
Radovan Šťastný
Přítomnost i budoucnost Slezskoostravské galerie
V  měsíci září tohoto roku začaly proměny 
Slezskoostravské galerie ve slezskoostrav-
ské radnici. Kromě obvyklých výstav oživu-
jí galerii i pravidelné pořady s atraktivními 
hosty, doprovázené nabídkou poněkud ne-
obvyklého občerstvení. Vše má na starosti 
Mgr. Radovan Šťastný, muž mnoha umě-
leckých směrů.

Pane Šťastný, jaký je vlastně vztah mezi 
Vámi a Slezskoostravskou galerií?
Od září mám na starost programovou ná-
plň galerie a  zjistil jsem, že tím, jak je gale-
rie za řekou, představuje její návštěva pro 
spoustu lidí v  Ostravě nějaký psychologic-
ký problém. A  to přesto, že budova rad-
nice je od hojně navštěvované Komorní
scény Aréna na druhé straně řeky Ostravice 
vzdálena tak 30 až 50 vteřin chůze. Jde jen 
o  nějakou bariéru, kterou mají Ostravané 
v hlavách.

Existuje podle Vás nějaká obrana?
Rozhodli jsme se prolomit bariéru pravidel-
nými pořady. Některé bývají zábavné, jiné 
edukativní, další poetické. Tak, aby si měl 
šanci vybrat každý.
V galerii jsme již na besedě hostili například 
herce Petra Nárožného, pravidelně přichází

se svými pořady i  další herci jako Tomáš
Jirman, Jan Fišar nebo Jiří Sedláček.
Získala s Vaším příchodem galerie nějakou 
novou koncepci, pokud jde také o samotné 
výstavy?
Galerie nyní samozřejmě nabízí, co nabízet 
má. Vystavujeme díla různých umělců, byl 
bych rád, abychom se v budoucnu snažili více 
vystavovat zavedená a renomovaná jména ne-
jen na české výtvarné scéně.

(pokračování na str. 6)

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA. Slavnostní otevření se konalo 30. října za účasti zástupců městského obvodu, města i kraje. Foto/ Jan Král

Tolik let oslavila ZŠ Bohumínská.
(více na str. 2)50
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Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 18. prosince 
2015 od 9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.

Vedení radnice informuje
Okružní křižovatka slouží motoristům
Klasickou křižovatku ulic Michálkovické,
Hladnovské a  Keltičkovy ve Slezské
Ostravě nahradila okružní křižovatka.

Od 30. října již slouží motoristům. O stavbu 
okružní křižovatky usiloval městský obvod 
deset let a patří k nejdůležitějším dopravním 
stavbám ve Slezské Ostravě. Díky ní je nyní 
na Hladnově doprava plynulejší a bezpečněj-
ší.
Slavnostního otevření křižovatky se 30. října 
účastnili kromě zástupců městského obvodu 
také zástupci kraje a města. Starostka MVDr. 
Barbora Jelonková všechny přivítala a konsta-
tovala, že vybudováním okružní křižovatky 
vzniklo bezpečné a potřebné místo. V minu-
losti, na staré klasické křižovatce, docházelo 
kvůli její nepřehlednosti k mnoha nehodám.
Starostka Jelonková také ocenila, že stavbaři 

dokončili dílo o dva týdny dříve oproti plánu.
Stavba křižovatky začala na počátku měsíce 
července. Náměstek primátora pro dopravu 
Ing. Ivo Hařovský zdůraznil, že přestavba kři-
žovatky přispěla také ke zkulturnění prostředí 
v lokalitě Slezské Ostravy. JUDr. Josef Babka, 
1. náměstek hejtmana, uvedl, že Moravsko-
slezský kraj investoval do stavby ze svého roz-
počtu téměř 10 miliónů korun. Dalších 16, 7 
miliónů korun vynaložilo ze svého rozpočtu 
město Ostrava.

Nová křižovatka v číslech
Stavbaři na Hladnově realizovali nové trole-
jové vedení pro trolejbusy MHD a  přeložky 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 
Instalovali také nové veřejné osvětlení sestá-
vající z  22 svítidel, z  nichž bylo 6 umístěno 

na stávajících, 2 na nových a 14 na trakčních 
stožárech. Na nově vybudované autobusové 
zastávce byl usazen automat na jízdenky.
Nový kruhový objezd má mírně eliptický tvar 
s délkou os 44,1 metru  a 41 metrů. Jízdní pás 
je široký 5,5 metru. Napojovací větve okružní 
křižovatky mají na vjezdech šířku od 5 do 6,36 
metru, na výjezdech 5,5 až 7,37 metru.
Bylo vybudováno 270 metrů nových komuni-
kací pro pěší o šířce 2,75 metru, přechody pro 
chodce na ochranných ostrůvcích i bezbarié-
rové přístupy.
Investorem stavby bylo statutární město Ost-
rava a Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
zhotovitelem fi rma STRABAG a. s. Náklady 
na stavbu se vyšplhaly na 26 milionů korun 
s DPH.

/red/

POZVÁNÍ. Radovan Šťastný zve do Slezskoostravské 
galerie. Foto/ Jan Král



50. výročí založení ZŠ Bohumínská
Dne 24. října 2015 proběhla na naší ško-
le velká vzpomínková akce u příležitosti 
50.  výročí existence základní školy na 
Kamenci. Byl zde připraven Den otevře-
ných dveří určený široké veřejnosti i ab-
solventům školy a  také Setkání býva-
lých a současných zaměstnanců školy.
Den otevřených dveří se vskutku vydařil. 
Školu navštívilo několik stovek hostů, kteří si 
postupně prohlédli nejrůznější prostory ur-
čené jednak pro výuku, jednak zázemí školy. 
Již při vstupu do budovy obdrželi návštěvníci 
pamětní medaili a měli možnost si zakoupit 
školní Almanach vyrobený právě u  příle-
žitosti kulatého výročí školy. Ve vstupních 
prostorách přichystali učitelé výstavu foto-
grafií z historie a současnosti školy, v přízemí 
v  několika učebnách čekaly na návštěvníky 
historické exponáty související s  výukou 
v dobách před 30 až 50 lety. Nejrůznější di-
daktické pomůcky, obrazový materiál, kro-
niky a podobně.
V  odborných učebnách si připravili učitelé 

ukázky výuky. Každá skupinka, vedená prů-
vodcem, si mohla znovu vyzkoušet, jaké to 
je sedět v lavicích a poslouchat krátký výklad 
učitele. Někde se více mluvilo, někde se pro-
mítaly obrázky, někde zněla hudba… Sou-
částí prohlídky byla také návštěva družiny 
a školní zahrady.
Od 16 hodin proběhlo ve školní jídelně Se-
tkání bývalých pracovníků školy se sou-
časnými. Tomuto setkání byl přítomen pan 

místostarosta Slezské Ostravy, Ing. Roman 
Goryczka, a  také paní Mgr. Petra Nitková, 
vedoucí odboru školství a  kultury. Pozvání 
přijalo více než 40 bývalých učitelů, ředitele 
a zástupce ředitelů nevyjímaje. Po úvodních 
proslovech a  křtu almanachu jsme se pře-
místili na školní zahradu a zasadili pamětní 
strom - Jinan dvoulaločný, který bude škole 
připomínat období 50 let její existence.
Společenský večer proběhl v příjemné atmo-
sféře, paní učitelky si zavzpomínaly na doby 
dávno i nedávno minulé, listovaly si starými 
kronikami a  aspoň na chvilku znovu nasá-
ly tu zvláštní atmosféru školního prostředí. 
Mnohé z nich strávily na Bohumínské desít-
ky let úspěšné pedagogické práce - a za to jim 
patří náš obrovský dík!

Mgr. Bc. Marek Sládeček, 
ředitel ZŠ Bohumínská
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Poděkování
Manželé Dana a Antonín Bosákovi děkují 
městskému obvodu.
Chtěli bychom moc poděkovat za nesmírnou 
vstřícnost vašich pracovníků při vyřizování 
naší zlaté svatby a také za průběh celé akce. 
Všichni přítomní naši hosté, samozřejmě  
včetně nás, byli překvapeni vysokou spole-
čenskou úrovní, která byla umocněna nád-
herným prostředím vašeho úřadu. Máme 
všichni nač vzpomínat !!!

Děkujeme.
Manželé Dana a Antonín Bosákovi

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky uvítáme na 
e-mailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních obyvatel.

