
Ohňostroj, zdobení vánoční strom-
ku a samozřejmě také vánoční 
dárky. To vše bylo součástí akce 
Čertí rojení, která se konala v úterý  
3. prosince před slezskoostravskou 
radnicí.
Všechny přítomné přivítali starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Maš-
talíř, místostarostka MUDr. Hana 
Heráková i místostarosta Ing. Petr 
Janíček. Všichni tři se ujali i mode-

rování akce, losování a rozdávání 
dárků.
Před radnici přišly děti ze slezsko-
ostravských základních i mateř-
ských škol. V souladu s názvem 
akce si děti nasadily nejrůznější 
rohy, jiné přišly v maskách čertů 
či Mikulášů. Na radničních scho-
dech potom děti, často za asisten-
ce učitelek, předváděly připrave-
ný program. Nechyběly písničky, 

básničky, tance i vánoční koledy. 
U slavnostně nazdobeného stromu 
naproti radnice stála bedýnka, do 
které děti mohly házet své obráz-
ky s vánoční tématikou. Vánoční 
stromek stál také hned u vchodu do 
radnice. Ten děti společně nazdo-
bily a během Vánoc stromek zpří-
jemňoval vnitřní prostory radnice.
Po vystoupeních dětí došlo na loso-
vání obrázků, desítky vylosovaných 

dětí odměnili zástupci obvodu ma-
lými vánočními dárečky. Starosta 
Antonín Maštalíř všechny pozval na 
oslavy Silvestra před radnici, mís-
tostarostka Hana Heráková popřála 
všem zúčastněným šťastné Vánoce. 
Na závěr, když už nebe potemnělo, 
byl na znamení přicházejících Vá-
noc rozsvícen vánoční strom a nebe 
nad slezskoostravskou radnicí pro-
zářil mohutný ohňostroj. /jk/

Čertí rojení před slezskoostravskou radnicí 

SLEZSKÁ OSTRAVA / Zastupi-
telé obvodu schválili v prosinci 
rozpočet pro letošní rok.
 
Návrh rozpočtu byl sestaven v sou-
ladu s Obecně závaznou vyhláš-
kou města Ostravy č. 11/2000 Sta-
tutu města Ostravy, v platném znění, 
dle platné metodiky sestavování 
návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2014 a v souladu se 
Směrnicí pro nakládání s finanční-
mi prostředky, postupy v účetnictví 
a jiné postupy Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava. Následně 
byl schválen Zastupitelstvem měst-
ského obvodu Slezská Ostrava dne 
12. 12. 2013.
K sestavení rozpočtu pro rok 2014 
byly použity návrhy a podklady 
jednotlivých odborů a bylo přihléd-
nuto k předpokládanému výsled-
ku hospodaření dosaženého v roce 
2013. Vycházelo se ze schváleného 
rozpočtu roku 2013. 
Rozpočet příjmů – celkové zdro-
je (220.244 tis. Kč) a výdajů  
(220.244 tis. Kč) je sestaven jako 
vyrovnaný.
Celkové příjmy roku 2014 jsou cca 
o 12 mil. Kč vyšší než v roce 2013. 
Toto zvýšení je způsobeno zapo-
jením předpokládaného přebytku 
z roku 2013 ve výši 15 mil. Kč  
a navýšením příjmové položky 
daně z nemovitosti. Jinak předpo-
kládáme ostatní příjmy přibližně 
ve stejné výši jako v roce 2013. 
Nejsou zde však uvedeny příjmy  

z výnosu výherních hracích pří-
strojů a jiných technických zaříze-
ní. Tyto příjmy jdou přes finanční 
úřady na Statutární město Ostrava, 
které je následně rozděluje na jed-
notlivé městské obvody formou do-
tace. Jelikož není přesně stanoveno 
v jaké výši a kdy je město zašle, ne-
jsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí 
dotace budou zapojeny do rozpočtu.  

Zastupitelstvo města schválilo pro 
rozpočet roku 2014 dotace jednot-
livým městským obvodům a pro 
náš městský obvod byly oproti roku 
2013 navýšeny neinvestiční dotace 
o cca 3 mil. Kč (byl navýšen příspě-
vek na školství).
Ve výdajích je rozpočet konstruován 
tak, aby byla zajištěna vyrovnaná 
bilance příjmů a výdajů městského 

obvodu. V porovnání s rozpočtem 
roku 2013 jsou výdaje rovněž vyšší 
o 12 mil. Kč, z toho však na polož-
ce rezervy je ponechána částka cca 
10 mil. Kč (z toho 4,9 mil. Kč pro 
investiční odbor – předpokládané 
spolufinancování regenerace sídliš-
tě Muglinov 4 mil. Kč a 0,9 mil. Kč 
projektové práce a další služby).
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 2013, popřípadě 
nutnost navýšení rozpočtu bylo nut-
no řádně odůvodnit. Většina odborů 
má výdaje pro rok 2014 navýšené. 
V průběhu roku 2014, pokud dojde 
k navýšení příjmů (případný vyš-
ší přebytek, dotace, další prodeje 
apod.) budou jednotlivé odbory do-
krývány.
V rámci rozpočtu městského obvo-
du jsou financovány i příspěvkové 
organizace tj. mateřské a základní 
školy. 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na 
úřední desce od 25. 11. 2013 do  
12. 12. 2013. Schválený rozpočet je 
zveřejněn na webových stránkách  
městského obvodu www.slezska.cz.

Ing. Jiřina Gáliková

vedoucí odboru financí a rozpočtu

finanční výbor
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Rozpočet městského obvodu 
Slezská Ostrava pro rok 2014

SCHVÁLENO. Rozpočet Slezské Ostravy pro rok 2014 schválili zastupitelé 12. prosince.  FOTO/JAN KRÁL

ČERTÍ ROJENÍ. Děti zpívaly a přednášely před radnicí.  FOTO/JAN KRÁL POTLESK. Výkony dětí oceňovalo vedení městského obvodu. 

Editorial
Jak na Nový rok, tak po celý 
rok, říkali naši předkové. Někdy  
se sama sebe ptám, jestli měli 
pravdu.
Na Nový rok si totiž ještě stále 
dávám různá předsevzetí. Ne-
můžu si pomoci, nemůžu se toho 
starého zvyku zbavit.
A tak už léta Páně chci být 
chytřejší, krásnější, mladší, 
úspěšnější; jít světem s hlavou 
vztyčenou a nejít bosý(á). Bás-
ník k tomu dodává: jak ten, kdo 
stojí u dveří a prosí. 
Vím, že se tak nestane. Že chci 
nemožné.
A tak „stojím u dveří“ a prosím 
tam nahoru za nás za všechny, 
abychom vždy chtěli jen to, co 
možné je. Abychom byli moudří  
a pochopili, co je v silách člověka  
a co už není. A abychom nesmutnili  
a netrápili se pro to, co možné 
ani není, – ale abychom zároveň 
neztráceli naději, že někdy i ne-
možné možné je.
Možná tak mysleli svou průpo-
vídku i naši předkové. Pokud se 
odvážíme být spokojení, šťastní 
(a relativně zdraví) na Nový rok, 
vydrží nám to i do všech nastáva-
jících dnů. Stačí tomu jen věřit. 
A bude tomu tak. 
Co jiného si navzájem přát?

Miriam Prokešová

PF
2014



SLEZSKÁ OSTRAVA / Starosta  
Ing. Antonín Maštalíř ocenil 
ve středu 11. prosince občany, 
kteří se zasloužili o rozvoj či 
propagaci Slezské Ostravy.

Obdobné oceňování se koná na 
slezskoostravské radnici vždy na 
konci roku.
Starosta Antonín Maštalíř připo-
menul, že poprvé byli takto obča-
né oceněni již před šesti lety. „Byli 
bychom všichni rádi, kdyby se tato 
tradice do budoucna zachovala,“ 
uvedl starosta.
Oceněným gratulovali kromě sta-
rosty Maštalíře i místostarostka 
MUDr. Hana Heráková, místosta-
rosta Ing. Petr Janíček a tajemník 
úřadu Mgr. Gustav Kuchař.
Pro oceněné byly připraveny pamět-
ní listy i drobné dárky. Mezi oceně-
nými nechyběli například operní 
pěvkyně a také Seniorka roku města 
Ostravy 2013 Věra Heroldová, stálý 
spolupracovník Slezskoostravských 
novin Česlav Piętoň, kuchařský 
mistr Karel Drápal, někdejší ředi-
tel Janáčkovy filharmonie Ostrava 
profesor Jan Hališka nebo ředitel 
Domova pro seniory Kamenec Ing. 
Juraj Chomič.
„Je vynikající, že děláte mnohé na-
víc nad rámec svých každodenních 
povinností. Něco, co pomůže Slez-
ské Ostravě a nám všem, kteří v ní 
žijeme,“ poděkoval za jejich práci 
přítomným starosta Maštalíř.

Celkem 203 odběrů
Oceněn byl i Jiří Sohr ze Slezské 
Ostravy. Příští rok mu bude pade-
sát let a na svém kontě má již 203 
odběrů krve. „Ten zvyk mi zůstal 
po rodičích. Ti také pravidelně dá-
vali krev,“ svěřil se Sohr. Poprvé 
se na porubskou transfuzní stanici 
Jiří Sohr dostavil hned v osmnácti 
letech. Tam mu ale vysvětlili, že dá-
vat krev smí až od devatenácti let 
a jednoho měsíce. „Přesně za rok  
a měsíc jsem byl v Porubě znovu.  

To už mi krev vzali. Mám po tatín-
kovi vzácnou skupinu B, kterou má 
jen čtrnáct procent populace. Této 
krve je nedostatek, občas mi zavola-
jí, ať rychle přijdu na odběr, že krev 
úplně chybí,“ uvedl Sohr. Už dávno 
byl vyznamenán nejvyšším oceně-
ním Červeného kříže za množství 
odběrů. „Dávají zlatý kříž za 160 
odběrů a dál už není nic. S vyšším 
počtem už prostě nikdo nepočítá,“ 
usmál se Sohr. Krev by chtěl dávat, 
pokud zdraví dovolí, alespoň do še-
desáti let. Stejně dlouho dával krev 
i jeho otec. „Naštěstí nám zaměst-
navatel nedělá žádné problémy, na-
opak vychází dárcům krve vstříc,“ 
uvedl na adresu svého zaměstnava-
tele, Dopravního podniku Ostrava, 
Jiří Sohr. 
„Sice jsem už moc neslyšel, ale 
jsem šťastný, že jsem mohl přijít,“ 
řekl další oceněný, sedmadevadesá-
tiletý Jan Lička z Muglinova. Jeho 
otec Leonhard Lička býval mimo 
jiné i obecním pokladníkem a v jeho 
pozůstalosti se uchovala řada uni-
kátních historických písemností. Ty 
Jan Lička daroval Slezské Ostravě. 
„Budu rád, když se uchovají,“ řekl  
o písemnostech Lička. Spokojena 
odcházela z radnice i jeho manželka.  

„Bylo nám ctí, že jsme opět mohli 
vidět paní Heroldovou, chodívali 
jsme na ni společně do divadla,“ 
vzpomínala Libuše Ličková.
Oceněn byl rovněž předseda fot-
balového oddílu TJ Jiskra MCHZ 
Hrušov Petr Kobliha. „Náš klub,  
i když ve skromných podmínkách, 
stále žije. Hrajeme městskou sou-
těž mužů, v tabulce jsme nahoře, 
chceme postoupit do přeboru,“ řekl 
o hrušovském klubu jeho předseda, 
který funkci vykovává již dvě dese-
tiletí. „S úřadem nemáme problé-
my, vždycky nám pomůžou, i když 
samozřejmě financí je málo a Slez-
ská tím trpí nejvíc. To je všeobecně 
známo,“ dodal předseda Kobliha.

Na jedničku
Za práci v občanském sdružení Kul-
tura pro Slezskou Ostravu získal 
ocenění David Kovář. „Je to pěk-
ná tečka za letošním rokem, každý 
je rád, když je za práci odměněn,“ 
řekl Kovář. „Chápu to jako ocenění 
pro celé naše sdružení. Náš festival 
Slezskoostravský Rock-Fest je stále 
známější, populární je i pravidelná 
oslava dětského dne v Muglinově,“ 
uvedl o aktivitách sdružení Kovář.
S oceněním odešel z radnice i Zdeněk 
Martínek. „Jménem úřadu navštěvu-
ji občany, kteří oslavili devadesát  
a více let, pomáhám připravovat pra-
videlná setkání jubilantů, kteří slaví 
osmdesát a pětaosmdesát let,“ vy-
jmenoval některé ze svých činností 
pro obvod Martínek. „Dnešní slav-
nostní akt je velmi na úrovni, je dob-
ře, že starosta je připraven ocenit ty, 

kteří jako občané dělají pro Slezskou 
něco navíc,“ řekl.
Vedení obvodu gratulovalo i Anně 
Geletičové z občanského sdružení 
Vzájemné soužití. „Snažíme se zve-
lebovat vyloučené lokality. Letos se 
nám takto podařilo například vybu-
dovat dětské sportovní hřiště na Zá-
rubku,“ oznámila Geletičová.

„Vše je tady na jedničku s hvěz-
dičkou,“ uvedl další z oceněných, 
kněz z Kunčiček Dariusz Sputo. 
„Je krásné, že pan starosta myslí na 
lidi, kteří srdcem i duchem dělají 
vše proto, aby Slezská Ostrava byla 
krásná, a že zavedl takovou tradici. 
Vřelý dík.“
 /jk/
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Již po šesté přišli na radnici starostou ocenění občané

Za rozvoj a propagaci Slezské Ostravy

Možná jste si všimli v Kunčicích na 
poště krásného keramického zna-
ku. Zdobí a oživuje budovu pošty. 
Spolu se směrovými ukazateli ná-
vštěvníkům naší obce pomáhají se 
orientovat.
Nápad zkrášlit budovu a pomoci 
občanům vznikl na zasedání kul-
turní sekce sdružení 1. FC Žabinec 
na jaře roku 2012. Od myšlenky  
k realizaci bývá cesta dlouhá, tkaná 
desítkami jednání všech možných  
a nemožných stran. 
Teprve pochopením starosty Slez-
ské Ostravy Ing. Antonína Mašta-
líře a primátora statutárního města 
Ostrava Ing. Petra Kainara, kteří 
myšlenku a její realizaci pomohli fi-
nančně zabezpečit, se podařilo znak 
a směrovky vyrobit a instalovat.
Je milé vidět, že myšlenky občan-
ských iniciativ nezapadnou, ale 
naopak jsou našimi představiteli 
podpořeny a vítány. Jen tak se naše 
Ostrava pohne kupředu. Byť se jed-
ná v tomto případě o maličkost. Kéž 
by takových maličkostí byla celá 
řada.

Kromě zmíněných pánů patří po-
děkování motoru celé akce, vzděla-
vateli 1. FC Žabinec Kunčice, panu 
Milanu Moldříkovi.

Mgr. Jiří Smělík, Kunčice

Tradiční vítání občánků se konalo 
v sobotu 7. prosince v obřadní síni 
slezskoostravské radnice.
Vítání se účastnilo dvaadvacet 
dětí, během jednoho dne se kona-
ly hned čtyři obřady v pětačtyři-
cetiminutových intervalech. Nové 
občánky slavnostně přivítala slez-
skoostravská zastupitelka Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. Popřála 
dětem i jejich rodičům hodně štěs-
tí a lásky v dalším životě. Rodiče 
se zapsali do kroniky městského 
obvodu, všichni si během obřadu 
vyslechli básničky a písničky star-
ších dětí.
Rodiče si z radnice odnesli i drobné 
dárečky. Obsahem dárkové tašky 
městského obvodu jsou nejrůznější 
dětské potřeby jako bryndáček nebo 
hračky pocházející z chráněných 

dílen. Prosincové vítání občánků se 
týkalo dětí, které se narodily mezi 
červencem až polovinou měsíce  
října 2013.

Další vítání občánků se na radnici 
uskuteční 1. února. Na řadu přijdou 
děti, které se narodily ve druhé půli 
října, v listopadu a v prosinci. /red/

Dobrá myšlenka má na 
Slezské vždy zelenou

Noví občánci Slezské přivítáni

OCENĚNÍ. Ocenění občané spolu se svými rodinnými příslušníky se sešli na 
slezskoostravské radnici.  FOTO/JAN KRÁL

TRADICE. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava oceňuje občany 
každý rok.

KUNČICE. Nový keramický znak 
místní části zdobí budovu pošty  
v Kunčicích. FOTO/ARCHIV

JIŘÍ SOHR. Oceněn za dárcovství krve.

KAREL DRÁPAL. Oceněn za vzor-
nou reprezentaci Slezské Ostravy.

VĚRA HEROLDOVÁ. Oceněna za 
celoživotní dílo. 

VÍTÁNÍ. Občánky čekalo vítání na slezskoostravské radnici. FOTO/LUBO-
MÍR ČASNOCHA



SLEZSKÁ OSTRAVA / Len-
ce Venusové, zaměstnankyni 
GE Money Bank, se povedla 
neobvyklá věc. Napsala člá-
nek o tom, jak už rok v rámci 
sdružení dobrovolníků GE Vo-
lunteers o.s. pomáhá slezsko-
ostravským seniorům. V lon-
dýnském ústředí byly příběhy 
dobrovolníků vyhodnocovány 
a ten od Lenky Venusové byl 
mezi nimi.

Odměnou bylo pět tisíc dolarů urče-
ných na charitativní činnost. Lenka 
Venusová se rozhodlla tuto částku 
věnovat na účet Domovů s pečova-
telskou službou na ulicích Hladnov-
ská a Heřmanická.
„Všechno to začalo v létě, kdy jsem 
koncem července napsala svůj pří-
běh dobrovolníka o seniorech. Ten 
jsem předala kolegyni do Prahy, 
která komunikuje s dalšími orga-
nizacemi dobrovolníků GE Vo-
lunteers z ostatních zemí v rámci 
korporátu. Příběh nechala přeložit 
- to víte, chtěli jsme to mít opravdu 
perfektní a bez chybičky a poslala 
to do Londýna, kde se všechny ty 
příběhy shromažďovaly,“ popisuje 

podrobnosti Lenka Venusová. „Vy-
bíralo se opravdu z mnoha příběhů. 
O tom, že jsem vyhrála takovou od-
měnu, jsem se dozvěděla na konci 
září. Samozřejmě jsem tuhle infor-
maci uvítala a byla jsem moc ráda, 
že se to povedlo, ale tak nějak více 
mi to začalo docházet až dodatečně. 
Věděla jsem, že výhra je určena na 
charitativní činnost, ale v podstatě 

nebylo nad čím váhat. Psala jsem 
o „svých“ seniorech, povedlo se  
a vyhrála jsem, takže jsem okamžitě 
věděla, že právě jim chci tu výhru 
darovat. Vůbec jsem nad tím nevá-
hala“ uvádí Venusová.
Šek si od Lenky Venusové slavnost-
ně převzali zástupci městského ob-
vodu na plese seniorů v Michálko-
vicích 21. listopadu. „Ten večer byl 
naprosto úžasný. Nezbývá, než před 
všemi smeknout. Je vidět, že práce 
pro seniory má smysl, že se jim ve 
Slezské Ostravě opravdu věnují. 
A senioři to umí ocenit. Vyprávějí 
nám o akcích, které zažívají a nikdy 
nezapomenou vyslovit uznání všem 
lidem z úřadu, velmi hezky o všech 
mluví, mají k nim blízko. Stejně tak 
mám já blízko k seniorům a už pro-
stě patří k mé rodině. Za sebe můžu 
slíbit, že v této spolupráci budeme 
pokračovat i nadále,“ říká Lenka 
Venusová.
Spolu se seniory jezdí dobrovolni-
ce z GE Volunteers na výlety, na-
vštěvují je v domovech, zúčastňují 
se nejrůznějších oslav. To nakonec 
Lenka Venusová popisuje i ve svém 
příběhu nazvaném Rozdáváme ra-
dost, který byl vyhodnocen mezi 
deseti nejlepšími z celé Evropy.

