
Nejméně sedm stovek Ostravanů 
přišlo oslavit příchod Nového 
roku před slezskoostravskou 
radnici.
První takové oslavy příchodu No-
vého roku se před radnicí konaly 
před rokem na Silvestra 2011, pro 
velký úspěch a zájem příchozích 
se vedení obvodu rozhodlo oslavy 
opakovat. 
Program začal již hodinu před 
půlnocí. Z aparatury před radnicí 

zněly známé hity, ve stánku se 
prodávaly různé nápoje i dob-
roty. Překvapením večera bylo 
šampaňské, které od starosty Ing. 
Antonína Maštalíře dostávali 
ti, kteří přišli na slavnost včas. 
Všech 150 lahví i s kelímky zmi-
zelo z přistaveného auta velkou 
rychlostí. 
„Rádi jsme sem přišli oslavit Sil-
vestr. Je to v Ostravě o půlnoci 
v podstatě jediná taková oslava 

i s půlnočním ohňostrojem. Ni-
kam na Stodolní se nám nechtělo, 
tam už je to pro nás příliš divoké,“ 
svěřovali se manželé Jan a Anna 
Fojtkovi, kteří byli mezi slaví-
cími. Někteří rodiče vzali s sebou 
i hodně malé děti. „Byli jsme tady 
už loni, líbila se nám atmosféra, 
děti jsme vzali s sebou, ať taky 
vidí ohňostroj. Je to bez obav,“ 
smála se mladá maminka Jana 
Skálová. 

Na schodech do slezskoostravské 
radnice zatím přáli starosta Anto-
nín Maštalíř spolu s místostaros-
tou Ing. Petrem Janíčkem všem 
přítomným mnoho štěstí a zdraví 
v roce 2013.
O půlnoci rozzářil radnici i její 
okolí mohutný ohňostroj. Lidé 
pozorovali světelné gejzíry před 
radnicí, stejně jako v jejím bez-
prostředním okolí. Když noční 
oblohu protnul poslední záblesk, 

ozval se dlouhý potlesk. „Vynika-
jící, příští rok přijdu určitě zase,“ 
chválil ohňostroj Karel Dohnal, 
který zachycoval veškeré dění na 
svoji videokameru. 
„Jsme rádi, že přišlo tolik lidí, 
a hlavně, že se vše odehrálo v přá-
telské atmosféře bez jakéhokoli 
incidentu,“ shrnul průběh oslav 
starosta Maštalíř. Nic prý nebrání 
tomu, aby se za rok konalo vítání 
Nového roku 2014. /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/Majet-
ková správa, finance a roz-
počet, územní plánování, 
stavební řád, školství, kul-
tura, technická správa ko-
munikací, zeleně a hřbitovů. 
To jsou oblasti, které má ve 
Slezské Ostravě ve své pra-
covní náplni místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. Slez-
skoostravské noviny se paní 
místostarostky ptaly, jaký 
bude letošní rok.

Paní místostarostko, než se 
budeme věnovat roku 2013, 
vraťme se ještě do loňska. 
Jaký byl podle Vás rok 2012 
pro Slezskou Ostravu?
Hodně věcí se podařilo, i když 
zkraje roku 2012 jsme měli obavy 
z toho, jak se nám bude dařit. 
Měli jsme totiž oproti roku 2011 
krácené finance v rozpočtu, kon-
krétně dotace z města na výkon 
státní správy o 8 milionů. Na in-
vesticích v rozpočtu pro rok 2012 
byla nula… Dnes ale mohu říci, že 
rok 2012 byl nakonec pro Slezskou 
Ostravu úspěšným rokem.
Díky hospodárnému vydávání fi-
nančních prostředků, získávání 
peněz z jiných zdrojů (dotační pro-
gramy aj.) i úspěšných prodejů se 
nakonec podařila řada investičních 
akcí. Mohu připomenout například 
vybudování prvního dětského 
hřiště na Keltičkově ulici, podařily 
se sehnat finance na dlouho pláno-
vanou rekonstrukci podchodu na 
Bohumínské ulici na Kamenci, do-
končila se rekonstrukce Náměstí 
J. Gagarina včetně nové výsadby 
zeleně. Chlouba našeho obvodu – 
radnice – dostala novou fasádu, 
vybudovaly se zcela nové krásné 

zahrady u tří školek, opravily se 
některé chodníky a komunikace, 
podařilo se opravit několik domů, 
pokračovala rekonstrukce byto-
vého fondu.

Jsou i věci, které se nepoda-
řilo dotáhnout do konce tak, 
jak byste si představovala?
Já osobně na prvním místě vní-
mám nedokončenou rekonstrukci 
dvou komunikací v Heřmani-
cích po výstavbě kanalizace. 
Jde o ulice K Maliňáku a ulici 

Dostálovou. Bohužel z města 
opakovaně slibované finance ob-
vodu nebyly přiděleny a chudáci 
lidé tam mají před domy doslova 
tankodrom.
V plánu jsme měli další opravy 
chodníků a cest v našem ob-
vodě, ale finance stačily jen na 
minimum toho, co by si naši ob-
čané přáli. Obdobná je i situace 
v našem bytovém fondu, není 
tajemstvím, že naše obecní byty 
patří k nejstarším v rámci celého 
města, proto náklady na jejich 

údržbu a případnou rekonstrukci 
jsou velké.

V závěru loňského roku 
schválili slezskoostravští za-
stupitelé vyrovnaný rozpočet 
pro rok 2013, který činí 208 
090 tisíc korun. Ve srovnání 
s rokem 2012 jde jen o nepa-
trné navýšení. Bude takový 
rozpočet Slezské stačit?
Na tu otázku je jediná odpověď. 
Musí! Samozřejmě, že bychom 
potřebovali podstatně více peněz, 

ty, co nám byly přiděleny, budou 
stačit na základní chod úřadu, pro 
naše školy a školky, na nejnutnější 
údržbu bytového fondu, komuni-
kací a chodníků. Nesmíme zapo-
menout, že máme ve správě také 
centrální hřbitov a několik našich 
lokálních. Údržba zeleně a čis-
toty v našem obvodu vyžaduje 
také nemalé prostředky. Nejsme 
samostatná obec, Slezská Ostrava 
je jedním z 23 městských obvodů 
a jediným kritériem pro přidělení 
finanční částky do rozpočtu jed-
notlivým městským obvodům je 
počet obyvatel v daném obvodě, 
bez jakéhokoliv přihlédnutí k jeho 
rozloze. To Slezskou Ostravu ve-
lice oproti jiným obvodům zne-
výhodňuje. Na uspokojení všech 
požadavků a přání našeho obvodu 
to samozřejmě nebude. Předpoklá-
dám ale, že stejně jako v loňském 
roce bude v průběhu roku tato 
částka posílena o případné dotace 
z města, o získané finance z do-
tačních titulů z kraje, ze státních 
dotací, případně z EU.

Jaké priority má vedení slez-
skoostravské radnice pro rok 
2013?
Jako každoročně patří k základním 
prioritám zajištění čistoty v našem 
obvodě a hlavně bezpečnost našich 
občanů.
V současné době, kdy město 
schvaluje novou koncepci v hro-
madné městské dopravě, je naší 

S místostarostkou MUDr. Hanou Herákovou o budoucnosti obvodu

Co čeká Slezskou Ostravu v roce 2013?

O SLEZKÉ 2013. Místostarostka MUDr. Hana Heráková vypočítává, co všechno se odehraje v letošním roce ve Slez-
ské Ostravě. FOTO/JAN KRÁL

Nový rok 2013 před slezskoostravskou radnicí

NOVÝ ROK 2013. Vítání Nového roku 2013 provázely ve Slezské Ostravě ohňostroje, veselí i přání zdraví a štěstí. FOTO/JAN KRÁL

pokračování rozhovoru na straně 5

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 14 . února 
2013 od 9.00 hodin 
v KD Muglinov, ulice 
Na druhém č. 4.
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Tříkráloví koledníci dorazili na 
slezskoostravskou radnici ve středu 

9. ledna. „S Tříkrálovou sbírkou 
jsme začali v neděli v kostele 

v Kunčičkách, dnes už jsme byli 
na základní škole na Škrobálkové,“ 
řekl pracovník Nízkoprahového 
centra Horizont v Kunčičkách Zde-
něk Skalka, který koledníky na je-
jich pouti doprovázel. Ti byli ze ZŠ 
Škrobálkova, dva prvňáčci a jeden 
žák druhé třídy. Později odpoledne 
vyrazili koledníci s pokladničkami 
charity koledovat ještě do Kunči-
ček. „Někteří lidé byli perfektní. 
Zastavili auto, vyběhli za námi 
a rádi přispěli, jiní nás ale zase ne-
přijali vůbec,“ řekl Skalka. „Kluci 
ale všechno zvládli bez problémů. 
Moc je koledování bavilo, i když 
je už ke konci dne bolely nohy,“ 
smál se Skalka. Malé koledníky 
takto Zdeněk Skalka doprovází už 
čtvrtým rokem. „Letos nám přálo 
počasí, to loni byla mnohem větší 
zima,“ konstatoval průvodce ko-
ledníků. /red/

SLEZSKÁ OSTRAVA/Ne-
bývalá procesí směřovala 
na Nový rok na slezskoos-
travskou haldu Ema.