VÝROČÍ. Setkání bývalých a současných zaměstnanců školy. Foto/ archiv

NA PAMÁTKU. Ředitel školy Marek Sládeček a místosta-
rosta Roman Goryczka sází památný strom. Foto/ archiv

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů 11. listopadu uctily 
starostka MVDr. Barbora Jelonková a  mís-
tostarostka Ing. Ivona Vaňková položením 
květin během vzpomínkové akce u Památní-
ku Rudé armády v Komenského sadech.

Starostka MVDr. Barbora Jelonková, mís-
tostarosta Mario Lyčka a  tajemník úřadu 
Mgr. Gustav Kuchař rovněž položili kvě-
tiny na pietních místech Slezské Ostravy. 
Jsou jimi památník na Ústředním hřbitově 

Slezská Ostrava, památník a pamětní deska 
v  Kunčicích, pamětní deska v  Heřmanicích 
a památník v ulici Na druhém v Muglinově.

/red/

KOMENSKÉHO SADY. Starostka Barbora Jelonková a místostarostka Ivona Vaňková u 
Památníku Rudé armády. Foto/ Jan Král

11. LISTOPADU. Starostka Barbora Jelonková, místostarosta Mario Lyčka a tajemník 
Gustav Kuchař /vpravo/ při vzpomínce Dne veteránů na Ústředním hřbitově Slezská 
Ostrava. Foto/ Jan Král



Listopadové vítání občánků
Tradiční vítání občánků ze Slezské Os-
travy se konalo ve slezskoostravské 
radnici v sobotu 7. listopadu.

Z  pozvaných 45 dětí jich rodiče přivedli 
celkem 25. Během jediného dne se kona-
ly tři obřady, které provedla Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová. Pozvány byly děti, které se 
narodily v letních měsících roku 2015.
Podle Bc. Martiny Božkové, referentky agen-
dy matriky, se letos v období od 1. ledna do 
10. října narodilo 195 dětí žijících na území 
Slezské Ostravy. Vítání dětí letos připravil 
pro nejmenší občánky obvod celkem čtyři-
krát.
Listopadové vítání obohatily hrou na kyta-
ry studenti slezskoostravské ZUŠ Edvarda 
Runda. Rodiče se zapsali do kroniky obvodu, 
pro své děti také dostali drobné dárky – pří-
bory, bryndáček, hračky a pamětní knížku.

Upozornění rodičům

Příští obřad se uskuteční 6. února 2016 a bu-
dou na něj pozvány děti, které se narodily 

v září, říjnu a v první půli listopadu 
2015. 
Ohlašovně městského obvodu se oje-
diněle hlásí rodiče, kteří z  nějakého 
důvodu pozvání na vítání občánků 
nedostali. Česká pošta vrací některá 
pozvání jako nedoručitelná, nesrov-
nalosti mohou nastat i  občasnými 
výpadky v informačním systému evi-
dence obyvatel, které Úřad městské-
ho obvodu Slezská Ostrava nemůže 
ovlivnit. 
Pokud rodiče dětí ze Slezské Ostravy 
narozených v  září, říjnu a  v  prv-

ní půli listopadu 2015 neobdrží pozvání do 
10. ledna 2016, měli by kontaktovat referentku 
agendy ohlašovny a matriky Pavlínu Volnou 
na tel. čísle 599 410 078.

/red/

Společně s 
polskými kamarády
Mateřská škola Zámostní a  Základní 
škola Bohumínská se připravují na 
realizaci projektů v  rámci dotačního 
programu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko, přeshraniční spolupráce.

Za tímto účelem proběhlo 21. 10. 2015 v Polsku 
na úřadě Gminy Gorzyce jednání se starostou 
Gminy Gorzyce a společné setkání budoucích 
partnerů projektů na úrovni zástupců zřizova-
telů partnerských škol a jejich vedení. 
Setkání se zúčastnil místostarosta měst-
ského obvodu Slezská Ostrava Ing. Roman 
Goryczka, Wójt Gminy Gorzyce Daniel 
Jakubczyk, vedoucí odboru školství a  kultu-
ry Mgr. Petra Nitková, projektová manažerka 
úřadu Gminy Gorzyce Božena Amalio, ředitelé 
základní a  mateřské školy polského partnera 
Stanislav Vujec, Ilona Procek, dále ředitelé čes-
kého partnera, Mgr. Marek Sládeček a  PhDr. 
Jarmila Chlopková. Byla diskutována témata 
podpory a propagace přeshraniční spolupráce. 
Po oficiálním setkání jednání pokračovalo 
v  Základní a  mateřské škole Gaski Balbinki 
v Gorzyczkach. Zde již byla diskutována kon-
krétní vize projektu, která by měla naplňovat 
kooperační aktivity jednotlivých škol. Hlavním 
cílem, vedle výměny zkušeností a dobré praxe, 
by měla být příprava společných projektových 
dnů, zaměřených na vzájemné poznávání for-
mou vzájemné návštěvy dětí i pedagogických 
pracovníků, realizace netradičních školních, 
mimoškolních a zájmových aktivit. Představi-
telé škol na polské i české straně během jednání 
ocenili podporu svých zřizovatelů se zapoje-
ním se do vyhlášené projektové výzvy.

/red/

Zlatá svatba. 
Dana a Antonín Bosákovi
Manželský slib obnovili 17. října po pa-
desáti letech ve slezskoostravské rad-
nici Dana a Antonín Bosákovi.

Své manželské ano si řekli, rovněž ve slez-
skoostravské radnici, 16. října 1965. Dana 
rozená Sivá tehdy pracovala ve Vítkovických 
železárnách, Antonín v Hutních montážích. 
„Žádný recept na tak dlouhé manželství 
není. Jen vzájemná úcta a  tolerance,“ řekla 
po zápisu do pamětní knihy obvodu Dana 
Bosáková. „Měli jsme štěstí, na největší pro-
blémy jsme vždycky našli společné řešení,“ 
doplnil manželku Antonín Bosák.
Manželé po svatbě postavili dům ve Svinově, 
narodil se jim syn Tomáš a dcera Šárka. Poz-
ději přišla i  tři vnoučata. Zatímco se Dana 
Bosáková rozhodla pro předčasný důchod, 
aby se mohla věnovat rodině, Antonín jako 
technik často pracoval daleko od domova 
v  Německu. Vždycky ho bavilo fotografo-
vání, cyklistika i  hory. V  důchodu s  kolem, 
stanem a patřičným foto vybavením proces-
toval velký kus Evropy. „Jezdím pořád, ještě 
nedávno jsem byl na kole se stanem na divo-
ko na Slovensku,“ přiznal se Antonín Bosák. 
To koníčkem Dany Bosákové je vaření. Stále 
všechny umí ohromit dobrým jídlem.
Zlatou svatbu oslavili manželé i  s  počet-
nou rodinou ve svém domě. „Na přípravách 

se podílela celá rodina. Rozdělily se úko-
ly a  všichni to, co měli, splnili,“ usmíval se 
Antonín Bosák v obřadní síni.
Obřad provedl radní Petr Svačinka. „Přeji 
vám jménem svým a jménem městského ob-
vodu Slezská Ostrava hodně pevného zdraví, 
radosti z vaší rodiny a také, abyste ještě dlou-
ho zůstali takto optimističtí a veselí jako do-
posud,“ uvedl během slavnosti Petr Svačinka. 

/jk/

Diamantová svatba 
v DPS Kamenec
Dne 15. října oslavili manželé Hrňovi 60 let 
společného soužití - diamantovou svatbu.

Blahopřání k  tomuto významnému životní-
mu jubileu předal ředitel Domova pro senio-
ry Kamenec Ing. Juraj Chomič, MBA, vedou-
cí sociálního útvaru domova Jarmila Holáš-
ková a vedoucí oddělení paní Silvie Večeřová. 
Setkání proběhlo v  příjemné a  přátelské at-
mosféře. Velmi nás potěšilo, že jsme mohli 
být přítomni tak mimořádnému a inspirativ-
nímu okamžiku. Na další společné cestě pře-
jeme manželům mnoho radostných okamži-
ků, lásku mírou vrchovatou a pevné zdraví. 
Gratulujeme!

Ing. Šárka Kutějová, DPS Kamenec
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PO 50 LETECH. Manželé Bosákovi obnovili manželský 
slib ve slezskoostravské radnici. Foto/ Jan Král

VÍTÁNÍ. Obřad ve slezskoostravské radnici. Foto/ JK

PO 60 LETECH. Manželé Hrňovi slavili v DPS Kamenec. 
Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

S angličtinou v MŠ Zámostní

Dýňová slavnost

Strašidelná noc

Speciální třída

Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání umožňuje 
utváření kompetencí k  získání zá-
kladních komunikačních dovedností 
v  anglickém jazyce dětí předškol-
ního věku. Z  těchto důvodů byla od 
1.  9.  2015 v  MŠ Zámostní otevřena 
třída s  integrovanou výukou anglič-
tiny s využitím metody CLIL. Dvacet 
dětí ve věku 5 – 6 let je denně sezna-
mováno s  anglickým jazykem hra-
vou formou pomoci jazykových her, 
jednoduchých rozhovorů, hádanek, 
písní a básní.

