohatství. 
Lze se oprávněně domnívat, že Au-
gustin nalezl uhlí u Polské Ostravy 
již o šest let dříve a ohlásil ho včetně 
donesení vzorků vrchnosti panství 
sv. p. Franz Eichendorfa v Trhové 
Sedlnici (dnes Sedlnice). Eichen-
dorf nález oznámil v r. 1757 Morav-
skému místodržitelství v Brně. Pak 
probíhala sedmiletá válka. Pro-
to snad Augustin další oznámení  
o nálezu uhlí zaslal k hornímu soudu  
v Kutné Hoře později až v roce 
1763. Oznámení vyřizoval v Kutné 
Hoře hormistr Johan Alis.
Alis pro úřední ověření nálezu uhlí 

poslal z Kutné Hory do Lagnova  
k Augustinovi svého horníka Josefa 
Vöglera, původem z Báňské Štiav-
nice. Augustin s horníkem šli spolu 
k Polské Ostravě, kde na poli sed-
láka Adámka vykutali kus pěkného 
kamenného uhlí. Stalo se tak patrně 
v říjnu 1763. Došlo k tomu právě 
před 250 lety.
Toto místo nálezu bychom dnes 
hledali ve Slezské Ostravě pod Na-
jmanskou ulici v blízkosti vjezdu  
z Najmanské ulice na slezskoostrav-
ský hřbitov směrem ke krematoriu. 
Později se Augustin potkal v La-
gnově v roce 1772 i s hormistrem  
J. Lutzem, významným polsko-ost-
ravským prospektorem. Stalo se tak 
na Lutzovu žádost. 
Augustin v říjnu 1885 se svými spo-
lečníky, s kterými založil Klimko-
vické těžířstvo, začal dobývat uhlí 
u Polské Ostravy, a stal se tak prv-
ním těžířem v ostravské části revíru. 
Protože těžířstvo nemělo příslušné 
povolení k těžbě od zdejší panské 
vrchnosti, tedy hraběte J. Wilczka  
a dohody s majiteli dotčených po-
zemků nestačily, byli horníci z dolu 
vyhnáni a veškeré zařízení zabave-
no, Těžař Augustin byl po nějakou 
dobu žalařován. Umřel na svém 
mlýně v roce 1790.

Jan Augustin, původce  
prvního písemně  
dokumentovaného nálezu  
uhlí na Ostravsku v r. 1763

NEJSTARŠÍ. Stavební geometrický plán, součást projektu stavby Císařské 
dálkové silnice Opava-Těšín-Bílsko. Autor projektu Franz von Cerini,  
rok 1773. ZA Opava

Karel Slíva



Slezskoostravské noviny po-
kračují v pravidelném zveřej-
ňování jednotlivých okrská-
řů městské policie v obvodu 
Slezská Ostrava. 

Okrsek č. E 05
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (místní části Muglinov, 
Heřmanice a Hrušov).
Ulice:
Klidná, Měsíční, Na Rozhraní, 
Pomezní, Přímá, Slunečná, V Ko-
runce, Volná, Za Dvorem, Boři-
voje Čelovského, Gvužďochova,  
K Lesu, Koněvova, Kotalova, La-
chova, Slávky Budínové, Bažantí, 
Betonářská, Bohumínská, Borodi-
nova, K Důlkům, Kanczuckého, 
Na Liščině, Na Vrchu, Na Vyhlíd-
ce, Orlovská, Podélná, Poslední, 
Pramenná, Růžová, Sodná, Tech-
nická, U Dolu, U Vodárny, Vývoz-
ní, Žalmanova. 
Charakteristika okrsku :
Okrsek je tvořen zástavbou rodin-
ných, finských a činžovních domů, 

jeho součástí je oblast dolní Lišči-
ny, areály garáží, sběrna druhot-
ných surovin, restaurační zaříze-
ní, ústav sociální péče, mateřská 
škola a čerpací stanice. V oblast 
dolní Liščiny dochází k devasta-
ci bytového fondu ve vlastnictví 
RPG, časté je narušování občan-
ského soužití i veřejného pořádku.  
V areálech garáží je častou proble-
matikou majetková trestná činnost 
včetně rozebírání garáží. Firmy, 
sídlící v okrsku, bývají cílem zlo-
dějů, kteří odsud odnáší mnohdy 
kovové věci, které se dají násled-
ně zpeněžit ve sběrně druhotných 
surovin. V jejím okolí je proto 
zvýšená pozornost věnována právě 
pohybu podezřelých osob. V sou-
vislosti s restauračními zařízeními 
dochází k narušování veřejného 
pořádku, zejména k rušení noční-
ho klidu. Často řešenými problémy 
jsou konzumace alkoholu na veřej-
nosti, konflikty mezi občany, opa-
kované zakládání černých skládek. 
Zastávky MHD v okrsku se stávají 
terčem vandalů.   

