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Do slezskoostravských škol se přihlásilo 144 dětí

Zápisy budoucích prvňáčků
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Během 
měsíce ledna se konaly zápisy 
dětí do prvních tříd čtyř slez-
skoostravských základních škol.

Letos k zápisům přišlo celkem 144 
dětí. Počet budoucích prvňáčků ve 
Slezské Ostravě tak oproti loňské-
mu roku klesl. Loni se přihlásilo 
celkem 185 dětí. Ředitelé základ-
ních škol však upozorňují, že čís-
lo ještě není konečné a počet dětí  
v prvních třídách se může do 1. září 
ještě navýšit.
Děti ve všech školách poznávaly 
barvy, tvary, nebo pohádkové po-
stavy, vykládaly například o svých 
kamarádech. Učitelé tak zjišťovali 
jejich sociální dovednosti.

30 nováčků na ZŠ Chrustova
Do základní školy Chrustova se le-
tos přišlo přihlásit třicet prvňáčků. 
Ve srovnání s loňským rokem jde  

o mírný nárůst. Loni takto přišlo 
celkem 27 dětí.
K zápisům přivedla Lucie Andrýs-
ková z Heřmanic i svoji dceru Da-
nielku. „Na tuto školu jsem chodila 
také, máme to sem nejblíž. Navíc 
škola je úplně super, nemůžu si 
stěžovat,“ svěřila se maminka, je-
jíž dcera právě získala od školy po 
úspěšném zápisu pamětní list.
Děti si mohly vybrat z dárků, které 
pro ně vyrobili starší žáci. Budou-
cí prvňačky, dvojčata Karolínka  
a Kristýnka, si vybraly květiny vy-
robené z drátů a špejlí.
„Bydlíme blízko, na školu máme 
dobré reference,“ zdůvodnili man-
želé Petra a Tomáš Pokorní z Heř-
manic, proč pro své dcery vybrali 
právě tuto školu.

Bohumínská 57 nováčků
Již tradičně se nejvíce dětí z celého 
obvodu přišlo přihlásit do základní 

školy Bohumínská. „Přijali jsme 57 
dětí, od prvního září bychom měli 
otevřít dvě třídy,“ informoval ředi-
tel školy Mgr. Marek Sládeček. Loni 
přišlo k zápisům na Bohumínskou 
76 budoucích dětí. Budoucí prvňáčci 
byli na Bohumínské odměněni mimo 
jiné i speciálními omalovánkami  
s fotem a logem školy na úvodní 
straně. „Budou mít alespoň pěknou 
památku,“ doplnil ředitel Sládeček.

ZŠ Pěší, 2 třídy
Do muglinovské ZŠ Pěší se přihlá-
silo 40 nových žáků, škola s největší 

pravděpodobností otevře po letních 
prázdninách dvě první třídy. Loni  
v září přišlo ještě o deset dětí více. 
Speciálním dárkem pro nově pří-
chozí byla figurka pěšáka jako sym-
bol školy. Dárky vyráběli starší žáci. 
„Na všechny nově příchozí se bude-
me 1. září těšit,“ řekl ředitel školy 
Mgr. Kamil Krahula.

ZŠ Škrobálkova, zatím 17  
příchozích
Na ZŠ Škrobálkova v Kunčičkách 
se letos přišlo zapsat 17 dětí, ředi-
tel školy Mgr. Jiří Smělík uvádí, že 

škola během následujících měsíců 
pravděpodobně získá i další žáky. 
„V září očekávám asi třicet prvňáč-
ků. Otevřeme jednu nebo dvě první 
třídy,“ plánuje Smělík.
Odměnou za návštěvu školy Šk-
robálkova byly pro budoucí prvňáč-
ky sladkosti a také dárky, které pro 
ně vyrobily ve škole starší děti.

/red/

Tradiční novoroční ohňostroj 
sledovaly o silvestrovské půl-
noci stovky nadšených divá-
ků před slezskoostravskou 
radnicí. 

Program začal o mrazivé noci ve 
středu 31. prosince již úderem 23. 
hodiny. Přítomné pozdravila starost-
ka městského obvodu MVDr. Barbo-
ra Jelonková s dalšími členy vedení 
obvodu. 
Hrála reprodukovaná hudba, ve 
stánku bylo k dispozici občerstvení. 
„Je to jediný pořádný silvestrovský 
ohňostroj v Ostravě. Vždycky se na 
Slezskou těšíme,“ řekla Renáta Pe-
trová, která přišla přivítat rok 2015 
před slezskoostravskou radnici s ce-
lou rodinou.
Půlnoční ohňostroj ozářil nebe na 
dlouhé minuty. Pyrotechnici, kteří 
vše řídili z parkoviště u radnice, byli 
za své výkony odměněni dlouhotr-
vajícím potleskem.

„Oceňuji, jak oslavy proběhly v pří-
jemné atmosféře a bez jakéhokoli 
rušivého incidentu,“ konstatovala 
starostka Barbora Jelonková.

/jk/

Slezská Ostrava přivítala rok 2015

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 12. února 2015 
od 9.00 hodin v KD Mu-
glinov, ulice Na Druhém 
č. 4.

ODMĚNA. Dvojčata Karolínka a Kristýnka si odnášejí květiny. FOTO/JAN KRÁL

2015!. Vítání nového roku ve Slezské Ostravě.

ZÁPIS. Danielka na ZŠ Chrustova uspěla, má pamětní list. FOTO/JAN KRÁL

FOTO/JAN KRÁL

Pozvání
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Zateplovala se škola, vznikly nové chodníky, cyklostezky i hřiště

Změny ve Slezské Ostravě v zimních měsících
SLEZKÁ OSTRAVA/ V závěru 
minulého roku byly dokon-
čeny mnohé práce na mateř-
ských školách a základních 
školách městského obvodu  
a na sídlišti Muglinov.

Zateplení a výměna oken bu-
dovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, 
Ostrava-Muglinov
Předmětem díla byly stavební úpravy 
objektu tělocvičny a spojovacího ko-
ridoru Základní školy Ostrava-Mug-
linov, Pěší 1/66, příspěvková organi-
zace, zahrnující kompletní zateplení 
obvodového pláště, zateplení stropní 
konstrukce nad nejvyšším podlažím, 
výměnu oken a vstupních dveří.
K zateplení a výměně oken došlo z dů-
vodů snižování energetické náročnos-
ti, neboť výsledky auditu prokázaly, že 
daný objekt svými tepelně technický-
mi vlastnostmi neodpovídal požadav-
kům současně platných norem.
Projekt byl spolufinancován ze 
strukturálních fondů EU, z Ope-
račního programu Životní prostředí 

(prioritní osa 3, podoblast podpory 
3.2.1 Realizace úspor energie).
Ptačí království na školní za-
hradě – MŠ Frýdecká
Předmětem díla byly úpravy stávající 
zahrady mateřské školy. V rámci pro-
jektu došlo k zásadní úpravě zeleně, 
částečné úpravě zpevněných ploch, 
rekonstrukce pískoviště a umístění 
nových herních prvků do zahrady. 
Hlavní podstatou díla bylo vybudo-
vání venkovního výukového centra 
zahrnující výstavbu učebního altánu  
a vybudování „živého centra“ – sou-
stavy ptačích budek, krmítek a vhod-
ně realizované zeleně, která je dopl-
něna popisky se základními druhy 
ptactva obývajících naše zahrady. 
Došlo tak k vytvoření hnízdních mož-
ností pro ptáky přímo v areálu školní 
zahrady, děti zde mohou pozorovat  
a poznávat ptáky našich zahrad.
Ve výukovém centru probíhá za 
vhodného počasí výuka a také je 
možno zde realizovat venkovní 
akce, které škola pořádá (např. sběr 
kaštanů a žaludů, sběr papíru, tvor-

ba hraček a produktů z přírodních 
materiálů, výukové přednášky s té-
matikou ochrany přírody).
Projekt byl spolufinancování z pro-
středků z Fondu životního prostředí 
města Ostravy.
Regenerace sídliště Muglinov 
– 3. etapa 
Ministerstvo pro místní rozvoj kaž-
doročně vyhlašuje dotační program 
„Podpora regenerace panelových síd-
lišť“. Jeho cílem je poskytování do-
tací obcím na regeneraci panelových 
sídlišť o celkovém počtu nejméně 
150 bytů. Maximální výše dotace činí 
4mil. Kč. Statutárnímu městu Ostra-
va, městskému obvodu Slezská Ostra-
va byla poskytnuta dotace na realizaci 
této etapy ve výši 4 mil. Kč.
Cílem projektu „Regenerace síd-
liště Muglinov“ je zlepšit vybave-
nost sídliště a kvalitu veřejných 
prostranství tak, aby tento prostor 
odpovídal soudobým požadavkům. 
Regenerace sídlištního prostoru za-
hrnuje vybudování dětských hřišť, 
cyklistických stezek, pěších ko-

munikací a rozšíření parkovacích 
ploch. Doplněna bude nová zeleň  
i městský mobiliář. Řešené území 
je vymezeno ze severu ulicí U Kap-
ličky, z východu ulicí Hladnovskou  
a Švédskou, z jihu původní zástavbou 
území a ze západu ulicí Vdovskou. 
Sídliště zahrnuje přibližně 520 bytů  
v panelových domech. Celková plo-
cha zájmového území je 6,46 ha.
Lokalita třetí etapy je vymezena uli-
cemi U Kapličky – vlevo bytovými 
domy u ulice Hladnovská – Švédská 
včetně křižovatek s ul. U Kapličky 
a Křížkovského – v dolní části ulice 
Fojtská a cestou nad rodinnou zá-
stavbou. Obsahovala úpravu zpev-
něných ploch, místních komunikací, 
parkovacích stání, kontejnerových 
stání,  pěších bezbariérových komu-
nikací,  dále zahrnovala vybudování 
nové cyklistické stezky, dvou dět-
ských hřišť, sadové úpravy a dopl-
nění mobiliáře.
Rekonstrukce budovy a okolí 
MŠ Zámostní 31/1126 
V průběhu roku 2014 došlo k roz-

sáhlé rekonstrukci budovy mateřské 
školy a okolí. Předmětem díla bylo 
zateplení obvodového zdiva kon-
taktním zateplovacím systémem, 
zateplení půdního prostoru a výmě-
nou oken a dveří.
V okolí školy byly provedeny sta-
vební úpravy ploch a vjezdu do are-
álu mateřské školy. Veškeré povrchy 
jsou nyní z betonové zámkové dlaž-
by, a to pojízdné i pochůzí tl. 60 mm 
a 80 mm, okapový chodník z dlaž-
dic 500 x 500 x 50 mm. 
Součástí byla také výstavba treláže – 
zdvojeného oplocení z gabionového 
pletiva s výsadbou keřů, které lemují 
plochu pro kontejnery na odpad. Sou-
časně došlo k rekonstrukci oplocení 
školní zahrady. Část oplocení podél 
ulice Dobrovolského a ulice Zámost-
ní byla provedena z prefabrikova-
ných plotových dílců s podezdívkou 
a plotovou výplní z kovových tyčí, 
zbývající část byla oplocena drátě-
ným pletivem na ocelových sloup-
cích.

/red/

Přesně 444 turistů napočíta-
li organizátoři novoročního 
pochodu na slezskoostravské 
haldě Ema.

Letos 1. ledna se konal již desátý 
jubilejní ročník této akce. „Počtem 
lidí jsem příjemně překvapen. Ráno 
mrzlo i pršelo, počasí bylo nepří-
jemné, odhadoval jsem, že dorazí 
maximálně 150 lidí,“ hodnotil počty 
příchozích Herbert Schenker z Klu-
bu českých turistů SSK Vítkovice, 
který každý rok neúnavně výšlapy 
organizuje.
Organizátoři rozdávali příchozím 
pamětní listy, prodávali speciální 
edici odznaků s nápisem Halda Ema 
– ostravský Mount Everest a také 
samolepky. „O všechno byl obrov-
ský zájem,“ doplňuje Schenker.
Každý stý příchozí pak ještě zís-
kal od pořadatelů dárek, kterým 
byl krokokoměr. Ten si z Emy le-
tos odnesla také šestašedesátiletá 
Radana Sládečková z Hrabůvky. 

Byla turistkou s pořadovým čís-
lem 300. „Chodím tady každý rok. 
Běžně chodívám také na Lysou 
nebo na Smrk, ale po Silvestru 
se člověku nikam daleko nechce  
a halda Ema úplně stačí,“ smála 
se. Přiznala, že vlastní krokoměr 
už jako zkušená turistka doma má. 
„možná budu teď krokoměry stří-
dat,“ uvažovala.
Na haldu Ema dorazil i se vzdále-
ných Kostomlat nad Labem turista 
Zdeněk Duběnka. Přivezl s sebou 
neobvyklý předmět. Vyznamenání 
od prezidenta republiky Miloše Ze-
mana, které získal 28. října 2014 na 
pražském Hradě.
„Pan prezident mne vyznamenal 
za bezplatné odběry krve a krevní 
plazmy. Mám jich za sebou již 550,“ 
vysvětloval Duběnka. Medaili za 
zásluhy I. stupně přivezl do Ostravy 
ukázat přátelům. „S klukama z turis-
tiky se známe už dlouho, na výstup 
na Emu jezdím s manželkou Karlou 
pravidelně každý rok,“ svěřoval se  

vyznamenaný za zásluhy o stát.
Klub českých turistů eviduje i nej-
mladšího účastníka novoročního 
výšlapu. Tím byla letos ještě ani ne 
tříměsíční holčička, kterou její rodi-
če dopravili na Emu v kočárku.

Zatím nejvíce turistů dorazilo na 
Nový rok na Emu v roce 2013. Do-
sud nepřekonaný rekord vytvořilo 
1065 účastníků.
Další výšlap na 315 metrů vysokou 
haldu Ema organizují turisté opět 

již v neděli 12. dubna. Ve středu  
8. dubna má svátek právě Ema a tu-
risté chtějí nedělním výšlapem tento 
svátek oslavit. Pochod dostal název  
S Emou na Emu.

/jk/

Celkem 444 turistů novoročně na Emě, další výšlap 8. dubna

ZŠ PĚŠÍ. Zateplena tělocvična a spojovací koridor. MŠ FRÝDECKÁ. Nové hrací prvky, úpravy zahrady. 

REGENERACE MUGLINOV. Vznikly chodníky, cyklostezky i hřiště.

MŠ ZÁMOSTNÍ. Nový plot, okna i zateplení. FOTO/JAN KRÁL

NOVÝ ROK 2015. Celé rodiny stoupaly 1. ledna na nejvyšší vrchol Slezské Ostravy. FOTO/JAN KRÁL

V současné době zjišťujeme ná-
zory obyvatel k projektům. Své 
podněty posílejte na: 
ismidakova@slezska.cz. Do příš-
tích čísel chystáme články s využi-
tím názorů místních obyvatel.
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Muzeum Jantarové stezky, amfiteátr i lávka pro cyklisty a pěší

Slezskoostravský hrad 2015
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Výraz-
nými změnami prochází oko-
lí Slezskoostravského hradu. 
Vznikají nové zelené plochy, 
lávka i tramvajová zastávka.

Revitalizace okolí hradu od ulice Pod-
zámčí až k ulici Těšínské má být do-
končena již v jarních měsících. „V prů- 
běhu května a června bychom si měli 
celé území převzít a začít se o něj 
starat. A to jak technicky, tak progra-
mově,“ říká Karel Burda, ředitel spo-
lečnosti Ostravské výstavy a.s., která 
spravuje Slezskoostravský hrad.
 „V areálu roste nový velký amfiteá-
tr i zatravněné plochy. „V amfiteátru 
lze postavit pódium, kde může hrát 
hudba nebo divadlo,“ plánuje ředitel 
Burda. Areál podle něj určitě využijí 
děti na koloběžkách i kolech, v zimě 
zase na sáňkách i na lyžích. „V zimě 
by tudy mohla vést také běžkařská 
trasa,“ doplňuje Burda.
Území mezí ulicemi Podzámčí a Tě-
šínskou je revitalizováno z rozpočtu 
ministerstva financí z programu na 
zahlazování důlních škod.
Do míst blízko Těšínské ulice se má 
stěhovat také areál Miniuni, který nyní 
stojí na výstavišti za řekou na moravské 
straně Ostravy. Termín stěhování zatím 
není jasný. Vše záleží na tom, zda se 
společnosti Ostravské výstavy poda-
ří získat dotaci ze statutárního města 
Ostravy na výstavbu obslužné budovy  
a také na oplocení celého areálu.
„Miniuni plné modelů zmenšených 
světově známých staveb od egypt-
ských pyramid po Eiffelovu věž spo-
lu s novým přírodním amfiteátrem 
a hradem vytvoří pro návštěvníky, 
zejména rodiny s dětmi, v podstatě 
dokonalý komplex,“ uvádí Burda.
Nezapomíná se ani na parkování.  
V okolí hradu budou stovky parko-
vacích míst obdobně jako před začát-
kem rekonstrukce celého prostoru.

