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Zbyněk Janáček. Laureát  
Grafiky roku žije a tvoří v Kunčičkách
KUNČIČKY/ Doc. PhDr. Zby-
něk Janáček, děkan Fakulty 
umění Ostravské univerzity  
a grafik, získal na konci měsíce 
února prestižní ocenění Grafi-
ka roku 2014. Od začátku 80. 
let žije Zbyněk Janáček v Kun-
čičkách a říká, že v nich patrně  
i zestárne.

Pane Janáčku, chci se zeptat 
na Vaše čerstvé ocenění na-
zvané Grafika roku 2014. Kdo 
ho vlastně uděluje?
Grafika, na rozdíl od jiných médií, 
nemá ve výtvarném provozu moc 
velké zastoupení. Komunita grafiků 
je proto velmi ráda, že každý rok 
sdružení Interkontakt Grafik pořádá 
prestižní výstavu v Clam-Gallasově 
paláci na Starém Městě v Praze. Kaž- 
doročně grafici obesílají tuto pře-
hlídku a využívají možnosti se jed-
nou za rok prezentovat na pražské 
výtvarné scéně. Porota soutěže je 
sestavena z profesionálních grafiků 
a vysokoškolských pedagogů.

Loni jste za své grafické dílo 
získal rovněž velmi prestiž-
ní cenu Vladimíra Boudníka 
2013, letos již zmiňovaná Gra-
fika roku 2014. Musíte mít asi 
radost…

K uměleckým cenám jsem velmi 
opatrný. Nejde o skok do výšky, 
umění se nedá zvážit ani změřit. 
Ale pochopitelně bych byl pokryt-
cem, kdybych neřekl, jak mne ceny 
těší. Pořád chci věřit, že jsem je 
získal za přínos grafice a ne – jak 
se ceny někdy dávají – takzvaně 
do penálu… Je příjemné, když má 
práce odezvu. I když pro většinu 
čtenářů může být grafika trochu 

zvláštní obor či druh činnosti, na-
konec jako i celé umění…

Až do 17. dubna bude ve Vý-
stavní síni Sokolská 26 v Mo-
ravské Ostravě otevřena Vaše 
výstava. Uvidí návštěvníci vý-
stavy oceněné práce?
Práce nazvaná New canwas 12 a, b, 
která se stala Grafikou roku 2014, 
je tisk na papíře, kdežto v Sokolské 
26 vystavuji tisky na plátně nebo na 

jiných podložkách. Takže bohužel 
neuvidí. Cyklus New canwas je ale 
výsledkem mé víceleté práce.

Probíhající výstava má poně-
kud zvláštní název: Mohu v ro- 
hu! Díky rohu. Možná by si za-
sloužil trochu osvětlit.
Název vychází z toho, že kouty  
a rohy galerií bývají často opuštěné, 
stranou pozornosti autorů i diváků. 
V Sokolské 26 jsem díla v rozích 

nainstaloval proti sobě, přitahují tak 
pozornost diváka právě do těchto 
prostor. Navíc tím, že díla pracují 
s odrazy i jakoby s prodlužováním 
a prolamováním rohů, skýtají zase 
jiné možnosti, než když bych něco 
jiného pověsil kdekoliv na zeď.  
V posledních letech se zkouším do-
stat s grafikou do volného prostoru. 
Pomocí nových materiálů, například 
i reflexních fólií, se mi daří rozbít 
jednotnou plochu stěny a divák se 
může podívat až jakoby za zrcadlo. 
Jsem velmi rád, že mohu nyní ve 
Výstavní síni Sokolská 26 vystavo-
vat. Díky kurátorovi Milanu Webe-
rovi jde o velmi prestižní galerii.

Patříte k „otcům zakladate-
lům“ současné Fakulty umění, 
jejímž jste děkanem. Začátky 
asi nebyly dvakrát snadné.

(pokračování na str. 3)

Zajímavé 
osobnosti 
Slezské

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček 
• děkan Fakulty umění OU
• od roku 1982 žije v Kunčičkách
• letos získal cenu Grafika roku
• vystavuje ve Výstavní síni  
 Sokolská 26

AUTOR A JEHO DÍLO. Zbyněk Janáček a Grafika roku 2014. FOTO/JAN KRÁL

Pietní akt, slavnostní defilé a pre-
zentace historické i současné vo-
jenské techniky, kulturní program  
i soutěž pro školáky. Takový je pro-
gram oslav 70. výročí osvobození 
Ostravy a konce II. světové války, 
který připravuje město Ostrava ve 
spolupráci s krajem, krajským vo-
jenským velitelstvím a kluby vojen-
ské historie. 
„Oslavy, které vyvrcholí 30. dubna, 
budou pestré a atraktivní pro pamět-

níky i mladší generace,“ uvádí mluvčí 
města Ostravy Andrea Vojkovská.
Právě 30. dubna se oslavy velkou 
měrou dotknou i Slezské Ostravy. 
Na Slezskoostravském hradě bude 
k vidění historická technika, připra-
vován je speciální kulturní program.
Už v těchto dnech si lze průběh 
ostravsko-opavské operace připo-
menout na speciálním webu města 
www.ostravanezapomina.cz.

/red/

Městský obvod Slezská Ostrava 
opět pořádá dne 23. května 2015 
celodenní kulturně společenskou 
akci „Den Slezské“. 
Tak jako v předchozích letech se 
tato oblíbená a návštěvníky vy-
hledávaná akce uskuteční v pro-
storách Slezskoostravského hradu 
v čase od 10.00 do 22.00 hodin. 
Vstup na akci je zdarma.
Pro návštěvníky je připraven bo-
hatý celodenní program. 

Připravujeme
Během dopoledne vystoupí na 
jevišti děti z mateřských a zá-

kladních škol, na ně pak naváže 
vystoupení mažoretek, kreslíře 
Adolfa Dudka, klauna Fíly, Ca-
poeiry, tanečních skupin Pierro 
Forte a BEAT UP. Děti se mohou 
těšit na Bořka stavitele a kouzel-
níka Richarda Nedvěda. 
Připravena bude také oblíbená 
soutěžní cesta, tentokrát ve stylu 
„western“. Za splnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích si děti 
vyberou odměnu.
V rámci dne vystoupí hudební in-
terpreti – uznávaný saxofonista  
a jazzový hudebník Michal Žá-
ček, skupina Koblížci, seskupení 

Acoustica známé interpretací slav-
ných hitů předních rockových kapel  
20. století a večer završí vystoupení 
slovenského rappera Rytmuse.

Slezský bigos
Součástí akce bude již IX. ročník 
mezinárodní kulinářské soutěže 
Slezský bigos. Nebude chybět ob-
čerstvení a dětské atrakce.
Podrobný program Dne Slezské 
najdete v květnovém vydání Slez-
skoostravských novin.

Srdečně zve vedení městského ob-
vodu.

/red/

Program oslav 70. výročí 
osvobození Ostravy  
a konce 2. světové války

Přesně tolik 
malých 
karatistů 
navštěvuje 

sportovní kurz v ZŠ 
Chrustova.

Více na straně 6

46

Kdy Čas Akce

15. 4. – 
30. 5.

Výstavy k 70. výročí ostravsko-opavské  
operace a konce II. světové války ve foyer  
Nové radnice a Ostravském muzeu

21. 4. 17.00 Ze vzpomínek pamětníků. Přednáška  
v Ostravském muzeu

28. 4. 15.00 Usazení Stromu svobody v Komenského  
sadech

28. 4. 17.00 Ostravsko-opavská operace. Přednáška  
v Ostravském muzeu

30. 4. 9.00 Koncert Ústřední vojenské hudby

Kdy Čas Akce

30. 4. 10.00–12.00 Pietní akt u Památníku Rudé armády  
v Komenského sadech 

30. 4. 12.00–13.00 Slavnostní defilé vojenské techniky Sokolskou ulicí 
k Havlíčkovu nábřeží

30. 4. 13.00–16.00 Prezentace moderní vojenské techniky Armády 
ČR a kulturní program na Masarykově náměstí.

30. 4. 16.00–17.00 Rekonstrukce bojů

30. 4. 17.00–21.00 Ležení historické bojové techniky a kulturní 
program u Slezskoostravského hradu

30. 4. 21.00 Závěrečný ohňostroj

Rámcový program oslav 70. výročí osvobození Ostravy
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
městského obvodu se 
uskuteční 23. 4. 2015 od 9.00 
hodin v KD Muglinov, ulice 
Na Druhém č. 4.

Pozvání

Den Slezské se blíží – 23. května 2015
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Do redakce Slezskoostravských 
novin přicházejí emaily a dopisy 
čtenářů zabývající se problemati-
kou našeho obvodu. Co do počtu 
podnětů, bezkonkurenčně vede 
regenerace sídliště Muglinov. Za 
všechny názory děkujeme. Zde 
jsou některé z nich:

Pan J. H. z Muglinova píše: 
Nedávno byla dokončena rekon-
strukce křižovatky ulic U Kapličky 
a Švédská v Muglinově. Byl zde 
mimo jiné vytvořen „záliv“ pro 
kontejnery OZO, kam byly přemís-
těny nádoby na plast a papír. Kon-
tejnery na sklo a elektroodpad však 
zůstaly na původním místě na par-
kovišti. Chtěl bych vědět, kdy i tyto 
OZO přemístí tam, kam patří.