Okrskář:
str. Martin Fabian

Kontakt na všechny 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)
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•  Masáže – relaxační, medové, 
klasické, baňkování a další. Vá-
noční dárkové poukazy. Nabízí  
studio Kopretina, Modrý pavi-
lon, Chittussiho 9, Sl. Ostrava. 
Tel.: 603 909 748 

 www.masazekopretina.cz.
•  Dámy, pozor! V lednu otvírá-

me na Slezské nový kosmetický 
salon! Využijte zaváděcí ceny  
a objednejte se již v prosin-
ci! Poliklinika Modrý pavilon,  
Sl. Ostrava.

 Tel.: 604 166 425
•  Pedikúra – manikúra Modrý 

pavilon. Chittusiho 9, Sl. Ostra-
va, tel.: 731 414 439

•  Bylinkářství, léčitelství, Poli-
klinika Modrý pavilon, Sl. Os-
trava, tel.: 604 166 425 

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

dáme byty, RD, pozemky, kan-
celáře apod. v lokalitě Slezská 
Ostrava, Ostrava a okolí. 

 Kontakt: Vladimír Lyčka, 
 tel.: 602 772 668
•  DOMY – BYTY – POZEM-

KY, rychle odkoupíme vaši ne-
movitost. Tel.: 602 375 405

•  DOMÁCÍ PÉČE. Nabízíme zdra- 
votně sociální služby pro postižené 
a staré lidi. Tel.: 608 573 783

 okloc@seznam.cz

Upozorňujeme chovatele psů, kte-
ří nechali svého psa označit v le-
tošním roce elektronickým čipem 
a ohlásili to ve stanovené lhůtě  
(tj. do 30-ti dnů od načipování) na 
Úřadě městského obvodu Slezská 
Ostrava, mají v pokladně úřadu 
připraven po 14-ti dnech od ohlá-
šení příspěvek na čipování ve výši 
Kč 100,-. 
Tento příspěvek bude vyplacen 
pouze v letošním roce, nejpozději 
v pondělí 30. 12. 2013.

V roce 2014 již nelze tento příspě-
vek vyplatit ani výše uvedeným 
chovatelům. 
Vyzýváme proto k vyzvednutí 
příspěvku co nejdříve v pokladně 
úřadu ( tel. 599 410 029), budo-
va na náměstí Jurije Gagarina č.5  
v přízemí, a to ve dnech:
pondělí  8.00-11.30 a 12.30-17.00
úterý  9.00-11.30
středa  8.00-11.30 a 12.30-17.00
čtvrtek  9.00-11.30 a 12.30-14.00

Odbor financí a rozpočtu

Inzerce

Důležité upozornění  
chovatelům psů

Krátce
Výzva
Obracíme se na současné i bývalé 
občany Hrušova s žádostí. Pokud 
mají fotografie nebo jiné dokumen-
ty o životě v Hrušově, aby byli tak 
laskaví a zapůjčili je občanskému 
sdružení Senioři Hrušov. Materiály 
budou použity pro připravovanou 
knihu, která vyjde u příležitosti 
10. setkání rodáků a přátel Hrušo-
va na jaře v roce 2015. Materiály 
můžete posílat na adresu: manželé 
Dudkovi, Hladnovská 119 a, Ostra-
va – Muglinov 712 00, případně se 
telefonicky spojit tel: 604 973 492. 
723 490 352.
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděko-
vala třem neznámým, pohotovým  
a ochotným lidem, kteří mi v nedě-
li  3.11. pomohli vstát, když se na 
mě po uvolnění baterií převalil můj 
elektrický vozík. Pánovi též děkuji 
za uchycení baterie (která váží přes 
20 kg). Bez jejich laskavé pomoci 
bych sama nevstala a zůstala bych 
ležet na silnici. Je vidět, že hodní 
lidé ještě nevymřeli. Děkuji. Rad-
mila Bláhová, Ostrava-Muglinov
Koncert
Srdečně zveme všechny posluchače 
a příznivce ZUŠ E. Runda na již tra-
diční  „Vánoční koncert“, který se 
uskuteční 12.12.2013 od 17 hodin  
v sále slezskoostravské radnice. 
V průběhu koncertu se poslucha-
čům představí žáci hudebního a ta-
nečního oboru.

