
Antonie Gorová
Seniorka Slezské Ostravy
Paní Antonie Gorová byla na sklonku 
loňského roku mezi sedmi oceněný-
mi seniory města Ostravy v  kategorii
Senior roku 2015. Dlouhá léta je ob-
čankou Slezské Ostravy, posledních
8 let žije v DPS Hladnovská v Muglino-
vě. Paní Gorové je 92 let a srší energií.

Paní Gorová, když jsem Vás žádal o rozho-
vor v  pátek dopoledne, řekla jste, že sice 
v  pátek dopoledne pravidelně plavete, ale 
pro jednou učiníte výjimku. Jak často tedy 
chodíte plavat?
Do bartovické Ještěrky si chodím pravidelně 
zaplavat v pondělí a v pátek. Plavání dvakrát 
týdně je naprosto perfektní. Je to jako droga. 
Od dětí vždycky dostanu darem permanent-
ku, za to jsem moc ráda.
Věnujete se kromě plavání i  dalším spor-
tům?
Cvičím u nás v domě v přízemí děvčata.

Co to znamená, cvičit 
v domě v přízemí děv-
čata?
Se spolubydlícími cvi-
číme na židlích. Začí-
nala jsme s nimi cviče-
ní na zemi – jógu – ta 
jim ale moc nešla. Tak 
cvičíme na židlích při 
hudbě. A po cvičení si 
házíme balonem. Cvi-
číme mezi třetí a pátou 
hodinou odpoledne, 
jsme spolu a  je nám 
fajn.
Celkem příjemné trávení volného času…
Mám ještě řadu dalších aktivit. Narodila jsem 
se v  kolonii Oderka v  Přívoze. Jako rodáci 
a  obyvatelé dávno zaniklé Oderky se pravi-
delně scházíme každý měsíc.

Už osmnáct let. Povídáme si a zpíváme. Srazy 
máme v porubské restauraci Parlament.

(pokračování na str. 6)

Návrh na ocenění u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů v kategorii „Senior roku 2015“

Paní Antonie Gorová je rodákem z  Ostravy. 
Žila v Ostravě-Michálkovicích, Ostravě-Přívo-
ze a 50 let v Ostravě-Kunčičkách. Posledních
8 let žije v Domově s pečovatelskou službou na 
ul. Hladnovská 119A.
Velkou část profesního života pracovala 
v  těžkém průmyslu, jako jeřábnice - dneš-
ní ArcelorMittal, a.s. V  poválečném období
se věnovala ochotnickému divadlu, byla aktiv-
ní členkou TJ Sokol a cvičitelkou mládeže.
Paní Antonie Gorová je velmi aktivní a  ener-

gická žena, která i přes svůj vysoký věk doká-
že a  je schopna motivovat ostatní obyvatele 
Domova s pečovatelskou službou Hladnovská 
119A k mimořádným aktivitám. Pro obyvatele 
domova je pravidelně již několik let lektorkou 
jógy, organizuje výlety, návštěvy bazénu Ještěr-
ka, návštěvy divadelních představení.
Pravidelně organizuje pro osoby seniorského 
věku zahraniční pobytové zájezdy. V kolektivu 
je velmi oblíbená a tím mají její aktivity zajiště-
nou plnou účast.

Kromě organizačních schopností, kterými 
tato seniorka vyniká, bychom rádi vyzdvihli 
její široký rozsah zájmu o výpočetní techniku 
a s tím spojené absolvování kursu počítačové 
gramotnosti, které v tak vysokém věku již ne-
bývají běžné. Mimo její sportovní záliby ráda 
čte a  navštěvuje kulturní a  společenské akce. 
Je nedílnou součástí všech aktivit pořáda-
ných městským obvodem Slezská Ostrava pro
seniory.
Aktivní činnost, kterou paní Antonie Goro-
vá vyvíjí, má zásadní vliv na její osobu, ale 
i  ostatní seniory městského obvodu Slez-
ská Ostrava. Paní Antonie Gorová je svým
aktivním způsobem života a přístupem k němu 
velkým vzorem nejen pro své vrstevníky, ale 
také pro mnohem mladší generaci. Svou čin-
ností přispívá k udržení zdravého ducha v těle. 
Motivuje své okolí ke zdravému životnímu sty-
lu. Významnou mírou tak podporuje sociální 
integraci a začleňování osob seniorského věku.

Městský obvod Slezská Ostrava

ANTONIE GOROVÁ. Díky počítači a internetu jsem hodně věcí poznala. Foto/ Jan Král
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Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 18. února 2016 
od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice
Na Druhém č. 4.



Komunitní dům 
pro seniory
Městský obvod Slezská Ostrava v mě-
síci květnu 2016 slavnostně zahájí pro-
voz Komunitního domu pro seniory.

Rekonstrukcí bude vybudováno celkem 
17  bytových jednotek o  velikosti 0+1 a  1+1. 
V  objektu vzniknou rovněž sdílené prosto-
ry pro podporu komunitního života seniorů 
s  možností využití nabídky volnočasových 
a  společenských aktivit. Cílem výstavby Ko-
munitního domu pro seniory je zajištění 
sociálního nájemního bydlení pro osoby z cí-
lové skupiny tak, aby došlo k uchování a pro-
dloužení jejich soběstačnosti a  nezávislosti, 
a současně aby byl umožněn komunitní způ-
sob života na principu sousedské výpomoci.
Výběr nájemníků Komunitního domu pro 
seniory bude realizován dle zásad nájmu 
bytů v komunitním domě schválených Radou 
městského obvodu Slezská Ostrava. Na zákla-
dě podaných žádostí bude dle stanovených 
kritérií vytvořen nový pořadník žadatelů.

Žádost bude přijata a  zařazena do pořadní-
ku za předpokladu splnění níže stanovených 
podmínek:
 Žadatel a další členové domácnosti jsou ve 

věku 60 let a více (60+).
 Průměrný čistý měsíční příjem v  období 

12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 1násobek 
průměrné měsíční mzdy v případě 1člen-
né domácnosti nebo 1,2násobek v případě 
2členné domácnosti. 

 Žadatel a další členové domácnosti k datu 
podání žádosti a uzavření nájemní smlou-
vy nemají ve vlastnictví ani podílovém 
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 
dům nebo byt.

Bližší informace včetně potřebných formu-
lářů je možné získat v  kanceláři pracovníků 
oddělení sociálních služeb, DPS Hladnovská 
119a, Ostrava- Muglinov (tel.: 596 613 711), 
případně na odboru sociálních věcí městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagari-
na 4, Slezská Ostrava. Formuláře jsou dostup-
né rovněž na internetových stránkách www.
slezska.cz.

Vyplněné žádosti bude městský obvod 
Slezská Ostrava přijímat až od 15. února 
2016. Žádosti doručené před tímto ter-
mínem budou žadatelům vráceny zpět.

Mgr. Darina Kolková 
vedoucí oddělení sociálních služeb

Manželé Dominikovi. Zlatá svatba
Manželský slib po padesáti letech 
obnovili ve slezskoostravské radnici 
12. prosince manželé Jarmila a Dalibor 
Dominikovi.

„Brali jsme se sice v Porubě, ale už 33 let by-
dlíme ve Slezské Ostravě,“ svěřila se Jarmila 
Dominiková. Na šťastné dlouholeté manžel-
ství prý není recept: „Pomohla nám rodina, 
máme spoustu dětí, vnuků i pravnuků,“ smál 
se Dalibor Dominik.

Poprvé se manželé potkali na tenise v  Ko-

menského sadech – tehdy bylo panu Dali-
borovi třináct let, paní Jarmile deset let. Už 
o  rok později spolu začali chodit, vzali se 
18. prosince 1965. Dalibor Dominik dlouhá 
léta pracoval v heřmanickém Dole Rudý ří-
jen.

Manželům se narodili čtyři dcery a  jeden 
syn. K  tomu přibylo dvanáct vnoučat a dvě 
pravnoučata. Všichni se pravidelně scházejí 
v  domě manželů Dominikových ve Slezské 
Ostravě.

„Přeji vám jménem svým 
a  jménem úřadu městské-
ho obvodu Slezská Ostra-
va hodně pevného zdraví, 
radosti z  celé vaší rodiny 
a  také, abyste ještě dlouho 
zůstali takto optimističtí 
a  veselí, jak jste doposud,“ 
popřál manželům radní 
Petr Svačinka, před kterým 
si symbolicky řekli Domi-
nikovi po padesáti letech 
opět své ano.

/jk/
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Dopisy čtenářů
Poděkování

Občanské sdružení Senioři Hrušov děkuje 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, 
především paní starostce a odboru školství 
a kultury za podporu při přípravě 10. setká-
ní rodáků a  přátel Hrušova. Přejeme všem 
pracovníkům Úřadu obvodu Slezská Ost-
rava spokojený a úspěšný rok 2016. Rovněž 
přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce 
2016.
Kruhová křižovatka se povedla

Vážená redakce,
dovoluji si v  začátku nového roku popřát 
zastupitelstvu Slezské Ostravy pevné zdraví 
a plno dobrých a uskutečněných nápadů pro 
obyvatele Slezské. Kruhová křižovatka se po-
vedla, pokud se bude pokračovat v revitaliza-
ci na sídlišti v Muglinově, prosím o šetrnější 
přístup ke stávající zeleni, rovněž děkujeme 
za vánoční dárek v  podobě zavedení taxi-
služby pro seniory. Je toho hodně, co je třeba 
dělat, ať vám k tomu pomůže zdravý rozum.