/jk/
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Lenka Venusová, dobrovolnice, jejíž povídka zaujala Londýn

Pomoc slezskoostravským seniorům

Myslivecké sdružení Ostrava Heř-
manice dne 28. listopadu zakoupilo 
a vypustilo v lokalitě Heřmanického 
rybníku sto kusů bažantích slepic.
K tomuto kroku jsme se rozhod-
li, abychom oživili klesající stavy 
bažantů. I přes přikrmování během 

zimního období a jejich ochrany, se 
jejich počet vlivem civilizačního 
tlaku a predátorů snižuje.
Doufáme, že tímto pomůžeme k je-
jich zachování ve volné přírodě.

Jiří Lizák, předseda Mysliveckého  

sdružení Heřmanice

Členové Českého svazu chovatelů 
– Základní organizace Slezská Os-
trava uspořádali v pátek 6. prosince 
ve středisku chovatelů na Nejedlé-
ho ulici na Hladnově Mikulášskou 
besídku. 
„Je to tradiční akce, besídku pořádá-
me už nejméně deset let,“ řekl před-
seda organizace Stanislav Kadluba. 
„Lidé se přicházejí hlavně pobavit, 
máme zde i bohatou tombolu,“ 
dodal Kadluba. Rok 2013 označil 
předseda jako úspěšný. Chovatelé 
uspořádali několik výstav, pořádají 
pravidelné nedělní burzy, se čtyřmi 
desítkami členů jsou největší orga-
nizací v celé Ostravě. „Navíc nám 
přibývají mladí chovatelé, jsou ve 
městě organizace, kde nemají žád-
ného,“ doplnil Kadluba.
„Jde o vzornou organizaci,“ řekl 
na adresu slezskoostravských cho-
vatelů na Mikulášské besídce sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř. „Svojí činností jsou zná-
mí už nejenom v Ostravě, ale také 
v celém kraji,“ doplnil starosta. Le-
tos na podzim si chovatelé zvolili  

novou jednatelku organizace, kte-
rou se stala jedenatřicetiletá Ven-
dula Skybová. „Do budoucna bych 
chtěla pracovat ještě na lepší pre-
zentaci chovatelů. Potřebujeme 
vylepšit webové stránky, více pro-
pagovat naše výstavy,“ plánovala 
Skybová, která je sama nadšenou 
chovatelkou. „Chováme se sestrou 
arokauny, což jsou slepice snášející 
zelená vajíčka. Pak ještě zdrobnělé 

slepičky vyandotky a také kachny 
indické běžce,“ vypočítávala Sky-
bová.
Pozdravit chovatele přišla na Mi-
kulášskou besídku i radní MVDr. 
Barbora Jelonková. „Chodím sem 
vždy se zájmem, chovatelé pracu-
jí velmi dobře. Je výborné, že se  
v jejich řadách objevují mladí lidé 
a také děti,“ konstatovala radní  
Jelonková. /jk/

Bažanti u rybníku

Mikulášská besídka slezských chovatelů

LENKA VENUSOVÁ. Autorka vítězného příběhu. 1101101FOTO/JAN KRÁL

VÝLET. Lenka Venusová spolu se slezskoostravskými seniory na jedné ze 
společných akcí.  FOTO/ARCHIV

BESÍDKA. Stanislav Kadluba, Vendula Skybová, Antonín Maštalíř a Barbora 
Jelonková na Mikulášské besídce.  FOTO/JAN KRÁL

VYPOUŠTĚNÍ. Jiří Lizák vypouští bažanty u Heřmanického rybníku. FOTO/ARCHIV

Můj příběh dobrovolníka se začal 
psát vlastně už během studií na vy-
soké škole, kdy jsem o prázdninách 
a v období mezi semestry vypomá-
hala na rekreačním středisku s or-
ganizací kulturních a sportovních 
akcí pro hosty. Spolupracovala 
jsem s dětmi z dětských domovů,  
s rodinami z SOS vesniček, s men-
tálně postiženými lidmi a hodně se 
seniory.
A právě, když jsem v r. 2006 na-
stoupila do GE a vyslechla jsem 
prezentaci GE Volunteers, bylo 
rozhodnuto. Věděla jsem, že k této 
skupině lidí chci patřit a pomáhat 
těm, kteří pomoc potřebují. Začala 
jsem docházet na schůzky boardu 
jako koordinátor a v r. 2008 jsem 
se stala členem boardu GE Volun-
teers. Za těch pár let jsem ušla  
v dobrovolnictví velký kus cesty, 
poznala spoustu zajímavých lidí, 
naučila se mnoho nových věcí  
a přivedla spoustu dalších dobro-
volníků.
Pak přišel květen roku 2012 a s ním 
i moje první akce se seniory z do-
mova na Hladnovské ulici a Heř-
manické ulici v Ostravě, tenkrát 
ještě ve spolupráci s Městskou po-
licií Ostrava. Celé odpoledne bylo 
zaměřeno na bezpečnost seniorů. 
Zábavnou formou, pomocí scének 
a veselých testů, jsme společně 
soutěžili v pětičlenných týmech. 
Vyzkoušeli jsme si postřeh, hodně 
jsme se nasmáli a ocenění vítězů 
bylo nejen překvapením, ale i pří-
jemným zakončením slunečného 
odpoledne. Tehdy jsme si slíbili, 
že se zase potkáme a já věděla, že 
tyto lidi chci potkávat i nadále.
Díky další akci s Městskou policií, 
tentokrát přímo na Hladnovské, 
jsem získala kontakty na další lidi, 
se kterými bylo možné komuni-
kovat ohledně spolupráce. Naše 
osobní setkání jsme naplánova-
ly společně s akcí pro seniory, 
kde jsme probraly další možnosti 
spolupráce. Od té doby se inten-
zivně scházíme. Naše akce jsou 
poznávací, vzdělávací, zábavné 
i tvořivé. Většinou se tyto prvky 
vzájemně nenásilnou formou pro-
línají. Ptáte se, jaké akce jsme 
připravili? Tak třeba: navštívili 
jsme společně Vysoké pece, prožili 

nejedno zábavné odpoledne plné 
soutěží a písniček, shlédli společ-
ně film Babovřesky, Mezinárodní 
den seniorů jsme oslavili výletem 
Za krásami Opavska (zámek Ra-
duň a Památník II. světové války 
v Hrabyni), uspořádali jsme vá-
noční i velikonoční tvořivé dílny,  
v rámci týmové akce – tým Mar-
tiny Novákové (roz. Staré) - jsme 
pak v duchu GE Volunteers natí-
rali plot v domově seniorů.
Za těch pár měsíců jsem si se 
spoustou z nich vybudovala bližší 
vztah a navázala mnoho cenných 
přátelství. Přesto, že mnozí z nich 
mají pohnuté osudy a neměli život 
vždy jednoduchý, jsou stále plní 
energie, stále mají chuť učit se no-
vým věcem a touhu poznávat něco 
dalšího. Jsou prostě úžasní a svým 
optimismem umí „nakazit“ své 
okolí. Seniorem je označován člo-
věk staršího věku. Ale oni svůj věk 
přístupem k životu popírají, jsou 
nesmírně aktivní a velmi pozitivní. 
Nás dobrovolníky vždy bouřlivě 
vítají, jako by za nimi přijely ně-
jaké celebrity. 
Dáváme jim radost a stačí k tomu 
opravdu velmi málo – úsměv, vlíd-
né slovo, pár společných chvil. Je-
jich úsměvy a vědomí, že se na nás 
těší a ptají se na nás, jsou důka-
zem, že naše cesta pomoci je správ-
ná. Vím, že jsem se tedy rozhodla 
správně. Taky si myslím, že vlastně 
děkovat můžeme my jim. Stále mají 
co předat mladším generacím a při 
každé akci s nimi dokážu načerpat 
spoustu pozitivní energie. Vzájem-
ně se obohacujeme. 
Na všechny „své“ seniory se vždy 
moc těším. Jsou už taková moje 
druhá rodina. Rozhodně bych je 
nevyměnila. Vím, že v mém živo-
tě mají pevné místo, a že se s nimi 
chci potkávat u různých příležitos-
tí i v budoucnu.
A co nás čeká dál? Například ná-
vštěva ZOO, sportovní den, poví-
dání o historii Ostravy, pomoc při 
údržbě zahrady v areálu domova, 
tvořivé vánoční i velikonoční dílny 
a spousta dalších akcí. 
Nechcete se přidat také a zažít  
tyto jedinečné okamžiky s GE Vo-
lunteers?

Lenka Venusová

Rozdáváme radost…



Předvánoční čas v MŠ Bohumín-
ské začal již v listopadu společ-
nou nedělní akcí rodičů a dětí na 
zimním stadionu v Bohumíně, 
kterou finančně podpořilo statu-
tární město Ostrava. Již ve společ-
ně vypraveném autobuse vládla 
dobrá nálada, která pokračovala 
při samotném bruslení a soutěžení 
na ledě. 
Předvánoční veselí pokračovalo  
2. prosince zhlédnutím divadelního 
představení O zlaté rybce. Mikuláš 
přišel do mateřské školy 5. prosin-
ce a nadělil dětem nejen balíček 
dobrot, ale i spoustu her. Následu-
jící den přiletěli andělé ze základní 
školy Bohumínská a společně si  

s dětmi, čertem a Mikulášem za-
tančili čertí tanec. A to už se při-
blížil vánoční čas a jedna třída se  
9. prosince proměnila ve vánoční 
dílnu pro rodiče a děti. Společně 
jsme vyráběli svícny a ozdoby na 
slavnostní stůl. Ve čtvrtek 12. pro-
since nám žáci 2. tříd ZŠ Bohumín-
ská přišli připomenout se svou be-
sídkou plnou písní, básní a koled, 
že „Ježíšek“ je nablízku. A byla 
to pravda. Ještě tentýž den přiletěl  
s dárky a sladkými kolekcemi. Byl 
opravdu štědrý a udělal dětem pod 
novým stromečkem velikánskou 
radost.