Představujeme okrskáře 
Městské policie Ostrava

Varovná kampaň hasičů

Poskytnutí neinvestič-
ních účelových dotací 
z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostra-
va pro rok 2014:
Zastupitelstvo městského obvo-
du Slezská Ostrava vyhlašuje 
výběrové řízení pro poskytnu-
tí neinvestiční účelové dotace  
z rozpočtu městského obvodu 
Slezská Ostrava pro rok 2014 
v oblasti kultury, sportu a vol-
nočasových aktivit. Přihlášku 
a zásady pro poskytnutí dotace 
naleznete na www.slezska.cz  
v záložce Občan – účelové dota-
ce a granty, případně na odboru 
financí a rozpočtu ÚMOb Slez-
ská Ostrava.
Přihlášky lze podat v termínu do 
16. 12. 2013.

Občanům Ostravy se rozšiřuje mož-
nost odkládání nepotřebného textilu 
pro humanitární účely. Použitelné 
šatstvo, přikrývky, ložní prádlo, 
obuv, tašky, batohy i plyšové hrač-
ky je možno odkládat do speciál-
ních kontejnerů.
V městském obvodu Slezská Ostra-
va jsou tyto kontejnery zatím dva,  
a to ve sběrných dvorech společ-
nosti OZO na ulici Čs. Armády a na 
ulici Frýdecké v Kunčicích.
Svoz tohoto textilu zajišťují pracov-
níci Diakonie Broumov. Použitelný 
textil je poskytnut sociálně potřeb-
ným lidem a zbytek, který nelze 
využít, je zpracován na recyklované 
výrobky.
V celé Ostravě je již 29 kontejnerů 
pro použitý textil, v současné době 

jsou prověřována další místa pro 
rozmístnění kontejnerů ve městě, 
včetně obvodu Slezská Ostrava.

Co vše je možné do kontejneru od-
kládat, čisté a uložené v igelitovém 
obalu:
•  Letní a zimní oblečení (dámské, 

pánské, dětské)
•  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony…
•  Látky o rozměru minimálně 1 m2 

(ne malé odřezky a zbytky látek)
•  Peří, péřové i vatované přikrývky, 

polštáře, deky, spacáky…
•  Obuv (nejlépe svázané gumičkou, 

aby se neztrácely páry)
• Plyšové hračky
•  Tašky, kabelky, batohy (funkční 

tak, aby se daly zapnout)

Hasiči přicházejí s kampaní varující 
před nebezpečnými plyny a požáry 
v domácnostech.
Česká asociace hasičských důstoj-
níků (ČAHD) zahájila letos v létě 
ve spolupráci s Hasičským záchran-
ným sborem (HZS) Moravskoslez-
ského kraje a HZS Olomouckého 
kraje dlouhodobou kampaň, varují-
cí před stále více hrozícím nebezpe-
čím požárů a úniku zemního plynu, 
propan-butanu a oxidu uhelnatého  
v domácnostech.

ČAHD bude informovat v rámci 
kampaně prostřednictvím letáků či 
podrobnými informacemi na svém 
webu. Informativní letáky jsou k dis-
pozici ke stažení a volnému využití 
(vytištění) různými subjekty (obcemi, 
bytovými družstvy apod.) i jednotliv-
ci. Uloženy jsou na webu ČAHD: 
http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Letáky hasičů jsou umístněny ve 
vývěsních skříňkách obvodu Slez-
ská Ostrava a také na webových 
stránkách www.slezska.cz.

Kontejnery pro použitý textil

Přejeme všem našim sponzorům, 
příznivcům a členům 

krásné svátky vánoční
a vše nejlepší v novém roce 2014.
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