„Mým snem vždycky bylo, aby na 
Emu přišlo během dne tisíc lidí. 
A buch ho, ono se to stalo,“ směje 
se Herbert Schenker z Klubu čes-
kých turistů. Neúnavný organizátor 
výšlapů na slezskoostravskou haldu 
má po Novém roce důvod k radosti. 
Sen se mu splnil, na haldu 1. ledna 
2013 přišlo 1 065 lidí. 
„První turista dorazil už v 7.58 
ráno,“ říká Herbert Schenker. Or-
ganizátoři novoročního výšlapu 
na Emu z Klubu českých turistů 
si pod vrcholem haldy rozdělali 
své stanoviště. Prodávali speciální 
odznaky s nápisem Halda Ema – 
Ostravský Mount Everest, letos 
v růžové barvě. Každý z účastníků 
pochodu měl dostat diplom, každý 
stý potom krokoměr. „Už v de-
set hodin odznaky došly, jen se 
po nich zaprášilo,“ uvádí Herbert 

Schenker. Stejně tak časem orga-
nizátorům pochyběly i diplomy 
a krokoměry. „Lidí přišlo nad oče-
kávání. Určitě pomohla dobrá pro-
pagace a také hezké počasí. Úplná 
pohádka,“ hodnotí průběh výšlapu 
Schenker.

V jedenáct hodin dorazila na stano-
viště turistů účastnice s pořadovým 
číslem 600. Byla jí Dana Trlicová 
z Valašského Meziříčí. „Na haldě 
Ema jsem poprvé, dlouho jsem ne-
věděla, že vůbec existuje. O akci 
jsem četla v novinách, tak jsme 

s přáteli hned ráno vyrazili na cestu 
z Valašského Meziříčí do Ostravy,“ 
svěřila se Trlicová. „Na Emě je to 
pěkné, nejzajímavější místa jsou 
ta, kde to hoří,“ řekla turistka 
o svých dojmech. Mezitím na haldu 
proudily další desítky a stovky 
účastníků novoročního výšlapu. 
Po poledni už přišel muž s číslem 
1000, kterým byl lékař Evžen Va-
šulín z Bohumína. 
Organizátoři počítali nejrůznější 
„nej“, která letos výšlap dopro-
vázela. Tak třeba nejpočetnější 
rodinou, která dorazila, byla ro-
dina Špaňhelova vedená Janou 
Špaňhelovou. Na haldu se vypravil 
hned osmnáctičlenný rodinný tým 
Špaňhelových. Pro změnu nejmlad-
ším účastníkem celé akce se stala 
teprve dvou a půl měsíční Adriana 
Fürstová, narozená 9. října 2012.
Organizátoři také vybírali finanční 
dary v rámci akce Novoroční čtyř-
lístek. Z výtěžků sbírky se budují 
turistické trasy pro vozíčkáře. 
„I v tomto případě padl rekord. 

Vybrali jsme 7 381 korun. Při po-
slední takové sbírce na Emě se 
vybraná částka pohybovala kolem 
pěti tisíc,“ hlásí Herbert Schenker 
další čísla spojená s novoročním 
výstupem. 
Na jaře se turisté ve velkém počtu 
chystají na Emu znovu. „V neděli 
7. dubna zveme opět všechny na 
haldu. Výšlap se jmenuje S Emou 
na Emu,“ informuje Schenker. Vy-
světlení pojmenování výšlapu na-
bízí vzápětí: „V pondělí 8. dubna 
má svátek Ema, my jen ten svátek 
oslavíme o den dřív.“  /jk/

Celkem 1 065 turistů zdolalo kouřící slezskoostravský vrchol

Halda Ema: Padaly novoroční rekordy

REKORD. Počty turistů novoročního výstupu překonaly veškerá očekávání. 
 FOTO/JAN KRÁL

Manželský slib po padesátiletém 
manželství si obnovili v obřadní 
síni slezskoostravské radnice 
v sobotu 5. ledna Anna a Miro-
slav Laškovi. Na stejné radnici si 
manželé 5. ledna 1963 řekli své 
ano.
„Vše to začalo pověstnými poštov-
ními holuby, kdy Miroslav a Anna 
začali v roce 1961 společně od-
chytávat holuby a opisovat čas pří-
letu,“ připomněla životní příběh 
manželů Laškových zastupitelka 

Mgr. Ludmila Ohnheiserová, před 
kterou Anna a Miroslav Laškovi 
svůj manželský slib obnovili.
Manželé se potkali na dole Mi-
chálka, kde oba pracovali. Poz-
ději Miroslav Lašek pracoval jako 
důlní zámečník na dolech Rudý 
říjen a Vítězný únor, manželka 
Anna se postupně starala o tři 
děti. „Když Miroslav odešel v roce 
1991 do důchodu, na jeho činnos-
tech se nic nezměnilo. Nadále byl 
aktivní v organizaci chovatelů, 

kdy vypomáhal při různých osla-
vách či akcích. Rovněž se dále za-
býval chovem holubů či králíků, 
ale pracoval také v organizaci za-
hrádkářů, ve které je již dvacet let 
předsedou,“ konstatovala Ludmila 
Ohnheiserová. Neopomněla dopl-
nit, že Miroslav Lašek je i velkým 
fandou ostravského Baníku a záro-
veň i pořadatelem při fotbalových 
utkáních na Bazalech. 
Na slezskoostravskou radnici při-
jeli manželé Laškovi s početným 

doprovodem příbuzných a zná-
mých. Po třech dětech se dočkali 
i šesti vnoučat a nyní už i jednoho 
pravnoučete. „To víte, že to jde bez 
hádky, to jsou jen pohádky,“ smál 
se Miroslav Lašek, když hovořil 

o svém letitém manželství. „Pa-
desát let trvá jejich láska, která 
začala tak nevinně mezi holuby 
a o ty holuby se starají dodnes,“ 
ukončila svůj projev k manželům 
Ludmila Ohnheiserová. /red/

Zlatá svatba manželů Anny a Miroslava Laškových

ZLATÁ SVATBA. Své ano si po padesáti letech opět řekli manželé Laškovi.  FOTO/JAN KRÁL

Neobvyklá svatba se odehrála 
v sobotu 19. ledna na Slezskoost-
ravském hradě. Novomanželé i je-
jich početný doprovod se oblékli 
do historických kostýmů. „Oba se 
zajímáme o historii,“ vysvětlil do-
bové kostýmy novomanžel Tomáš 
Mateiciuc. Své ano si snoubenci 
Petra Bábíková a Tomáš Mateiciuc 
řekli před slezskoostravskou zastu-
pitelkou Editou Ondarza. 
„Na svatbě v takovém provedení 
jsem byla poprvé. Snoubenci i je-
jich hosté se mi moc líbili, navíc 
mi jejich pojetí přišlo opravdu zá-
vazné. Jiné, než klasický obřad,“ 
konstatovala Edita Ondarza.
Její slova potvrdil i novomanžel 
Mateiciuc: „Dříve lidé ke svatbě při-
stupovali jinak než dnes. Mysleli to 

opravdu závazně. Takže k dobové 
svatbě nás vedl také důvod, že náš 
svazek chápeme rovněž na celý ži-
vot,“ uvedl. Oba novomanželé jsou 
členy skupiny historického šermu 
Svobodní sedláci a úzce spolupra-
cují i s dalšími skupinami, například 
s ostravskými SHŠ Viator nebo SHŠ 
Durandal. Díky tomu si velká část 
příbuzenstva mohla různě vypůjčit 
středověké oblečení a doplnit tak 
svatbu odpovídajícím způsobem. 
„Slezskoostravský hrad známe, měli 
jsme tady už vystoupení. Když jsme 
hledali odpovídající prostory k do-
bové svatbě, dlouho jsme neváhali. 
Všechno dopadlo výborně,“ chválil 
novomanžel Mateiciuc prostředí 
Slezskoostravského hradu, kde se 
svatby pravidelně pořádají. /jk/