Během celého dne jsou využívány 
i  tzv. „jazykové sprchy“, kdy jsou 
do všech činností zařazeny chvilky 
s  angličtinou. V  dalším období ma-
teřská škola pro zkvalitnění jazyko-
vého vzdělávání plánuje zapojení ro-
dilého mluvčího do výuky.

Za kolektiv MŠ Zámostní 
Barbora Potůčková

Mateřská škola Zámostní nabízí, 
jako jediná mateřská škola ve Slezské 
Ostravě, vedle běžného předškolního 
vzdělávání výuku ve speciální logo-
pedické třídě. Formou skupinové 
integrace a individuální logopedické 
péče zde probíhá vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Dětem se věnuje speciální pedagog 
a  asistentka pedagoga. Jejich půso-
bení je zaměřené na rozvoj komuni-
kativních dovedností, odstraňování 
komunikačních zábran, rozvoj slov-
ní zásoby. Během dne jsou do obsahu 
vzdělávání pro děti v  této speciální 
třídě zařazována průpravná cvičení 

ke správné artikulaci, cvičení moto-
riky mluvidel a  grafomotoriky. Pro 
výchovu řečových schopností a  ja-
zykových dovedností jsou využívány 
prostředky jako např. sluchové hry, 
dechová cvičení, rytmizace slov, psy-
chomotorické aktivity apod.
Aktivně spolupracujeme s  rodiči 
dětí, ale rovněž s  klinickou logo-
pedkou Speciálního pedagogického 
centra kpt. Vajdy, paní Mgr. Jarmilou 
Rakusovou, která je naším metodic-
kým poradcem.

Za kolektiv MŠ Zámostní 
Bc. Jana Svobodová

Tak jako minulý rok i  letos pořádala MŠ 
Jaklovecká podzimní tvoření zakončené 
Dýňovou slavností. Účast byla velká, vyřeza-
né dýně překrásné, a fantazii se opravdu meze 
nekladly. Vše bylo zakončeno večerním pro-
gramem a stezkou odvahy pro děti, ale nejvíce 

ze všeho se děti těšily na noční přespání 
ve školce, které si velice oblíbily. Děkujeme 
všem za účast a skvělou spolupráci.

Kolektiv MŠ Jaklovecká

V  rámci akce Týden se strašidly se 
ve středu 21. října uskutečnila ve 
ŠD na ZŠ Pěší strašidelná noc. Už 
před půl šestou stálo přede dveřmi 
27 netrpělivých dětí, které se těšily 
na neobvyklé zážitky. Nejprve jsme 
si připravili svá místečka na spaní 
a vrhli se na přípravu „bubáčků“. Po 
dobré večeři jsme se naladili zhléd-
nutím strašidelné pohádky, a pak už 
nás čekala strašidelná stezka odvahy 
po naší škole. Některé děti se oprav-
du bály, ale nakonec stezku všichni 
zvládli.

Vyvrcholením večera bylo hledání 
pokladu za pomocí mapy. A pak už 
hajdy na kutě a dobrou strašidelnou 
noc!

Vedoucí vychovatelka ŠD 
Lenka Rastočná

MŠ Zámostní

MŠ Jaklovecká

ZŠ Pěší

GOOD! Děti na Zámostní se učí anglicky. Foto/ archiv

BUBÁČCI. ZŠ Pěší prožila strašidelnou noc. Foto/ archiv

LOGOPEDIE. Speciální výuka v MŠ Zámostní. Foto/ archiv

TVOŘENÍ. Na Jaklovecké se konala Dýňová 
slavnost. Foto/ archiv

MŠ Zámostní
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Zprávičky ze škol

Podzimní jarmark

Svátek dýní a strašidel aneb ve věži nám nestraší!

Podzim, roční období plné barev, 
emocí a  nálad, a  jarmark na ZŠ 
Chrustova, den plný ovoce, dobrých 
jídel a  her, patří už neodmyslitelně 
k  sobě. Chladné čtvrteční dopoled-
ne 8. října vystřídalo příjemně teplé 
odpoledne, které umožnilo dětem 
předvést svoji šikovnost a  originali-
tu. Velmi oblíbená tradiční akce, kdy 
děti vaří, pečou, smaží, kreslí, stříhají 
a lepí na téma podzim, opět přivedla 
na školní hřiště spoustu rodičů a přá-
tel školy. 
Nejmladší děti vyráběly krásné pod-
zimní věnce, papírové taštičky a oz-

doby z velkých barevných listů. Starší 
děti se pustily do nejrůznějších dob-
rot, sladkých, slaných i česnekových. 
Bylo možné ochutnat nejrůznější 
buchty, muffiny, sušenky, koláčky, 
ale třeba i falešný tatarák, zeleninový 
salát nebo bramborové placky. 
Rodiče zářili pýchou nad svými 
dětmi a  děti byly šťastné, že se jim 
všechno povedlo. Za doprovodu hud-
by si děti užívaly nádherné odpoled-
ne plné smíchu a radosti.

Bc. Petra Videnková, 
ZŠ Chrustova

Základní škola Bohumínská v  Ostravě 
se i letos během měsíce října zaplnila spous-
tou duchů, netopýrů a  jiných společně vy-
robených strašidelných bytostí. Ve školních 
třídách, v družině, ve školní kuchyni i v do-
movech našich žáků se dlabaly a vyřezávaly 
dýně a chystaly originální převleky.
V  letošním roce náš tradiční Svátek dýní 
a  strašidel připadl na středu 4. listopadu. 
Žáci, učitelé, vychovatelky i  naše paní ku-
chařky byli tento den oděni jaksepatří, 
tedy do černého, ale černě se tento den do 
naší paměti určitě nezapíše! Po vyučová-
ní se děti doma převlékly do připravených 
kostýmů a v 15:30 hodin společně vyrazily 
od radnice Slezské Ostravy na strašidelný 

pochod městem. Průvod v  čele s  ředitelem 
školy Mgr. Sládečkem a členy zastupitelstva 
našeho obvodu se zastavil až na nádvoří 
Slezskoostravského hradu, kde nás přivítal 
moderátor, který se skvěle postaral o dvou-
hodinovou zábavu všech dětí i rodičů.
Na zúčastněné čekala skvělá dýňová polév-
ka a  horký čaj, jako pozdrav z  naší školní 
kuchyně, diskotéka, hrůzostrašná stezka 
odvahy a  hlavně spousta soutěží a  her, po 
jejichž splnění byly děti odměněny kouzel-
nými hrášky. Proč kouzelnými? Dozvědě-
li jsme se, že tyto hrášky, pokud jich bude 
dost, mohou vysvobodit zakletého ducha 
našeho hradu, tajemného rytíře Ruprechta. 
Na závěr naší akce, po vyhlášení cen za nej-

lepší masky a za nejoriginálnější dýně, poté 
co nádoba na hrášky byla naplněna, všichni 
přítomní mohli spatřit zachráněného rytíře 
Ruprechta, jak odlétá směrem k noční oblo-
ze v podobě bílé mlhy.
Rozzářené dětské tváře a spokojené úsměvy 
jejich rodičů signalizovaly, že letošní Svátek 
dýní a strašidel byl vydařený a to je nejlep-
ším oceněním pro všechny, kteří pracovali 
na jeho přípravě - jak zaměstnancům ZŠ 
Bohumínská v  čele s panem ředitelem, tak 
Sdružení rodičů a  přátel školy, zástupcům 
statutárního města Ostravy a městského ob-
vodu Slezská Ostrava, kterým patří zvláštní 
díky za finanční podporu této akce.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská

JARMARK. Velmi oblíbená podzimní akce. Foto/ archiv

HALLOWEN. Svátek dýní a strašidel nejen před radnicí. Foto/ Jan Král



(pokračování ze str. 1)

Jsem přesvědčen, že velká jména do Slezsko-
ostravské galerie jednoduše patří. Říkám, že 
hned po Domě umění je Slezskoostravská 
galerie nejreprezentativnějším a  také nej-
krásnějším prostorem pro výstavy v Ostravě. 
Přivést velká jména, to je jeden z úkolů, které 
bych chtěl v galerii zvládnout.
Pojďme zatím do přítomnosti. Jaké progra-
my nabídne galerie v prosinci?
Zrovna prosinec je kvůli Vánocům poně-
kud zkráceným měsícem, takže program je 
úspornější. Uskuteční se ovšem už tradiční 
pořad Café de Chanson publicistky Moniky 
Horsákové, chystá se také setkání s Alfrédem 