Děkuji a zdravím 
Jan G. z Muglinova

Opravy Vdovské ulice

Listuji našimi krásnými slezskoostravskými 
novinami a mám dotaz k článečku Asfalt na 
Vdovské.
Bydlím v řadovce na Vdovské 27, a že by se 
někde na Vdovské dělal asfalt, jsem si nevšim-
la. Byla to opravdu ulice, nebo parkoviště, 

před nějakým panelákem???
Ba naopak, ulice Vdovská je v dost zdevasto-
vaném stavu. Když jezdím na vozíku (který 
mě stál 65 tisíc) musím dávat opravdu dobrý 
pozor, abych nevjela do nějaké velké prohlub-
ně a  vozík nepoškodila. Hlavně v  části před 
křižovatkou s Křížkovského. Nemáte v plánu 
Vdovskou OPRAVDU opravit, popř. i Velko-
stranní. Ti, kteří o tom rozhodují, by si měli 
tyto ulice sami projít a o stavu vozovek se pře-
svědčit osobně.

Děkuji za odpověď. 
Zdraví RB

Odpověď městského obvodu:

Vážená paní,
celková rekonstrukce vozovky a  chodníku 
ulice Vdovské je zahrnuta do akce „Rege-
nerace sídliště Muglinov“, která se postupně 
po etapách realizuje. Finanční prostředky na 
tuto akci zajišťujeme  částečně z  dotace na 
podporu bydlení Ministerstva pro místní 
rozvoj. Z  tohoto důvodu se  zatím provádí 
pouze běžná údržba a  lokální opravy. Běžná 
oprava výtluků byla provedena i na ul. Vel-
kostranní.

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru

Odbor technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů

Dopisy čtenářů

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

ZLATÁ. Manželé Jarmila a Dominikovi ve slezskoostravské radnici. Foto/ Jan Král



Sloučení příspěvkových 
organizací
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská 
Ostrava dne 18. 12. 2015 rozhodlo o slouče-
ní dvou základních škol, Základní školy Os-
trava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, 
příspěvkové organizace a Základní školy Os-
trava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěv-
kové organizace, s účinností od 1. 1. 2016. 
Nástupnickou organizací je Základní škola 
Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, 
příspěvková organizace, na kterou byly pře-
vedeny veškerá práva, závazky a majetek. Pro 
žáky a pedagogický sbor nebude mít slou-
čení zásadní vliv na jejich práci, výuka bude 
zachována v plném rozsahu. Rodiče budou-
cích prvňáčků, kteří mají zájem o docházku 
v základní škole Škrobálkova, se mohou spo-
lu s dětmi na tuto školu dostavit k zápisu do 
1. třídy.

Kdo vybarví 
sněhuláka?
Vážení čtenáři,
do soutěže z vánočního vydání Slezsko-
ostravských novin Kdo vybarví sněhulá-
ka se zapojilo celkem 21 dětí a na adre-
su redakce tak doputovalo 21 překrásně 
vybarvených sněhuláků. I když mělo být 
původně cenami odměněno jen 10 vy-
losovaných dětí, drobné dárky nakonec 
dostanou všechny děti, které své sně-
huláky zaslaly. Ceny jsou k vyzvednutí 
od 1.2.2016 na recepci ÚMOb., nám. J. 
Gagarina č. 4., Slezská Ostrava.
Redakce rovněž mezi všemi došlými 
pracemi losovala absolutního vítěze či 
vítězku. Tou se nakonec stala Adriana 
Janíčková z Kunčic. Gratulujeme!

Odborné sociální poradenství
Městský obvod Slezská Ostrava posky-
tuje potřebnou pomoc a  podporu při 
řešení Vaší nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby odbor-
ného sociálního poradenství.

S čím Vám můžeme pomoci
Při řešení potíží v  oblasti pracovního práva, 
dluhové problematiky, bydlení, rodiny a me-
zilidských vztahů, spotřebitelství, sociální 
péče a sociálních dávek, občanského soudní-
ho řízení. 
Pomůžeme Vám se sepsáním strukturované-
ho životopisu či motivačního dopisu, s vytvo-
řením emailové adresy, při zvýšení počítačo-
vé a  finanční gramotnosti, sepíšeme s  Vámi 
jednoduché návrhy, žádosti, pomůžeme Vám 
vyplnit formuláře, potřebné k  vyřešení Vaší 
nepříznivé sociální situace. Budeme Vám ná-
pomocni při vyhledávání zaměstnání a vhod-
ného bydlení, pomůžeme Vám při aktivním 
řešení dluhové problematiky a při komunika-
ci s věřiteli a exekutory.

Komu je naše pomoc určena
Od roku 2016 nabízíme pomoc také obča-
nům, kteří žijí mimo lokalitu Ostrava – Kun-
čičky. Můžete se na nás obrátit bez ohledu na 
trvalé či faktické bydliště v rámci Moravsko-
slezského kraje. 
Zaměřujeme se na tyto sociální skupiny: 
občané s  dluhy, nezaměstnaní občané, kteří 
chtějí pomoci při hledání zaměstnání, osoby 
v krizi, osoby, které jsou mladší patnácti let, 
osoby, žijící v sociálně vyloučených komuni-
tách, osoby, které vedou rizikový způsob ži-
vota, nebo jsou tímto způsobem života ohro-
ženy, rodiny s dítětem/dětmi a mládež, ohro-
žena společensky nežádoucími jevy.
Rovněž jsme zařadili v  rámci odborného 
sociálního poradenství pomoc a  podporu 

seniorům, pokud potřebují pomoci v  oblas-
tech, které budou předcházet jejich sociální-
mu vyloučení a napomůžou jejich sociálnímu 
začlenění do společnosti. 
V  roce 2015 bylo naší sociální službou po-
skytnuto 883 ambulantních intervencí a  135 
terénních intervencí. Za loňský rok bylo 
podpořeno 64 nových klientů, celkový počet 
uživatelů sociální služby od roku 2011 je 376. 
Sociální služba je poskytována bezplatně a na 
základě dobrovolného rozhodnutí uživatele. 

Kde nás najdete
Budova Nízkoprahového a  poradenského 
centra, Holvekova 204/44, Ostrava – Kunčič-
ky. Objekt se nachází 200 metrů od zastávky 
autobusu č. 21 a 92. Po domluvě se sociálním 
pracovníkem je možnost navštívit uživatele 
v jeho domácnosti.

Provozní doba
Pondělí a středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00

Kontakt
Tel.: +420 596 233 103
 +420 724 676 291 - sociální pracovník
E-mail: osp@slezska.cz
V rámci poradny je Vám bezplatně k dispo-
zici také kvalifikovaný právník a  psycholog 
s  dlouholetou praxí. Tito externí odborníci 
Vám rovněž mohou pomoci vyřešit Vaši ne-
příznivou sociální situaci.
Nízkoprahové a  poradenské centrum bylo finan-
cováno z  prostředků Evropské unie a  státního 
rozpočtu v rámci realizovaného projektu: „Výstav-
ba nízkoprahového a  poradenského centra v  Os-
travě – Kunčičkách“ Registrační číslo projektu: 
CZ.1.06/3.1.00/03.07307.

Rozloučení s veteránem Mikulášem Končickým
Ve velké obřadní síni krematoria ve Slez-
ské Ostravě se 21. prosince veřejnost 
rozloučila s veteránem 2. světové války 
Ing. Mikulášem Končickým.

Tankista, který se účastnil bojů na Dukle 
i osvobozování města Ostravy zemřel 13. pro-
since ve věku 90 let. Své poslední měsíce ži-

vota trávil Mikuláš Končický v  Domově pro 
seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. 
Mezi smutečními hosty v  obřadní síni byli 
také zástupci vedení městského obvodu Slez-
ská Ostrava, projev pronesl primátor města 
Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA.
Končický se narodil 1. ledna 1925 na ukrajin-

ské Volyni, v  roce 1944 naruko-
val, coby mladý učitel, do 1. čes-
koslovenské samostatné tankové 
brigády v  Rusku. Po válce zůstal 
v armádě, v roce 1975 z ní musel 
odejít kvůli odmítavému postoji 
okupace Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Po roce 1989 
mu byl propůjčen Řád bílého lva 
vojenské skupiny II. třídy.
Loni na jaře byl povýšen do hod-
nosti generálporučíka. Byl rovněž 
čestným občanem města Ostravy.

„Člověk má vždycky strach, ale musíte ho po-
tlačit,“ říkával často o svých frontových zážit-
cích.