Otevřeno 14. února.  
Masopustem
V lednu a počátkem měsíce února pro-
chází Slezskoostravský hrad velkým 

úklidem. Čistíme, malujeme, všechno 
se dává do pořádku,“ říká Burda. Prv-
ní velkou akcí, kterou se hrad v roce 
2015 otevře návštěvníkům, se stane 
tradiční Masopust v sobotu 14. úno-
ra. Masopustní rej spojený s nabídkou 
zabíjačkových specialit pokaždé spo-
lehlivě zaplní hradní prostory.
Jen v loňském roce navštívilo hrad 
140 tisíc návštěvníků. „S tímto čís-
lem jsme velmi spokojeni,“ konstatu-
je Burda. V tomto roce chtějí na hradě 
mimo jiné otevřít muzeum věnované 
Jantarové stezce. Autorem myšlenky 
je historik ostravského muzea Mgr. 
David Majer. Své místo má muzeum 
najít napřed v galerii hradu, později 
by se mohlo přestěhovat i do větších 
prostor. Stavební úpravy galerie za-
čnou už v průběhu jarních měsíců.
„Chceme také zvyšovat informo-
vanost návštěvníků o hornické čin-
nosti, která ve Slezské Ostravě dříve 
probíhala. Vystavujeme na hradě 
kusy uhlí a najde se spousta dětí, 
které se diví, co to vlastně je. Uhlí  
u nás vidí poprvé v životě,“ vysvět-
luje Burda, který dodává, že pro-
gram hradu bude i nadále zaměřen 
zejména na rodiny s dětmi.
K atraktivitě areálu letos přibude  
i jeho lepší dostupnost. U hradu již 

vyrostla nová tramvajová zastávka 
nazvaná U Hradu, po které jezdí lin-
ky číslo 4 a 12 směrem na Hraneč-
ník. Zastávka má být zprovozněna  
v následujících týdnech.

K hradu se pěší od nové tramvajové 
zastávky, ale také cykloturisté při-
jíždějí směrem z Kunčic, dostanou 
přes novou lávku, která v zimních 
měsících vyrostla přes řeku Lučinu. 

V těchto týdnech má být lávka kolau-
dována. Stavba lávky i nové zastávky 
je součástí městského projektu Cyk-
lostezky úsek Seidlerovo nábřeží.

/jk/

Charita Ostrava v rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny a Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost zdarma účasti na semináři 
Jak pečovat o nemocného člověka  
v domácím prostředí. 
Na společném setkání s profesio-
nálními zdravotními sestrami se do-
zvíte, jak zvládnout péči o člověka 
se sníženou pohyblivostí, a získáte 
související informace ze zdravotní  
a sociální oblasti.

Praktické ukázky
Získáte informace o tom, jak se ne-
mocnému podává strava, tekutiny 
a léky, jak se prování osobní hygi-
ena či polohování, jako prevence 
vzniku proleženin. Proběhnout také 
praktické ukázky. Rovněž máme 
připraveny informace o možnostech 
získávání příspěvku na péči nebo 
využívání kompenzačních pomů-
cek, které mohou být nápomocné 
při naplňování potřeb nemocného 
člověka. 

Kompenzační pomůcky je možno 
zapůjčit v Charitní hospicové porad-
ně, katalog pomůcek a další infor-
mace můžete nalézt na webu Charity  
Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Hospic svatého Lukáše
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, 
nejbližší termín je 19. 2. 2015 od 
14.00 hod. v budově Hospice sv. 
Lukáše, ul. Charvátská 8, Ostrava- 
Výškovice. 
Na školení se, prosím, přihlaste pře-
dem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 
nebo e-mailem: cho.hospicova.po-
radna@charita.cz. 
Těšíme se na Vaši účast!

Bezplatný seminář: jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

LÁVKA. Nová cesta pro pěší a cyklisty přes Lučinu.
U HRADU. Nová tramvajová zastávka. 
FOTO/JAN KRÁL

AMFITEÁTR. Přírodní valy u hradu. FOTO/JAN KRÁL

FOTO/JAN KRÁL

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ  
HOSPICOVÁ  
PORADNA
Charvátská 8,  
Ostrava-Výškovice

 

                     
 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého?
V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice a ošetř. služby Vám 
nabízíme možnost seznámit se s tím 

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního 
člověka. Nabízíme informace a praktické ukázky například z těchto oblastí:
• podávání stravy, tekutin a léků
• pomoc při osobní hygieně
• polohování a prevence proleženin
• výměna lůžkovin
• kompenzační pomůcky a jejich půjčování 
• jak si požádat o příspěvek na péči atd.
Praktické ukázky je možné po domluvě předvést i přímo ve vaší domácnosti.
Místo: Hospic sv. Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře), Charvátská 8, Ostrava-Výškovice
Kdy: 19. února 2015, 14.00–16.00 hod. (další termíny možné stanovit dle zájmu)
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, Mgr. Markéta Štěpánová, 
tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz, 
www.ostrava.charita.cz • Těšíme se na Vás! 

Projekty „Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy“ a „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ byly podpořeny z Programu 
švýcarsko-české spolupráce.

Naše organizace byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Státního rozpočtu ČR.
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Závěrem loňského roku se MŠ Ko-
merční podařilo dokončit realizaci 
projektu „Hrajeme si v přírodě“.  
V minulých letech jsme na školní 
zahradě vybudovali naučnou stezku 
s krmítky a budkami pro živočichy 
z dané lokality, ptáky, hmyz, ježky. 
Nyní se nám podařilo dokončit plá-
novaný záměr komplexně využívat 
naši školní zahradu pro naplňová-
ní cílů environmentální výchovy  
v souladu s naším vzdělávacím pro-
gramem, který děti vede k odpověd-
nému vztahu k přírodě.
Nově upravené plochy byly osa-
zeny jehličnatými nebo listnatými 
stromy a keříky, vznikla tzv. motý-
lí louka, která svými květinami 
přilákala na naši zahradu spoustu 
motýlů i jiného hmyzu, který děti 
mohou pozorovat z bezprostřední 
blízkosti.
Do prostor zahrady byly umístěny 
herní prvky pro pozorování a zkou-

mání rostlin a pokusy přímo v příro-
dě. Jednotlivá stanoviště byla označe-
na informačními tabulemi a popisky. 
Všechny prvky byly realizovány  
z přírodních materiálů, které zapa-
dají do živé přírody.
Naši naučnou stezku a přírodní zá-
koutí budou mít možnost také na-
vštívit i děti z okolních mateřských 
škol a základní školy, dovědět se 
spoustu zajímavosti o přírodě a na-
učit se přírodu neničit. Právě před-
školní a mladší školní věk je pro 
vytvoření vztahu k přírodě určující, 
protože přímé pozorování a přiroze-
ný styk s přírodou jsou nenahradi-
telné.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo 
vytvořit podnětné prostředí školní 
zahrady umožňující dětem nejen 
aktivní hry, ale i pozorování a zís-
kávání nových poznatků v oblasti 
environmentální výchovy.
Projekt „Hrajeme si v přírodě“ byl 

realizován za finanční podpory sta-
tutárního města Ostravy.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční  
a výbor Občanského sdružení Mláďata

Koncem minulého roku skončila tří-
letá spolupráce Diecézní charity os-
travsko-opavské a školy v Kunčič-
kách. Škola a Charita mají společný 
cíl. Pomáhat slabším a vzdělávat.  
A proto byl realizován projekt „Cesta 
k úspěchu“, který pomáhal slabším 
žákům naší školy vyrovnat se s těž-
kostmi a úkoly spojenými s učením. 
Do školy přišla pracovat paní asis-
tentka Zdenička. Pomáhala dětem, 
učila je romsky, psala s dětmi úkoly, 
ve třídě pomáhala potřebným. A jsme 
rádi, že paní Zdenička s námi zůstává 
i po skončení projektu a bude s dětmi 
pracovat i nadále.
Dále paní učitelky nabídli spolu-
práci rodičům dětí s hendikepem  
a děti přicházely doučovat pracovni-
ce Charity.
Dodnes vzpomínáme s úsměvem na 
žáka utíkajícího před vyučujícím. 
Trvalo to delší dobu, než i ti nejza-
rytější pochopili, že se vše děje pro 

jejich dobro. A o to jsou sladší plody 
úspěchů. Dětí i dospělých.
Nesmíme zapomenout i na materiál-
ní stránku projektu. Škola si mohla 
dovolit zakoupit věci, na které by za 
normálních okolností mohla zapo-
menout.
Projekt pomohl položit dobrý základ 
vzájemné spolupráce všech zúčast-
něných. Víme, o koho se můžeme 
opřít a na koho spolehnout. Věříme 
v další spolupráci. Vždyť máme spo-
lečné krédo. Vzdělávat a pomáhat.

Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova

Po několika letech úsilí o zkvalitně-
ní výuky cizích jazyků se i na naší 
škole podařilo obohatit výuku ang-
lického jazyka přítomností rodilého 
mluvčího. Stalo se tak díky projektu 
„Rodilý mluvčí do škol“ ve spolu-
práci s jazykovou školou Hello. Pan 
Emanuel Aisu pochází z Keni. Naše 
děti z 6 až 9 ročníku se s ním v rám-
ci povinné výuky angličtiny setká-
vají vždy jednu hodinu týdně. 
 Z počátku panovaly u žáků obavy, 
že si s Emanuelem nebudou ro-
zumět. Po prvních hodinách však 
strach opadl a sebevědomí děti na-
rostlo. Dnes se na výuku těší a jsou 
zvědavé, co jim Emanuel připraví. 
Ať už je to prezentace o jeho rodné 
zemi, o jeho studiu, o jeho zážitcích 
z cest nebo jen o běžných denních 
situacích. Děti poslouchají a posléze 
se dotazují a diskutují. A ani nevní-
mají, že se přitom učí …. 
Pan Emanuel Aisu je velmi rád 
mezi našimi dětmi a pobyt v ČR 
bere jako své poslání. Aby umožnil 
i mladším dětem učení s rodilým 

mluvčím, otevřel pro ně v rámci 
volnočasových aktivit ve školní 
družině dva kroužky. Přihlásili se 
do něj ti nejmenší, prvňáčci a děti 
z našich druhých a třetích tříd. Má 
pro ně připraveny nejrůznější akti-
vity, hry, písničky, říkánky a další. 
Komunikace v těchto hodinách je 

úžasná, děti se dorozumívají jed-
nak slovíčky, která se už naučily 
nebo věc ukáží či nakreslí obrá-
zek. Během jejich setkání panuje 
přátelská atmosféra a nás těší vidět 
takový zájem dětí učit se mluvit 
anglicky.

Mgr. Barbora Šlofarová, ZŠ Bohumínská

V dnešní době je velmi důležité 
vést děti ke sportu. A protože sama 
mám sport moc ráda, vedu krou-
žek Mladí sportovci. Po otevření 
Vánočního kluziště na Masaryko-
vě náměstí jsme se rozhodli vy-
zkoušet si led. Děti byly nadšené. 
Některé stály na bruslích poprvé. 
Pády je neodradily a již po hodině 
byl vidět velký pokrok a odhodlání 
jít bruslit znovu. Tentokrát třeba se 
svými rodiči, kteří nám při této vy-
dařené akci pomáhali a patří jim za 
to velký dík.

Mgr. Renáta Pánková, ZŠ Pěší

V adventním čase děti z MŠ v Os-
travě-Kunčičkách na ulici Nástupní 
nelenily a rozdávaly radost i potěše-
ní nejen rodičům, babičkám, dědeč-
kům...
A to buď na Mikulášské besídce v ma-
teřské škole, nebo v Armádě spásy, 
kde svým programem, dárečky a přá-
ním k Vánocům potěšily seniory. 
Také pomáhaly zdobit vánoční strom 
u kostela a byly popřát i v místní 

knihovně a tímto zároveň poděko-
valy knihovnicím za hezké pořady, 
zvláště paní Andrejce Irglové, kte-
rá má pro děti vždy něco naučného 
připravené. Děti byly také pozvány 
na Mikulášskou nadílku do hasičské 
zbrojnice a celé toto předvánoční 
období završily  účastí na školní akci 
Vánoce nanečisto. Odměnou jim 
byly sladkosti a drobné dárky.

Kolektiv MŠ Nástupní

Po roce nám opět nastalo oblíbené 
a již tradiční spaní ve škole. Před-
vánoční „Pelíškování“ bylo zahá-
jeno společným pečením cukroví, 
následovala ochutnávka a balení 
výslužky rodičům. Po svačince si 
děti zasoutěžily a zatančily. Ve ve-
černích hodinách si pochutnaly na 
pizze. A na závěr byla pro děti při-
pravena stezka odvahy.

Samozřejmě nemohla chybět po-
hádka na dobrou noc, písnička a po-
líbení na čelíčko.
Kromě hezkých zážitků získaly 
děti spoustu sladkých odměn, di-
plom a svítící náramky, se kterými 
pak spokojeně usínaly.

Mgr. Pánková Renáta  
a Mgr. Vykoukalová Kateřina, ZŠ Pěší

Hrajeme si v příroděKus dobré práce pro děti

Anglický jazyk tak trochu jinak

Na bruslíchAdvent v MŠ Kunčičky Pelíškování druháčků

PROJEKT. Cesta k úspěchu v základ-
ní škole Škrobálkova. FOTO/ARCHIV

PŘÍRODA. Motýlí louka v zahradě 
mateřské školy. FOTO/ARCHIV

NÁSTUPNÍ. V mateřské škole v Kunčičkách se rozdávala radost i potěšení. 
FOTO/ARCHIV 

PELÍŠKOVÁNÍ. Oblíbené spaní ve škole. BRUSLAŘI. Nejmenší vyrazili na led. 
FOTO/ARCHIV

FOTO/ARCHIV

ANGLICKY. Rodilý mluvčí Emanuel Aisu v ZŠ Bohumínská. FOTO/ARCHIV

POZVÁNKA
na 

Školní ples
Základní školy Ostrava – Slezská Ostrava, 

Bohumínská 72/1082, p.o.

VI. ročník
v sobotu 28. února 2015 od 19.00 hodin

v prostorách Kulturního domu Muglinov,
Na Druhém 358/4, Slezská Ostrava - Muglinov

Vážení rodiče a příznivci školy, přijměte naše srdečné pozvání 
a přijďte strávit příjemný večer plný zábavy a tance.

Cena vstupenky … 100,- Kč
Cena vstupenky s místenkou … 200 ,- Kč (včetně večeře)

Mgr. Marek Sládeček Petr Pyka
ředitel školy předseda SRPŠ



strana 5 • únor 2015 • Slezskoostravské noviny

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ve čtvr-
tek 5. února v 17 hodin bude 
ve Slezskoostravské galerii 
zahájena výstava Domácí úko-
ly, která vznikla ve spolupráci  
s pražskou Galerií La Femme.

„Vystavena budou díla Jiřího Ander-
le, Michaela Rittsteina, Borise Jirků, 
Tomáše Hřivnáče, Davida Vávry, An-
tonína Sládka, Zdeňka Jandy, Milana 
Chabery a mnoha dalších,“ informuje 
galeristka Mgr. Věra Vahalíková.
Pražská Galerie La Femme zadá-
vá významným českým výtvarným 
umělcům takzvané Domácí úkoly na 
předem dané téma již od roku 2000.
Prvním z takovýchto úkolů bylo 
téma Žena a fotografie. Námět vznikl 
podle fotografie Jana Lipiny z roku 
1977, na které žena hledí ze tmy  

a přes své rameno upírá pohled do 
světlé zahrady. Tento Pohled na zá-
pad, jak byla fotografie později na-
zvána, se stal motivací pro zadání té-
matu Pocta jedné fotografii. Projektu 
se zúčastnili například Josef Mžyk 
se svým obrazem Interiér, Michael 
Rittstein s obrazem Třpyt nebo Jan 
Souček s dílem Příroda u okna.
Dalším námětem byl slavný obraz 
Edouarda Maneta Snídaně v trávě. 
Výtvarníky provokoval k nejrůzněj-
ším variacím a asociacím, a byla tak 
vytvořena mnohdy vtipná díla jako 
například Snídaně starých pánů od 
Aloise Mikulky nebo Snídaně v ma-
rihuaně Jiřího Šorma.
Navazovaly i další Domácí úkoly, 
jejichž zadání znělo Malá pocta vel-
ké Edith, Venuše, Žena a automobil, 
Mona Lisa, Žena, víno, zpěv, Vyhná-
ní z ráje, S vodou mě baví svět, Au-
toportrét, Avignonské slečny, Žena 
v zajetí techniky, Srdeční záležitost, 
Žena v pohybu, Žena a zvíře, Cher-
chez La Femme, Žena a architek-
tura, Z jeviště, Český advent, Žena  

a móda, Pocta Bohumilu Hrabalovi.
„Na výstavě ve Slezskoostravské  
galerii budou moci návštěvníci 
zhlédnout díla ze všech dosavadních 
Domácích úkolů, a také obrazy z vel-
ké výstavy Pocta Bohumilu Hraba-
lovi, která byla vystavena v Praze 
na Staroměstské radnici, v Českém 

centru Budapešti, v Pražském domě  
v Bruselu, Prievidzi, Kroměříži a na  
dalších místech. Akce se konala  
u příležitosti 100. výročí narození 
Bohumila Hrabala v roce 2014,“ 
upřesňuje Věra Vahalíková.

