
Marie Rottrová
Vzpomínky na Hrušov i nenaplněný sen o Slezské Ostravě

Rodačka z  Hrušova Marie 
Rottrová zpívala v  zaplněném 
vítkovickém Gongu 18. listopa-
du. Den poté vznikl rozhovor 
nejen o vzpomínkách na mizejí-
cí slezskoostravskou čtvrť.

Paní Rottrová, máte za sebou velký 
Galakoncert v Gongu, jaký byl?
Musím říct, že jsem prožila oprav-
du krásný večer. I  když, přiznávám, 
měla jsem trochu trému. Tu mívám 
vždycky, když zpívám v Ostravě. Ne-
vím proč. Možná mne přepadá něja-
ký pocit zodpovědnosti z  domácího 
prostředí. Koncert dopadl skvěle, sál 
byl plný natěšeného publika. V závě-
ru koncertu jsem byla moc šťastná. 
Povedl se. Publikum bylo velmi milé, 
panovala přátelská atmosféra. Lidé se 
bavili a já se bavila s nimi.

Multifunkční aula Gong v  Dolních Vítko-
vicích je hodně oslavovaná stavba, patříte 
také mezi její obdivovatelky?
Gong, to jsou hodně zajímavé prostory, nyní 
jsem v nich zpívala již počtvrté. Šatny jsou beto-
nové, bez oken. Na jiných místech mi vadí, když 
si v šatně ani nemůžu otevřít okno, ale v Gon-
gu ne. Asi je to tím, že stavbu prostě akceptuji. 
Dalším důvodem je, že cítím, že jsem doma, ve 
Vítkovicích, které jsou mi tak sympatické.
Jste nyní někde uprostřed svého turné po 
čtrnácti českých městech pojmenované Ga-
lakoncert. Turné Vám skončí až 20. ledna 
v Hodoníně. Z toho se dá vyvozovat, že Vás 
zpívání a vystupování na pódiu stále baví.
Baví, i  když je to náročné. Galakoncert je 
dvouhodinový a  já během celého večera, 
i když uvádím různé hosty, vlastně pořád zpí-
vám.

(pokračování na str. 6)

Úspěch ZŠ Bohumínská na Dětském činu roku
Dva žáci ZŠ Bohumínská zvítězili ve 
dvou kategoriích v  soutěži Dětský čin 
roku. Ocenění byli 3. prosince na Sta-
roměstské radnici v Praze.

Pravidla projektu Dětský čin roku jsou jed-
noduchá: zapojit se mohou žáci tím, že napíší 
pravdivou zprávu o  svých dobrých skutcích 
nebo mohou informovat také o dobrém činu, 
který vykonaly jiné děti.

Žákyně ZŠ Bohumínská Tereza Grygarová 
zvítězila v  kategorii DOBRÝ NÁPAD a  žák 
Matyáš Kolek v  kategorii POMOC OSTAT-
NÍM. Zde uvádíme jejich vítězné příběhy:

Vítěz: Tereza Grygarová (12 let),
ZŠ Bohumínská, Ostrava

Dárek

Ahoj. Já jsem Terka Grygarová a chodím do 
7. třídy základní školy. Před Vánocemi, když 
jsem si uklízela v pokojíčku, jsem narazila na 
spoustu věcí. Byli to plyšáci, pexesa, dětské 
knížky, staré panenky, plná krabice pastelek, 
náramky, bločky, zkrátka všechno možné. 
Všechny ty věci byly v dobrém stavu, a tak mi 
bylo líto je vyhodit. Nejdříve jsem přemýšle-
la, co s nimi udělat? Nakonec jsem se zeptala 
mamky a ona mi řekla, že je zanese do práce. 
Maminka pracuje na oddělení sociálně právní 
ochrany dětí. V  práci pomáhá dětem, které 
nemají tolik věcí jako já, protože jejich rodi-

če nemají dost peněz. Ty děti nemají skoro 
žádné hračky, knížky, pastelky, rodiče s nimi 
nejezdí na výlety, do kina nebo do divadla. 
Oddělení, kde mamka pracuje, pořádá pro ty 
děti různé akce, návštěvy kina a tábory. A jed-
nou jsme jeli na celodenní výlet do Šiklova 
mlýna. S  některými dětmi jezdíme už 8 let 
na tábory. Mezi těmi dětmi mám i kamarády. 
Myslím si, že je dobré pomáhat ostatním a těší 
mě, když můžu udělat někomu jinému radost. 
Opět i letos před Vánocemi připravím dětem 
z mamčiny práce nějaké dárečky a udělám jim 
tak šťastnější Vánoce.

Vítěz: Matyáš Kolek (12 let),
ZŠ Bohumínská, Ostrava

Pomoc po pádu z kola

Chtěl bych Vám popsat příběh, který se sku-
tečně stal během MTB závodu „Šilheřovický 
Šlaušek 2013" a  hrdinou tohoto příběhu je 
můj bratr Filip Sehnal. Bratrovi se v  soutěži 
dařilo velmi dobře. Dokonce patřil mezi ty 
závodníky, kteří byli v  tzv. vedoucí skupině, 
jenže pak se stalo něco, co nikdo vůbec ne-
čekal. Přímo před kolo mého bratra spadl ně-
jaký starší pán a rozbil si hlavu. Byl tam sice 
s nějakou paní, ale ta byla z celé situace v šoku, 
brečela a  nedokázala mu nějak pomoci. To 
můj bratr neváhal a okamžitě se snažil pánovi 
poskytnout první pomoc. Setrval u  pána až 

do příjezdu sanitky. Poté se rozhodl sice ješ-
tě v závodě pokračovat, ale do cíle dorazil až 
jako poslední. Byl však rád, že mohl někomu 
pomoci, protože zdraví je přeci důležitější než 
vítězství v závodě. Jsem moc rád, že se takto 
můj bratr zachoval a  jen mě mrzí, že se mu 
ani potom nedostalo žádného poděkování či 
ocenění. A to je důvod, proč bych chtěl tento 
příběh nominovat.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

MARIE ROTTROVÁ. Rodačka z Hrušova je nyní na velkém turné
Galakoncert. Foto/ archiv

VÍTĚZOVÉ. Matyáš Kolek a Tereza Grygarová
na Staroměstké radnici. Autor/ archiv
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Přesně tolik výtvarníků vysta-
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galerii.
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Jubilanti Slezské Ostravy slavili
V  muglinovském kulturním domě se ve 
čtvrtek 12. listopadu sešli občané Slezské 
Ostravy, kteří ve druhé polovině roku 2015 
slaví 80. a 85. narozeniny.

Jubilanty přišli pozdravit místostarosta Mario 
Lyčka a  radní Ing. Justina Kamená. Během 
setkání, kterého se zúčastnily tři desítky jubi-
lantů, přítomným zatančili a zahráli studentky 
a  studenti Základní umělecké školy Edvarda 
Runda ve Slezské Ostravě.
Jménem obvodu Slezské Ostravy všechny po-
zdravila Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Podě-
kovala oslavencům za celoživotní práci. Na 
jubilanty čekalo malé občerstvení, jako vzpo-
mínku na svátečně strávené odpoledne dostali 
keramickou plaketu s  vyobrazením slezsko-
ostravské radnice.
Setkání jubilantů organizuje městský obvod 
Slezská Ostrava pro občany obvodu dvakrát 
ročně, vždy na jaře a na podzim. Příští setká-
ní se uskuteční v  dubnu nebo v  květnu roku 
2016, pozváni budou občané, kteří 80. a  85. 
narozeniny oslaví v první půli roku 2016.

/red/

Vánoční besídka DPS Hladnovská
Ve středu 16. prosince se uskutečnila 
pro seniory DPS Hladnovská již tradičně 
vánoční besídka, která proběhla v pro-
storách jídelny DPS.

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdra-
ví a spokojenosti do nového roku přišli se-
niorům popřát starostka městského obvodu 
Slezská Ostrava  MVDr. Barbora Jelonková a 
místostarosta Mario Lyčka. 
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno drob-
né pohoštění. Senioři byli obdarováni malým 
vánočním dárkem. Příjemnou vánoční atmo-
sféru navodilo hudební a pěvecké vystoupení 
dvou malých slečen, které zazpívaly písničky, 

zahrály na flétnu a saxofon. Po celou dobu vá-
noční besídky bylo veselo a příjemně.

/red/

Oslava Halloweenu 
v Azylovém domě se 
vydařila
Podzimní odpoledne dne 23. října bylo 
v  Azylovém domě pro rodiny s  dětmi  
opravdu strašidelné! Zaměstnanci oddě-
lení sociálních služeb ve spolupráci s pra-
covníky České spořitelny připravili pro děti 
Halloweenskou slavnost.

Děti, které se akce zúčastnily, si tak mohly vyro-
bit dýňová strašidla nebo vytvořit foukané ob-
rázky. Zároveň bylo pro děti připraveno malová-
ní na obličej, takže během slavnosti jsme potká-
vali spidermany, motýlky, kočičky, nebo upíry. 
A kdo se nebál, mohl pak v podvečer společně 
s rodiči shlédnout jednotlivé výtvory na zahra-
dě, kde se vytvořená dýňová strašidla rozsvítila 
a zakončila příjemné páteční odpoledne.
Během celé akce se mohly děti občerstvit kr-
vavými prsty, myšími mozky, kosterními keksy 
nebo vyzkoušet strašidelný nápoj. Za připravené 
tematické pohoštění patří obrovské díky pra-
covníkům Azylového domu, kteří svými nápady 
dodali pomyslnou třešničku na dort celé akci. 
Velké poděkování patří rovněž panu Vláčilo-
vi a jeho týmu z České spořitelny za jejich čas, 
trpělivost a  vstřícnost, kterou věnovali našim 
dětem. 
Že se akce vydařila, bylo patrné ze šťastných 
úsměvů a  rozzářených očí všech zúčastněných 
dětí.

Mgr. Kateřina Krenželoková, zaměstnanec 
pověřený vedením azylového domu

9. ročník plesu pro seniory
Dne 26. listopadu patřilo čtvrteční odpole-
dne opět našim seniorům. Za podpory ve-
dení městského obvodu Slezská Ostrava 
se v KD Michálkovicích konal již tradiční 
„9. ročník plesu pro seniory“.

Plesu se zúčastnilo celkem 140 seniorů z domů 
s pečovatelskou službou a klubů důchodců. Po 
úvodním slovu starostky městského obvodu 
Slezská Ostrava MVDr. Barbory Jelonkové, 
místostarosty Mária Lyčky, členky rady Ing. 

Justiny Kamené a  vedoucího odboru sociál-
ních věcí Mgr. Zdeňka Matýska následoval bo-
hatý kulturní program. Své umění a schopnos-
ti předvedli členové dětského heligonkářského 
souboru z  Klokočova. Následovalo úchvatné 
vystoupení Bolatických bobrů. K dobré náladě 
všech zúčastněných přispělo malé pohoštění 
a bohatá tombola. Hudbu k tanci a zpěvu za-
jistila opět kapela Mirabel. Závěr večera patřil 
zpěvačce Heidi Janků, která svým vystoupe-
ním roztančila všechny účastníky plesu.
Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava 
za finanční příspěvek, který podpořil realizaci 
společenské akce.
Poděkování rovněž patří pracovníkům měst-
ského obvodu Slezská Ostrava a kolegům z od-
boru sociálních věcí, kteří se ve svém volném 
čase podíleli na přípravě a realizaci tohoto oje-
dinělého odpoledne. Již dnes se těšíme na další 
společná setkání s našimi seniory.

Mgr. Darina Kolková 
vedoucí oddělení sociálních služeb
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Dopisy čtenářů
Poděkování
Chtěl bych poděkovat svým jménem i jmé-
nem občanů našeho domu za realizaci chy-
bějícího dopravního značení na ulici Švéd-
ské a výjezdu od domu.

Schneider Milan, 
předseda Společenství vlastníků 

domu Švédská 646/25

Dopisy čtenářů

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

140. Tolik seniorů přišlo na ples pořádaný 
městským obvodem. Foto/archiv

VÁNOČNÍ BESÍDKA. Přání seniorům v DPS Hladnovská. Foto/JK

STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE. Slavnost v Azylovém domě pro rodiny s dětmi. Foto/ archiv

JUBILANTI. Místostarosta Mario Lyčka gratuluje oslavencům. 
Foto/ Lubomír Časnocha



Vedení městského obvodu ocenilo občany
Vedení městského obvodu ocenilo 9. pro-
since občany, kteří se zasloužili o rozvoj 
a propagaci Slezské Ostravy.

Mezi oceněnými byli dobrovolní hasiči, uměl-
ci, sportovci i rybáři. Na slezskoostravské rad-
nici byl pro oceněné připraven krátký kultur-

ní program, odměněni byli drobnými dary 
a pamětní plaketou. 

Mezi oceněnými byla také Julia Bukovinska 
ze Slezské Ostravy, členka záchranné brigády 
kynologů Moravskoslezského kraje. V  roce 
2015 byla se svým psem u vyhledávání osob, 

na které se v Rychvaldě zřítil dům. „Věnuji se 
také sportovní kynologii a speciálnímu výcvi-
ku zaměřenému na poslušnost – obedience,“ 
řekla kynoložka. Na mistrovství Slovenské 
republiky v  této disciplíně obsadila v  roce 
2015 1. místo, na mistrovství České republiky 
3. místo. Své tři psy – boarder kolii, barzoje 
a  křížence cvičí na cvičišti ZKMO Mugli-
nov nebo v Koblově, kde provozuje psí školu 
Koira. „Dnešní ocenění mne velmi potěšilo, 
slavnost se mi líbila, přijde mi, že pro místní 
lidi může být ocenění velkou motivací,“ uved-
la Bukovinska.

Nejmladším oceněným byl sedmnáctiletý 
boxer Miroslav Gorol z klubu Boxing Ostra-
va, který trénuje v  Muglinově. V  roce 2015 
se stal Gorol ve Lvově vicemistrem Evropy. 
„Ocenění má pro mne velký význam, velmi si 
toho vážím,“ řekl. V  letošním roce se chystá 
na mistrovství světa v Rusku. „Mým cílem je 
zúčastnit se olympijských her v Tokiu v roce 
2020,“ svěřil se mladý boxer.

/jk/

Josef Mrkvička 
oslavil 101 let
Josef Mrkvička ze Slezské Ostravy osla-
vil 101 let. Gratulovat k tomuto životnímu 
jubileu mu přišli do DPS Kamenec mís-
tostarosta Mario Lyčka a vedoucí odboru 
sociálních věcí Mgr. Zdeněk Matýsek.

Pan Josef Mrkvička je v DPS Kamenec necelý 
rok, dlouhá léta předtím bydlel v  rodinném 
domě v Muglinově.
Narodil se 15. 12. 1914 v Opatovicích u Čás-
lavi, od svých osmnácti let však žil ve Slez-
ské Ostravě, kam tento vyučený automecha-
nik odešel kvůli práci. Pracoval jako řidič 
v  NHKG, vystřídal velkou škálu automobi-
lových značek, nejvíce však najezdil s Tatrou 
603. 
Místostarosta Lyčka i vedoucí odboru 
Matýsek popřáli oslavenci hodně zdraví, a 
také hezké Vánoce a nový rok. Od městského 
obvodu Slezská Ostrava obdržel Josef Mrkvič-
ka kytici i dárkový koš.

/red/

Vznik výchovně vzdělávací a volnočasové 
místnosti v prostorách Azylového domu
Městský obvod Slezská Ostrava realizo-
val, díky získaným dotacím z  rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem 
podpory v  oblasti prevence kriminality, 
vznik výchovně vzdělávací a volnočasové 
místnosti v prostorách Azylového domu, 
Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov.

Volnočasová místnost nabízí dětem možnost 
aktivního prožívání volného času, získávání 
nových poznatků a zvyšování stávajících zna-
lostí. Výchovně vzdělávací místnost slouží pro 
přípravu školních dětí a  dalším vzdělávacím 
aktivitám zahrnující přednášky k  aktuálním 
tématům.  Hlavním cílem pro vytvoření těch-
to prostor je nabídka aktivního trávení volné-
ho času tvořivým a cíleným způsobem, se za-
měřením na výchovu a vzdělávání rizikových 
dětí a mládeže. Účelem je taktéž zainteresová-
ní rodičů dětí, kteří by se aktivně podíleli na 
rozvoji svých potomků. 
Součástí celého projektu bylo rovněž zajiště-
ní bezplatného psychologického poradenství 
a aktivizačního pracovníka. Smyslem psycho-
logického poradenství je získání včasné od-
borné pomoci rodinám ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí. Psychologické po-
radenství probíhalo v  prostorách Azylového 
domu 2x měsíčně po dobu půl roku. V rámci 
aktivizačních činností děti absolvovaly turna-
je ve stolním tenise, bowlingu a badmintonu. 
Zúčastnily se kulturních akcí pořádaných 
v Azylovém domě nebo Dne policie, který se 
konal na Slezskoostravském hradě. Starší děti 
navštěvovaly počítačový kurz a pro menší děti 
byl realizován individuální program v prosto-

rách Azylového domu, který zahrnoval soutě-
že, výtvarné činnosti a další dovednosti zamě-
řené na rozvoj osobnosti dítěte. U dětí školou 
povinných pak byla aktivizace zaměřena na 
přípravu do školy a doučování. 
Projekt byl ukončen 30. listopadu 2015. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali statutárnímu 
městu Ostrava za schválení transferu našemu 
městskému obvodu a také vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava, jenž se na finanční 
podpoře celého projektu rovněž podílel.

Mgr. Kateřina Krenželoková, zaměstnanec 
pověřený vedením azylového domu
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OCENĚNÍ. Julia Bukovinská ze Slezské Ostravy je úspěšnou kynoložkou a záchranářkou. Foto/ Jan Král

101. NAROZENINY: Josefu Mrkvičkovi gratuluje 
místostarosta Mario Lyčka. Foto/ Jan Král
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Výlet do Oxfordu aneb v kolébce vzdělanosti

Děti ze ZŠ Chrustova poznávaly Anglii ZŠ Chrustova

ZŠ Pěší

OXFORD. ZŠ Pěší v kolébce vzdělanosti. Foto/ archiv

OXFORD. Do Oxfordu vyjeli i žáci ZŠ Chrustova. Foto/ archiv

Zprávičky ze škol

V říjnu se žáci ZŠ Pěší zúčastnili zahra-
ničního jazykově-vzdělávacího pobytu 
v  anglickém Oxfordu, kolébce vzdě-
lanosti. Umožnil jim to projekt Šance 
pro zvýšení kvality a efektivity vzdělá-
ní zaměřený na podporu výuky cizích 
jazyků. Projekt je dotován ze strany 
Ministerstva školství mládeže a tělový-
chovy v rámci výzvy č. 56 z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost.
Anglii navštívilo 10 žáků naší školy, 
kteří tak měli možnost po dobu pěti 
dnů zjistit, jak se žije studentům v jiné 
zemi. To, že všichni získali spoustu no-
vých zkušeností a možná našli v Anglii 
i nové přátelé, potvrzují kladné ohlasy 
všech účastníků.

„Pobyt v  Anglii se mi moc líbil. Byli 
jsme ubytování v  hostitelských rodi-
nách, kde jsme měli možnost poznat 
zvyky, tradice a životní styl místních 
lidí. Museli jsme se snažit domluvit jen 
anglicky a to byl pro mě největší pří-
nos“, hodnotil Tomáš Klvaňa z  deváté 
třídy anglickou misi. Další žák Daniel 
Kaloča vyjmenovává zajímavá místa, 
která žáci také navštívili. „Byli jsme u 
Stonehenge, viděli jsme Shakespeare´s 
birthplace – místo narození známého 
anglického dramatika a neminuli jsme 
ani hlavní město Londýn, ten na mě 
udělal největší dojem.“
Všichni se nakonec shodli na tom, že to 
byla ta nejlepší příležitost, jak se zdoko-
nalit v angličtině.

Kolektiv ZŠ Pěší

„Hurá, pojedeme do Anglie!” Tak reagovaly děti z osmé a deváté 
třídy, které se měly zúčastnit týdenního poznávacího zájezdu do 
Anglie spojeného s výukou anglického jazyka. „Toto je vaše velká 
příležitost, kdy můžete navštívit významné kulturní památky, po-
znat běžný způsob života anglických rodin a přiučit se jazyk,” ko-
mentovali dětskou radost učitelé. Možnost navštívit Anglii dostalo 
deset dětí, které se na celý jeden týden od 7. do 14. listopadu ubyto-
valy v anglických rodinách ve starobylém městě Oxford. 
Oxford je velmi staré město plné univerzitních budov, knihoven 
a muzeí, ve kterých studují mladí lidé z celého světa. Naše děti si 
město několikrát prošly a na vlastní oči spatřily například význam-
nou  Christ Church College, kde se točily záběry do filmů o Harrym 
Potterovi, starou kruhovou Bodleianovu čítárnu v budově Radcliffe 
Camera nebo most vzdechů, který spojuje dvě univerzitní budovy 
a  říká se, že každý student, který tudy prochází vykonat povinné 
zkoušky, si s napětím povzdechne. Děti také absolvovaly celkem de-
vět hodin intenzivní výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími, 
kteří si pro ně připravili nejrůznější interaktivní aktivity. 
Program celého pobytu byl velmi bohatý. Hned první den, ještě 
před příjezdem do Oxfordu, strávily děti v Londýně. Hlavní město 
celého Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zane-
chalo v dětech velký dojem. Jízda v obrovském vyhlídkovém lon-
dýnském kole London Eye, pohled na budovy parlamentu Houses 
of Parliament a Westminster Abbey, kde byla korunována královna 

Alžběta II., projížďka lodí po řece Temži s vyhlídkou na věhlasnou 
pevnost, kde jsou uloženy britské korunovační klenoty Tower of 
London a  zvedací most Tower Bridge, byla pro někoho životním 
zážitkem.
Během dalších dní děti navštívily Stonehenge, kamenné útvary 
postavené lidmi před 5 000 lety, Salisburskou katedrálu s  nejvyš-
ší věží ve Velké Británii, hrad Warwick, jeden z  nejvýznamněj-
ších hradů Spojeného království, Stratford-upon-Avon, rodiště 
Williama Shakespera, malebné městečko Bourton-on-the Wa-
ter, které se nachází v  oblasti plné ovcí, Cotswolds. Krásný park 
Birdland, v překladu Země ptáků, nabídl dětem velmi blízký pohled 
na tučňáky královské a kamenný model vesnice Model village vypa-
dal jako z příběhu o Gulliverovi.
Celý týden přálo mladým cestovatelům dobré počasí, děti byly 
hodné, nadšené a zvědavé, slečna průvodkyně šikovná a páni řidiči 
trefili všude tam, kam měli. Děti se snažily konverzovat se svými 
rodinami, nebály se mluvit a navazovat nová přátelství. Během cesty 
autobusem sice bývaly velmi unavené, ale touha po nových zážitcích 
byla silnější. 
Všem dětem přejeme mnoho dalších podobných příležitostí 
a  děkujeme, že nezklamaly očekávání učitelů a  neudělaly České 
republice ostudu.

Bc. Petra Videnková
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„Učení“ nás bavíVánoční tvoření

Turnaj O pohár radnice Slezské Ostravy

Koblovská párty

ZŠ Bohumínská

MŠ Koblov

MŠ Komerční

TURNAJ. Pohár radnice Slezské Ostravy získala ZŠ Bohumínská. Foto/ Jan Král

KOBLOV. Halloweenské párty v mateřské škole. Foto/ archiv

Zprávičky ze škol

V současné době se na mateřských školách 
začíná realizovat předškolní vzdělávání hra-
vou a zábavnou formou s využitím interak-
tivních přístrojů. Děti z  MŠ Komerční již 
tuto možnost mají. Spolek Mláďata, který 
již dlouhodobě působí při MŠ Komerč-
ní, jim zakoupil novou interaktivní tabuli. 

Slavnostní předání proběhlo ve středu 18. 
listopadu za přítomnosti pana místostaros-
ty Slezské Ostravy, Ing. Romana Goryczky 
a paní Mgr. Petry Nitkové, vedoucí odboru 
školství a kultury. Předávající členky výboru 
Spolku Mláďata paní MUDr. Radka Koško-
vá a Ing. Hana Němcová a přítomni rodiče 

si mohli vyzkoušet interaktivní 
programy pro děti. Vřelé poděko-
vání se jim dostalo od paní ředitel-
ky MŠ Komerční.

Za kolektiv MŠ Komerční 
ředitelka Martina Kubináková

V pondělí 30. listopadu na MŠ Komerční se 
opět tvořilo. Při poslechu vánočních koled 
děti se svými rodiči a  sourozenci společně 
vyráběli adventní věnce nebo různé vánoč-
ní ozdoby a dekorace. Spokojeni a svátečně 
naladění si odnášeli výrobky domů.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční

V  pátek 27. listopadu se konal již tradiční 
turnaj O pohár radnice Slezské Ostravy, kte-
rého se zúčastnily čtyři základní školy - ZŠ 
Bohumínská, která byla zároveň pořada-
telem ve spolupráci s  městským obvodem 
Slezská Ostrava, ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova a 
ZŠ Škrobálkova. Školy se mezi sebou utka-

ly v basketbalu, vytvořily smíšená družstva 
z  chlapců a dívek II. stupně. Ta spolu po-
měřila síly ve vzájemných utkáních. Všich-
ni žáci předvedli skvělé výkony. Nakonec 
však 1. místo a nejen vítězný pohár, ale také 
poháry pro nejlepšího střelce a střelkyni vy-
hrála ZŠ Bohumínská, která neprohrála je-

diný zápas. Nejlepší střelkyní turnaje se sta-
la Natálie Čížová a nejlepším střelcem Emil 
Schwenk. Na 2. místě skončila ZŠ Chrusto-
va, na 3. místě ZŠ Pěší a 4. místo patřilo žá-
kům ZŠ Škrobálkova.

Mgr. Petra Ryšková, 
ZŠ Bohumínská

Dětmi ručně vyrobené lampióny, dobroty od maminek, plná mísa 
ovoce, zábava v  plném proudu a strašidla kam oko dohlédlo. Tak 
to žilo jedno listopadové dopoledne v MŠ Koblov na Halloweenské 
párty.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová, učitelka

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ. Interaktivní tabule v MŠ Komerční. Foto/ Jan KrálTVOŘENÍ. Výroba ozdob v MŠ Komerční. Foto/ archiv
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(pokračování rozhovoru ze strany 1)
Vystupuje se mnou Petr Němec, se kterým zpí-
vám duety nebo dívčí smyčcový soubor Eve-
quartet, se kterým ovšem zpívám také. Úlevu 
mi vlastně přinese jen vystoupení dalších hos-
tů, skupiny Neřež, která v rámci Galakoncertu 
odehraje své tři písničky. Během nich se ales-
poň stihnu převléknout do jiných šatů a chvíli 
si odpočinout. Jinak jsem celé dvě hodiny na 
jevišti. Ale během vystoupení se cítím šťastná. 
Je to opravdu krásné.
Máte v  Ostravě nějaký svůj další soukromý 
program?
Své podzimní cesty do Ostravy vždy spojuji 
s  dušičkami. Objíždím několik hřbitovů, kde 
jsou pochováni členové mé někdejší ostravské 
kapely Flamingo, navštěvuji místa, na kterých 
mám pochovanou rodinu včetně mého tatínka 
Vladimíra Rottera.
Letos mi k  tomuto programu přibyla mimo-
řádná událost. Jan Lata, nový rektor Ostravské 
univerzity, mne požádal, abych pokřtila uni-
verzitní víno. Rozhodl se totiž založit v Ostravě 
novou tradici – každoroční křest univerzitního 
vína. Křest se konal k mému potěšení ve Slez-
ské Ostravě na Slezskoostravském hradě.
Slezská Ostrava je velké téma. Víte, že exis-
tuje spousta pamětníků Vašeho rodného 
Hrušova, kteří ve vzpomínkách mluví o této 
čtvrti jako málem o ztraceném ráji?
O  pamětnících velmi dobře vím a  Hrušov 
opravdu rájem byl.  Šlo o  jednu z  nejkrásněj-
ších ostravských čtvrtí. Vybavuji si krásné 
náměstí s obchody i nedaleký park s dětským 
hřištěm. V  Hrušově bývalo několik řeznictví, 
pekáren, kde se pekl fantastický chléb i pečivo. 
S bráchou jsme každý týden chodili do místní-
ho kina za korunu na nové filmy. Jak já milova-
la Janu Brejchovou…
To zní, jako byste ani z Hrušova nechtěla ni-
kdy nikam odcházet.
To se mi tedy opravdu nechtělo.  S bráchou jsme 
každé léto trávili na koupališti, na nádherném 
plaveckém stadionu. Ani jsme nemuseli nikam 
k  moři. Hrušov poskytoval obrovské zázemí 
sportovcům. Byly zde tenisové kurty, kde bratr 
za drobné sbíral tenisové míčky, tři fotbalová 

hřiště, fungovala Dělnická tělovýchovná jedno-
ta, Sokol i Orel. U hřišť stály restaurace, konaly 
se dětské dny, cvičilo se – prostě úžasné. Hru-
šov žil, hrálo se divadlo, byl zde operetní sou-
bor, který vedl můj tatínek.
Vašeho otce v souvislosti s děním v Hrušově 
nesmíme samozřejmě opomenout.
Můj tatínek Vladimír Rotter byl duší celého 
Hrušova. Vedl pěvecký sbor, život se hodně 
vedl kolem kostela, ve kterém jsem jako malá 
také zpívala. Ve sboru vystupovala spousta lidí 
přímo z Hrušova včetně muzikantů. V kostele 
se konaly nezapomenutelné vánoční mše, lidé 
zpívali, muzikanti na trumpety a klarinety vše 
doplňovali z kůru. Tatínek hudebníky i zpěvá-
ky vedl, přitom krásně zpíval, byl vynikajícím 
varhaníkem. Lidé v Hrušově ho milovali. Byl to 
veselý, vtipný a přátelský člověk. Takový ten typ 
sjednotitele.
Na záchraně Kostela sv. Františka a Viktora 
v  Hrušově jste se výraznou měrou podílela. 
V minulých letech jste několikrát vystoupila 
na beneficích, které kostelu pomohly. Budo-
va byla díky úsilí Společnosti pro památko-
vou obnovu hrušovského kostela prohlášena 
kulturní památkou, v posledních letech na ní 
byly provedeny zásadní opravy. To Vás musí 
těšit…
Všechny iniciativy za záchranu kostela sleduji 
a moc oceňuji. Jsem ráda, že jsem mohla vypo-
moci a že je kostel jenom díky iniciativě míst-
ních lidí z nejhoršího venku.
Z Hrušova jste se později odstěhovala do Po-
ruby. Navštěvovala jste čtvrť i později?
Do Hrušova jsem jezdívala často za rodiči, ze-
jména poté, co se narodil můj první syn Martin. 
Toho moje maminka velmi milovala. S  man-
želem jsme žili v Porubě, vystupovala jsem se 
skupinou Majestic. Syn Martin měl v  té době 
moc rád vlaky. Když byl volný čas, museli jsme 
ho trávit s Martinem u vlaků na krásném hru-
šovském nádraží u Dolu Stachanov.
Definitivní direkt kdysi tolik živé čtvrti udě-
laly povodně v  roce 1997. Nedaleká Odra 
musela být ale pro místní hrozbou v podstatě 
pořád?
Sama jsem několik záplav Hrušově zažila. Jako 

gymnazistka jsem skákala z okna našeho bytu 
do pontonu, protože všude pod okny tekla řeka. 
Vojáci jezdili Hrušovem na lodích a  rozváže-
li lidi do škol a  do práce. Ale Odra přinášela 
i radost. Pamatuji na tradiční závody osmives-
lic. Byly to veliké slavnosti, všude svítily lam-
piony, z Hrušova se přišli podívat snad všichni. 
U Odry stávaly loděnice, řeka byla v těch mís-
tech hodně široká… Hrušov byl nádherný.
Byla jste se na současný Hrušov podívat?
Byla a byl to smutný pohled.  Ale musím se vám 
s něčím svěřit.  Kdybych v roce 1985 neodešla 
do Prahy a v Ostravě zůstala, chtěla bych moc 
bydlet ve Slezské Ostravě. Vždycky jsem měla 
sen mít svůj dům na kopci nad Bazaly. Ještě, 
když jsem žila v  Ostravě, zde byly na prodej 
parcely i domy. Vše jsem sledovala, jenže jsem 
tehdy tolik hotových peněz neměla a hypotéky 
neexistovaly.
Takže máte takový nenaplněný sen o Slezské 
Ostravě.
To určitě. Jsem přesvědčena, že kdybych v Os-
travě zůstala, měla bych dnes na Slezské krás-
ný dům. To vím s  určitostí. Měla bych vilku 
s vyhlídkou na celou Ostravu a moc bych si ji 
užívala. Dívala bych se na Ostravici, na Novou 
radnici, na „své“ Divadélko pod věží. Kopec 
s  Bazaly je nádherné místo Slezské Ostravy. 
Vždycky jsem chtěla bydlet někde na kopci 
a nikdy v životě se mi to nepodařilo.
Jestli tomu dobře rozumím, nebydlíte na 
kopci ani v Praze.
V Praze bydlím v údolí, v podstatě ve vesnické 
zástavbě, úplně u potoka. Zaplavenou míváme 
naštěstí maximálně garáž.
Stačíte sledovat, jak se lety Vaše rodná Ost-
rava mění?
Nebývám zde příliš často, ale centrum Ostravy 
mi přijde vylidněné. Večer v něm skoro nepo-
tkáte človíčka. Je to trochu smutné, ale je to tak. 
Ovšem kdyby v Praze nebyli turisti, asi by byla 
Praha vylidněná podobně. Všichni se odstěho-
vali na vesnice nebo do různých satelitů. Ostra-
vě jednoduše chybějí turisti.
Tento rozhovor vyjde ve Slezskoostravských 
novinách na počátku roku 2016. Máte pro 
občany Slezské Ostravy nějaký novoroční 
vzkaz od slavné rodačky?
Přála bych jim všechno to, co se přeje do Nové-
ho roku. Hlavně hodně štěstí, zdraví, fandov-
ství a lásky k Ostravě.

/jk/

Marie Rottrová

 v listopadu oslavila 
74. narozeniny

 v současné době je na turné 
nazvaném Galakoncert

 její otec Vladimír býval 
organizátorem kulturního 
dění v Hrušově

 vždy před koncertem v Ostravě 
mívá trému

V HRUŠOVĚ. Benefiční koncert na záchranu hrušovského kostela 17. 6. 2012. Foto/ Richard Sklář
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V Muglinově v Boxing Clubu Ostrava vzniká nové centrum bojových sportů
V muglinovské sokolovně, která již léta slou-
ží pro tréninky a zápasy boxerů, vzniká letos 
nové centrum pro bojové sporty. Dosavad-
ní Boxing Club Ostrava zde bude fungovat 
spolu s Pretorian Fight Clubem.

Kromě klasického olympijského boxu se tak 
bude v  Muglinově nově učit také thajský box 
nebo souboje typu K 1. V sokolovně rovněž pů-
sobí Sportovní centrum mládeže pod vedením 
Jiřího Kotiby. „Vznikne tady opravdu kvalitní 
sportovní základna. Přihlásit se může každý, tré-
novat už bude podle věku a výkonnosti,“ uvádí 
hlavní trenér a předseda Boxing Clubu Dalibor 
Fröhlich. „Také ve skupině kondičního boxu 
jsme připraveni na širokou veřejnost bez ome-
zení věku,“ dodává.
Pretorian Fight Club vede čtyřiadvacetiletý Ja-
kub „Pretorian“ Gazdík. Ten v  listopadu v  ital-
ském Trieste zaznamenal jeden ze svých velkých 
sportovních úspěchů. Porazil ve finále ruského 
boxera Jevgenije Voroncova a  stal se tak mis-
trem Evropy v  profesionálním thajském boxu. 
„Byl to hodně těžký zápas na pět kol, “ popisu-
je Gazdík. „Otevřely se mi tak dveře do světa. 

Měl bych v tomto roce boxovat v Malajsii nebo 
v Číně,“ těší se Gazdík, který je zlatý z ME Istan-
bul 2009 a zlatý z MS Rimini Itálie 2009, rovněž 
trojnásobným mistrem republiky. Jak sám říká, 
boj má v  genech. Jeho děda byl známý boxer, 
otec zase známý zápasník. 
Thajskému boxu se Jakub „Pretorian“ Gazdík 
věnuje od svých čtrnácti let. „V Muglinově nyní 
trénuji minimálně pětkrát týdně, podmínky 
jsou tady nejlepší v  celé Ostravě, skvělá parta, 

kvalitní sparingpartneři,“ pochvaluje si poměry 
v místní sokolovně čerstvý mistr Evropy.
Podle Dalibora Fröhlicha je zisk evropského ti-
tulu pro ostravský bojový sport velkým příno-
sem.
Ovšem v žádném případě nejde o jediný úspěch 
sportovců, kteří se připravují v  Muglinově. 
„V  klasickém boxu se sedmnáctiletý junior 
Miroslav Gorol stal vicemistrem Evropy Lvov 
2015, v nejvyšší soutěži extraligy mužů náš od-
díl skončil v play off druhý v republice a velmi 
úspěšní jsme byli na letošním mistrovství Čes-
ké republiky.  Filip Barák získal stříbro a  Ja-
kub Bambuch dokonce zlato. Ty výsledky jsou 
opravdu vynikající, žádný jiný ostravský oddíl 
takovou úrodu nemá,“ hodnotí uplynulý rok 
2015 Dalibor Fröhlich.

/red/

Mladí hasiči z Muglinova kralovali

V měsíci říjnu se uskutečnily dva závody požár-
nické všestrannosti, neboli branné závody, kde 
družstva soutěží na stanovištích ve svých zna-
lostech z  topografie, požární ochrany, zdravo-
vědy, uzlování a  také ve střelbě ze vzduchovky 
nebo překonání lanové překážky.
Obou soutěží se zúčastnily vždy tři družstva 

ve dvou věkových kategoriích, jak mladší, tak 
starší žáci, protože celkový počet mladých hasi-
čů čítá v současné době přes 30 členů. Nejlepší 
z těchto družstev získali, jak na soutěži ve Vra-
timově, tak na podzimním kole hry Plamen, ve 
své kategorii vždy první místo. Celou více než 
dva kilometry dlouhou trať absolvovali ve vý-
borném čase a  navíc na stanovištích obdrželi 
minimum trestných bodů.
Mladým hasičům tímto velmi gratulujeme 
a  přejeme jim co nejvíce podobných úspěchů 
v této sezóně.

Stanislava Močigembová, 
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Hubertská mše 
v Ostravě-Heřmanicích
Dne 18. října se uskutečnila v  kostele svatého 
Marka v  Ostravě-Heřmanicích Svatohubertská 
mše. Tato mše patří k  mysliveckým tradicím, 
kterou bychom chtěli obnovit. Historicky první 
mše byla v  Heřmanicích konána v  roce 2014. 
Pro její kladné přijetí jsme se rozhodli ji v tomto 
roce znovu opakovat.

Za zvuků kostelních zvonů uvedl P. Leoš 
Ryška průvod myslivců do kostela svatého 
Marka. Zde myslivci položili před oltář vy-
zdobený chvojím dary. P. Leoš Ryška se zmí-
nil ve své výstižné řeči o zesnulých a žijících 
heřmanických myslivcích, o  přírodě a  jejich 
krásách, které musíme zachovat pro příští ge-
nerace. Tuto slavnostní atmosféru podtrhoval 
Benešovský sbor trubačů, zpěváků a zpěvaček 
s mysliveckými písněmi a fanfárami. Po ukon-
čení mše svaté bylo před kostelem připraveno 
malé pohoštění pro všechny zúčastněné.
Věříme, že se tato obnovená tradice všem lí-
bila. 

předseda MSOH Jiří Lizák

Čtenáři: klisnička Micelly
SK Mušketýr se obrátil na čtenáře Slezskoostrav-
ských novin, aby vybrali jméno pro klisničku, 
která se v areálu klubu narodila 6. dubna 2015. 
Čtenáři mohli zasílat své návrhy e-mailem.
Nakonec zvítězilo jméno Micelly. A  to z  toho 
důvodu, že jsou v  něm obsaženy slabiky jmen 
rodičů (Celly + Minerál). Toto jméno zaslala 
Šárka Boráková a tímto ji prosíme, aby se dosta-
vila do sídla klubu na Vlčkovu ulici pro výhru. 
Z  dvaceti osmi jmen byl obtížný výběr, přesto 
děkujeme všem čtenářům Slezskoostravských 
novin za zájem a  zveme je tímto na prohlídku 
stájí a  koní našeho klubu, který má sídlo pod 
haldou Emou.

SK Mušketýr

Mikulášská nadílka
I  letos pořádali muglinovští hasiči v kulturním 
domě Mikulášskou nadílku pro děti nejen z Mu-
glinova, ale i  širokého okolí. Odpoledne plné 
her, sladkých odměn, písniček a tanečků patří ke 
stálým akcím sboru pořádaných pro děti. Skoro 
50 dětí ve věku 2 až 10 let si v sobotu 5. prosince 
užilo návštěvu Mikuláše, anděla i čerta. Všechny 
děti odcházely s balíkem plným sladkostí, ovoce 
i dalších dobrot a hlavně s velkým úsměvem.

Petr Gvuzď

Kontakt pro zájemce o bojové sporty:
Facebook.com Boxing Club Ostrava
www.boxing-ostrava.cz
info@boxingostrava.cz

BOXING. Dalibor Fröhlich /vlevo/ a Jakub „Pretorian“ Gazdík 
zakládají centrum bojových sportů. Foto/ Jan Král

SVATOHUBERTSKÁ MŠE. Myslivci v heřmanickém kostele. 
Foto/ archiv

ÚSPĚCH. Dvě první místa ve dvou závodech získali 
muglinovští hasiči. Foto/ archiv

MICCELLY. Čtenáři vymýšleli jméno. Foto/ archivNADÍLKA. Čert v Muglinově. Foto/ archiv



1. Početná obec dnešních ostravských sběratelů pohlednic se shoduje, 
že přesné datum vzniku pohlednice s  motivy Ostravy zatím neznáme. 
S  využitím srovnávací metody sbírkového materiálu lze však dospět 
k pravděpodobnému závěru, že ke klasickému pohlednicovému formátu 
s motivem Ostravy došlo někdy okolo poloviny osmdesátých let 19. sto-
letí. Pohlednice, které v  tomto raném období prošly poštou, jsou velmi 
vzácné a na běžném trhu se prakticky neobjevují. Současní sběratelé se 
těmito unikáty ojediněle setkávají jen na aukcích v zahraničí, kde byly 
v minulosti tuzemskými pisateli nejrůznějším osobám adresovány. Ve fi-
lokartistických  sbírkách „Ostraviak“ se většinou setkáváme s nejstaršími 
pohlednicemi Ostravy, které prošly poštou až v samém závěru 19. století. 
Jsou dosti početné a převažují místopisné /topografické/ náměty. Na pře-
lomu 19. a 20. století byly zvláště oblíbené reprezentační pohledy s cel-
kovým pohledem na město. /Totalasicht/. Téměř všechny byly pořízeny 
z návrší Jaklovce ve Slezské Ostravě. Do této kategorie patří i komerčně 
úspěšná pohlednice: Mähr. - Ostrau /Druck und Verlag von Julius Kittl 
in Mähr. – Ostrau/, která byla v roce 1898 zaslána Rudolfu Hankemu do 
Grand Hotelu v Brně. Z pohledu na město je patrné, že koncem 19. století 
v panoramatu Ostravy výrazně dominovaly jen dvě významnější stavby 
– kostel sv. Václava a katedrála Božského Spasitele. Méně zřetelně se na 

pohlednici uplatnila hodinová věž Staré radnice na ostravském Hlavním 
náměstí. S malými obměnami, v jiném úhlu pohledu, se tento ráz pano-
ramatu města příliš nezměnil ani v následujících letech.

2. Z návrší Jaklovce, nejvýše položeného místa Ostravy s nejkrásnějším 
pohledem na město a  kraj podél Ostravice, pořizovali fotografické zá-
běry pro vydání pohlednic i  další nakladatelé. Tato pohlednice: Gruss 
aus Mähr. Ostrau /Verlag Papauschek.Buchhandlung/, prošla poštou 29. 
11. 1899. Pohlednice byla adresována do Pardubic /Fräulein Marie En-
gländer/ v době, kdy pro adresu byla ještě určena celá její strana a pro 
obrázek Ostravy a  krátké sdělení pisatele zůstal jen malý prostor na 
přední straně. Svou grafikou patří pohlednice do období pohlednic s tzv. 
dlouhou adresou. Jejich éra skončila někdy okolo roku 1905. Tento druh 
sběratelsky žádaných pohlednic se v posledních letech na trhu výrazným 
způsobem finančně zhodnotil. Obě výše uvedené pohlednice působí velmi 
měkce a malebně. Dnešní honba za ostrostí fotografie byla těmto seces-
ním fotografům cizí, neboť jim šlo především o malebnost. Proto při po-
řizování snímků používali techniky, které malebnost podporovaly, ať už 
se jednalo o záměrně zkreslující objektivy nebo ušlechtilé způsoby tisku 
v tiskárnách nakladatelů.

3. Také tuto barevnou pohlednici: Gruss aus Mähr. - Ostrau /Verlag R. 
Papauschek Mähr. – Ostrau/ vydal předchozí nakladatel. Byla adreso-
vána do Nového Jičína /Fräulein Mizzi Schlagmann. Neutitschen Mühl-
gasse No. 61/ a prošla poštou 25. 4. 1905. Pohlednice má ještě dlouhou 
adresu /Nur für die Adresse/ a její grafika se zdobnými prvky vykazuje 
náročnější umělecké pojetí. Touto formou zpracování lze pohlednici za-
řadit do okruhu, u něhož se projevuje snaha přiblížit pohlednici malíř-
ství a obrazu. Badatelé v oboru filokartie toto období první dekády 20. 
století nazývají piktorealismem a pohlednice tohoto pojetí jsou ozdobou 
každé sbírky.

Pohlednice Ostravy z konce 19. století
Široké spektrum nejrůznějších názorů na dobu vzniku klasického formá-
tu pohlednice neumožňuje jednotný a spolehlivý výklad.
Podle Angličanů byla předchůdcem pohlednic dopisní obálka s vyobra-
zením královny Viktorie. Jiní badatelé zastávají názor, že pohlednice 
k nám přišla z Německa. V roce 1940 totiž „Národní politika“ přinesla 
pod titulkem „Vynálezce pohlednic zemřel“ následující sdělení: „V  Os-
terode zemřel v těchto dnech ve věku 87 let farář Rudolf Parisius, který 
vynalezl poštovní pohlednici. Když byl studentem göttingenské univer-
zity, musel roku 1870 z příkazu rodiny psáti všem tetám a příbuzným 
gratulační lístky. Namaloval si proto takových lístků zásobu, aby si práci 

usnadnil. Brzy nato začal lístky s kresbami rozmnožovati hektografem 
a göttingenský papírník Lange, který se o nápadu dověděl, začal první 
takové dopisnice s obrázky vydávati tiskem. Asi roku 1880 se výroby do-
pisnic chopil průmysl a od té doby se pohlednice stala důležitou složkou 
v poštovní dopravě a v písemném styku lidí …
Přibližně ve stejné době /1874/ někdo u nás nalepil na běžný korespon-
denční lístek /Correspondenz-Karte/ obrázek s vrcholem Sněžky a od té 
doby se údajně posílají pohledy. Právě tento rok je považován sběrateli 
- filokartisty za počátek pohlednicové éry.

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

Historie
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In Signum. Výstava jako oslava dvacetiletí
Výtvarná skupina In Signum, kterou tvo-
ří výtvarníci převážně z  Ostravska, slaví 
dvacetiletí své existence reprezentativní 
výstavou ve Slezskoostravské galerii.
Na výstavě, jejíž vernisáž se konala 26. listo-
padu, lze vidět sedm desítek prací od všech 
jedenácti členů skupiny.
„Začínali jsme se sedmi členy, postupně se 
začali přidávat další,“ vzpomíná na dobu 
před dvěma desetiletími jeden ze zakladatelů 
skupiny, známý ostravský výtvarník Mgr. An-
tonín Gavlas. „Každý z našich členů pracuje 
nějakou jinou technikou. Jedni jsou malíři, 
jiní grafici, další keramici, smaltéři, textilní 
výtvarníci. Někteří pracují i více technikami,“ 
uvádí Gavlas o sdružení, které má mezi sebou 
kromě ostravských umělců i tvůrce z Frýdku-
-Místku nebo z Valašska.
Výstavu zahájil ve Slezskoostravské galerii 
místostarosta Ing. Roman Goryczka, ocenil 
bohatou nabídku reprezentativní výstavy. 
Slezskoostravská galerie byla během vernisá-
že návštěvníky zcela naplněna. „Naše skupina 
In Signum si dala za cíl vyhranit se proti sou-
časným trendům ve výtvarném umění, které 

bývají mnohdy drsné, drastické a  vulgární.  
Našim cílem je klidně a  mírumilovně vypo-
vídat o lidských hodnotách,“ upřesnil Gavlas 
zaměření vystavujících umělců. Společné vý-
stavy skupiny In Signum mohli lidé v uplynu-
lých letech vidět v mnoha prestižních výstav-
ních síních v Česku, v Polsku i na Slovensku. 
„Ze současné výstavy nelze nic konkrétního 
vyzdvihnout. Každé dílo je jiné.  Kdo se přijde 
podívat, uvidí sám,“ doplňuje Gavlas. Výsta-
va je ve Slezskoostravské galerii k vidění do 
15. ledna 2016.

/jk/

Koncerty na radnici
V čase adventu, 15. prosince, vystoupil ve 
slezskoostravské radnici soubor Collegium 
Marianum se sólistkou Hanou Blažíkovou. 
Koncert byl zcela vyprodán.

Mezi vystupujícími nechyběl dramaturg pra-
videlných komorních koncertů ve slezsko-
ostravské radnici, profesor Jan Hališka. Pub-
likum ocenilo vystupující dlouhým aplausem.

Příští koncert, tentokrát 
světově proslulého komor-
ního souboru předních hu-
debních osobností Guaneri 
Trio, se ve Slezskoostravské 
radnici uskuteční 9. února. 
Vystoupí: Ivan Klánský 
– klavír, Čeněk Pavlík – 
housle, Marek Jerie – vio-
loncello. Vstupenky v pro-
deji ve Slezskoostravské 
galerii od 26. ledna. 

/red/

Kultura

IN SIGNUM. Jedenáct výtvarníků vystavuje sedm desítek prací. Foto/ Jan Král

COLLEGIUM MARIANUM. Hudebníci vystoupili ve zcela vyprodaném sále 
slezskoostravské radnice. Foto/ Jan Král

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Copak se tu skrývá? Hledáme slova 
ukrytá v textu - 1. část, leden během 
půjčování.

Zimní čepičky. Výtvarná dílna, tvoříme 
z vlny, pondělí 18. ledna od 14 do 16 hod.

Klub Hladnýsek
Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Svícen na čajovou svíčku. Výtvarná díl-
na, tvoříme z tvrdnoucí hmoty, pondělí 
25. ledna od 15 do 16.30 hod.

Harmonie. Výstava fotografií, leden 
během půjčování.

Hýbejte se kosti moje! Nabídka knih 
k povánoční relaxaci, leden během 
půjčování.

Po stopách zvířat. Výstava fotografií, 
leden během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Čilá rybka. Výtvarné odpoledne, vyrobí-
me si veselý kolíček na poznámky, úterý 
19. ledna během půjčování.

Lednové snažení. Vědomostní soutěž 
pro děti, celý měsíc během půjčování.

Žížaly a jiné hry. Zábavné odpoledne 
pro děti, celý měsíc během půjčování.

Malované pohádky. Výstavka knih 
pro děti od českých autorů, celý měsíc 
během půjčování.

hermanice@kmo.cz 
tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Modré z nebe. Tematická výstavka knih 
a jiných materiálů, leden 2016 během 
půjčování.
Kreslení nás baví. Výstava výtvarných 
prací dětských čtenářů, leden 2016 bě-
hem půjčování.
Šmouloku. Test pro děti, leden 2016 
během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí… Odpoledne 
věnované stolním hrám, každé pondělí 
od 13 do 15 hod.
Olafova dílna. Výtvarná dílna pro děti, 
leden 2016 od 13 do 15 hod.
Šmoulí vesnička. Tematická nástěnka, 
leden 2016 během půjčování.
Od knihy k filmu. Malá tematická vý-
stavka knih, leden 2016 během půjčo-
vání.

kuncicky@kmo.cz, 
tel.: 599 522 216

Knihovny leden 2016
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Jednotky a práva k pozemku, na němž dům s jednotkami stojí

Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy ode dne 1. 1. 2014, se můžeme setkat s jednotkami dvojího druhu, a to s:
1. jednotkou vymezenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)1

- tato jednotka zahrnuje byt (také ale nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostorů) jako prostorově oddělenou část domu a  podíl na 
společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné, přičemž společnými částmi jsou např. pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo 
věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku tento dům,

- při převodu takovéto jednotky dochází současně k převodu odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci, kam OZ řadí i pozemek pod 
domem;

2. jednotkou vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVB“)
- takovouto jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle 

ZoVB,
- s vlastnickým právem k  takovéto jednotce je nerozlučně spjato spoluvlastnictví společných částí domu (mezi něž ZoVB pozemek, na němž dům 

s jednotkami stojí, nezařazuje) a spoluvlastnictví nebo jiné právo k pozemku,
- je-li vlastník takovéto jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, na němž dům s jednotkami stojí, lze vlastnictví k takovéto jednotce převést 

pouze současně s převodem spoluvlastnického podílu na předmětném pozemku; přechod vlastnictví k takovéto jednotce je podmíněn přechodem 
spoluvlastnického podílu na předmětném pozemku,

- práva a závazky dosavadního vlastníka domu, v němž se jednotka nachází, popřípadě vlastníků jednotek v takovémto domě, týkající se společných 
částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.

Dále se v rámci tohoto článku podíváme blíže na problematiku vlastnictví jednotky vymezené dle ZoVB a práva k pozemku, na němž dům s jednotkami 
stojí, a to s ohledem na to, že i když ZoVB říká, že s vlastnictvím takovéto jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební parcele), na němž dům s jednotkami 
stojí, ne vždy má vlastník takovéto jednotky práva k předmětnému pozemku odpovídajícím způsobem právně upravena.
K uvedenému může dojít zejména tak, že vlastník domu, v němž se jednotka nachází, nebo původní vlastník jednotky nebyl při převodu jednotky vlastníkem či 
spoluvlastníkem pozemku, na němž dům s jednotkami stojí, a nový vlastník jednotky si s vlastníkem pozemku neupravil písemnou smlouvou práva k pozemku 
tak, aby rozsah práv vlastníka jednotky k pozemku odpovídal rozsahu spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
Tato situace je důsledkem právní úpravy2, která předcházela současnému OZ účinnému od 1. 1. 2014 a která stanovila, že stavba není součástí pozemku, tudíž 
vlastníkem stavby mohla být osoba odlišná od osoby vlastnící pozemek, na kterém stavba stála. OZ3 opětovně zavádí princip, že stavba je součástí pozemku, 
a zakotvuje právní úpravu, jejímž cílem je sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící, tedy se vypořádat s pozůstatkem předchozí právní úpravy – 
k tomu viz dále.
S ohledem na výše uvedené ZoVB stanovil4, že nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úpravě práv 
k pozemku do 31. 12. 2000, vznikne dne 1. 1. 2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné břemeno k zastavěnému pozemku, a to za náhradu; obsahem 
věcného břemene je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavěný pozemek, a to v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu. Dále ZoVB stanovil, že dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví jednotky, stane se oprávněným z věcného břemene nabyvatel jednotky. 
Tato právní úprava měla přechodný charakter a dopadala na omezený okruh vlastníků jednotek. Z uvedeného tak vyplývá, že toto věcné břemeno k pozemku 
nevzniklo nabyvatelům jednotek vymezeným dle ZoVB, kteří se vlastníky jednotky stali s právními účinky od 1. 1. 2001 či se teprve stanou vlastníky jednotky 
(s právními účinky od 1. 1. 2001), neboť dle OZ5 vznikne i po dni nabytí účinnosti OZ vlastnické právo k dalším jednotkám v domě s byty a nebytovými prostory 
podle ZoVB, nabyl-li vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v takovém domě podle ZoVB nabyvatel přede dnem nabytí účinnosti OZ. 
V případě, že k nabytí vlastnického práva k jednotce vymezené dle ZoVB došlo či dojde s právními účinky od 1. 1. 2001, je věcí jednání mezi vlastníkem 
takovéto jednotky a  vlastníkem pozemku, na němž dům s  jednotkou stojí, jakým způsobem budou práva k  předmětnému pozemku upravena, vždy však 
musí být dodržen princip velikosti spoluvlastnického podílu na tomto právu, ať vlastnickém či jiném (spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídá velikosti 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu).  
Městský obvod Slezská Ostrava, jemuž statutární město Ostrava svěřilo správu řady nemovitých věcí v  jeho vlastnictví, vykonává rovněž správu několika 
pozemků nacházejících se pod domy s jednotkami vymezenými dle ZoVB v katastrálních územích Slezská Ostrava a Muglinov. Tyto domy s jednotkami 
byly původně ve vlastnictví Stavebního bytového družstva (SBD) Hlubina Ostrava-Zábřeh (dále jen „SBD Hlubina“), nicméně později SBD Hlubina jednotky 
v těchto bytových domech začalo převádět do osobního vlastnictví a dům do podílového spoluvlastnictví, avšak bez odpovídajícího podílu na předmětném 
pozemku, neboť ten je ve vlastnictví jiné osoby. 
V současné době je tak mnoho vlastníků jednotek nacházejících se v těchto domech, kteří nemají s vlastníkem pozemků, na nichž tyto domy s jednotkami 
stojí, upravena práva k  příslušnému pozemku. Jelikož nyní takovíto vlastníci užívají pozemek pod domem s  jednotkami bez jakékoli úpravy jejich práv 
s vlastníkem těchto pozemků, užívají je tak bez právního důvodu a jsou povinni vlastníkovi pozemků vydat, oč se obohatili. 
V zájmu takovýchto vlastníků jednotek je odkoupení odpovídajícího spoluvlastnického podílu na příslušném pozemku od jeho vlastníka. Věc se však dá 
řešit i jinými způsoby, např. uzavřením nájemní smlouvy, avšak tato varianta se nejeví z pohledu vlastníků jednotek jako nejšťastnější, a to např. proto, že cena 
pozemků stoupá (nyní se nájemné pohybuje kolem 75,- Kč/m2/rok), což se nepochybně promítne i na výši nájemného. 
S vlastníky jednotek, kterým vzniklo dle výše uvedeného k 1. 1. 2001 věcné břemeno spoluužívání příslušného pozemku, se to má trochu jinak, neboť věcné 
břemeno vzniklo ze zákona. Je však potřeba, pokud se tak již nestalo, zapsat toto věcné břemeno do katastru nemovitostí, k čemuž je třeba součinnosti vlastníka 
jednotky, a  určit výši náhrady za vznik tohoto věcného břemene ve prospěch vlastníka jednotky (dohodou vlastníka pozemku a  vlastníka jednotky, nebo 
rozhodnutím soudu). I tito vlastníci jednotek si však mohou odpovídající spoluvlastnický podíl na příslušném pozemku odkoupit.
OZ se vrací k tradičnímu pojetí pozemku a stavby na něm stojící, tj. že stavba je, s určitými výjimkami, součástí pozemku.6 Tento princip je vyjádřen v zásadě, 
známé již z dob římského práva, superficies solo cedit, tzn. „povrch ustupuje půdě“. Vzhledem k tomu, že ve značném množství případů jsou pozemek a stavba 
na něm stojící ve vlastnictví rozdílných vlastníků, obsahuje OZ právní úpravu7 předkupních práv tak, aby mohlo dojít ke snadnějšímu sjednocení vlastnictví 
pozemku a stavby na něm stojící. Součástí pozemku se nestane ani stavba, která je ve spoluvlastnictví, pokud je vlastníkem pozemku jen jeden ze spoluvlastníků, 
nebo jsou-li spoluvlastníky stavby jen někteří ze spoluvlastníků pozemku.
S odkazem na výše uvedené lze tedy závěrem vlastníkovi jednotky vymezené dle ZoVB, který není spoluvlastníkem pozemku, na kterém stojí dům s jeho 
jednotkou, a  nemá ani jiným způsobem s  vlastníkem takovéhoto pozemku upravena práva k  takovémuto pozemku, jen doporučit, aby kontaktoval 
vlastníka příslušného pozemku a domluvil se s ním na úpravě jeho práva k příslušnému pozemku.
Vykonává-li správu příslušného pozemku, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, měl by vlastník jednotky dle předchozího 
odstavce kontaktovat odbor majetkové správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Autor článku: Mgr. Petra Šeděnková, právník
  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor majetkové správy

1 Ustanovení § 1158 a násl. OZ.
2 Ustanovení § 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013.
3 Ustanovení § 506 a § 3054 a násl. OZ.
4 Ustanovení § 21 odst. 5 ZoVB.
5 Ustanovení § 3063 OZ.
6 Ustanovení § 506 OZ.
7 Ustanovení § 3056 OZ.



Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
Školu navštěvuje 380 žáků. Škola je vybavena 
odbornými učebnami cizích jazyků, výpočet-
ní techniky, fyzikálně-chemickou laboratoří, 
zeměpisnou a přírodopisnou učebnou, dále 
knihovnou, hernou, tělocvičnou, odděleními 
školní družiny a školní jídelnou. Žáci také 
využívají multifunkční hřiště a zrekonstruo-
vanou školní zahradu.
Školní vzdělávací program se nazývá „Klíč 
ke vzdělání-šance pro každého“. Výuka ang-
lického jazyka probíhá již od 1. ročníku. V 7. 
ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk (NJ, RJ). 

Žáci mohou přispívat do školního časopisu 
Kameňák a podílet se na činnosti školy pro-
střednictvím Školního parlamentu.
Provoz školní družiny je od 6:00 - 16:30 hod 
s měsíčním poplatkem 150,-Kč. Žákům jsou 
nabízeny kroužky: aerobic, dopravní, korfbal, 
konverzace v AJ, počítačový kroužek, vaření, 
knihovnický kroužek, gumičkování, bojové 
sporty, atletika, veselá věda a florbal.
Více na www.zsbohuminska.cz

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace
Školu navštěvuje 250 žáků. Škola má k dispo-
zici také moderní jazykovou a počítačovou 
učebnu, učebnu fyzikální a chemickou, příro-
dopisnou, knihovnu. Nechybí učebny vybave-
né interaktivními tabulemi a tablety.
Škola nabízí kroužky: turistický, přírodopis-
ný, literárně-dramatický, matematický, spor-
tovní, počítačový, kulturní, vaření a nově také 

pěvecký sbor. Při školní družině kroužek vý-
tvarný, rukodělný, dramatický, hru na flétnu, 
florbal.
Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. 
ročníku, na druhém stupni je výuka jazyka 
německého a španělština formou kroužku. 
Více na www.zspesi.cz

Mgr. Kamil Krahula, ředitel školy

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace
Školu navštěvuje 244 žáků. Vyučuje se zde po-
dle školního vzdělávacího programu „Otevírá 
se nám svět“. Výuka anglického jazyka pro-
bíhá již od 1. ročníku a ruského jazyka od 8. 
ročníku za podpory moderní jazykové učeb-
ny špičkové úrovně. Škola je kompletně vy-
bavena počítačovou sítí, wi-fi a v odborných 
učebnách Smart Boardy a tablety.
Školní družina je v provozu od 6:15 hodin do 
16:30 hodin, s měsíčním poplatkem 130 Kč. 

Stravování zajišťuje školní jídelna. Žáci mají 
k dispozici dotované mléko. ZŠ Chrustova je 
zapojena do programu „Ovoce do škol“.
Škola provozuje řadu kroužků: hra na flétnu, 
sportovní, výtvarný, přírodovědný, taneční, 
florbalový, stolní tenis, hra na kytaru, pěvecký 
soubor Divinas. Spolupracuje s oddílem kara-
te a hasičským oddílem z Heřmanic.
Více na www.chrustova.eu

Mgr. Radim Motyčka, ředitel školy

Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace
Školu navštěvuje 223 žáků. Škola má moder-
ně vybavené učebny dataprojektory a inter-
aktivními tabulemi, také počítačové učebny, 
které umožňují žákům i pedagogickým pra-
covníkům volný přístup na internet. Škola má 
učebnu přírodopisu, cvičnou kuchyň a školní 
dílnu. Disponuje tělocvičnou, jejíž součástí je 
posilovna a školní hřiště s travnatou plochou.

Škola nabízí celou řadu kroužků: taneční, 
počítačový, vaření, sportovní. Žáci si mohou 
zakoupit dotované mléčné svačinky. Na škole 
pracuje Školní parlament.
Více na www.zskuncicky.cz

ZŠ Škrobálkova 
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Zápisy do školTermíny zápisu dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2016/2017
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že zákonný zástupce je 
povinen dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v  platném znění, přihlásit dítě k  zápisu k povinné školní docházce 
v roce kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní 
docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Bližší 
informace vám ochotně poskytne vedení vámi vybrané školy; kontak-
ty naleznete na uvedených webových stránkách škol.

Mgr. Petra Nitková 
vedoucí odboru školství a kultury

Zápisy ve všech školách městského obvodu Slezská Ostrava proběhnou v termínu 19. - 20. ledna vždy od 12:00 do 17:00 hodin.



Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1x za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v lednu 2016. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 
výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Komise pro komunikaci s občany, vydávání Slezskoostravských novin a pro webové 
stránky: Ivana Šmidáková – předseda, MVDr. Barbora Jelonková, Ing. Roman Goryczka, Mgr. Dana Golatová, Emil Fekete, Mgr. Marcela Schullová, PhDr. 
Miriam Prokešová, Ph.D., Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., Mgr. Edita Kozinová, Veronika Brašová, Karel Slíva. Tisk: Kartis + Co s.r.o.  Roznášku provádí 
Česká pošta, s. p. Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 11. ledna 2016 www.slezska.cz

Slezskoostravské noviny • leden 2016 • strana 12

Myslivecký spolek Ostrava - Heřmanice

Vás srdečně zve 5.2.2016 od 20:00 hod.

do KD Ostrava Heřmanice na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
Hraje hudební skupina pana J.Fraislera

Myslivecká kuchyně, bohatá tombola

Předprodej vstupenek na tel.: 777 049 812

[vstupné 50 Kč]

[vstupné 50 Kč]

[vstupné 50 Kč]

[vstupné 50 Kč]

Do zoo levněji
Zoologická zahrada je otevřena každý den v  roce. 
A i v chladnějším období má co nabídnout. Lidé mají 
možnost vidět téměř všechny druhy chovaných zvířat. 
Těšit se mohou i z řady mláďat, například z mláděte 
pandy červené, které se už odvážně pohybuje po vý-
běhu nebo pardálů obláčkových. 
Jsme si vědomi, že v chladnějším období je přeci jen 
provoz zoo trošku omezený. Některá zvířata jsou ze 
svých letních příbytků přestěhována do teplého záze-
mí, kde je návštěvníci bohužel neuvidí. 
Proto jsme před několika lety zavedli mimosezónní 
vstupné, které je o něco levnější a platí od 1. listopa-
du do 31. března 2016. Dospělý návštěvník zaplatí 
80,- Kč, děti od 3 do 15 let, studenti, senioři či držitelé 
průkazů ZTP a ZTP/P starší 15 let pak 50,- Kč, tedy 
o 30 Kč méně než během hlavní sezóny.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO


