
Přesně 1 050 balonků se vzneslo 
v pátek 14. prosince nad slezsko-
ostravskou radnici. Akce nazvaná 
Vypouštění balonků s přáním Jěžíš-
kovi se ve Slezské Ostravě konala již 
po šesté. 
„Postupem času se z této události 
stává tradice. Nejde tak už jenom 
o nějaké rekordy s množstvím ba-
lonků, ale spíše o to, že se v před-
vánočním čase všichni sejdeme, 
vyslechneme si vystoupení dětí 
a popřejeme si hezké Vánoce,“ řekla 

přítomným ředitelka Mateřské školy 
Požární Lenka Anežková.
Akce je součástí projektu Český Je-
žíšek. Během slavnosti píší děti na 
lístečky vzkazy Ježíškovi, ti vylo-
sovaní pak dostávají plyšové hračky 
rovnou na místě. Na schodech slez-
skoostravské radnice vystoupili 
žáci základních i mateřských škol 
Požární, Chrustova i Bohumínská. 
Mladí dobrovolní hasiči z Heřmanic 
v chodbách radnice zatím naplnili 
plynem stovky typicky fialových 

balonků. Ty pak vynesli před rad-
nici a rozdali dětem i dospělým.
 „Doufám, že letos dostanete pod 
stromeček všechny ty mobily, tab-
lety i notebooky, prostě všechno, co 
si moderní děti dnes přejí,“ zdravil 
žáky starosta Ing. Antonín Maštalíř. 
„Mám z dnešní akce nádherný po-
cit. Je vidět, jak se na ni děti každý 
rok těší,“ uvedl místostarosta Ing. 
Petr Janíček.
Děti zatím vyplňovaly na malé 
lístky svá přání směrem k Ježíškovi 

a házely je do speciální bedny. 
Přesně ve 14.15 hodin, stejně jako 
na mnoha dalších místech České 
republiky, vypustili všichni ba-
lonky k nebi. Pak už došlo na lo-
sování těch, kteří svá přání hodili 
do bedny. „To by mě zajímalo, kam 
všechny ty balonky doletí,“ řekl 
sedmiletý Jakub, který přišel před 
radnici se svojí babičkou a sledoval 
nebe tak dlouho, dokud všechny 
vypouštěné balonky nezmizely.

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

editorial

novoroční slovo starosty 

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

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

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

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

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

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

 Marie Stypková

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

Pour Féliciter 
   2011

SLEZSKÁ OSTRAVA/Vše-
chny důležité práce spojené 
s rekonstrukcí slezskoostrav-
ské radnice jsou již hotovy.

Stoletá budova slezskoostravské 
radnice je zrekonstruována. Sta-
rou světlešedou omítku vystřídala 
žlutá. „Při výběru barvy jsme vy-
cházeli z historických předloh. Ta-
kovou barvu měla radnice v době, 
kdy byla postavena,“ informuje 
místostarosta Ing. Petr Janíček. 
Zrekonstruovány a pozlaceny byly 
makovice na střeše budovy, na rad-
nici se rovněž v uplynulých dnech 
vrátily symboly dvou kohoutů. 
„Kohouti plnili úlohu jakýchsi 
ochránců. Měli, a doufáme, že i na-
dále budou odpuzovat hrozbu pří-
padného požáru,“ vysvětluje záměry 
někdejších stavitelů Ing. arch. Tadeáš 
Goryczka, který se na rekonstrukci 
radnice podílí. Kohouti byli na rad-
nici od jejího postavení v roce 1913 
až někdy do sedmdesátých let. „Co 
se s nimi potom stalo, nevíme. Prostě 
zmizeli,“ krčí rameny architekt. 
Aby byl návrat do původní podoby 
památkově chráněné radnice doko-
nalý, přibudou na ní během jarních 
měsíců ještě nápisy, které původně 
byly kolem hodin na věži. „Ku cti 
národa. K prospěchu obce,“ hlá-
saly nápisy. Později byly během let 
překryty dalšími omítkami. „Pro-
blémem je, že k nápisům vlastně 
neexistuje žádná dokumentace, při 

jejich obnově musíme vycházet jen 
z dobových fotografií,“ konstatuje 
architekt Goryczka.
Nový nápis přibyl na východní 
straně budovy. Velká písmena ozna-
mují, že budova je radnicí Slezské 
Ostravy. „Ta holá zeď potřebovala 

nějak v uvozovkách rozbít. Zvolili 
jsme proto nápis, který je již zda-
leka vidět. Myslím, že byl prove-
den velice dobře,“ říká o novince 
místostarosta Janíček. Při vzniku 
radnice východní zeď holá nebyla. 
Zboku stála ještě jedna budova.

Opraveny byly také vstupy do bu-
dovy, podobně jako komíny, římsy 
nebo okenní rámy. „Prakticky je-
diné, co jsme neměnili, je střecha. 
Ta je z kvalitní mědi a vydrží možná 
i další dvě stovky let,“ říká místosta-
rosta Janíček.

Rekonstrukce památkově chráněné 
budovy probíhala pod dohledem 
odborníků z Památkového ústavu, 
finančně se na ní podílelo i město 
Ostrava. /jk/

Přibyli kohouti i nápis, na budovu se vrátila původní barva
Slezská Ostrava zrekonstruovala radnici

REKONSTRUKCE. Slezskoostravská radnice prošla proměnou. FOTO/JAN KRÁL 

1 050 balonků zamířilo k prosincovému nebi

V á ž e n í 
spoluobčané, 
skončil rok 
2012 a při-
chází čas bi-
l a n c ov á n í . 
Snad to ode 
mne nebude 
příliš odváž- 

né tvrzení, když řeknu, že Slez-
ská Ostrava v těchto ekonomicky 
ne zrovna příznivých časech ob-
stála. Přestože náš rozpočet není 
nikterak velký, spousta věcí 
se podařila udělat. Za příklad 
jsem v poslední době často dá-
val Bohumínskou ulici. Směrem 
od Hrušova jsme na Bohumín-
ské opravili bytový dům, okolo 
Domova pro seniory Kamenec 
vznikly nové chodníky, naproti 
pak nelze přehlédnout čerstvě 
opravenou základní školu. Stejně 
tak opraven je podchod a novou 
tvář získává i nedaleké Gagari-
novo náměstí. U konce Bohu-
mínské stojí dnes již opravená 
radnice, kterou zcela správně 
nazývá profesor Jan Hališka 
v tomto vydání Slezskoostrav-
ských novin rodinným zlatem. 
Samozřejmě, že mnoho změn 
a oprav máme teprve před sebou. 
Slezská Ostrava má nejzane-
dbanější bytový fond ve městě, 
tento stav se budeme snažit změ-
nit i v tomto roce. Chceme nové 
chodníky na Frýdecké nebo Še-
novské ulici. Usilovat budeme 
o kruhový objezd u bývalého 
Dolu Petr Bezruč, protože sou-
časná křižovatka je velmi rušná 
a nebezpečná.
 Občané se na nás se svými po-
žadavky obracejí každý den. Na 
splnění všech přání by náš roční 
rozpočet musel být nejméně 
trojnásobný. Naštěstí život není 
jen o penězích. Je také o zdraví 
a o štěstí. Obojího bych Vám přál 
v roce 2013 co možná nejvíce. Ať 
máte ve Slezské Ostravě klidný a 
spokojený život.

Ing. Antonín Maštalíř, 

senátor a starosta Slezské Ostravy

ČESKÝ JEŽÍŠEK. Zazpívat si, dostat balonek, vypustit, vyhrát hračku. To vše šlo před radnicí. FOTO/JAN KRÁL

Slovo starosty

PF 2013! Děti z Mateřské školy Požární přejí všem občanům Slezské Ostravy šťastný Nový rok. FOTO/JAN KRÁL

P F  2013
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Rodiči a jejich nejmenšími dětmi se 
na několik hodin zaplnila v sobotu 
1. prosince obřadní síň slezskoostrav-
ské radnice. Konalo se zde tradiční 
vítání občánků. Rodiče s potomky 
přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila 

Ohnheiserová. Dětem popřála hodně 
štěstí v dalším životě.
Maminky provedly slavnostní zápis, 
děti jim mezi tím pohlídaly budoucí 
zdravotní sestry převlečené do patřič-
ných úborů. Některé z dětí si přitom 

i odpočinuly v kolébce, která je v ob-
řadní síni během vítání občánků vždy 
připravena. Rodiče si z radnice od-
nesli několik drobných dárků, které 
pro děti tradičně dostávají. Mezi nimi 
například dětské hrníčky, bryndák, 
upomínkovou knížku nebo hračku 
z chráněných dílen.
Přivítáno bylo v sobotu během tří 
slavnostních obřadů dohromady 27 
dětí. Ty se narodily v období mezi 
měsíci červencem a zářím. „Další 
vítání občánků by se na slezsko-
ostravské radnici mělo uskutečnit 
9. února. Zvány budou děti narozené 
v měsících říjnu a listopadu,“ uvádí 
referentka ohlašovny a matriky Pav-
lína Volná. 
Upozorňuje přitom na úskalí, se kte-
rými se matrikářky běžně setkávají. 
„Jsme povinni pozvánky na vítání 
občánků poslat přímo na jméno 
dítěte. To se však často jmenuje ji-
nak než rodiče a není uvedeno na 
poštovní schránce. Pozvánky nám 
pak pošta vrací jako nedoručitelné,“ 
konstatuje Volná. Doporučuje proto 
rodičům, aby jména dětí, pokud mají 
jiná příjmení, zavčas na poštovních 
schránkách uvedli. /red/ 

SLEZSKÁ OSTRAVA/Pro-
fesora Jan Hališku ocenilo 
město Ostrava titulem Se-
nior roku 2012, ocenění za 
jeho aktivity se mu dostalo 
také od městského obvodu 
Slezská Ostrava.