Bc. Milena Kolková,  

ředitelka MŠ Bohumínská

SLEZSKÁ OSTRAVA / V zá-
kladních a mateřských školách  
Slezské Ostravy přivítaly děti 
Mikuláše. 

„Mik Miku Mik Miku Mikuláš, při-
šel s Čertem na koláč …“, tak za-
číná oblíbená dětská písnička, kte-
rá se 6. prosince ozývala ze všech 
koutů ZŠ Chrustova. Doprovázen 
svými pomocníky, anděly a čerty, 
chodbami opravdu procházel Miku-
láš, naděloval dětem dobroty, hodné 
chválil a zlobivé káral.
Žáci z deváté třídy si pro své ka-
marády připravili na páteční do-
poledne 6. prosince krásnou mi-
kulášskou nadílku, obcházeli třídy  
a obdarovávali děti sladkostmi. Ty 
musely zase na oplátku zazpívat 
nějakou písničku nebo zarecitovat 
básničku. „Mikuláš vždy k dětem 
promluvil, popřál jim krásné Vá-
noce a připomněl jim, jak pěkně by 
se k sobě měly navzájem chovat. 
Andělé se na děti krásně usmívali 
a čerti je zase trošku vystrašili,“ 
uvádí Bc. Petra Videnková ze ZŠ 
Chrustova.
Mikuláš s andělem a družinou čer-
tů zavítali také do mateřských škol  
Jaklovecká a Komerční. „Paní uči-
telky potvrdily, že všechny děti 
byly celý rok hodné a tak je mohly 
mocnosti nebeské i pekelné obda-
rovat nějakou tou sladkostí. Děti 
předvedly, jak umí zpívat, a jestli 
umí nějakou básničku. Zatímco čer-
ti byli už neposední, Mikuláš s an-
dělem se rozloučili, a slíbili, že zase 
za rok přijdou.,“ popisuje neobvyk-
lou návštěvu učitelka Hana Stará.
Noc s pohádkou
Ve čtvrtek 5. prosince v podvečer 
se sešlo 24 dětí druhých tříd v ZŠ 

Pěší, aby si užily svou Mikuláš-
skou noc s pohádkou. „Na příběhu 
pohádkové knihy A. Lindgrenové 
Petr a Petra předvedly, že již jsou 
čtenáři. Tohoto úkolu se děti zhos-
tily zodpovědně, a poté byly pohád-
kovou vílou pasovány na čtenáře.  
V tento večer však rozhodně ne-
mohl chybět ani Mikuláš, anděl  
a čert. Jejich návštěva byla sice 
strašidelná, přesto však milá  
a všechny děti dostaly zaslouženou 
nadílku. Noc ve spacáku byla pro 

všechny velkým dobrodružstvím,“ 
říká o Mikulášské noci učitelka 
Markéta Hlinková.
S čerty nejsou žerty. Tak se jmeno-
valo zábavné odpoledne pro děti  
a rodiče, které se konalo 5. pro-
since v KD Heřmanice. „Nene-
chali jsme děti lekat, jak se zpívá  
v jedné z písniček, ale poslali jsme 
čerty zpět do Andělské pohádky, 
kterou jsme si s dětmi z naší ma-
teřské školy připravili jako sou-
část programu v rámci mikulášské 

nadílky. Další částí tohoto dění byl 
nejen tanec s hudbou, ale také pl-
nění „pekelných“ úkolů. Na závěr 
se k nám snesli andělé, společně 
s Mikulášem, který měl pro děti 
krásnou nadílku,“ uvádí Jarmila 
Jílková z MŠ Na Liščině. 
Mikulášskou besídku uspořádala 
pro děti a jejich rodiče 6. prosince 
ZŠ Na Vizině. „Naši školu prezen-
tovaly pěvecký a taneční soubo-
ry, které vznikly ve školním roce 
2013/2014 a v současné době je  

v nich zapojeno 42 žáků. Vystou-
pily s pásmem básní, písní a tanci 
tematicky zaměřených na církevní 
prosincové svátky. Některé koledy 
byly přeloženy a zazpívány v rom-
ském jazyce. Součástí akce byla 
mikulášská nadílka, mezi děti přišel 
Mikuláš s anděly a čerty. V závě-
ru zazpíval vánoční písně pěvecký 
soubor pod vedením pana Mila-
na Maška, který je zaměstnancem 
naší školy,“ říká o besídce učitelka  
Mgr. Petra Jurošková. /red/
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Měsíc prosinec ve znamení mikulášských besídek

Mikuláš navštívil děti ve Slezské Ostravě

Děti z Mateřské školy Požární  
v Ostravě Heřmanicích navštívi-
ly slezskoostravskou radnici, aby  
v předvánočním čase popřály všem 
krásné prožití vánočních svátků  
a mnoho štěstí a zdraví do nového 
roku. Velmi působivé bylo setkání 
s panem starostou Ing. Antonínem 
Maštalířem, kterému jsme tlumočili 
poděkování za všechno, co pro naše 
mateřské školy dělá.

Lenka Anežková,  

ředitelka MŠ Požární

Celkem pětadvacet dětí bylo vy-
bráno ze slezskoostravských ma-
teřských škol na ozdravný pobyt  
v Beskydech. Ten se konal za fi-
nanční podpory statutárního města 
Ostravy. Děti tak mohly na horách 
prořít krásných čtrnáct dní ve stře-
disku Evrast na Horní Bečvě.
Každý den jsme byli v lese. Zvoli-
li jsme si pro pobyt několik témat, 
prvním bylo podzimní skřítkování. 
Podoba podzimního lesa, korespon-
dovala se skřítčí atmosférou. Děti 
stavěly obydlí pro skřítky a sbíraly 
přírodniny na výrobu jejich obyvatel. 
Ponejvíce jsme se pohybovali venku, 
a když to počasí nedovolilo, sportova-
li jsme v nové velké herně. Tam jsme 
také vyráběli za pomoci drátů, lepidel 
a tavné pistole skřítky z přírodnin. Za 
splněné úkoly si děti odnesly obrázek 

skřítka, který si nalepili do vlastno-
ručně vyrobeného úkolníčku.
Dny ubíhaly a děti neměly čas smut-
nit, pravidelně dostávaly pohledy 
a po zdravotní stránce na tom byly 
taky dobře. Nejvíce však zabírala 
krásná příroda a bohatý program pro 
děti pečlivě nachystaný učitelkami.
Bez úrazů a nemocí děti prožily nád-
herných čtrnáct dní na horách plných 
podzimního kouzla, deště i sluníčka, 
nočních výprav s baterkami a svítí-
cími náramky. I večery s pohádkou 
byly příjemné a myslím si, že děti 
budou na pobyt dlouho vzpomínat.
Chtěli bychom tak ještě jednou po-
děkovat statutárnímu městu Ostra-
va a jeho ozdravné politice, která 
umožnila dětem strávit ozdravný 
pobyt v Beskydech.

Bc. Markéta Lipová, zástupce ředitele Návštěva na 
radnici

Ozdravný podzimní pobyt

MIKULÁŠ. Nejrůznější návštěvy Mikulášů, andělů i čertů čekaly děti V ZŠ Chrustova /1/, v MŠ Jaklovecká a Komerční /2/, v ZŠ Pěší /3/ v KD Heřmanice /4/ 
i v ZŠ Na Vizině /1/.  FOTO ARCHIV/LUBOMÍR ČASNOCHA

POBYT. Děti ze slezskoostravských mateřských škol na ozdravném pobytu 
v Beskydech.  FOTO/ARCHIV

NADÍLKA. Ježíšek naděloval v MŠ 
Bohumínská. FOTO/ARCHIV

NÁVŠTĚVA. Děti navštívily také kancelář starosty. FOTO/JAN KRÁL

Vánoční veselí v MŠ Bohumínská
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KOBLOV / Čas adventní nám 
v prosinci připomínal, že se 
blíží Vánoce. Svátky klidu, po-
hody a rozjímání. A rodinných 
procházek.

Mnozí z nás procestovali lán světa, 
ale zejména o Vánocích si člověk 
uvědomuje, že doma je to prostě 
nejkrásnější. Už proto, že má kolem 
sebe své blízké.
Na okraji města Ostravy se nachází 
klidná přírodní scenérie na území Kob-
lova, sousedící s Antošovicemi, Vrbicí 
a Koblovem. Jde o nádhernou oblast  
přírodních jezer, z nichž část je už dnes 
využívána k rekreačním účelům.
Málokdo o nich však ví. A je to 
škoda, protože je to místo v dosahu 
městské hromadné dopravy, stejně 
jako bezproblémově dostupná širší 
oblast pro cykloturistiku, vyjede-li 
člověk z centra města. Střídání les-
ního porostu, lučních zákoutí, vodní 
plochy a osídlené zástavby je ideál-
ním prostředím pro procházky rodin  
s dětmi, školních družin, turistic-
kých oddílů, penzistů, nebo prostě 
jen milovníků přírody.

Některá zákoutí pravda potře-
bují drobet upravit. Prořezat po-
rost, zpevnit stezku, vyrovnat díry  
a posekat trávu, ale jde o údržbu ča-
sově i finančně nenáročnou, za ten 
výsledek to stojí. Přidat ve spolu-
práci s ostravskými vysokými ško-
lami nebo klubem turistů sem tam 
nějakou informační tabuli mapují-
cí místní historii běžící v průběhu 
staletí, doplnit zmínku o typických 
zástupcích místní flóry a fauny, při-
dat dřevěný altánek nebo lavičku, 
odpadkový koš...
Netřeba drahých cyklostezek, stačí 
popřemýšlet, jak drobnou úpravou 
dosáhnout podobného výsledku za 
levný peníz.
Časem by se zde dala vybudovat 
naučná stezka, celý okruh, který by 
sloužil jak pro poznávací, tak pro 
odpočinkové účely. Je to blízko hra-
nic s Polskem, lze nalákat i severní 
sousedy.
A jelikož v Antošovicích léta půso-
bil kronikář Valtr Čuraj, který celý 
svůj život zasvětil popisování histo-
rie místních částí, proč nepojmeno-
vat naučnou stezku po něm? Možná 

bychom si to mohli dát jako jedno  
z novoročních předsevzetí. Šťastný 
a úspěšný rok 2014 a mnoho kilo-
metrů bez nehod. 