„Představí se zde také zcela nový 
Domácí úkol, který je v roce 2015 
věnován tématu zimních sportů,“ 
doplňuje.
Výstava bude otevřena do 31. března.

/jk/

Únorová výstava ve Slezskoostravské galerii. Anderle, Rittstein a další

Domácí úkoly Galerie La Femme

WWW.KMO.CZ OBVOD 2
OD 16. DO 20. ÚNORA 2015 
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ!

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Znáš význam křestních jmen? 
znalostní test 
únor │ během půjčování
Večerníčkový velký test – Večer-
níček slaví 50. let, ověř si znalosti 
únor │ během půjčování
Masopustní maškary 
výtvarná dílna – výroba masek 
pondělí 16. 2. │ během půjčování
Klub Hladnýsek – setkání knihov-
nického klubu pro děti předškolní-
ho věku a jejich rodiče 
Dáreček pro maminku 
pondělí 23. 2. │ 15 – 16.30 
Výstavy
Večerníček slaví 50. let  
únor │ během půjčování
50 let dává dobrou noc! – Večer-
níček slaví kulatiny! – výstava knih 

únor │ během půjčování
S povídkou mne to baví 
výstavka, nabídka knih  
únor │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz 
tel.: 599 522 200, 602 191 200

VRBICKÁ 133 I HEŘMANICE
Dobrou noc – pohádky z Večer-
níčků – zábavný test pro děti 
celý měsíc | během půjčování
Záložky – prázdninová výtvarná 
dílna pro děti 
úterý 17. 2. | během půjčování
Postřeh 
zábavné odpoledne s knihou 
celý měsíc | během půjčování
Zvířátka v pohádkách 
malá výstavka knih 
celý měsíc | během půjčování
hermanice@kmo.cz 
v úterý tel.: 603 386 675

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Zvířecí rekordy 

soutěžní test pro děti  
únor | během půjčování
Komiksová koláž – výtvarná dílna  
každý únorový čtvrtek | 13 – 15
Jméno – město! turnaj v oblíbené hře 
každé pondělí | 13 – 15
První čtení 
výstavka oblíbených leporel a knih 
pro nejmenší 
únor | během půjčování
NEJ v přírodě – tematická nástěnka 
únor | během půjčování
Curriculum vitae slavných 
výstavka knih 
únor | během půjčování
Stříbrné plátno 
soutěžní test pro dospělé 
únor | během půjčování
Dámský čtenářský klub 
první setkání v roce 2015 
středa 25. 2. | 8.30 – 11
kuncicky@kmo.cz 
tel.: 599 522 216

Únor v knihovnách Slezské Ostravy

Okrašlovací spolek Za krás-
nou Ostravu připomenul ori-
ginálním způsobem ve středu 
7. ledna výročí 104. narozenin 
slezskoostravského rodáka  
a spisovatele Zdeňka Jirotky.

Zdeněk Jirotka /7. 1. 1911 Slezská 
Ostrava – 12. 4. 2003 Praha/ se nej-
více proslavil svým románem Sa-
turnin. V něm slavný sluha popisuje  
i koblihové přestřelky, kterými se or-
ganizátoři při vzpomínání na Jirotku 
inspirovali. Slavnost nazvali Satur-
nálie – slavnost létajících koblih.
Součástí happeningu byla vernisáž 
přinesených koblih i čtení z Jirotko-
va Saturnina. Společnost se vydala na 
Keltičkovu ulici do míst, kde Zdeněk 
Jirotka ve svých mladých letech byd-
lel. Na sloup veřejného osvětlení or-
ganizátoři oslav připevnili informační 
plakát připomínající spisovatele.

„Zdeněk Jirotka se narodil v domě 
na Zámostí 18 v místech dnešního 
náměstí Jurije Gagarina, v domě, 
který již dnes nestojí,“ připomně-
la ředitelka Archivu města Ostravy 
PhDr. Blažena Przybylová. Rodina 
se poté přestěhovala na dnešní ulici 

Keltičkovu, do dnes rovněž již nee-
xistujícího domu s číslem popisným 
326.
„V připomínání Zdeňka Jirotky by-
chom rádi pokračovali i v dalších le-
tech.“ doplnila ředitelka archivu.

/jk/

Městský obvod Slezská Ostra-
va Vás zve na koncert, který se 
uskuteční v obřadní síni slez-
skoostravké radnice 10. 2. 2015.

Viviana Sofronitsky je klavíristka 
ruského původu, dcera ruského piani-
sty Vladimira Sofronitského. Narodi-
la se v Moskvě, kde získala i hudební 
vzdělání. V roce 1989 se přestěhova-
la do USA, o rok později do Kanady. 
Od roku 2001 žije v Česku po boku 
výrobce historických klavírů Paula 
McNultyho. Je pravidelným hostem 
řady mezinárodních hudebních fes-
tivalů v Nizozemí, Německu, Belgii, 
Dánsku, Francii, Polsku či na Slo-
vensku. Získala ceny na významných 
klavírních soutěžích v celém světě, 
ale její specializace směřovala stále 
více k věrné interpretaci klavírní li-
teratury minulosti a to až do té míry, 
že hudbu minulých století hraje na 
věrné kopie nástrojů, jaké používali 

Mozart, Chopin nebo Liszt a které na 
její vystoupení dopravuje tým výrob-
ce Paula McNultyho.
Pro své vystoupení si zvolila hudbu 
období raného klasicismu (C. Ph. E. 
Bach, J. Haydn, W. A. Mozart), kterou 
bude interpretovat na nástroji vyrobe-
ném podle originálu firmy Johannes 
Andreas Stein z roku 1788 a skladby 
M. Clementiho, L. van Beethovena  
a F. Mendelssohna-Bartholdyho, které 
zahraje na nástroji vyrobeném podle 
originálu firmy Anton Walter z roku 
1792, který je jiné konstrukce a jeho 
zvuk více odpovídá období pozdního 
klasicismu.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakou-
pit ve Slezskoostravské galerii v úterý 
až pátek od 10 do 17 hodin (polední 
přestávka 11.30 až 12.30) a v sobotu  
a neděli od 10 do 16 hodin. Telefonické 
dotazy zodpovíme na tel. 599 410 426 
nebo 599 410 081.

/red/

Saturnálie – slavnost létajících koblihKoncert na radnici

DOMÁCÍ ÚKOLY. Adventní čas. Milan Chabera.

SATURNÁLIE. Okrašlovací spolek připomněl Zdeňka Jirotku. FOTO/JAN KRÁL

MYŠ NA LYŽÍCH. Jiří Slíva.
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Začala revitalizace sportovního areálu 

Mimořádná Valná hromada TJ Kunčičky
KUNČIČKY/ Dne 15. prosince 
2014 se v areálu sportoviště 
v Ostravě-Kunčičkách ko- 
nala mimořádná Valná hro-
mada Tělovýchovné jednoty 
Kunčičky. 

Mimořádná byla z několika dů-
vodů. Jednak jejím hlavním pro-
gramem bylo dodatečné schválení 
hospodaření za uplynulý rok, kte-
ré skončilo mírným přebytkem, 
ale hlavně se mohlo konání valné 
hromady vrátit zpět do rekonstruo-
vaného sálu budovy areálu sporto-
viště. Na programu valné hromady 
bylo také zhodnocení činnosti no-
vého vedení TJ Kunčičky a návrh 
činnosti na příští rok.
Přítomní členové valné hromady 
mohli posoudit sami, jak se no-
vému vedení jednoty podařilo za 
několik měsíců realizovat jejich 

plány – stabilizace financování 
činností a provozu areálu jednoty, 
z oprav pak vzpomeňme vymalo-
vání všech místnosti areálu, byla 
položena nová podlaha v sále, bylo 
částečně vyměněno nevyhovující 
topení.
„Přesto všechno, jsme ale jen na za-
čátku revitalizace areálu,“ zhodno-
til ve svém vystoupení Jiří Horák, 
předseda výkonného výboru TJ 
Kunčičky. „Uvnitř budovy chceme 
dokončit rekonstrukci topení, včet-
ně výměny kotle a opravy rozpa-
dajícího se komínu. Nejviditelněj-
ší změny však čeká areál zvenku. 
Chceme obnovit zničené oplocení 
areálu, částečně zrekonstruovat 
trávník hřiště, dokončit zateple-
ní budovy a zkrášlit okolí areálu. 
Jak rychle se nám podaří tyto akce 
zrealizovat, však záleží hlavně na 
financování. Členské příspěvky 

vybrané od členů TJ postačují na 
provoz oddílů, takže i v tomto roce 
budeme žádat o granty a sponzor-
ské dary.“
Kromě zajištění běžných činnos-
tí oddílů volejbalu by chtělo nové 
vedení TJ začít naplno využívat 
trávníkové hřiště areálu, a to k pro-
nájmu jiným fotbalovým oddílům  
a také k pořádání podnikové ligy fi-
rem působících v Kunčicích a Kun-
čičkách.
Je pěkné, že vedení TJ nezapomí-
ná na ty, kteří stáli za úspěchy TJ 
Kunčičky v minulosti. Na valnou 
hromadu pozvali několik zaslouži-
lých členů TJ Kunčičky. V samém 
závěru pak předseda TJ Jiří Horák 
popřál k dlouholetému členu jedno-
ty Oldřichu Kolářovi k jeho deva-
desátým narozeninám, a předal mu 
drobný dárek.

/red/

Žáci třetích ročníků ZŠ Chrustova 
se za doprovodu pana učitele Ale-
še Bohanuse zúčastnili miniházené  
v Polance nad Odrou.
Žáci byli rozděleni do dvou týmů 
– třída 3. A pod krycím názvem 
„Zelenina“ (třídní učitelka paní 
Ambrosová) a třída 3. B „Ovoce“  
(třídní učitel pan Bohanus).

Tým „Zelenina“ soutěžil ve skupině 
A a podařilo se mu vybojovat krás-
né třetí místo. Tým „Ovoce“ soutě-
žil ve skupině B a podařilo se získat 
dokonce ocenění nejvyšší: 1. místo!
Obě družstva si vedla velmi dobře. 
Gratulujeme k výkonům a za úžas-
nou reprezentaci!
Mgr. Radim Motyčka, ředitel ZŠ Chrustova

Ve dnech 2. a 9. listopadu se konal 
výcvik Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Ostrava-Heřmanice 
v areálu Důl Heřmanice v budově 
bývalé pošty. Cílem výcviku byla 
aplikace znalosti získaných v teo-
retické části odborné přípravy členů 
jednotky.
Jednotka nacvičovala vytvoření 
útočného vedení do druhého podla-
ží a vyhledání osoby v zakouřeném 
prostoru a vytvoření útočného vede-
ní po nastavovacím žebříku do dru-
hého podlaží. Na programu byl také 
výcvik v dýchací technice, práce  
v protichemických oblecích se zá-

sahem na nebezpečnou látku a také 
vytvoření zjednodušeného dekonta-
minačního stanoviště.
Po výcviku bylo možné konstatovat, 
že členové jednotky jsou schopni 
své znalosti použít v praxi.
Děkujeme městskému obvodu Slez-
ská Ostrava za umožnění provádění 
výcviku. 
Během února chystáme výcvik na 
zamrzlé hladině rybníka. Jen doufá-
me, že nastane taková zima a rybník 
opravdu zamrzne.
Více na www.jsdhhermanice.wbs.cz.

Petr Kos, Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Heřmanice

Na přelomu roku se konaly v kob-
lovské hospůdce „U Pepy“ a v anto-
šovické požární zbrojnici turnaje ve 
stolním tenise, kterých se zúčastnily 
všechny kategorie dospělých, bez 
rozdílu pohlaví. Muži a dvě ženy se 
spolu utkali ve vzájemných kláních 
a svedli často vyrovnané souboje. 
Poděkování patří hlavně organizáto-
rům turnaje v Koblově a to Josefovi 
Mužíkovi a Karlovi Mrázkovi. Tur-
naj v Antošovicích pořádal, jako ka-
ždoročně, Sbor dobrovolných hasičů 
Antošovice a obou zmíněných klání 
se zúčastnilo 36 hráčů. Vítězem kob-
lovského turnaje se stal Tomáš Pla- 
ček, druhé místo obsadil Emil Fekete  
a bronz získala Zdenka Dybalová.
Vyhlašovací ceremoniál v Anto-
šovicích byl dramaticky přerušen 
z důvodu zásahu jednotky SDH  
v Antošovicích, kdy v průběhu vy-
hodnocení turnaje členové zásaho-
vé jednotky a zároveň hráči turnaje 

prokázali profesionální přístup při 
hašení vznítícího se komínu rodin-
ného domu v katastru obce. Prven-
ství na turnaji v Antošovicích získal 
místostarosta Slezské Ostravy Ma-
rio Lička, stříbro si odnesl horký fa-

vorit turnaje Tomáš Jalowiec a třetí 
příčku obsadil Emil Fekete.
Všichni se již těší na odvetné zá-
pasy na velikonočním turnaji ve 
čtyřhrách v Antošovicích.

Mgr. Marcela Schullová

Výhra žáků ZŠ Chrustova v miniházené

Výcvik heřmanických hasičů Tradiční turnaje ve stolním tenise

TJ KUNČICKY. Valná hromada v rekonstruovaném sále. Jubilant Oldřich 
Kolář uprostřed s hůlkou. FOTO/ARCHIV

STOLNÍ TENIS. Vyrovnané souboje v antošovické požární zbrojnici. FOTO/
ARCHIV

VÝCVIK. Heřmaničtí hasiči cvičili v areálu bývalého dolu. FOTO/ARCHIV

NABÍDKA ÚNOR 2015

7. 2. 2015 Výtvarná dílna  
Patchwork I.

8. 2. 2015 Vystoupení  
Mažoretek Sedmikrásek 

27. 2. 2015 Dětská tisková  
konference: „Sladké pokušení“

28. 2. 2015 Výtvarná dílna  
Patchwork I.

28. 2. 2015 Maškarní bál  
pro veřejnost „Čáry a kouzla“

28. 2. 2015 Mimořádné rošťárny

Jarní prázdniny:

15. – 20. 2. 2015  
Jarní dětská rekreace:  
„Za sněhovou vločkou“  
(turistická chata Severka) 

16. – 20. 2. 2015  
Jarní příměstský tábor:  
„Barevný sněhulák“

Více na www.svcoo.cz

Středisko volného času, Ostrčilova 
19/2925, Moravská Ostrava

Středisko volného času

VÍTĚZOVÉ. Žáci ZŠ Chrustova úspěšní v miniházené. FOTO/ARCHIV
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1. 2.  Rozvoj průmyslu na Ostravsku 
ke konci 19. století přitáhl do Ost-
ravsko-karvinské pánve množství 
nových pracovních sil. Pracovníci 
dolů a hutí, bydlící v širokém oko-
lí, se potřebovali rychle a levně 
dostat do svých podniků. Přijatelné 
východisko z problému nabízela vý-
stavba dopravní sítě úzkorozchod-
ných tramvajových tratí. Tento nový 
systém obslužné komunikace byl od 
prvopočátků provázen ostrým kon-
kurenčním bojem, neboť provoz sli-
boval rychlé zúročení vloženého ka-
pitálu. Na úzkorozchodných tratích 
se počítalo jak s přepravou osob, 
tak také s dopravou nákladní, a jeli-
kož byla lukrativnější, podnikatelé ji 
upřednostňovali.

To se však nelíbilo Severní dráze, která v tomto ohledu měla privilegované postavení, a tak se v počátcích od-
dalovala a komplikovala nejen jednání, ale i samotná výstavba tratí. Vše se změnilo na počátku 20. století, kdy 
se čtyři společnosti dohodly na výstavbě úzkorozchodných tramvajových drah, a tak se odlišily od normálního 

rozchodu kolejí na železnici, kterou 
spravovala SDF. Starší generace 
slezskoostravských občanů má do-
sud v živé paměti vysoké, štíhlé, ele-
gantní tramvaje, které jezdily z Os-
travy do Bohumína, nebo z Ostravy 
do Michálkovic. Historie těchto tratí 
začala v roce 1901, kdy Polská Ost-
rava získala předběžnou koncesi na 
stavbu Místní dráhy a 9. ledna 1904 
na trať ve směru Polská Ostrava – 
Hrušov vyjely parní osobní vozy vý-
robce Ringhoffera.
Pro přepravu uhlí a zboží pak byla 
určena parní lokomotiva „Hanse“, 
kterou místní občané důvěrně oslo-
vovali „Honzík“. Tato lokomotiva  
v hustém oblaku dýmu denně pře-
pravovala uhlí z jámy Trojice na ná-

draží v Hrušově a do továrny na sodu ve zvláštních výsypných vozech. Tato fotografie byla pořízena v roce 1960, 
kdy byla dána do provozu nová trolejbusová linka č. 55 v úseku Ostrava – Smetanovo náměstí – Hrušov – místní 
nádraží. Následujícího roku /1961/ byl definitivně zastaven provoz i na tomto úseku tratě. Na snímku je patrná sta-
niční budova místního nádraží a část nevelkého areálu, který byl ale na svou dobu technicky nadstandardně vyba-
ven. V době největšího rozkvětu v něm byla vozovna a dílny pro údržbu vozového parku. Vozy osobní přepravy byly 
opravovány v hrázděné budově, kdy bylo možno na dvou kolejích umístit šest vozů. Parní lokomotivy byly umístěny 
v dřevěné vozovně a nákladní vozy stály na odstavných 
kolejích. Bylo zde vodní čerpadlo a pracovní kanál pro 
odstraňování popela z topenišť lokomotiv. Vozový park 
zahrnoval parní motorové vozy pro osobní dopravu 
včetně přívěsných vozů krytých a otevřených. Pro ná-
kladní dopravu pak byly určeny dvě parní lokomotivy, 
dva kryté nákladní vozy a deset výsypných vozů pro 
přepravu uhlí. Areál místního nádraží úzkokolejky se 
nacházel u dnešní Bohumínské ulice, pozadí snímku 
tvoří dosud existující halda „chemičky“.
3. 4.  Tato pohlednice vydaná v roce 1905 v Těšíně 
/L. Ed. Feitzinger Kunst-u.Postkartenverlag, Teschen 
1905/ pod názvem „P.Ostrau-Zamost. P. Ostrava-Zá-

Tramvají z Ostravy do Bohumína
mostí“ má poměrně značnou vypovídající hodnotu, neboť zobrazuje zá-
stavbu Slezské Ostravy na počátku 20. století. U kraje snímku v levé části 
je patrný štít tzv. „staré elektrárny“ /1895/, vedle stojící patrová budova 
přeměněná na byty je pozůstatkem zaniklé jámy Josef /1847/. Pod nimi se 
nachází podlouhlý objekt, ve kterém po přestavbě vznikl v roce 1912 legen-
dární biograf Palác /Oko/.
V bezprostřední blízkosti Ostravice se pak nachází dosud zachovalý objekt, 
který byl v minulosti staniční budovou Místní dráhy. Na nezregulovaném bře-
hu řeky vedla úzkorozchodná trať ve směru na Hrušov, po prodloužení trať 
pokračovala od staniční budovy pod oblouk Říšského mostu na Zárubek. /4/ 
Bývalá staniční budova, která je dnes označena jako „Masérna u řeky“, je his-
toricky zajímavá tím, že se v ní 28. října 1911 sešla odborná komise, která zde 
sepsala závěrečný protokol o konání a průběhu technicko-policejních zkoušek, 
uskutečněných na Místní dráze v úseku Polská Ostrava – Hrušov po přestavbě 
na elektrický pohon. Obsahově podobný protokol hodnotil výsledky zkušební 
jízdy, která byla provedena soupravou vozů z vozového parku hrušovského 
depa a profil tratě byl testován odstupňovanými rychlostmi až do rychlosti 
25km/hod. Pro vylepšení technického zázemí byly objednány nové motorové 
vozy a také projednána otázka prodloužení tratě od Říšského mostu na Záru-
bek. Přepravní délka tratě se tak ustálila na 4, 60 kilometru. Provoz na nově 
elektrifikované trati byl zahájen 1. listopadu 1911 a přinesl občanům slezské 
části Ostravy značné dopravní zlepšení. Do užívání byly dány zastávky – Hru-
šov – Severní dráha, Hrušov – stanice, Muglinov, Říšský most, Městský sad  
/Stará střelnice/, Zárubek. Pro bezproblémovou orientaci byly nápisy na budo-
vách, zastávkách a v dopravních prostředcích uváděny dvojjazyčně – německy 
a česky. Traduje se, že přistěhovalci z polské Haliče, kteří přišli do Ostravy 
za prací, se překvapeně zastavovali a tvořili hloučky, když kolem nich projela 
řinčící „lokálka“ a tento technický „zázrak“ komentovali po svém: „Cuž to 
psiakrev za mašyna, bez damfu i bez komína a jak smaruje tak smaruje tylko s 
 kolečkem i prentikem po drutiku upaluje do Bogumina“.
5.  Provoz na elektrické trati Hrušov – továrna na sodu, Polská Ostrava, 
Zárubek, byl spravován ředitelstvím Místní dráhy Ostrava – Karviná a trval 
do 1. července 1914. Od 30. června 1914 přešly všechny náležitosti novému 

majiteli Slezským zemským drahám, které od 2. července zahájily tramva-
jovou dopravu ve své režii. Toho dne byl také otevřen provoz v úseku Bohu-
mín–nádraží, Hrušov v délce 8,6 kilometru. Tímto napojením dosáhla trať 
celkové délky 11, 6 kilometru. Ještě po skončení 2. světové války existovalo 
na území Ostravy několik organizací, které provozovaly hromadnou přepravu 
osob. V říjnu 1949 pak došlo ke sloučení Společnosti moravských místních 
drah, Slezské zemské dráhy a Místní dráhy Ostrava–Karviná do rámce Do-
pravního podniku města Ostravy. Po roce 1950 se začal zásadním způso-
bem měnit životní styl a na Ostravsku tato změna sebou nesla i postupný 
zánik úzkorozchodných tramvají. Dělnické kolonie nahrazovala nová sídliště  
a nově budovaná silniční síť spolu s požadavkem na rychlejší přepravu větší-
ho množství lidí nahrávaly rozvoji přepravy autobusové a trolejbusové.
Tento snímek byl pořízen v 1. polovině 60. let 20. století. Oblíbená „tři-
náctka“ se na něm nachází v úseku tratě před „kasárnou“ /ubytovnou/ 
horníků jámy Hubert /Stachanov/ v Hrušově. Šedesátá léta již byla ve zna-
mení postupné likvidace této velmi oblíbené tratě, která byla po etapách 
nahrazována dopravou trolejbusovou. V lednu 1961 byl zastaven provoz  
v úseku Zámostí – Most Pionýrů a ještě v srpnu téhož roku došlo ke zrušení 
přepravy v úseku Most Pionýrů – Hrušov, místní nádraží. O rok později,  
27. srpna 1962, byl následně zrušen provoz v úseku Hrušov, místní nádraží 
– Hrušov, kino Svět a od června 1964, kdy byl zrušen provoz i v úseku Kino 
Svět – Willertova ulice, byla trolejbusová linka prodloužena až ke starému 
hřbitovu. V září 1973 pak byl definitivně zastaven provoz v úseku Hrušov – 
trolejbusová smyčka – Bohumín vozovna. Pamětníci vědí, že trolejbusová 
přeprava linkou č. 53 byla tehdy vedena po Bohumínské ulici, z níž odbočo-
val na Žižkovu ulici, a pokračovala kolem Fučíkova náměstí ke koupališti 
na ulici Kaplířovou. Trolejbusová smyčka se nacházela u Machova sadu. 
„Lokálka“ Ostrava – Hrušov – Bohumín je dnes jen vzpomínkou, kterou si 
uchovávají jen nejstarší občané Slezské Ostravy. Vozový park, který sloužil 
na tratích, je částečně zachován v technických muzeích a depech. Z nemo-
vitých památek ve Slezské Ostravě nesporně patří k nejdůležitějším staniční 
budova Místní dráhy, jejíž využití by mohlo být smysluplnější.