Dobová svatba na hradě

DOBOVÁ SVATBA. Netypická svatba se konala na Slezskoostravském hra-
dě. Svatebčané se inspirovali ve středověku. FOTO/JAN KRÁL

KOLEDNÍCI. Aktéři Tříkrálové sbírky před slezskoostravskou radnicí. FOTO/
JAN KRÁL

Tři králové na radnici i v Kunčičkách

ČÍSLO 600. Daně Trlicové, turistce 
s číslem 600, gratuluje pořadatel 
Herbert Schenker. FOTO/JAN KRÁL
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Statutární město Ostrava, ÚMOb 
Slezská Ostrava získalo dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR na spolufinancování projekto-
vého záměru „Zřízení Vstupních 
bytů s doprovodným sociálním 
programem, ulice Bohumínská 
125/25, Slezská Ostrava“. 
V měsíci únoru 2013 bude slav-
nostně zahájen provoz 8 vstupních 
bytů s doprovodným sociálním 
programem – odborné sociální 

poradenství. Vstupní byty jsou 
určeny osobám, které se ocitly 
v nepříznivé či jiné tíživé sociální 
situaci a tuto situaci chtějí sami 
řešit. 
Dále osobám žijícím v sociálně 
vyloučené lokalitě či osobám, 
kterým bylo v minulosti odebráno 
dítě z důvodu ztráty či nevyhovu-
jícího bydlení. 
V objektu Vstupních bytů bude 
v návaznosti projektu posky-

tována ambulantní formou soci-
ální služba – Odborné sociální 
poradenství. Tato služba je určena 
nájemcům vstupních bytů. Jejím 
cílem je poskytnout odborné so-
ciální poradenství, které povede 
ke zvýšení schopností uživatele 
samostatně řešit svou nepříznivou 
sociální situaci, zvýšení znalostí 
a dovedností směřující k samo-
statnému řešení běžných záleži-
tostí osobního života a stabilizaci 

sociální, ekonomické a bytové 
situace. 
V případě zájmu je možné podání 
žádosti o pronájem vstupního bytu 
s doprovodným sociálním progra-
mem projednat s kompetentními 
pracovníky odboru sociálních 
věcí městského obvodu Slezská 
Ostrava či přímo se sociálním 
pracovníkem Odborného sociál-
ního poradenství v objektu Vstup-
ních bytů, ulice Bohumínská 25, 

Slezská Ostrava v době níže uve-
dených konzultačních hodin. 

Konzultační hodiny pro veřejnost:
Po – –
Út 8.00–11.30 12.30–14.00 hod.
St – 12.30–17.00 hod.
Čt 8.00–11.30 12.30–14.00 hod.
Pá 8.00–12.00 –

Bc. Darina Kolková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

SLEZSK Á OSTR AVA / Ve 
dnech 16. a 17. ledna se kona-
ly ve slezskoostravských zá-
kladních školách zápisy dětí 
do prvních tříd. 

Zatímco některé děti kráčely 
k zápisu sebevědomě, jiné tento 
akt oplakaly. Na Základní škole 
Chrustova se vytvořila značná 
fronta dětí a rodičů již ve středu 
před dvanáctou hodinou, kdy zá-
pisy začaly. 
Přihlásit svoji šestiletou dceru 
Terezku Čanigovou přišla i její 
maminka Žaneta Bittová. Terezka 
zpočátku nijaké nadšení nepro-
jevovala, vidět byly spíše značné 
obavy. „Moc se do školy těšila, 
ale teď se hrozně stydí,“ řekla 
o své dceři Žaneta Bittová. Za-
tímco si u učitelky Mgr. Kateřiny 
Niessnerové vyřizovala potřebné 
formality, Terezce se věnovala 
učitelka Mgr. Kateřina Ambo-
sová. Ptala se Terezky na různé 
barvy, tvary nebo písmena. Na-
konec Terezka mohla namalovat 

maminku a vybrat si některý 
z dárků, které pro své budoucí 
spolužáky připravily školou po-
vinné děti. Šlo o nejrůznější ru-
kodělné výrobky z papíru nebo 
keramiky. Terezka nakonec přece 
jen ostych překonala a ke konci se 
už i smála. „Bydlíme prakticky 
hned vedle,“ vysvětlovala ma-
minka Žaneta Bittová, proč si pro 
Terezku zvolila právě školu na 
ulici Chrustova.
Podobně probíhal přijímací rituál 
o chvíli později, když do třídy 
přišly šestiletá Adélka Guňková 
a její maminka Gabriela Guňková. 
Adélka nastoupila do třídy sebe-
vědomě, bez problémů rozpozná-
vala barvy i tvary nejrůznějších 
předmětů. Věděla, že ve škole se 
naučí psát i počítat. „Adélka se už 
moc těší. Naštěstí nebydlíme da-
leko, takže to bude mít do školy 
jen kousek,“ uvedla maminka Ga-
briela Guňková.
„Pro budoucí prvňáčky je to určitě 
velký den, těm citlivějším někdy 
ukápne i slzička,“ řekl o zápisech 

ředitel školy ZŠ Chrustova Mgr.
Radim Motyčka. „Ale ze zápisu 
děti odcházely spokojené a velice 
dobře naladěné,“ dodal. 
Letos se do ZŠ Chrustova nově 
zapsalo 37 dětí, dalších 6 dětí 
přibude v prvních třídách kvůli 
loňským odkladům. „Z těch čísel 
mám velikou radost. Již třetím 

rokem počet prvňáčků v naší škole 
mírně stoupá. A to ještě několik 
dalších dětí se z různých důvodů 
k zápisům nedostavilo, ale mělo 
by přijít,“ hodnotil počet přícho-
zích ředitel školy Motyčka.
V podobné slavnostní atmosféře 
probíhaly zápisy i na dalších třech 
slezskoostravských základních 

školách. Do té největší, ZŠ Bo-
humínská, se přišlo zapsat 59 
dětí, do muglinovské ZŠ Pěší 34 
dětí a do ZŠ Škrobálkova v Kun-
čičkách 27 dětí. „Dalších 15 dětí 
už je také zapsáno v přípravném 
ročníku,“ sdělil ředitel školy Mgr. 
Jiří Smělík. /jk/

ZÁPIS. Terezka Čanigová s maminkou Žanetou Bittovou. Vlevo učitelka Kateřina Niessnerová. FOTO/JAN KRÁL

Do slezskoostravských základních škol se přihlásilo 157 budoucích žáků

Centrum Hrušov. Rok na nové adrese
Nízkoprahové centrum Hrušov 
sídlí už rok na nové adrese. V zre-
konstruovaných prostorách na Plá-
ničkově ulici. „V současné době 
k nám pravidelně dochází pětačty-
řicet dětí z okolí. Kromě různých 
kroužků je tady čeká také doučo-
vání,“ vysvětluje Renáta Gažiová, 
vedoucí centra. 
S novým místem je spokojena. 
Dříve, od roku 2001, fungovalo 
nízkoprahové centrum na Divišově 
ulici v sousedství hrušovského 
kostela. „Na Divišově jsme byli 
hodně na samotě. Tady k nám chodí 
mnohem více dětí, lepší kontakt je 
i s rodiči,“ popisuje výhody umís-
tění centra v zabydlené hrušovské 
čtvrti Gažiová. 
Otevřeno zde mají každý všední 
den. Děti od 6 do 13 let chodí od 
13.30 do 17 hodin, mládež mezi 13 
a 18 rokem navštěvuje středisko od 
17.30 do 20 hodin. Čekají je zde 
počítačové kroužky, ruční práce, 
taneční nebo hudební výuka. 
Ve zdejší zkušebně, která je zá-
roveň posilovnou, zkouší i místní 

kapela Amare Čave, která má již 
devítiletou historii. „Hráli jsme 
například na akci RPG na Nové 
scéně Národního divadla v Praze, 
na humanitárních koncertech jsme 
vystupovali na jednom pódiu s To-
mášem Klusem nebo Ewou Far-
nou,“ říká hrdě vedoucí kapely 
Zdeněk Tišer. 