/jk/
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MIKULÁŠ KONČICKÝ. Bojovník a čestný občan. 
Foto/ archiv MMO

ROZLOUČENÍ. Věnce a květiny pro válečného hrdinu. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Vzdělávací pobyt v Anglii

Na karnevalu převládaly královny

Vánoční bruslení

Mikuláš opravdu přišel

V 1. pololetí školního roku 2015/2016, 
přesněji od 15. 11. do 21. 11. 2015, ab-
solvovali žáci ZŠ Bohumínská zahra-
niční jazykově vzdělávací pobyt v An-
glii.
Výjezd byl připraven pro 40 žáků a 4 
členy pedagogického doprovodu. Tato 
akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd 
s  nejlepším studijním průměrem (ke 
konci šk. roku 2014/2015) a  pro žáky 
2. stupně, jejichž rodiny poskytly uby-
tování stážistům v  rámci projektu 
Edison.
Akce byla hrazena z dotace EU a stát-
ního rozpočtu ČR na základě ,,Výzvy 
č. 56‘‘ MŠMT ČR, která je zaměře-
na na rozvoj jazykového vzdělávání 
a čtenářské gramotnosti. V rámci této 

dotace byly žákům hrazeny veškeré 
výdaje. Doprava byla zajištěna autobu-
sem, žáci měli ubytování s plnou pen-
zí ve skautském středisku "Frylands 
Wood Scout Outdoor Centre".
Nejzajímavější částí programu bylo 
vzdělávání 40 žáků v  jazykové škole 
v Londýně a samozřejmě také pozná-
vání turistických atraktivit v Londýně. 
Žáci měli možnost navštívit některá 
muzea a  architektonické památky 
(např. Tower, Windsor atd.), a  to vše 
v  rámci dotace! Všichni se shodli, že 
to byla skvělá příležitost, jak si vylepšit 
jazykové schopnosti a zároveň poznat 
dosud nepoznané kraje.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, 
ředitel školy ZŠ Bohumínská

Nový rok jsme zahájili aktivně, hned 
druhou lednovou neděli jsme se s dět-
mi sešli v  KD Ostrava-Heřmanice 
v maskách.
Karnevalový bál pro děti z mateřské 
školy na ulici Požární, Chrustova 
a  Na Liščině byl velmi pěkný, děti 
měly různé masky a převleky. 

V letošním roce podle trendu převlá-
daly královny Elzy. Nyní se s  dětmi 
těšíme na další společné akce.

Zástupce ředitelky 
Bc. Silvie Šeděnková

MŠ Koblov pořádá každý rok na zim-
ním stadionu v  Bohumíně několik 
nedělních bruslení.
Ani tentokrát nechybělo Vánoční 
bruslení, na kterém jsme rádi viděli 
děti, které MŠ navštěvují, ale i  děti 
které už chodí do školy a v minulých 
letech MŠ navštěvovaly.

Děti projely vánoční překážkovou 
dráhu a za odměnu dostaly malé vá-
noční překvapení.
Těšíme se na všechny na dalším 
bruslení, které dál pokračují v  lednu 
a únoru.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová

„Vánoce, Vánoce přicházejí,” tak za-
číná oblíbená vánoční píseň, kterou 
slýcháváme v  době adventu velmi 
často. Společně s dobou adventní oče-
kávají děti na počátku prosince i pří-
chod Mikuláše s anděly a čerty. Děti 
ze ZŠ Chrustova se dočkaly a Miku-
láš opravdu přišel! Žáci deváté třídy, 
nalíčení a  převlečení do kostýmů, 
obcházeli dne 4. prosince jednotlivé 
třídy a  rozdávali sladkosti. Dobroty 

však nedávali zadarmo, ze tříd bylo 
slyšet dětské básničky a písničky, děti 
si vše musely zasloužit. Čerti však ne-
zapomněli ani na děti zlobivé. Trošku 
se na ně zamračili, udělali strašidelný 
škleb a varovali je před smradlavým 
peklem. 

Bc. Petra Videnková

ZŠ Bohumínská

MŠ Požární

MŠ Koblov

ZŠ Chrustova

V ANGLII. Žáci ZŠ Bohumínská na vzdělávacím pobytu. Foto/ archiv

KARNEVAL. Děti v MŠ Požární si opatřily 
masky a převleky. Foto/ archiv

NA BRUSLÍCH. Nejmenší Koblované na ledě. 
Foto/ archiv

MIKULÁŠ. Počátek adventu v ZŠ Chrustova. 
Foto/ archiv
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Slezskoostravské noviny: výzkum mezi obyvateli Slezské Ostravy
Vážení a milí čtenáři,

je to už téměř rok, co pracujeme na obsaho-
vých i  formálních změnách Slezskoostrav-
ských novin (SON). Naším cílem bylo vtáh-
nout do každého vydání více života, informo-
vat o aktuálním dění, o akcích, které proběhly 
i  které se teprve chystají. Oblíbené okénko 
o  historii jsme doplnili o  další pravidelné 
rubriky o dění v našich školských, kulturních 
i  volnočasových zařízeních. Každý měsíc se 
dovíte „Co se děje v  ZOO“. „Slezská žije“ je 
programem akcí ve Slezské Ostravě pro daný 
měsíc. Každý měsíc také představujeme zají-
mavou osobnost, která je rodákem, žije či pů-
sobí ve Slezské. Od září 2015 mají SON také 
nový formát a grafiku.

Aby SON byly pro Vás, občany Slezské Ostra-
vy, kvalitním informačním zdrojem a byli jste 
s nimi spokojeni, nechali jsme si ve spolupráci 
s Katedrou sociologie FF OU vypracovat prů-
zkum potřeb. Třináct studentů pod vedením 
PhDr. Víta Horáka, Ph.D. zhotovilo dotazník 
a během dubna 2015 realizovalo rozhovory se 
130 respondenty ve Slezské Ostravě. Bylo to 
tedy v  době, kdy jsme teprve začínali s  prv-
ními inovacemi, a z tohoto šetření vyplynuly 
následující informace:

 O  SON obecně je velký zájem. Projevi-
ly ho asi tři čtvrtiny respondentů. Zájem 
o noviny je slabší pouze u osob se základ-
ním vzděláním a  u  mladých lidí (18-30 
let). SON také lidé považují za významný 
informační zdroj, významnější než třeba 
noviny ostravského magistrátu.

 Noviny čtou častěji ženy než muži. Starší 
lidé je čtou zevrubněji, lidé v  produktiv-
ním věku častěji jen zběžně.

 SON nedocházejí 15 % respondentů a dal-
ším 10 % jen občas. Je však nutno pozna-
menat, že tento údaj je třeba brát s mírnou 
rezervou, protože část těchto lidí o novi-
ny nejeví zájem. Nemusí tedy registrovat, 
jestli jim noviny do schránky přijdou. 
Podstatnější je možná fakt, že distribu-
ce novin je rozdělena i  regionálně. Méně 
často SON docházejí občanům Heřmanic, 
Hrušova a Kunčiček.

 Komentář: Pro distribuci SON byla vybrá-
na Česká pošta, u které je vysoká záruka, 
že noviny dorazí na místo určení. Pokud je 
někde problém s  doručováním SON, dejte 
nám prosím o této skutečnosti vědět.

 Dobře je hodnocena srozumitelnost novin 
a kvalita fotek, hůře už zajímavost článků 
(zejm. u mužů) a přehlednost novin. Hod-
nocení přehlednosti také zřetelně klesá 
s věkem.

 Komentář: Během uplynulého roku bylo 
naší snahou změnit především obsah SON, 
chceme přinášet aktuální informace o dění 
ve Slezské a  nabízet témata, která místní 
lidi zajímají, velmi rádi proto uvítáme Vaše 
nápady, tipy a doporučení.

 Formát novin byl pro většinu respon-
dentů optimální. Asi 15 % připadal příliš 
velký, téměř nikdo jej nechtěl ještě zvětšit. 
S  délkou článků i  s  velikostí písma jsou 
lidé spokojeni. Důležité je, že to platí i pro 
starší osoby.

 Komentář: Od září mají SON v souladu se 
současnými trendy nový, magazínový for-
mát, v  zadání byl zároveň požadavek na 
zachování velikosti písma.

 Kvalita papíru je pro většinu respondentů 
odpovídající, menší část ji hodnotí jako 
zbytečně kvalitní.

 Komentář: Přestože současná kvalita papí-
ru se jeví ve srovnání s dřívějším vydáním 
jako lepší, náklady na výtisk se snížily o té-
měř 10 %!

 Nejžádanějšími tématy byly „kultura a zá-
bava“ (obzvláště mladí a ženy) a „příspěv-
ky a názory občanů“. Historická tematika 
vyhovuje spíše mužům a starším lidem.

 Nejžádanější rubrikou jsou ankety o  ná-
zorech občanů a  inzerce (ta zajímá spíše 
mladší osoby).

 Nápad propojení SON se sociálními sítě-
mi nenalezl u respondentů větší podporu. 
Částečně je to dáno tím, že s věkem obliba 
sociální sítě klesá, ale pro propojení nebyli 
ani mnozí z těch, kteří se sociálními sítěmi 
pracují.

 Komentář: Přes toto zjištění chceme držet 
trend s  vývojem informačních technologií. 
Kromě práce na zlepšování SON se také 
snažíme zpřehlednit a průběžně doplňovat 
informace na webu ÚMOb Slezská Ostrava 
(www.slezska.cz). Najdete tam nejen SON 
v  elektronické podobě, ale také zajímavé 
a  důležité informace, kontakty a  fotogale-
rie, na které v SON není dostatek prostoru.

Slezskoostravské noviny jsou tady pro Vás, 
občany Slezské, proto velmi oceníme Vaše ná-
pady, názory, ale i tipy na témata a osobnosti, 
o kterých se chcete na stránkách SON dočíst. 
Vaše připomínky a  doporučení posílejte na 
e-mail ismidakova@slezska.cz.

Za komisi pro komunikaci s občany, 
vydávání SON a pro webové stránky 

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.

Katedra sociologie FF OU, PhDr. Vít Horák, Ph.D.
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Kostel sv. Františka a Viktora v Hrušově. Novogotická památka
V  předcházejícím vydání našich novin 
byl krásný rozhovor se zpěvačkou M. 
Rottrovou. Vzpomínala v něm na Hrušov 
a  mimo jiné také na hrušovský kostel. 
Nedá mi to, abych na tento rozhovor jen 
v krátkosti nenavázala.

Také ráda vzpomínám na Hrušov mého dět-
ství. Takové samostatné městečko ve velkém 
městě. Bylo tam vše: od kina Svět, cukrárny, 
plovárny, několika škol, pošty, až po papírnic-
tví pana Bugly. A samozřejmě kostel, zasvěcený 
sv. Františkovi z Assisi a sv. Viktorovi. Kostel, 
který stál v  tehdejším, dá se říci centru dění, 
v  zástavbě ostatních budov, a  který v  někte-
rých chvílích ve své historii nebyl ani schopen 
pojmout všechny své návštěvníky, kteří muse-
li stát venku až na ulici, zatímco lidé vevnitř 
omdlévali v natlačeném davu lidí.
Víme, časy se mění. Dnes stojí kostel opuštěn 
a sám. Nejen kvůli „sobě“, ale také kvůli téměř 
vylidněnému a  umírajícímu Hrušovu. Tatam 
je někdejší sláva Hrušova i jeho kostela. (Také 
Senioři z Hrušova na něj zapomněli. Při jejich 
posledním setkání v loňském roce jako kdyby 
pro ně kostel, poslední monument Hrušova, 
ani neexistoval). Nejsmutnější na tom je, že 
ani my na Slezské to snad o našem kostele ani 
nevíme – že je významnou kulturní památ-
kou, postavenou podle někdejších světozná-
mých vídeňských architektů H. von Ferstela 
a M. Schwedy. Navíc postavený v době stavby 
ostravské katedrály a  stejným stavitelem K. 
Hladischem (ani jeden z těchto pánů se vysvě-

cení kostela v květnu 1893 nedožil). 
Kostel má mnohá plus – výjimeč-
nou stavbu cihlové věže, výjimečný 
typ okenních vitráží, jedny ze tří 
největších varhan v  Ostravě, výji-
mečně pohnutý osud. Když zemřel 
farář P. F. Bijok, který zde sloužil 
více než 38 let, přestaly bít zvony, až 
na umíráček, přestaly na dlouhou 
dobu odměřovat čas věžní hodiny. 
V době povodní r. 1997 tady stoupla 
voda do výše 3,5 m. Vodou byla zni-
čena původní socha Panny Marie 
Lurdské, ze které zůstaly neporuše-
ny pouze ruce, sepjaté k modlitbě. Dnes jsou 
v  kostele vystaveny na čestném místě. V  po-
sledních letech jsme se pustili do rozsáhlých 
oprav, především toho, co bylo v  havarijním 
stavu a hrozilo zborcením a tím také postup-
nou likvidací stavby – tedy věže, vitrážových 
oken, nárožních fiál. Mnozí možná vzpomí-
nají (hlavně podnikatelé) na prosebné, někdy 
až žebravé dopisy o sponzorské dary, protože 
finanční spoluúčast na opravách vysoce převy-
šovala naše možnosti. I přesto, že naše prosby 
zůstaly až na několik málo výjimek bez odezvy, 
podařilo se mnoho věcí opravit, kostel zachrá-
nit, i pomocí kulturních akcí (bylo jich téměř 
30) jej přivést zpět k životu. Ale časy se, jak již 
bylo napsáno, mění. V loňském roce byl obě-
tavý farář, který se o  znovuvzkříšení kostela 
a  farnosti nejvíce postaral, převeden biskup-
stvím jinam. I přesto, že jsme měli další plány 
a vize, jak kostel i jeho okolí dále obnovit a po-

moci tak vrátit se k  životu aspoň jedné části 
Hrušova. Co bude dál? Uvidíme.
Jen pro zajímavost, v minulém roce jsme usi-
lovali o  to, aby bylo kostelu uznáno označení 
„Evropské dědictví“. Ocitl se tak mezi šesti 
kulturními památkami z celé ČR, které o ten-
to titul žádaly, např. hrad Karlštejn nebo Arci-
diecézní muzeum v Olomouci, které nakonec 
titul získalo. Ale nevzdáváme se. V tomto roce 
bude hrušovský kostel součástí národní putov-
ní výstavy fotografií opravených památek Má 
vlast cestami proměn.
Až půjdete či pojedete někdy kolem, nejen 
na kole či autem a trolejbusem, ale třeba i po 
dálnici, pokochejte se hrdou (opuštěnou) krá-
sou kostela a vzpomeňte na jeho kdysi velikou 
slávu. A na to, jak přičiněním lhostejnosti lidí 
někdy může možná i končit…

Miriam Prokešová

(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Tam dojíždíte z Muglinova městskou dopra-
vou?
Samozřejmě. A kromě toho máme partu ješ-
tě v Bartovicích. To je parta z „Enháčka“ kde 
jsem léta pracovala jako jeřábnice. Scházíme 
se opravdu často, chodíme na bowling a také 
hodně zpíváme. Bohužel, už nejsem pohybli-
vá jako dřív. Loni jsem si u moře natrhla achi-
lovku.
Byla jste v létě u moře?
K moři jezdím každý rok.
Máte u moře nějaké oblíbené destinace?
Jednoznačně Chorvatsko. Ale v  životě jsem 
toho procestovala opravdu hodně. Snad celý 
bývalý Sovětský svaz. Byla jsem v  Pobaltí, 
chodili jsme kolem Bajkalu, nohy jsme si mo-
čili v Amuru. Bylo toho opravdu moc: něko-
likrát jsem byla ve Francii, potom v Německu, 
Holandsku nebo Řecku. Když mi v roce 1979 
zemřel manžel, ještě jsem v  důchodu celých 
devět let pracovala v  kuchyni ve středisku 
NHKG Oasis v  Bulharsku. Vždy pět měsíců 
v roce. Odjížděli jsme v květnu a v říjnu jsme 
se vraceli
I když v kuchyni byla těžká práce, dodnes na 
ty roky ráda vzpomínám. To víte, když byla 
ranní šichta, šlo se odpoledne k  moři. Když 
byla šichta odpolední, byla jsem u moře už od 
rána. To bylo něco pro mě.

Takže náruživá turistka…
To tedy ano. Chodila jsem po výšlapech. Na 
„Enháčku“ jsme měli výšlapářskou partu. Před 
čtyřmi roky jsem ale bohužel musela s výšlapy 
přestat. Už mi to nedovolilo zdraví.
Ale pořád, už osmnáct let, organizuji kaž-
doroční zájezdy do Vysokých Tater. Jezdíme 
každý rok v měsíci květnu na celý týden. Au-
tobus je vždycky plný. Na letošní rok se mi už 
přihlásilo 35 lidí.
Vidím Vás s počítačem. Vypadá to, že si s in-
formačními technologiemi dobře rozumí-
te…
Máme tady pravidelná počítačová školení, 
vede je výborná pečovatelka Petra Jurčíková. 
Díky počítači a  internetu jsem hodně věcí 
poznala. Mám svůj e-mail, facebook i skype… 
Umím udělat i poslat fotky, hraju na počítači 
karty. Jsem moc ráda, že počítač mám.
V  DPS Hladnovská žijete již 8. rokem. Jak 
se zde cítíte?
Výborně. Vždycky, když odpočívám v  bar-
tovickém bazénu v  bublinkách, říkám si, že 
přesně tak jsem si představovala stáří. Tady, 
v DPS Hladnov, se o nás starají krásně. Mám 
pěkný byteček a  jsem moc spokojená. Na-
prosto úžasný je vedoucí odboru sociálních 
věcí pan Zdeněk Matýsek. Vše organizuje, ke 
starším lidem má skvělý přístup. Dělá pro nás, 
co může. Je mladý, ale jako by to byl náš táta.

Když s  ním jedete někam na zájezd, víte už 
dopředu, že bude dobře. A dobře pokaždé je.
Takže jezdíte na zájezdy i s DPS Hladnov?
Jsem moc ráda, že jezdíme do míst, kde mnozí 
z nás nebyli. Jeli jsme tak například do Babič-
čina údolí. Říkám si, že jsem vlastně na stáří 
dostala takový dárek, že jsem v DPS Hladnov. 
A že mám hodné obě dvě děti. Starají se o mě. 
Byla jste mezi sedmi oceněnými ostravský-
mi seniory roku. Jak jste to oslavila?
Nijak. Dokonce jsem se trochu styděla. Nej-
sem moc na projevy. Sousedky to vůbec nevě-
děly, nikomu jsem nic neřekla. Až vyšel článek 
v novinách, hned mi všichni volali. Tajila jsem 
to, myslím si, že jsem nic tak významného ne-
udělala, nemůžu se přece srovnávat s panem 
doktorem Rajko Dolečkem…
Spoustu let jste pracovala v NHKG jako je-
řábnice, musela to být náročná práce. Těžký 
provoz, huť…
Bylo to všechno výborné. Na „Enháčku“ jsme 
byli dobrá parta. Navíc jeřáb jsem opravdu 
milovala. Pracovala jsem na rourovně. Do-
dneška spolu chodíme na schůze. Jak říkám, 
tu práci jsem milovala.
Máte ještě nějaké nesplněné přání?
Můj sen byl ještě podívat se do Egypta. Tam 
jsem nikdy nebyla. Ale to víte, do letadla už se 
mi nechce. Ale moje přání především je, aby-
chom měli zdraví, spokojenost a hlavně mír.

/jk/

KOSTEL. Kulturní památka v Hrušově. Foto/ Jan Král
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Připomenutí 105. výročí narození známého spisovatele 
Pamětní deska Zdeňku Jirotkovi ve Slezské Ostravě
U  příležitosti 105. výročí naroze-
ní významného českého spisovatele 
a  ostravského rodáka Zdeňka Jirotky 
(*1911 †2003), tvůrce známého romá-
nu Saturnin, odhalil okrašlovací spolek 
Za krásnou Ostravu v den jeho narozenin 
7. ledna pamětní desku tomuto spiso-
vateli.

Na základě zjištění ředitelky Archivu 
města Ostravy PhDr. Blaženy Przybylo-
vé je pamětní deska umístěna na domě 
na náměstí Jurije Gagarina číslo popisné 
9, kde se Zdeněk Jirotka narodil. Rodný 
dům již bohužel nestojí, deska je umís-
těna na domě, který vznikl po zbourání 
rodného Jirotkova domu.
„Hledání místa, na kterém rodný dům 
Zdeňka Jirotky stával, bylo hodně složité. 
Pak jsme objevili záznam, že šlo o dům 
ležící při okresní silnici směrem na 
Hrušov. Vyšlo najevo, že jde právě 
o  toto místo,“ řekla archivářka Blažena 
Przybylová během odhalování desky.
Literární vědec Mgr. Martin Tomášek, PhD. 
z  Ostravské univerzity označil Zdeňka 
Jirotku za rodinné stříbro. „Škoda, kdyby-
chom ho opomíjeli. Takových humoristů 
Ostrava moc nemá,“ konstatoval.
Pamětní desku financoval okrašlovací spolek, 
stejně jako u předchozích desek, z příspěvků 
svých členů. 

Odhalení pamětní desky předcházelo jirot-
kovské čtení v  podání předních neumělců, 
konala se také soutěž o  nejlepší domácí ko-
blihu. Autorem pamětní desky je sochař 
Jan Šnéberger, který pro okrašlovací spo-
lek vytvořil v  roce 2015 pamětní desku li-
terárnímu vědci a  ostravskému rodákovi 
Vladimíru Macurovi.

O Zdeňku Jirotkovi
Spisovatel Zdeněk Jirotka se narodil 7. ledna 
1911  ve Slezské Ostravě a své nejslavnější dílo 
Saturnin, které se dočkalo i  filmového zpra-
cování, napsal prakticky na počátku literární 
dráhy. Vydal ho v roce 1942 a jeho věhlas už ni-
kdy nepřekonal, přestože psal ještě celá dese-
tiletí. Do své nejslavnější knihy Jirotka promí-
tl svůj obdiv k suchému anglickému humoru, 

zejména k románům a povídkám, které napsal 
Pelham Grenville Wodehouse, jejichž hrdi-
nou je nevšední sluha Jeeves. Ten postavu 
Saturnina zjevně inspiroval.
Rodák z  Ostravy Zdeněk Jirotka studoval 
v letech 1925–29 ostravskou reálku, po kom-
plikovaných studiích, která nedokončil, se 
vyučil zedníkem. Později absolvoval stavební 

průmyslovku v Hradci Králové, kde stu-
dium ukončil v roce 1933 maturitou. Po 
maturitě vstoupil do armády, kde sloužil 
jako důstojník pěchoty. Po mimořád-
ném úspěchu románu Saturnin (vydán 
1943) se až do konce války živil jako spi-
sovatel. Po válce byl Jirotka redaktorem 
Lidových novin, humoristického Dikob-
razu a Československého rozhlasu. Kro-
mě Saturnina napsal například románo-
vou parodii na detektivní žánr Muž se 
psem (1944) a veselé příběhy z prostředí 
školy Profesor biologie na žebříku (1956). 
Od roku 1971 byl Jirotka v  důchodu. 
V 70. a 80. letech jej postihl publikační 

zákaz. Ten skončil až v roce 1985, kdy nakla-
datelství Československý spisovatel vytisklo 
Saturnina v  padesátitisícovém nákladu. Ro-
mán se poté dočkal dalších vydání a také pře-
kladů do angličtiny, francouzštiny a  dalších 
jazyků. Oblíbený humorista zemřel v  úcty-
hodném věku 92 let v dubnu 2003.

/jk/

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016
Rozpočet byl sestaven v  souladu s  obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy 
č.  14/2013 - Statut města Ostravy, v  platném 
znění, dle platné metodiky sestavování 
návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava 
pro rok 2016 a  v  souladu se Směrnicí pro 
nakládání s  finančními prostředky, postupy 
v  účetnictví a  jiné postupy Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava.
K sestavení rozpočtu pro rok 2016 byly použity 
návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo 
přihlédnuto k  předpokládanému výsledku 
hospodaření dosaženého v  roce 2015. 
Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 
2015.
Rozpočet příjmů (218.423 tis. Kč) a  výdajů 
(225.423 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, 
avšak tento schodek je vyrovnán zapojením 
úspor z  minulých let (přebytek ve výši 
7.000  tis.  Kč), tudíž celkové zdroje činí 
225.423 tis. Kč, výdaje rovněž 225.423 tis. Kč, 
proto celkový rozpočet je vyrovnaný (dle 
zákona č. 250/2000 sb., o  rozpočtových 
pravidlech, v platném znění).
Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2016 
jsou cca o 7 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Tento 
nárůst je způsoben předpokládaným zvýšením 
příjmů daně z  nemovitých věcí, zvýšenými 
dotacemi ze Statutárního města Ostravy ale 
i nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí 
a  nižším zapojením přebytku z  minulých let. 

Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně 
ve stejné výši jako v roce 2015. Nejsou zde však 
uvedeny příjmy z  výnosu VHP a  JTZ. Tyto 
příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární 
město Ostrava, které je následně rozděluje na 
jednotlivé městské obvody formou dotace. 
Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy 
je město zašle, nejsou v  rozpočtu zahrnuty. 
Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. 
Zastupitelstvo města schválilo pro rozpočet 
roku 2016 dotace jednotlivým městským 
obvodům a  pro náš městský obvod jsou tyto 
dotace, jak je již výše uvedeno, vyšší přibližně 
o 12,7 mil. Kč, než v roce 2015 (nově neúčelové 
investiční dotace ve výši 9.697 tis. Kč).
Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, 
aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů 
a  výdajů městského obvodu. V  porovnání 
s rozpočtem roku 2015 jsou výdaje rovněž vyšší 
o 6,8 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána 
částka cca 4,3 mil. Kč.
Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, 
aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly 
pokryty základní požadavky jednotlivých 
odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje 
všech odborů byly rozpočtovány ve výši 
schváleného rozpočtu na rok 2015, popřípadě 
nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně 
odůvodnit. Většina odborů má výdaje pro 
rok 2016 přibližně ve stejné výši, jako v  roce 
2015. Jediný odbor rozvoje obvodu a  veřejné 

zakázky má pro rok 2016 navýšený rozpočet, 
a  to z  důvodu přechodu rozestavěných nebo 
připravených staveb z  roku 2015 (Komunitní 
dům seniorů Slezská Ostrava, Nový domov pro 
seniory na ul. Hladnovská, Ostrava – Muglinov, 
Vybudování kulturně vzdělávacího centra). 
Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů 
(případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje 
apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, 
zejména odbor TSB – opravy a  udržování, 
odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace 
SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, 
nákup služeb a odbor rozvoje obvodu a veřejné 
zakázky (dotace zejména ze SMO).
V  rámci našeho rozpočtu jsou financovány 
i  naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a  MŠ. 
Pro rok 2016 je rozpočet o  cca 1,6 mil Kč 
nižší než v  roce 2015 a  to zejména z důvodů 
slučování některých příspěvkových organizací 
a v souvislosti s vyhodnocením hospodaření za 
uplynulý rok.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 
1.12.2015 do 21.12.2015 a schválen usnesením 
zastupitelstva čís. 0152/ZMOb--Sle/1418/8 
ze dne 18.12.2016. Rozpočet je zveřejněn na 
našich internetových stránkách www.slezska.cz 
v  sekci Povinně zveřejňované informace, bod 
8. Dokumenty.

Ing. Jiřina Gáliková 
vedoucí odboru financí a rozpočtu

JIROTKOVI. Pamětní deska na náměstí Jurije Gagarina. Foto/ Jan Král



1. Když v roce 1941 byl pro neloajálnost k Třetí říši zastaven časopis „Rodná země“ v jehož 
redakci působil novinář a prozaik Josef Filgas /1908 – 1981/, začal spisovatel psát knihy pro 
děti a o rok později /1942/ vydal poutavé vyprávění o důlním koníčkovi „Koníček Ivánek“. 
Šlo o dojímavý a laskavý příběh o strastiplném životě důlního koníčka, v němž autor popi-
suje jeho životní osud od narození na malém statku až po jeho příhody a dobrodružství na 
ostravské šachtě. Kniha zaujala a její druhé vydání z roku 1946, doprovázené jedinečnými 
ilustracemi malíře ostravských horníků Viléma Wünscheho, nechybělo v žádné školní či 
veřejné knihovně. Filgas ve své citlivě pojaté knize, která je námětem v dětské literatuře 
bezpochyby unikátní, oživil zanikající legendu pracovní symbiózy člověka a zvířete, která 
postupem let z hornického svérázného folkloru rychle mizela. Dějově vycházel spisovatel 
z příležitostných zmínek pamětníků o tradovaných příhodách, které spolehlivě dokládají, 
že na ostravských šachtách Trojice, Zárubek, Hubert nebo Šalamoun byl v práci pod zemí 
využíván koňský potah. Tato barevně kolorovaná kresba Viléma Wünscheho je součástí 
bohatého ilustračního aparátu knihy „Koníček Ivánek“, kterou vydal „Kruh přátel spiso-
vatele“ v Ostravě v říjnu 1946.

2. Zajímavou a  nepříliš frekventovanou 
problematikou práce koní na ostravských 
šachtách se v  posledních letech zabýval 
přední znalec historie hornictví Ing. Stani-
slav Vopasek, který výsledky své badatel-

ské činnosti publikoval v denním tisku i na odborné úrovni. Veřejnost zaujal především 
informací, že poslední kůň pracující v dole byl vytažen ze šachty Šalamoun až v roce 1932! 
V této souvislosti uvedl, že přeprava koně do dolu či z dolu na povrch byla vždy obtížná 
a složitá. Z tohoto autorsky nepříliš přesvědčivého snímku je patrné, že spouštění koně 
do těžní jámy bylo o něco jednodušší, i když ne snadné na dolech, které měly těžní klece 
uzpůsobené pro dva důlní vozíky. Složitou manipulací několika havířů musel být kůň do 
klece doslova natlačen a přinucen do polohy, kdy seděl na zadních nohách. Na přísluš-
ném patře mu z této nepohodlné polohy museli dohlížející havíři pomoci z klece ven. Tato 

nejednoduchá manipulace trvala poměrně 
dlouhou dobu, proto práce probíhaly hlav-
ně v noci v netěžebních směnách.

3. Výběr koní pro práci v dole nebyl jednoduchou záležitostí a z nabízených zvířat byly 
selektivním způsobem vybíráni jen ti, kteří měli k této práci základní předpoklady – mu-
seli být povahově klidní a hodní, učenliví a bez špatných, pro práci v dole nevhodných, 
návyků. Museli také mít vrozené společenské vlastnosti a být zvyklí na stálou přítomnost 
lidí. První větší zatěžkávací zkouškou prošel vybraný kůň hned při spouštění do dolu. Jak 
je patrné z této instruktážní kresby, kůň se většinou do těžní jámy spouštěl bez klece pouze 
v postroji na řemenech a kladce mezi průvodnicemi. Pomalu a opatrně byl spouštěn ve 
svislé poloze až na stavítkovou podlahu vybraného těžebního patra.

4. Od okolních sedláků a koňských handlířů byli šachetní koníci vykupováni komisí, kte-
rá vybírala především koně střední velikosti do výšky 150 cm. Museli být pevně stavění, 
silní a spíše robustní. Pro práci v dolech se nehodili koně mladí a přednost se dávala těm, 
kteří dosáhli věku 4 – 5 let. Vybraná komise kladla velký důraz na zdravotní stav a krok 
koně, který musel být klidný 

a pravidelný. Odborníci sledovali, zda se zadní stopa kryje se stopou přední 
a tuto přední stopu neměl krok přesahovat. Jak je patrné ze snímku, pra-
videlný krok koně byl pro bezpečnou práci nutný, zejména pro chůzi mezi 
pražci kolejí úzkorozchodné rozteče. I když úsek tratě, po které tahali koně 
vozíky s uhlím, byl pečlivě vyplňován škvárou a pilinami a koně měli pre-
ventivně kopyta chráněna pytlovinovými ovinovačkami, docházelo ke ko-
lizím a úrazům. Vysilující dřina v dole stála život mnoha zvířat, která mu-
sela od prvního dne pracovat bez možnosti většího zacvičování. Na jejich 
pracovním výkonu závisel výdělek havířů a obsluhujícího personálu. Není 
divu, že koně byli doslova hýčkáni a dobře živeni. Havíři je milovali a vážili 
si jejich práce. Tento vztah člověka ke zvířeti však jen nedostatečně kompen-
zoval jejich těžký úděl.

Koníčci, ztracení hluboko pod zemí…

S využitím informací Ing. Stanislava Vopaska, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie
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Výstava Jiří Váp a přátelé. Od 28. ledna
Trojice výtvarníků spřízněná společný-
mi názory na svět vystavuje ve Slezsko-
ostravské galerii průřez svojí nejnovější 
tvorbou.

Andreje Augustína, Miroslava Pošvice a Jiří-
ho Vápa dohromady spojuje poměrně dlou-
hý životní příběh. Seznámili se někdy v roce 
1984 v Praze, kde dva z nich, Andrej Augustín 
a  Jiří Váp, zrovna studovali na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové. Každý v jiném ateliéru. 
Váp keramiku a  porcelán, Augustín propa-
gační grafiku a plakát. Třetím vrcholem jejich 
rovnostranného trojúhelníku se stal grafik 
Pošvic, který se etabloval především jako mi-
str litografie. Ani jejich výrazové prostředky 
ani místo, kde žijí, není stejné. Augustín bydlí 
v Bratislavě, Pošvic v Praze a Váp na spojni-
ci těchto měst ve Zlíně. Všichni se poměrně 
často setkávají na společných výstavách nebo 
uměleckých sympóziích na Slovensku, v Če-
chách, ve Francii nebo ve Slovinsku. Za sebou 
mají desítky výstav společných i  samostat-
ných a společná výstava v Ostravě bude jejich 
premiérou v našem městě.
Na co se můžeme ve Slezskoostravské galerii 
od 28. ledna těšit? Na dobré obrazy. Na otáz-

ku, který obraz je dobrý, odpovídá za všechny 
Andrej Augustín: „Dobrý obraz je taký, ktorý 
vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnut-
ne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú 
silu, že zostane vo mne a myslím naňho aj vte-
dy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto 
obrazy vytvárať. Chcem, aby obrazy zostali vo 
vedomí divákov čo najdlhšie. Samozrejme, 
nemaľujem len pre nich, ale aj z  vlastného 
presvedčenia, túžby a vôle...“
Výstava ve Slezskoostravské galerii potrvá 
do 26. února 2016.

Mgr. Věra Vahalíková, galeristka

Koncert ve slezskoostravské radnici
Městský obvod Slezská Ostrava zve 
příznivce vážné hudby na první koncert 
z Cyklu komorních koncertů 2016, které 
se konají za podpory statutárního města 
Ostravy v  obřadní síni slezskoostravské 
radnice.
Koncert se koná v úterý 9. února v 19 hodin. 
Zahraje světově proslulý komorní soubor 
předních hudebních osobností Guarneri Trio 
ve složení Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík 
– housle a Marek Jerie – violoncello.
Již čtvrtstoletí sklízí Guarneri Trio u  poslu-
chačů nadšené ovace pro svoji znamenitou 
uměleckou zralost a jedinečný výraz. Od za-
ložení v roce 1986 patří Guarneri Trio Prague 
ke špičkovým klavírním triím klasického cha-
rakteru. 
Guarneri Trio pravidelně vystupuje na mno-
hých mezinárodních hudebních festivalech 
a  v  důležitých hudebních centrech. Je zváno 
na koncertní turné po Evropě, Kanadě, Aus-
trálii, Severní a Jižní Americe a Japonsku.

V  letošní sezoně slaví Guarneri Trio 30. vý-
ročí v  původním obsazení - Čeněk Pavlík, 
Marek Jerie a Ivan Klánský, což svědčí o vy-
sokých lidských kvalitách hudebníků a jejich 
pevném vztahu. Celý repertoár se stává jejich 
svébytnou součástí, absolutní porozumění 
členů tria samozřejmostí a  hudba dokona-
lým hudebním prožitkem. Soubor okouzlí 
každé náročné publikum, ať v Ostravě, Praze, 
Barceloně, Santiagu de Chile, Buenos Aires, 
Londýně, Ženevě, nebo Göttingenu.
Čeněk Pavlík hraje na housle „Zimbalist“ od 
Guarneriho del Gesù z  roku 1735 ze ságami 
opředené sbírky Luigiho Tarisia a  Marek Je-
rie na violoncello z dílny Andrea Guarneriho 
z roku 1684.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit ve 
Slezskoostravské galerii v  úterý až pátek od 
10 do 17 hodin (polední přestávka 11:30 až 
12:30). Bližší informace na www.slezska.cz, 
nebo tel. 599 410 426 a 599 410 081.

Kultura
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Copak se tu skrývá? Druhá část testu, 
v textu hledáme ukrytá slova, únor bě-
hem půjčování.
Romeo a Julie (a Shakespeare), výtvar-
ná dílna, únor během půjčování.
Maškary, výtvarná dílna, tvoříme masky 
z papíru, pondělí 15. února 14-16 hod.

Klub Hladnýsek
Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Pan Otevřhuba, výtvarná dílna, tvoříme 
z krabiček od sýra, pondělí 29. února od 
15 do 16.30 hod.
Hýbejte se kosti moje! Nabídka knih 
k povánoční relaxaci, únor během půj-
čování.
Po stopách zvířat, výstava fotografií, 
únor během půjčování.
Zdraví a my, nabídka knih, únor během 
půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Motýli, výtvarné odpoledne, vytváříme 
obrázky pomocí obtisku dlaně, úterý 
9. února během půjčování.
Návštěva v knihovně, exkurze žáčků MŠ, 
úterý 16. února během půjčování.
Prázdninové překvapení, úterý 22. úno-
ra během půjčování.
Kvíz Všehochuť, vědomostní soutěž pro 
děti, celý měsíc během půjčování.
Pro dlouhé zimní večery, výstavka knih, 
celý měsíc během půjčování.
Týden prvňáčků, možnost přihlásit prv-
ňáčky a předškoláky zdarma, úterý 
1. března během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Klára Smolíková, výstava známé autorky 
pro děti, únor během půjčování.
Mrazivý mišmaš, test pro děti, únor 
během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí…, odpoledne 
věnované stolním hrám, každé pondělí 
od 13 do 15 hod.
Valentinská dílna, výtvarná dílna pro 
děti, každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Vzdušné zámky, výstavka knih na 
téma…, únor během půjčování.
Prázdninová tombola, nápady a překva-
pení proti nudě, od 22. do 26. února.
Dámský čtenářský klub, první setkání 
Dámského čtenářského klubu, 10. února 
2016 od 8.30 do 10.30 hod.

kuncicky@kmo.cz, 
tel.: 599 522 216

Knihovny únor

Kalendář akcí ve Slezské Ostravě v únoru
3. 2. ZOO Ostrava. Přednáška o hroších v přednáškovém sále u vstupu do zoo. Vstup 

na přednášku zdarma. Začátek v 16 hodin.
5. 2. Myslivecký ples. Pořádá Myslivecký spolek Ostrava-Heřmanice v KD Heřmanice. 

Předprodej vstupenek 777 049 812. Začátek ve 20.00 hodin.
6. 2. Masopust na hradě. Ukázky lidových zvyků, rej masek i spousta jídla na Slezsko-

ostravském hradě. Program 10 – 17 hodin.
13. 2. Zelené centrum. Přednáška MUDr. Hodkové nazvaná Alergie. Přednáška 

o alergiích z pohledu klasické i alternativní medicíny. Začátek ve 12.30 hodin. 
Rezervace míst: zelenecentrum@apavar.cz. Více na www.zelenecentrum.cz.

13. 2. ZOO Ostrava. Valentýn v zoo a Den pro hrochy. Zoo otevřena 9 – 17 hodin.

Slezská žije
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Rekord na Štědrý den

V roce 2015 zavítalo do ostravské zoolo-
gické zahrady 490 145 návštěvníků. „Půl-
miliontou hranici jsme sice nepřekročili, 
ale i tak se jednalo o historicky třetí nej-
vyšší návštěvnost. A  zaznamenali jsme 
i jeden rekord – na Štědrý den přišlo do 
zoo neuvěřitelných 4 843 lidí,“ uvedla 
mluvčí zoo Šárka Nováková.
„Rok 2015 byl pro naši zoologickou za-
hradu bezesporu rokem velmi úspěšným. 
A  přispěli k  tomu velkou měrou i  naši 
návštěvníci. Děkujeme všem za jejich pří-
zeň a podporu a v novém roce se budeme 
opět těšit na viděnou,“ dodala Nováková.

Co se děje v ZOO

Domov pro seniory Kamenec obhájil 
Značku kvality v sociálních službách
V závěru roku 2015 obhájil Domov pro se-
niory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. cer-
tifikát „Značky kvality v  sociálních služ-
bách“, jejímž držitelem je už od roku 2012. 
Tento certifikát se obhajuje po 3 letech od jeho 
udělení a uděluje jej na základě předcházející-
ho hodnocení Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR.
Ve výsledném hodnocení dosáhl domov pět 
hvězd a v rámci celkového počtu bodů se umís-
til na prvním místě v žebříčku všech domovů 

pro seniory v rámci celé České republiky, a to 
již podruhé v rámci tohoto hodnocení.
„Je to pro nás velká prestiž a nejlepší ocenění 
našich zaměstnanců za jejich náročnou prá-
ci a  také krásný vánoční dárek. Naším cílem 
je nejen udržení vysoko nastavené kvality, ale 
také stálá snaha o její zvyšování, která, jak vě-
říme, povede k co nejvyšší míře spokojenosti 
našich uživatelů“, řekl ředitel organizace Ing. 
Juraj Chomič, MBA.

/red/

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
v novém kabátě
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 
které patří mezi úspěšné obchodní spo-
lečnosti města Ostravy a  zajištují pře-
vážně v obvodu Slezská Ostrava údržbu 
komunikací a veřejné zeleně, prošly v mě-
sících červnu až listopadu 2015 rozsáhlou 
rekonstrukcí administrativní budovy, včet-
ně dílen a skladu.

Díky projektu „AB TS, a.s. Slezská Ostrava“ 
realizovaného v  letech 2013 až 2015, se po-
dařilo společnosti získat částečnou finanční 
podporu z Evropské unie – Fondem soudrž-
nosti v rámci Operačního programu Životní-
ho prostředí. Realizací tohoto projektu mo-
dernizace administrativní budovy, zejména 
změnou vytápění a zrušení kotelny na pevná 
paliva, výměně opláštění a zateplení budovy, 
včetně instalace solárních panelů, došlo ke 
snížení emisí CO2 a úspoře energií, což byly 
hlavní cíle projektu. Úspěšně realizovaný 
projekt tak zajistil společnosti lepší vnímání 
veřejnosti jako moderní a konkurenceschop-
nou firmu a v neposlední řadě snížení emisí 
a úsporu nákladů na vytápění.

Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

Na nový kotel přispěje Ostravanům 
také město
Město Ostrava se připojilo k projektu tzv. 
kotlíkových dotací. Umožní tím lidem 
získat nové, ekologické kotle v podstatě 
zdarma - tak, že k  financím z  Evropské 
unie zprostředkovaným Ministerstvem ži-
votního prostředí a slíbenému příspěvku 
kraje připojí i významnou finanční částku 
ze svého rozpočtu.
Ostrava umožní vlastníkům rodinných domů 
nacházejících se na území města, kteří k vy-
tápění a ohřevu vody dnes ještě používají sta-
ré neekologické kotle na pevná paliva, přidat 
k dotaci dalších 10 % z  rozpočtu města. „To 
znamená, že jim může být poskytnuta dotace 
na výměnu stávajícího kotle za nový, ekolo-
gičtější v rozsahu 90 % až 100 % z celkových 
způsobilých výdajů (které jsou maximálně 
150 tisíc korun), a to v závislosti na typu nově 
pořizovaného zdroje,“ upřesnila náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová. 
Výzva pro občany je vyhlášena od prosince 
2015, příjem žádostí by měl být zahájen 1. 
února 2016 s  předpokládaným ukončením 
29. dubna 2016. 
Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude 
v budově Magistrátu města Ostravy ve stře-
disku informačních služeb (hlavní budo-
va, přízemí vpravo) zřízen městský INFO 
POINT ke kotlíkovým dotacím, kde budou 

každé pondělí od 13 do 17 hodin poskytová-
ny informace (nikoliv příjem žádostí - ty se 
podávají na krajském úřadě). 
Více informací nejen o finanční podpoře měs-
ta naleznete také na webu www.dychampro-
ostravu.cz a na telefonní lince 595 622 355.

/red/

REKONSTRUKCE. Proměna budovy TS. Foto/ archiv

2. 2. Soutěž v cizích jazycích - ja-
zyk anglický, okresní kolo

6. 2. Soutěž basket
7., 14. 2. Zájezd Lyžařské školy
8. 2. Olympiáda v českém jazyce 

I. kategorie - okresní kolo
9. 2. Olympiáda v českém jazyce 

II. kategorie - okresní kolo
10. 2. „Jak se tvoří scénický tanec“ - 

Dětská tisková konference
12. 2. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - 

Maškarní bál IV (akce na klíč)
13. 2. „Den pro ženy“
13. 2. Florbalová liga 2. kolo
14. 2. Soutěž basket
15. 2. Soutěž v cizích jazycích - ja-

zyk německý, okresní kolo
16. 2. Zeměpisná olympiáda kate-

gorie A, B, C, D - okresní kolo
20. 2. Soustředění mažoretek SVČ
20. 2. Turnaj basket
21. 2. Turnaj basket
25. 2. „Umělecké přehlídky a pod-

pora talentů“ - výstava kera-
mických výrobků dětí ze ZÚ 
SVČ

Jarní prázdniny:
21. - 26. 2. Jarní dětská rekreace 

(Lyžařské středisko Chata 
P.O.M.A. Malenovice)

22. - 26. 2. Jarní příměstský tábor

Ostrčilova 19/2925, Ostrava
více na www.svcoo.cz

Středisko volného času
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Aquapark Kravaře
Krásný předvánoční čas prožily děti ze sdru-
žení Orange dragons, z.s., které byly v Aqua-
parku Kravaře. Děti si zaplavaly a vydovádě-
ly se ve vodě a  na tobogánu, ale především 
společně zakončily rok slavnostním obědem. 
Celá tato akce byla hrazena z  dotace statu-
tárního města Ostravy, městského obvodu
Slezská Ostrava. Děkujeme.

Jednatel zapsaného spolku
Radovan Šugar

Mikulášské
promítání
Sdružení Dětský tábor A  JE TO, z.s. připra-
vilo dětem Mikulášské promítání s nadílkou. 
S  dětmi jsme se sešli v  Minikině kavárna 
v centru Ostravy. Po promítání pohádky při-
šel za dětmi Mikuláš, anděl a čert. Dětem do-
nesl balíčky plné sladkostí a odměn. Celá tato 
akce byla hrazena z dotace statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava. 
Děkujeme.

Jednatelka zapsaného spolku
Bc. Silvie Šeděnková

Den pro pohyb na Zeleném centru
V sobotu 9. ledna se konala na Zeleném 
centru ve Slezské Ostravě akce Den pro 
pohyb.

V rámci dne si mohli zájemci vyzkoušet ně-
kolik workshopů se zkušenými lektorkami.
Začátek byl v  rytmu fl amenca na motivy 
Carmen s  Anetou Suchomelovou, která pak 
pokračovala ukázkovou lekcí orientálního 
fl amenca. Odpoledne se neslo v rytmu karib-
ských tanců, kdy si přítomné dívky a ženy vy-
zkoušely dvě lekce Lady latino styling s Mar-
celou Halmovou.
„Den jsme si všichni užili a  protáhli svá 
těla po vánočních svátcích. Je super, že i  na
Slezské máme možnost zúčastnit se takovéto 
akce. Je to příjemný den s příjemnými lektory 
a spoluúčastníky. Pořadatelům děkuji a držím 
palce v jejich snažení do budoucna,“ komen-
tovala akci Lenka Mršťáková, pro kterou to 
byla první návštěva Zeleného centra.
Na Zeleném centru připravujeme další za-
jímavé akce, 13. února to bude přednáška 
MUDr. Hodkové o alergiích z pohledu klasic-
ké i alternativní medicíny. Pořádáme vzdělá-
vací akce na podporu zdraví a organizujeme 

pohybové kurzy. V  lednu jsme zahájili kur-
zy jógy a fl amenca, v únoru otevíráme nové 
kurzy Lady latino styling a Hatha jógy. K dis-
pozici je i  přednáškový prostor s  kapacitou 
20  osob, který je možné pronajmout. V  na-
šem centru ale především zajišťujeme prodej 
bylinných přípravků Diochi. 
Více informací: www.zelenecentrum.cz

Těšíme se na Vás!
Zelené centrum

Bukovanského 1329/33, Slezská Ostrava

Halda Ema 1. ledna 2016: 808 účastníků
Celkem 808 účastníků novoročního po-
chodu na slezskoostravskou haldu Ema 
napočítali 1. ledna organizátoři z  Klubu 
českých turistů.

„V rámci deseti ročníků šlo o druhou největ-
ší návštěvu. Počasí nám přálo, bylo slunečno, 
velkým překvapením pro nás byla účast tří 
hudebníků. Na haldě se hrálo a  také tanči-
lo,“ popisuje novoroční atmosféru na Emě 

Herbert Schenker, který patří 
k  zaníceným popularizátorům 
slezskoostravské haldy.
Všichni příchozí dostali od 
pořadatelů diplomy, každý stý 
ještě k  tomu i  speciální dárek 
– krokoměr. Nejmladší účast-
nicí pochodu byla Kristýna 
Lasáková, narozená 1. 2. 2015, 
nejstarší účastnicí potom Ivana 
Vintrochová, které letos bude 
96 let.

„Akci určitě zopakujeme i 1. ledna 2017,“ je 
přesvědčen Herbert Schenker. To půjde již 
o 11. ročník populárních výstupů.

/red/

První letošní závody mladých hasičů
Dne 9. ledna jsme s mladými hasiči z Os-
travy Heřmanic vyrazili na první hasičské 
závody v tomto roce.

Jednalo se o  závody zařazené do Ostravské 
ligy a  Uzlovačku pořádanou sborem dob-

rovolných hasičů z  Michálkovic. Každým 
rokem se na těchto závodech sejdou mladí 
hasiči z celé Ostravy a okolí, aby změřili své 
síly v  uzlovací štafetě. V  kategorii mladších 
obhájily děti loňské vítězství, a  odvezly si

1. a  2. místo. Třetí místo 
vybojovalo družstvo domá-
cích.
V  kategorii starších naše 
družstva obsadila 2. a  3. 
místo. Vítězství si odvezlo 
družstvo z Ostravy Michál-
kovic.
Přejeme dětem mnoho 
úspěchů v tomto roce.

Vedoucí mládeže
Bc. Silvie Šeděnková

V AQUAPARKU. Děti se vydováděly ve vodě. Foto/ archiv

MINIKINO. Děti čekalo Mikulášské promítání. Foto/ archiv

POHYB. Zelené centrum ve Slezské Ostravě
nabízí řadu aktivit. Foto/ archiv

1. 1. 2016. Populární výstup na haldu Ema. Foto/ archiv

ÚSPĚCH. Mladí hasiči bojovali o přední příčky. Foto/ archiv

stříhání, koupání, maso, krmivo
HOTEL

Kunčičky, Frýdecká 259
tel.: 732 956 743

PSÍ SALÓN

■ PŘIVÝDĚLEK: www.prace-z-domu.info

Inzerce
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Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

9. února 2016 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Koncert
Guarneri trio

4. 2. 2016
čtvrtek v 18.00 hod.

[vstupné 90 Kč]

8. 2. 2016
pondělí v 18.00 hod.

[vstupné 50 Kč]

23. 2. 2016
úterý v 19.00 hod.

[vstupné 200 Kč]

29. 2. 2016
pondělí v 18.00 hod.

[vstupné 50 Kč]

VEČER S OSOBNOSTÍ 
se známou moderátorkou a operní zpěvačkou
Martinou Kociánovou

CAFÉ DE CHANSON Hudebně-poslechový pořad Moniky Horsákové.
Zhudebněné básně. Bohuslav Reynek, Jan Skácel, Jacques Prévert a další v interpretaci 
českých i zahraničních hudebníků. Hostem pořadu bude literární historik a básník
Jakub Chrobák.

JINÁ KULTURA OSTRAVA 
Koncert Jana Buriana

LITERÁRNÍ A POETICKÝ VEČER Honzy Fišara a Tomáše Jirmana
MASOPUSTNÍ VESELICE – poezie jídla a pití
Hostem pořadu bude Anička Cónová. Hudební doprovod – David Schreiber. 

Hostem a moderátorem 
večera je Roman Vojtek.

Předprodej vstupenek od 1. 2. 2016 
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.

4. března 2016 od 19:00 hodin 
v KD Michálkovice. 

SPOLEČENSKÝ

PLES
městského obvodu 
Slezská Ostrava


