
ročník XXIII • leden 2015

Rozpočet městského obvodu  
Slezská Ostrava pro rok 2015
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Zastu-
pitelé obvodu schválili na 
svém zasedání 18. prosince 
rozpočet pro letošní rok. 

Návrh rozpočtu byl sestaven  
v souladu s Obecně závaznou vy-
hláškou města Ostravy č. 14/2013 
Statut města Ostravy, v platném 
znění, dle platné metodiky sesta-
vování návrhu rozpočtu statutár-
ního města Ostravy pro rok 2015 
a v souladu se Směrnicí pro naklá-
dání s finančními prostředky, po-
stupy v účetnictví a jiné postupy 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava.

K sestavení návrhu rozpočtu pro 
rok 2015 byly použity návrhy  
a podklady jednotlivých odborů  
a bylo přihlédnuto k předpokláda-
nému výsledku hospodaření do-
saženého v roce 2014. Vycházelo 
se ze schváleného rozpočtu roku 
2014.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje 
218.654 tis. Kč a výdajů 218.654 
tis. Kč je sestaven jako vyrovnaný.

Celkové příjmy roku 2015 jsou cca 
o 1 mil. Kč nižší než v roce 2014. 
Toto snížení je způsobeno před-
pokládaným nižším příjmem za 
prodej nemovitých věcí. S ostat-
ními příjmy je počítáno přibližně 
ve stejné výši jako v roce 2014. 
Nejsou zde však uvedeny příjmy  
z výnosu výherních hracích auto-
matů a jiných technických zaříze-

ní. Tyto příjmy jsou prostřednic-
tvím finančních úřadů převedeny 
na statutární město Ostravu, které 
je následně rozděluje na jednot-
livé městské obvody formou do-
tace. Vzhledem k tomu, že nelze 
předpokládat přesnou výši finanč-
ních prostředků a dobu kdy budou 
městskému obvodu zaslány, ne-
jsou tyto příjmy v rozpočtu zahr-
nuty. V případě poskytnutí budou 
zapojeny do rozpočtu. Zastupitel-
stvo města bude schvalovat dotace 
jednotlivým městským obvodům, 
které jsou ve zhruba stejné výši 
jako schválený rozpočet r. 2014.

Ve výdajích je návrh rozpočtu 
konstruován tak, aby byla zajiště-
na vyrovnaná bilance příjmů a vý-
dajů městského obvodu. V porov-
nání s rozpočtem roku 2014 jsou 
výdaje rovněž nižší o 1 mil. Kč. 
Přesto je však na položce rezervy 
ponechána částka cca 7 mil. Kč  
z toho 5,2 mil. Kč pro odbor inves-
tiční – předpokládané spolufinan-
cování akce „Regenerace sídliště 
Muglinov“ 5 mil. Kč a 196 tis. Kč 
spolufinancování akce „Zateplení 
MŠ Nástupní“.

Všechny výdajové položky jsou 
tvořeny tak, aby byl zajištěn nej-
nutnější provoz úřadu a byly po-
kryty základní požadavky jednot-
livých odborů pro zabezpečení 
jejich činností. Výdaje všech od-
borů byly rozpočtovány ve výši 
schváleného rozpočtu na rok 
2014, případné navýšení rozpoč-

tu bylo nutno řádně odůvodnit. 
Pokud dojde v průběhu roku k na-
výšení příjmů (případný vyšší pře-
bytek, dotace, další prodeje apod.) 
budou jednotlivé odbory dokrý-
vány, zejména odbor technické 
správy budov – opravy a údržbu 
bytového fondu, odbor vnitřních 
věcí – platy (státní dotace na za-
městnance zajišťující agendu so-
ciálně právní ochrany dětí), odbor 
technické správy komunikací, ze-
leně a hřbitovů – opravy a údržba 
komunikací, chodníku a zeleně  
a odbor investiční – dotace zejmé-
na ze statutárního města Ostravy.

V rámci rozpočtu jsou financová-
ny i příspěvkové organizace zří-
zené SMO, městským obvodem 
Slezská Ostrava tj. mateřské a zá-
kladní školy. Tak jako v roce 2014 

je i v letošním roce každé příspěv-
kové organizaci stanoven neinves-
tiční příspěvek na provoz – např. 
teplo, plyn, voda, el. energie, 
odpisy, plavecký výcvik, nákup 
majetku, který organizace nesmí 
překročit. Návrh rozpočtu pro rok 
2015 je snížen oproti schválené-
mu rozpočtu roku 2014 a finanční 
prostředky jsou v rezervě odboru 
školství a kultury, odkud budou 
podle potřeby rozdělovány na jed-
notlivé příspěvkové organizace  
v průběhu roku.

Schválený rozpočet naleznete na 
webových stránkách městského 
obvodu www.slezska.cz v sekci 
„Povinně zveřejňované informa-
ce“, bod 8. Dokumenty.

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

SCHVÁLENO. Zastupitelé schvalují rozpočet 2015. FOTO/JAN KRÁL

Vážení a milí spoluobčané,
vedení městského obvodu 
Slezská Ostrava vám přeje co  
nejúspěšnější vykročení do nové-
ho roku, který, jak věříme, bude 
pro všechny šťastným. Budeme 
se ze všech sil snažit, aby se nám 
společně v našem obvodě žilo 
dobře a bezpečně. 
Máme spoustu plánů se Slezskou 
Ostravou, které, jak věřím, se 
nám brzy začne dařit realizovat. 
Myslím tím například již tolik 
let diskutovaný kruhový objezd  
u Revírní bratské pokladny, který 
je velkou bolestí našeho obvodu. 
Chceme se věnovat opravám ko-
munikací, chodníků i rekonstruk-
cím bytového fondu.
Doufáme, že již během roku 
2015 plánované změny pozitivně 
pocítíte. Ještě jednou vám pře-
jeme hodně zdaru, štěstí, zdraví  
a osobní pohody.

Za vedení městského obvodu 
Slezská Ostrava 

MVDr. Barbora Jelonková, starostka

Slovo starostky

Přesně 1000 balónků vypustily  
k prosincovému nebi stovky dětí, 
které se sešly v pátek 12. prosince 
před slezskoostravskou radnicí.
Konala se zde tradiční akce Vy-
puštění balónků s přáním Ježíš-
kovi, která je součástí projektu 
Český Ježíšek. V řadě obcí a měst 
České republiky děti ve stejný 
čas vypouštějí balónky. Letos byl 
dokonce překonán rekord z roku 
2008. Zatímco tehdy děti v celé 
zemi vypustily k nebi rovných  
100 000 balónků s přáníčky, letos 
jich bylo přesně 103 738. 
Program před slezskoostravskou 
radnicí začal již o půl třetí odpoled-
ne. Děti strojily vánoční stromeček 
u radničních schodů, psaly na spe-
ciální lístečky svá přání Ježíškovi, 
které pak odevzdávaly do speciální 
nádoby. Už několik hodin předtím 
začali v prostorách radniční galerie 
svoji práci dobrovolní hasiči z Heř-
manic. Pomocí kompresoru naplni-
li všech 1000 balónků, které pak 
nechali vznášet u stropu galerie.

Na začátku programu přivítali 
všechny přítomné místostarosta 
městského obvodu Rudolf Ficek  
a radní Luděk Volný.
Následovalo pásmo, které si při-
pravily děti ze slezskoostravských 
mateřských i základních škol. Děti 

na radničních schodech recitovaly, 
zpívaly i tančily. Rudolf Ficek spo-
lu s Luďkem Volným pak vyloso-
vali z těch, kteří napsali Ježíškovi, 
šťastné výherce. Ti dostali „před-
vánoční“ dárky. A to od nejrůznější 
plyšových hraček, dětských stol-

ních her po makety závodních aut.
Po třetí hodině začali heřmaničtí 
hasiči vynášet tisícovku balónků  
z galerie a rozdávat dětem. Čekalo se 
přesně na 15 hodin a 15 minut. Pak 
všechny děti na povel a za velkého 
nadšení vypustily balónky k nebi.

Rudolf Ficek spolu s Luďkem Vol-
ným popřáli všem dětem i jejich 
rodičům krásné Vánoce i šťastný 
Nový rok. Akci zorganizoval od-
bor školství a kultury ve spolupráci 
s řediteli škol.