Kromě zkoušek se zdejší hudeb-
níci věnují i místním dětem. Vyu-
čují je hře na nejrůznější nástroje. 
Loni také pomáhali se stěhováním 
centra. „Vyklízeli jsme sklepy, 

malovali, stěhovali nábytek,“ po-
pisuje Tišer. Nové místo má pro 
kapelu i nevýhody. „Už nemůžeme 
zkoušet večer. Přece jenom všude 
kolem bydlí lidé,“ krčí rameny zpě-
vák Lukáš Karala. Spolu s kapelou 
vystupuje i místní dvanáctičlenný 
dětský pěvecký sbor Terne Čaja. 
„Hráli jsme už takto v Olomouci, 
Opavě, několikrát i na Masarykově 
náměstí v Ostravě,“ uvádí kláve-
sista Tibor Kroščen.
O víkendech a prázdninách jezdí 
pracovníci centra s dětmi na nej-
různější výlety. „V rámci visegrád-
ských projektů jsme s dětmi byli 
už na výměnných pobytech na Slo-
vensku, v Polsku i v Maďarsku,“ 
vypočítává Renáta Gažiová. V tu-
zemsku hodně navštěvují například 
zámky. „Děti už byly v Olomouci, 
Opavě nebo Bruntále,“ dodává Ga-
žiová. „Kdyby nám vyšly peníze, 
chtěli bychom najmout autobus 
a jet s dětmi na velký výlet na Slo-
vensko. To se nám ještě nepoda-
řilo,“ vykládá vedoucí hrušovského 
centra o svých plánech.  /red/

Vstupní byty s doprovodným sociálním programem

Zápisy do prvních tříd provázely slzy i smích

ZKOUŠKA. Renáta Gažiová spolu 
s hudebníky ve zkušebně nízkopra-
hového centra. FOTO/JAN KRÁL

BĚHEM ZÁPISU. Adélka Guňková rozpoznává tvary bez problémů.

PO ZÁPISU. Adélka Guňková spolu s maminkou Gabrielou Guňkovou. Vlevo 
učitelka Kateřina Ambosová.
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V předvánočním období vždy 
potěší návštěva těch nejmenších se-
niory v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Ostravě Muglinově.
Ani tentokrát jsme na ně nezapo-
mněli a pozvali je přímo k nám do 
Mateřské školy Komerční v Mugli-
nově. Děti jim svými písněmi, bás-
němi, tanečky i vánoční pohádkou 
a drobnými dárečky zpříjemnily 
čtvrteční dopoledne 20. prosince. 

Velkou radost všem přítomným 
udělalo nejen připravené vystou-
pení dětí, ale také to, že si společně 
při poslechu vánočních koled vy-
robili vánoční zvonečky, přáníčka 
nebo stromečky. 
Příjemně naladěni se v poledne 
rozešli do svých domovů s přáním 
krásných a pohodových Vánoc.

Vlasta Knoppová, 

zástupkyně ředitelky MŠ

Senioři v mateřské škole

V době, kdy už mnozí nakupo-
vali vánoční dárky a toužebně 
očekávali příchod Vánoc a s nimi 
zejména chvíle pohody strávené 
v kruhu svých blízkých, si vy-
braní žáci ZŠ Chrustova „opra-
šovali“ své pasy a připravovali 
se na cestu do Polska. Dočkali se 
dne 6. prosince, kdy se v polských 
Gorzyczkach konal turnaj v ha-
lové kopané. Z Ostravy odjeli naši 
sportovci vedle doprovodu pana 
ředitele Radima Motyčky a uči-
tele tělesné výchovy Radovana 
Řehulky také s nedalekou ZŠ Pěší, 
která se turnaje taktéž účastnila. 
O to větší zábava vznikla už na 
cestě za naše hranice. Žáci navá-
zali kontakty, poznali nové kama-
rády a bezesporu si užili spoustu 
legrace. V Gorzyczkach repre-
zentanti naší školy bojovali od 
prvního až do posledního hvizdu 
rozhodčích s velikým elánem 
a nasazením! Vůle dosáhnout 
co možná nejlepšího výsledku 

neopadla ani s postupně ubýva-
jícími silami. Za svůj výkon byli 
při vyhlašování odměněni dvěma 
poháry spolu s diplomem. Mimo 
těchto krásných cen si však žáci 

z Polska dovezli především dob-
rou náladu, nové poznatky a zku-
šenosti, nové kamarády a snad 
i pár polských slovíček! 

Bc. Radovan Řehulka, ZŠ Chrustova

Nastal čas, kdy jsme my, děti 
z dětského domova, mohly odjet 
na hory, a to chatu Třeštík v Bes-
kydech. Milé přijetí zaměstnanců 
chaty a nádherné zimní počasí, to 
byl začátek našeho vánočního po-
bytu. Zdravý vzduch na horách, 
to je účelem pobytu, který v Os-
travě v zimním období nemáme.
Uvnitř výborné jídlo a venku 
sníh, sjezdovka přímo u chaty 
a pro nás možnost jezdit na sa-
ních a bobech. Při této aktivitě 
a celém pobytu na nás dohlížely 
studentky a zdravotnice, které 
nám připravily zajímavou celotá-
borovou hru a soutěže v zimních 
sportech. 
Tak ubíhaly dny až do Štědrého 
dne, kdy nám bylo připraveno vše, 

co se o svátcích na slavnostní stůl 
prostírá. Nejvíce jsme se těšili na 
dárečky, které byly uloženy pod 
nazdobeným stromečkem. I když 
s námi nebyli rodiče, všichni, 
kteří nás doprovázeli, se je sna-
žili plně nahradit. Podařilo se, 
protože nám bylo po celou dobu 
nádherně, a to v době, kdy všichni 
lidé vzpomínají na své blízké 
a oslavují svátky vánoční. 
Celý pobyt bylo ukázkové zimní 
počasí, dostatek sněhu, zábavný 
program, který sestavily a vedly 
studentky Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Všem moc 
děkujeme. 

Děti z Dětského domova Na Vizině 28, 

Slezská Ostrava

ZÁBAVA V BESKYDECH. Děti z dětského domova se baví na horské chatě 
Třeštík. FOTO/ARCHIV

V pondělí 17. prosince proběhlo 
ve školní družině na Pěší Vánoční 
tvoření rodičů s dětmi. V 15.30 
se sešlo ve školní družině 27 dětí 

v doprovodu rodičů i mnohdy 
mladších sourozenců. Za znění 
vánočních koled se v obou odděle-
ních školní družiny pustili všichni 
s chutí do díla, aby si vyrobili pár 
ozdob z papíru i šišek, zápichy do 
květináčů ve formě hvězdy a stro-
mečku, vánoční přáníčko a papíro-
řezy do oken. Společně jsme nasáli 
předvánoční atmosféru a příjemně 
naladěni jsme se před šestou hodi-
nou s přáním příjemně prožitých 
svátků vánočních rozešli do svých 
domovů. 

Vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ 

Pěší Lenka Rastočná

Vánoční tvoření

TVOŘENÍ. Děti a rodiče se dali před 
Vánoci do díla. FOTO/ARCHIV

Fotbalový turnaj se konal v PolskuVánoce na horách

Mnoho pohádkových bytostí jako 
vodníci, princezny a rytíři tancovalo 
a soutěžilo 4. ledna na tradičním 
karnevale, který každý rok pořádá 
MŠ Koblov. Na začátku zatančily 
všechny děti společně se svými 
učitelkami taneček a o další prima 
zábavu se postaral klaun Hopsalín. 
Atmosféra byla výborná a už se 
všichni těšíme na příští karneval. 

Martina Blahutová, učitelka MŠ Koblov

Karneval v Koblově

KARNEVAL. Pohádkové bytosti 
se v hojném počtu dostavily do 
Koblova. FOTO/ARCHIV

Od prvního března letošního 
roku najíždí Městská nemocnice 
Ostrava na efektivnější systém 
poskytování Lékřaské pohoto-
vostní služby (LPS).
K nové formě organizace LPS 
jsme dospěli na základě dlouho-
dobé sledovanosti návštěvnosti na 
všech třech našich pracovištích. 
Na ambulanci v Porubě, na ulici 
Bohuslava Martinů a Hrabůvce, 
na ulici Dr. Martínka, se návštěv-
nost v pracovních dnech pohybo-
vala v řádech jednotek pacientů. 
O víkendech se počet sice navy-
šoval, přesto kapacita nebyla plně 
využívána. Ambulanci v centru 
Ostravy, na ulici Varenská, na-
proti tomu vyhledávali nemocní ve 
vyšším počtu. Proto jsme se roz-
hodli soustředit síly a prostředky 
z poboček v Hrabůvce a Porubě do 
centra Ostravy, na ulici Varenskou 
a posílit zejména pohotovostní vý-
jezdovou službu. To však zdaleka 

neznamená, že bychom omezovali 
služby veřejnosti. Naopak. Nový 
systém nám umožní navýšení počtu 
výjezdových lékařů, kteří mohou 
dorazit přímo k pacientovi domů. 
Postupně budeme nově nastavený 
systém vyhodnocovat a podle po-
třeby upravovat. 
Nepřetržitá pohotovost pro dospělé 
a zubní ambulance na ulici Va-
renská, v centru Ostravy, zůstává 
zachována. Rovněž dětská poho-
tovost na ul. Janovského. Ta se na-
chází přímo v pavilonu dětského 
oddělení. 
Pro nemocné, kteří se osobně na po-
hotovost na ulici Varenskou vydají, 
bude mít nově nastavený systém 
bezesporu také své výhody. Lékaři 
na pohotovosti zpravidla posílají 
pacienty k dalšímu odbornému vy-
šetření na specializovaná oddělení 
do nemocnice. Z hlediska nemoc-
ného je tedy mnohem šetrnější 
kompletní ošetření takzvaně pod 

jednou střechou, v rámci areálu naší 
nemocnice. Nebude tak muset řešit 
přesuny, což v praxi mnohdy zna-
menalo transfer i mezi několika ob-
vody ve městě. A co rozhodně není 
nezanedbatelné, že se tak vyhne pla-
cení dvojího regulačního poplatku. 
V areálu naší nemocnice se nachází 
i pohotovostní lékárna. Potřebné 
léky si tak lidé mohou po ošetření 
neprodleně vyzvednout a začít je 
tak co nejdříve užívat. 

Potřebné kontakty:
prostřednictvím ústředny Měst-• 
ské nemocnice Ostrava lze kon-
taktovat Lékařskou pohotovostní 
službu (dospělí, děti, zubní) na 
telefonním čísle 596 191 111
pro výjezd sanitky k pacientovi • 
dispečink pohotovosti Městské 
nemocnice Ostrava na telefon-
ním čísle 596 612 111

Bc. Darina Majková,  

Městská nemocnice Ostrava

Změny v poskytování Lékařské pohotovostní služby

HALOVÁ KOPANÁ. Žáci ZŠ Chrustova vybojovali v Polsku dva poháry a di-
plom. FOTO/ARCHIV

Pracoviště všeobecné 
Lékařské pohotovostní 
služby pro dospělé 
a jeho ordinační doba

Pracovní dny Nepracovní dny 
a svátky

Areál Městské nemoc-
nice Ostrava, Varenská 
5, Moravská Ostrava

nepřetržitě nepřetržitě

Pracoviště všeobecné 
Lékařské pohotovostní 
služby pro děti a dorost 
a jeho ordinační doba

Pracovní dny Nepracovní dny 
a svátky

Budova Dětského lékař-
ství Městské nemocnice 
Ostrava, Janovského 6, 
Moravská Ostrava

15.30–6.30 nepřetržitě

Pracoviště všeobecné 
Lékařské pohotovostní 
služby zubní a jeho 
ordinační doba

Pracovní dny Nepracovní dny 
a svátky

Areál Městské nemoc-
nice Ostrava, Varenská 
5, Moravská Ostrava

18.00–6.00 nepřetržitě

Seznam pracovišť Lékařské pohotovostní služby 
a jejich ordinační doba

Ve čtvrtek 13. prosince v podvečer 
se děti z prvních tříd Základní školy 
Pěší společně se svými učitelkami 
rozhodli najít poklad školních skřítků 
a vyzkoušet kouzlo spaní ve škole.
Cestu k pokladu značili skřítci svě-
télky svíček. Úspěšné vypátrání 
všech zpráv i nález mapy, kde bylo 
označeno tajuplné místo, vyvrcho-
lilo rozdělováním pokladu. Po ve-
čeři doplněné o vynikající dezerty 
od maminek a po krásné pohádce 
na dobrou noc se dětem opravdu 
krásně usínalo. Spokojení prvňáčci 
ráno usedli do svých lavic a na 
školu plnou tajuplných skřítků ur-
čitě jen tak nezapomenou.

Mgr. Jana Vedralová 

a Mgr. Markéta Hlinková, ZŠ Pěší

Noc skřítků

VE ŠKOLCE. Děti udělaly seniorům 
velkou radost. FOTO/ARCHIV
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S místostarostkou MUDr. Hanou Herákovou o budoucnosti obvodu

Co čeká Slezskou Ostravu v roce 2013?
pokračování rozhovoru ze strany 1

prioritou udržet co nejvíce stáva-
jících linek zajišťujících dopravu 
ve Slezské Ostravě, aby případné 
nutné změny v celoměstské hro-
madné dopravě měly co nejmenší 
dopad v našem obvodě, na pohodlí 
našich občanů.
Pokud se týká větších plánovaných 
investičních akcí, prioritou jsou 
komunikace K Maliňáku a ulice 
Dostálova. Rádi bychom letos po-
kračovali s rekonstrukcemi našich 
domů, rekonstrukcemi bytů, máme 
požádáno o státní dotaci na 2. 
etapu Rekonstrukce sídliště Mug-
linov. Rádi bychom vybudovali 
další dětské hřiště v Heřmanicích, 
máme podanou žádost o dotaci 
z titulu Oranžové hřiště. V rámci 
dotací z města, z fondu životního 

prostředí, máme naplánovanou 
novou zahradu u mateřské školy 
na Zámostní ulici. Pokud se nám 
podaří získat dotaci, měla by se do-
končit rekonstrukce ZŠ Bohumín-
ská, včetně rekonstrukce zpevněné 
plochy školního dvora, kde je sou-
časný stav s ohledem na bezpečnost 
už neudržitelný. 
Rádi bychom opravili parkoviště 
na sídlišti Kamenec, dlouho plánu-
jeme další rekonstrukce chodníku 
podél ulice Bohumínská, chodník 
na Jaklovecké ulici. V rámci větších 
oprav se konečně dočkají opravy 
schody na ulici Dobrovolského, ur-
čitě se něco podaří v Kunčičkách 
i Kunčicích. 
Vše se bude odvíjet od toho, jak se 
nám bude dařit získávat potřebné 
finance.

Mohou se lidé těšit na tradič-
ní akce, které obvod každo-
ročně pořádá, jakým je Den 
Slezské? 
Určitě, Den Slezské na hradě patří 
už několik let k tradičním akcím ve 
Slezské Ostravě, v současné době 
jsme již ve fázi přípravy letošního 
programu. Musím ale připomenout 
také naše menší, nenápadnější, pře-
sto velmi oblíbené akce. Letos dál 
pokračuje cyklus koncertů na naší 
slezskoostravské radnici, 23. února 
bude mít Slezská svůj tradiční ples, 
v naší Slezskoostravské galerii 
budou letos pokračovat výstavy. 

Velmi oblíbenou a navštěvovanou 
akcí je například i pravidelné vítání 
občánků na naší radnici. Pokračo-
vat bude organizování výletů pro 
naše seniory, velice zdařilá a oblí-
bená akce je i každoroční seniorský 
ples. Řada hezkých akcí bude bě-
hem roku pro děti ve školkách, ško-
lách, nezapomíná se ani na sport. 

Je něco, co vás v nových 
dnech nového roku potěšilo?
Hned z kraje roku to byl velký 
zájem a účast na novoročním vý-
stupu na znovu zpřístupněnou 
haldu Ema, kam přišla více než ti-
sícovka návštěvníků. Potěšili mě 
sportovci z TJ Heřmanice, kteří 
svou sounáležitost se Slezskou 
Ostravou zviditelnili i ve změně 
názvu svého klubu na FC Heřma-
nice Slezská. Jsem ráda, že se rý-
suje podobně jako v loňském roce 
řada plánovaných aktivit, které 
povedou k dalšímu vylepšení ži-
vota u nás na Slezské.
Nejvíce mě ale vždycky těší zájem 
našich občanů o dění v našem ob-
vodě, ohlasy a připomínky, i když 
ne vždy jen pochvalné, k naší práci 
na radnici. Moc oceňuji, že lidé 
nejsou ke svému okolí lhostejní. 
Všichni si přejeme, aby rok 2013 
byl i přes všechny složitosti dnešní 
doby dalším úspěšným rokem pro 
naši Slezskou Ostravu. 