Odpověď městského obvodu 
Slezská Ostrava: 
Společnost OZO Ostrava s.r.o. byla 
informována o novém prostoru na 
kontejnery pro separovaný odpad 
ihned po kolaudaci stavby „rege-
nerace sídliště“. Nádoby na plast  
a papír byly přemístěny, nádoba na 
sklo byla přemístěna po vyprázdně-
ní. Dle sdělení zaměstnance OZO, 
bude „zvon“ na sklo vyměněn za 

„hranatý“ a následně pak do prosto-
ru umístěn kontejner na elektrood-
pad.
Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru tech-
nické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

V dalším emailu se čtenář V. V. ze 
Slezské Ostravy pozastavuje nad 
úpravami parkoviště u ZOO Ostrava: 
„Ve středu zahájili kácení vzrostlých 
stromů kolem parkoviště. Ve čtvrtek 
stačili vykácet všechno. Byly to de-
sítky vzrostlých stromů, které tvořily 
přírodní filtr proti prachu, zplodin  
a hluku. Takové stromy rostou desít-
ky let a do města určitě patří…“

Odpověď městského obvodu 
Slezská Ostrava:
Předmětné dřeviny byly vykáceny 
v rámci stavebníní akce s názvem 
„Organizace parkování vozidel  
u ZOO“, jejíž investorem je statu-
tární město Ostrava. Cílem stavby, 
která byla řádně stavebně povolena, 
je rozšíření parkovací plochy a změ-
na organizace parkování. Parkoviště 
po rekonstrukci bude mít kapacitu 
167 osobních vozidel. Odstraněné 
dřeviny, byly posouzeny v rámci 
dendrologického průzkumu a byly 
většinou shledány jako neperspek-

tivní z důvodu prosychajících větví, 
dutin v kmenech a zhoršené stabi-
lity. Rovněž orgán ochrany přírody 
posuzoval dřeviny v rámci správ-
ního řízení. Celkem bylo povoleno 
vykácet 21 stromů a dvě skupiny 
keřů. Jako kompenzace ekologické 
újmy byla orgánem ochrany přírody 
předepsána náhradní výsadba v po-
čtu 34 kusů stromů a 13 kusů keřů. 
Dřeviny budou vysazeny opět na po-
zemku parkoviště a v areálu ZOO.
Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru tech-
nické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Doplnění k úpravám parkoviště 
před ZOO:
Žadatelem a investorem stavby je 
Statutární město Ostrava.
Záměr vznikl z důvodu nedostateč-
né kapacity stávajícího parkoviště. 
Navýšení bylo navrženo na úkor 
stávajícího zeleného pásu, který 
bude nově rekultivován a opat-
řen náhradní výsadbou (vč. z části 
vzrostlou zelení dle plánu náhradní 
výsadby). Podrobný plán náhrad-
ní výsadby byl předložen MMO 
OOŽP k posouzení a vydání stano-
viska ke stavebnímu řízení.
Rozhodnutí o povolení kácení vy-
dal zdejší odbor TSKZaH – rozh. č. 

48/13/OP ze dne 22.5.2013.
V rozhodnutí jsou popsány rovněž 
doprovodné důvody kácení (jako 
zhoršený zdravotní stav, náklon 
nad komunikaci s posunem těžiště, 
apod.).
Ke kácení byl vydán souhlas rady 
města (95. Rada města ze dne 
14.5.2013).
MMO OOŽP vydal kladné stano-
visko pro stavební řízení a pro po-

volení kácení dne 14.1.2013 sp.zn.: 
S-SMO/422986/12/OŽP/2.
Bc. Karel Kosmák, vedoucí odboru  
územního plánování a stavebního řádu

Dopisy čtenářů

místní část Email Telefon
Antošovice
Mgr. Marcela Schullová m.schullova@seznam.cz 604 465 806 TOP 09

Heřmanice
Ivana Šmidáková ismidaková@slezska.cz 599 410 007 Ostravak 

Daniela Balarinová daniela.balarinova@
centrum.cz

777 210 921 ANO 2011

MUDr. Marian Starý marianstary@seznam.cz 739 268 407 Nezávislí

Ing. Petr Kudela kudela@kudelapetr.cz 606 664 610 KDU-ČSL

Petr Svačinka svacinkapetr@seznam.cz 732 338 604 KSČM

Petr Kos posta@slezska.cz Nezávislí  

Koblov
Ing. Roman Goryczka rgoryczka@slezska.cz 599 410 003 Ostravak

Ing. Martin Vidura mvidura@slezska.cz Ostravak

PhDr. Miriam Prokešová 
Ph.D.

mia.proki@seznam.cz KDU-ČSL

Ing. Miroslav Michalík
Blatouchová 278/33

mirek.michalik@ 
seznam.cz

603 418 293 TOP 09

Kunčice
Bc. Radomír Mandok radomir.mandok@

tiscali.cz
ODS

Kunčičky
Iveta Frančíková posta@slezska.cz ČSSD

Dagmar Macháčková dagmar.machackova@
seznam.cz

608 819 502 ANO 2011

Richard Vereš veres@ano-ostrava.cz 777 108 443 ANO 2011

místní část Email Telefon
Muglinov
MVDr. Barbora Jelonková bjelonkova@slezska.cz 599 410 002 ČSSD

Mario Lyčka mlycka@slezska.cz 599 410 094 ČSSD

Eva Nowáková enowakova@seznam.cz ČSSD

Luděk Volný lvolny@slezska.cz 721 000 077 Ostravak

MUDr. Tomáš Pavliska pavliska@asktore.cz Ostravak

Marek Juráš marek.juras@ 
seznam.cz

602 705 550 ODS

Veronika Brašová veronika.brasova@
seznam.cz

777 128 277 KSČM

Rostislav Dlouhý posta@slezska.cz KSČM

Petra Šárková sarkova3@seznam.cz ANO 2011

Mgr. Radim Babinec rbabinec@ostrava.cz 599 443 151 ANO 2011

Slezská Ostrava

Rudolf Ficek rficek@slezska.cz 599 410 095 ČSSD

Mgr. Miroslava Faldynová posta@slezska.cz ČSSD

Ing. Marcel Pažický pazicky@mpostrava.cz ČSSD

Ing. Ivona Vaňková ivankova@slezska.cz 599 410 007 Ostravak

Ing. Justina Kamená posta@slezska.cz KSČM

Martin Karp martin.karp@seznam.cz 775 991 140 KSČM

MUDr. Hana Heráková h.herakova@seznam.cz ODS

Ing. Vladimír Cigánek ciganek.v@seznam.cz 777 718 383 ODS

Žaneta Thomasová posta@slezska.cz ANO 2011

Vít Podešva podesva.vit@seznam.cz 774 437 250 ANO 2011

Při kontaktování zastupitele na email posta@slezska.cz je nutné uvést v předmětu zprávy jméno zastupitele, kterému je email určen.

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava. Podle místních částí

Své připomínky, prosím, posílejte 
na: ismidakova@slezska.cz. 

Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních oby-
vatel.

KONTEJNERY. Nový prostor pro odpad na ulici  
Švédské. FOTO/JAN KRÁL

REKONSTRUKCE. Rozsáhlé úpravy před ZOO Ostrava. 
FOTO/ JAN KRÁL

Vážení spoluobčané!
Dostal jsem možnost vás prostřed-
nictvím Slezskoostravských novin 
pozdravit z pozice místostarosty.  
V našem obvodu mi byla svěřena 
oblast sociální a prevence krimi-
nality. Svůj příspěvek rozdělím do 
dvou částí.
V první se soustředím na to, co beru 
jako prioritu do dalších měsíců.  
S novým vedením jsem naštěstí ve 
shodě ohledně nutnosti vybudovat 
na území našeho obvodu Domov 
pro seniory. Těchto zařízení je 

na území města Ostravy opravdu  
chronický nedostatek. Navíc by-
chom tím navázali na kvalitně fun-
gující domy s pečovatelskou služ-
bou v Muglinově a Heřmanicích. 
Samozřejmě jsem realista a vím, 
že nás čeká těžký boj o finance.
Ve druhé části pohovořím o akcích, 
které sociální odbor organizuje již 
dlouhodobě a těší se u našich obča-
nů velké oblibě. V měsíci listopadu 
proběhl v KD Michálkovice Ples 
seniorů. Koncem února v KD Mug-
linov Masopustní veselí. 
Snad nic nezkazím, když pro-
zradím, že chystáme pro seniory 
našeho obvodu na konci léta au-
tobusový zájezd. Za vedení mohu 
slíbit, že chceme v těchto aktivitách  
pokračovat i do budoucna.
Teď z druhé stránky. Ve spoluprá-
ci z městem chystáme pro sociálně 
slabší občany dva projekty, které by 
jim měly usnadnit návrat do běžné-
ho života. Problémů je spousta, ale 
je na co navazovat.
Budu vám vděčný za vaše postřehy 
a informace k jakékoliv problema-
tice týkající se našeho obvodu. Na 
závěr vám chci poděkovat a popřát 
jen to nej do zbytku roku 2015.

Mario Lyčka, místostarosta
mlyčka@slezska.cz

Slovo místostarosty
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Služba poskytovaná terénně  
v domácnostech a ambulantně 
v budově Nízkoprahového a po- 
radenského centra Holvekova 
204/44, Ostrava–Kunčičky

Ocitli jste se v nepříznivé sociální 
situaci a nevíte si rady? 
Poskytujeme bezplatnou pomoc při 
řešení potíží v oblasti pracovního prá-
va, finanční problematiky, bydlení, 
rodiny a mezilidských vztahů, spo-
třebitelství, sociální péče a sociálních 
dávek, občanského soudního řízení.

Nabízíme také:
Psychologické poradenství, posky-
tované externím psychologem OSP 
Podpora a pomoc při překonávání 
náročných životních situací
Právní poradenství, poskytované 
externím právníkem OSP
Spočívá zejména v konzultaci a od-
borném posouzení situace klienta 
pohledem právníka

Zaměřujeme se na tyto sociální 
skupiny:
• Občané s dluhy,

• Nezaměstnaní občané, kteří chtějí  
 pomoci s hledáním zaměstnání,
• Oběti domácího násilí a oběti trestné 
 činnosti, 
• Osoby v krizi,
• Rodiny s dětmi a mládeží, ohrožené 
 společensky nežádoucími jevy,
• Etnické menšiny. 

Doba a místo poskytování služby: 
Služba je poskytována terénně  
– v přirozeném prostředí klientů 
nebo v kanceláři
Nízkoprahové a poradenské cent-
rum, Holvekova 204/44, Ostrava- 
Kunčičky
PO a ST: 8.00 – 17.00
ÚT a ČT: 8.00 – 14.00
PÁ: 8.00 – 12.00

Kontakt: 
Mgr. Michaela Machková
sociální pracovník 
Telefon: 724 676 291, 596 233 103
Email: mmachkova@slezska.cz

Odborné sociální poradenství je 
poskytováno v rámci projektu Provoz 
nízkoprahového a poradenského centra  
v Ostravě Kunčičkách.  
Reg. číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00004

Sociální poradenství(pokračování rozhovoru ze strany 1)

To tedy ne, vždyť výtvarné umění ne-
mělo v předlistopadové době na Ost-
ravsku ani střední školu. Už v první 
polovině 90. let jsme s kolegy – 
profesorem Eduardem Ovčáčkem, 
profesorem Rudolfem Bernatíkem 
a řadou dalších – přemýšleli o tom, 
jak otevřít mladým lidem v Ostravě 
cestu k vysokoškolskému studiu ve 
výtvarných a také hudebních obo-
rech. Bylo to hodně dobrodružné. 
Dnes má Fakulta umění čtyři stovky 
studentů. Tři sta posluchačů navště-
vuje výtvarné obory, více jak sto 
studentů je na oborech hudebních. 
Poskytujeme bakalářské i magister-
ské studium, ve studijním programu 
hudebních oborů pak i třetí stupeň, 
tedy doktorské studium.