/red/

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Před radnicí

1000 BALÓNKŮ. Děti psaly Ježíškovi a vypouštěly balónky.

PF 
2015

FOTO/JAN KRÁL



Slezskoostravské noviny • leden 2015 • strana 2

VÍTÁNÍ. Noví občánci Slezské Ostra-
vy přivítáni. FOTO/JAN KRÁL

Slavnostní akt v obřadní síni slezskoostravské radnice 

Starostka Jelonková ocenila občany
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Vedení 
městského obvodu ve stře-
du 10. prosince ocenilo obča-
ny, kteří se zasloužili o rozvoj  
a propagaci Slezské Ostravy.

Slavnostní akt se již tradičně usku-
tečnil v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnice. Oceněným občanům 
přišli kromě starostky MVDr. Bar-
bora Jelonkové popřát i místostaros-
tové, tajemník úřadu a aktu se účast-
nili také členové rady městského 
obvodu. 
Starostka Barbora Jelonková po-
děkovala všem oceněným za práci, 
kterou nezištně a ve svém volném 
čase pro Slezskou Ostravu vykoná-
vají. Mezi oceněnými nechyběli ha-
siči, kynologové, sportovci, umělci 
nebo lidé pomáhající seniorům. Pro 
oceněné byly připraveny pamětní 
listy i drobné dárky. 
V řadách oceněných byl i profesor 
Mgr. Jan Hališka, emeritní ředitel 
Janáčkovy filharmonie a violonce-
llista, který pomohá při zajišťování 
pravidelných komorních koncertů  
v obřadní síni slezskoostravské rad-
nice. „Koncerty bývají krásné, vždy 
je síň zcela zaplněna,“ děkovala 
profesorovi Hališkovi za jeho akti-
vity starostka Jelonková. 
Jan Hališka naopak poděkoval vedení 
obvodu za to, jak pečuje o historicky 

významnou budovu slezskoostravské 
radnice a také o kulturu, která se v ní 
pravidelně odehrává.
Dalším z oceněných byl také spolu-
pracovník Slezskoostravských novin 
Karel Slíva, který převzal ocenění za 
zpracování příspěvků do Slezskoost-
ravských novin, týkajících se přede-
vším historie a rozvoje obvodu.
Ocenění hasičům
Pro ocenění za práci spočívající  
v koordinaci Jednotek sboru dob-
rovolných hasičů, vedení mládeže 
a pořádání akcí pro veřejnost si na 
slezskoostravskou radnici přišel  

i starosta dobrovolných hasičů 
okrsku číslo 2 Slezská Ostrava Jan 
Kos. „U hasičů sloužím prakticky od 
svých šesti let,“ svěřil se letos sedm-
desátiletý starosta hasičů.  „Funkcí 
bylo dost a starostí ještě víc,“ shrnul 
svoji letitou práci oceněný Kos, kte-
rý je od roku 2008 držitelem titulu 
zasloužilý hasič.
K nejhorším Kosovým zážitkům 
jednoznačně patří povodně, které  
v roce 1997 postihly Ostravu. „I po 
těch letech se mi vrací nepříjemné 
vzpomínky. V Hrušově jsem tak tak 
udržel v proudu dva malé kluky. Měl 
jsem co dělat, aby je proud nestrhl,“ 

vzpomínal na dramatické chvíle bě-
hem ničivých povodní Kos.
Za nezištnou práci s mladými hasiči 
byly oceněny i mladé hasičky. A to 
sestry Veronika a Michaela Plevovy 
ze Sboru dobrovolných hasičů Kob-
lov nebo Stanislava Močigembová 
a Denisa Schneiderová ze Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Mu-
glinov. 
„Chodí k nám tři desítky dětí ve 
věku od pěti do patnácti let. Jsou 
většinou ze Slezské, ale také z Mo-
ravské Ostravy, kde podobný oddíl 
nemají,“ uvedla oceněná Stanislava 
Močigembová. „Jedenkrát i dvakrát 

týdně s dětmi trénujeme, o víken-
dech jezdíme na závody. Spokojeni 
jsou i rodiče dětí, na závodech trá-
víme i třicet víkendů do roka,“ kon-
statovala Močigenbová s úsměvem.
Její kolegyně Schneiderová připo-
mněla, že zájem dětí o působení  
u hasičů už začíná překračovat ka-
pacity oddílu. 
„Práce s dětmi nás velice těší, za 
ocenění vedení obvodu moc děkuje-
me,“ shodly se mladé hasičky. 
Slavnostní odpoledne zpestřilo hu-
dební vystoupení žáků ZŠ Pěší.

/red/

Ke stoletému jubileu přišli gratulovat 
panu Josefu Mrkvičkovi z Muglino-
va starostka Slezské Ostravy MVDr. 
Barbora Jelonková a místostarosta 
Mario Lyčka.
„Dneska mám sto let, kde jsem k nim 
přišel, nevím,“ reagoval s úsměvem 
jubilant, který se narodil 15. 12. 1914 
v Čechách v Opatovicích u Čáslavi. 
Vyučil se automechanikem a ve Slez-
ské Ostravě žije od svých osmnác-
ti let. Ve východních Čechách totiž 
marně sháněl práci. „Celý život jsem 
projezdil,“ říká o své kariéře řidiče  
v někdejším NHKG Josef Mrkvička. 
„Jako služební řidič vystřídal různé 
druhy kopřivnických Tater, jezdil s Ta- 
traplánem i Tatrou 603,“ uvedl osla-
vencův syn Vladimír Mrkvička. Nej-
raději ze svých aut měl ale škodu 1000 
MB. „Měla krátký výfuk a tím i ostrý 
zvuk,“ doplnil Vladimír Mrkvička.
Josef Mrkvička žije již 70 let se svo-
jí manželkou Drahoslavou v rodném 
domě v Muglinově. Poznali se v prá-
ci, brali se 3. 4. 1945 ve slezskoost-
ravském kostele. „To už byla fronta 
v Hrabyni, všude se střílelo,“ popsala 
dramatické období Drahoslava Mrk-

vičková. Pár tehdy neměl ani na snub-
ní prstýnky, ostatně je prý manželé 
nepotřebovali celý život. Mrkvičkovi 
mají dvě děti. Kromě syna Vladimíra 
i dceru Vlastu. A také dva vnuky Jana 
Pavlíčka a Hanu Mrkvičkovou, oba 
žijící mimo území ČR.
„Otec se celý život věnoval automo-
bilismu, ale také práci na zahradě, ly-
žoval, jezdíval s námi na prázdniny, 
pomáhal mi stavět dům v Krmelíně,“ 
chválil oslavence Vladimír Mrkvič-
ka. „Otce také velmi zajímaly událos-

ti prezentované medii a sport, zejmé-
na FC Baník Ostrava,“ připomenula 
dcera Vlasta. „Po celý život šíří ve 
svém okolí dobrou náladu a optimis-
mus v lepší časy všem,“ doplnila.
„Léta utekla, ani nevím jak,“ shrnul 
své narozeniny jubilant. Z rukou sta-
rostky a místostarosty dostal kytici  
a veliký dárkový koš. „Je obdivuhod-
né, kolik si oba manželé Mrkvičko-
vi udrželi životní síly,“ konstatovala 
starostka Jelonková.

/jk/

V sobotu 13. prosince se konalo ve 
slezskoostravské radnici vítání no-
vých občánků Slezské Ostravy. Po-
zvání využili rodiče šestnácti dětí, 
které se narodily mezi měsíci červ-
nem a zářím 2014.
Obřad provedla za městský obvod 
Slezská Ostrava Mgr. Ludmila Ohn-
heiserová. Rodiče se během slav-
nostního aktu zapsali do kroniky ob-
vodu, s dětmi jim zatím vypomáhaly 

budoucí zdravotní sestry. Pozvaní 
dostali od městského obvodu drob-
né dárky. „Byly mezi nimi například 
dětské příbory, pamětní knížka, bry-
ndáček nebo hračka z chráněných 
dílen,“ uvedla Bc. Martina Božko-
vá, referent agendy matriky. Ludmi-
la Ohneiserová popřála všem, dětem 
i jejich rodičům, mnoho štěstí a ze-
jména zdraví v příštích letech. 