Strejčkem, což je člověk, který má za sebou 
neskutečné množství herecké, ale hlavně da-
bingové práce. Všichni jeho hlas známe z čet-
ných dokumentů.  Nyní je šance se s ním se-
tkat i osobně, a to u vína nebo u kávy.
Ano nesmíme zapomenout na specifické 
občerstvení, které od září rovněž Slezsko-
ostravská galerie nabízí…
Spolupracujeme s  organizaci Mental Café, 
která pomáhá zaměstnávat mentálně posti-

žené. Ti v  galerii obsluhují. Někdy to může 
být celkem napínavé. Člověk si objedná kávu, 
a dostane čaj, nebo úplně naopak. Ujišťuji vás 
ale, že nakonec jsou spokojeni všichni.
Registrujete nějaké ohlasy od návštěvníků 
na nové dění v galerii?
Z  toho, co jsem měl zatím možnost zachytit, 
jsou ohlasy příjemné. Myslím, že je to způ-
sobeno také tím, že v Ostravě do této chvíle 
chyběl ideální prostor pro komorní pořady. 
Občas se něco obdobného odehrává v  klu-
bech, jakými jsou Parník nebo Atlantik, ale 
věnovat se zrovna komorním věcem má podle 
mne smysl. V prostoru Slezskoostravské gale-
rie dvojnásob.

Lze to chápat tak, že rok 2016 
bude v  galerii ve znamení ko-
morních pořadů?
Určitě chceme od ledna 2016 dě-
lat čtyři pořady měsíčně, možná 
ještě nějaké přidat. Jak říkám, 
celá věc se stále rodí. Najít správ-
nou vyváženost, to může chvíli 
trvat. 
Kromě Slezskoostravské gale-
rie se věnujete i  dalším projek-
tům. Býváte často podepsán 
pod fotografiemi a  plakáty 
ostravských divadel zejména 
Komorní scény Aréna…
Původní profesí jsem vystu-
dovaný výtvarník. Kromě 

fotografování pro ostravská divadla také 
natáčím a  maluji. Baví mne i  psaní tex-
tů, které skládám pro Karla Gotta, Věru 
Špinarovou nebo skupinu Kryštof. Dělám 
toho poměrně hodně, ale za šanci zkusit roz-
hýbat Slezskoostravskou galerii jsem opravdu 
rád.
Ostrava dnes nabízí kultury a  dalších akcí 
opravdu hodně. Konkurence je veliká a z to-
hoto hlediska nemusí být oživení galerie zas 

až tak snadným úkolem.
To opravdu ne. Musíme využít všech infor-
mačních kanálů, abychom návštěvníky do 
galerie pozvali. Je výborné, že na některé 
z programů už přicházejí desítky lidí. Věřím, 
že Slezskoostravská galerie se stává mnohem 
atraktivnější a že si lidé cestu na Slezskou za 
kvalitním programem najdou.

/red/
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Mgr. Radovan Šťastný

 od září zajišťuje náplň 
Slezskoostravské galerie

 absolvent Pedagogické fakulty 
v Ostravě, obor výtvarná výchova

 v listopadu oslavil 42. narozeniny

 fotografuje, píše texty, maluje…

Výstavu betlémů zpestří Česká mše vánoční s živým betlémem
Od 5. prosince 2015 do 8. ledna 2016 
se v galerii Slezskoostravského hradu 
uskuteční 15. ročník Výstavy betlémů.

I  v  letošním roce výstavu oživí na Zlatou 
sobotu reprodukovaná Česká mše vánoční 
s živým betlémem. Hlavní doprovodnou akcí 
výstavy bude vánoční jarmark Stříbrná so-
bota a neděle ve dnech 12. a 13. prosince.
Letošní výstavu bude prezentovat velké 
množství unikátních historických i  součas-
ných betlémů z  řad profesionálních a  ama-
térských autorů. K vidění budou betlémy vy-
robené z nejrůznějších materiálů - ze dřeva, 
perníků, šustí, keramiky, krajky i skla.  Vidět 
mohou návštěvníci sbírku betlémů z Třebe-
chovického muzea betlémů, či polovinu ze 
sbírky betlémů z muzea Jindřichohradecka.
Součástí letošní výstavy se stane také bohatý 
kulturní program.
Hlavní doprovodnou akcí výstavy je Stříbr-
ná sobota a neděle o víkendu 12. a 13. pro-
since. Návštěvníci zažijí vánoční atmosféru 
jarmarku, kde uvidí ukázky řemesel a vánoč-

ních zvyků, například lití olova, krájení jablí-
ček, pouštění lodiček ze skořápek ořechů. 
Ochutnat mohou pečené kaštany. 
Představí se umělecké soubory s  lidovou 
a  historickou hudbou, hudební soubory 
s  koledami i  práce kovářského mistra. Na 
programu jsou vánoční představení pro děti 
i  dospělé. Večer bude romanticky nasvícen 
pochodněmi a ohněm v železných koších.
Příjemným zpestřením letošní výstavy bet-
lémů se má stát reprodukovaná Česká mše 
vánoční od skladatele Jakuba Jana 
Ryby. Tuto nejslavnější vánoční 
skladbu v  audio formátu si mo-
hou návštěvníci poslechnout na 
Zlatou sobotu 19. prosince na ná-
dvoří Slezskoostravského hradu.  
Vše doprovodí živý betlém a něko-
lik stánků s vánoční tématikou.
Na Stříbrnou sobotu a neděli a Zla-
tou sobotu a  neděli (12. - 13. 12., 
19. - 20. 12.) se po oficiálním uza-
vření hradu od 18:00 do 19:00 hod. 

budou pro děti konat večerní prohlídky 
výstavy betlémů. Děti dostanou při vstupu 
světýlko a mohou si společně s doprovodem 
výstavu projít. Cílem akce je ukázat dětem 
klidnou slavnostní atmosféru proti shonu 
v  přeplněných komerčních centrech. Akce 
je určena výhradně pro rodiče s dětmi, kteří 
mají vstup na akci zdarma.

Ing Katrin Tomanová, 
Ostravské výstavy a.s.

ADVENT. Slezskoostravský hrad láká na vánoční atmosféru. Foto/ archiv

RADOVAN ŠŤASTNÝ. Nové vize pro Slezskoostravskou 
galerii. Foto/ Jan Král

V GALERII. Výstava Zoči Voči, září 2015. Foto/ Jan Král



SK Mušketýr. 
Třetí místo na mistrovství republiky
Babí léto provázelo ve dnech 4. - 6. září 
team Sportovního klubu Mušketýr do 
Brna do areálu Panská lícha na mistrov-
ství dětí a  juniorů v  jezdecké všestran-
nosti.

Tři jezdce, účastníky soutěží, doprovázela 
dvanáctičlenná ekipa fandů, složená z  ošet-
řovatelů, rodičů dětí a  dalších členů klubu. 
Účast na mistrovství republiky obnáší celo-
sezónní starty v  kvalifikačních předkolech. 
V  letošním roce jsme vsadili na dvojici Klára 
Čépeová a Devero v kategorii dětí do patnácti 
let. Úspěch se dostavil v podobě třetího místa. 

Zeptali jsme se Kláry:
Jak dlouho jezdíš?
Do klubu Mušketýr docházím 7 let a  nejdřív 
jsem začínala na ponících. Teď již sedlám 
vlastního koně mé maminky - Devera.
Jak se připravuje sportovec – jezdec?
Takřka každodenně, jak jezdec, tak kůň. Jen 
v  zimním období v  prosinci a  lednu má kůň 
částečný oddych. V zimním přípravném obdo-
bí jezdíme do kryté haly. Většinou poblíž do 
sousedních oddílů, protože náš SK vlastní halu 
nemá. Tam absolvujeme, pod vedením trenéra 
paní Hovjacké, skokovou a drezúrní přípravu, 
a na jaře se více soustředíme na cvalové a sko-
kové práce v terénu. A terény pod haldou Ema, 
kde má klub sídlo, jsou pro militaristu vhod-
né.