/red/

Gadrew Way – netradiční název 
netradičního smyčcového kvar-
teta. Neobvyklý přístup k in-
terpretaci a neobvyklý hudební 
záběr.
Gabriela Vermelho, Ludmila Bu-
dínská, Helena Vovsová a Ad-
riana Voráčková – čtyři dívky 
s klasickým hudebním vzděláním 
i praxí. Současně členky předních 
českých orchestrů, jako je napří-
klad Český národní symfonický 
orchestr, Talichův komorní or-
chestr nebo Orchestr Národního 
divadla. K sobě je v nedávné době 
přivedl společný zájem provozovat 
nejen klasickou hudbu. Větší část 
pozornosti věnují tangu, autorské 
tvorbě a tradiční hudbě různých 
národů, především židovské mu-
zice či hudebnímu šansonu. Z kla-
sického smyčcového kvarteta se 
Gadrew Way v momentě změní na 
alternativněji znějící seskupení, 
kdy Gabriela Vermelho překvapí 
nejen svou pěveckou multifunk-
čností, ale též občasnou hrou na 
pětistrunný kvinton. 
Jejich hudební zkušenosti? Snad 
bude stačit pár jmen – při svých 
koncertních turné po Evropě, Asii, 
Austrálii či jižní Americe si za-
hrály s hvězdami jako je například 
Sting, George Michael, Itzhak 
Perlman, Schlomo Mintz, Mischa 
Maisky, Andrea Bocelli, Plácido 
Domingo, James Morrison, Li-
bor Pešek, Karel Gott, Hana He-
gerová, Lucie Bílá nebo skupina 
Čechomor.
Jednoduše shrnuto – Gadrew 
Way hrají stylově neohraničený 

repertoár, a to virtuózně, s chutí 
a drivem.
Koncert se koná za podpory statutár-
ního města Ostravy 13. února 2013 
v 19 hodin. Vstupenky za 100 Kč 

si můžete zakoupit ve slezskoost-
ravské radnici v kanceláři číslo 8. 
Případné dotazy vám zodpovíme 
na tel. 599 410 081 nebo 599 410 
426. Více na www.slezska.cz.

Pozvánka na koncert

Únor v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUgLINOV
LETEM SVĚTEM – celoroční blok – soutěže, kvízy
3) NĚMECKO – zábavný test pro děti, únor během půjčování
Valentýnské luštění – zábavná křížovka, únor během půjčování
Srdce z provázků – výtvarná dílna, čarujeme z provázků a papíru, 
čtvrtek 14. 2., 14.00–16.00 hodin
Kalendář na celý rok – výtvarná dílna, výroba nástěnného kalendáře – 
únor, pondělí 18. 2., 14.00–16.00 hodin
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 25. 2., od 15.00 hodin
Bambulková královna – výstava pletených šálů S. Řehákové, únor bě-
hem půjčování
Kouzlo zimní přírody – výstava fotografií, únor během půjčování
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů: H. M. Körnerová, 
S. Rudolf, únor během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Svícen – výtvarná dílna pro děti, vyrábíme svícen z „pískového“ skla, 
úterý 5. 2. během půjčování
Mozaika – výtvarná dílna pro děti, skládání obrázku podle vlastní fanta-
zie, celý měsíc během půjčování
Hříčky – soutěž pro děti, doplňování hádanek a písniček, celý měsíc bě-
hem půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Naše rodačky za/na hranici II. – pokračování výstavy knih a materiálů 
o ženách, které žily/žijí „tam a přece pořád tady“, únor během půjčování
Kde domov můj… – soutěžní test pro dospělé k výstavě Naše rodačky 
za/na hranici, únor během půjčování
KOLOTOČ POZNÁNÍ – POHÁDKY – 1. část: leden–březen 
LITERATURA
Filmové oříšky – test pro děti mapující znalosti filmových pohádek, únor 
během půjčování
Správný čas na pohádku – výtvarná dílna pro děti – z papíru, bavlnek 
a jiných materiálů vyrábíme pohádkové hodiny, pondělí 4. a 11. 2. 2013, 
13:00–15:00 hodin
V labyrintu písmenek – turnaj ve scrabble na téma „pohádkové bytosti“, 
čtvrtek 21. a 28. 2. 2013, 13:00–15:00 hodin

UPOZORNĚNÍ:
Od středy 13. do pátku 15. února 2013 bude pobočka Kunčičky uza-
vřena pro revizi knihovního fondu!

KONCERT. Renáta Ardaševová a Ivana Tomášková koncertovaly 16. ledna ve 
slezskoostravské radnici. FOTO/KAREL RUBÁČ

Slezskoostravská radnice
13. února 2013 v 19.00 hodin

Předprodej ve Slezskoostravské radnici, více na www.slezska.cz

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

statutárního města Ostravy

Vás zvou na 

Koncert skupiny
Gadrew Way

Nabídka Střediska volného času Moravská Ostrava
4.–8. 2. 2013 Jarní příměstský tábor „Pod čepicí“
3.–8. 2. 2013  Jarní dětská rekreace „Sněhuláci na lyžích“
11. 2. 2013 Všechny barvy zeměkoule aneb Láska prochází žaludkem – vyhlášení výtvarné 

soutěže
15. 2. 2013  Toulavé boty – toulání po galeriích s výtvarným tvořením
16. 2. 2013  Badmintonový turnaj II. pro děti a rodiče 
22. 2. 2013  Dětská tisková konference pro děti a mládež ostravských školních 

časopisů – „Bájná Atlantida“
23. 2. 2013  Maškarní bál pro veřejnost (15:00–17:00 hodin)
23. 2. 2013  Pod ulitou – turistický výlet

CELÝ MĚSÍC:
Pondělí–čtvrtek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ Rošťáci 
Pátek 13:00–15:00 hodin otevřený mimoškolní klub SVČ PC klub 
Příležitostně otevřené mimoškolní kluby: Časopis SVČ a Filmový klub, Miráci
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MUGLINOV/Minulý rok 2012 
byl pro pětadvacetiletou 
Ing. Ester Konečnou úspěš-
ným rokem. Na VŠB-TU zís-
kala titul Ing., v prosinci se 
stala mistryní ČR v boxu. Je 
členkou oddílu Boxing Os-
trava, který již více než rok 
sídlí v muglinovské sokolov-
ně. Ester Konečná je v ní té-
měř denně.

Jak se vlastně mladá dívka 
dostane zrovna k boxu?
Poměrně jednoduše. Devět let 
jsem hrála tenis. Jenomže pak 

mi můj fyzioterapeut doporučil 
nějaký doplňkový sport, jako na-
příklad plavání. Příliš jsem podle 
něj zatěžovala jen jednu stranu 
těla. Bylo mi čtrnáct, když jsem 
zahlédla náborový leták do kick 
boxu. To bylo ještě na Horní 
Bečvě, odkud pocházím. Kick 
box jsem trénovala v Rožnově 
pod Radhoštěm.

A ten klasický box přišel 
kdy?
To až tady v Ostravě, kam jsem 
přišla studovat vysokou školu. 
Klasický box mne úplně uchvátil, 

zjistila jsem, že takový sport je pro 
mne ten pravý.

Takže jste začala boxovat 
v Muglinově?
Jsem členkou klubu Boxing Ostrava. 
Bydlím ve Vítkovicích, na Vysoké 
škole báňské právě pokračuji v dok-
torandském studiu. Do Muglinova 
jezdím trénovat.

Co říkáte zdejším sportovním 
podmínkám?
Máme úžasný kolektiv a také úžasné 
trenéry. Jsem tady šťastná a je to 
tady vlastně můj život.

Jak často vlastně trénujete?
Šestkrát až sedmkrát týdně. Jeden 
den v týdnu se sice snažím vynechat 
na regeneraci, ale často mi to nevy-
jde. Jsem totiž hodně aktivní, potře-
buji pořád pohyb…

Jinými slovy, kromě studia 
jste stále v muglinovské so-
kolovně.
Přesně tak.

V polovině prosince loňské-
ho roku jste se v Rakovníku 
stala mistryní republiky. To 
je asi zatím váš největší spor-
tovní úspěch…
V boxu určitě ano. Moc si toho titulu 
vážím.

Kolik soupeřek jste musela 
porazit?
Vylosovala jsem si velmi dobrý 
los. Šla jsem rovnou do semifi-
nále, takže na mne čekaly dvě 
soupeřky.

Říkám to dobře, že šlo o ka-
tegorii do 57 kilogramů?
Ano. Vznikl trochu problém, má 
váhová kategorie je do 60 kilo-
gramů. Jenže soupeřky v této ka-
tegorii – ani nevím proč – prostě 
nepřijely. Měla jsem na výběr buď 
jít boxovat „šedesát čtverku“, tedy 
o kategorii výš, nebo „padesát sed-
mičku“ o kategorii níž. Soupeřky 
v „šedesát čtyřce“ byly proti mně 
přece jenom velké, já měla něco 
mezi 58 a 59 kily. Musela jsem se 

tedy dostat na 57 kilogramů. Celý 
den jsem nejedla, večer jsem se 
odvodnila, skákala jsem ve spe-
ciálním „sauna obleku“. Do rána 
jsem vážila 57 kilo. Jenže, jak 
známo, odvodnění ubere hodně 
fyzických sil. Naštěstí jsem byla 
dobře připravena našimi trenéry 
Richardem Sklářem a Daliborem 
Fröhlichem. První zápas, při kte-
rém jsem na konci už mlela z po-
sledního, se mi podařilo vybojovat 
do vítězného konce. Pak jsem měla 
den na regeneraci, ale i tak to bylo 
těžké. Ve finále jsem musela bo-
xovat hlavou, a nikoli silou. Té už 
jsme moc neměla. Trenéři mi řekli, 
jak mám boxovat, a jejich strategie 
se vyplatila. Ve finále zvítězila 
chytrost nad silou.