Takže zájem o umění trvá…
Není to jednoduché. Jak klesá de-
mografická křivka narozených dětí, 
tak přirozeně ubývá i dětí nadaných. 
Navíc rodiče velmi pečlivě zvažují, 
zda dát dítě zrovna na uměleckou 
školu. Zda by nebyly z hlediska 
budoucího uplatnění technické obo-
ry, nebo práva… Naštěstí opojení  
z ekonomických oborů je na ústu-
pu. Ale i tak je to krok do neznáma,  
a pokud skutečně uchazeč nemá hlu-
boký zájem podepřený nezpochyb-
nitelným talentem a u hudebních 
oborů pak i dlouholetou průpravou, 
jde o hazard s budoucností dítěte!

Nabízí se tedy samozřejmě 
otázka, jak se vaši absolventi 
uplatní?
Mám radost, když na koncertě Janáč-
kovy filharmonie Ostrava vidím vy-
stupovat spoustu našich absolventů. 
Někdy je potkávám i na koncertech, 
které tak skvěle připravuje ve slez-
skoostravské radnici profesor Jan 
Hališka. A jsou vidět i výtvarní uměl-
ci, naši bývalí absolventi: Aleš Hu-
deček, Kateřina Szanyová, Jaroslav 
Kolešek, Marek Sibinský… tito lidé 
úspěšně fungují na celostátní úrovni 
a ještě i v Ostravě zůstávají. Říkám 
si, že všechny ty svízele, které jsme 
s profesorem Eduardem Ovčáčkem  
a mnoha dalšími při zakládání fakulty  
a její budování prožili, stály za to.

Jak dlouho už vlastně žijete  
v Kunčičkách?
Už od roku 1982. Přiženil jsem se do 
domu manželčiných rodičů. Narodil 
jsem se v Jeseníku a později studoval 
v Olomouci. Přiznám se, že dodnes 
mám v sobě jakýsi pocit nepatřič-
nosti a náplavy. Zvláště předlistopa-
dová léta jsem zde prožíval úkorně. 
Z kádrových důvodů jsem nemohl 
působit na tehdejší Pedagogické fa-
kultě, učil jsem proto na vítkovickém 
učilišti . Ale to mělo vynikající úro-
veň a jeho polistopadový další vývoj 
je smutným příkladem nerozvážnosti 
a především krátkozrakosti…

Diví se lidé hodně, když jim 
řeknete, že žijete zrovna v Kun- 
čičkách?
Diví. Myslí si, že děkan Fakulty 
umění a grafik by měl žít snad někde 
na Čeladné. Naštěstí ale bydlím v té 
části Kunčiček, kde je bydlení velmi 
příjemné, a ani blízkost čtyřproudo-
vé komunikace nevadí. Také díky 
zeleni, která hluk odstiňuje. Takže 
někdy si říkám, že alespoň pro mne 
není lepšího místa, a to i pokud jde 
například o dostupnost. Za pět minut 
jsem městkou hromadnou dopravou  

v centru. Výborná je nová cyklostezka 
podél řeky Ostravice, rád jezdím na 
kole. A dobrá je také vlaková zastáv-
ka, kde stojí vlaky, mířící do Beskyd.

Kunčičky se tak jeví jako má-
lem idylická čtvrť.
To vůbec ne. Nelze nevidět, že sociál-
ní situace nájemníků žijících v byto-
vých domech se zhoršuje, dopoledne 
po Kunčičkách pobíhají děti, které by 
měly být nejspíše ve škole. Spousta 
lidí v produktivním věku nemá prá-
ci a jenom se Kunčičkami potuluje, 
a to jen v tom lepším případě. Zažil 
jsem zde ještě kompletní hornickou 
kolonii. Je škoda, že řada domů pad-
la. Pamatuji ještě také například Dům 
chovatelů, bylo zážitkem tam chodit 
na výstavy různých spolků, zahrád-
kářů, chovatelů a podobně. I to při-
spívalo k identifikaci s místem, lidé 
se znali mnohem více, pomáhali si  
a přes nebo spíše době navzdory měli 
k sobě blíž, třebaže to nechci přespří-
liš idealizovat. Dnes je z domu ruina.

Vzpomínáte i na Kino Horník, 
které už několik let nestojí?
Ano, dokonce jsem tam viděl i osca-
rový film Gándhí, který ve velkých 
ostravských kinech nedávali, a na 
periferii v Horníku se koncem 80. 
let hrál tak nějak polotajně. Návště-
va takových představení měla v sobě 
mimo jiné i jakýsi protirežimní pod-
text, jakkoliv se to dnes jeví jako 
směšné a věřím, že naštěstí pro mlad-
ší generaci zcela nepochopitelné.

Na to si pamatuji. Zdejší uva-
děčky zíraly na množství di-
váků a divily se, že tolik lidí 
nepřišlo do Kunčiček ani na 
Tarzana… Odrážejí se Kunčič-
ky nějak ve Vaší tvorbě?
Průmyslová krajina mne hodně in-
spiruje. V 80. letech jsem chodil do 
bývalého parku Maxima  Gorkého, 
kde ještě stála torza po někdejší zoo-
logické zahradě. Inspirací se mi stal 
místní „šlamovod“ i okolní haldy.

Myslíte tedy, že v Kunčičkách 
nakonec také zestárnete?
To už je skoro jisté. Navíc jsem pře-
budoval zahradu, která byla dříve 
využívána hospodářsky. Začal jsem 
sbírat zakrslé dřeviny, věnuji se pěs-
tování bonsají. V Kunčičkách jsem si 
na zahradě  vybudoval vlastní svět. 
Mám rád přírodu, a protože kvůli 
práci nemám moc času, tak jsem si 
vlastní miniaturní krajinu vytvořil. 
Než odejdu ráno do práce, obejdu si 
během dvou minut celý svůj okrsek, 
velký bezmála ne více  jako dlaň. 
Ale pozor. Upravuji i větší stromy. 
Právě nedávno jsem řezal na zahradě 
borovici, a to asi v sedmi metrech. 
Sešla se pode mnou celá ekipa sou-
sedek, která diskutovala na téma, 
jestli ten Janáček spadne… Takže, 
když to shrnu, ani nevím, jestli bych 
vůbec mohl žít někde jinde.

Stále ještě hledáte inspiraci  
i v Kunčičkách?
Zcela jistě, prožívám „druhé“ obje-
vitelské období, a to díky novému 
členu rodiny. Máme pětiletého pejska  
a i díky němu a našim procházkám 
jsem začal Kunčičky znovu objevovat.

Takže k rolím pedagoga, gra-
fika, pěstitele bonsají přibyla  
i další, a to role kynologa?
To je asi příliš troufalé, jsem ama-
tér a stále se musím něčemu učit…  
A součástí toho je i údiv a překva-
pení: nikdy jsem totiž záliby pej-

skařů příliš nechápal. Teď jsem ale 
musel vše zcela přehodnotit. Pejsek 
se jmenuje Omar, je to irský jemno-
srstý pšeničný teriér a je obrovským 
obohacením nás všech. Plně změnil 
rodinné klima, stal se společníkem 
ženiny maminky. Sám teď někdy 
nevím, kdo má v naší rodině vlastně 
navrch. Jestli jsme dříve v domě žili 
čtyři, tak teď je nás pět zcela legi-
timních a rovnocenných nájemníků. 
A dokonce bych řekl, že jsou někdy 
situace, kdy ten nejnovější nájemník 
je rovnocennější a má více pravomo-
cí než ti, kteří žili v domě původně.

/jk

OMAR. Teriér, který má své stránky  
i na Facebooku: Omar Junior Kni-York.  
FOTO/ARCHIV

Celkem sedmnáct nových občán-
ků Slezské Ostravy se zúčastnilo 
tradičního vítání občánků ve slez-
skoostravské radnici. Během soboty 
28. února se konaly hned tři obřady. 
Pozváno bylo dohromady pětačtyři-
cet dětí a jejich rodičů.
Šlo o děti ze Slezské Ostravy, které 
se narodily v posledních třech měsí-
cích roku 2014.
Nové občánky obvodu přivítala  
a slavnostní obřad vykonala Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. 
Rodiče se během obřadu zapsali do 
kroniky obvodu, s dětmi jim mezi-
tím vypomáhaly budoucí zdravotní 
sestry. Pro děti byla v obřadní síni 
připravena také kolébka.
Hudebním vystoupením zpestřily 
dopoledne žačky slezskoostravské 
ZUŠ Edvarda Runda Eliška a Ema 
Vedralovy.
Rodiče dostali od městského obvodu 
pro své děti drobné dárky. Byla mezi 
nimi pamětní knížka, dětské příbory, 
bryndáčky nebo hračka želvičky vy-
ráběná v chráněných dílnách. Příští 
vítání občánků se na radnici koná 
30. 5. Pozvány budou děti, které se 
narodily na začátku letošního roku.