Ing. Radan Seidler za zastupitele  
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Jezera v Koblově: Tip na krásnou novoroční procházku... 

Někdy se vyplatí vyjít si za humna jen tak 

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
KŘÍŽEM KRÁŽEM  
S BONIFÁCEM
celoroční blok pro děti; soutěže, 
kvízy, výtvarné dílny
Křížovku vyluští, tajenku napiš
Nejoblíbenější část školního roku
leden │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
soutěžní odpoledne – putování po 
písmenkách
leden │ během půjčování
Vločka balerína
výtvarná dílna – kreslíme, maluje-
me a stříháme
pondělí 20.ledna │14.00 – 16.00
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Hrnečku vař – čaj nám navař!
obrázky pro radost
pondělí 27. ledna │ 15.00 – 16.30 
během půjčování
Výstavka Kaligramy
výstava prací žáků ZŠ
leden │ během půjčování
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:
Vlasta Pittnerová, Petra Brau-
nová
leden │během půjčování
hladnovska@kmo.cz
599 522 200 

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
„Tak letos fakt UŽ!“
výstavka knih a materiálů na téma 
novoroční předsevzetí
leden 2014 │ během půjčování
Lyže, sáňky, boby, to je naše 
hobby!
výstavka na téma „zimní sporty“
leden 2014 │ během půjčování
Krakonoš a lyžníci
soutěžní test pro děti 
leden 2014 │ během půjčování
Zlatý puk
výtvarná dílna – sportovní medaile 
každý čtvrtek │ 13.00 – 15.00
Jágrshow
turnaj ve střelbě na bránu
každé pondělí │ 13.00 – 15.00
kuncicky@kmo.cz
599 522 216 

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Sněhuláček
výtvarná dílna pro děti
s barvami a korkovými zátkami
úterý 21. ledna │ během půjčování
Už aby bylo jaro! 
test pro děti o přírodě 
celý měsíc │ během půjčování
Udělám si obrázek 
zábavné odpoledne s mozaikou
celý měsíc │ během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675

Leden v knihovnách

Dne 2. 12. 1898 byla v Polské Os-
travě otevřena obecní spořitelna. 
Slavnostní otevření se stalo součás-
tí oslav padesáti let panování císaře 
Františka Josefa I. Své sídlo nalezla 
v budově tehdejší polskoostravské 
radnice a celý název zněl Jubilejní 
obecní spořitelna císaře Františka 
Josefa I. Tato budova dnes již ne-
existuje.
Později spořitelna změnila několi-
krát své působiště a teprve v roce 
1929, již jako Městská spořitelna 
ve Slezské Ostravě (přejmenována 
byla v roce 1918), otevřela na Zá-
mostí v blízkosti říšského mostu 
nové reprezentativní sídlo. Dodnes 
stojící budova s Šalounovými so-
chami a moderně prostorově řeše-
nými interiéry tehdy byla nejvý-
stavnější stavbou v obci.  /AMO/

Ve Slezskoostravské galerii se při-
pravuje mimořádná výstava. Její 
název zní Móda jako umění aneb 
oživení české tvorby. Vernisáž se 
koná 6. února v 18 hodin.
„Svou autorskou tvorbu představí 
Mgr. Inéz Bohdanová Bortoliová 
spolu s týmem fotografů fashion 
blogu Móda jako umění.cz,“ upřes-
ňuje kurátorka galerie Mgr. Věra 
Vahalíková. 
„Něco takového jsme v galerii ješ-
tě neměli. Výstava bude oživením, 
vlastně i vykročením podobným 
směrem jako u výstav architekto-
nických. I architektura může být 
uměním stejně jako oděvní tvorba 
nebo design,“ doplňuje Vahalíková.
Výstava nabídne průřez autor-
skou tvorbou módní návrhářky. Na  

výstavu byly zařazeny také modely 
z její poslední kolekce, která byla 
nazvaná Hra s geometrií. „Modely 
v sobě skrývají geometrické tvary, 
ať už ve formě dvojitých předních 
dílů ve tvaru trojúhelníků, aplikací 
na bundách i topech nebo zkosený-
mi stojáky na overalech. Ostré hra-
ny trojúhelníků je možné vidět také 
na tvaru poutek, sedlech či nárame-
nících,“ popisuje Inéz Bohdanová 
Bortoliová. 
Výstava bude doplněna o fashion-
bloggerské fotografie, které vzni-
kaly po dobu čtyř let. Fotily se na 
neobvyklých místech, jako jsou 
střechy, sklepy, staveniště, vrako-
viště, řepková pole, zámky, mosty, 
ale také v centrech různých měst. 
„Módu vnímám jako umění, ať už 
vytvářím styling nebo i přímo mo-
dely. Baví mě utvářet nové fashion 
styly nebo se inspirovat již objeve-
nými a dále s nimi pracovat, vkládat 
do stylingu nové prvky, a je jedno 
zda moderní, či retro. Jako fashi-
on bloggerka jsem si mohla během 
focení vyzkoušet také spoustu rolí. 

Třeba role harmonikářky v berani-
ci, ustřižených rukavicích, s termo-
skou čaje a akordeonem pobavila 
mě i kolemjdoucí,“ vzpomíná Boh-
danová.  /jk/

115 let otevření obecní spořitelny 

Móda jako umění. Fotografie i textil v galerii

KOBLOVSKÁ JEZERA. Vznikne zde naučná stezka pojmenovaná po místním kronikáři?   FOTO/ARCHIV

MÓDA, UMĚNÍ. Inéz Bohdanová 
Bortoliová připravuje neobvyklou 
výstavu. FOTO/ARCHIV

2. 12. 1898.  Již neexistující budova, kde sídlila obecní spořitelna. FOTO/AMO

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA LEDEN 2014
 11. 1. Výlet za sněhovou vločkou  
 11. 1.  Soutěž basket
 12. 1.  Soutěž basket
 15. 1.  Olympiáda v jazyce německém – okresní kolo
 17. 1.   Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 

kulturního zařízení
 24. 1.  Fyzikální olympiáda – krajské kolo kategorie A
 25. 1. Uzlařská regata
 27. 1.  Šachový turnaj (od 15 hodin)
 29. 1. Olympiáda v jazyce německém – krajské kolo
 31. 1.   Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů 
 30. 1. – 31. 2.  Výstava ostravských školních časopisů
 31. 1.   Slavnostní otevření výstavy ostravských škol-

ních časopisů

Více na www.svcoo.cz
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Koncem 
listopadu byli v Praze oceně-
ni hrdinové z řad statečných 
dětí, kteří nějakým způsobem 
pomohli lidem ve svém okolí.

Projekt Dětský čin roku vyhlásil 
sedm soutěžních kategorií - Záchra-
na lidského života, Pomoc v rodině, 
Pomoc jiným dětem, Pomoc ostat-
ním lidem, Pomoc přírodě, Dobrý 
nápad a Pomoc n@ netu. 
Také žáci ZŠ Bohumínská se tohoto 
projektu zúčastnili. Příběh o svém 
dobrém skutku nebo činu stejně 
starého kamaráda letos do soutěže 
poslalo 495 dětí z celé republiky  
a do následného hlasování o nejlepší  

příběhy v jednotlivých kategoriích 
se v tomto roce zapojilo téměř 5000 
dětí.
Velmi nás těší úspěch žáků 9. tří-
dy. Do semifinále vybrala odborná 
porota hned dva příspěvky. Roman 
Mochák zaujal svým příběhem  
v kategorii Dobrý nápad a Petra 
Špičáková v Pomoci ostatním li-
dem. V následném hlasování Petra, 
jediná zástupkyně ostravských škol, 
s příběhem „Úžasný člověk“, ve své 
kategorii zvítězila. 
Letošní ročník projektu Dětský 
čin roku vyvrcholil 28. listopadu 
na Staroměstské radnici v Praze. 
Slavnostní vyhlášení vítězů mo-
deroval herec Aleš Háma, čestný 

předseda Nadačního fondu Dětský 
čin roku. Děti byly oceněny i mi-
nistrem školství Daliborem Štysem 
a primátorem města Prahy Tomá-
šem Hudečkem. Na vyhlášení ne-
chyběly ani další známé osobnosti 
jako herec Jan Révai, herečka Jitka 
Čvančarová, zpěvačka Petra Čer-
nocká, vícenásobný paralympionik 
a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, 
moderátorka Zora Jandová, herec 
Pavel Nový a zpěvák Zbyněk Drda, 
ti všichni se zhostili role patronů.
Patroni malé hrdiny vždy doprovo-
dili na pódium a byli jim při čtení 
příběhů oporou. Výherci soutěžních 
kategorií získali nejen zajímavé 
věcné dárky od partnerů projektu, 
ale rovněž si po vyhlášení užili zá-
bavné odpoledne s atraktivním pro-
gramem, v rámci kterého si mohli 
vyzkoušet, jaké je to stát se na chvíli 
pilotem. Děti kromě diplomů a dár-
ků získaly pro svoji školu také šek 
ve výši 10 000 Kč určený na nákup 
školních pomůcek.
Petře Špičákové k jejímu velkému 
úspěchu gratulujeme a za skvělou 
reprezentaci školy děkujeme.

 Mgr. Liana Svobodová, ZŠ Bohumínská

Vítězství v celorepublikové soutěži Dětský čin roku 

Žákyně Petra Špičáková oceněna v Praze

Jaké si to uděláte, takové 
to máte

Potřebujete sanitku, hasiče nebo policii?