Jak je obecně ženský box 
vlastně populární?
Momentálně ženský box zažívá 
asi svůj největší boom. Je stále 
populárnější, začíná boxovat po-
řád více dívek. Už na to přišli 

i výrobci sportovních pomůcek. 
K dostání jsou běžně růžové ban-
dáže, boxerky i oblečení. Výrobci 
zjistili, že se ženy začínají věno-
vat bojovým sportům ve velkém. 
Právě i mistrovství republiky 
v Rakovníku bylo nejpočetnější 
v historii. Zúčastnily se jej dvě 
desítky žen, konkurence je stále 
větší.

A jak je to s popularitou žen-
ského boxu v Muglinově?
Před více než rokem jsem tady 
byla za ženy sama. Teď už chodí 
další čtyři holky. Některé trénují 
s klukama, jiné individuálně, vě-
nují se i kondičnímu boxu.

To vlastně znamená nárůst 
v posledních měsících o 400 
procent ženských boxerek?
Je to tak.

Jsou mezi ženským a muž-
ským boxem velké rozdíly?
Ženský box je úplně jiný než 
mužský. Nedá se srovnávat. Žen-

ský box je jemnější, elegantnější, 
mnohdy techničtější než u mužů. 
Muži mají úplně jiný styl. Ženy 
jsou i výrazně pomalejší, nejsou 
tak fyziognomicky stavěny jako 
muži.

Stala jste se nyní i členkou 
reprezentačního týmu žen-
ského boxu. Máte po titulu 
mistryně publiky i nějaké 
mezinárodní cíle?
Myslím, že cílem každého spor-
tovce jsou olympijské hry. Můj cíl 
je totožný. Uvidíme, jestli se to po-
vede nebo ne.

Takže cesta z Muglinova na 
olympijské hry 2016 do Rio 
de Janeira alespoň teoretic-
ky existuje?
Určitě. Uvidíme, jak to půjde, co 
bude dělat zdraví. Podmínky tady 
ale jsou a výborní trenéři také. Teď 
ještě trochu toho štěstíčka. 
 /jk/ 

Historicky první mistryně republiky v boxu, která trénuje na Slezské

Ester – bojovnice z muglinovské sokolovny

MISTRYNĚ ČR. Ing. Ester Konečná zvítězila na mistrovství republiky, nyní 
sní o olympijských hrách. FOTO/RICHARD SKLÁŘ
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Okolí Slezskoostravského hradu u soutoku řek

4

S využitím dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připra-

vil Česlav Piętoň. 

5) V květnu roku 1940 bylo podhradí Slezskoostravského hradu posti-
ženo katastrofální povodní. Několikadenní nepřetržité deště způsobily, 
že řeky Lučina a Ostravice vystoupily ze břehů a jejich hladina se zvýšila 
o čtyři a půl metru. Řada stavení v podhradí byla poškozena zaplavením 
a musela být následně zbourána. Tento snímek pochází ze soukromého 
alba fotografií pořízených krátce po povodni. Série snímků, která je uni-
kátní, dokumentuje následky povodně, která se nevyhnula ani jámě Her-
menegild – Zárubek a zejména kolonii dělnických domků na Zárubku. 
Následkem povodně zanikla v podhradí celá řada zajímavých domů pat-
řících do starší historie Slezské Ostravy. Jedním z nich byla i panská pa-
lírna, která byla zároveň i hostincem. Objekt stál jihozápadně od hradu 
v blízkosti bašty již od 17. století. Hostinci se říkalo Harenda (čp. 90) 
a nájemce patřil na počátku 19. století k prvním odběratelům kamenného 
uhlí. Za nájemce Šimona Frankla v něm byla roku 1832 zřízena židovská 
modlitebna. Po zrušení pivovaru v důsledku požáru v roce 1872 byla do 
Harendy rovněž přenesena výroba piva. I když výroba piva a pálenky zde 
postupně zanikla, hostinec patřící Janu Wilczkowi se na tomto místě udr-
žel až do 2. světové války, kdy v důsledku poddolování a povodně v roce 
1940 zmizel spolu se zástavbou podhradí, které lemovalo tuto stranu 
Slezskoostravského hradu.

4) V roce 1922 vzniklo několik pe-
rokreseb z okolí Slezskoostravského 
hradu. Jejich autor F. Lakomý s do-
kumentární přesností zaznamenal 
malebnost prostředí tehdejšího 
podhradí. Architektonické členění 
hradu je zde podáno v jasných li-
niích, v popředí u železného mostu 
místní dráhy jsou zaznamenány 
i objekty, ve kterých o něco později 
vznikla vinárna. V roce 1950 mi 
nájemce trafiky, muglinovský ob-
čan pan Hubert, vyjasnil význam 
reklamního nápisu ABADIE slovy: 
„Reklama ABADIE se vyskytovala 
snad na každé trafice. Byli na ni re-
prezentanti celé zeměkoule – běloch, 
černoch, Číňan, indián – a všichni 
kouřili…“ Byla to reklama na ciga-
retové papírky a dutinky.

3) Tento kvalitní dokumentární snímek zobrazuje v panoramatickém záběru zabydlené prostředí Slezské Ostravy 
v prostoru mezi dolem Hermenegild na Zárubku a Slezskoostravským hradem ve dvacátých letech minulého století. 
V popředí se vine v nezpevněném korytě řeka Lučina, jejíž tok kopíruje trať úzkorozchodné dráhy, která zabezpečo-
vala od roku 1911 do roku 1939 přepravu z Hrušova na Zárubek. Délka tratě byla pět a půl kilometru a v prostoru 
Slezské Ostravy byly tři zastávky: Říšský most (dnes Masérna u řeky), Městský sad (Stará střelnice), Zárubek. Pod 
výraznou dominantou starého paláce hradu je patrná v podhradí u tratě poměrně výstavná budova s objektem, který 
má na průčelní stěně nápis: Vinárna – vanové lázně. Nápis byl velmi dobře viditelný z oken tramvajové dráhy Hrušov 
– Zárubek i z tratě Ostrava – Karviná. Tento dům se dostal na počátku roku 1927 do zorného pole soudobého tisku 
a následně i ostravské policie. I když byl tento objekt umístěn na téměř osamělém místě – na periferii, byl častým 
zdrojem stížností okolních obyvatel. V podstatě se jednalo o utajený nevěstinec a jeho majitelka Marie Fedrová měla 
často co dělat s policií. Podstata všech stížností spočívala v tom, že klienti podniku nejenže nadměrně pili alkohol, 
ale oddávali se i hazardním hrám. Sexem a alkoholem rozkurážení horníci, když se nad ránem rozcházeli, dobývali 
se do okolních budov a rušili noční klid. Za dne děti z nedalekého hřiště bývaly často nechtěnými svědky výjevů, 
odehrávajících se mezi prostitutkami a jejich klienty. Podle informace, kterou mi poskytl pan A. Vrubel z Muglinova, 
karbaníci hrající o velkou finanční hotovost občas propadli své vášni natolik, že se jí věnovali nepřetržitě i několik 
dní bez přerušení. Jídlo a občerstvení si nechali přinášet a o nerušený průběh hry se staraly rozmístněné hlídky, 
které sledovaly okolí, aby včas avizovaly možné nebezpečí. Celá kauza se dostala v roce 1927 před soud na základě 
udání jedné z pěti „číšnic“, která se nepohodla s majitelkou a dostala výpověď. Ta policii udala, že majitelka již po 
čtyři roky pod rouškou Vinárny a vanových lázní poskytuje klientům dámskou obsluhu za poplatek 30 Kč. Ve svém 
udání také uvedla, že odbyt vína nebyl v podniku nijak valný, proto se prodávalo „nuceně“. To znamená, že host, 
který se chtěl s číšnicí pobavit, si musel víno objednat. Na základě tohoto udání bylo učiněno trestní oznámení pro 
přestupek kuplířství a majitelka Vinárny – vanových lázní byla u Okresního soudu ve Slezské Ostravě odsouzena 
k peněžité pokutě ve výši 100 Kč. V rozsudku bylo také uvedeno, že pro tentýž přestupek byla již jednou trestána, 
a proto se vyhošťuje ze živnosti hostinské jako pro tuto činnost nezpůsobilá.

1) Tato pohlednice s celkovým záběrem na Polskou (Slezskou) Ostravu prošla poštou v roce 1916. Vypovídá o teh-
dejším stavu zástavby mezi Slezskoostravským hradem a kostelem sv. Josefa, nad soutokem řek Lučiny s Ostravicí. 
Na pozadí kulisy poměrně hustého osídlení této lokality se v popředí na břehu řeky nachází říční lázně – koupa-
liště. Vlevo je patrná část sadů U dubu, po břehu řeky je vedená trať místní dráhy Hrušov – Zárubek. Pohlednici 
dal do oběhu vydavatel Method Haník, majitel umělecko-průmyslového závodu v Moravské Ostravě. Jeho firma 
se zabývala výrobou rámů, řezbářstvím a pozlacovačstvím. Své sídlo měla v Nové ulici (Neugasse), dnes ulice Čs. 
legií, vedle sokolovny, dnes Divadlo 
Jiřího Myrona. Menší série kvalit-
ních pohlednic s motivem Ostravy, 
kterou firma vydala, sledovala pře-
devším reklamní zviditelnění.

Řeka Ostravice protéká Ostravou od jihu k severu, u Slezskoostravského hradu se do ní vlévá řeka Lučina. U jejího 
toku vznikla osada a posléze město, dnešní krajská metropole Ostrava. Ostravice také po staletí vytváří pomyslnou, 
zeměpisně vymezenou hraniční čáru mezi Slezskem a Moravou.

2) I když územím Slezské Ostravy protékají dvě řeky, na koupání to v nich 
nikdy příliš nebylo. Do řeky Ostravice se již koncem 90. let 19. století odvážil 
vstoupit jen málokdo. V té době již přestalo platit úsloví nejstarších obyvatel 
Slezské Ostravy: „Když je ti horko, očvachej se v Ostravici.“ A tak Ostra-
vané začali postupně v horkých dnech dávat přednost koupalištím. Tento 
černobílý snímek je znám pod názvem „Říční koupaliště – Stará střelnice“. 
Toto říční koupaliště vzniklo v roce 1877 a zřídil jej spolek, který byl pro 
tento účel založen v roce 1876. Pozvolné znečišťování vody v řece začalo 
ohrožovat provoz koupaliště už od roku 1888, kdy do ostravské strouhy za-
čalo vypouštění splašků z prádla uhlí na jámě Karolina. Podaná stížnost 
nájemců rybolovu ve strouze v čele s kupcem Luxem se nesetkala s pochope-
ním kompetentních úřadů a splašky nadále zabíjely ryby ve strouze i v řece. 
Není známo, zda bylo vyhověno žádosti nájemců rybolovu o náhradu škody 
za otrávené ryby. Vzniklé problémy s ohroženou kvalitou říční vody se ne-
vyhnuly ani říčnímu koupališti. K dalšímu zhoršení kvality vody v Ostravici 
došlo vypuštěním splašků z továrny ve Vratimově, a když se přidružily potíže 
s poddolováním, tak byl provoz na říčním koupališti v roce 1919 ukončen. 
Pohlednice s motivem říčního koupaliště na území Slezské Ostravy byla 
vydána nakladatelstvím Julia Kittla v Moravské Ostravě. Pamětní razítko 
s českým a německým textem: Restauration zur Eiche Felsenkeller Polnisch 
Ostrau (Restaurace U dubu, skalní sklep) má přesnou dataci 31. 7. 1913.

1
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3

2
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VINOTÉKA VINEKA•  
www.vinotekavineka.webno-
de.cz, tel.: 737 733 707, út–pá 
9–17, so 8–12. Michálkovice 
– pod lékárnou, naproti obuvi.

Uděláme za Vás•  – údržba 
bytů, R.D. domácností, čištění 
dom. odpadů, malby, nátěry, 
vysokotlaké čištění z. dlažeb, 
výškové práce, instalatérské 
práce, obklady, dlažby, plov. 
podl., rekonstrukce koup., 
kuchyní, sanitární tech. montáž 

a demontáž, vyklízení a od-
voz nepotř. věcí aj. služby po 
dohodě. Šobich Petr, OVA, 731 
259 193.

Pedikúra – manikúra Modrý • 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Os-
trava, tel. 731 414 439.

ŽIHADLO•  –značkový medo-
vý likér s výtažkem z léči-
vých bylin. 
www.liker-zihadlo.cz.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v únoru 2013. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. 
Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: Repronis s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.
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Inzerce

Jedno nevšední poděkování dorazilo v těchto dnech na adresu slezskoostravské radnice. Je ve verších a má i ori-
ginální výtvarné řešení ve formě obrázku.

Poděkování slezskoostravské radnici

Krádež dokumentů k ulo-
žené pokutě
Dne 16. 12. řešili strážníci poně-
kud nezvyklou událost. Obrátila 
se na ně 20letá dívka, která do 
Ostravy přicestovala z Čech, aby 
zde přes inzerát prodala psa. Byla 
však při cestování MHD při-
stižena revizorem bez platného 
jízdního dokladu. Když pak vy-
stoupila na zastávce v Ostravě-
-Muglinově, neznámý mladík jí 
měl z ruky vytrhnout potvrzení 
o uložení pokuty a také složenku 
k její úhradě. Ihned poté z místa 
utekl. Strážníci zkontaktovali 
dispečera dopravního podniku 
a informace o způsobu uhrazení 
pokuty bez složenky mladé ženě 
předali. Podivného zloděje bo-
hužel nedopadli.

Omylem aktivoval záchran-
nou brzdu v tramvaji
Dne 19. 12. zasahovali strážníci 
MP u události ve Slezské Os-
travě, kdy došlo ke zranění ces-
tující v tramvaji. 13letý mladík 
v tramvaji aktivoval záchrannou 
brzdu. Když pak tramvaj začala 
prudce brzdit, 66letá cestující 
upadla a zranila se. Strážníci zra-
něné ženě poskytli první pomoc 
a předali ji přivolaným záchra-
nářům. Při ověřování okolností, 
za kterých byla aktivována zá-
chranná brzda, strážníci zjistili, 
že k tomu došlo zřejmě omylem. 
Chlapec, který doprovázel ženu 
s kočárkem, chtěl před blížící se 
zastávkou upozornit řidiče, že 
budou s kočárkem vystupovat, 
a omylem zmáčkl jiné tlačítko. 
Jelikož při události došlo ke zra-
nění, byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si věc převzala 
k dalšímu šetření.

Usedl za volant bez řidič-
ského oprávnění
Dne 26. 12. upoutalo pozornost 
strážníků osobní motorové vo-
zidlo projíždějící noční ulicí 
v Ostravě-Kunčičkách. Řidič 
auta kličkoval od krajnice ke 
krajnici, na vozidle navíc nebyla 
zapnuta povinná světla. Stráž-
níci proto vozidlo zastavili. Při 
projednávání přestupku s ři-
dičem vyšlo najevo, že 19letý 
mladík není a nikdy nebyl dr-
žitelem řidičského oprávnění. 
Na výzvu k podání vysvětlení 
pouze uvedl, že je mu to líto. 
Nyní mu hrozí ve správním ří-
zení vysoká pokuta.

Agresivní pacient
Dne 25. 12. byli strážníci měst-
ské policie požádáni o asistenci 
zdravotníkům při ošetřování 
agresivního pacienta. V domě 
ve Slezské Ostravě byl ošetřo-
ván zraněný 35letý opilý muž, 
který silně krvácel ze zranění 
na ruce. Když se dozvěděl, že 
by měl být převezen do nemoc-
nice, začal se chovat agresivně, 
ošetření i převoz odmítal. I při 
samotném převozu za asistence 
strážníků se muž opakovaně 
pokoušel z jedoucí sanitky vy-
stoupit, neustále vykřikoval, 
že nikam nepojede, a začal se 
po všech kolem sebe ohánět. 
V zájmu ochrany jeho zdraví 
i k zajištění bezpečnosti zdra-
votníků v sanitce byli strážníci 
nuceni proti agresivnímu muži 
použít donucovací prostředky 
a spoutali ho. Teprve poté se 
muž uklidnil. V nemocnici mu 
strážníci pouta sundali a předali 
ho k dalšímu ošetření. 

Městská policie Ostrava

Touto cestou bych chtěla mnoho-
krát poděkovat občanovi Slezské 
Ostravy (bohužel neznám identitu), 
který mi dne 6. 1. 2013 osobně 
donesl do místa mého bydliště 
můj ztracený průkaz totožnosti, 
který jsem utrousila při procházce 

s mým čtyřnohým kamarádem. 
Zabránil tak zneužití a mnoha 
komplikacím.
Jsem šťastná, že žiji v tak krásné 
obci s tak poctivými skoro sousedy.
Moc, moc, díky.

Silvie Fabiánová, Slezská Ostrava

Velké poděkování 
neznámému nálezci