Jaká byla tvoje letošní sezóna?
V  letošním roce jsem se začala zúčastňovat 
soutěží military, když jsem předloni absolvo-
vala zkoušku základního výcviku a  loni jsem 
startovala v drezúrních a parkurových soutě-
žích. Byl to můj pátý start v soutěžích všestran-
nosti, a úspěšný.
Jak probíhala soutěž?
Po pátečních drezúrách jsem byla na třetím 
místě. Na to, že kůň byl nervózní, jsem byla 
s drezúrou spokojena. V sobotním krosu jsme 
absolvovali trať bezchybně v  časovém limitu. 
Devero byl super, na žádném profilu nezaváhal 
a dobře se na trati vodil. V nedělním parkuru 
jsem též měla dobrý pocit, žádnou chybu neu-
dělal. Celkově mi udělal velkou radost.
Jakého koně sedláš?
Devero je anglický plnokrevník a  jezdím ho 
druhým rokem (když ho předtím připravovala 
a  jezdila Markéta Hovjacká). Deverovi je tři-
náct let a mně čtrnáct. Je to můj dobrý učitel, na 
závodech se chová jako „profík“. Spoustu věcí 
se snaží vyřešit i za mne. Vím, že mne podrží 
skoro vždy. Jsou profily, se kterými nemám až 
takové zkušenosti, ale vím, že on to zvládne.
A jaké máš cíle do budoucna?
Chtěla bych se zdokonalit v drezúře, naučit se 
lépe absolvovat krosové skoky, abych v  další 
sezóně přešla humpolecký obtížný kros. A byla 
si jistější na parkuru. Mám na to celou zimní 
a jarní přípravu. Závěrem chci říct, že díky pat-
ří celému týmu SK a především mým rodičům, 
kteří nesou hlavní finanční břímě náročného 
sportu.

To, že se trpělivě v SK Mušketýr věnují přípra-
vě mladých sportovců, přináší ovoce. Tři mladí 
jezdci složili v letošním roce zkoušku jezdce – 
jezdeckou licenci.
A dalších šestnáct nových uchazečů klub přijal 
v září do základního výcviku. Snad půjdou ve 
šlépějích úspěšných sportovců tak jako Klárka 
Čépeová.

Za SK Mušketýr Alice Hovjacká
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Drakiáda pro děti ze Slezské
První slezskoostravská Drakiáda se ko-
nala v pátek 16. října u  řeky Ostravice 
poblíž zastávky MHD Lávka. Drakiáda 
byla součástí projektu Slezská žije pro 
děti obecně prospěšné společnosti 
Tricomunity.

Pouštět draky přišly ke břehu Ostravice de-
sítky dětí i jejich rodičů. „Vidíme, že o takové 
akce je v  obvodě značný zájem, určitě bu-
deme v  obdobných aktivitách pokračovat,“ 
shodly se organizátorky Mgr. Edita Kozinová 
a Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Pro děti byly připraveny nejrůznější soutě-
že, mohly se zdarma projet na čtyřkolkách, 
nechyběla ani várnice s  horkým čajem. Co 
však s pokračujícím časem ubývalo, byl 
vítr, který i  přes podzimní období k  večeru 
ustával. „Větru a  dešti sice neporučíme, ale 

přesto se všichni nadmíru dobře bavili,“ shod-
li se účastníci první slezskoostravské drakiá-
dy. Projekt podpořil městský obvod Slezská 
Ostrava.

/red/

V Heřmanicích u 
rybníka hořela starší 
rybářská chata
Čtyři ostravské jednotky hasičů zasa-
hovaly v neděli 25. října ráno v Ostravě-
-Heřmanicích u požáru přízemní rybář-
ské chaty u Heřmanického rybníka.

Předběžná škoda po požáru byla odhadnuta 
na 100 tisíc korun, příčina vzniku požáru, 
který se obešel bez zranění, je v šetření.
Operační středisko hasičů bylo o  požáru 
informováno v  neděli krátce před šestou 
hodinou ranní. Na místo vyjely dvě jednot-
ky Hasičského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic 
Slezská Ostrava a Fifejdy, společně s nimi dvě 
jednotky dobrovolných hasičů – Heřmanice 
a Radvanice.
Hořela starší přízemní zděná budova s  plo-
chou střechou o půdorysu 12 x 6 metrů. Ha-
siči dostali oheň pod kontrolu asi za hodinu 
a půl, další hodinu jim zabralo dohašování.

Za JSDH Heřmanice Petr Kos

KLÁRA A DEVERO. Třetí nejlepší v České republice. 
Foto/ archiv

V AKCI. Hasiči likvidovali požár v Heřmanicích. 
Foto/ archiv

DRAKIÁDA. U břehů Ostravice. Foto/ Jan Král

Novoroční výstup 
na haldu Ema
Klub českých turistů při SSK Vítkovice 
opět zve na tradiční „Novoroční výstup 
na haldu Ema“.

Ten se koná 1. ledna 2016 od 9 do 13 hodin. 
Start je libovolný, turisté doporučují jít po žlu-
té značce od Divadla Antonína Dvořáka nebo 
od ZOO Ostrava.
Pro příchozí mají turisté přichystány odmě-
ny: pamětní razítko, diplom a k prodeji bude 
také odznak Halda Ema – ostravský Mount 
Everest. „Odznak opět bude v nové barevné 
verzi a nově také s ročníkem – 2016,“ slibuje 
organizátor výstupu Herbert Schenker.
Zatím největší počet účastníků novoročního 
výstupu přišel na haldu Ema 1. 1. 2013. Or-
ganizátoři tehdy napočítali 1065 příchozích. 
„Počasí bylo jako na jaře, uvidíme, jak bude 
letos,“ odpovídá Schenker na otázku, zda se 
1. ledna podaří překonat tři roky starý rekord.
Novoroční výstup na haldu Ema je zařazen do 
akce Novoroční čtyřlístek.

/red/



3. 

Vánoční stromy republiky
1. Vánoce patří odedávna k  nejvíce slaveným 
dnům v roce. Jejich průběh se sice liší krajovými 
zvyklostmi, nicméně všude mají hodně společ-
ného - kapra, vánoční stromek a rozdávání dár-
ků. Historici uvádějí, že tento zvyk byl zaveden 
nejprve v protestantských regionech německých 

zemí, kde byl slaven pod názvem „Christbaum“, 
neboli Vánoční strom. V  průběhu 19. století, 
jak názorně dokládá tento obrázek měšťanské 
rodiny z let 1875 - 1900, si zdobení vánočního 
stromku získalo oblibu po celé Evropě a stalo se 
součástí církevního svátku Božího narození.

2. Zvyk stavění a zdobení vánočního stromečku 
byl v  průběhu následujících let spojován s  jis-
tou formou charitativních slavností. Oslavy 
pořádaly nejen společenské organizace a  školy, 
ale také průmyslové podniky i  menší soukro-
mé firmy, které na ně přispívaly penězi i  věc-
nými dary. Bohatý fond archivních záznamů 
obsahuje zprávu o  průběhu vánoční nadílky 
z  roku 1876. V  kronice vítkovické závodní 
školy je zmínka, že tehdy dostalo šedesát dětí 
z  nejchudších rodin od železáren nové boty 
a  punčochy a  pro ostatní děti Rothschildo-
vých zaměstnanců se konala na vítkovickém 
zámečku vánoční oslava s  nadílkou. Dodnes 
zůstal zachován i  jiný tradiční zvyk - stavění 
velkého vánočního stromu na náměstích vět-
ších měst nebo v centru menších obcích. K nám 
byl importován z  Ameriky, konkrétně z  New 
Yorku, kde byla na náměstí v roce 1912 vztyčena 

vzrostlá jedle ozdobená elektrickými svíčkami. 
V  Československu tradici stavění „Vánočních 
stromů republiky“ založil spisovatel, autor 
Lišky Bystroušky, Rudolf Těsnohlídek. Inspi-
rovala ho slavnost v  dánské metropoli a  také 
příhoda, kterou zažil během vycházky na konci 
roku 1919 v polesí Bílovic, kde našel odložené 
nemluvně. Z Těsnohlídkova podnětu byl u nás 
postaven první „Vánoční strom republiky“ na 
Náměstí Svobody v Brně. V následujících letech 
se tento zvyk rozšířil po republice i do dalších 
měst. Na této černobílé pohlednici, kterou vy-
dal ostravský fotograf Gabriel, je zachycen his-
toricky první „Vánoční strom republiky“, který 
byl postaven v  Moravské Ostravě. Dokládá to 
i  doprovodný text na pohlednici: „I. Vánoční 
strom republiky v  Moravské Ostravě. 20. XII. 
1925. Foto Gabriel.“

3. Když bylo na podzim roku 1938 německým 
vojskem zabráno české pohraničí, odešly tisíce 
lidí ze svých domovů do vnitrozemí. Vzedmu-
tá vlna solidarity s  postiženými se projevila 
v  organizování sbírek pro uprchlíky, které kul-
minovaly ve vánočním období. Kasičky pod 
„Vánoční stromy republiky“ se plnily dobro-
volnými dary a  charitativní organizaci České 
srdce se přihlásily tři tisíce rodin, které se na-
bídly, že si k sobě na Vánoce vezmou děti, které 
dočasně ztratily domov. K poslední neděli před 
vánočními svátky roku 1938 ostravští skauti 

zapsali do kroniky: „Toho dne byly patnácti-
stupňové mrazy, kdo nemusel, nevycházel, a tak 
většina lidí zůstala v pohodlí domova. Kde jsme 
přišli, všichni byli doma, každého jsme zastih-
li a sbírka byla úspěšná. Lidé přispívali penězi, 
ošacením i  hračkami…“ Tento snímek pochá-
zí ze série fotografií ze života uprchlíků, kteří 
byli vedeni v  evidenci Okresní péče o  mládež 
v Moravské Ostravě. /Náměstí Republiky/. Děti 
uprchlíků nejhůře snášely odloučení od domo-
va, proto na všech místech, kde pobývaly, byly 
postaveny vánoční stromečky.