/red/

Vítání nových občánků na radnici

Služba zajišťovaná na odděle-
ní odlehčovací pobytové služ-
by v Domě s pečovatelskou 
službou, Hladnovská 119a, Ost-
rava – Muglinov

Cílová skupina:
• senioři a dospělí zdravotně posti- 
 žení občané

Zajišťujeme:
• komplexní celodenní péči o seni- 
 ory či zdravotně postižené občany  
 po dobu hospitalizace, dovolené  
 či potřebného odpočinku pečují- 
 cích osob 

• komplexní celodenní péči o čekate- 
 le na přijetí do domova pro seniory 

V rámci pobytu nabízíme:
• ubytování
• celodenní stravu
• komplexní péči 
• volnočasové aktivity

Kontakt: 
Mgr. Petra Polášková
Sociální pracovník 
Telefon: 725 567 937, 596 413 711
Email: ops@slezska.cz
Web: www.slezska.cz

(Poskytovatel městský obvod Sl. Ostrava)

Odlehčovací pobytová služba

VÍTÁNÍ. Tradiční obřad ve Slezské Ostravě. FOTO/JAN KRÁL
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Druhý únorový týden děti z MŠ 
Koblov jezdily do Palkovic na kurs 
lyžování. Kurs začínal v odpoled-
ních hodinách, proto se děti před-
tím pořádně posilnily vydatným 
obědem a mohly vyrazit. Cestou 
autobusem si zpívaly a těšily se, až 
si nasadí lyže a vyrazí na kopec. Ty 
zdatné děti, které už měly základy 

lyžování, jezdily hned na velkém 
kopci a ostatní se je snažily co nej-
dříve dohnat a všem se to na konci 
kursu povedlo. Proto nechyběly di-
plomy a medaile, které si všechny 
děti zasloužily.

Za kolektiv MŠ Koblov  
Martina Blahutová, učitelka

V únorovém čísle Slezskoostrav-
ských novin jsme Vám představili 
Emanuela Aisu z Keni, který na ZŠ 
Bohumínská působí v rámci projek-
tu Rodilí mluvčí do škol. 
Naši žáci své vědomosti a znalosti, 
nejen z hodin anglického jazyka, 
zúročili v soutěži „The Harry Potter 
Day,“ kterou pořádala SOŠ AHOL  
v Ostravě-Vítkovicích. 
Soutěže se zúčastnilo 180 žáků  
z celé Ostravy, ti nejlepší byli vybrá-
ni do dvanáctičlenného finále. 
Za naši školu se tam probojovali 
hned tři žáci: Petr Greško, Tereza 
Grygarová a Zuzana Krajčíková 
(všichni z 6. A), kteří pak soutěži-
li v konverzaci. Petr Greško svým 
skvělým výkonem získal krásné tře-
tí místo.

Mgr. Viera Dobešová,  
ZŠ Bohumínská

Žákyně ZŠ Pěší Aneta Šrubařová 
získala zlatou medaili ve sportovní 
gymnastice. Dne 4. března se druž-
stvo dívek zúčastnilo okresního kola 
ve sportovní gymnastice v ZŠ Mi-
tušova. Naši školu reprezentovaly 
Julie Michalíková, Valerie Pešková, 
Markéta Polášková, Aneta Šruba-
řová a Romana Vinická. Všechny 
závodnice pečlivě trénovaly na 
gymnastický trojboj. Ten sestával  

z cvičení prostných, přeskoku a cvi-
čení na kladině. V konkurenci dva-
nácti družstev se děvčata umístila 
na pěkném 6. místě. Mnohem vět-
ším úspěchem se můžeme pochlubit  
v hodnocení jednotlivců. V této sou-
těži Aneta Šrubařová získala zlatou 
medaili. Porazila tak všech 63 dal-
ších závodnic. Anetko, moc gratulu-
jeme a přejeme další úspěchy!

Kolektiv ZŠ Pěší

V rámci projektu Ovoce a zelenina 
do škol se žáci 1. až 5. ročníku ze 
ZŠ Bohumínské zúčastnili literárně 
výtvarné soutěže. Zorganizovala ji 
firma Ovocentrum. Žáci zde roz-
víjeli své literární schopnosti na 
téma ovoce a zelenina. Kdo neměl 
„básnické střevo“ mohl svůj talent 
prokázat ve výtvarné části soutěže. 
Porota v celostátním kole hodnotila 
celkem 70.000 krásných obrázků. 
Mezi oceněnými je Jan Goj, žák 
5. B třídy, který uspěl s obrázkem 
kedlubny. Obrázek se objevil i na 
česko-anglickém pexesu, které 
obdrželi všichni žáci zapojení do 
projektu. Začátkem března předali 

zástupci firmy šťastnému Honzovi 
diplom a obrovský koš plný šťav-
natého ovoce.

Lenka Hurníková, ZŠ Bohumínská

V pátek 27. února se v Mateřské 
škole Keramická konal karneval. 
Všechny děti se během dopoledne 
proměnily v krásné princezny, ko-
čičky, piráty, klauny a nesměla chy-
bět ani pravá kovbojka. 
Celou školičkou se rozezněla veselá 
hudba, při které se všechny karne-
valové masky radostně roztančily. 
Následovala řada soutěží. 
Na závěr proběhlo slavnostní vyhlá-
šení nejkrásnějších masek a všechny  
děti byly obdarovány dárečky.

Kolektiv MŠ Keramická

Žáci naší školy se opět zúčastnili 
preventivního projektu, pořádané-
ho Ostravskou univerzitou, tento-
krát na téma Nenechme se lapit do 
sociální sítě. Tým deseti žáků byl 
schopen prezentovat své znalosti  
o moderních sociálních sítích. 
Družstvo ve složení Tereza Česlí-
ková, Pavla Lišková, Lucie Valnič-
ková, Tomaš Kozák, Honza Zdra-

žil, Jozef Žlebek, Daniel Kaloča 
se se svým projektem dostalo až 
do finále. Akademická porota vy-
hodnotila družstvo Základní školy 
Pěší jako třetí ze sedmi ostravských 
škol. Za třetí místo dostal tým ma-
lou odměnu, drobné dárečky a také 
možnost si projít budovu Ostravské 
univerzity.

Mgr. Hana Stará, ZŠ Pěší

Gymnázium Hladnov je zapojeno 
jako jedna z asociovaných škol do 
dvouletého evropského projek-
tu Domu zahraniční spolupráce  
s názvem Creative Classrooms Lab 
(CCL). 
Cílem projektu je vytvoření mo-

delových výukových scénářů pro 
tablety a jejich následné vyzkoušení  
v hodinách. Projekt je podpořen Ev-
ropskou komisí. 
Národní setkání českých učitelů 
zapojených v CCL proběhlo dne  
24. února na Gymnáziu Hladnov. 

„První výsledky projektu ukázaly, 
že tablety mají své významné mís-
to v inovaci výukového procesu ve 
školách. Věříme, že výuka s table-
ty na vaší škole zdomácní a že vás 
budou ostatní školy v regionu brzy 
následovat,“ okomentovala setkání 

Mgr. Pavla Šabatková, vedoucí od-
boru primárního vzdělávání Domu 
zahraniční spolupráce. 
Projekt bude ukončen v Bruselu, 
kde se zástupci Gymnázia Hladnov 
zúčastní závěrečné konference.
Mgr. Martina Baseggio, Gymnázium Hladnov

V pátek 13. února se prostory ma-
teřské školy proměnily v jedno 
velké pohádkové království. Děti 
tento den přicházely v perfektních 
převlecích pohádkových bytos-
tí, které jim zajistili jejich rodiče.  
O zpestření akce se postaral 
„opravdový klaun“ Pepíno – Prcek. 

Zábavné hry a soutěže se střídaly  
s dětskou diskotékou. Každé dítě 
si domů odneslo balónek a spous-
tu prima zážitků. Radostná nálada  
a úsměvy dětí samy hovořily o je-
jich spokojenosti.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční.

Poslední únorovou středu se v Ma-
teřské škole Komerční uskutečnil 
1. ročník zábavné dětské puzzliady. 
Soutěž byla uspořádána v závěru 
pohádkového měsíce a všechny 
děti se na ni pečlivě připravova-
ly. Puzzle se skládalo v rodinných 
dvojicích. Děti si do mateřské ško-

ly pozvaly rodiče, prarodiče, souro-
zence nebo strýce a tety. Soutěživý 
duch se nedal upřít ani dětem, ani 
dospělým. Všichni účastníci akce 
obdrželi malou pozornost a diplom. 
Děti odcházely spokojené a usmě-
vavé.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční

Lyžování v Palkovicích

Harry Potter Day 

Zlatá pro Anetu Šrubařovou

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Karnevalový rej

ZŠ Pěší třetí ze sedmi

Tablety ve výuce studentů Gymnázia Hladnov

Pohádkově 

Zábavná dětská puzzliada

Zprávičky ze škol

ZŠ PěŠí

GymnáZium Hladnov

ZŠ BOHUMÍNSKÁ

mŠ KeramicKá

mŠ Komerční 

MŠ KOBLOV

ZŠ PĚŠÍ

ZŠ BoHumínsKá

TABLETY. Studenti využívají moderní 
technologie. FOTO/ARCHIV

ZLATO. Aneta Šrubařová, nejlepší 
gymnastka. FOTO/ARCHIV

KURZ. Děti z Koblova lyžovaly  
v Palkovicích. FOTO/ARCHIV

O SÍTÍCH. Žáci ZŠ Pěší se zúčastnili 
preventivního projektu. FOTO/ARCHIV

OCENĚNÍ. Žák Jan Goj uspěl s kresbou kedlubny. FOTO/ARCHIV

PUZZLE. Úspěšný první ročník  
soutěže. FOTO/ARCHIV

ÚSPĚCH. Petr Greško obstál ve  
velké konkurenci. FOTO/ARCHIV

KARNEVAL. Děti jako piráti, klauni, 
nebo princezny. FOTO/ARCHIV

KLAUN A DĚTI. Pohádkový zábava na Komerční. FOTO/ARCHIV

mŠ Komerční 



strana 5 • duben 2015 • Slezskoostravské noviny

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ve stře-
du 22. dubna se v obřadní 
síni slezskoostravské radnice 
uskuteční benefice slezskoost-
ravského Divadla Silesia, které 
tak oslaví páté výročí své exi-
stence. Benefice začíná v 19 
hodin.

První regulérní představení divadla 
se uskutečnilo v Ostravě právě před 
pěti lety. Byl jím muzikál Karla 
Hoffmanna „Vrabčák Edith“, s pod-
titulem hraní si a zpívání na téma 
života slavné francouzské šansoni-
érky. I když je to možná neuvěřitel-
né, inscenace zůstává na repertoáru 
divadla dodnes a od té doby se do-
čkala mnoha desítek dalších repríz 
a soudě podle zájmu pořadatelů, zů-
stane zřejmě na repertoáru divadla 
ještě řadu let. K muzikálu „Vrabčák 
Edith“ přibyl o rok později souroze-
nec v podobě komorního muzikálu 
Miroslava Horníčka, Pavla Dostála 
a Richarda Pogody „Dva na sme-
tišti“. Inscenace plná kouzelného 
humoru a přitom zachycující snahu 
všech lidí, kteří se dočasně ocitli 
„na smetišti“, tedy mimo pracovní 
proces. Reaguje na aktuální situaci 
obyvatel našeho regionu a dává jim 
naději, a právě proto je na reperto-
áru divadla dodnes, tedy již čtyři 
roky.

Česko – Polsko - Slovenko
Divadlo Silesia se však nevěnovalo 
jenom komorním muzikálům. Již 
při založení si dalo do vínku uvádět 
na repertoár v českých premiérách 
hlavně dramatické novinky všech 
tří zemí, které mají v Moravskoslez-
ském kraji společnou hranici, tedy 
mimo České republiky také Polska 
a Slovenska, a tomuto nelehkému 
úkolu se nezpronevěřilo. Za uply-
nulých pět let uvedlo na jeviště tři  
dramatické novinky polských autorů: 
„Oprašovačku“ a „Královnu k sežrá-
ní Macieje Wojtyszka, „Trash Story“ 
Magdaleny Fertacz a „Psycho-tera- 
politiku“ Dominika Rettingera. Slo-
venskou dramatickou novinkou pak 
byla komedie Adriany Totikové 
„Žena přes palubu“, kterou si tato 
slovenská režisérka a spisovatelka 
režírovala v Divadle Silesia sama.

Tvorba pro děti
Divadlo se však také věnuje tvor-
bě pro děti a to také pokud možno  
z vlastní autorské dílny nebo od autorů 
zemí nám nejbližších. Na Wojtyszko-
vu pohádkovou hříčku navázala zatím 
nejhranější pohádka „Byla jednou ko-
ťata“ ve vlastní dramatizaci, člen diva-
dla Petr Zbožínek napsal pohádkový 
muzikál „O koblížkovi“ a divadlu se 
také vyplatila iniciativa dávat prostor 
na své scéně autorům z našeho regio-

nu. První vlaštovkou byla hudební po-
hádka „O kočkopsím povídání“ autor-
ky knížek pro děti Blanky Chrostkové. 
A protože divadlo zůstává otevřeným 
pro všechny, další nápady od regi-
onálních autorů jistě rádo realizuje.  
Zatím však pro divadlo vzniká jen 
jeden další pohádkový text, a polský 
dramatik Dominik Nowak chystá pro 
Divadlo Silesia svou hudební drama-
tizaci „Cikánské romance“ Bohumila 
Hrabala, realizace tohoto textu však 
závisí na udělení grantů z polské stra-
ny. Dalších tvůrčích plánů má však 
divadlo na léta dopředu.

O Ljubě Hermanové
Základem činnosti divadla však zů-
stává komorní hudební tvorba. Proto 
divadlo nastudovalo hudební revui Ji-
řího Suchého a Jiřího Šlitra „Šest žen 
Jindřicha VIII“ ovšem ve vlastním 
inscenačním výkladu. Zatím posled-
ním hudebním titulem je inscenace 
„Ljuba – žena, která ví“, která mapu-
je život první opravdové české šanso-
niérky Ljuby Hermanové, od jejíhož 
narození uplynulo v roce 1913 již sto 
let a jejíž šansony z pera těch nejslav-
nějších autorů šedesátých let dodnes 
nezestárly. Inscenace vznikla za las-
kavé pomoci pražského „Divadla Na 
zábradlí“ a autorsky se na ní podílel 
životopisec mnoha českých legendár-
ních hvězd pan Ondřej Suchý, který 

samozřejmě poctil Divadlo Silesia 
svou návštěvou české premiéry, kte-
rá se uskutečnila v listopadu 2013  
v Michálkovicích. Pan Ondřej Suchý 
poté besedoval s diváky a vydržel  
v sále uprostřed svých obdivovatelů 
ještě dlouhou dobu po představení. 
Obě inscenace pochopitelně zůstávají 
na repertoáru divadla dodnes.

Co ukáže benefice
Benefice nabídne divákům řadu uká-
zek, pochopitelně hlavně hudebních, 
ze všech čtyř komorních muzikálů, 
které má divadlo na repertoáru. Tady 
z inscenací „Vrabčák Edith“, „Dva 
na smetišti“, „Šest žen Jindřicha 
VIII“ a „Ljuba – žena, která ví“. Po-
zváni jsou samozřejmě všichni, kdo 
se na tvorbě divadla v uplynulých 
letech podíleli a v rámci možností 
budou publiku i představeni. 
Před pěti lety si ještě nikdo nedo-
kázal představit to, co se stalo dnes 
skutečností. Divadlo nastudovalo 14 
inscenací, z toho 9 českých premiér. 
Inscenace se dočkaly desítek repríz 
a celkový počet představení přesáhl 
několik stovek. Divadlo se představi-
lo ve všech významných divadelních 
centrech, jako byly Praha, Liberec, 
Uherské Hradiště, Šumperk, Český 
Těšín a Opava, avšak pravidelně hrá-
vá i v dalších městech, jako jsou Kar-
viná, Havířov, Bruntál, Jeseník, Frý-

dek-Místek, Otrokovice, Kroměříž, 
Brumov-Bylnice a mnoha dalších. 
Paradoxně, nejméně prostoru před-
stavit svou tvorbu dostává divadlo  
v Ostravě samotné, a tak je dubnová 
benefice Divadla Silesia v obřadní síni 
slezskoostravské radnice malou splát-
kou dluhu, kterou vůči sobě Divadlo 
Silesia a Ostrava vzájemně mají.
Vstupenky za 60 Kč možno koupit 
před představením, rezervace na tel. 
603 743 620.

MgA. Jiří Vobecký, umělecký šéf Divadla 
Silesia

Divadlo se sídlem v Heřmanicích chystá benefici na radnici

Pět let Divadla Silesia Ostrava

NABÍDKA DUBEN 2015
2. 4. Výtv. dílna – Den Země II.
2. – 3. 4. „Hurááá prázdniny“ 
2. 4. „Taneční soustředění I.“
3. 4. „Taneční soustředění II.“ 
9. 4. Výtv. dílna – Den Země III.
16. 4. Výtv. dílna Den Země IV.
18. 4. „Nenuď se, poznej  
a tvoř“ – Patschwork 
22. 4. Den Země – prezentace 
činnosti SVČ v Zábřehu
22. 4. „Tajemný svět barev“ 
slavnostní vyhodnocení soutěže 
22. 4. – 22. 5. „Tajemný svět 
barev“ – výstava
24. 4. Den Země  
v Komenského sadech 
24. 4. Den Země – vyhodnocení 
výtvarné a fotografické soutěže
25. 4. „Nenuď se, poznej  
a tvoř“ – Patschwork 
29. 4. Dětská tisková  
konference – „Zooterapie“
Více na www.svcoo.cz

Středisko 
volného 
času

Osmý ročník rockového festiva-
lu Slezskoostravský Rock-Fest 
open air 2015 se bude konat 
na Slezskoostravském hradě již  
v sobotu 4. července.

„Tradiční open air festival Ostrav-
ska od brzkého poledne až do pozd-
ních večerních hodin nabídne jako 
vždy žánrově bohatou přehlídku 
zajímavých interpretů, kde nebu-
dou chybět špičky domácí hudební 
scény, mladé talentované formace  
i speciální hosté ze zahraničí,“ říká 
za pořadatele slezskoostravský za-
stupitel Ing. Marcel Pažický.
Na festivalu letos vystoupí mezi ji-
nými skupiny Inekafe, Radim Hla-
dík & Blue Effect, Abraxas, Progres 
2, Vilém Čok & Bypass, Imodium, 
Salamandra, Blackshard a další.
„Součástí festivalu budou opět do-

provodné akce i atrakce pro děti  
a mládež, takzvaná Dětská zóna. 
V průběhu festivalu budou zajiště-
ny prodeje občerstvení, workshopy 
a jiné aktivity,“ doplňuje Marcel 
Pažický. Navíc děti do 15 let mají 
vstup zdarma, přijít mohou ovšem 
pouze v doprovodu dospělé osoby. 
Vstupné zdarma pořadatelé chystají 
rovněž pro držitele průkazu ZTP/P  
a vozíčkáře, zdarma je i doprovod jed-
né osoby. Vstupenky jsou nyní k do- 
stání na síti Ticketportal za 290 Kč.
Více na www.kpso.cz a www.sor-
fest.cz.
Akce je pravidelně podpořena do-
tačními programy Moravskoslez-
ského kraje, statutárního města Os-
trava a městským obvodem Slezská 
Ostrava.

/red/

Slezkoostravský Rock-Fest open air 2015

Čtyři dívky s klasickým hudebním 
vzděláním i praxí. Současně členky 
předních českých orchestrů jako je 
například Český národní symfonický 
orchestr, Talichův komorní orchestr 
nebo Orchestr Národního divadla  
a Orchestr Státní opery Praha. K sobě 
je přivedl společný zájem provozovat 
nejen klasickou hudbu. Větší část po-
zornosti věnují zejména autorské tvor-
bě a tradiční hudbě různých národů, 
především židovské muzice, argentin-
skému tangu či české lidové písni.
Kvartet v klasickém složení tvoří 
Gabriela Vermelho a Ludmila Budín-
ská (housle), Helena Vovsová (viola) 

a Adriana Voráčková (violoncello).
Toto složení ovšem není neměnné,  
z klasického smyčcového kvarteta 
se Gadrew Way v momentě změní 
na alternativněji znějící seskupení, 
kdy Gabriela Vermelho překvapí ne-
jen svou pěveckou multifunkčností, 
ale též občasnou hrou na pětistrunný 
kvinton.
Jejich hudební zkušenosti? Snad 
bude stačit pár jmen – při svých 
koncertních turné si zahrály  
s hvězdami jako je například Sting, 
George Michael, Itzhak Perlman, 
Schlomo Mintz, Mischa Maisky, 
Andrea Bocelli, Plácido Domingo, 

James Morrison, Libor Pešek, Karel 
Gott či Hana Hegerová, soubor bývá 
rovněž hostem vánočního turné sku-
piny Čechomor. 
Jednoduše shrnuto – Gadrew Way 
hrají stylově neohraničený repertoár 
a to virtuózně, s chutí a drivem.
Koncert, který pořádá městský obvod 
Slezská Ostrava pod záštitou starost-
ky a za podpory statutárního města 
Ostravy, se koná v obřadní síni slez-
skoostravské radnice v úterý 14. dub-
na v 19 hodin. Vstupenky za 100 Kč 
si můžete zakoupit ve Slezskoostrav-
ské galerii v úterý až pátek od 10.00 
do 17.00 hodin (polední přestávka 

11.30 až 12.30 hodin), a v sobotu  
a neděli od 10.00 do 16.00 hodin. 
Bližší informace na 594 410 426  
a 599 410 081.