Podle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil  
Česlav Piętoň 
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Diecézní charita ostravsko-opavská 
úspěšně podporuje svými sociální-
mi službami již přes tři roky projekt 
„Provoz nízkoprahového a pora-
denského centra v Ostravě-Kunčič-
kách“, (registrační číslo projektu 
CZ.1.04/3.2.00/55.00004), který 
realizuje Městský Obvod Slezská 
Ostrava.
Podpora široké škály aktivit je smě-
řována do oblasti Ostrava-Kunčič-
ky, kde se různé instituce intenziv-
ně snaží o proměnu lokality, která je 
dlouhodobě považována za sociálně 
vyloučenou.
V roce 2014 byly organizovány 
přednášky, jednorázové akce i indi-

viduální poradenství v oblasti pro-
fesní nebo finanční problematiky.  
S obyvateli, kteří měli zájem naučit 
se pracovat s počítačem nebo zlep-
šit své dosavadní schopnosti počí-
tač ovládat, byla vedena skupinová 
i individuální práce. 
Výhodou služeb Diecézní charity je 
právě individuální přístup k uživa-
telům, který je zajišťován zkušený-
mi sociálními pracovníky a pracov-
níky v sociálních službách formou 
terénní práce. V případě zájmu pro-
bíhá s uživateli řešení jejich zaká-
zek v domácím prostředí. Důvodem 
je, že se cítí doma bezpečněji a je 
pro ně jednodušší mluvit většinou 

o citlivých záležitostech, kterými je 
pro ně např. dlouhodobá nezaměst-
nanost, z ní plynoucí finanční pro-
blémy nebo neovládání některých 
úkonů, které jsou pro výkon povo-
lání nezbytné.
V uplynulém období od listopadu 
2013 do prosince 2014 využilo 86 
obyvatel lokality nabídku poraden-
ství k pracovním otázkám, týkající 
se nejen nezaměstnanosti, ale rov-
něž problémů se stávajícími za-
městnavateli. Finanční problémy se 
odhodlalo řešit zhruba 100 obyvatel 
a v práci s počítačem se zdokona-
lovalo na cca 60 osob. Skupinově 
byly zajišťovány kurzy šití nebo 

zdravotnické přednášky. Pracovní-
ci Diecézní charity se těší dobrému 
nastartování těchto aktivit, a proto 
již plánují svou další činnost na rok 
2015.
Začátkem loňského roku byli někte-
ří obyvatelé motivovaní k účasti na 
burze práce, z níž si nakonec odnes-
li řadu významných podnětů a ze-
jména přehledy volných pracovních 
příležitostí, mohli se zúčastnit také 
besed k nabídkám práce na středis-
ku Diecézní charity. Během roku 

2015 bude pokračovat spolupráce 
se zájemci o zlepšení jejich životní 
situace nejen přednáškami, ale rov-
něž konkrétní pomocí při sepisová-
ní životopisů, zvládání přijímacích 
pohovorů, nebo řešení jejich finanč-
ně svízelných situací.
Všechny uvedené činnosti může 
Diecézní charita realizovat až do 
června 2015 částečně prostřednic-
tvím dotací z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mgr. Marcela Schullová

Krok za krokem k podpoře uplatnitelnosti na trhu práce

Prodej  
palivového dřeva

Smrk:  
špalky 30 cm 670 Kč / 1prm/s 

štípaný 740 Kč / 1prm/s AKCE
Buk:  

štípaný 35 cm 1100 Kč / 1prm/s 
odkory 2 mb 500 Kč/m3

Prodej cca 8 kg pytlíku  
třísek za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

•  Angličtina – nabízím doučová-
ní, výuku, přípravu k maturitě  
i jiným zkouškám. 

 Kvalifikovaný učitel, vhodné 
pro děti i dospělé. 

 Tel.: 736 150 119
 Ostrava-Muglinov, Fojtská.

•  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon, nabízí různé druhy ma-
sáží. Relaxační, medové, Dor-
nova metoda a další. 

 Senioři a studenti stálá sleva.
 Tel.: 603 909 748
 www.masazekopretina.cz

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

Inzerce

Hostem a moderátorem 
večera je Petr Vondráček.

Předprodej vstupenek od 15. 1. 2015 
na recepci ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4,
po, st 8:00–17:00;  út, čt 8:00–14:00 (přestávka denně 11:30–12:30).
Cena slosovatelné vstupenky 200,- Kč.

14. února 2015 od 19:00 hodin 
v KD Michálkovice. 

SPOLEČENSKÝ

PLES
městského obvodu 
Slezská Ostrava

  4 turnusy (vždy od pondělka do pátku)
 Opava   9. 2.  -  13. 2. 
 Ostrava  16. 2.  -  20. 2. 
 Karviná   23. 2.  -  27. 2.
 Frýdek Místek  2. 3.  -  6. 3.

  cena 2 900,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

Opilá žena udeřila strážníka  
a poplivala jej
Dne 13. prosince 2014 byla hlíd-
ka městské policie vyslána do re-
staurace ve Slezské Ostravě, kde 
se měla nacházet opilá žena, jež 
odmítala z provozovny odejít po 
zavírací době. Číšník v restauraci 
strážníkům ukázal na 37letou ženu 
spící u jednoho ze stolů. Tvrdil, 
že byla agresivní a odmítala ode-
jít. Dotyčnou se posléze podařilo 
probudit a přimět k odchodu, žena 
však nechtěla odejít jen tak. Vul-
gárně přitom nadávala jak číšníko-
vi, tak strážníkům. Nakonec plivla 
jednomu ze strážníků do obličeje 
a udeřila jej do ramene. K dalšímu 
úderu, k němuž se zjevně chystala, 
již nedostala příležitost. Strážníci ji 
zpacifikovali za použití donucova-

cích prostředků a nasadili jí pouta. 
Ta ženě zůstala až do příjezdu po-
licistů, kteří si opilou divoženku 
převzali pro podezření ze spáchání 
trestného činu.
Vážně zraněná žena  
v restauraci
Dne 14. prosince 2014 krátce po 
půlnoci zastavili strážníky projíž-
dějící kolem restaurace v Ostravě-
Muglinově lidé, kteří uvedli, že  
v restauraci je těžce zraněná žena. 
Strážníci se urychleně odebrali do 
provozovny, kde hned na vstupním 
schodišti našli sedět ženu s řeznou 
ránou na krku. Jiná žena se jí snaži-
la poskytnout první pomoc a držela 
jí na ráně ručník, kterým se pokou-
šela omezit silné krvácení. Podle 
sdělení této ženy měla zraněná pře-
říznutou krční tepnu. Uvedla, že je 

zdravotní sestra a je i nadále schop-
na ženě poskytovat první pomoc do 
příjezdu sanitky s lékařem. Pomoc 
strážníků v danou chvíli nepožado-
vala. Strážníci sanitu ihned přivola-
li a současně také Policii ČR. Opo-
dál postávala skupina opilých osob. 
Mezi nimi se nacházel muž (25 let) 
s oděvem silně potřísněným krví. 
Podle přítomných to byl právě on, 
kdo ženu pořezal. Strážníci muže 
zadrželi a předali policistům, kteří 
událost nyní šetří.
Vykopával ze země  
vysokonapěťový kabel 
Dne 18. prosince 2014 byla hlídka 
městské policie vyslána do lesíka 
sousedícího s areálem soukromé fir-
my ve Slezské Ostravě. Podle ozná-
mení na tísňovou linku se v lesíku 
měla pohybovat podezřelá osoba, 

která vykopává ze země kabely. 
Když strážníci dorazili na místo, 
spatřili muže ve výkopu, který se 
oháněl krompáčem a snažil se vyko-
pat z hlíny kabel. 59letý muž tvrdil, 
že chtěl získat jen kousek kabelu, 
který by prodal a něco si tak „vy-
dělal“. Jak strážníci zjistili, jednalo 
se o záložní kabel vysokého napětí 
a firma, v jejímž majetku kabel byl, 
na místo ihned vyslala odpovědného 
pracovníka. Ten uvedl, že na místě 
chybí cca 15 metrů záložního vy-
sokonapěťového kabelu a vyčíslil 
vzniklou škodu na přibližně 60 000 
Kč. Strážníci na místo přivolali Poli-
cii ČR a ta si událost i se zadrženým 
mužem převzala k dalšímu šetření.
Podezřelí muži v chatové  
oblasti strážníkům neutekli
Dne 2. ledna 2015 upoutal pozornost 

strážníků městské policie na noční 
směně hluk a světlo v chatové oblas-
ti v Ostravě-Heřmanicích. Od jedné 
z chatek se současně ozývalo zvuko-
vé poplašné zařízení. Vzápětí stráž-
níci spatřili dva muže, kteří vyběhli 
z chaty a utíkali směrem ke stráž-
níkům. Zřejmě si uniformovaných 
mužů nevšimli. Přelézali přitom plo-
ty kolem sousedních chat. Nakonec 
si ale strážníků všimli ve chvíli, kdy 
přelézali předposlední plot. Seskoči-
li zpět na zahradu a dali se na útěk 
jiným směrem. To už se ale strážníci 
rozběhli za nimi. Prchající muže sice 
vyzývali k zastavení, ti ale vůbec 
nereagovali. Utéct se jim ale nepo-
dařilo, strážníci oba uprchlíky (25  
a 30 let) dopadli a předali přivolaným 
policistům. Ti nyní šetří, co muži  
v chatové oblasti vlastně pohledávali.

Městská policie Ostrava