OCENĚNÍ. Petra Špičáková, vítězka kategorie Pomoc ostatním lidem  
na Staroměstské radnici v Praze. FOTO/ARCHIV

Proboural se do cizí garáže
Dne 12. 11. zasahovali strážníci 
městské policie u garáží ve Slez-
ské Ostravě, kde se dle oznámení 
na tísňovou linku pohybovala po-
dezřelá osoba. Na místě strážníky 
oznamovatel kontaktoval a upřes-
nil, že z jedné z garáží se před chví-
lí ozývaly hlasité rány jakoby od 
bourání. Garáž byla zepředu řádně 
zamčená, ovšem zezadu objevili 
strážníci vybouranou díru ve zdi. 
Také uvnitř garáže byly vybourané 
otvory do zdí, spojující tuto garáž 
se sousedními. V jedné z garáží 
se před strážníky schovával muž, 
který v ruce držel kladivo. Krčil se 
za zdí, ale prozradily ho vyčuhu-
jící nohy v holínkách. 58letý muž 
na výzvu strážníků kladivo odložil  
a úkryt opustil. Byl zadržen a pře-
dán přivolaným policistům.
Cizinec si z památníku udělal 
prolézačku
Dne 17. 11. přijal operátor tísňo-
vé linky městské policie oznáme-
ní o několika osobách, které se 
nebezpečně pohybují po kovové 
konstrukci nad mostem v centru 

Ostravy. Když na místo dorazili 
strážníci, na mostě již nikoho ne-
zastihli, ale opodál si všimli mla-
dého muže (25 let), který šplhal po 
nedalekém tanku, který zde stojí 
jako památník. Na výzvu strážní-
ků mladý muž slezl dolů, ale tím 
jeho spolupráce skončila. Odmítal 
předložit doklady totožnosti, tvr-
dil, že žádné nemá, ústně totožnost 
odmítal sdělit a pak se prostě roz-
hodl, že odejde. Jednalo se o ci-
zince, který se v angličtině snažil 
strážníky přesvědčit, že jim nero-
zumí a nechápe, co po něm chtějí.  
V hlídce byl však přítomen stráž-
ník, který anglicky plynně hovoří 
a nečiní mu problém se v tomto 
jazyce domluvit. Mladík ignoroval 
výzvy v češtině i angličtině a nako-
nec byl s pouty na rukou převezen 
na policejní stanici ke zjištění to-
tožnosti. Za přestupek proti veřej-
nému pořádku byla mladému muži 
uložena bloková pokuta. 
Opilý muž vyhrožoval  
v restauraci
Dne 1. 12. byla hlídka městské 
policie vyslána do restaurace ve  

Slezské Ostravě. Opilý muž, který 
toho dne oslavil 45. narozeniny, 
zde měl urážet ostatní obsluhu 
a hosty, protože mu servírka pro 
jeho silnou opilost odmítla ne-
čepovat pivo. Muž poté restau-
raci opustil, ale během několika 
málo minut byl zpět. Donesl si 
svou láhev alkoholu a z té začal 
v restauraci popíjet. Když jej ser-
vírka upozornila, že konzumace 
doneseného alkoholu není v re-
stauraci možná, muž se na ni opět 
obořil a začal jí vulgárně nadávat. 
Přivolaní strážníci na místě zjed-
nali pořádek. Muž dostal pokutu  
a pod dohledem hlídky restaura-
ci opustil. Nicméně po dvou ho-
dinách se znovu vrátil. Tentokrát 
si podle svědků přinesl střelnou 
zbraň, namířil s ní na servír-
ku a vyhrožoval jí zmrzačením. 
Vzápětí však z restaurace utekl. 
Strážníkům se při následné kon-
trole okolí muže již nepodařilo 
nalézt. Přivolali na místo Policii 
ČR a událost policistům předali  
k dalšímu šetření včetně totožnos-
ti podezřelého muže.

Městská policie Ostrava

Již řadu let pracuji s dětmi všech vě-
kových skupin v hasičských krouž-
cích. Hlavní náplní je především to, 
aby byly schopné pomoci si nejen 
navzájem, ale i lidem kolem sebe. 
Vštěpujeme jim základy, jak se cho-
vat v rizikových situacích. A co je 
nejdůležitější – umět přivolat po-
moc. Už v přípravkách mateřských 
škol znají děti číslo tísňového volá-
ní. Ví, jak zavolat a říct, kdo volá,  
a co se vlastně stalo. 
Musím říct, že mě tato práce napl-
ňuje a mám dobrý pocit z toho, že 
vychováváme děti pro dobrou věc. 
Život přináší různá úskalí a oni se 
nebudou bát zavolat třeba sanitku 
člověku, který ji bude potřebovat.
Není tomu tak dlouho, co mi jis-
tá událost vyrazila dech. Poblíž  

zastávky základní školy ležel na 
zemi člověk. Ačkoliv se kolem 
pohybovalo několik lidí, nikdo na 
tuto skutečnost nereagoval. Až na 
několik děvčat, kterým osud člově-
ka nebyl lhostejný. Muž ležel zcela 
bezvládně a prosil o pomoc. S dob-
rými základy z hasičského kroužku 
vytočily číslo a přivolaly sanitku. 
Ze zákona jsme všichni povinni po-
skytnout první pomoc a vyčkat na 
příjezd sanitky. Stalo se. A já jsem 
za to na ně patřičně hrdá.
Jiný názor však na celou věc měla 
paní učitelka. Jelikož děvčata přišla 
do vyučování pozdě, zapsala je do 
třídní knihy a navrhla jim neomlu-
venou hodinu. Podle ní byl ten člo-
věk opilý a mohl si za to sám. Proč 
ho tedy zachraňovat.

Když jsem se o této události dově-
děla podrobněji, nevěděla jsem jak 
reagovat. Bylo mi to líto a chtělo se 
mi brečet. Copak se takhle může za-
chovat pedagog, který má dávat dě-
tem ty správné základy do života? 
Zdálo se mi, že veškerá má dlouho-
letá práce je zbytečná. Jestli pán byl 
nebo nebyl opilý, to nikdo nemohl 
vědět přesně. Děvčata se zachovala 
správně. Místo pochvaly je čekala 
neomluvená hodina. Jen však do 
chvíle, než se o celé věci dověděl 
pan ředitel a dal vše do pořádku.
Ve škole nyní plyne čas tak, jako 
by se vůbec nic nestalo. A pochva-
la? Tu děvčata dostanou ode mne. 
„Holky, jsem na vás hrdá!“

Bc. Silvie Šeděnková,  

vedoucí mládeže v Ostravě Heřmanicích

Tak hodnotí Marcel život ve vylou-
čené lokalitě Ostrava – Kunčičky. 
Je jeden z těch, kteří chtějí pomo-
ci oblasti, kde žijí. Rád by byl pro 
ostatní Romy vzorem.
Bydlet ve vyloučené lokalitě v Os-
travě – Kunčičkách přináší mnohá 
úskalí, své o tom ví i Růžena Dun-
ková, terénní pracovnice Střediska 
Sociální aktivizace Horizont Die-
cézní charity ostravsko-opavské, 
která dlouhodobě lidem v lokalitě 
pomáhá. „Snažím se naše klienty 
navštěvovat v místě, kde žijí. Mohu 
tak reagovat na jejich potřeby. Není 
jednoduché najít mezi Romy vzory, 
ale já myslím, že jsem našla Mar-
cela, 23letého mladého muže, který 
má zájem o zlepšení života v naší 
lokalitě.“ upřesňuje Růžena.
Marcel začal navštěvovat před půl 
rokem fotbalovou aktivitu na Stře-
disku Horizont spolu s ostatními 
dětmi. V té době se ztratil práci  
a tak se chtěl věnovat lidem ve 
svém okolí. Navštívil kontaktní 
místo Střediska Horizont, kde se 
dozvěděl, že mimo aktivity mu mo-
hou na Středisku Horizont pomoci 
i s hledáním nové práce v rámci 
projektu Provoz nízkoprahového  
a poradenského centra městského 
obvodu Slezská Ostrava.

„Vystudoval jsem střední školu na 
čalouníka. Pak pracoval ve Vítkovi-
cích, kde mě ale propustili v rám-
ci snižování stavů. Bez práce jsem  
3 měsíce a doufám, že brzy najdu 
práci novou. Víte, pro Roma je těžké 
najít práci, ale ještě horší za dobré 
peníze. Člověk pracuje od rána do 
noci a žádné velké výdělky nemá. 
Jen 6 000 Kč dávám na byt a to je 
dost náročné zvládnout. A to nemlu-
vě, že bych chtěl rodinu a postarat se 
o ně. Ale jaké si to uděláte, takové to 
máte,“ hodnotí situaci Marcel.
 Ve spolupráci s Růženou Dunko-
vou se Marcel snaží najít vhodné 
zaměstnání. „Líbila by se mi práce 
asistenta prevence kriminality. Lidé 
v naší lokalitě potřebují vzor a tak 
jsem se rozhodl, že se pokusím jím 
být pro ostatní. Mám pocit, že lidem 
z naší lokality je potřeba se věnovat 
a to pro mě byla dobrá příležitost,“ 
říká Marcel.
„Ve Středisku Horizont budu urči-
tě navštěvovat dále fotbalovou ak-
tivitu, protože fotbal je můj velký 
koníček. Jsem velmi rád, že jsem 
mohl také v létě pomoci s organiza-
cí fotbalového turnaje spřátelených 
družstev u nás v lokalitě. Podařilo 
se mi sestavit vlastní tým, který na-
konec turnaj vyhrál. Putovní pohár 
tak mám doma na skříni,“ dodává 
Marcel.