Pozvání na koncert ve slezskoostravské radnici

Gabriela Vermelho a Gadrew Way

ROCK-FEST A JEHO ATMOSFÉRA. Letos již 4. července. FOTO/ARCHIV

DIVADLO SILESIA. Snímek z před-
stavení Smetiště. 
FOTO/KAREL BALCAR

GADREW WAY. Již brzy ve slezsko- 
ostravské radnici. FOTO/ARCHIV

ADRA nabízí pomoc osamělým 
seniorům. Dobrovolník (vyškolený 
Dobrovolnickým centrem ADRA 
Ostrava, prověřený a pojištěný) 
Vás ZDARMA bude navštěvovat, 
doprovodí Vás na procházku, na ná-
kup či k lékaři, nebo Vám zpříjemní 
svou přítomností část dne činností 
podle Vašich zájmů a přání. Kon-
taktujte koordinátorku, která Vám 
vše vysvětlí. Tel.: 605 784 584,  
více na www.adraostrava.cz

Krátce
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Do ZOO Ostrava mohou lidé od 
18. března chodit novým vstupním 
areálem. Zatím v nové budově 
fungují pokladny a vrátnice, 
postupně budou ve vstupním 
areálu otevřeny i přednáškový sál 
pro 70 lidí, prodejna suvenýrů, 
přebalovací koutek pro děti i nová 
sociální zařízení.
Návštěvníky ZOO však nyní čekají 
problémy s parkováním. Začala 
totiž celková přestavba hlavního 
parkoviště. „Prosíme proto, aby 
motoristé s touto skutečností 

počítali a k zaparkování využili 
ostatní parkovací plochy. 
Omlouváme se za vzniklé 
komplikace,“ uvádí mluvčí ZOO 
Šárka Kalousková.
ZAHÁJENÍ 
KOMENTOVANÉHO  
KRMENÍ
První jarní den bylo v ostravské 
zoologické zahradě opět zahájeno 
tradiční komentované krmení 
vybraných druhů zvířat.
„Krmení je doprovázeno 
povídáním ošetřovatelů, takže 
kromě možnosti pozorovat zvířata 
mnohdy z bezprostřední blízkosti, 
se lidé mohou dozvědět řadu 
zajímavostí o jejich chovu v zoo  
i aktuální situaci ve volné přírodě, 
která není často nijak příznivá. 
Komentované krmení bude zatím 
probíhat převážně o víkendech  
a svátcích. Od května až do konce 
srpna pak každý den,“ informuje 
Kalousková.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
AKTUÁLNÍHO KOMENTOVA-
NÉHO KRMENÍ V ZOO:
Víkendy a svátky
9.30 pandy (za pěkného počasí)
10.30 vydry (za pěkného počasí)
11.15 zebry (za pěkného počasí)
13.30 žralůčci (SO a NE)
14.00 hroši
14.30 velbloudi (za pěkného počasí)

Kromě víkendových krmení 
bude každou středu probíhat od 
13.30 hodin v pavilonu Tanganika 
setkání u krokodýlů.
Postupně budou v seznamu 
krmených zvířat přibývat další – 
šelmy, medvědi a hulmani. Krmení 
či setkání může být z nenadálých 
provozních či veterinárních 
důvodů zrušeno.

NOVÁ MLÁĎATA
Na statku v ostravské zoologické 
zahradě se opět narodila nová 
mláďata. Dne 12. února přišlo na 
svět mládě samičky nejmenšího 
plemene domácího skotu. „Jedná 
se o druhé mládě zakrslého 
plemene tura domácího dahome 
narozené v ostravské ZOO. 
Samička se s mámou zdržuje ve 
vnitřní stáji expozice Na statku, ve 
které ji mohou návštěvníci vidět.
Rozmnožil se také pár vyder ma-
lých. Ve vrhu bylo pět mláďat, dvě 
samičky a tři samečci. Celá rodina 
tak aktuálně čítá dvanáct členů.

Co se děje v ZOO 

DAHOME. Mládě zakrslého tura domácího, nejmenšího plemene skotu. 
FOTO/PAVEL VLČEK

VYDŘATA. Pět nových mláďat. 
FOTO/PAVEL VLČEK

HEŘMANICE/ Děti ve věku od 
pěti do patnácti let mohou na-
vštěvovat kurzy karate, které 
se pravidelně konají v tělo-
cvičně ZŠ Chrustova v Heřma-
nicích.

„Děti tady trénuji již od září 2014. 
Stále se hlásí další. Našimi členy 
jsou především děti právě z Heř-
manic,“ říká trenér karate Bc. Ja-
kub Debrecenyi ze sportovního 
klubu Hakuba karate Ostrava. Děti 
navštěvují tréning dvakrát týdně  
v odpoledních hodinách. Začáteční-
ci trénují tři čtvrtě hodiny, pokročilí 
celou hodinu.
Od září 2014 navštěvuje kurz pra-
videlně 32 dětí ve věku od pěti do 
patnácti let, dalších 14 nováčků se 
do kurzu přihlásilo v únoru. „Po-
platek za tréningy je 1 200 korun za 
půl roku. Dětem ze začátku stačí jen 
triko a tepláky, později si pořizují 
kimona,“ vysvětluje Debrecenyi, že 
karate nepatří k finančně náročným 
sportům.
Co všechno se děti na tréningu ka-
rate naučí? „Po půl roce už větši-

nou mohou na závody pro začína-
jící děti. Soutěží se v sestavách,“ 
odpovídá trenér. Představa, že děti 
mezi sebou začnou hned bojovat, je 
mylná. „Karate je hodně technická 
záležitost, proto se stále učí a pro-
cvičuje technika. Na pravou formu 
zápasu dojde až tak za tři, čtyři 
roky výuky,“ uvádí Debrecenyi.
Už po půl roce také mohou děti 

získat první stupeň karatistického 
hodnocení, kterým je bílý pás. Je-
jich dovednosti předtím musí ještě 
prověřit komisař z Českého svazu 
karate. „Místní děti jsou moc ši-
kovné, začali jsme s nimi jezdit 
na závody, někteří už mají čtyři  
i pět medailí,“ chválí své svěřence 
Jakub Debrecenyi.
On sám začínal s karate stejně jako 

jeho současní žáci. „Začal jsem cvi-
čit ve svých devíti letech v základní 
škole. Karate mne dostalo, inten-
zivně se mu věnuji již patnáct let,“ 
uvádí trenér. Zatím jeho největším 
úspěchem je titul juniorského mi-
stra světa i Evropy. Zároveň je Ja-
kub Debrecenyi trenérem III. třídy 
v karate a také rozhodčím Českého 
svazu karate.

V základní škole Chrustova nově působí sportovní oddíl

Karate pro děti od pěti do patnácti let

Psovodi Záchranné brigády 
Kynologů Moravskoslezského  
kraje mají od 1. ledna 2015 zá-
kladnu na cvičišti Základní ky-
nologické organizace č. 537 
Ostrava-Muglinov. Vedoucí bri-
gády je Pavla Juchelková. 

V městském obvodě Slezská Ostrava 
se tímto otevřela další volnočaso-
vá aktivita. Kynologové ZBK MSK 
jsou schopni zasáhnout v krizových 
situacích, ve spolupráci s HZS, SDH  
a PČR. K tomu ještě musí ovládat zá-
klady 1. pomoci a základy slaňování. 
Je to velmi prospěšná činnost, která 
nemá žádnou finanční podporu. Z to-
hoto důvodu jim předseda ZKO Mu-
glinov a slezskoostravský radní Petr 

Svačinka nabídl možnost využívat 
plochu cvičiště bezúplatně. „Každý 
by si měl uvědomit, že tito kynologo-
vé jsou schopni pomáhat při pátrání 
po pohřešovaných osobách, při spad-
nutí domu, při povodních a obdob-
ných situacích. Navíc jejich čtyřnozí 
přátelé jsou schopni najít kohokoliv  
a mají z toho radost. Jsou učeni k lás-
ce k lidem a jsou abnormálně sociali-
zováni,“ vysvětluje Petr Svačinka.
Psovodi Záchranné brigády Kyno-
logů Moravskoslezského kraje se 
pravidelně schází při výcviku v nej-
rozmanitějším prostředí simulujícím 
skutečné situace, jakými jsou terén-
ní vyhledání v přírodních porostech, 
vyhledávání v sutinách a zbořeniš-
tích, vodní práce a podobně. Brigádu 

nyní tvoří 17 členů a jeden čekatel,  
z toho hned dva psi jsou atestovaní  
a akce schopní.

Hledají se zájemci
Záchranáři mají psy nejrůznějších 
plemen. Zastoupeni jsou německý ov-
čák, rotvajler, špringršpaněl, samojed, 
labrador, border kolie, ale i oříšek. 
„Myslíte-li si, že by váš pes záchra-
nářský výcvik zvládl a vás to bavilo, 
neváhejte nás kontaktovat na email 
info.zachranari@seznam.cz. Rádi vás 
přivítáme v našem kolektivu,“ vybízí 
další kynology Pavla Juchelková.

/red/

Záchranná brigáda kynologů působí ve Slezské Ostravě

Kontakty pro zájemce:

Bc. Jakub Debrecenyi

Telefon:  
+420 731 050 748

E-mail:  
jakub.debrecenyi@gmail.com

www.hakuba.cz

KARATE. Jakub Debrecenyi a jeho svěřenci. FOTO/JAN KRÁL SOUSTŘEDĚNÍ. Malí bojovníci před tréningem. FOTO/JAN KRÁL

KYNOLOGOVÉ. Ve Slezské začal působit záchranářský oddíl. FOTO/ARCHIV

VSTUPNÍ AREÁL. Do ZOO novým 
vchodem. FOTO JAN KRÁL

Kontakt pro zájemce:  
info.zachranari@seznam.cz
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Průmyslová revoluce, která způsobi-
la v 19. století nebývalé změny v celé 
společnosti, se výrazným způsobem 
projevila i v proměnách slezskoost-
ravské krajiny. V poklidné a dosud 
bohatě zalesněné krajině začaly vy-
růstat četné tovární objekty a členitý 
terén protkála síť železničních tratí 
a závodních vleček. Z lesů nad ře-
kou Ostravicí vystupovaly dřevěné 
i železné věže šachet a nad stromy 
dýmaly vysoké komíny. Na uhlonos-
ných místech vyrůstaly kutací jámy.
Od roku 1847 stojí šachetní věž 
jámy Josef na Zámostí a v roce 1832 
začíná provoz na jaklovecké šachtě 

Jindřich. Uhelné jámy se zakládají na nejrůznějších místech revíru. Ředitel-
ství Wilczkových dolů otvírá šachtu sv. Trojice a jámu Vilém, vítkovické žele-
zárny uskutečňují zkušební vrty v Hrušově, kde posléze zakládají nové šach-
ty. Mezi zavedené podnikatelské firmy přichází v roce 1838 Josef Zwierzina, 
který začal provádět průzkumné kutací práce na Polské /Slezské/ Ostravě, 
kde objevuje několik nových kamenouhelných žil. Protože jsou rozptýlené  
a nacházejí se v blízkosti Wilczkových uhelných jam, některé z nich postupu-
je hraběti, a ponechává si naleziště na lokalitě, která je později pojmenová-
na na „Zwierzinu“ /Zvěřinu/, kde pak zakládá několik jam: Důl Zwierzina 
– Josef /1847/, Důl Strojní – Zwierzina /1838/ a důl Františka /1854/. 
1., 2.  Na našem vyobrazení mimořádné umělecké a dokumentární hodnoty 
/1/, kterou vytvořil v roce 1855 rakouský umělec J. Alt, je jáma Josef. Z lito-
grafické kresby je patrné, jak objekt šachty narušil téměř idylickou přírodní 
scenérii, když v tomto romantickém zákoutí vyrostla šedivá bouda s těžní 
věží. Zatímco v tomto vyobrazení ještě doznívá svět poklidné biedermeie-
rovské pohody, na kresbě /2/ téže šachty z roku 1860, kterou provedl zručný 
kreslíř Napoleon von Römer, jsou zřetelné prvky moderního pohledu na po-

stupující industrializaci ostravské krajiny, kterou přijímá jako realitu nevyhnutelného běhu věcí.
3.  Podnikatel Josef Zwierzina /1776–1858/ začal podnikat v báňském průmyslu v době, když pro provoz své železár-
ny v Mariánském údolí u Olomouce nutně potřeboval uhlí. Po příchodu do Ostravy v roce 1838 zahájil kutací práce 
ve slezské části Ostravy a původní rozlohu důlního pole do roku 1848 několikrát zvětšil. Když v roce 1858 zemřel, 
zanechal svým dědicům řadu nemovitostí, pozemky a kamenouhelné doly na Polské Ostravě. Jeho dědicové v roce 
1878 pak založili ve smyslu horního zákona „Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo“, které fakticky zaniklo v roce 
1933, kdy byl pro nerentabilnost zastaven provoz na dole „Zwierzina – Josef“. Dnes je místo, na kterém se nacházel, 
označené jako: Jáma Zwierzina II. Josef. /Důl Petr Cingr/, profil jámy: Soudkovitý, 7,29 m, Hloubka jámy: 452,3 
m, Druh zásypu: Haldovina, Zahájení hloubení: 1847, Rok likvidace: 1981. Ještě v roce 1929 byla tato šachta plně 
funkční, kromě šachetní budovy byla v jejím areálu třídírna uhlí, prádlo, lampovna, kotelna, koupelna, stáje a skla-
diště. Vytěžené uhlí bylo dobře koksovatelné a vhodné k průmyslovému zpracování. Kromě dvou inženýrů a dvaceti 
úředníků bylo na dole zaměstnáno 66 povrchových a 333 důních dělníků, které řídil závodní Ing. Gustav Jarolím.
4.  V roce 1852 zakoupil Josef Zwierzina v Moravské Ostravě několik realit včetně tří domů na Hlavním náměstí  
/dnes Masarykovo náměstí/, které po jeho smrti přešly do vlastnictví hlavního dědice a spoluvlastníka Hermanna 
Zwierziny, který se zapsal do dějin Ostravy tím, že se po volbách v roce 1861 stal starostou Moravské Ostravy. Ten 
kolem roku 1888 zděné domy propojil.  Do přízemí jednopatrových domů umístil obchodní místnosti, a prostory  
v prvním patře adaptoval na kanceláře ředitelství „Zwierzinova kamenouhelného těžířstva“, které formálně exi-
stovalo až do roku 1946, kdy bylo začleněno do nově vzniklé společnosti OKD a podnik se stal součástí závodu 
Petr Cingr. „Zvěřinovy“ domy stály v severovýchodní frontě Masarykova náměstí, v prostoru dnešního obchodního 
domu LASO. Na snímku z 6. března 1969 je patrný postup sanačních prací v této části náměstí. Úplně vpravo se 
nachází jeden z domů ředitelství „těžířstva“ těsně před zánikem. V jeho přízemí se krátce po skončení 2. světové 
války jistý čas nacházela stará ostravská lékárna „U zlaté koruny“, která zde byla přestěhována ze svého bombar-
dováním postiženého místa. V přilehlém objektu nalevo /bez střechy/, byla provozována potemnělá, avšak hojně 
navštěvovaná cukrárna – kavárna fy. Rokyta a mezi oběma objekty vedla krátká ponurá ulička zvaná „Úzká“, která 
spojovala náměstí s ulicí Zeyerovou. 
5., 6.  Půjdeme-li procházkou Slezskou Ostravou, můžeme v blízkosti dnes už nefunkčního dolu Michal, v ostrém 
zákrutu Josefské ulice v lokalitě Zvěřina spatřit poměrně rozsáhlé ruiny zaniklého dolu označeného jako „Jáma 

Josef Zwierzina, majitel nejmenšího důlního  
pole na Slezské 

Zwierzina II. Josef“, který i přes relativně krátkou dobu své existence zane-
chal zřetelnou stopu v poměrně bohaté obrázkové dokumentaci. Její četnost 
a vývojová návaznost doslova vybízí znalce hornické historie k odbornému 
ikonografickému zpracování. Porovnáme-li jen konfiguraci budov v jednotli-
vých etapách stále se rozšiřujícího areálu, není těžké vysledovat, že se stavělo  
a modernizovalo na původních, nejstarších objektech. Dokládá to kresba  
z první dekády 20. století, na které je kromě starých objektů jámy zazname-
náno několik dalších nových staveb včetně lampovny a správních kanceláří. 
Také snímek /6/ z roku 1926 podává svědectví o cíleném rozšiřování dolu. 
Patrná je především existence nového větracího zařízení, které bylo vystavěno 
v roce 1914 a objekt nové těžní budovy se strojírnou pro těžní stroj z roku 
1923. Zásadní změnu celého panoramatu dolu pak dotvářela neobvykle štíh-
lá, elegantní třicetimetrová těžní věž, která byla spolu s posledními zbylými 
budovami definitivně zlikvidována v roce 1968. I dnes zaujme malebný terén 
„Zvěřiny“ charakterem krajiny i zachovalosti blízké hornické kolonie, která si 
dodnes zachovala „genius loci“. Soukromý i společenský život zde byl ve své 
relativní „izolaci“ rázovitý, stejně tak jako skladba obyvatel kolonie a horníků 
pracujících ve Zvěřinových dolech. O jejich živém naturelu podává svědectví 
novinová glosa uveřejněná v Poledním deníku roku 1932. Popisuje průběh 
prokopské slavnosti, kterou navštívili členové Zwierzinovy rodiny, ta finanč-
ně přispívala na pohoštění horníků: „…Provoláváním slávy horníci vždy jen 
získali. Protože bylo-li uvítání velmi bouřlivé a nadšené a pozdravy nebraly 
konce, dostali horníci ještě dva párky a ještě dvě piva. Jednou toho štědřejšího 
obdarování byl příčinou pilný povrchový dělník, Polák, veselá kopa. Vypil dvě 
piva, stouplo mu trochu do hlavy. Skočil na podium a křičel, když vše umlklo: 
„Ať žije pán, co Poláky futruje!“ Pánům Zwierzinům se to tak líbilo, že dali 
ještě jednou v cechovně natisknout lístky na pivo a párky.“

Hornictví bylo především chlapské povolání a Ostrava bývala městem 
šachet a havířů. Obojí nyní téměř zaniklo, chce se říci, až příliš rychle. 
Současná „eurogenerace“ se o hornictví a horníky zajímá jen sporadicky  
a z „černého zlata“ – uhlí, se stal muzejní exponát.

Podle dobových a archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií 
připravil Česlav Piętoň 

1.

3.

2.

4.

5.

6.
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Prodej  
palivového dřeva

Smrk:  
špalky: 30 cm AKCE 650 Kč / 1prm/s 

štípaný: 740 Kč / 1prm/s
Buk:  

štípaný: 33 cm 1100 Kč / 1prm/s 
odkory: 2 m 400 Kč/m3

Prodej cca 8 kg pytlíku  
třísek za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

•  Kosmetické studio v poliklinice 
Modrý pavilon ve Slezské Ost-
ravě nabízí komplexní ošetření 
pleti, akupunkturu, alternativní 
poradenství a další služby. A nyní 
novinka! Trápí vás nadměrné po-
cení rukou, nohou a v podpaží! 
Vyzkoušejte klinicky testovaný 

elektrický antiperspirant! Jar-
ní zvýhodněné ceny za terapie! 
www.modraoaza.cz. Tel. 604 166 
425. Drahomíra Fikáčková.

•  Pedikúra – Manikúra Modrý 
Pavilón. Chittussiho 9, Slezská 
Ostrava, tel.: 731 414 439

•  Cvičení pro těhotné KD Michál-

kovice každý čtvrtek od 17 – 18 
hod. Více na www.solertus.cz 
nebo tel. 606 074 789.