/jk/

Dne 17. listopadu se uskutečnil 
již „8. ročník plesu pro seniory“. 
Stalo se tradicí, že tato společen-
ská akce je městským obvodem 
Slezská Ostrava pro velký úspěch 
a mimořádný zájem ze strany 
členů klubů důchodců a seniorů 
městského obvodu organizována 
pravidelně již každý rok.
Akce se konala opět v KD Ost-
ravě-Michálkovicích. V letošním 
roce projevilo zájem celkem 170 
hostů z řad členů klubů důchodců 
a seniorů z Domů s pečovatelskou 
službou ulice Hladnovská 119, 
Ostrava-Muglinov a ulice Heř-
manická 19, Slezská Ostrava. Pro 
tyto hosty byl připraven bohatý 
program a tombola. 
Celým večerem hudebně prováze-
la kapela Mirabel. Program plesu 

byl slavnostně zahájen vystoupe-
ním dětí z Taneční školy Jarky Ca-
lábkové. Následovalo již tradiční 
taneční vystoupení Bolatických 
bobrů. Jako hlavní bod programu 
a překvapení večera bylo připra-
veno hodinové vystoupení skupi-
ny Maxim Turbulenc. V průběhu 
večera za přítomnosti starostky 
MVDr. Barbory Jelonkové a mís-
tostarosty Maria Lyčky proběhlo 
losování bohaté tomboly. 
Naše poděkování patří všem za-
městnancům oddělení sociálních 
služeb, kteří se na přípravě „8. 
ročníku plesu pro seniory“ podí-
leli. Těšíme se na další společná 
setkání.

Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení 
sociálních služeb

Josef Mrkvička z Muglinova oslavil sto let

Vítání dětí na radnici

8. ročník plesu pro seniory 

OCENĚNÍ. Starostka MVDr. Barbora Jelonková gratuluje Janu Kosovi. FOTO/
JAN KRÁL PODĚKOVÁNÍ. Profesor Jan Hališka děkuje vedení obvodu. FOTO/JAN KRÁL

100 LET. Syn Vladimír Mrkvička, jubilant Josef Mrkvička, Drahoslava Mrkvič-
ková. /zleva/ FOTO/JAN KRÁL

PLES. Tradiční zábavný večer v KD Michálkovice. FOTO/ARCHIV
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 2014 – 2018

Představujeme členy zastupitelstva

MVDr. Barbora Jelonková 
(ČSSD)

Rudolf Ficek  
(ČSSD)

Iveta Frančíková  
(ČSSD)

Mario Lyčka  
(ČSSD)

Ing. Marcel Pažický  
(ČSSD)

Mgr. Miroslava Faldynová 
(ČSSD)

Eva Nowáková  
(ČSSD)

Mgr. Radim Babinec  
(ANO 2011)

Vít Podešva  
(ANO 2011)

Richard Vereš  
(ANO 2011)

Daniela Balarinová  
(ANO 2011)

Žaneta Thomasová  
(ANO 2011)

Dagmar Macháčková  
(ANO 2011)

Petra Šárková  
(ANO 2011)

MUDr. Tomáš Pavliska  
(OSTRAVAK)

Ing. Martin Vidura  
(OSTRAVAK)

Luděk Volný  
(OSTRAVAK)

Ing. Roman Goryczka  
(OSTRAVAK)

Ing. Ivona Vaňková  
(OSTRAVAK)

Ivana Šmidáková  
(OSTRAVAK)

Ing. Justina Kamená  
(KSČM)

Veronika Brašová  
(KSČM)

Martin Karp  
(KSČM)

Rostislav Dlouhý  
(KSČM)

MUDr. Hana Heráková  
(ODS)

Bc. Radomír Mandok  
(ODS)

Ing. Vladimír Cigánek  
(ODS)

Marek Juráš  
(ODS)

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. 
(KDU-ČSL)

Ing. Petr Kudela  
(KDU-ČSL)

Ing. Miroslav Michalík  
(TOP 09)

Mgr. Marcela Schullová  
(TOP 09)

MUDr. Marian Starý  
(NEZ)

Petr Kos  
(NEZ)

Kontakt:
Kontaktní centrum:
Tel.: +420 844 121 314
Spojovatelka:
Tel.: +420 599 424 303
Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava
Těšínská 35, 710 16 Sl. Ostrava
E-mail: posta@slezska.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8.00–11.30, 12.30–17.00
středa   8.00–11.30, 12.30–17.00
čtvrtek (matrika a ohlašovna) 
8.00–11.30, 12.30–14.30

Petr Svačinka  
(KSČM)
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POPLETENO. Děti z mateřských škol na návštěvě základní školy. FOTO/ARCHIV

9. TŘÍDA. Žáci připravili Mikulášskou besídku. FOTO/ARCHIV

Krásnou předvánoční tradicí se na 
naší škole stalo pořádání vánočního 
jarmarku. Letos jsme všechny po-
zvali na úterý 9. 12. v 16 hodin, kdy 
byl jarmark zahájen panem ředite-
lem Mgr. Kamilem Krahulou. 
Ten přivítal naše hosty z městského 
obvodu Slezská Ostrava paní sta-
rostku MVDr. Barboru Jelonkovou 
a pány místostarosty Maria Lyčku 
a Rudolfa Ficka, rodiče a prarodi-
če našich žáků a všechny ty, kteří  
s námi přišli pobýt v příjemné před-
vánoční atmosféře. K té přispělo 
hlavně vystoupení žáků, především 
těch nejmenších. Zazněly koledy, 
krásné vánoční verše a písně, hra na 

kytaru a flétničky. V závěru byl roz-
svícen vánoční stromeček. Poté se 
všichni rozešli do připravených tříd, 
kde je už čekaly plné stoly nejrůz-
nějších výrobků, které jednotlivé tří-
dy už dlouho dopředu připravovaly. 
Zisk z prodeje dárečků obohatí třídní 
fondy. Školou se po celou dobu nes-
ly příjemné vánoční melodie a také 
vůně punče a drobného občerstvení.
Úterní prosincové odpoledne se 
opravdu vydařilo. Velmi nás těší bo-
hatá účast, příznivé ohlasy, ale hlav-
ně spokojené úsměvy všech, kteří 
přišli. Těšíme se, že se příští rok na 
jarmarku zase uvidíme!

Mgr. Hana Kuřilová, ZŠ Pěší

„Mik Miku Mik Miku Mikuláš, při-
šel s čertem na koláč …“, tak začíná 
oblíbená dětská písnička, která se  
v pátek 5. prosince ozývala ze všech 
koutů naší školy. Doprovázen svými 
pomocníky, anděly a čerty, chodba-
mi opravdu procházel Mikuláš, na-
děloval dětem dobroty, hodné chvá-
lil a zlobivé káral.
Žáci z deváté třídy si pro své kama-
rády připravili na páteční dopole-
dne krásnou mikulášskou nadílku, 
obcházeli třídy a obdarovávali děti 
sladkostmi. Ty musely zase na oplát-
ku zazpívat nějakou písničku nebo 
zarecitovat básničku. Mikuláš vždy 
k dětem promluvil, popřál jim krásné 
Vánoce a připomněl jim, jak pěkně 
by se k sobě měly navzájem chovat. 
Andělé se na děti krásně usmívali  
a čerti je zase trošku vystrašili.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

I tento rok Mikuláš s andělem a dru-
žinou čertů zavítali do mateřské školy 
Jaklovecká a Komerční. Paní učitelky 
potvrdily, že všechny děti byly celý 
rok hodné a tak je mohly mocnosti 
nebeské i pekelné obdarovat nějakou 
tou sladkostí. Děti předvedly, jak umí 
zpívat, a jestli umí nějakou básničku. 
Zatím, co čerti byli neposední, Miku-
láš s andělem se rozloučili a slíbili, že 
zase za rok přijdou.
Na organizaci se podíleli žáci 8. roč-
níku. Vystoupení Mikuláše, anděla  
a čertů v mateřských školách je součás-
tí dlouhodobého projektu Brzy budu 
školákem, který je financován z roz- 
počtu statutárního města Ostrava. 

Mgr. Hana Stará

Dne 18. listopadu zorganizovaly 
paní učitelky ZŠ Pěší Mgr. Miro-
slava Faldynová a Mgr. Hana Stará, 
tak jako každoročně, podzimní akci 
pro předškolní děti z MŠ Jaklovecká  
a Komerční nazvanou Brzy budu 
školákem. Tentokrát bylo společné 
dopoledne zaměřeno na pohádky, 
které děti již znají. Na interaktivní 
tabuli se skládaly „popletené “ po-
hádky, hádaly se pohádkové postavy 

dle daných indicií, hledala se cesta 
v pohádkovém bludišti. Nakonec si 
malí předškoláci mohli pod vedením 
žáků 8. třídy zahrát pohádku „O ve-
liké řepě“. Za všechny aktivity byly 
děti odměněny a s sebou si odnášely 
nejen dárky, ale určitě i hezké zá-
žitky z „velké“ školy. Projekt Brzy 
budu školákem byl financován z roz-
počtu statutárního města Ostrava.
Mgr. Miroslava Faldynová, Mgr. Hana Stará

Ve čtvrtek 4. prosince proběhla ve 
školní družině na ZŠ Pěší Čertov-
ská diskotéka. Od půl třetí začal 
rej čtyřiceti čertů a čertic. Všich-
ni si pořádně zatancovali, zahráli 
hry s hudbou a zasoutěžili ve sku-
pinách o nejdelší papírový řetěz. 
Jakmile se setmělo, vtrhli mezi 
děti „opravdoví“ čerti s Mikulá-
šem a andělem. Děti zazpívaly 
koledy, zlobivci se museli z pekla 
vykoupit básničkou nebo písnič-
kou a nakonec všichni dostali od 
Mikuláše balíček sladkostí. 

Vychovatelky ŠD  
Lenka Rastočná a Andrea Fojtková

Vánoční tvoření dětí a rodičů se 
uskutečnilo v úterý 25. listopadu na 
MŠ Komerční. Při poslechu vánoč-
ních koled malí výtvarníci společně 
se svými rodiči a sourozenci vyrá-
běli adventní věnce, které si dopl-
nili různými ozdobami z přírodnin, 
barevnými svíčkami a stuhami. 
Děti tak měly možnost poznat vá-
noční zvyky a lidové tradice přímo 
v mateřské škole. Každý si domů 
odnesl překrásný adventní věnec. 
Akce se uskutečnila za finanční 

podpory statutárního města Ostravy.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční

Dne 4. prosince naše devátá třída ZŠ 
Pěší připravila Mikulášskou besídku 
v družině pro naše nejmenší děti.
Program se líbil dětem v družině, 
starším žákům, účinkujícím a nako-
nec i rodičům. U některých se obje-
vily i slzičky dojetí, všichni ale nako-
nec odcházeli s úsměvem na tváři.
O den později se opět naše 9. třída 
účastnila Mikuláše ve škole. Všich-
ni v rolích Mikuláše, čertů i andělů 
vystoupili pro žáky od 1. do 7. tří-
dy. A jak už to bývá, starší se smáli 
a u mladších ukáplo i pár slziček. 
Všichni však recitovali a zpívali  
o sto šest. A myslím si, že se to líbilo 
všem.

Ilja Kaszubová, 9. třída ZŠ Pěší

Vánoční jarmark na ZŠ PěšíMikuláš na základní škole Chrustova

Mikuláš v MŠ Jaklovecká a Komerční

Popletené pohádky

Čertovská diskotéka v družině ZŠ Pěší

Tvoření adventních věnců

Mikulášská besídka a devátá třída

JARMARK. Na ZŠ Pěší zněly koledy i vánoční verše a písně. FOTO/ARCHIV

DISKOTÉKA. Rej čertů a čertic. FOTO/ARCHIV
VĚNCE. Děti z MŠ Komerční pozná-
valy vánoční zvyky. FOTO/ARCHIV

V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Děti byly podle učitelek celý rok hodné. FOTO/ARCHIV

NÁVŠTĚVA. Mikuláš s čertem na ZŠ Chrustova. FOTO/ARCHIV
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NABÍDKA LEDEN 2015
14. 1. Maškarní bál I.
16. 1. Toulavé boty: “Barevná 
zima“ (16:00 – 18:30 hod.)
17. 1. Uzlařská regata
18. 1. Babičko, dědečku – pojďme  
si hrát!
20. 1. Výtvarná dílna „Výroba 
maškarních masek“ (14 – 17 hod.)

21. 1. Maškarní bál II.
24. 1. 4. kolo florbalové ligy
28. 1. Maškarní bál III.
28. 1. Dětská tisková konference:  
„Řeč těla – psychologie“
28. 1. – 28. února Výstava škol-
ních ostravských časopisů
Více na www.svcoo.cz
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava

Středisko volného času

Výstava fotografií moravskoslezské metropole a jejích obyvatel

Michael Urbánek: Ostrava Street

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Pětatřice-
tiletý ostravský grafik a fotograf 
Michael Urbánek představuje 
své fotografie ve Slezskoostrav-
ské galerii. Vernisáž se konala 
4. prosince, výstava potrvá do 
30. ledna.

Pane Urbánku, co návštěvníci 
galerie na Vaší výstavě uvidí?
Zhruba 130 fotografií z celé Ostra-
vy. Jde o výběr z posledních desíti 
let mé práce. Nejstarší fotky vznikly 
před desíti lety, jiné před pár dny. Je 
to vůbec poprvé, co jsou fotografie 
vystavovány.
Můžete popsat, jakým způso-
bem Vaše fotografie vznikají? 
To chodíte po ulicích tak dlou-
ho, až máte nějaký výsledek, 
nebo jde spíše o souhru ná-
hod?
Snažím se mít při sobě vždy nějaký 
foťák. A to proto, kdybych se náho-
dou dostal do situace, která by stála 
za zvěčnění. Někdy jdu cíleně, pro-
jdu se městem a většinou neodchá-
zím s prázdnou.
Hodně Vašich fotografií je 
ze sociálně problematických 
oblastí, Ostrava na Vašich 
fotkách vypadá často smut-
ně a chudě…

To člověk pozná, až když těmi uli-
cemi opravdu chodí. Když jedete 
autem, podobné výjevy moc často 
neuvidíte. Když pak vstoupíte do 
lokalit, do kterých byste normálně 
nešel, narazíte na všechny tyto ob-
rázky naprosto běžně.
Je Ostrava opravdu taková?
Říkám narovinu, že jsem se na ta-
ková témata předem nezaměřoval. 
Ale ono to tak nějak, plus mínus, 
bude. Mohl bych si třeba vybrat  
i pěknější ulice, to by pak ale nebyl 
celek. Sociální témata přicházejí 
sama a myslím, že v posledních le-
tech ještě rostou. Bohužel, je to tak.
Čím fotíte? Patříte také do jed-
noho z nesmiřitelných táborů 
preferujících buď značku Ca-
non, nebo Nikon?

Fotím většinou zrcadlovkou Canon. 
A někdy i kompaktem Nikon. Takže 
do žádného z táborů nepatřím a jsem 
vlastně pod obojí… /smích/
Fotíte i něco jiného než Ostravu?
Více fotografií najdete na mých 
stránkách www.michael-urbanek.cz. 
Zprvu jsem fotil krajiny. Beskydy, 
Podbeskydí, až pak jsem zamířil do 
drsnější Ostravy.
Dostal jste se někdy do potíží 
při focení lidí na ulicích?
Otázka je na místě, ale nedostal. Vše 
probíhá až neuvěřitelně jednoduše. 
Ke všem lidem přistupuji jako k sobě 
rovným. To je asi základ, aby takové 
fotky mohly vůbec vzniknout.
Co říkáte prostorám, ve kte-
rých jsou Vaše fotografie vy-
staveny?