4. Tradiční zvyk stavění „Vánočních stromů republiky“ 
měl pokračování i  po konci 2. světové války. Z  toho-
to poválečného snímku je patrné, že „Vánoční strom 
republiky“ byl stavěn ve Slezské Ostravě u  spořitelny 
na Zámostí. Na slavnostně ozdobeném stole je vedle 
pokladničky na drobné dary umístěn pestrý papírový 
betlém malíře Weniga a v rámečcích pod sklem jsou 
uvedeny nacionálie dárců, kteří přispěli do sbírky 
většími obnosy, které byly deponovány mimo poklad-
ničku v peněžním ústavu. Ústředním heslem této hu-
manitární akce bylo: „Radostné vánoce všem dětem 
- budoucnosti národa!“ Tehdy se velké vánoční stro-
my stavěly téměř ve všech obvodech Slezské Ostravy. 
Ozdobené a osvětlené barevnými žárovkami vhodným 
způsobem dotvářely vánoční atmosféru. V  podvečer-
ních hodinách se zde shromažďovali občané a  děti, 
aby si vyslechli živá vystoupení žáků místních škol. 
Přínos sbírky byl pod veřejnou kontrolou, pokladnička 
s  průhledným sklem byla střežena a  dary byly den-
ně zveřejňovány na tabuli obecního úřadu. Dnes je 
vánoční výzdoba koncentrována na nejdůležitější 
místa Ostravy. Pečlivě vybrané vánoční stromy mají 
bohatou výzdobu a  naprogramované světelné efekty, 
vánoční atmosféra odpovídá moderní době 21. století.

S využitím archivních a dobových publicistických zdrojů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň

Historie
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HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky kole-
dy, soutěž Znáš vánoční koledy? Prosinec, 
během půjčování.

Vánoční rychlotest, prosinec během 
půjčování.

Kouzlo vánoc, výtvarná dílna, vyrábíme 
vánoční přání, pondělí 14. prosince od 
14.00 do 16.00 hod.

Klub Hladnýsek
Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.

Zimní chaloupka, výtvarná dílna, tvoříme 
obrázky, pondělí 28. prosince od 15.00 do 
16.30 hod.

Sloni v ZOO, výstava fotografií, prosinec 
během půjčování.

Vánoční ozdoby pokaždé jinak, výstava 
výrobků Společnosti pro podporu lidí s 
mentálním postižením v ČR - Ostrava-Po-
ruba, prosinec během půjčování.

Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstava a doporučování knih 
pro děti všech věkových kategorií, 
27.11. - 22.12. během půjčování.

hladnovska@kmo.cz, 
tel.: 599 522 200 /  602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Vánoční pozdravy, výtvarné odpoledne 
- vyrábíme přáníčka, úterý 15. prosince 
během půjčování. 

Hvězdičky, adventní soutěž pro děti, celý 
měsíc během půjčování.

Zimní pohoda, zábavné odpoledne pro 
děti, každé úterý během půjčování.

Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstavka knih pro děti všech 
věkových kategorií, každé úterý.
hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Kreslení nás baví, výstava výtvarných 
prací dětských čtenářů, prosinec.
Prosinec se Čtyřlístkem, test pro děti, 
prosinec během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí…, turnaje stolních 
her, každé pondělí od 13 do 15 hod.
Vánoční pohádka, výtvarná dílna pro děti, 
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Pečeme pro Ježíška, tematická nástěnka, 
prosinec.
Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstavka knih pro děti všech 
věkových kategorií, od 27.11. do 22.12.
Dámský čtenářský klub, vánoční setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 16. 
prosince od 8.30 do 10.30 hod.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Adventní koncert ve slezskoostravské 
radnici - Collegium Marianum
Městský obvod Slezská Ostrava zve 
příznivce vážné hudby na závěrečný 
koncert z cyklu komorních koncertů, 
které se konají za podpory statutár-
ního města Ostravy v  obřadní síni 
slezskoostravské radnice. 

15. prosince v 19 hodin se představí sou-
bor Collegium Marianum se sólistkou 
Hanou Blažíkovou.
Hostem souboru bude profesor Jan Hališ-
ka, který spolupracuje s  městským obvo-
dem Slezská Ostrava při přípravě komor-
ních koncertů od roku 2000, kdy se tradice 
koncertování v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnice zrodila. Profesor Hališka za-
hraje na violoncello. 
Pražský soubor Collegium Marianum se od 
svého založení v  roce 1997 věnuje prová-

dění hudby 17. a 18. století. Soubor působí 
pod uměleckým vedením flétnistky Jany 
Semerádové a úzce spolupracuje s význam-
nými evropskými dirigenty, sólisty, reži-
séry či choreografy. Ve slezskoostravské 
radnici se Collegium Marianum představí 
ve složení Hana Blažíková – soprán, Jana 
Semerádová – flauto traverso, Lenka 
Torgersen a Vojtěch Semerád – housle, Jan 
Hališka j.h. – violoncello, Sebastian Knebel 
– varhany a Jan Krejča – teorba.

Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit 
ve Slezskoostravské galerii v úterý až pá-
tek od 10 do 17 hodin (polední přestávka 
11:30 až 12:30).
Bližší informace na www.slezska.cz, nebo 
tel. 599 410 426 a 599 410 081.
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Kalendář akcí ve 
Slezské Ostravě 
v měsíci prosinci
1.12. Café de Chanson. 

Hudebně-poslechový pořad 
Moniky Horsákové. 
Slezskoostravská galerie 
v 18. 30 hodin.

2.12. Račí mor. 
Přednáška ve výukovém centru 
ZOO Ostrava, 16 hodin.

4.12. Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi. 
Pořadatel: SMO, městský obvod 
Slezská Ostrava. Od 14. 30 hodin 
před KD Muglinov.

5.12. Zahájení výstavy betlémů. 
Slezskoostravský hrad.

12.12. Strojení stromečku v zoo. 
ZOO Ostrava.

12. a 13.12. Stříbrná sobota a neděle. 
Slezskoostravský hrad.

15.12. Collegium Marianum, 
koncert ve Slezskoostravské 
radnici, 19 hodin.

15.12. Večer s osobností. 
Host Albert Strejček. 
Slezskoostravská galerie 
v 18.30 hod.

Slezská žije Knihovny prosinec 2015

Londýnské kvarteto 
na radnici
Londýnské flétnové kvarteto iFlautisti za-
hrálo vyprodanému sálu slezskoostravské 
radnice 3. listopadu.
V programu mladé umělkyně zkombinovaly 
hru na různé druhy fléten s vokály, na perku-
se je doprovodil Jakub Kupčík, který je rov-
něž autorem fotografií.

/red/

KVARTETO. Mladé umělkyně na radnici. Foto/ Jakub Kupčík



Vánoční oplatky
600 g hladké mouky, špetka soli, 1 vanilkový 
cukr, 1 litr mléka, 2 žloutky, 300 g moučko-
vého cukru, 100 g másla
Mouku nasypeme do nádoby, přidáme sůl, 
vanilkový cukr, přilejeme mléko, přidáme 
žloutky, cukr, rozpuštěné máslo a vše vymí-
síme do hladka. Příliš husté těsto zředíme 
mlékem. Podle chuti vmícháme i  mletou 
skořici nebo anýz. Vymísené těsto necháme 
2 hodiny odpočinout. Potom malé dávky 
těsta naléváme do jemně vymaštěné horké 
formy nebo formiček a  pečeme. Dříve se 
oplatky pekly ve zvláštních kleštích, často 
užívaných po mnoho generací.
Podáváme potřené medem.

Bryja (sladká omáčka)
Suroviny na 2 litry omáčky: 250 g strou-
haného perníku, 250 g slazených povidel, 
100 g vlašských ořechů, 100 g rozinek, 
100 g sušených švestek, 100 g mandlí, vanil-
kový cukr, trocha rumu na dochucení, más-
lo, hladká mouka na jíšku
Sušené švestky bez pecek a  rozinky namo-
číme a  necháme odležet přes noc. Potom 
přidáme strouhaný perník, povidla, vlašské 
ořechy, mandle, vanilkový cukr. Vaříme asi 
30 minut. Zahustíme jíškou z másla a hladké 
mouky. Dochutíme rumem a ještě 20 minut 
povaříme.
Omáčku podáváme teplou nebo studenou 
s vánočkou.

Štědrovečerní kapr po těšínsku
1 ks kapra, 2 velké cibule, 1 mrkev, 1 petržel, 
50 g rozinek, 50 g mandlí, cukr, pepř, sůl, 
moučkový cukr
Kapra vykucháme a  očistíme. Porce kapra 
krájíme na podkovy. Kapra osolíme, opepří-
me a lehce poprášíme moučkovým cukrem. 
Kořenovou zeleninu nakrájíme na tenká ko-
lečka, zalejeme trochou vody, přidáme man-
dle a  hrozinky, necháme zavařit. Přidáme 
porce (podkovy) kapra a  pozvolna vaříme, 
až je ryba měkká. Porce kapra podáváme 
přelité vzniklou šťávou.

Opekance
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 2,5 dl 
mléka, sůl, 50 g moučkového cukru, 50 g 
másla, 1 žloutek
Sypání: 80 g máku, 60 g moučkového cukru, 
40 g másla, 2 lžíce medu, 1 l mléka
Z  droždí, trochy mouky, cukru a  vlažného 
mléka připravíme kvásek, který necháme 
vykynout. Potom k němu přidáme mouku, 
cukr, rozpuštěné máslo, žloutek, sůl a  vy-
pracujeme těsto, které necháme vykynout. 
Z vykynutého těsta zformujeme dlouhé šiš-
ky, silné asi jako prst, vložíme je na vymaš-
těný plech a upečeme. Upečené a vychladlé 
pokrájíme na malé kousky, dáme na talíř, 
posypeme mletým mákem a cukrem, poka-
peme rozpuštěným máslem a medem a po-
lejeme horkým mlékem.

Postní polévka baršč
300 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel, ce-
ler), 500 g červené řepy, 1 lžička másla, ocet, 
1 lžička medu, česnek, sůl, pepř, 2 bobkové 
listy, nové koření
Z kořenové zeleniny a koření připravíme ze-
leninový vývar. Červenou řepu očistíme, na 
hrubém struhadle postrouháme a  uvaříme 
do měkka. Přidáme ocet a zeleninový vývar. 
Dochutíme solí, pepřem a medem. Nakonec 
přidáme lžičku másla. Polévka baršč má mít 
sladkokyselou chuť.

Zázvorky
500 g hladké mouky, 4 vejce, 500 g mouč-
kového cukru, 1/2 lžičky amonia (1 prášek 
do pečiva), 4 lžičky mletého zázvoru
Hladkou mouku prosejeme. Cukr s vejci tře-
me nejméně půl hodiny. Přidáme mouku, 
amonium (1 prášek do pečiva) a zázvor. Zpra-
cujeme tužší, ale vláčné těsto. Vyválíme plát 
2 mm silný. Formičkou na zázvorky vykra-
jujeme jednotlivé kousky. Klademe je na vy-
mazaný a moukou vysypaný plech. Necháme 
přes noc odpočinout. Druhý den pečeme 
v  troubě do zlatavé barvy (teplota 170 °C, 
10 minut). Zázvorky necháme 14 dnů do 
Vánoc rozležet.

Hřibjanka
70 g sušených hub, 200 g oloupaných bram-
bor, 1,5 l vody, 50 g másla, 50 g hladké mou-
ky, sůl, majoránka
Houby překrájíme na drobnější kousky, za-
lejeme vařící vodou a vaříme do poloměkka. 
Brambory nakrájíme na kostičky, zalejeme 
vodou a  přivedeme k  varu. Přidáme nakrá-
jené houby a  společně vaříme. Zvlášť při-
pravíme zásmažku z másla a mouky, kterou 
osmahneme do světle hnědé barvy, přidá-
me do polévky a dobře promícháme, aby se 
netvořily hrudky. Necháme provařit. Nako-
nec podle chuti dosolíme a  přidáme majo-
ránku.

Slezská vařonka
Předpis na 1 litr: 200 g krupicového cukru, 
3 dl vody, 150 g medu, 3 plátky citronu, 6 dl 
vodky, kousek skořice, 6 hřebíčků, 3 kuličky 
nového koření
Z  krupicového cukru připravíme za stálého 
míchání světlý karamel, do kterého přidá-
me med, zalejeme vodou, přidáme koření 
a  všechno společně povaříme. Přecedíme 
přes plátno, přidáme vodku a znovu prohře-
jeme. Horký nápoj naléváme do sklenic. Do 
každého pohárku můžeme přidat malou lžič-
ku másla.
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Slezská vánoční kuchyně
V  předvánočním čase přinášíme čtená-
řům Slezskoostravských novin inspirace 
do kuchyní.

Region Slezska se vyznačuje mnoha folklórními 
tradicemi a specifickou kuchyní.
Slezská kuchyně vychází z  tradičních surovin 
této oblasti a  kulinářských dovedností mnoha 
generací, předávaných v rodinách z pokolení na 
pokolení.
Tradičními pokrmy slezské kuchyně jsou 
brambory, zelí, hrách, různé kaše, šišky (ha-
lečky), sladká omáčka (bryja). Polévka bývala 
stěžejním pokrmem. Byla to krmě opravdu 
gruntovní. Vařila se nejčastěji česnečka, zvaná 
voďanka, bramborová, nazývaná kobzolan-
ka, zelňačka - kvašnica, vařená z vody, kyselé-
ho zelí, zahuštěná zátřepkou z  mléka, hřibo-
vá polévka - hřibjanka a  též postní polévka 
baršč.
Vánoce ve Slezsku mají být oslavou rados-
ti a  lásky. Štědrý den se nazýval vigilia a  byl 
největším rodinným svátkem. Proto kdoko-
liv přišel na Štědrý den a  na Boží hod, do-
stal jíst a  pít do sytosti. Hospodyně a  hospo-
dář chystali něco dobrého nejen čeládce, ale 
i dobytku. Stejně jako na domácí zvířectvo pa-
matovalo se i na rostlinstvo, především na ovoc-
né stromy, které se oblévaly vodou, v níž se vaři-
ly nebo svařovaly moučníky.
Štědrovečernímu hodování předcházel nejprve 
půst. V  průběhu dne se jedlo málo. Hodová-
ní začalo, až se objevila na nebi první hvězda. 
Množství a  rozmanitost pokrmů závisela na 
možnostech jednotlivých rodin. Všechna jídla 
byla bezmasá, s  výjimkou pokrmů z  ryb. Je-
diným tukem, který se používal, bylo máslo. 

Rybí polévka a rybí pokrmy se začaly podávat až 
koncem 19. století.
Slavnostní večeře začala oplatky s medem, které 
našel každý člen rodiny vedle talíře. Dále násle-
dovala polévka, nejčastěji hrachová, houbová či 
postní polévka baršč (později i  rybí polévka). 
Častým dalším chodem byla sladká omáčka 
bryja, která se podávala nejčastěji s vánočkou. 
Kromě vánoček dělávaly se k večeři i jiné mouč-
níky, pečené nebo vařené. Z nich je právě pro 
Vánoce příznačné pečivo mlékem spařené, kte-
rému se často říkalo opekance nebo pupáky. Ob-
líbeným vánočním cukrovím byly též zázvorky. 
Také ovoce nesmělo chybět na vánočním stole. 
Nebylo to pouze ovoce čerstvé (jablka a ořechy), 
jimiž večeře končí a  podle nichž se také hádá 
osud v příštím roce, nýbrž především ovoce su-
šené (švestky, hrušky a hlavně křížaly z jablek).
Na závěr bych vám všem chtěl popřát pokoj-
né Vánoce a  vyzkoušejte některý z  tradičních 
receptů našich předků.

Zpracoval: Karel Drápal, místopředseda 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 

pobočka Severní Morava a Slezsko

AUTOR. Karel Drápal je každoročním organizátorem soutěže 
Slezský bigos na hradě během Dne Slezské. Foto /Jan Král

RECEPTY



Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou 
zkušeností v oboru a týmem zkušených pracovníků 
nabízíme své služby správy pro Společenství vlastníků 
jednotek a malá bytová družstva v rámci ostravského 
regionu.

Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické, organi-
začně-právní i technické.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh
e-mail: sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554 819 611
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Kdo vymyslí název pro heřmanické pivo?
Hledáme název pro pivo, které se bude 
od příštího roku vařit v novém minipi-
vovaru v Ostravě - Heřmanicích. Půjde 
o  první minipivovar na území obvodu 
Slezská Ostrava.

V objektu restaurace Beseda v Heřmanicích 
už od poloviny letošního roku probíhají sta-
vební úpravy suterénu, kde bude umístěn 
pivovarský provoz. „V  současnosti máme 
konečně vyčištěn sklepní prostor.  Vzhledem 

k  tomu, že pořízená technologie pivovaru 
je poměrně objemná, musela být zvýšena 
světlá výška sklepa. Ačkoliv se to na začátku 
nezdálo, byla tato fáze stavebních úprav do-
cela náročná, protože v dobách socialistické 

výstavby se cementem opravdu 
nešetřilo,“ uvádí autor projektu, 
Lubomír Noga z  Heřmanic. Jak 
už bývá v Heřmanicích zvykem, 
vypomohlo při těchto pracích 
mnoho dobrovolníků a kamará-
dů, s  jejichž pomocí se ze sute-
rénu vynosilo více jak 70 tun be-
tonové suti a stavebního odpadu.
I když ostrý provoz pivovaru má 
být spuštěn v  průběhu příštího 
roku, už během prosince se mo-
hou místní těšit na ochutnávku 

heřmanického piva. „Aktuálně máme ve spo-
lupráci se zavedeným Hukvaldským pivova-
rem přichystánu první várku ležáku, která už 
na Hukvaldech zraje. Jedná se o  světlé pivo 
vařené podle tradiční receptury z výhradně 

českých surovin. Na rozdíl od piv, která jsou 
dnes distribuována velkými pivovary, probí-
há proces klasickým 6 -7 týdenním zracím 
údobím, což se pozitivně projevuje na chuti 
a kvalitě výsledného piva,“ vysvětluje Martin 
Tanistra, novopečený heřmanický sládek.

Pomozte nám!

A trošku oklikou se tak dostáváme k nadpi-
su článku. Rádi bychom naše nové pivo po-
jmenovali tak, aby nejen chutí, ale i názvem 
padlo do noty jak místním, tak i přespolním 
návštěvníkům Heřmanic. Pomozte nám 
s vymýšlením názvu piva! 
Nestyďte se, je to snadné – na webové stránce 
www.pivovar-hermanice.cz najdete přehled-
ný formulář, kde můžete svůj nápad zapsat 
a nechat na sebe kontakt. Ten kontakt je dů-
ležitý: pokud váš název vyhraje, získáte od-
měnu z heřmanického pivovaru.

Za autory projektu 
Ladislav Kručinský

PŘÍPRAVY. Varný kotel na pivo se stěhuje do Heřmanic. Foto/ archiv

2.12.2015 „Vánoční dekorativní dílna“, 13:00 - 18:00 v SVČ
5.12.2015 Mikulášská nadílka I., 10:00 - 12:00 hodin, 

doporučujeme pro děti od 2 do 6 let
5.12.2015 Mikulášská nadílka II., 15:00 - 17:00 hodin, 

doporučujeme pro děti od 5 do 12 let
5.12.2015 „Nenuď se, poznej a tvoř“ 

výtvarná vánoční dílna “Voňavé jehličí“
9.12.2015 „Veselé Vánoce“ 

vánoční přehlídka zájmových kroužků SVČ
11.-12.12.2015 Soustředění mažoretek SVČ
11.12.2015 „Za zlatou metou“ - Plavecká štafeta, 

15:00 - 17:00 hodin, Vodní svět Sareza
12.12.2015 „Vánoční volejbalový turnaj“
14.-18.12.2015 „Nenuď se, poznej a tvoř“, 14:00 - 18:00 hodin, 

vánoční dílny pro veřejnost
15.12.2015 „Tajemný svět barev“ - „Mladý designér“ - slav-

nostní vyhodnocení výtvarné a keramické soutěže
18.-19.12.2015 „Vánoční filmový maraton“ - Mimořádné rošťárny
19.-20.12.2015 „Vánoční pětiboj s přespáním“

Ostrčilova 19, Ostrava, více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Velká cena Ostravy, turnaj ve stolním teni-
se pro amatéry a neregistrované, se koná v nedě-
li 6.12. v areálu TJ Ostrava, prezentace do 8:30 hodin. 
Podrobnosti na www.ostravskypinec.cz

Krátce

■ Psí salon Kunčičky - AKCE - příprava Vaše-
ho psa na zimní období + koupání, úprava psů, kr-
miva, NOVINKA - syrové maso pro psy a kočky! 
Frýdecká 259, areál Pneuservis, tel. 732956743

■ Masáže Kopretina - Modrý pavilon, nabízí různé druhy 
masáží. Masáž pro těhotné, relaxační, lávové kameny, me-
dové, Dornova metoda a další…

 Sl. Ostrava. tel. : 603 909 748, www.masazekopretina.cz
■ Vánoční dárkové poukazy na komplex-

ní ošetření pleti nabízí kosmetické studio Mod-
rá oáza. Poliklinika Modrý pavilon, Slezská Ostrava, 
mobil: 604 166 425.

Inzerce

Prodej palivového dřeva
Smrk:

špalky: 30cm 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

Koruna ze vstupu

Zoologické zahradě Ostrava se díky podpoře vedení statutárního 
města Ostrava i celého zastupitelstva města povedl historický milník 
v podpoře ochrany ohrožených druhů zvířat.
Od 14. října letošního roku, kdy zastupitelstvo města svým usnesením 
jednomyslně podpořilo a schválilo návrh zoologické zahrady, se ZOO 
Ostrava zapojuje do mezinárodního systému podpory záchrany ohro-
žených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze 
vstupu“!
Jak vyplývá z názvu tohoto systému podpory, ze  vstupu každého ná-
vštěvníka ZOO Ostrava poputuje 1,- Kč na speciální účet, který bude 
čerpán výhradě na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně 
ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě. S ohledem na prů-
měrnou roční návštěvnost zoologické zahrady očekáváme, že výše této 
finanční podpory se bude pohybovat okolo 500 tis. Kč ročně.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO
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Pátek 4. 12. 2015 od 14:30 hodin před KD Muglinov 

PROGRAM:

14:30 zdobení vánočního stromečku
15:00 přivítání účastníků akce
15:15 vypouštění balónků
15:20  program pro děti s Pepinem Prckem
16:00 rozdávání předvánočních dárků
16:30  program pro děti s Pepinem Prckem
17:00  ohňostroj

Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek. Přijďte se všichni společně 
pokusit překonat rekord ve vypouštění balónků z roku 2014! Balónky od 
nás obdržíte zdarma těsně před jejich vypouštěním, které se odstartuje 
v celé republice ve stejnou chvíli prostřednictvím rádia Impuls. Více info 
na www.ceskyjezisek.cz.

Pořadatel: SMO, městský obvod Slezská Ostrava
www.slezska.cz
www.ceskyjezisek.cz
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VYPOUŠTĚNÍ

ZVEME VÁS NA DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVÁM,
KTERÉ SE PRAVIDELNĚ KONAJÍ VE SLEZSKOOSTRAVSKÉ GALERII. 

TEMATICKÉ VEČERY
VE SLEZSKOOSTRAVSKÉ GALERII
                       [PROSINEC]

Vstupenky můžete zakoupit v prostorách Slezskoostravské galerie: út - pá 10.00 - 11.30 hodin  / 12.30 - 17.00 hodin
a v den konání akce. Slezskoostravská galerie, Těšínská 35/138,  710 16 Ostrava-Slezská Ostrava, tel.: 599 410 426,

galerie@slezska.cz, více na www.slezskaostrava.cz a na našem facebooku.

1. 12. 2015
úterý v 18.30 hod.

[vstupné 50 Kč]

15. 12. 2015
úterý v 18.30 hod.

[vstupné 90 Kč]

CAFÉ DE CHANSON
Hudebně-poslechový pořad Moniky Horsákové.
Hudba zemí sněhu a ledu, zamyšlení
nad melancholií a krásou severské hudby.
Hostem pořadu bude Zeno Václavík – principál
Staré Arény, kameraman a islandofil.

VEČER S OSOBNOSTÍ
tentokrát se vzácným hostem
Alfredem Strejčkem.

Po dobu konání všech akcí si můžete zakoupit občerstvení, které Vám nabídne 
obsluha pojízdné kavárny Mental Café.

Použité foto z výstavy IN SIGNUM.