•  Nový salon pro psy, stříhání, kou-
pání i venkovních, nemocných 
psů, odbornost. Hotel pro psy, 
kvalitní krmiva. Rozumné ceny. 
Objednání na Tel.: 732 956 743. 

Ostrava-Kunčičky, areál pneuser-
visu.

•  Masáže Kopretina – Modrý pa-
vilon, nabízí různé druhy masáží. 
Relaxační, medové, Dornova me-
toda a další. Senioři a studenti stá-
lá sleva. Tel.: 603 909 748

  www.masazekopretina.cz

Inzerce

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Velikonoční kvíz│ během půjčování
Životní prostředí a ekologie  
výstava knih│ během půjčování
Kam s tím! zábavný kviz –umíš 
třídit odpadky?│během půjčování
Kvetoucí strom – výtvarná dílna 
čt 20. 4. │ 14 –16 hod.
Klub Hladnýsek Již je tady jaro, 
tak si přijď si vyrobit Vitamínové 
zvířátko │ po 27. 4.│ 15 – 16.30
Večerníček slaví 50. let  
výstava fotek│ během půjčování
50 let dává dobrou noc! 
Večerníček slaví kulatiny! 
výstava knih│během půjčování
Válečný román očima spisovatele 
výstava knih s válečnou  
tématikou│během půjčování

VRBICKÁ 133 I HEŘMANICE
Barevné psaní – výtvarné  
odpoledne – ozdoby na tužky 
úterý 14. 4. | během půjčování
Zkoušíme se navzájem – zábavné 
odpoledne pro děti | během půjčování

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Skok do pohádky – soutěžní test 

pro děti | duben | během půjčování
Zvířecí stezkou – turnaj pro děti 
každé pondělí | od 13 do 15
Novinky naší knihovny – výstava 
nejnovějších knih | během půjčování
Od pouště k pralesu – tematická 
nástěnka | duben | během půjčování
S úsměvem jde všechno líp 
výstava knih | během půjčování
Více na kmo.cz

DEN ZEMĚ 2015
HLADNOVSKÁ 49 │MUGLINOV
Životní prostředí a ekologie 
výstava knih 
Kam s tím! Umíš třídit odpadky? 
– zábavný kviz 
Kvetoucí strom – výtvarná dílna 
čtvrtek 20. 4. │ od 14 do 16
VRBICKÁ 133 │ HEŘMANICE
Labe – soutěž o vzdálené řece pro 
děti │ 21. 4. 2015 
Máme rádi zvířátka – výstava 
knih o záchraně zvířat │ celý měsíc
HOLVEKOVA 44 │KUNČIČKY
Veselé želvy – výtvarná dílna 
čtvrtek 23. 4.  
Třídíte odpad? – test pro dospělé 

Duben v knihovnách

KALENDÁŘ AKCÍ VE SLEZSKÉ  
OSTRAVĚ V MĚSÍCI DUBNU.
1. 4. Čáp bílý a jeho praktická  
ochrana. Přednáška v ZOO  
Ostrava. Od 16 hod. Více na 
www.zoo-ostrava.cz
1. – 30. 4. Výstava olejomaleb 
Pavla Michalici. Slezskoostravský  
hrad. Více na www.cerna-louka.cz
Od 4. 4. Otevřete 13. komnatu.  
Zábavná prohlídka s Xaverem 
Yáchymem Zahozencem. Více 
informací na www.cerna-louka.cz
5. 4. FC Baník Ostrava – FC 
Viktoria Plzeň. Prvoligové  
fotbalové utkání. Začátek ve 
14.45. Více na www.fcb.cz
11. 4. FC Heřmanice Slezská –  
TJ Sokol Markvartovice. Utkání 
Moravskoslezského krajského fot-
balového přeboru. Začátek  
v 15.30 hod. TJ Sokol Koblov –  
FC Slavia Michálkovice, městský 
fotbalový přebor muži, začátek  
v 15.30 hodin. Jiskra Hrušov –  
TJ Lokomotiva Ostrava, 
městský fotbalový přebor muži, 
začátek v 15.30 hod. 
12. 4. Klub českých turistů SSK  
Vítkovice pořádá výšlap na slezsko- 
ostravskou haldu Ema nazvaný 
S Emou na Emu. Turisté budou vy- 
dávat příchozím osvědčení o účasti  
u naučné cedule pod vrcholem 
haldy Ema mezi 9. a 13. hodinou.

14. 4. Gabriela Vermelho  
a Gadrew Way vystoupí v 19 hod.  
ve slezskoostravské radnici. Více 
na www.slezska.cz
18. 4. FC Baník Ostrava – 1. FC 
Slovácko. Prvoligové fotbalové 
utkání, začátek v 17 hodin. Více 
na www.fcb.cz. S.K. Rapid 
Muglinov – Sokol Hrabůvka, 
městský fotbalový přebor muži, 
začátek v 16.00 hodin.
22. 4. Divadlo Silesia vystoupí od  
19 hod. ve slezskoostravské radnici.
Více na www.divadlosilesia.cz
24. 4. Pálení čarodějnic na hradě.  
Slezskoostravský hrad. Více na 
www.cerna-louka.cz
25. 4. Den Země v ZOO Ostrava.  
Více na www.zoo-ostrava.cz
25. 4. S.K. Rapid Muglinov – TJ 
Slovan Ostrava, městský fotba-
lový přebor muži, začátek v 16.00 
hodin. TJ Sokol Koblov –  FC 
Vřesina B, městský fotbalový pře-
bor muži, začátek v 16.00 hodin. 
Jiskra Hrušov – Sokol Hra-
bůvka, městský fotbalový přebor 
muži, začátek v 16.00 hodin
25. 4. FC Heřmanice – SK 
Dětmarovice. Utkání Moravsko-
slezského krajského fotbalového 
přeboru. Začátek v 16 hodin.
29. a 30. 4. 70. výročí osvobození 
Ostravy. Slezskoostravský hrad. 
Více na www.cerna-louka.cz

Slezská žije 

Základní informace pro úhradu po-
platku za komunální odpad jsou na 
stránce www.ostrava.cz. V pravém 
sloupci je odkaz Platba za komunál-
ní odpad.
Pokud neznáte své platební údaje, 
můžete využít aplikace, která je na 
stránce dostupná. Pro zjištění varia-
bilního, případně specifického sym-
bolu, postačí zadat vaše rodné číslo.
Výše poplatku:
498 Kč na osobu a kalendářní rok
Splatnost poplatku:
do 30. 6. běžného kalendářního roku
Způsob úhrady:
prostřednictvím SIPA • bankovním 
převodem • složenkou • na pokladně 
MMO
Pro platbu SIPEM se nic nemění.

Pokud nemáte platbu do SIPA nave-
denou, stačí do 15. 5. sdělit spojova-
cí číslo SIPA na e-mailovou adresu 
komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud použijete k úhradě ban-
kovní převod, je nutno znát:
Číslo bankovního účtu:
30015-1649297309/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol, případně speci-
fický symbol, který získáte na strán-
ce www.ostrava.cz

Pro platbu složenkou: město slo-
ženky nezasílá, lze si je vyzvednout 
na kterékoliv poště a je nutno znát:
Číslo bankovního účtu:
30015-1649297309/0800
Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol, případně speci-
fický symbol, který získáte na strán-
ce www.ostrava.cz
Na stránce je rovněž vyplněný vzor 
poukázky.

Otevírací hodiny
v pokladně Magistrátu města Ostra-
vy, budova Nové radnice, Prokešo-
vo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. po-
schodí, dv. č. 101 (platba je možná  
v hotovosti i platební kartou)
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý 8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
pátek 8.00 – 11.00 hod.
Případně se lze informovat telefo-
nicky 844 12 13 14 nebo e-mailem 
komunalniodpad@ostrava.cz.

Termín pro zaplacení poplatku za 
komunální odpad je 30. června 
2015. Výše poplatku je posledních 
10 let stále stejná a činí 498 Kč na 
osobu. Úhrada poplatku v pokladně 
Magistrátu města Ostravy je urče-
na primárně pro poplatníky, kteří 
nemají běžný účet. Na pokladně 
lze platit i platebními kartami, a to 
kdykoliv v průběhu prvního pololetí 
2015. 
Další způsoby úhrady poplatku jsou 
bankovním převodem nebo složen-
kou typu A a dále prostřednictvím 
SIPO. Bezhotovostní způsob platby 
je pohodlnější, levnější a stal se již 
standardem. Doporučujeme proto 

občanům, kteří takto ještě neuči-
nili, využít možnosti placení po-
platku prostřednictvím SIPO.
SIPO je obstaravatelská činnost 
České pošty, spočívající v inkasová-
ní plateb od fyzických osob ve pro-
spěch právnických a dalších osob, 
které s poštou uzavřely smlouvu  
o zajištění platby přes SIPO. Obecně 
SIPO slouží k úhradě např. nájemné-
ho, elektřiny, plynu, vody, rozhlaso-
vých a televizních poplatků, poplat-
ku za komunální odpad atd.
Vyplněním níže uvedených údajů  
a jejich zasláním poštou či osobním 
předáním na Magistrát města Ost-
ravy, odbor financí a rozpočtu, Pro-

kešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
Vám bude platba na SIPO navedena. 
Žádost o navedení platby na SIPO 
můžete rovněž zaslat naskenovanou 
v elektronické podobě na adresu ko-
munalniodpad@ostrava.cz. 

Požadavek na navedení platby 
na SIPO je nutné doručit do 15. 
května letošního roku. Při pozděj-
ším zaslání požadavku proběhne 
platba poplatku prostřednictvím 
SIPO až od příštího roku. U těch 
z vás, kteří si zajistili platbu po-
platku za komunální odpad přes 
SIPO již v minulosti, se nic nemě-
ní a není třeba žádných změn.

NAVEDENÍ PLATBY NA SIPO

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy)

A. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:  ____________________________________ Datum narození:  _____________

Adresa trvalého pobytu:  ___________________________________________________________

Telefon:  __________________________ E-mail: ________________________________________

B. ZADÁNÍ SPOJOVACÍHO ČÍSLA SIPA:

 SIPO 1x ročně spojovací číslo

V Ostravě dne:  ____________________ Podpis:  _______________________________________

 

...................................................................................zde ostřihněte...................................................................................

Platba za komunální odpad v roce 2015

Zajistěte si platbu přes SIPO

 

...................................................................................zde ostřihněte...................................................................................