Slezskoostravská galerie se mi veli-
ce líbí. Prostory jsou nádherné, my-

slím, že na výstavy ideální.
/jk/

Benefiční koncert ve prospěch hru-
šovského kostela se konal v pátek  
5. prosince na Jantarové ulici na 
Nové Karolině.
„Jde o benefiční koncert studentů 
Ostravské univerzity a jejich přá-
tel,“ vysvětlila slezskoostravská za-
stupitelka Miriam Prokešová, Ph.D, 
vyučující na Ostravské univerzitě  
a předsedkyně Společnosti pro ob-
novu hrušovského kostela.
Na koncertě nazvaném Hudba  
v proměnách času vystoupili hudeb-
níci David Stypka and Bandjeez, 
The Places, Bandaband, Komorní 
pěvecký sbor i studentské kvarteto 
„Hous.ky“. 
„Chceme tímto způsobem dofinan-
covat dotaci, kterou získala hrušov-
ská farnost od ministerstva kultury 
a také magistrátu města Ostravy,“ 
uvedla Miriam Prokešová. V roce 
2014 byly díky dotaci opraveny 
dvě nárožní fiály – kostelní cihlové 
věžičky, které se nacházely v hava-
rijním stavu. Během koncertu vy-
bírali studenti Ostravské univerzity 
od příchozích peníze do charitních 
kasiček. „Všechny aktivity studen-
tů moc oceňuji. Sami navíc sehnali 
své přátele, aby na koncertě hráli 
zadarmo. Kapely hrály pro radost 
a také, že chtěly pomoci,“ doplnila 
Prokešová. 
Benefiční koncert na Nové Karolině 
ve prospěch hrušovského kostela se 
konal vůbec poprvé. Je důležité, aby 
se Ostravané o tom, že vůbec „něja-
ký“ hrušovský kostel existuje a o na- 
šich snahách a aktivitách na jeho ob-

novu vůbec dozvěděli,“ zdůraznila 
Miriam Prokešová.
Na koncertě si lidé kupovali i ple-
tené čepice nebo hračky ve stánku 
Prostě bambulka. „Vyrábíme náš 
sortiment ručně, část z dnešních 
prodejů poputuje na rekonstrukci 
hrušovského kostela. Myslím si, že 
propagovat takto kostel je výborný 
nápad,“ uvedla prodejkyně Veroni-
ka Kalužová. 
Kostel svatého Viktora a Františka 
v Hrušově je kulturní památkou, 
postaven byl v roce 1886. Utrpěl 
povodněmi v roce 1997 a také vý-
stavbou nedaleké dálnice. 
V uplynulých letech již zachránci 
kostela uspořádali přes dvě desítky 
kulturních akcí s cílem upozornit na 
osud vzácné stavby. Kostel již ně-
kolikrát svým vystoupením podpo-

řila Marie Rottrová, která v dětství 
v kostele pravidelně zpívala, a její 
otec býval v Hrušově varhaníkem. 
Na benefičních akcích v minulos-
ti vystoupili také Eva Dřízgová- 
Jirušová, Jaroslav Wykrent nebo 
houslista Jaroslav Svěcený, Jan Pře-
učil a mnozí další.
Pomoci kostelu můžete také vy pro-
střednictvím DMS zpráv (87777 
DMS CHRAMSRDCE).

/red/

Své srdce tobě dám, Lagonový val-
čík, Somewhere, Píseň neznámého. 
Tyto a mnoho dalších známých písní, 
árií a melodií si můžete poslechnout, 
pokud navštívíte lednový koncert ve 
slezskoostravské radnici.
Úvodní koncert z Cyklu komorních 
koncertů 2015, který pořádá měst-
ský obvod Sl. Ostrava 20. 1. 2015 
za podpory statutárního města Ost-
ravy, zazní v podání Evy Dřízgové- 
Jirušové, Eriky Šporerové, Václava 

Moryse a Martina Gurbaľa za klavír-
ního doprovodu Michala Bárty.
Začátek koncertu je v 19 hod., vstu-
penky za 100 Kč zakoupíte ve Slez-
skoostravské galerii v pondělí až pá-
tek 10 – 17 hod. (polední přestávka 
11.30 – 12.30 hod.), nebo v sobotu 
a neděli 10 – 16 hod., informace  
o volných vstupenkách si můžete 
zjistit na tel.: 599 410 426 nebo 599 
410 081. 

/red/

Benefice za hrušovský kostel. Na Karolině Novoroční koncert

BENEFICE. Studenti Ostravské univerzity a jejich přátelé hráli pro hrušovský 
kostel. FOTO/JAN KRÁL

OSTRAVA STREET. Autor Michael Urbánek a jeho dílo. FOTO/JAN KRÁL

KONCERT. Na adventním koncertu zpívala Pavla Flámová. FOTO/DALIBOR FLÁM
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Česká golfová federace má nový projekt. Také ve Slezské Ostravě

Děti se mohou učit golfu už od mateřské školy
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Děti ze 
Slezské Ostravy mohou tré-
novat golf. S tímto projektem 
nyní přichází Česká golfová 
federace. Ve Slezské Ostravě 
se již některým dětem díky 
projektu věnuje trenérka Hana 
Chmurová.

Paní Chmurová, jak vlastně 
vznik nápad učit děti golfu ve 
velkém?
Podnět pochází od České golfové 
federace, která zaštiťuje všechny 
golfisty u nás. Cílem je přitáhnout 
co nejvíce dětí, ale také dospělých, 
k tomuto sportu. Golf má dodnes 
nešťastnou nálepku výlučnosti. To-
tiž, že když ho někdo hraje, musí 
být přinejmenším miliardář. Není 
to pravda. Golf je nádherný sport  
a za svou nálepku nemůže. Jen ko-
lem Ostravy je nejméně šest golfo-
vých hřišť a další vznikají. Příleži-
tostí zahrát si na Ostravsku golf je 
opravdu hodně.
Jak federace v tomto projektu 
postupuje?
Poskytla materiální zabezpečení 
pro trenéry a také zdarma pomůcky 
všem školám, které o výuku gol-

fu projeví zájem. S projektem nyní 
seznamuji ředitele základních a ma-
teřských škol v městském obvodě. 
Sama jsem ze Slezské Ostravy, tak-
že k nim mám bližší vztah. Grant je 
minimálně na tři roky.
Co mohu jako rodič udělat, 
abych dítě na trénink přihlásil?
Rodiče by měli apelovat na ředitele 
škol, aby ve školách tréninky probí-
haly.
Co dítě na Vašem tréninku čeká?
Ty z dětí, které výuka zaujme a bude 
je bavit, čekají další tréninky přímo 
na golfových hřištích. Nyní, v zim-
ním období, trénujeme v tělocvič-
nách nebo ve třídách. Jde o takové 
první obeznámení s golfem. Na jaře 
budeme pokračovat už venku na 
hřištích a také s jiným vybavením. 
Zatím hrajeme s dětskými holemi 
vhodnými pro začátečnický výcvik.
Kolik to rodiče stojí?
Zatím vůbec nic. Platit by se mělo 
začít, až když přesuneme tréninky 
ven. Bohužel, zatím nemohu říct 
přesnou částku, hodně záleží na po-
čtu přihlášených dětí. Vím ovšem, 
že se golfové kluby určitě budou 
snažit rodičům přizpůsobit. Teď 

hodně projektu pomáhá Silesia golf 
resort Kravaře, můj mateřský klub. 
Moc také oceňuji velice vstřícný 
přístup magistrátu města Ostravy  
i městského obvodu Slezská Ostra-
va k našemu projektu.
Jak často děti tréninky navště-
vují?
Zatím jednou týdně, a to na 45 mi-
nut. To pro začátek určitě stačí. Děti 

by měla hra především bavit. Měly 
by odcházet nadšené.
První tréninky už máte za se-
bou…
Ano. Učím už například děti ze ZŠ 
Bohumínská v jejich školní tělo-
cvičně. Trénuje se také na MŠ Zá-
mostní, golf zajímá i gymnazisty  
z Hladnova. Uvidíme, jak vše bude 
pokračovat.

Co když se budou chtít rodiče 
dozvědět o projektu více?
Mohou mi klidně napsat na email 
hanachmurova@seznam.cz, nebo 
zavolat na mobil: 728 707 104.
Takže děti zatím nic k trénin-
kům nepotřebují…
Jediné, co potřebují, je chuť.

/jk/

Putovní pohár starostky Slezské Os-
travy získala v pondělí 24. listopa-
du ZŠ Pěší. Žáci z Pěší zvítězili ve 
florbalovém turnaji v muglinovské 
ČPP Aréně. Poháry a drobné dárky 
žákům předali starostka MVDr. Bar-
bora Jelonková a místostarostové 
Ing. Roman Goryzcka a Mario Lyč-
ka. Na druhém místě se umístila ZŠ 
Bohumínská, na třetím ZŠ Chrusto-
va a na čtvrtém ZŠ Škrobálkova. 
Družstva byla smíšená, hráli chlap-
ci i děvčata. Každý tým poměřil 
své síly s týmy všech ostatních škol  
v zápasech trvajících dvakrát 10 
minut. Nejlepší hráčkou se dle hod-
nocení poroty stala Denisa Hyršová 
ze ZŠ Bohumínská, nejlepším hrá-
čem David Gitter ze ZŠ Pěší. Spor-

tovní soutěž čtyř základních slez-
skoostravských škol se v městském 

obvodě koná již sedmým rokem. 
/red/

O víkendu šestého a sedmého pro-
since se v Clarion Congress Hote-
lu Ostrava konal první ročník Mis-
trovství Evropy WADF a Světový 
Pohár nazvané Ostravská vločka 
2014. 
Velké taneční klání přilákalo sou-
těžící z Itálie, Maďarska, Polska, 
Ruska, Běloruska a samozřejmě 
České republiky. Pořadatelé, Ob-
čanské sdružení Pierro Forte pů-
sobící rovněž ve Slezské Ostravě, 
s radostí rozdali více než 1 200 
medailí a pohárů.
Na šampionátu tanečníci zápolili v 
disciplínách Synchro dance, Cheer 
Pom–Pom dance, Disco Dance, 
Hip–Hop, Show Dance. Nechybě-
lo také vystoupení ve stylu karib-
ských a latinskoamerických tanců. 
Soutěžilo se také v Contemporary 
baletu, Modern Dance či scénic-
kém tanci. 
„Myslíme si, že se soutěž velmi 
vyvedla, vše probíhalo bez kom-

plikací a každý soutěžící si přišel 
na své. Bylo k dispozici nepře-
berné množství kategorií, kde se 
mohli přihlašovat, soutěžilo se  
v sólech, dvojicích, v párových 
tancích, v malých a velkých sku-
pinách. Myslím, že každý odchá-

zel ze soutěže spokojený,“ uvádí 
manažerka tanečního klubu Jana 
Čubanová.
Projekt vznikl za podpory města 
Ostravy, a to v rámci Evropského 
města sportu 2014.

/red/

Putovní pohár starostky Slezské Ostravy

OS Pierro Forte pořádalo taneční soutěž

FLORBAL. Žáci a žákyně soutěžili o poháry. FOTO/JAN KRÁL

VLOČKA. Taneční soutěž uspořádalo OS Pierro Forte.

KORFBAL. Žáci v tělocvičnách ZŠ Bohumínská a ZŠ Chrustova. FOTO/ARCHIV

FOTO/ARCHIV

V úterý 2. prosince byl v hodině 
tělesné výchovy představen sport 
korfbal na ZŠ Bohumínské. Korfbal 
je jediný smíšený kolektivní míčový 
sport na světě, který má již více než 
stoletou historii. Korfbal současně 
hrají chlapci i děvčata a je ideální 
pro smíšenou výuku tělesné výcho-
vy. Další předností je i absence násilí  
a rovnost všech hráčů na hřišti. 
Český korfbalový svaz uspořádal 
tuto ukázku po domluvě s ředite-
lem školy Mgr. Markem Sládeč-
kem, který rovněž ukázkovou ho-
dinu se zájmem sledoval společně 
se svou zástupkyní a učiteli tělesné 
výchovy. 
O ukázkovou hodinu korfbalu pro-
jevil zájem i Mgr. Radim Motyčka, 

ředitel ZŠ Chrustova. Ukázková ho-
dina na této škole proběhla ve středu 
10. prosince taktéž v hodině tělesné 
výchovy. Po této ukázkové hodině 
se dokonce učitelé tělesné výchovy 
rozhodli uspořádat Vánoční korfba-
lový turnaj pro žáky této školy a do 
budoucna se jistě můžeme těšit i na 
souboje mezi základními školami ve 
Slezské Ostravě.
ZŠ Bohumínská i ZŠ Chrustova 
využily nabídky Českého korfbalo-
vého svazu a potřebné vybavení (2 
korfbalové stojany s obroučkami a 2 
korfbalové míče) si bezplatně zapůj-
čily na dobu šesti měsíců, po které 
se rozhodnou, zda si jej odkoupí či 
vrátí zpět.

/red/

Představení korfbalu
ŠKOLA GOLFU. Hana Chmurová s žáky základní školy Bohumínská. FOTO/JAN KRÁL
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1. 2. 3.  Osmadvacátého července 1914, měsíc po sarajevském atentátu na následníka trůnu arcivévodu Ferdinan-
da d´Este, byla po ranním vydání manifestu císaře Františka Josefa I. „Mým národům“, vyhlášena válka Srbsku. 
Ještě téhož roku se země dostala do válečného stavu s Německem a Tureckem a v říjnu 1915 i s Bulharskem. Po vy-
hlášení mobilizace musely na první výzvu nastoupit ke svým plukům tisíce příslušníků mnohonárodnostní rakousko
-uherské monarchie. Z těchto pohnutých let se dodnes dochovaly v rodinných albech stovky fotografií a pohlednic, 
které po uplynulých sto letech mají cennou vypovídající a dokumentární hodnotu.
/1/ Krátce po vyhlášení mobilizace musel ke svému pluku nastoupit i slezskoostravský občan Anton Kaleta. Vzhledem 
ke své odbornosti byl povolán k sapérům, tj. ženistům a jeho rodina mu mohla psát na adresu „Absende Anton Kaleta 
Telegrafentrains Feldpost 11.
/2/  Za krátké dovolené si nechal po-
řídit ve fotoateliéru fy Spisar snímek 
Em. Puch ze Slezské Ostravy. Podle 
límcového odznaku speciálních jed-
notek sloužil u kulometné jednotky  
v hodnosti „zuksführer“, tedy četa-
ře. Před udělením dovolené prošel 
bojem, neboť na straně hrudi má vá-
lečnou stužku „Medaile Za stateč-
nost“, která se v rodině dochovala.
/3/ Ještě koncem roku 1914 byla 
poštou doručena Cecílii Slonkové 
do Horních Soběšovic ve Slezsku vá-
noční fotografie s výstižným názvem 
„Válečný rok 1914“. Na reversu 
snímku se dochovalo zajímavé ra-
zítko „Ldst. Eis. Abtg. Ostrawitza-
brücke bei Witkowitz Abschnitt IV  

in Michalkowitz“. Obecně se dá říci, že každá  
z dochovaných fotografií má svoji legendu, his-
torii i zajímavý osud a je svým způsobem vzácná  
a nenahraditelná. V distribuční síti knihkupců  
a obchodníků s papírem však byly nabízeny také ofi-
ciální standartní pohlednice s válečnou tématikou. 
V tomto ohledu v Moravské Ostravě nad jiné vyniká 
tržnice dopisnic Ant. Jiráčka, která měla své sídlo  
v přízemí obchodního domu Mikeska na Zámecké 
ulici. /Kavárna Praha, dnes knihkupectví Acade-
mia/. Firma dodávala své zboží jednak dalším ob-
chodníkům, ale také přímo vojsku v poli. Konvoluty 
vybraných pohlednic s vojenskou tématikou a velmi 
žádané polní lístky dodávala v balení po 100 kusech 
a prodávala je v ceně od 4,50 do 5 korun. Objed-
návky určené pro válečné pole, které přesahovaly 
částku 30 korun, se musely platit předem! Většinu 
těchto tzv. „Feldpostkarte“ vydávalo nakladatelství 
Unie v Praze a sortiment byl opravdu široký a za-
hrnoval i tak zvané „umělecké“ pohlednice. Jedním 
z mnoha autorů, kteří malovali obrazy s válečnou 
tématikou první světové války, byl i autor četných 
obrazů s tématikou Ostravy a grafického cyklu  
z Ostravska „Smutná země“ Ferdiš Duša.

4.  Malíř, keramik a grafik Ferdiš Duša, rodák  
z Frýdlantu nad Ostravicí /1888–1958/, nastoupil 
vojenskou službu jako infanterista v roce 1915 a za-
nedlouho se ocitl na ruské frontě. Tam byl přidělen 
k útočné formaci, kde setrval až do roku 1916, kdy 
vyšel výnos o tom, že profesionální malíři mohou 

Ozvěny první světové války ve Slezské Ostravě
býti ze služby v předních liniích vyňati a zařazeni do zvláštní skupiny tzv. vá-
lečných malířů. Od února 1916 tak začala zajímavá Dušova životní episoda 
válečného malíře. Se štětci a paletou prošel umělec Srbsko, Itálii, Polsko, 
Ukrajinu, Rumunsko a Karpaty. Je známo více než deset malířových obrazů 
s válečnou tématikou, které byly použity jako předlohy pro vydání pohlednic. 
Tento dramatický výjev z bojiště, signovaný F. Dušou, vznikl v Osowci. Fer-
diš Duša dobu trvání 1. světové války přežil – někteří jeho umělečtí kolegové 
takové štěstí neměli. Patřil k nim i slezskoostravský sochař Vojtěch Sapík.
5. 6.  Navzdory tvrzení autorů publikace „Ostrava, dělnické kolonie II“, 
že v kolonii na Jaklovci nežila žádná zajímavá osobnost, se v této kolonii 
narodil významný sochař Vojtěch Sapík /1888–1916/. 
Skrovná historická fakta o jeho životě byla nedávno obohacena o některé 
údaje z posledních let jeho života. Zaznamenal je Sapíkův spolubojovník, 
legionář 2. střeleckého pluku ruských legií kap. Fr. Vl. Hrbáč z Marián-
ských Hor: Na počátku podzimu v roce 1915 přišla do Uničova zpráva, že 
31. regiment byl na frontě rozbit, že je zapotřebí posily, a proto že se mají 
vypravit do pole „maršky“. S „marškou“ jsem přijel na ruskou frontu  
k městečku Dubnu. V té době, kdy náš pluk byl nasazen do boje, jsem one-
mocněl. Viděl jsem však, jak se pluk vrátil po boji strašlivě zdecimovaný. 
Rozbitý pluk byl dán na odpočinek do lesa za frontou – tam jsem se sezná-
mil s mladým ostravským sochařem Sapíkem, o jehož nadějném talentu se 
pochvalně vyslovil po válce president T. G. Masaryk. Byl to hoch krasavec, 
snědý, kudrnatých vlasů a jiskrných očí… O jeho nevojenském vystupová-
ní se vyjadřovali kamarádi: „Nedivíme se, že Rakousko tě neudělalo ani 
frajtrem, vždyť ty jsi civil každým coulem!“ Sapík, jenž velmi nepodařeně 
hrál úlohu rakouského jednoročního dobrovolníka, měl v lese svůj ateliér. 
Ačkoliv neměl hodnost, žil si pohodlněji než některý důstojník. „Jak jsi  
k tomu ateliéru přišel, umělče?,“ ptali se Sapíka kamarádi. „To máš tak,“ 
vysvětloval Sapík s dobráckým úsměvem: „Je přece známo, že mnozí ra-
kouští oficíři jsou prasáci, zvláště starší páni mají rádi nahé ženské tělo,  
i když už nic nemohou dělat. Udělal jsem akt nahé, všelijak zkroucené ženy 
a napadlo mě poslat to jako dar našemu oberstovi. A ten starý prasák se 
na to chytil! Ohromně se mu to líbilo. Dal si mne zavolat a ptal se mě, 
zdali bych neudělal poprsí starého Franc Josefa, má to být pomník pad-

lých 31. regimentu. A tak jsem řekl oberstovi – Jawohl Herr Oberst! Pan 
oberst mně dal postavit tuto boudu, obstaral mně všechno, co potřebuji  
a nyní se mám fajn…“ Nejkrásnější chvíle byly, když sochař vykládal své 
dojmy o profesorovi Masarykovi a ruském spisovateli Gorkém. Byl totiž  
s nimi společně na ostrově Capri v Itálii… Sapík uměl poutavě vypra-
vovat, profesor Masaryk a spisovatel Gorkij vyvstávali před zraky jako 
živí, líčil-li, jak oba dovedli celou noc debatovat o nějakém filozofickém 
problému. Dovedl při tom plasticky napodobovat obličeje a povahy obou. 
Bylo v tom něco prorockého, když říkal: „Já věřím pevně v Masaryka, je to 
veliký duch, uvidíte, že Masaryk vykoná ohromné věci!“ Škoda, že neoby-
čejně talentovaný Sapík se nedočkal splnění proroctví…. Když byl náš pluk  
v zimě v zákopech, přišel jednoho dne ke mně Sapík: „Poslouchej, Vláďo, 
máš dnes v noci službu? Ano mám, Sapíčku,“ odpověděl já na to. „To se 
mně výborně hodí, mám už té všivé rakouské vojny až po krk! Déle to ne-
vydržím! Rozhodl jsem se, že dnes v noci půjdu do Ruska. Prošel jsem celé 
zákopy a prohlížel terén. Zde se mně to nejlépe hodí a ty mně musíš pomo-
ci vojáky od střílen na okamžik odvolat a na chvíli upoutat jejich pozor-
nost. Podívej se, pustím se tímto údolím, tam u těch keřů odbočím napravo  
a narazím na ruskou hlídku…“ Já mu na to řekl: „Sapíku, prosím tě, ne-
dělej to, máme před sebou minové pole, onehdy nám zase jedna mina vy-
buchla a byl z toho divoký poplach. Kdybych znal přesné položení min, 
pak půjdu s tebou. Teď v zimě nám špatně není, v zákopech si žijeme klidně 
a bezpečně. Odložme to, Sapíčku, blíží se jaro, to znamená, že fronta se 
pohne a pak vesele pomašírujeme do Ruska.“ Sapík si dal říci a odchod do 
Ruska odložil. Dodnes si vyčítám, že jsem neměl tenkrát Sapíka přemlou-
vat – snad by nenarazil na minu a jeho útěk nebyl zpozorován, za brusilov-
ské ofenzivy Sapík padl. Tato fotografie pochází z roku 1913, kdy sochař 
pobýval na ostrově Capri, kde se setkal s profesorem T. G. Masarykem  
a vytvořil portrét spisovatele Maxima Gorkého.

Podle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil  
Česlav Piętoň
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•  Pedikúra – Manikúra Modrý 
Pavilón. Chittussiho 9, Slezská 
Ostrava, tel.:731 414 439

•  Hledáme další věřitele za firmu 
Fenbau – výrobce plastových 
oken. Volejte: 608 882 266!

•  Senior fitnes o. s. nabízí zdra-
votní cvičení pro seniory: cviči-
telka Ing. Alena Melišová, tel.: 
606 074 789

 Studio Solertus s.r.o., KD Ost-
rava-Michálkovice, ČS Armá-
dy 101, ve středu 9–10 hodin,  
Cvičitelka Natali Köhlerová, 
tel.: 777 680 691

 Stř. škola prof. Zdeňka Matě- 
jíčka, 17. listopadu 1123, ve stře-
du 17–18 hod. a dále cvičení v ba-
zénu ve čtvrtek 14.30–15.30 hod.

 Trojhalí Karolina, K Trojhalí 
3361/5, v pondělí 10–11 hodin. 
Info: www.seniorfitnes.cz

Inzerce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
blíží se termíny zápisu dětí do prv-
ních tříd, a proto vám představuje-
me základní školy, jejichž zřizova-
telem je statutární město Ostrava, 

městský obvod Slezská Ostrava.  
U jednotlivých škol je uveden da-
tum a doba trvání zápisu. 
Současně vás chceme informovat na 
skutečnost, že zákonný zástupce je 

povinen dle § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed- 
ním, vyšším odborném a jiném vzdě- 
lávání (školský zákon), v platném 
znění, přihlásit dítě k zápisu k po-

vinné školní docházce. Povinná 
školní docházka začíná počátkem 
roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad. Bližší 

informace Vám ochotně poskytne 
vedení vámi vybrané školy. Kontak-
ty naleznete na webových stránkách 
městského obvodu www.slezska.cz  
v sekci příspěvkové organizace.