Ing. Jana Hajnová,  

Diecézní charita ostravsko-opavská

Ahoj, jmenuji se Petra Špičáková 
a je mi zatím 14 let. Chodím do  
9. ročníku ZŠ. Přemýšlela jsem, 
co to ten Dětský čin vlastně je.  
A došla jsem k závěru, že je to něco 
úžasného, co člověk (dítě) může 
vůbec udělat. Ta radost z toho, ten 
pocit, že jsme někomu pomohli, je 
úžasný. 
Pavla. Je to skvělý člověk, kterého 
si budu vždy vážit. Chová se jako 
my. Jako obyčejný člověk až na to, 
že je nevidomá. Jako miminko se 
narodila dřív a v inkubátoru jí kys-
lík vypálil obě rohovky. S Pavlou 
se nejdřív seznámila moje mamka 
přes ÚP, a začalo to tak, že s ní 
chodila po celé Ostravě a učila jí 
trasy. Protože byly prázdniny a mě 
neměl kdo hlídat, tak jsem začala 
chodit ty trasy s mamkou a Pájou 
i já. 
Nejdřív jsem měla z Pavly zvláštní 
pocit. A hlavně mi jí bylo líto. Po-
tom jsme se rozpovídaly a zjistila 
jsem, že Pavla je velmi nadaná. 
Zpívá a opravdu jí to jde, protože  

je už dávno dospělá, tak už má 
hodně zkušeností a koncertů za 
sebou. Dostala se i do novin. Cho-
dily jsme také i s jejím slepeckým 
psem. Někdy to bylo velmi vtipné. 
Třeba když jsme chtěli jít přes 
přechod a viděly jsme s mamkou, 
že nic nejede, tak jsme chtěly oči-
vidně přejít, jenže Abela (slepecký 
pes) zastavila a Pavla hned po-
chopila, že je přechod. No a to se 
dělo pokaždé. 
Po nějaké době jsme Pavlu necha-
ly chodit menší trasy i samotnou, 
jen s Abelou. Někdy jsme chodili  
i k ní domů. Vypadalo to tam úplně 
normálně. Nic zvláštního. Chodi-
ly jsme s mamkou i na její úžasné 
pěvecké koncerty, které má dosud. 
S Pavlínkou se teď stýká jenom 
moje mamka a řekla mi, že se bude 
Pavlínka vdávat. A bere si jí úplně 
normální, zdravý, bezvadný chlap, 
který si jí bere jenom a jenom  
z lásky. 

 Petra Špičáková, 14 let,  

ZŠ Bohumínská

Vítězný příběh Petry Špičákové
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4) V letech 1907–1908 vzniklo  
v Ostravě také první ostravské kino 
stálého charakteru. Bylo umístě-
no na Hlavní třídě /ul. 28. října/  
v přízemí dosud stojícího patrového 
domku, kde se později nacházelo 
uzenářství s teplým pultem, kterému 
se říkalo „u Schindlerů“. Dnes se  
v těchto prostorách nachází Casino 
Kajot. Na pohlednici z roku 1928  
/JKO/ se tento dům nachází v zá-
stavbě po levé straně pohlednice 
jako třetí a je jednopatrový. Josef 
Sklenář z Hrušova na biograf svého 
mládí vzpomíná: „Byl to malý ob-
chodní krámek a do kina se vstupo-
valo přímo z ulice. Mezi dveřmi byl 
plyšový závěs a před ním obyčejná 
židle, na které měl majitel elektrotechnického závodu Mauer & Zach malou železnou kasičku a vstupenky. Maurer, 
po způsobu ostravských „chaprů“, zval kolemjdoucí k návštěvě představení přímo z chodníku. Promítání filmů 
probíhalo odpoledne při nepřetržitém provozu „a la“ Čas. Uvnitř krámku bylo asi třicet židlí, vpředu na čelní stěně 
obyčejné bílé plátno, v rohu stál stolek a na něm gramofon s velikou troubou. Filmový program se skládal převážně 
z válečných událostí o britsko-burské válce v Africe.

3) Ještě ve druhé polovině 20. století bylo samozřejmostí chodit pravidel-
ně do biografu. Při sledování děje filmu jen málokoho napadlo vzpome-
nout si na ty, kteří v promítací kabině svou dovedností denně připravovali 
tisícům návštěvníků příjemné rozptýlení. Měl jsem to štěstí, že na počátku 
šedesátých let 20. století jsem se setkal s vedoucím kina Svět panem Jo-
sefem Sklenářem, nejstarším promítačem filmů v kraji, který své profe-
si věnoval 46 let svého života. Tento skromný člověk byl ve svém oboru 
nejen na slovo vzatým odborníkem, ale také znalcem nejstarší historie 
ostravských biografů, na jejichž počátky rád vzpomínal: „První biograf  
v Ostravě byl otevřen za dnešním divadlem /Antonína Dvořáka/ v roce 
1908. Kino zahájilo provoz v červenci pod názvem „The Empoire Bio 
Company“. Bylo to velké dřevěné kino se dvěma věžemi a baňatými kupo-
lemi a bylo osvětleno stovkami barevných žárovek. Podlaha byla z udusa-
né hlíny, jako sedadla sloužily obyčejné fošny položené na kolících zatlu-
čených do země. Program byl složen z většího počtu krátkých filmů a byly 
v něm i aktuální snímky – například let vzducholodi hraběte Zeppelina. 
Přes počáteční úspěchy, kdy se hrálo denně, klesající zájem veřejnosti 
vedl k omezení provozu na soboty, neděle a svátky. Přestože byla bouda 
vytápěna, bylo v ní chladno… Její majitel měl ještě další kino v Přívoze  
/Meislův hostinec/ a jednotlivé díly filmů se musely úprkem donášet z kina 
do kina. Že někdy diváci pískáním vyplňovali dlouhé přestávky, patřilo  
k zážitkům. Tenkrát se točilo rukou, nebyly dnešní samopromítací stroje. 
Filmový pásek se chytal do bedny, nebo prostě do pytle. Někdy film vy-
skočil i mezi diváky, jindy ve strašném vedru v kabině chytil celuloidový 
pásek a promítač se zachránil útěkem… Hudební doprovod obstarávali 
klavíristé pod plátnem nebo menší kapela. Stalo se u filmu „Plukovník 
Švec“, že harmonikář, který měl spustit a hrát sólo, si odskočil. Už do-
cházelo k vrcholné scéně, užuž měl spustit harmonikář, ale on nikde. Mi-
losrdný promítač zpomalil děj filmu. Postavy se na plátně sotva vlekly. 
Šlo o vteřiny. Vtom od dvěří zazněla harmonika a vše bylo zachráněno.“ 
Na dobové pohlednici z roku 1910, kterou vydal G. Herlinger /Buch-und-
Papierhandlung, Wítkowitz/, je patrné umístnění biografu Empire Bio za 
městským divadlem v Ostravě. Majitelem kinematografu byl Filip Schafer 
z Olomouce a stavba vznikla podle plánů stavitelů Hladische & Korbera 
na parcele č. 58/1. Původní majitel v roce 1910 prodal Empire Bio maji-
teli elektrotechnického závodu J. Muererovi a stavba sloužila svému účelu 
až do roku 1920. Ostravané ji uchovávali po dlouhou dobu v paměti jako 
„bleší boudu“, nebo „blechárnu“. S využitím archivních textových materiálů L. Cimalové, vzpomínek J. Sklenáře, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň.

1) Městská část obvodu Slezské Ostravy – Hrušov, prošla po roce 1997 
totální proměnou. Byla tak masivní, že dnes i dlouholetý obyvatel s obtíže-
mi dokáže spolehlivě identifikovat konkrétní místa, která jinak v minulosti 
dobře znal.
Tato pohlednice z roku 1920 vydaná nákladem hrušovského knihkupce  
Waltra Tögela je názornou ukázkou proběhlých změn. Jde o jeden z nejty-
pičtějších pohledů k centru starého Hrušova, který se otvíral po přechodu 
mostu nad železniční tratí Ostrava -Bohumín. Dnes jen skutečný znalec 
dokáže určit toto místo v prostoru, který se radikálně změnil. Výrazným 
způsobem se v této části zapsal do historie Hrušova menší objekt stojící po 
levé straně silnice /shora dolů/ třetí v pořadí. V tomto, na pohled nepatrném 
objektu, krčícím se před honosným činžákem s obchodem W. Tögela, se totiž 
nacházel hrušovský biograf Apollo, později kino Svět.

2) Podle ověřených údajů se kona-
la první představení „Hrušovského 
kinografu“ Michaela Klementschi-
ze již v roce 1913. V roce 1921 
mu však licence nebyla obnovena  
a novým majitelem kinematografic-
ké koncese se stal městys Hrušov. 
Ještě v tomto roce najala obecní 
správa taneční sál ve Wilczkově hos-
tinci pro provoz biografu. Nájemní 
smlouva však obsahovala ustano-
vení zvýhodňující provoz hostince  
a sál musel být uvolněn hostinskému 
Schöngutovi dle potřeby pro koná-
ní tanečních zábav. Byly provedeny 
stavební úpravy a sál měl 360 se-
dadel. Obecní biograf dostal jméno 
Apollo a poprvé se v něm promítalo 
11. března 1922. Odpoledne se promítal pro děti film „V říši víl“ a večer film „Atlantis“. V archivních materiálech 
se dochovala smlouva s dirigentem hudebního orchestru, který doprovázel děj němých filmů. Hudebníci měli do-
stávat honorář 20–25 korun za představení, dirigent orchestru 500 korun měsíčně při absolvování 220 představení 
ročně. V době hospodářské krize se stal provoz kina pasivní, proto ho v červnu roku 1933 obec dočasně zastavila.  
V letech 1940–1941 bylo kino přestavěno do podoby, jak ji znali hrušováci z posledních let jeho existence. Po druhé 
světové válce byl biograf v Hrušově přejmenován na kino Svět.

5, 6) Vedle hrušovského kina Svět působilo na území Slezské Ostravy i několik dalších kin – v Michálkovicích, 
Kunčicích, na Hladnově. Nejznámější a nejnavštěvovanější však bylo premiérové kino Palác /Oko/ na Zámostí.  
Téměř všechna kina zanikla a vše, co po nich zůstalo, jsou vzpomínky pamětníků a několik filmových reálií. Zvláštní 
skupinu sběratelského portfolia tvoří nadšenci – sběratelé filmových plakátů, programů a také pohlednic vydávaných 
u příležitosti premiérových představení. Pohlednice k filmu „Přednosta stanice“, vydaná společností BROMFILM 
například inzeruje ostravskou premiéru filmu, která se konala 23. 5. 1941 v kině Alfa /Družba/ na Nádražní třídě.
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Základní škola Chrustova 24 nabízí 
svým budoucím žákům následující 
možnosti.
Vyučujeme podle školního vzdělá-
vacího programu „Otevírá se nám 
svět“. Zaměřujeme se na práci  
s žáky s vývojovými poruchami 
učení a umíme jim vytvořit vhodné 
pracovní prostředí. Spolupracuje-
me s MŠ Požární a Chrustova na 
projektu přípravy předškoláčků na 
vstup do první třídy. Dětem se ve-
lice usnadní první rok ve škole. Na 
naší škole vyučujeme anglický ja-
zyk již od první třídy a ruský jazyk 
od třídy osmé. Žáci a pedagogové  
k tomu využívají moderní jazyko-
vou učebnu špičkové úrovně. Škola 

je kompletně vybavena počítačovou 
sítí, wi-fi a v odborných učebnách 
jsou instalovány Smart Boardy. Vy-
užíváme moderní techniku jako tab-
lety. Stravování dětem zajišťujeme 
ve vlastní školní kuchyni a dbáme 
na zásady zdravé výživy. Na škole 
pracuje již tradičně mnoho krouž-
ků: hra na flétnu, sportovní, výtvar-
ný, přírodovědný, taneční, florbalo-
vý, stolní tenis, hra na kytaru. Velmi 
úspěšně se rozvíjí činnost pěvecké-
ho souboru „Divinas“, který spo-
lupracuje se skupinou EASYWAY  
a pod hlavičkou Arcelor Mittal zpí-
vá gospelové písně. Vystupují na 
různých veřejných akcích, např. rá-
dio Čas v ČEZ aréně, Gong v Dol-
ních Vítkovicích, Colors of Ostra-
va. V rámci ekologických aktivit se 
účastníme mezinárodního projektu 
Globe. Tradice školy stojí na mnoha 
zajímavých akcích jako Podzimní 
jarmark, Noc s Andersenem, Hal-
loween, Den dětí na Landeku, Mi-
kuláš, vánoční a velikonoční dílny.

 Mgr. Radim Motyčka,  

ředitel školy

ZŠ Pěší je menší základní školou, 
jejímiž charakteristickými rysy jsou 
– mimo jiné – úzká propojenost 
mezi rodiči a učiteli, individuální 
přístup k žákům, kvalitní vzdělává-
ní a spravedlivé hodnocení. 
 Vedle své primární výchovně vzdě-
lávací funkce plní škola také důleži-
tou roli přirozeného centra rozvoje 
volnočasových aktivit. Nabízíme 
řadu zájmových kroužků: hudebně 
– dramatický, výtvarný, přírodopis-
ný, anglický, anglický jazyk hrou, 
španělský, literárně – dramatický, 
kroužek mladých sportovců, florba-
lový, rukodělný.
 Naše škola se zaměřuje na rozšiřo-
vání výuky cizích jazyků. Od 1. tří-
dy se vyučuje angličtina, na druhém 
stupni jako volitelný předmět také 
němčina. Žáci mohou navštěvovat 
kroužek španělštiny. 
Pod vedením odborně vzdělaných 
pedagogů pracují děti s poruchami 
učení podle individuálních vzdělá-
vacích plánů. Na škole působí také 
asistent pedagoga. 

ZŠ Pěší zajišťuje kvalitní výuku 
a nabízí velký výběr aktivit pro 
volný čas. Cílem školy je vybavit 
žáky širokým spektrem informa-
cí, poznatků, návyků, dovedností 
a schopností, které žáci můžou po 
přechodu do systému středního 
školství dle individuálních dispo-
zic rozvíjet.

 Mgr. Kamil Krahula,  

ředitel školy

Základní škola v Kunčičkách na 
Škrobálkově ulici vyučuje podle 
školního vzdělávacího progra-
mu „Škola pro život“. Jak název 
napovídá, chceme, aby naše děti 
byly úspěšné v životě. Proto jim 
poskytujeme servis od vstupu do 
školy.
Začínáme přípravným ročníkem. 
Zde se děti seznamují se školou, 
prvními povinnostmi, prvními ná-
vyky a úkoly.
Přípravka je v budově na Třebízské-
ho ulici s krásnou zahradou a hřiš-
těm. O děti pečuje speciálně vyško-
lená paní učitelka s asistentkou.
 Na 1. i 2. stupni žáci využívají třídy 
vybavené nejmodernější počítačo-
vou technikou, audiovizuálními po-
můckami a interaktivními tabulemi. 
Učíme se anglicky a rusky.
Po vyučování naše děti nemusí 
domů, ale mohou zůstat ve škole až 
do 17 hodin.
Mohou si vybrat v rámci školní 
družiny a školního klubu z nabídek 
kroužků – počítačový, sportovní, 
vaření chlapců a dívek, taneční, 
výtvarný. Obzvláště naše dívky  
z tanečního kroužku mají velké 
úspěchy na veřejnosti. Samozřej-
mostí školy je jídelna a možnost 
koupit si svačinu.

A na závěr jednu významnou in-
formaci. Ve škole je vše zdarma. 
To znamená školní družina, školní 
klub, knihy, pracovní sešity, učební 
pomůcky, výtvarné potřeby atd. 
Takže - vítejte v Kunčičkách.

Mgr. Jiří Smělík,  

ředitel školy

Školu navštěvuje 345 žáků a chod 
školy zajišťuje 41 zaměstnanců, z to- 
ho 26 pedagogických pracovníků. 
Škola je vybavena novými odbor-
nými učebnami cizích jazyků, vý-
početní techniky, F – Ch, Z, D, Př, 
Vv, Hv, Pč, dále knihovnou, hernou, 
tělocvičnou, 5 odděleními školní 
družiny a školní jídelnou. Žáci také 
využívají multifunkční hřiště a zre-
konstruovanou školní zahradu.
Co nabízíme:
Výuka anglického jazyka je zařaze-
na do učebního plánu od 1. ročníku 
a výuka informatiky od 4. ročníku. 
Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci 
Tv výuka plavání. 
Na II.stupni si žáci v 7.ročníku 
volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro 
žáky 6. – 9.ročníku nabízíme řadu 
volitelných předmětů – semináře  
z Čj, M, technické kreslení, spor-
tovní hry, konverzace v Aj, prakti-
ka z ekologie, fyzikálně chemická 
praktika, praktika z přírodopisu, 
praktika z fyziky apod..

Všichni žáci mohou přispívat do 
školního časopisu Kameňák a po-
dílet se na činnosti školy prostřed-
nictvím svých zástupců ve Školním 
parlamentu. 
Školní jídelna zajišťuje obědy – vý-
běr ze dvou jídel.
Ve škole je v provozu bufet a auto-
mat na chlazené nápoje. Žáci mohou 
odebírat dotované školní mléko. 
Škola je také zařazena do projektu 
„Ovoce do škol“.
Zájmová činnost:
Žákům se nabízí možnost návštěvy 
zájmových kroužků:
Sportovní – házená, aerobik, spor-
tovní hry; konverzace v anglickém 
jazyce, výtvarný, knihovnický, stol-
ní hry, chemický, dopravní
Zájmové kroužky jsou i součásti 
činnosti ŠD - pracovně výtvarný, 
kreativní tvorba, dramaticko - po-
hybový, taneční, angličtina hrou, 
plavání.

Mgr. Radek Pollo,  

ředitel školy
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•  AJ, RJ individuální kvalifi-
kovaná výuka, O-Muglinov,  
tel.: 736 150 119

•  Dámy, pozor! Nový kosmetic-
ký salon na Slezské! Využijte 
zaváděcí ceny a objednejte se 
již dnes! Poliklinika Modrý pa-
vilon, Sl. Ostrava, 

 tel.: 604 166 425
 www.modraoaza.cz

Inzerce

Krátce
Poděkování
Děkuji tímto vedení obvodu Slezská 
Ostrava za obnovu kříže na zdejším 
hřbitově, který byl přemístěn z uli-
ce Na Druhém na hřbitov. Nechali 
jej postavit moji strýcové Stacha  
a Jaroš. Jan Lička, Muglinov

Přání
Občanské sdružení „Senioři Hrušov“ 
přeje všem spoluobčanům i pracov-
níkům úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava příjemné prožití 
vánočních svátků naplněných láskou  
a porozuměním. V novém roce 2014 
mnoho úspěšných dnů, hodně zdra-
ví, štěstí a spokojeného života.

Ples
Dne 31. 1. 2014 pořádá Myslivec-
ké sdružení - Ostrava Heřmanice 
tradiční „Myslivecký ples“. Mís-
to konání KD Heřmanice, začátek  
v 19:00 hod. Zvěřinové speciality, 
bohatá tombola. Předprodej vstupe-
nek na tel. čísle: 777 049 812

Blíží se termín zápisu dětí do prvních tříd na rok 2014/2015

Základní škola Chrustova 24

Základní škola Pěší 1

ZŠ Škrobálkova 51

ZŠ Bohumínská 72

Vážení rodiče budoucích prvňáč-
ků, vzhledem k tomu, že se blíží 
termíny zápisu dětí do prvních 
tříd, uvádíme vám přehled základ-
ních škol, jejichž zřizovatelem je 
městský obvod Slezská Ostrava.  

Dovolujeme si vás upozornit na 
skutečnost, že zákonný zástup-
ce je povinen dle § 36 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném zně-
ní, přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce. Povinná 
školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého 

roku věku, pokud mu není povo-
len odklad. Bližší informace vám 
ochotně poskytne vedení vámi vy-
brané školy; kontakty naleznete  
na webových stránkách měst-
ského obvodu Slezská Ostrava  

www.slezska.cz v sekci příspěv-
kové organizace.

Termín zápisu u všech základ-
ních škol: 15. – 16. ledna 12 – 17 
hodin 