Zdá se, že máte za sebou do-
cela rušný rok. Byl jste na ně-
kolik měsíců pověřen řízením 
Janáčkovy filharmonie Os-
trava, na sklonku roku 2012 
pak přišla ocenění ze Slezské 
Ostravy i města… 
Celý rok 2012 považuji za velmi 
intenzivní a také přínosný. Do 
funkce v Janáčkově filharmonii 
jsem byl povolán ze dne na den. 
Je to významná funkce a já si 
zase musel zahrát na mladého…
Myslím, že se mnohé podařilo. 
Nynější ředitel filharmonie Jan 
Žemla realizuje to, co se nám 
spolu s organizačním týmem po-
dařilo rozpracovat. 

Janáčkova filharmonie se 
neztrácí ve světě ani doma. 
Z toho jako emeritní ředitel 
orchestru musíte mít radost. 
Přejí nám okolnosti. Janáčkova fil-
harmonie sklidila úspěch na turné 
v New Yorku, stejně jako v Číně 

a Koreji. Krásné projekty se usku-
tečnily i v Ostravě. Například 
abonentní koncerty s Václavem 

Hudečkem. Nelze zapomenout ani 
na vyprodané koncerty v Gongu 
s Jarkem Nohavicou. S úpravami 

Nohavicových skladeb si filhar-
monie poradila velice dobře. Na-
víc se mezi souborem a Nohavicou 
vytvořil krásný vztah, což je velký 
příslib do budoucna. 

Připravujete pro rok 2013 
další sérii koncertů na slez-
skoostravské radnici? 
Samozřejmě. Pravidelné koncerty 
připravuji s odborem školství 
a kultury již třináctým rokem. Le-
tos přijedou takové hvězdy jako 
Václav Hudeček nebo Lenka Fili-
pová. Na radnici hrají opravdu špič-
koví umělci, protože její prostředí 
si vynikající výkony jednoduše 
zaslouží. 

Chcete nějak komentovat 
ocenění, které se vám na rad-
nici dostalo? 
Velice si toho vážím. Koncerty ve 
Slezské Ostravě pořádám velice 
rád a pořádal bych je i bez oce-
nění. Vidím ale, že vedení obvodu 
si všímá lidí, když dělají něco na-
víc. To mne těší. 

A do třetice o radnici. Všiml 
jste si, jak budova vypadá po 
rekonstrukci? 
Radnice, to je naše pýcha. Já se 
300 metrů od ní narodil, v domě, 

který stával vedle bývalé spoři-
telny na Bohumínské ulici. V ob-
řadní síni radnice jsem se také 
ženil. Radnice je nádherou, kterou 
zde před sto lety postavili. Je s ní 
spojená také odpovědnost pro lidi 
ve vedení obvodu, protože musí 
o to rodinné zlato – nechci říci ani 
stříbro – řádně pečovat. Rekon-
strukce dopadla nádherně. Navíc 
tím, že vedení obvodu řadu let 
umožňuje pořádat v radnici kon-
certy, naplňuje i poslání budovy. 
Totiž, že radnice není jenom úřad, 
ale že jde rovněž o významnou 
kulturní instituci. Slezská Ostrava 
tak vzkazuje veřejnosti, že je ob-
vodem, který si kultury váží.
 /jk/

Významného hudebníka a pedagoga ocenilo město i městský obvod 

Profesor Hališka. Radnice je rodinné zlato

SENIOR ROKU. Profesor Jan Hališka ze Slezské Ostravy má za sebou 
úspěšný rok. FOTO/JAN KRÁL

Dne 6. prosince navštívil ubytovnu 
Family v Kunčicích ve Slezské Os-
travě Mikuláš, anděl a čert. Vše 
proběhlo v prostorách ubytovny, 
kde rodiny bydlí. Děti byly z ná-
vštěvy velmi překvapené. Miku-
láše a anděla děti přivítaly kladně 
a byly nadšené. O kostýmy se 
zasloužil majitel ubytovny Milan 
Šuster. Čert přišel také, ale neměl 

nic na práci se zlobícími dětmi. 
Ty, co zlobily, slíbily, že budou po-
slouchat nejen své rodiče, ale i ve 
škole a školkách. Aby děti dostaly 
své balíčky, měly připravené bás-
ničky, písničky i říkanky. Samo-
zřejmě, že dostaly za své výkony 
odměnu, o kterou se zasloužily 
rodiče dětí a Poradna pro občan-
ství/Občanská a lidská práva. Vše 

skončilo vystoupením dětí taneč-
ního souboru, kdy si zatancovali 
také Mikuláš, anděl a čert. 

Miroslava Majovská, 

Poradna pro občanství/Občanská 

a lidská práva

Oslava Mikuláše na ubytovně Family

Dne 6. prosince připravili pracovníci 
Azylového domu pro děti a jejich ro-
diče mikulášskou besídku. Čtvrteční 

odpoledne tak všichni uživatelé 
služby strávili příjemným posezením 
s pohoštěním u společného stolu. 
Dorazil rovněž očekávaný Mikuláš 
s čertem. Každé dítě po přednesu 
básničky či zazpívání písničky ob-
drželo mikulášský balíček s překva-
pením. Společného setkání se letos 
opět zúčastnil radní Radomír Man-
dok, Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí 
odboru sociální věcí a další zaměst-
nanci výše uvedeného odboru měst-
ského obvodu Slezská Ostrava.

Bc. Darina Kolková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

Mikulášská besídka 
v Azylovém domě

VÍTÁNÍ. Při obřadu na radnici se dětem věnují i budoucí zdravotní sestry. 
 FOTO/JAN KRÁL

MIKULÁŠ. Mikulášská besídka 
v Azylovém domě. FOTO/ARCHIV

Prosincové vítání občánků

Profesor Jan Hališka se narodil 
v roce 1942 ve Slezské Ostravě, 
kde dodnes žije. Jako violon-
cellista a pedagog vystupoval 
a působil v mnoha zemích světa. 
V letech 1995–2004 byl ředi-
telem Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. V roce 2012 řídil fil-
harmonii opět, než byl jmenován 
její nový ředitel. Organizuje pra-
videlné koncerty ve slezskoost-
ravské radnici.
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Dne 6. prosince se uskutečnila mi-
kulášská besídka také v domě s pe-
čovatelskou službou Hladnovská 119 
v Muglinově. Děti z Mateřské školy 
Požární si připravily pro obyvatele 
DPS příjemné dopolední vystoupení 
plné písniček a básní. Mikulášské 

besídky se zúčastnilo celkem pat-
náct dětí za doprovodu paní ředitelky 
a učitelek MŠ. Jako poděkování za 
připravený program byly dětem pře-
dány připravené mikulášské balíčky.

Bc. Darina Kolková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

Besídka v DPS Hladnovská

 

BESÍDKA. Děti z MŠ Požární vystoupily v DPS Hladnovská. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Vedení 
městského obvodu ocenilo 
ve středu 12. prosince obča-
ny, kteří se zasloužili o rozvoj 
či propagaci Slezské Ostravy 
v roce 2012.

Poprvé byli takto oceněni občané 
před pěti lety. Ve Slezské Ostravě 
se tak zrodila nová tradice. „Sna-
žíme se poděkovat za práci, kte-
rou jste za celý rok udělali,“ vítala 
hosty v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnice místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. Oceněným gratu-
lovala také radní MVDr. Barbora 
Jelonková. 
Ocenění získali již tradičně pa-
mětní list, pamětní minci i drobný 
dárek. Mezi oceněnými byl napří-
klad veterinář MVDr. Jan Nytra, 
žák ZŠ Bohumínská, recitátor a he-
rec Radek Slaný, autor historických 
materiálů ve Slezskoostravských 
novinách Česlav Piętoň nebo žáci 
ZŠ Bohumínská, kterým se poda-
řilo výrazně uspět v soutěži České 
televize Bludiště.
„Do soutěže jsme se přihlásili na 
zkoušku, přitom jsme s převahou 
vyhráli. Naše žáky to stálo spoustu 
úsilí, v soutěži se řeší vědomostní 
úlohy z přírodovědy, zeměpisu 
a dalších oblastí,“ konstatovala uči-
telka Mgr. Věra Kozubová, která 
byla rovněž mezi oceněnými. „Beru 
to jako ocenění pro celý kolektiv 

pracovníků školy, kteří se na práci 
s žáky podílejí,“ řekla učitelka.

Box, fotbal, jezdectví
Ocenění si ze slezskoostravské rad-
nice odnesl i Robert Bilík, který je 
velkou českou boxerskou nadějí. Je 
mistrem ČR do 69 kilogramů, pro-

bojoval se mezi třicet nejlepších 
boxerů světa na mistrovství světa 
v Baku v Azerbajdžánu, je účast-
níkem mistrovství Evropy v Tu-
recku. Už druhým rokem trénuje 

a boxuje v muglinovské sokolovně 
v klubu Boxing Ostrava. „Panuje 
dobrá atmosféra, je fajn, že jsem 
to tady mohl poznat,“ komentoval 
oceňování občanů slezskoostrav-
ský boxer.
Došlo i na fotbalisty. A to zejména 
z oddílu TJ Jiskra Hrušov, který 

oslavil šedesát let svého trvání. „Je 
to pěkné. Ani jsem to nečekal. Jde 
vlastně o první ocenění za dobu, co 
jsem u fotbalu. A s fotbalem jsem 
přitom začínal už v sedmi letech,“ 

komentoval ocenění padesátiletý 
Miroslav Makula, dříve hráč a tre-
nér, dnes funkcionář hrušovského 
fotbalu. Klub podle Makuly v sou-
časné době nezažívá snadné časy. 
„Stále bojujeme o finance a také 
o pozemek, na kterém je naše hřiště. 
Bohužel, nejsme jeho majitelé, ale 
fotbal se hraje naštěstí dál,“ uvádí 
Makula. Muži hrají nejnižší měst-
skou soutěž. „Chtělo by to omladit, 
nějakého zkušenějšího hráče. Na 
druhou stranu, kdo na tu škváru 
do Hrušova půjde?“ přemýšlel 
Makula. Situace však není bez-
nadějná. Tým je na čtvrtém místě 
tabulky a má šanci postoupit do 
vyšší soutěže. „Navíc na nás stále 
chodí fanoušci. Někteří důchodci 
už dlouhodobě. To víte, že fotbalu 
rozumějí nejlépe, na lajně je přece 
chytrý každý,“ smál se Makula.
Dalším z oceněných byl Miroslav 
Šrubař z jezdeckého klubu Muš-
ketýr. Šrubař je trenérem mladých 
dívek v jezdecké akrobacii – vol-
tiži. „Na mistrovství Evropy ve 
slovenském Pezinoku jsme měli 
nominována dvě děvčata ve věku 
12 a 14 let. Kvůli zranění se však 
mohlo zúčastnit jen jedno děvče, 
skončilo na pátém místě,“ řekl Šru-
bař. Ve Slezské Ostravě působí od 
jara 2012. „Hledali jsme místo, kde 
se dětem věnují. Nic podobného 
v Ostravě ani jejím okolí jako právě 
v Mušketýru není. Ostatní jízdárny 

pracují na komerční bázi, Mušketýr 
je v tomto ohledu opravdu výji-
mečný,“ konstatoval Šrubař. „Muš-
ketýr má nejvíc dětí, které se věnují 
jezdeckému sportu. Podmínky jsou 
skoro celý rok dobré. Až na zimu. 
Chybí hala a my musíme tréno-
vat v tělocvičně. Pochopitelně bez 
koní,“ litoval oceněný trenér jez-
deckých akrobatek. 

Pro děti z Kunčiček
Zděněk Skalka se stará o děti 
v Kunčičkách. Díky tomu se také 
ocitl na seznamu oceněných. „Vě-
nuji se mládeži a velmi mne to baví. 
Práce s dětmi mi přijde důležitá. 
Jednou z nich přece budou dospělí 
a stanou se sami tváří Kunčiček,“ 
řekl Skalka, který pracuje s dětmi 
i v nových prostorách nízkopraho-
vého centra Horizont. „Máme tam 
kroužky vaření, keramiky, fotbalu 
nebo turistiky. Právě nedávno jsme 
byli s dětmi na výletě v Praze. 
Měly to jako odměnu za celý rok. 
Navštívili jsme v Praze i Jedličkův 
ústav nebo onkologické dětské od-
dělení. Děti mezi sebou posbíraly 
plyšové hračky a nemocným dětem 
do Prahy je dovezli,“ líčil Zdeněk 
Skalka aktivity malých turistů. 
„Jinak už jsme byli taky na Pus-
tevnách nebo v Teplicích nad Beč-
vou. Častým cílem našich výprav 
bývají i různé rozhledny,“ doplnil 
Skalka. /jk/

SLAVNOST. Ocenění i jejich příbuzní a známí zaplnili obřadní síň radnice. 
 FOTO/JAN KRÁL

Na slezskoostravské radnici se sešli pedagogové, sportovci i umělci 

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2013
Dne 13. prosince byl předložen 
na jednání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slezská Ostrava ná-
vrh rozpočtu pro rok 2013 a byl na 
tomto jednání zastupiteli schválen. 
Rozpočet byl sestaven v souladu 
s  obecně  závaznou  vyhláškou 
města Ostravy č. 11/2000 – Statut 
města Ostravy, v platném znění, dle 
platné  metodiky sestavování ná-
vrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2013 a v souladu se 
Směrnicí pro nakládání s finanč-
ními prostředky, evidencí majetku 
a postupy v účetnictví. 
K sestavení rozpočtu pro rok 2013 
byly použity návrhy a podklady 
jednotlivých odborů a bylo přihléd-
nuto k předpokládanému výsledku 
hospodaření dosaženého v roce 
2012. Vycházelo se ze schváleného 
rozpočtu roku 2012.  
Rozpočet příjmů  –  celkové  zdroje 
(208 090 tis. Kč) a výdajů (208 090 
tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný.
Celkové příjmy roku 2013 jsou cca 
o 13,5 mil. Kč vyšší než v roce 

2012. Toto zvýšení je způsobeno za-
pojením předpokládaného přebytku 
z roku 2012 ve výši 15 mil. Kč. Ji-
nak předpokládáme ostatní příjmy 
ve stejné výši jako v roce 2012. 
V rozpočtu nejsou uvedeny příjmy 
z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy 
jdou přes finanční úřady na statu-
tární město Ostrava, které je pro 
jednotlivé městské obvody přeroz-
děluje dle připravované metodiky. 
Pokud tyto příjmy město zašle, 
budou pak zapojeny do rozpočtu, 
a to pravděpodobně na veřejně pro-
spěšné účely.
Ve výdajích je návrh rozpočtu kon-
struován tak, aby byla zajištěna 
vyrovnaná bilance příjmů a výdajů 
městského obvodu. V porovnání 
s rozpočtem roku 2012 jsou výdaje 
rovněž vyšší o 13,5 mil. Kč. Na po-
ložce rezervy je ponechána částka 
cca 9 mil. Kč.      
Všechny výdajové položky jsou 
tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnut-
nější provoz úřadu a byly pokryty 
základní požadavky jednotlivých 

odborů pro zabezpečení jejich čin-
ností. Výdaje všech odborů byly 
rozpočtovány ve výši schváleného 

rozpočtu na rok 2012 a požado-
vané zvýšení rozpočtu bylo nutno 
řádně odůvodnit. Můžeme říci, že 

téměř všechny odbory mají výdaje 
pro rok 2013 navýšené. U odboru 
vnitřních věcí je částka na položce 

platy a pojištění snížena o cca 2 mil. 
Kč. V tomto snížení se odrazily 
organizační změny a snížení stavu 

zaměstnanců v roce 2012. V prů-
běhu roku 2013, pokud dojde k na-
výšení příjmů (případný přebytek, 
dotace, zvýšení daně z nemovitosti, 
prodeje apod.), budou jednotlivé 
odbory dokrývány, zejména odbor 
TSB – opravy a udržování, odbor 
TSKZaH – opravy a udržování, ná-
kup služeb a odbor investiční (do-
tace zejména ze SMO).
V rámci našeho rozpočtu jsou fi-
nancovány i naše příspěvkové orga-
nizace, tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 
2012 je i v letošním roce pro každou 
příspěvkovou organizaci stanoven 
příspěvek a rovněž závazný ukaza-
tel (částka na energie – teplo, plyn, 
voda, el. energie, odpisy a plavecký 
výcvik), který organizace nesmí 
překročit. 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na 
úřední desce od 26. 11. 2012 do 
14. 12. 2012 a schválený rozpočet 
naleznete na naší internetové adrese 
www. slezska.cz.

Ing. Jiřina Gáliková, 

vedoucí odboru financí a rozpočtu

Ocenění občanů. Popáté v historii Slezské

SCHVÁLENO. Představitelé Slezské Ostravy schválili rozpočet obvodu pro 
rok 2013. FOTO/JAN KRÁL

MIROSLAV MAKULA. Oceněn za práci v TJ 
Jiskra Hrušov.

ROBERT BILÍK. Oceněn za úspěchy v boxu. MIROSLAV ŠRUBAŘ. Oceněn za práci v SK 
Mušketýr.

ZDENĚK SKALKA. Oceněn za práci s dětmi.
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Děti z MŠ Jaklovecká se zúčast-
nily výtvarné soutěže o nejhezčího 
papouška Puntanáska, kterou vy-
hlásilo rodinné centrum Puntanela 
z OC Nová Karolina. Úkolem bylo 
vyrobit originálního papouška, 
odevzdat v rodinném centru a če-
kat, zda se právě jejich papoušek 
bude porotě líbit.
Puntanela vybrala z asi 120 přícho-
zích papoušků nejhezčích 50, mezi 
které se náš papoušek dostal, a pak 
už vše bylo na veřejnosti, aby roz-
hodla o deseti nejkrásnějších, kteří 
si rozdělí výhru.
Papoušek skvěle obstál i tento-
krát, a tak jsme se 15. listopadu 

odpoledne vydali s dětmi přímo 
za papouškem Puntanáskem pře-
vzít si krásnou cenu, kterou je šek 
na hračky v hodnotě 2 000 korun 
a certifikát opravňující všechny 
děti ze školičky k dvouhodinové 
návštěvě hracího centra. Předá-
vání si děti náležitě užily, vyfotily 
se s obřím papouškem, maskotem 
Puntanely, pohrály si, zasoutěžily 
a měly také možnost si vyzkoušet 
hračky zdejší prodejny při probíha-
jícím festivalu hraček. Toho všichni 
s radostí využili a s úsměvem na 
tváři opouštěli centrum se svými 
rodiči, kteří si děti vyzvedli.  

Denisa Kalvar, MŠ Jaklovecká

MŠ Koblov pořádá každý rok na 
zimním stadionu v Bohumíně ně-
kolik sobotních bruslení pro děti, 
jejich rodiče a známé. Ani tento 
rok nechybělo Mikulášské brus-
lení s čerty. Děti musely projet 
„pekelnou dráhu“ a za odvahu 
dostaly malou pozornost. Všichni 
měli dobrou náladu a rádi jsme 
viděli i děti, které navštěvovaly 
naši školku v minulých letech.

Martina Blahutová, MŠ Koblov

Mikulášské bruslení s čerty

NA BRUSLÍCH. Děti z Koblova 
bruslily v Bohumíně i s čerty. 
 FOTO/ARCHIV

PUNTANELA. Děti vyrazily do nového nákupního centra. FOTO/ARCHIV

Před Vánocemi se děti ve škole 
učily, které tradice se k tomuto 
svátku váží. Žáci 7. a 8. třídy, kteří 
se učí ruský jazyk, projevili zájem 
dovědět se, jak tyto vánoční svátky 
a vítání nového roku probíhají 

v Rusku. Proto společně se svými 
vyučujícími, sourozenci a rodiči 
využili pozvání občanské společ-
nosti Ruský dům, která již druhým 
rokem zve ruského Dědu Mráze na 
setkání s dětmi, aby mu sdělily svá 

přání, jaké dárečky by chtěly pod 
stromečkem dostat. Toto setkání 
se uskutečnilo v neděli odpoledne 
2. prosince v budově Technopro-
jektu. Atmosféra a nálada byla 
vynikající, děti přednášely ruské 
básničky, společně zpívaly pís-
ničku o Joločkje a Děda Mráz je za 
to odměňoval drobnými dárečky. 
Navzájem si dávaly hádanky a na-
konec si společně i zacvičily. A tak 
při konzumaci cukroví, čaje a dal-
ších dobrot se setkání naplnilo 
a Děda Mráz musel putovat zase 
dál za dalšími dětmi.
Celá akce probíhala za účasti ho-
norárního konzula Ruské fede-
race pana Ing. Aleše Zedníka, 
náměstka hejtmana Moravskoslez-
ského kraje pana Ing. Ivana Stra-
choně, zástupců společnosti Ruský 
dům v čele s docentkou Tamarou 
Jakovlevnou Galyninou a vyučují-
cích naší školy – učitelem ruského 
jazyka Mgr. Pavlem Molnárem 
a dále Mgr. Lianou Svobodovou 
a Mgr. Danou Sliwkovou.

Mgr. Pavel Molnár, ZŠ Bohumínská

Setkání s Dědou Mrázem

DĚDA MRÁZ. S žáky studujícími ruštinu na ZŠ Bohumínská se sešel Děda 
Mráz. FOTO/ARCHIV

První ročník Slezskostravských 
vánočních trhů byl uspořádán 
městským obvodem Slezská Os-
trava ve dnech 8.–9. prosince. 
Naše škola, stejně jako ostatní ZŠ 
a MŠ v obvodu, byla přizvána, aby 
vystoupením žáků zpestřila ne-
dělní pohodu na vánočních trzích. 
A s čím jiným vystoupit v době ad-
ventu než s pohádkou a koledami? 
Žáci 8. ročníku nastudovali po-
hádku o Šípkové Růžence opravdu 
netradičně. Trochu pantomimy, 
trochu současné hudby a trochu 
legrace a pohádka dostala zbrusu 
novou podobu. Po pohádce přišel 

čas na koledy. Sedmáci naší školy 
nejen zazpívali, ale taky zatančili. 
Sami se doprovázeli na drobné hu-
dební nástroje. A taky nechyběla 
legrace, pláč jejich malého Ježíška 
rozesmál všechny. 
Nedělní dopoledne bylo pořádně 
mrazivé, ale účinkující rozehřáli 
nejen sebe, ale hlavně diváky, 
mezi nimiž nechyběli rodiče a přá-
telé našich žáků. Hned po vystou-
pení byly děti odměněny horkým 
čajem a sladkostí. Ale myslím, 
že největší odměnou byl potlesk 
a úsměv diváků.
 Mgr. Hana Kuřilová, ZŠ Pěší

Žáci na vánočních trzích

NA TRZÍCH. Během vánočních trhů 
nechyběla pantomima ani koledy. 

Kdo nelenil, ten si s námi zabruslil 
a prožil příjemné sobotní dopoledne 
24. listopadu na zimním stadionu 
v Bohumíně. Autobus všechny rodiče 
a děti dovezl od Mateřské školy Bo-
humínské až na místo, ale poté se již 
musel každý spoléhat na své vlastní 
nohy. Někdo to pořádně rozjel a ten, 
kdo s tím měl trochu problémy, využil 
pomocných držátek nebo mantinelu. 
Svou odvahu předvedly děti plněním 
soutěžních úkolů, za které obdržely 
nejen sladké odměny, ale i drobné 
dárky. Za zdařilou akci děkujeme 
všem zúčastněným a především sta-
tutárnímu městu Ostrava, které celý 
projekt finančně podpořilo.

Bc. Milena Kolková, 

ředitelka MŠ Bohumínská

Školička na bruslích

Na ZŠ Bohumínská se konal 20. 
prosince již šestý ročník Vánoč-
ního čtení. Letošním tématem byly 
pohádky H. Ch. Andersena. Žáci 
všech věkových kategorií – od prv-
ňáčků až po deváťáky – přinesli 
oblíbené pohádky pana Ander-
sena, ze kterých postupně předčí-
tali spolužákům. Děti, které právě 
nečetly, si v netradičně pojmeno-
vaných třídách užily předvánoční 

odpoledne a večer. Zazpívaly si 
vánoční písně, stromek zdobily 
medovými perníčky, vyráběly 
vánoční ozdoby. Společně se pak 
asi šedesát dětí prošlo ztemnělou 
školou jen s prskavkami. Po čte-
nářském maratonu si na závěr děti 
zazpívaly koledy a po poslední po-
hádce na dobrou noc se pak všichni 
uložili ve škole ke spánku.

Mgr. Věra Kozubová, ZŠ Bohumínská

Děti chtějí ve škole i spát

Na ostrově Puntanela
Tímto pozdravem přivítali žáci 
8. třídy 22. listopadu budoucí 
předškoláky. Stalo se již tradicí, 
že naše škola ZŠ Pěší úzce spo-
lupracuje s okolními mateřskými 
školami Jaklovecká, Komerční 
a Keramická. A tak i tentokrát 
v rámci projektu Brzy budu školá-
kem, který zaštiťují paní učitelky 
Faldynová, Stará a Horehleďová, 

se přišli malí budoucí školáci po-
dívat do „opravdové školy“. Tady 
na ně čekali jejich starší kamarádi, 
kteří se pochlubili pěknou školou, 
spoustou zábavných her a soutěží. 
Děti si v hodině paní učitelky Fal-
dynové mohly vyzkoušet interak-
tivní tabuli i kresbu. Za odměnu 
dostaly kromě sladkostí i mas-
koty školy. Všichni se zapojili 
s ohromným nasazením a radostí. 

Mgr. Hana Stará, ZŠ Pěší 

Ahoj u nás

VE ŠKOLE. Předškoláci si vyzkoušeli 
velikost školních lavic.  FOTO/ARCHIV

V úterý 4. prosince proběhla ve 
školní družině na Pěší Čertovská 
besídka, které se zúčastnilo 32 ma-
lých čertů a čertic. Děti si zatančily, 
zasoutěžily a nechyběla ani Miku-
lášská nadílka za přítomnosti Mi-
kuláše, čerta i anděla v podání žáků 
naší 8. třídy. 

Lenka Rastočná, ZŠ Pěší

Čertovská besídka

BESÍDKA. Tři desítky malých čertů 
a čertic na Pěší. FOTO/ARCHIV

SPANÍ. Kvůli Vánočnímu čtení děti ve 
škole dokonce i spaly. FOTO/ARCHIV

BRUSLENÍ. Děti z Bohumínské se 
v Bohumíně rozjely. FOTO/ARCHIV

Chlapci DDŠ a ZŠ Jeseninova 4 
Ostrava-Kunčice ve svých vý-
chovných aktivitách již několik 
let pracují v dřevařské dílně pod 
vedením pana Oldřicha Herziga 
ze Slezské Ostravy. Práce se dře-
vem je uchvátila, a proto s nadše-
ním uvítali možnost exkurze do 
chráněných dílen Charity Sv. Ale-
xandra na Holvekově ulici v Kun-
čičkách. V rámci výuky pracovního 

vyučování se mohli podívat, jak to 
vypadá nejen v truhlářské dílně, 
kde se vyrábí a opravuje nábytek, 
obdivovat dílenské zařízení, ale 
prohlédli si i dílnu textilní výroby. 
Tady se seznámili s vyráběným 
sortimentem, ze kterého je nejvíce 
zaujaly textilní hračky. Zvířátka 
a jiné dětské motivy chlapce na-
dchly. Jejich obdivu pracovnice 
dílny neodolaly a každý z chlapců 

si mohl vybrat nějakou hračku na 
památku.
V besedě s ředitelem zařízení Ing. 
Pavlem Foltou se dozvěděli také 
něco o vzniku zařízení, o součas-
ných aktivitách chráněných dílen, 
prohlédli si historické i soudobé 
fotografie objektu.
Do školy se vraceli plni zážitků 
a radosti z milých dárečků.
Mgr. Ludmila Resutíková, ZŠ Jeseninova

Poděkování Charitě sv. Alexandra
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KUNČIČKY/Zrekonstruovaná 
pobočka městské knihovny 
byla 29. listopadu otevřena 
v Kunčičkách.

Pobočka knihovny sídlí ve stejném 
domě jako Nízkoprahové a pora-
denské centrum, které provozují 
městský obvod Slezská Ostrava 
spolu s Diecézní charitou ostrav-
sko-opavskou. Dům na ulici Hol-
vekova 44 prošel v uplynulých 
měsících důkladnou rekonstrukcí, 
pobočka knihovny v Kunčičkách 
byla od března uzavřena.
„Jsem moc rád, že se vše povedlo. 
Paní ředitelka knihovny měla 
eminentní zájem, aby knihovna 
vypadala pěkně, a já myslím, že 
i pěkně vypadá,“ řekl při otevření 
zrekonstruovaných místností 
knihovny místostarosta Ing. Petr 
Janíček.
„Ve Slezské Ostravě jsme vždy našli 
otevřené dveře. Na úřadě nás vždy 
vyslechnou, bez nich bychom ne-
zmohli nic,“ konstatovala ředitelka 

Městské knihovny Ostrava Mgr. 
Miroslava Sabelová.
Počet poboček městské knihovny 
ve Slezské Ostravě se tak opět ustá-
lil na čísle tři. Největší je pobočka 
na Hladnovské 49, kromě Kunčiček 

ještě funguje i pobočka v Heřmani-
cích na Vrbické ulici.
Knihovna získala nové moderní vy-
bavení z rozpočtu statutárního města 
Ostrava. „Mladší kolegyně berou 
jako normální, že se knihovna opraví, 

ale já se v knihovnách pohybuji od 
70. let, takže to umím ocenit. Pama-
tuji, jak se ještě v Kunčičkách topilo 
v kamnech, takže z mého pohledu 
je rekonstrukce velmi povzbudivá,“ 
řekla vedoucí knihoven ve Slezské 
Ostravě Bc. Jarmila Burešová.
Knihovnice nyní připravují řadu 
aktivit pro děti z místní základní 

a mateřské školy a také pro děti 
z dětského domova v Kunčicích. 
V knihovně před rekonstrukcí bylo 
otevřeno jen dvakrát v týdnu, nyní se 
otvírací doba zdvojnásobila na čtyři 
dny. „Zavřeno je ve středu, ale to 
vůbec neznamená, že v ten den bude 
knihovna prázdná. Své schůzky zde 
bude mít například Dámský čte-
nářský klub, který v knihovně už 
řadu měsíců funguje,“ vysvětlila 
Burešová.
V knihovně je nyní na několika pa-
nelech i výstava věnovaná historii 
knihovnictví v Kunčičkách. První 
knihovna zde fungovala již v roce 
1920. „Podařilo se nám projít archiv 
městské knihovny a zrovna o Kun-
čičkách je tam veliká složka,“ infor-
movala Burešová. /jk/

Pobočka na ulici Holvekova má otevřeno čtyři dny v týdnu

Knihovna v Kunčičkách znovu funguje

V NOVÉM. Ředitelka Městské knihovny Ostrava Mgr. Miroslava Sabelová 
spolu s místostarostou Ing. Petrem Janíčkem hodnotí novou knihovnu. 
 FOTO/JAN KRÁL

Divadlo Silesia z Heřmanic se zapo-
jilo do nového projektu Kulturního 
domu v Michálkovicích nazvaného 
Divadlo U stolu. Manželé Ludmila 
Forétková a Jiří Vobecký provozují 
Divadlo Silesia se sídlem v Heřma-
nicích od roku 2010. Jde o jediný 
profesionální divadelní soubor ve 
Slezské Ostravě. Nyní zahajují třetí 
rok svého působení.
„Letos opět chystáme řadu předsta-
vení v Kulturním domě v Michál-
kovicích. Rádi bychom také hráli 

ve Slezské Ostravě, ale bohužel zde 
není vhodný sál,“ konstatuje Jiří 
Vobecký. Divadlo Silesia má v sou-
časné době na repertoáru pět diva-
delních her a dvě pohádky. Kromě 
Ostravy je mohou diváci často vidět 
i v okolních městech regionu. Spolu 
s manželi vystupují v jednotlivých 
inscenacích i další profesionální 
umělci nebo studenti Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava.
„Rozhodli jsme se zapojit do no-
vého projektu Kulturního domu 

v Michálkovicích, který se jmenuje 
Divadlo U stolu. Kromě našeho di-
vadla Silesia vystoupí v Michálkovi-
cích v rámci tohoto projektu do konce 
sezóny například Slezské divadlo 
v Opavě nebo ostravské ochotnické 
Divadlo Devítka,“ říká o letošních 
novinkách v divadle Silesia Ludmila 
Forétková. Diváci mohou v Michál-
kovicích sledovat představení – jak 
už název projektu napovídá – přímo 
u stolu i s oblíbenými nápoji. Po-
dobně funguje například pražské Di-
vadlo Ypsilon. Přitom cena za jedno 
představení je 60 korun, předplatné 
pak činí 300 korun.
Hned ve čtvrtek 31. ledna je na pro-
gramu právě Divadlo Silesia s hrou 
Karla Hoffmanna Vrabčák Edith. 
„Představení pojednává o životě 
francouzské šansoniérky Edith 
Piaf. Celá hra je provázena šan-
sony slavných francouzských in-
terpretů,“ informuje Jiří Vobecký. 
Další vystoupení Divadla Silesia 
se v Michálkovicích uskuteční ve 
čtvrtek 14. března. Půjde o hudební 
revue Šest žen Jindřicha VIII. au-
torů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. 
Ve čtvrtek 23. května pak Divadlo 
Silesia uvede muzikál Miroslava 
Horníčka a Pavla Dostála Dva na 
smetišti. /jk/

Divadlo Silesia. Nový projekt U stolu

SILESIA. Jediný divadelní profesionální soubor ve Slezské Ostravě chystá 
nový projekt. FOTO/ARCHIV

Cyklus komorních koncertů 2013, 
který se koná za podpory statutár-
ního města Ostravy ve slezskoost-
ravské radnici, začíná novoročním 
koncertem 16. ledna 2013 v 19 ho-
din. Představí se nám houslistka 
Ivana Tomášková, od roku 2001 
žijící v Austrálii, a klavíristka Re-
nata Ardaševová. 
V prostorách obřadní síně si po-
slechneme např. Rumunské tance 
Bély Bartóka, Summertime Ge-
orge Geschwina a Sonátu F dur 
Jarní Ludwiga van Beethovena. 
Vstupenky za 100 Kč si můžete 
zakoupit ve slezskoostravské rad-
nici v kanceláři číslo 8. Případné 
dotazy vám zodpovíme a vstu-
penky zarezervujeme na tel. 599 
410 081 nebo 599 410 426. Více na 
www.slezska.cz.

Pozvánka na koncert

Otevírací doba knihovny 
v Kunčičkách:
Po a Čt 8.00–12.00, 13.00–17.00
Út a Pá 8.00–18.00, 13.00–15.00 

Výstava ostravského fotografa 
Jakuba Kotase nazvaná Cesty za 
obzor se po 6. lednu přesouvá ze 
Slezskoostravské galerie do Bohu-
mína do tamního Salónu Maryška. 
Výstava Jakuba Kotase, který je ro-
dákem ze Slezské Ostravy, měla ve 
Slezskoostravské galerii nebývalý 
úspěch. Zahájena byla 6. listopadu 
a fotograf zde vystavoval fotografie 
ze svých cest po Spojených státech 
i Evropě. „Jsem opravdu rád, že 
výstavu navštívilo tolik lidí,“ kon-
statoval Jakub Kotas, který se po 
letech života ve Spojených státech 
vrátil s rodinou zpět na Ostravsko. 
Svá díla vystavuje i na webových 
stránkách www.jkotas.com. /jk/

Jakub Kotas. Stěhování do Bohumína

RODÁK. Jakub Kotas zahajuje výstavu ve Slezskoostravské galerii. Měla 
úspěch. FOTO/JAN KRÁL

Leden v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUgLINOV
3) NĚMECKO – zábavný test pro děti, během půjčování
Jakých ryb je v potoce nejvíce? – zábavný kviz, během půjčování
Kalendář  na  celý  rok  –  vyrábíme nástěnný kalendář – měsíc leden,  
pondělí 14. 1., 14.00–16.00 hodin
Třetí galaxie – knihovnické setkávání pro seniory, středa 23. 1., 9.00 hod.
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 28. 1., 15.00 hod. během půjčování
Kouzlo zimní přírody – výstava fotografií, během půjčování
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: Táňa Kubátová, Petra 
Braunová, během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Sladké sny – výtvarná dílna pro děti, vyrobíme si voňavý polštářek, úterý 
22. 1. během půjčování
Máte rádi křížovky? – luštění s tajenkou, během půjčování
Hrajeme si v knihovně – zábavné odpoledne, během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub – 1. setkání Dámského čtenářského klubu v roce 
2013, 23. 1. 2013, 8.00–9.30 hodin
Naše rodačky za/na hranici – výstava knih a materiálů o ženách, které 
žily/žijí „tam a přece pořád tady“, během půjčování
KOLOTOČ POZNÁNÍ – 1. část: leden–březen, LITERATURA
Pohádky před spaním – test na téma „Večerníček“, během půjčování
Patlámo, patlámo,… – plastelínová dílna pro děti, vyrábíme postavičky 
z večerníčků, pondělí 7. 1. 2013, 14.00–16.00 hodin, pondělí 14. 1. 2013, 
14.00–16.00 hodin
Kloboučku,  hop!  –  turnaj v oblíbené dětské hře, čtvrtek 24. 1. 2013, 
14.00–16.00 hodin, čtvrtek 31. 1. 2013, 14.00–16.00 hodin

Ivany Tomáškové a 
Renaty Ardaševové  

16. ledna 2013 v 19.00 hodin

Slezskoostravská radnice

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

statutárního města Ostravy

Vás zvou na koncert

PANTONE DS 202-1 C
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ve 
Slezské Ostravě se uskuteč-
nily historicky první vánoční 
trhy. Stalo se tak o víkendu 
8. a 9. prosince na Hladnově 
v areálu střediska chovate-
lů na Nejedlého ulici. Pořá-
dajícím byl městský obvod 
Slezská Ostrava. Na trhy do-
razily stovky lidí i přesto, že 
zrovna v těch dnech pano-
val značný mráz, kdy teplo-
ty klesaly pod minus deset 
stupňů Celsia.

Už při vstupu do areálu mohli ti z do-
spělých návštěvníků zahnat zimu vá-
nočním punčem, horkou medovinou 
nebo svařeným vínem. Usměvavá 
paní prodavačka přivezla na Slezskou 
svůj stánek až z Lipníku nad Bečvou. 
Nabízenými nápoji nepohrdl v panu-
jících mrazech prakticky nikdo, kdo 
nepřijel na trhy autem. (obr. 1)
Co by to byly za trhy bez náležitých 
specialit. Pečené kaštany byly, jak 
mají být – vždy čerstvé a chutné. 
(obr. 2)
Na trzích se nabízely i originální 
vánoční dárky, které v nabídkách 
obchodních řetězců neexistují. Mezi 
nimi i brože s květinami, kočkami či 
andělíčky. (obr. 3)
Stejně tak si zájemci o po domácku 
dělané předměty mohli odnést nej-
různější vařečky, naběračky, struha-
dla či slánky. (obr. 4–6)
Vše pozorně sledovaly i nejmenší 
děti. Ty starší, školou povinné, če-
kala vystoupení na pódiu. (obr. 7–8)
Tanečnice ze ZŠ Škrobálkova 
z Kunčiček tančily a tvářily se při-
tom tak, jako by žádná zima vlastně 
ani nebyla. (obr. 9)
Trhy se konaly i uvnitř střediska 
chovatelů. V místech, kde jsou 
běžně vystavováni holubi, kanáři či 
andulky, si lidé chodili pro chleby 
se škvarkovou a bůčkovou poma-
zánkou, obé po patnácti korunách. 
V ceně byla i cibule a také okurka. 
Chutnalo to skvěle. (obr. 10)
Prodávat přijeli i zastánci kosmetiky 
a dalších výrobků z konopí. „Máme 
zde ceny mnohem nižší, než v na-
šich obchodech v Praze,“ vysvětlo-
vali kupujícím. (obr. 11)
Hned na několika stolech byla rozlo-
žena nabídka pro vánoční trhy z nej-
stylovějších – mnoho nejrůznějších 
formiček a dalších nezbytností pro 
pečení vánočního cukroví. (obr. 12)
Trhy se občas nesl i zvuk nefal-
šovaných afrických bubnů. To na 
Slezskou dorazili poslové Afriky na-
bízející různé druhy africké kávy či 
africké pivo a další speciality. Bubny 
byly nepřeslechnutelné. (obr 13)
Ale samozřejmě, i exotika musí ob-
čas ustoupit před takovou českou 
klasikou, jakou je zabijačkový gu-
láš, jitrnice, jelito nebo snad domácí 
bábovka. Vše to nabízel s obvyklým 
úsměvem a za mírné ceny jeden 
z nejpovolanějších kuchařů – Karel 
Drápal. I s kuchařskou čepicí bývá 
každý rok k vidění na Dnech Slez-
ské, kde na soutěži posuzuje kvalitu 
uvařeného bigosu. (obr. 14)
Fotoaparáty na vánočních trzích ni-
kterak nezahálely. Před pódiem ob-
čas nebylo k hnutí (obr. 15)
Velký úspěch sklidilo vystoupení 
tanečnic ze ZŠ Chrustova. Vždy 
s úsměvem. (obr. 16) /red/

FOTO/JAN KRÁL

V průběhu prvního prosincového 
týdne probíhala v Radvanicích 
obvodní kola prestižní florbalové 
soutěže Orion florbal Cup. Účast-
nili se ho i žáci ZŠ Pěší. Jako první 
měli možnost bojovat o postup do 
okresního kola mladší žáci. Těm ale 
štěstí nepřálo a obsadili v této kate-
gorii nepostupové 5. místo. Velkým 
překvapením pak byly naše mladší 
žačky (P. Lišková, K. Remencová, 
K. Kuklová, K. Tichá, A. Kráčma-
rová, S. Pietoňová a M. Luptáková), 

které s přehledem vyhrály, a kromě 
diplomu a drobné odměny se tak 
můžou těšit z účasti v okresním kole, 
které proběhne v lednu. Na starší 
žákyně pak čekaly mnohem těžší 
soupeřky, a i přesto, že do turnaje 
nastoupily s obrovským nasazením, 
na postup nedosáhly a umístily se na 
krásném 3. místě. Obdobně na tom 
byli také starší žáci, kterým jedna 
prohra a dvě remízy vynesly taktéž 
3. místo. 

Jana Šmahajová Lepíková, ZŠ Pěší

I ve velkém mrazu se tančilo, zpívalo a především nakupovalo

První Slezskoostravské vánoční trhy

Vzali si pilu z cizí garáže
Dne 24. listopadu zpozorovali 
strážníci městské policie v Ostra-
vě-Kunčičkách trojici mladíků, 
kdy jeden z nich nesl v ruce mo-
torovou pilu. Jakmile si mladík 
všiml strážníků, pilu odhodil do 
trávy a všichni tři pak pokračo-
vali v chůzi, jakoby se nic nestalo. 
Doufali, že si strážníci ničeho ne-
všimli. Když se strážníci zajímali, 
kde mladíci k pile přišli, bylo jim 
řečeno, že nedaleko uviděli ote-
vřenou garáž na pozemku vedle 
rodinného domu. A protože byla 
údajně otevřená i branka k domu, 
vešli dovnitř a z garáže si odnesli 
pilu. Strážníci si u majitelky domu 
ověřili, že jí byla z garáže skutečně 

odcizena motorová pila. Mladíci 
(všichni 14 let) proto byli předáni 
přivolaným policistům.

Muž vyhrožoval sousedce se 
sekerou v ruce
Dne 29. listopadu byla hlídka měst-
ské policie vyslána k domu v Os-
travě-Kunčičkách. Podle oznámení 
zde měl jeden z obyvatel domu 
rozbít sekerou vstupní dveře do 
bytu své sousedky. Jak žena (35 let) 
uvedla strážníkům, dotyčný jí navíc 
vyhrožoval zabitím. Před příjez-
dem strážníků se však muž schoval 
ve svém bytě a na klepání ani zvo-
nění nereagoval. Strážníci na místo 
přivolali Policii ČR, která si událost 
převzala k dalšímu šetření.

Městská policie Ostrava

Orion florbal Cup 2012/2013

FLORBAL. Zástupci ZŠ Pěší se probojovali do dalšího kola.  FOTO/ARCHIV
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6) Od konce dvacátých let 20. století 
až do nedávné doby stála u Slezsko-
ostravského hradu při dnešní ulici 
Podzámčí v blízkosti mostu přes 
řeku Lučinu socha sv. Jana Nepo-
muckého. Dle dochované zprávy se 
socha předtím nacházela v bezpro-
střední blízkosti mostu. V důsledku 
jeho přestavby hrozilo tomuto dílu 
poškození, proto byla socha přemís-
těna blíže k hradu. Z informace, kte-
rou nám zanechal K. J. Bukovanský 
(1905), lze soudit, že socha sv. Jana 
Nepomuckého byla na pravý břeh 
Lučiny přesunuta až při rekonstrukci 
mostu a její původní umístění bylo 
na protilehlé straně řeky Lučiny. 
Bukovanský se totiž o soše zmiňuje 
jako o „kamenné soše sv. Jana v Zá-
rubku“ a zároveň uvádí vytesaný ná-
pis, který byl v té době ještě čitelný: 
ORA PRONOBIS S: JOANES ANNO 
DOMINI 1792 DIE 16. MAII. Tento 
snímek sv. Jana Nepomuckého byl 
pořízen počátkem sedmdesátých 
let 20. století, kdy socha ještě stála 
u Slezskoostravského hradu. Socha 
vytesaná z godulského pískovce se již 
tehdy nacházela ve špatném stavu, 
proto byla později převezena do Os-
travského muzea a náročně restau-
rována. V roce 2008 byla po opravě 
převezena do Slezskoostravské ga-
lerie, která se nachází ve slezskoos-
travské radnici, kde byla instalována 
v jednom z výklenků hlavní výstavní 
místnosti.

4–5) Lehce kolorovaná pohlednice, kterou vydal pod názvem Polnisch Os-
trau Schloss nakladatel R. Papauschek z Moravské Ostravy, prošla poštou 
v roce 1911. Tento druh pohlednic patřil ve své době atraktivním motivem 
k nejžádanějším. Hrad se dosud vypíná nad řekou Lučinou, jejíž název prošel 
v průběhu let mnoha modifikacemi. Ještě v polovině 20. století měli nejstarší 
slezskoostravští občané pro tuto řeku s čistou vodou vhodnou ke koupání či 
plavení koní celou řadu místních pojmenování. Řeku nazývali Lucinou, pro 
její horní tok až k Šumbarku se ujal název Holcina a u jejího dolního toku 
se řece říkalo Hlcina. Starší obyvatelé Slezské Ostravy narození okolo roku 
1900 nejčastěji hovořili o řece jako o Hlucině a nikoliv Lucině. Vše sjednotil 
až rakouský zeměpisný vojenský ústav, který na mapách zavedl název Lu-
čina. Na pohlednici, která detailně popisuje situaci pod hradem, se objekt 
dosud obývaného hradu nachází na přirozeném ostrohu s příkře se svažující 
strání. Na levé straně snímku v oplocené zahradě je patrná obnažená jáma 
– vchod do podzemních prostor, která je proti vniknutí zvenčí zabezpečena 
primitivně zhotovenou ohrádkou s pletivem. Na jiných pohlednicích (5) je 
vchod zatarasen dřevěnými kládami a větvemi. Existence tohoto vchodu 
byla známa ještě v období 2. světové války. Dokládá to i písemné svědectví 
horníků z Dolu Trojice: „V době, kdy vedení jámy Trojice u svých přepy-
chových vil budovalo pevné protiletecké kryty, šel jsem na ředitelství jámy 
Trojice a žádal, aby nám dali k dispozici materiál k budování krytů pro hor-
níky. Protože jsem neuspěl, začal jsem jednat, vzal jsem závodní auto a jel 
na dřeviště a na hospodářskou správu. Zde jsme naložili vše potřebné na 
kopání krytu. Akci jsme provedli sami. Přitom mi jeden stavitel sdělil, že pod 
Slezskoostravským hradem je velká hala, ve které je možno ukrýt několik 
tisíc osob. Hned jsme se tam vypravili. Polozavaleným vchodem od Lučiny, 
který byl v dezolátním stavu, jsme se tam skutečně prokopali. Dostali jsme se 
do pěkně vysoké prostorné haly, kam bylo možné při náhlém přepadu umístit 
až 1 500 lidí, proto jsme tam vyrazili zvláštní bezpečnou štolu – psal se rok 
1938…“ Těchto prostorů však později nebylo pro kryty využito. Dnes je tato 
stráň pod hradem minulostí a uvedené prostory se nedochovaly. Poslední 
odborné výzkumy nabízí vysvětlení – byly to staré pivovarské sklepy.

3) Kromě dobových pohlednic a četných úředních listin s hlavičkou Polská 
Ostrava se můžeme s tímto označením setkat ještě dnes, a to v trojrozměrné 
podobě u silnice Na Najmanské. Silnice je totiž lemována kamennými patníky, 
z nichž některé jsou označené vytesanými písmeny P.O.

1) Při pohledu na plán města Ostravy, který zhotovil c.k. stavební inženýr 
Josef Anneis 22. září 1779 za účelem úpravy řečiště Ostravice, vidíme také 
část Polské (Slezské) Ostravy s hradem a jeho podhradím, které je překva-
pivě malé. V bezprostřední blízkosti řeky Lučiny jsou na něm zaznamenány 
jen čtyři objekty. U dnešní cesty Podzámčí vedoucí okolo hradu k mostu na 
Zárubek je zakresleno dalších pět objektů. V prostoru před hlavní bránou do 
hradu vidíme další tři zaznamenané objekty. Ještě v  roce 1885 nebylo staveb 
v okolí hradu o mnoho více. Na půdorysné kresbě plánu hradu s podzám-
čím jich v prostoru od řeky Lučiny k hradnímu náměstí bylo něco více než 
šestnáct. Uvědomíme-li si, že tato lokalita byla odedávna centrem Polské 
Ostravy, vidíme, že hrad měl podhradí více než skromné. Teprve následující 
léta spojená s intenzivní industrializací Slezské Ostravy vše změnila.

Podhradí Slezskoostravského hradu

2) Tato výtvarně zajímavá pohlednice s názvem Pozdrav z Polské Ostravy 
byla vydána v roce 1900 nakladatelstvím Julia Kittla v Moravské Ostravě. 
Kromě dominujícího areálu hradu je na levé straně snímku patrná i část pod-
hradí, které se nacházelo u řeky Lučiny. U většiny pohlednic vydaných před 
rokem 1919 se pro oblast Slezské Ostravy užívalo označení Polská Ostrava 
– Polnisch Ostrau. K historickým zajímavostem patří, že již v roce 1904 se 
usnesl obecní výbor, aby byl název Polská Ostrava nahrazen názvem Slezská 
Ostrava. Proti této změně názvu se postavil historik profesor Vincenc Prasek 
a poslanec Věnceslav Hrubý a také básník Petr Bezruč, který svůj nesouhlas 
vyslovil v básni Polská Ostrava slovy: „Přibylec nadutý národa jazyk psuje.“ 
Byl to výraz protestu proti počešťování vžitých pojmenování a starobylých ná-
zvů – kdy řeka Lucina byla nově nazývána Lučinou, město Karviná se změnilo 
na Karvín, Dombrova na Doubravu a podobně. Ministerstvo vnitra tehdy ne-
schválilo změnu názvu a tak pojmenování Polská Ostrava zůstalo v platnosti 
až do roku 1919, kdy se začalo užívat názvu Slezská Ostrava. 