Školu navštěvuje 370 žáků a chod 
školy zajišťuje 42 pracovníků, z toho  
22 pedagogických pracovníků. Ško-
la je vybavena novými odbornými 
učebnami cizích jazyků, výpočetní 
techniky, fyzikálně-chemickou la-
boratoří, učebnami pro výuku pří-
rodních věd, dále knihovnou, her-
nou, tělocvičnou, odděleními školní 
družiny a školní jídelnou. Žáci také 
využívají multifunkční hřiště a zre-
konstruovanou školní zahradu.
Školní vzdělávací program se nazývá 
„Klíč ke vzdělání – šance pro každé-
ho“. Výuka anglického jazyka je zařa-
zena do učebního plánu od 1. ročníku 
a výuka informatiky od 4. ročníku. Ve 
2. a 3. ročníku probíhá v rámci tělesné 
výchovy výuka plavání. Na II. stupni 
si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí ja-
zyk (NJ, RJ) a pro žáky 6.–9. ročníku 
nabízíme řadu volitelných předmětů. 
Všichni žáci mohou přispívat do škol-
ního časopisu Kameňák a podílet se na 
činnosti školy prostřednictvím svých 
zástupců ve Školním parlamentu.
Škola je otevřena od 7.30 hod., vy-
učování začíná v 7.50 hod. O pře-
stávkách mají děti možnost pohybu, 
mohou sportovat v prostorách cho-
deb (stolní tenis, skákací panáci, koš 
na vhazování speciálních míčků), na 
školním hřišti a zahradě. 
Provoz školní družiny je od 6–16.30 
hod. Rodiče zaplatí za docházku do ŠD 

měsíční poplatek 150 Kč. Pro žáky je 
v průběhu odpoledne nabízený pestrý 
program, mohou se zapojit do činnosti 
zájmových kroužků (viz níže).
Školní jídelna zajišťuje obědy – výběr 
ze dvou jídel (cena stravenky je 22–24 
Kč podle věku dítěte). Ve škole je  
v provozu bufet a automat na chlazené 
nápoje. Žáci mohou odebírat dotované 
školní mléko. Škola je také zařazena 
do projektu „Ovoce do škol“. Další in-
formace naleznete také na webových 
stránkách školy www.zsbohuminska.
cz, popřípadě vám je rádi zodpovíme 
osobně či telefonicky. 
Ve školním roce 2014/2015 nabízíme 
pro žáky naší školy tyto kroužky: ae-
robik, házená, konverzace v AJ, stolní 
hry. Mimoškolní činnost: Pro žáky 
naší školy jsou k dispozici i kroužky, 
které nenabízí naše škola, ale jsou 
vyučovány na naší škole. Mezi ně pa-
tří např. basketbal, taneční kroužek, 
výtvarný kroužek, hra na klavír, ke-
ramický a divadelní kroužek. 
Mgr. Bc. Marek Sládeček, 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 vzdělávání a spra-
vedlivé hodnocení. Vedle své primár-
ní výchovně vzdělávací funkce plní 
škola také důležitou roli přirozeného 
centra rozvoje volnočasových aktivit. 
Nabízíme řadu zájmových kroužků: 
turistický, přírodopisný, literárně 
dramatický, matematický, sportovní, 
počítačový, kulturní, vaření a nově 
také pěvecký sbor. Při školní družině 
mohou děti navštěvovat kroužek vý-
tvarný, rukodělný, dramatický a hru 
na flétnu. Naše škola se zaměřuje na 
rozšiřování výuky cizích jazyků. 
Od 1. třídy se vyučuje anglický ja-
zyk, na druhém stupni jako volitelný 
předmět také němčina a jako kroužek 
španělština. Na škole působí i rodilý 
mluvčí, který je přítomen nejen v ho-
dinách angličtiny, ale i v jiných před-
mětech. Škola má k dispozici také 

moderní jazykovou a počítačovou 
učebnu. Nechybí učebny vybavené 
interaktivními tabulemi a nově bude 
zřízena odborná učebna přírodních 
věd. Pod vedením odborně vzděla-
ných pedagogů pracují děti s poru-
chami učení podle individuálních 
vzdělávacích plánů. ZŠ Pěší zajišťuje 
kvalitní výuku a nabízí velký výběr 
aktivit pro volný čas. Cílem školy je 
vybavit žáky širokým spektrem infor-
mací, poznatků, návyků, dovedností  
a schopností, které žáci můžou po pře-
chodu do systému středního školství 
dle individuálních dispozic rozvíjet.
Více na www.zspesi.cz 

Mgr. Kamil Krahula, ředitel školy

Základní škola Chrustova 24 nabízí 
svým budoucím žákům následující 
možnosti.
Vyučujeme podle školního vzdě-
lávacího programu „Otevírá se 
nám svět“. Zaměřujeme se na prá-
ci 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 veli-
ce usnadní první rok ve škole. 
Na naší škole vyučujeme anglický 
jazyk 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.  
V rámci výuky také využíváme tab-
lety. Stravování dětem zajišťujeme 
ve vlastní školní kuchyni a dbáme 
na zásady zdravé výživy. 
Na škole pracuje již tradičně mno-
ho kroužků: hra na flétnu, sportov-
ní, výtvarný, přírodovědný, taneč-
ní, florbalový, stolní tenis, hra na 
kytaru. Spolupracujeme s oddílem 
karate a hasičským oddílem z Heř-
manic.  Velmi úspěšně se rozvíjí čin-
nost pěveckého souboru „Divinas“.  
Vystupují na různých veřejných ak-
cích.  V rámci ekologických aktivit 
se účastníme mezinárodního pro-
jektu Globe.  Tradice školy stojí na 
mnoha zajímavých akcích jako Pod-

zimní jarmark, Noc s Andersenem, 
Halloween, Den dětí na Landeku, 
Mikuláš, vánoční a velikonoční 
dílny. Škola je v duchu současných 
trendů otevřena vůči veřejnosti, pro-
vozujeme kvalitní webové stránky a 
oficiální facebookový profil. 
Více na www.chrustova.eu

Mgr. Radim Motyčka, ředitel školy

Do naší školy v Kunčičkách cho-
dí 233 dětí. Máme deset tříd, dvě 
oddělení školní družiny, jedno od-
dělení školního klubu a přípravný 
ročník.
Škola je vybavena počítači, inter-
aktivními tabulemi, dataprojekto-
ry v plné míře pro naše potřeby. 
Kromě standardní výuky nabízíme 
našim dětem odpolední činnosti 
každý den od pondělí do pátku.
Naše děti mohou tančit, učit se 
práci na počítači, vařit, chodit na 
poznávací vycházky, sportovat, 
zkrátka učit se vidět život z růz-
ných stran.
V našem přípravném ročníku se nej-
menší děti připravují na vstup do 
školy. 

Spolupracujeme s charitou, pomáhá-
me dětem slabším, aby v životě ob-
stály. Získáváme granty, díky kte-
rým můžeme dětem nabídnout věci  
a akce, které by jim byly obvykle 
odepřeny. 
Více na www.zs-kuncicky.cz

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel školy

Základní škola Termín zápisu
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace 20. ledna 2015 – 21. ledna 2015 (12.00 – 17.00 hodin)
Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace 15. ledna 2015 – 16. ledna 2015 (12.00 – 17.00 hodin)
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace 19. ledna 2015 – 20. ledna 2015 (12.00 – 17.00 hodin)
Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace 19. ledna 2015 – 20. ledna 2015 (12.00 – 17.00 hodin)

Termín zápisu dětí do prvních tříd na rok 2013/2014

ZŠ Bohumínská 72

ZŠ Pěší 1

ZŠ Chrustova 24

ZŠ Škrobálkova 51

Sociální službu odborného sociál-
ního poradenství poskytujeme oby-
vatelům Kunčiček nepřetržitě již 
čtvrtým rokem. V období roku 2014 
využilo opakovaně nabízenou službu 
více než 250 uživatelů. Obyvatelům 
Kunčiček, kteří takto služby využili, 
bylo poskytnuto více než tisíc pora-
denských intervencí, v oblasti týkají-
cí se návratu na pracovní trh a řešení 
dopadů zadlužení. Nicméně obyva-
telé se mohou na naší službu obrátit 
v širokém spektru problémů.
Naše sociální služba bude ve stejném 
rozsahu poskytována i v následují-
cím roce 2015 a rádi se v naší kance-
láři na Holvekově ulici č. 204/44 se-

tkáme s dalšími obyvateli Kunčiček, 
kteří se rozhodnout řešit svou neza-
městnanost, nízký příjem, zadlužení 
či jinak nepříznivou sociální situaci. 

Provozní doba:
Po, St 8 – 11.30, 12 – 17 hod.
Út, Čt 8 – 11.30, 12 – 14 hod. 
Pá 8 – 12 hod. 

Tel.: 59 623 31 03 

Naši uživatelé mohou rovněž vyu-
žít služby právníka a psychologa na 

základě objednávky ve stanovených 
termínech. 

Mgr. Jan Lasevič, sociální pracovník

Odborné sociální poradenství v Kunčičkách