1

S využitím archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň.
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Pedikúra-manikúra Mod-• 
rý pavilon. Chittussiho 9, 
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439.
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Inzerce

Nabídka Střediska volného času Moravská Ostrava
6., 13., 20., 27. 1. 2013  Zájezdy lyžařské školy SVČ
18. 1. 2013  Dětská tisková konference pro děti a mládež ostravských školních 

časopisů – „Putování vesmírem“
21. 1. 2013  Okresní kolo soutěže v jazyce německém
21.–25. 1. 2013  Dny otevřených dveří v SVČ
23. 1. 2013  Šachový turnaj pro děti (15.00–18.00 hodin)
25. 1. 2013  Fyzikální olympiáda – krajské kolo kategorie A
26. 1.–26. 2. 2013 Výstava ostravských školních časopisů
27. 1. 2013  Slavnostní otevření výstavy ostravských školních časopisů
30. 1. 2013 Krajské kolo soutěže v jazyce německém
Více na www.svcoo.cz

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
vzhledem k tomu, že se blíží ter-
míny zápisu dětí do prvních tříd, 
uvádíme vám přehled základních 
škol, jejichž zřizovatelem je měst-
ský obvod Slezská Ostrava. U jed-
notlivých škol je uvedeno datum 
a doba trvání zápisu. Dovolujeme si 
vás upozornit na skutečnost, že zá-
konný zástupce je povinen dle § 36 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, 
přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná školní 
docházka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen od-
klad. Bližší informace vám ochotně 
poskytne vedení vámi vybrané 
školy; kontakty naleznete na webo-
vých stránkách městského obvodu 
Slezská Ostrava www.slezska.cz 
v sekci příspěvkové organizace.

Blíží se termín zápisu dětí do 
prvních tříd na rok 2013/2014

základní škola termín zápisu
Základní škola
Ostrava – Slezská Ostrava,
Bohumínská 72/1082,
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2013
(12.00–17.00 hodin)

Základní škola
Ostrava – Muglinov, Pěší
1/66, příspěvková organizace

16.–17. ledna 2013
(12.00–17.00 hodin)

Základní škola
Ostrava – Slezská Ostrava,
Chrustova 24/1418,
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2013
(12.00–17.00 hodin)

Základní škola
Ostrava – Kunčičky,
Škrobálkova 51/300,
příspěvková organizace

16.–17. ledna 2013
(12.00–17.00 hodin)

Informace pro občany

Společenský ples pod záštitou 
městského obvodu Slezská Ostrava 
se koná 23. února 2013 v Domě 
kultury města Ostravy.

Hosté: italské duo Davide Mattioli 
+ Andrea Andrei, Kamil Emanuel 
Gott. Předprodej: od 30. 1. 2013 na 
recepci ÚMOb, Slezská Ostrava, 

nám. J. Gagarina č. 4. 
Po, st 8.00–11.30, 12.30–17.00
Út, čt 8.00–11.30, 12.30–14.00
Pá 8.00–12.00

Pozvánka na společenský ples

Občanské sdružení Senioři Hrušov 
děkuje Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava, především panu 

starostovi Ing. Antonínu Maštalířovi 
a odboru školství a kultury, za pod-
poru při přípravě 9. setkání rodáků 

a přátel Hrušova. Přejeme všem pra-
covníkům hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a úspěchů v roce 2013.

Senioři Hrušov děkují

Děti z MŠ Jaklovecké měly letos 
velkou radost z bohatého Mikuláše! 
Tímto bychom chtěli poděkovat 
„Centru bezpečné jízdy Ostrava“, 
sídlícímu v areále firmy Libros, za 

darované Mikulášské balíčky, které 
dětem osobně přivezl předseda 
představenstva „Ostrava bezpečná 
doprava“ pan Ing. Dalimil Frič. 

Za MŠ Jaklovecká Simona Šnajdrová

Poděkování MŠ Jaklovecká

Michaela Parwová, pracovnice 
z Domova pro seniory Kamenec ve 
Slezské Ostravě, získala ocenění Pe-
čovatelka roku 2012. Slavnostní vy-
hlášení se uskutečnilo 29. listopadu 
na Novoměstské radnici v Praze. 
Oceněno bylo deset nejlepších pečo-
vatelek z celé České republiky. „Je 
to poprvé v osmatřicetileté historii 
zařízení, kdy zaměstnankyně naší 
organizace získala ocenění na ce-
lostátní úrovni. Výběr naší pracov-
nice v rámci celostátního ocenění 
Pečovatelka roku 2012 vnímám 
nejen jako individuální úspěch jed-
notlivce, ale také jako úspěch všech 
zaměstnanců našeho zařízení,“ řekl 

ředitel Domova pro seniory Kame-
nec Ing. Juraj Chomič. 
Klienti, jejich přátelé a rodiny, spo-
lupracovníci či vedoucí sociálních 
služeb měli možnost do konce mě-
síce června zasílat nominace na 
„svého“ pracovníka. Na základě 
těchto přihlášek pak komise složená 
z odborníků ze sociální oblasti pak 
vybírala deset nejlepších pracovnic. 
Michala Parwová převzala plaketu 
a diplom z rukou manželky prezi-
denta Livie Klausové i ministryně 
práce a sociálních věcí Ludmily 
Müllerové. 

Ing. Šarka Kutějová, 

Domov pro seniory Kamenec 

Michaela Parwová pečovatelkou roku 

Sladké pokušení pro Vás vy-
ráběly: Ing. Renáta Svěntková, 
Mgr. Lucie Foldýnová, Ing. Jus-
tina Kamená, Markéta Schwa-
nová a Renáta Ferencová.
Kolektiv cukrárny děkuje svým  
zákazníkům za víc jak dvacetile-
tou přízeň a přeje všem pohodový 
rok 2013, hodně štěstí, zdraví, 

pracovních úspěchů a dobrou ná-
ladu po celý rok.

Kolektiv cukrárny děkuje

Lesní mateřská škola Heřmánkov, 
která se nachází na ul. Heřmánková 
13 v Ostravě-Heřmanicích, zaha-
juje provoz od ledna 2013. Jedná 
se o první lesní mateřskou školu 
v Moravskoslezském kraji, v celé 
ČR jich však funguje přes 40.
Inspirací pro vznik školky byla myš-
lenka „s dětmi venku za každého 
počasí bez zdí a plotů.“ Respek-
tujeme však limity místa, kde ži-
jeme, a proto budujeme lesní školku 
v ostravských podmínkách, tzn. je 
kladen důraz na častý pobyt dětí 
venku, ovšem s ohledem na aktu-
ální rozptylové podmínky a také na 
pozvolnou aklimatizaci nových dětí. 

V době smogových regulací podni-
káme výlety do Beskyd, navštěvu-
jeme divadlo, knihovnu apod.
Školka má vypracován svůj školní 
vzdělávací program, zahrnující 
principy waldorfské pedagogiky, 
s dětmi pracuje pedagog a asisitent 
pedagoga. Při denních činnostech 
používáme zejména přírodní ma-
teriály a ve školce nemáme téměř 
žádné hračky s jasně daným účelem, 
kromě hraček umožňujících dětem 
hrát si na život (nádobíčko a dětské 
nářadí na zahradu). Velký důraz 
klademe na volnou hru, při níž mají 
děti prostor rozvíjet kreativitu a soci-
ální vazby. Zázemí dětem poskytuje 

bezbariérový byt, z nějž je přímá ná-
vaznost na přilehlou zahradu a les. 
Kapacita školky je maximálně 15 dětí, 
provoz je celodenní a celotýdenní od 
8–16 hod. Pro děti je připravována 
v prostorách školky zdravá, bezmasá 
strava, děti se aktivně podílejí na pří-
pravě odpoledních svačinek.
Věříme, že pravidelný pobyt v pří-
rodě je dětem nenahraditelným 
a plnohodnoným vkladem do ži-
vota. Děti i pedagogové čerpají ne-
konečnou inspiraci z přírody, která 
je každý den nová. Dobrodružství 
poznávání světa začíná.
Více informací je k dispozici na 
www.skolkahermankov.cz.

Mateřská škola Heřmánkov zahajuje

A takhle to vypadalo před váno-
cemi v cukrárně „U Penny marke-
tu“ při pečení vánočního cukroví. 
FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA


