
Zápisy budoucích prvňáčků. Celkem přišlo 177 dětí
Budoucí prvňáčci přišli 19. a 20. ledna 
k zápisům do 1. ročníku slezskoostrav-
ských základních škol. Letos se jich do 
všech čtyř škol obvodu přihlásilo 177. 
To je o 33 dětí více než v loňském roce.

ZŠ Bohumínská
V největší základní škole obvodu, v ZŠ Bohu-
mínská, bylo v čas zápisů velmi rušno. Přihlá-
sit do první třídy svou šestiletou dceru Adél-
ku přišla maminka Dana Lastovská. „Bydlíme 
kousek od školy, chodil sem manžel. Navíc 
kamarádíme s rodiči, kteří právě v této škole 
své děti mají a  jsou moc spokojeni,“ vysvět-
lovala Dana Lastovská  důvody, pro které se 
rozhodla právě pro školu na Bohumínské uli-
ci.  Zápis proběhl k  všeobecné spokojenosti. 

„Adélka se do školy moc těší, a to už asi dva 
roky,“ prozradila Lastovská s úsměvem.
K zápisu do ZŠ Bohumínská přišla také pěti-
letá Jindřiška. Do školy byla zapsána, učitelky 
ohromila svým počtářským uměním. „Je zde 
velmi dobrá doprava. Navíc jsme doma škol-

ní program podrobně pročítali na webových 
stránkách školy a  přišlo nám, že ZŠ Bohu-
mínská je opravdu dobrá volba,“ řekla o  dů-
vodech výběru školy maminka Jindřišky Ka-
rolína Bravanská.

(pokračování na straně 3)

Tomáš Macura
Primátor města ze Slezské Ostravy
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 
města Ostravy, žije v  obvodu Slezská 
Ostrava. Slezskoostravské noviny zají-
malo, nakolik je pan primátor s proble-
matikou obvodu seznámen a  nakolik 
může být Slezské nápomocen.

Pane primátore, fakt, že žijete ve Slezské Os-
travě, je všeobecně znám. Co však všeobec-
ně známo není, je to, jak dlouho ve Slezské 
žijete a jaký k ní máte vztah?

Ve Slezské Ostravě žiji zhruba dvacet let a vy-
tvořil jsem si k ní blízký vztah, jaký má snad 
každý člověk k  místu, kde delší dobu bydlí. 
V  roce 1995 jsme se tady s  manželkou pře-
stěhovali z  Poruby. Koupili jsme dům, který 
pochází z  počátku 20. století a  zrekonstruo-
vali jej. Nachází se v údolí Burňa, což je, jak 
znalci vědí, místo, kde bylo před více než 250 
lety poprvé v Ostravě nalezeno uhlí. 

Proč jste si Slezskou Ostravu vybral? Šlo 
o shodu náhod, nebo bylo Vaše rozhodnutí 
naprosto cílené?

Abych byl upřímný, místo k  bydlení jsem si 
nevybíral kvůli tomu, že je právě ve Slezské 
Ostravě. Hledali jsme s  rodinou lokalitu na-
cházející se v  relativním soukromí, s  velkou 
zahradou a přitom nedaleko od centra města. 
Což se nám splnilo dokonale. Na Sýkorově 
mostě jsem pěšky za deset minut.

Jako každý občan Slezské Ostravy dostáváte 
do schránky každý měsíc Slezskoostravské 
noviny. Máte čas se do nich podívat?
Musím říci, že každé číslo poctivě čtu. Nejra-
ději mám články o historii Slezské, dokonce si 
je archivuji. Na jedné ze zveřejněných histo-
rických fotografi í z roku 1916 jsem našel i náš 
dům. Ale, po pravdě řečeno, starý větší for-
mát Slezskoostravských novin mi vyhovoval 
víc než ten současný.

Je ve Slezské Ostravě nějaké místo, které 
máte obzvláště v oblibě? Kam rád chodíte?
Víte, já obecně chodím pěšky hodně a  rád. 
Máme tři pejsky, se kterými se procházím po 
okolí. Častým cílem našich vycházek bývá 
halda Ema a její okolí. Když je trochu pěkně, 
chodívám si tam i zaběhat.

(pokračování na straně 6)

PRIMÁTOR TOMÁŠ MACURA. Věřím, že nové projekty, které město má a chystá,
budou znamenat nové impulsy i pro Slezskou Ostravu. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Březen  2016

Tolik dětí bylo přivítáno
ve slezskoostravské radnici.

(více na str. 2)17
U ZÁPISU. Adélka poprvé ve školní lavici. Foto/ Jan Král
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Vaše nápady a připomínky uvítáme na
e-mailové adrese:
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články
s využitím názorů místních obyvatel.

Ostrava tvoří nový,
„fajnOVy“ strategický plán, vybízí lidi k zapojení
Ostrava se pustila do tvorby nového 
strategického plánu. Město chce do 
roční přípravy plánu zapojit nejen od-
borníky, ale také veřejnost. Spustilo 
stránky www.fajnova.cz, kde jsou ak-
tuální informace a zajímavosti o tvorbě 
plánu. Lidé se do něj mohli zapojit po-
prvé v únoru, vyplněním internetového 
dotazníku.

„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města 
by proto měli být přirozeně součástí jeho 
tvorby. K  zapojení budeme veřejnost bě-
hem roku průběžně vybízet,“ uvedl primá-
tor Ostravy Tomáš Macura. Plán má být 
hotový do konce roku 2016. Kromě magis-
trátu a veřejnosti budou vyzvány ke spolu-
práci všechny městské obvody, organizace 
města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví 
lídři.
Tvorbu plánu zahájila analytická část, do 

které se v únoru vyplněním dotazníku za-
pojilo několik tisíc Ostravanů. Výsledky 
dotazníkového šetření najdete na strán-
kách fajnova.cz nebo na facebookové 
stránce fajnOVA. Souběžně vznikají pra-
covní skupiny, připravují se odborné i ve-
řejné diskuze nebo řízené rozhovory s od-
borníky.
Město se vydalo cestou otevřené komu-
nikace přípravy plánu a  zapojování, což 
je zároveň novinka i  trend, kterým se při 
plánování vydávají evropská města a  me-
tropole. Chystá mnoho zajímavých akcí, 
na kterých lidé budou moci vyjádřit vlast-
ní představy o budoucnosti Ostravy nebo 
přijít s vlastními konkrétními podněty, co 
ve městě změnit k lepšímu.
Strategický plán je důležitým dokumen-
tem, který určuje rozvojové priority měs-
ta. Nový plán se vyhlíží do roku 2023, ale 
přesahuje do dalších 20-30 let. Ostrava 
připravuje ambiciózní plán, který přinese 
prosperitu a vylepší vnímání města v očích 
obyvatel, návštěvníků, sousedů i ve světě.

Děti přivítány ve slezskoostravské radnici
Tradiční vítání dětí se ve slezsko-
ostravské radnici uskutečnilo v  so-
botu 6. února. Celkem byly pozváno 
40 dětí, rodiče přivedli na radnici 17 
dětí.
Během soboty se konaly tři obřady. Nové 
slezskoostravské občánky, kteří se narodili 
mezi srpnem a listopadem loňského roku, 
slavnostně přivítala v obřadní síni radnice 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová. 
Kulturní program pro příchozí si připravi-
ly děti z MŠ Chrustova pod vedením paní 
učitelky Mgr. Venduly Anežkové. Rodiče 
dětí se zapsali do kroniky obvodu, s dětmi 
jim mezitím vypomáhaly budoucí zdravot-
ní sestry. Od městského obvodu Slezská 

Ostrava obdrželi rodiče pro své nejmenší 
drobné dárky jako příbory, pamětní kníž-
ku nebo bryndáček. Příští vítání dětí se 
koná ve slezskoostravské radnici v měsíci 
květnu 2016.

/red/

VÍTÁNÍ DĚTÍ. Slavnostní obřad se na radnici konal v sobotu 6. února. Foto/ Jan Král

Projekt Řetízek bezpečí
Na žádost seniorů starších 60let pracovníci 
Městské policie Ostrava zdarma instalují 
také dveřní bezpečnostní řetízek a  pano-
ramatické kukátko na vstupní dveře do 
bytu či rodinného domu. O  toto zařízení 
si občané mohou zažádat pouze písemně 
prostřednictvím svého strážníka - okrská-
ře nebo na sociálním odboru v  místě by-
dliště. Jen v  loňském roce přijala městská 
policie celkem 125 žádostí o nainstalování 
bezpečnostních řetízků a  panoramatic-
kých kukátek. Všechny tyto žádosti byly 
uspokojeny. 

Bližší informace můžete získat v pracov-
ních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na 
tel. čísle 720 735 173.

Senior linka slaví šestileté výročí
Prostřednictvím instalace nouzových tla-
čítek se projekt Senior linka snaží o  zajiš-
tění rychlé a efektivní pomoci v případech 
bezprostředního ohrožení zdraví a  života 
či při pohybu podezřelých osob v blízkosti 
bydliště uživatelů. Tento projekt však není 
určen pouze seniorům nebo lidem osamě-
le žijícím, ale také osobám se zdravotním 
či sociálním handicapem. Jednou ze zá-
kladních podmínek je však dosažení věku 
60let.

V případě zájmu o instalaci Senior linky je 
potřeba obrátit se na sociální odbor místně 
příslušného úřadu. Odtud se žádost dosta-
ne k městské policii a v nejbližším možném 
termínu je realizována. Žádosti přijímáme 
také přímo na služebnách městské policie 
a prostřednictvím strážníků - okrskářů je 
poté senior kontaktován. 

K dnešnímu dni evidujeme již 247 nainsta-
lovaných zařízení, přičemž intenzivně pra-
cujeme na dalším navýšení tohoto počtu. 

S  ohledem na velký zájem však nejsme 
schopni nové žadatele uspokojit ihned. 
Čekací doby se pohybují v řádech měsíců.

Bližší informace můžete získat v pracov-
ních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na 
tel. čísle 720 735 173.

Městská policie Ostrava

Dopisy čtenářů Dokument
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Do ZŠ Bohumínská se během dvou dní nako-
nec přišlo zapsat 78 dětí. To je velká změna od 
loňského roku, kdy se jich přihlásilo 57. „Zá-
jem předčil naše očekávání. Podle konečného 
počtu přihlášených dětí otevřeme v  září dvě 
nebo dokonce tři první třídy,“ řekl o průběhu 
zápisů ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček. 
Největší zájem o  zápis byl v  úterý 19. ledna 
hned po 12. hodině, kdy zápisy začaly. „Přišlo 
najednou až třicet rodičů, ale počáteční nápor 
jsme zvládli,“ konstatoval ředitel. Na průběh 
zápisů v  ZŠ Bohumínská dohlížela Česká 
školní inspekce. „Neshledali žádné nedostat-
ky,“ uvedl Marek Sládeček o výsledku šetření 
inspekce ve škole.

ZŠ Pěší
Do ZŠ Pěší v Muglinově se přihlásilo celkem 
41 budoucích prvňáčků. „Počty nově přícho-
zích se ještě do 1. září samozřejmě mohou 
měnit, ale vše nasvědčujeme tomu, že otevře-
me dvě první třídy,“ řekl ředitel ZŠ Pěší Mgr. 
Kamil Krahula. I  v  Muglinově byli přítomni 
zápisům inspektoři České školní inspekce. 

„Vše proběhlo naprosto 
v  pořádku,“ doplnil Kra-
hula. Budoucí prvňáčci 
si ze školy odnesli drobné 
dárečky symbolizující ZŠ 
Pěší.

ZŠ Chrustova
K  zápisům do ZŠ Chrus-
tova letos přišlo celkem 
40 dětí. „Jde zejména 
o  děti z  blízkého okolí. 
Jsou moc šikovné, navzá-
jem se většinou znají už 
z  mateřské školy. Těším 
se na září, myslím, že 
obě první třídy, které otevřeme, budou velmi 
dobré,“ uvedl ředitel Mgr. Radim Motyčka. 
Budoucí prvňáčky čekalo ve škole například 
i jojo s logem školy, čas si mohli rodiče a děti 
krátit ve školní dílničce, kde vyráběli drobné 
dárky z  papíru. Podobně jako na ostatních 
školách, i zde dohlížela na průběh zápisů Čes-
ká školní inspekce. „Pochválili nás, jak máme 
vše dobře připraveno, neshledali žádné pro-
blémy,“ prohlásil Motyčka.

ZŠ Škrobálkova
Zápisů do 1. tříd se v ZŠ Škrobálkova v Kun-
čičkách zúčastnilo 21 dětí. V září zde tak ote-
vřou jednu první třídu. Děti u zápisů dostaly 
drobné dárečky a čekání si mohly zkrátit růz-
nými hrami. Také v ZŠ Škrobálkova proběhly 
zápisy bez jakýchkoliv komplikací.

/jk/

Zápisy dětí do mateřských škol v městském obvodě Slezská Ostrava
Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava s uvedením webo-
vých stránek škol pro získání podrobnějších informací:

Vážení rodiče, 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání se podávají vždy v příslušné mateřské 
škole. Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a  jiném vzdělávání, v  plat-
ném znění, se předškolní vzdělávání organi-
zuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let. 
O  přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské 
školy. K  předškolnímu vzdělávání se před-
nostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

Zápisy dětí na všech mateřských školách 
městského obvodu Slezská Ostrava a  je-
jich odloučených pracovištích pro školní 
rok 2016/2017 proběhnou 5. - 6. dubna 
2016 od 8:00 do 15:30 hodin.

Mateřská škola Slezská Ostrava
Bohumínská 68, příspěvková organizace 
■ pracoviště Bohumínská 68, 

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Nástupní 19/146, 

Ostrava-Kunčičky
■ pracoviště Frýdecká 426/28, 

Ostrava-Kunčice
více informací na: www.msbohuminska.cz

Mateřská škola Slezská Ostrava
Zámostní 31, příspěvková organizace
■ pracoviště Zámostní 31/1126, 

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Keramická 8/230, 

Ostrava-Muglinov
■ pracoviště Antošovická 107, 

Ostrava-Koblov
více informací na: www.mszamostni.cz

Mateřská škola Slezská Ostrava
Komerční 22a, příspěvková organizace
■ pracoviště Komerční 22a, 

Ostrava-Muglinov
■ pracoviště Jaklovecká 14/1201, 

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Slívova 11/631, 

Slezská Ostrava
více informací na: www.mskomercni.cz

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice
Požární 8/61, příspěvková organizace
■ pracoviště Požární 8/61, 

Ostrava-Heřmanice
■ pracoviště Chrustova 11/1448, 

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Na Liščině12A/689, 

Ostrava-Hrušov
více informací na: www.mspozarni.cz

Vítání dětí - změna v organizaci
Vážení rodiče, 
v  květnu 2016 proběhne na slezsko-
ostravské radnici vítání dětí narozených 
v  období od druhé poloviny listopadu 
2015 do 15. března 2016. Za účelem 
lepší organizace je aktuálně nezbytné, 
abyste se na vítání dětí se svým dítětem 
přihlásili. Přihlášky jsou zasílány matri-
kou Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava na jméno dítěte a  adresu jeho 
trvalého pobytu. Je tedy nutné, abyste se, 
v případě zájmu o vítání dětí, dostavili 

s  vyplněnou přihláškou a  rodným lis-
tem dítěte na matriku Úřadu městské-
ho obvodu Slezská Ostrava do 6. května 
2016.
Upozorňujeme Vás, že se množí případy, 
kdy Česka pošta, s. p., vrací některé zá-
silky jako nedoručitelné, problémy s do-
ručováním mohou nastat i  v  důsledku 
občasných výpadků v  informačním 
systému evidence obyvatel, které Úřad 
městského obvodu Slezská Ostrava ne-
může ovlivnit. 

Pokud tedy máte dítě narozené ve výše 
uvedeném období a  do konce dubna 
2016 Vám nebude doručena pozván-
ka spolu s  přihláškou a  máte zájem se 
tohoto slavnostního přivítání nových 
občánků městského obvodu Slezské Os-
travy zúčastnit, kontaktujte referentku 
agendy matriky Bc. Martinu Božkovou, 
tel. 599 410 079, e-mail: mbozkova@
slezska.cz, případně se dostavte na mat-
riku osobně s rodným listem dítěte, a to 
do 6. května 2016.

U ZÁPISU. Jindřiška předvádí své počtářské schopnosti. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Usměvavé lyžování

Lyžařský výcvik pro 1. stupeň základní školy

Karneval s Hopsalínem

Novoroční pelíškování

V  týdnu od 25. do 29. ledna se děti 
z  MŠ Zámostní  a  MŠ Antošovické  
zúčastnily sportovní akce s  názvem 
„Usměvavé lyžování“. Ve ski areálu 
v Palkovicích, kde tato akce probíha-
la, byly děti pod vedením zkušených 
a školených instruktorů seznamovány 
hravou formou se základy lyžování.  
Děti byly z  této akce nadšené, už od 
rána se těšily, až si zase půjdou zaly-
žovat jako „velcí lyžaři“. Celotýdenní 
lyžování skončilo závodem, kde děti 

zúročily své dovednosti, které se nau-
čily. Malé lyžaře přišli povzbudit i  je-
jich rodiče. Poslední den se vydařilo 
i počasí a usmívalo se nejen sluníčko, 
ale i  děti, které si odnesly domů me-
daile.

Kolektiv MŠ

V tomto školním roce ZŠ Bohumín-
ská zorganizovala poprvé pro děti 
z 1. až 5. třídy lyžařský výcvik. Oslo-
vili jsme lyžařský areál a  společnost 
„Skalka family Park Ostrava“, která 
celou akci zajistila, včetně dopravy 
i  svačinek pro děti. Lyžařský výcvik 
byl výjezdový bez ubytování. Každé 
ráno vítal našich 37 žáků Skaláček 
s  instruktory. Spolu si zatančili, za-
cvičili a připravili se na lyžování. Vše 
bylo výborně zorganizované. Náplň 
lekcí byla pestrá a  zábavná. Počasí 
všem přálo, bylo mrazivo a  k  tomu 
se usmívalo sluníčko. Ideální poča-

sí k  lyžování. Děti lyžovaly 2 hodi-
ny denně. V  pátek, v  den ukončení, 
prokázaly své lyžařské umění jízdou 
v  brankách. Závodům přihlíželo 
mnoho rodičů. Přečtěme si pár reakcí 
dětí: „ Líbil se mi lyžák a chci, aby byl 
zase. Bylo príma jezdit z velkého kop-
ce. Učili jsme se mnoho zajímavých 
věcí i  jezdit pozadu. Instruktoři byli 
príma, hlavně Marek…“
Nálada byla zkrátka výborná. Dou-
fáme, že příští rok se podobná akce 
bude opakovat.

Mgr.Vladimíra Rutarová, 
učitelka 1.stupně

Společně s  klaunem Hopsalínem, 
tentokrát v  Disney stylu, tancovaly 
a  soutěžily děti z  MŠ Koblov, která 
každým rokem pořádá karneval.

Dobrá nálada, tombola a výborné ob-
čerstvení nechybělo.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová, učitelka

Již tradičně si jednou v roce užíváme 
noční spaní ve škole. Velký den, na-
zvaný Novoroční pelíškování, začal 
13. ledna odpoledne.  
Dvacet nocležníků ze 3. třídy se vy-
bavilo dobrou náladou, spacáky, ka-
rimatkami, baterkami a pyžamy. Pe-
líškování jsme zahájili společenskými 
soutěžemi. Po vyhodnocení, předání 
diplomů a  odměn jsme se vrhli na 
obrovské pizzy. Byly výborné, jen se 
po nich zaprášilo. Pak začala dlouho 
očekávaná stezka odvahy. Byla napí-
navá, záhadná a strašidelná. Všechny 

děti ji zvládly a byly odměněny pyža-
movou diskotékou. Po hodině se nám 
podařilo „diskošoumeny“ zahnat do 
pelíšků, povyprávět strašidelný pří-
běh a zazpívat ukolébavku. Ráno če-
kala na děti výborná snídaně, kterou 
napekly maminky. A pak už jen úklid 
a  vyprávění nočních zážitků. Tak 
zase za rok!

Mgr. Pánková Renáta 
a Mgr. Volšanová Barbora 

učitelky ZŠ Pěší

ZŠ Bohumínská

MŠ Koblov

MŠ AntošovickáMŠ Zámostní

ZŠ Pěší

KARNEVAL. V Koblově nechyběla dobrá nálada. Foto/ archiv

SKALKA. První lyžařský výcvik dětí ze ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

PELÍŠKOVÁNÍ. Dobrá nálada v ZŠ Pěší. Foto/ archiv

V PALKOVICÍCH. Nadšené děti na sněhu. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Ilustrátor Dudek oživil pohádky

Co na to Paní Zima

Jedno lednové dopoledne navštívil MŠ 
Koblov ilustrátor dětských knih Adolf 
Dudek. 
V  hodinovém vystoupení seznámil 
děti s  prací ilustrátora, představil své 
knížky, nechal ožít některé pohádky 
jako například O Koblížkovi, O veliké 
řepě a další.

Dokázal pořádně rozesmát nejen děti, 
ale i paní učitelky a zapojit všechny do 
děje pohádek.
Na závěr nechyběla autogramiáda.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová, učitelka

Za okny to vypadá jako jaro, ale i přes-
to ve školní družině v ZŠ Pěší proběhl 
18. 1. - 22. 1. tematický týden nazvaný 
Co na to Paní Zima. Celý týden jsme 
chodili oblečeni v  zimních tónech, 
převážně bílé a ledově modré. V úvo-
du děti přinesly referáty na téma zima 
a  zimní sporty, ve skupinkách jsme 
vyrobili Paní Zimu. A  to I. oddělení 
jako koláž z látek, ve II. oddělení jako 
loutku. Práce děti bavila a povedla se 

jim. Pak nezbývalo, než namalovat 
této paní ledový palác. Toho jsme se 
zhostili jako jednotlivci. V  průběhu 
týdne nechyběl ani kvíz a křížovka na 
toto téma, zazpívali jsme si písničky 
a koukli na zimní pohádky. Celý tý-
den byl bodován a po zásluze odmě-
něn. Jen ten sníh nám k tomu chyběl.

ved. vych. ŠD Lenka Rastočná, 
ZŠ Pěší

ZŠ Pěší

MŠ Koblov

PANÍ ZIMA. Zimní tóny v ZŠ Pěší. Foto/ archiv

VYSTOUPENÍ. Adolf Dudek rozesmál děti i učitelky. Foto/ archiv

Novoroční fotbalový turnaj Horizont 2016 v Kunčičkách
Středisko sociální aktivizace Horizont 
oslavilo příchod Nového roku 10. led-
na fotbalovým turnajem. Zúčastnily se 
děti ve věku 6-12 let z Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Horizont ve 
spolupráci s dětmi ze ZŠ Škrobálkova, 
kterým umožnil start na turnaji pan ře-
ditel Mgr. Radim Motyčka. Všichni hrá-
či odehráli s plným nasazením několik 
krásných utkání.

Podpořit nás přišel předseda Romské rady, 
Vladimír Leško. Dětem popřál hodně štěstí ve 
vzájemných zápasech a pronesl k dětem něko-
lik motivujících vět, ocenil smysluplné tráve-
ní volného času dětí, společně a ve zdravém 
duchu. Diecézní charitu ostravsko-opavskou 
zastupovala vedoucí Střediska sociální aktivi-
zace Horizont Bc. Helena Peškarová.
Velké poděkování patří našim sponzorům, 
kteří nás podpořili při realizaci turnaje fi-
nančními dary a hodnotnými cenami. Děku-
jeme členům rady Slezské Ostravy, zastupující 
starostku MVDr. Barboru Jelonkovou, kteří 
dětem na turnaj věnovali finanční dar. 
Program mezi zápasy zpestřily děti z NZDM 
Horizont. Konkrétně chlapci pod vedením 
pana Fabiána Kriveho nám předvedli ukázku 

brazilského bojového umění Capo-
eira. Dále také skvělá taneční sku-
pina Romano Jilo (romské srdce), 
pod vedením slečny Marcely Snítilé, 
DiS, jenž rozvlnila diváky v rytmech 
romských tanců s  orientálními prv-
ky. 
Nechybělo občerstvení pro hráče, 
o  které pečovali naši dobrovolníci 
Anastasia Eremenko a Elvina Mam-
betova z  Ruska spolu s  Adamem 
Holcem v roli šéfkuchaře.
Děti přišli podpořit také rodiče a ka-
marádi. Celý turnaj probíhal v  přá-
telském duchu a  společné setkání 
jsme si velmi užili.
Speciální poděkování patří panu tre-
nérovi Jaroslavu Horvathovi, který 
úspěšně a  s  velkou motivací připra-
vuje hráče na zápasy. Na Novoroč-
ním turnaji Horizont 2016 se aktiv-
ně podílel na přípravě a realizaci.

Za celý tým 
Veronika Vašíčková 

vedoucí aktivity Fotbal

1. MÍSTO. Vyhráli žáci z družiny ZŠ Škrobálkova. Foto/ Veronika Vašíčková

2. MÍSTO. Stříbrní byli fotbalisté z Horizontu Kunčičky. 
Foto/ Veronika Vašíčková
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(pokračování rozhovoru ze strany 1)

Samozřejmě, navštěvuji i  jiné turistické cíle 
v  obvodu, například zoologickou zahradu 
a  další. Pokud mi to čas umožní, chodívám 
rád pěšky i do „práce“, tj, do své kanceláře na 
radnici.
Slezskou Ostravu mám každopádně procho-
zenou poměrně důkladně.
Jsou podle Vás ve Slezské místa, která by 
si zasloužila radikální proměnu? Hodně 
se v  těchto souvislostech mluví například 
o Trojickém údolí.
Slezská Ostrava je částí města, které trpí tím, 
že má ke své velké rozloze nejmenší husto-
tu obyvatel, což ji poněkud znevýhodňuje 
v rámci „rozdělování městských dotací” a na-
víc byla v  posledních desetiletích z  pohle-
du města trochu zanedbávána. To se odráží 
v existenci různých nevzhledných a zanedba-
ných zákoutí, špatném stavu některých ko-
munikací a  chodníků, výskytu černých sklá-
dek a na straně druhé v praktické neexistenci 
žádného přirozeného „centra Slezské”. Mám 
ale dobrý pocit z toho, že se v poslední době 
věci aspoň zvolna mění k  lepšímu. Zvelebují 
se nevzhledná místa, odstraňují polorozpadlé 
garážové kolonie, rostou nové domy. Vedení 
městského obvodu je poměrně aktivní a  při-
pravuje další nové projekty, což vítám. Změ-
nili jsme v  letošním roce systém přerozdělo-
vání městských dotací, v  důsledku čehož do 
Slezské „doputuje” z města o něco více peněz, 
než v předchozích letech.
Za problém, který hned tak nepřekonáme, 
je oddělení Slezské Ostravy od centra města. 
Řeka Ostravice samozřejmě tvoří přirozenou 
hranici. Bohužel, dopravní inženýři před ně-
kolika desítkami let vytvořili současným řeše-
ním Bohumínské ulice hranici další, v tomto 
případě umělou a necitlivou. Padla tím i řada 
architektonicky zajímavých budov, zmizelo 
historické jádro Slezské, ta, jako by tímto zá-
sahem i ztratila část své sounáležitosti s celým 
městem. Každý městský obvod v Ostravě má 
dnes nějaké náměstí, své přirozené centrum. 
Slezská Ostrava nic takového nemá. Nad tím 
bychom měli do budoucna uvažovat, hledat 
řešení.
Jako milovník historie jste si určitě mu-
sel prohlížet historické fotografie Zámostí 
v  okolí slezskoostravské radnice. Z  dnešní-
ho pohledu vypadá vše velmi idylicky a utě-
šeně.
Jistě, byla to bohatá část města. Ale jsou zde 
i další lokality, které dnes ke Slezské Ostravě 
patří, například Kunčice nebo Hrušov. Kdysi 
samostatné obce žily v  minulosti plnohod-
notným životem. Staré fotografie zachycují-
cí spokojené lidi a dění v  těchto obcích jsou 
nadmíru ilustrující. Průmyslová revoluce 
a  pozdější socialistická industrializace měly 
mnoho tváří. Jednou z nich je bohužel ta, že 
se napáchaly obtížně napravitelné škody na 
architektonické a  urbanistické hodnotě pů-
vodních obcí. Zpřetrhala se občanská souná-
ležitost. Svou velkou roli samozřejmě sehrál 
i masivní příliv nové pracovní síly z různých 

končin bývalého Československa. Současná 
podoba celé Ostravy je odrazem těchto histo-
rických procesů.
Je podle Vás nějaká naděje k lepšímu? Že by 
Slezská Ostrava mohla vypadat opět idylič-
těji?
Pevně tomu věřím. Za prvé, je zde řada indi-
viduálních projektů – rodinných domů a dal-
ších staveb, které samy o  sobě přinášejí do 
obvodu nový život. A za druhé – jsme právě 
v  těchto dnech na samém počátku přípravy 
nového strategického plánu rozvoje města do 
roku 2023 s výhledem na dalších 20 až 30 let. 
Chceme do jeho přípravy v maximální mož-
né míře zapojit odbornou veřejnost i občany 
města, protože se jedná právě o ně. V rámci 
těchto plánů hodláme věnovat pozornost ce-
lému území města, tj. i Slezské.

A co konkrétně? O absenci přirozeného cen-
tra obvodu jsem již hovořil. Velmi se mi líbí 
úvaha – možná je dneska z říše snů, ale člověk 
má nějaké sny mít – o zahloubení Bohumín-
ské ulice v  určité její části. Kdyby se takový 
projekt realizoval, rozšířil by Slezskou bezba-
riérově až k řece Ostravici. Na uvolněné ploše 
by mohl vyrůst otevřený veřejný prostor, kte-
rý si obvod zaslouží. 
Můžeme se také bavit o již zmíněném Trojic-
kém údolí. Když jím dnes procházíte, vidíte, 
jakou má příroda obrovskou moc. Jakoby ze-
leň ovládla údolí od nepaměti. Kdyby se loka-
lita vhodným způsobem revitalizovala – a ur-
čité plány jsou – mohla by vzniknout krásná 
relaxační zóna nejenom pro obyvatele Slezské, 
ale i pro lidi ze širšího okolí.
Velké ohlasy vzbuzují plány na stavbu la-
novky, která by mohla vést z Dolní oblasti 
přes Černou louku až nahoru do Slezské 
Ostravy do zoo.
Projekt lanovky byl v  minulých dnech mož-
ná poněkud předčasně medializován, ale 
potěšilo mě, kolik vzbudil pozitivních reakcí. 
My, kteří si ještě pamatujeme vozíky s uhlím 
nad hlavami, si asi dokážeme představit, že 
by podobně mohla fungovat moderní měst-

ská lanovka. Propojila by, jako součást veřej-
né dopravy, Slezskou, konkrétně zoo a okolí, 
s centrem města. A  to pohodlným, ekologic-
kým a navíc velmi atraktivním způsobem. 
Zkusme tedy ještě nějaké příklady.
Je mezi nimi jeden, který je nejméně viditel-
ný, ovšem velmi důležitý, a to především pro 
životní prostředí. Jde o dobudování kanaliza-
ce ve Slezské Ostravě. Ta je ideálnímu stavu 
hodně vzdálena. Existuje řada tzv. volných 
výpustí, kudy proudí odpady rovnou do řek. 
V následujících dvou až třech letech hodláme 
tyto věci řešit. Půjde o investice takzvaně pod 
zem, nikdo je neuvidí a  jsou politicky málo 
atraktivní. Ale pro život města jsou zcela klí-
čové. Ostrava je jedním z mála velkých měst 
v republice, které ještě tuto stránku životního 
prostředí nemají uspokojivě vyřešenu.

Jsou věci, se kterými jste jako občan Slezské 
Ostravy hodně nespokojen? Někteří občané 
si stěžují například na omezené možnosti 
nakupování…
Nejsem nákupní typ. Moc toho nepotřebuji, 
takže mi nákupní centrum ve Slezské Ostravě 
nechybí. Chybí mi, jak už jsem zmiňoval, ve-
řejný prostor, vlastní centrum Slezské. Velmi 
mi vadí černé skládky. Chodím brzy ráno ven-
čit pejsky, z domu vycházím už po páté hodi-
ně. Už jsem byl párkrát svědkem toho, jak se 
někdo s nákladním autem pokoušel vyklopit 
na opuštěném místě odpad. Pár případů jsem 
řešil s městskou policií. Neumím si vysvětlit, 
proč to lidé dělají, když všude v Ostravě jsou 
sběrné dvory, kam lze odpad bez problémů 
odložit. To mi snad vadí nejvíc.
Jste v  novodobé historii jediným primáto-
rem Ostravy, žijícím právě ve Slezské Ost-
ravě. Myslíte si, že to občané Slezské pocítí?
Jestli míříte směrem, že bych měl Slezskou 
protěžovat na úkor ostatních obvodů, tak to 
slíbit určitě nemohu… především se považu-
ji za Ostravana. To co bych ale rád změnil, je 
opačný gard, který byl v minulosti – nebo já 
jsem to tak alespoň vnímal – že Slezská byla 
spíše na okraji zájmu.

ROZMARNÉ OSLAVY OSTRAVICE 27. 6. 2015. Zleva starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková, 
primátor města Ostravy Tomáš Macura, starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová. Foto/ Jan Král
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Přece jenom, předchozí vedení města bylo 
různě namixováno politiky převážně z  Po-
ruby a z Jihu. Nešlo si nevšimnout – alespoň 
si to tak vykládám – že historická struktu-
ra investic města nebyla úplně rovnoměrně 
rozdělena a  trošičku zvýhodňovala tyto dva 

městské obvody. Byť jsou, a to je třeba přiznat, 
nejlidnatější. Zrovna Slezská tímto trochu tr-
pěla. Ale věřím, že nové projekty, které město 
má a  chystá, budou znamenat nové impulsy 
i pro Slezskou Ostravu.
Možná lze některé impulsy vidět už dnes. 
Ožívají oba břehy řeky Ostravice, po nových 
stezkách proudí spousty lidí.
Město v  posledních letech velmi správně in-
vestovalo do infrastruktury řeky Ostravice. 
Vytváří se podmínky pro to, aby řeka přitaho-
vala zájem občanů, a to doslova z obou břehů. 
K  tomu jistě dobře poslouží aktivity města 
i aktivity občanské.
Velmi se mi líbily loňské Rozmarné slavnosti 
Ostravice. Na to, že šlo o  první ročník, při-

lákal obrovské množství zájemců. Lidé si 
slavnost užívali. Symbolicky jsme se zde se-
šli s  Petrou Bernfeldovou a  Barborou Jelon-
kovou, starostkami Slezské a  Moravské Ost-
ravy. Věřím, že se bude letos akce opakovat. 
S paními starostkami jsme si slíbili, že jednou 
sjedeme řeku Ostravici na nějakém plavidle 
všichni tři. Uvidíme, jestli se náš záměr po-
daří. Rozmarné slavnosti Ostravice jsou přes-
ně tím typem akcí, které pomáhají vytvářet 
lidskou sounáležitost, občanskou společnost. 
Změny v Ostravě nejsou jenom o investicích 
do nových staveb, jsou i  o  projektech, které 
pomáhají dávat lidi dohromady.

/jk/

Primátor Ing. Tomáš Macura, MBA

 narozen 6. května 1964 v Ostravě

 žije ve Slezské Ostravě

 primátorem od 6. listopadu 2014

 vadí mu černé skládky a chybějící 
centrum Slezské

Dobrovolní hasiči ve Slezské Ostravě převzali nové vozy
Ve čtvrtek 21. ledna hasiči slavnostně 
převzali v  areálu ostravského Trojhalí 
z  rukou hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Miroslava Nováka za účasti 
představitelů jak kraje, tak Hasičského 
záchranného sboru, 50 nových doprav-
ních automobilů na podvozku Merce-
des-Benz 516 CDi 4×4 od společnosti 
WISS Czech (DA 15 L2T), který nahradí 
starý dopravní automobil Avie DA12.

Tři kusy této techniky byly předány i jednot-
kám sboru dobrovolných hasičů ve Slezské 
Ostravě, a to v Antošovicích, Heřmanicích a 
Kunčičkách.
Vozidlo je určeno pro devítičlennou posádku 
a  je vybaveno odnímatelným lanovým navi-
jákem s  tažnou silou 35 kN s  lanem o délce 
25 metrů, kalovým čerpadlem PH-1200 se 
spalovacím motorem, plovoucím čerpadlem 
Niagara o výkonu 1 200 litrů za minutu, po-
žární stříkačkou Rosenbauer Fox, elektro-
centrálou Fogo o výkonu 5,5 kW s příslušen-
stvím (prodlužovací kabel 230 V a dva halo-
genové reflektory se stativy), kalové čerpadlo 
na 230 V, motorovou pilou a nádrží na vodu 
o  objemu 300 litrů s  připojeným vysokotla-
kým hasicím zařízením Kärcher s  pracov-
ním tlakem 15 MPa, maximálním průtokem 
20 litrů za minutu a  průtokovým navijákem 
s  vysokotlakou hadicí o  délce 30 m které je 
zakončeno vysokotlakou proudnicí pro rych-
lý hasební zásah.
Dále jsou ve výbavě automobilu čtyři dýchací 
přístroje Dräger PSS 3000 s  dvěma kusy ná-
hradních tlakových lahví, hadice, objímky na 
hadice, proudnice, vazáky, záchytné a  venti-
lové lano, lékárnička, výstražné vesty pro ha-
siče a velitele zásahu, deka, vytyčovací páska, 

pracovní polohovací pásy, záchranné lano, 
komínový ježek i  protižárové rukavice, že-
nijní nářadí, přenosné hasicí přístroje, seke-
ry a páteřová deska s fixační sadou. Na horní 
plošině vozidla jsou uloženy tři díly nastavo-
vacího žebříku, přejezdové můstky, trhací hák, 
sací hadice ke kalovému čerpadlu a k přenos-
né stříkačce.
Vozidlo je vybaveno parkovacími senzory 
v předním a zadním nárazníku, překážka před 
vozidlem je signalizována akusticky a opticky 
v  zorném poli řidiče, překážka za vozidlem 
pak akusticky a opticky ve vnějších zpětných 

zrcátkách, karoserie vozidla je po obvodu 
opatřena LED světly, umožňujícími osvětlení 
okolí, na střeše vozu je modrá světelná rampa, 
vzadu dvě modrá LED světla, která jsou sou-
částí oranžové světelné aleje. Dvojice mod-
rých LED světel je rovněž na přední kapotě 
automobilu.
Mercedes-Benz Sprinter DA 15 L2T je dlouhý 
7 290 mm, široký 1 993 mm a vysoký 3 200 
mm. Největší technicky přípustná hmotnost 
činí 5 000 kg, provozní hmotnost je 3 630 kg.

Petr Kos, 
velitel SDH Ostrava - Heřmanice

Sdělení České inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí, oblast-
ní inspektorát Ostrava, prováděl v  letech 
2012 až 2015 na základě několika po sobě 
podaných podnětů kontrolní činnost na 
pozemcích v oblasti „Černého lesa“ v kata-
strálním území Heřmanice u  ulic Brigád-
nická, Stožární a Ohradní a  lesa „Maliná-
če“ v katastrálním území Rychvald.
Při kontrolní činnosti inspekce zjistila, že 
na předmětné lesní pozemky jsou opa-
kovaně ukládány odpady a  odpadky. Je-

jich původce je prakticky nemožné zjistit. 
Protiprávní stav na předmětných lesních 
pozemcích má v podstatě trvalý charakter 
a  inspekce má pouze omezené možnosti, 
jak tento stav řešit.
Česká inspekce Životního prostředí proto 
požádala městský obvod Slezská Ostrava, 
aby upozornil občany na skutečnost, že 
ukládání odpadů mimo stanovené lokality 
je protiprávní a může vést k ohrožení lesa 
jako složky životního prostředí.

NOVÉ VOZY. Tři speciálně vybavená auta již slouží dobrovolným hasičům ve Slezské Ostravě. 
Na snímku vlevo Petr Kos. Foto/ Jan Král/archiv



1. Pohlednice s malebným seskupením stavení na Zámostí z dvacá-
tých let 20. století dokládá, jak se radikálním způsobem proměnilo 
životní prostředí v centrální části dnešního obvodu Slezské Ostravy. 
Říšský most /Miloše Sýkory/, který patřil po dostavbě v roce 1914 mezi 
technicky nejzdařilejší stavby tohoto typu v Evropě a honosná budova 
slezskoostravské radnice z let 1911 - 1913, výrazný doklad architektury 
z počátku 20. století - je vše, co zůstalo a vytvářelo identitu prostředí, 
ve kterém ještě nedávno žila starší generace slezskoostravských obča-
nů. Snímek byl pořízen z dnešního Havlíčkova nábřeží z prostoru, ve 
kterém se dnes nachází Knihovna města Ostravy. Až do roku 1919 byl 
tento moravskoostravský břeh Ostravice označován jen jako „Nábře-
ží“. Pouze jeho část od Říšského mostu k lávce pro pěší u tehdejší Slez-
skoostravské ulice /Střelniční/ se nazývala Havlíčkovým nábřežím.

2. Na pohlednici „Mor. Ostrava - Celkový pohled“ /Al. Jiráček M. Os-
trava/, která prošla poštou 8. 8. 1913 a byla odeslána do c.k. trafi ky 
v  Hodolanech /ctěná slečna Božena Dutková/, je patrná provizorní 
pracovní lávka přes Ostravici zbudovaná při výstavbě nového mostu 
stavěného těsně po zřícení řetězového mostu, ke kterému došlo v roce 
1886.  Dům s  nárožní věžičkou /na snímku vlevo/ byl od září roku 
1875 označován jako Th eresienhaus, což hlásal i  viditelný nápis na 
fasádě domu. Název byl odvozen od manželky moravskoostravského 
občana Johanna Pfl egera, který nechal dům postavit. Historie domu, 
který stál v nezměněné podobě až do roku 1928, byla podrobně zpra-
cována pracovníky Archivu města Ostravy, kteří zjistili, že dům slou-
žil nejen k bydlení, ale také k podnikatelským a obchodním aktivitám. 
Zvláštní pozornost si zaslouží i málo známá informace, že v přilehlém 
fotografi ckém salónu vykonávala svou živnost řada známých ostrav-
ských i mimoostravských fotografi ckých fi rem, s jejichž fotografi emi se 
setkáváme v obchodní síti archivářů dodnes.

3. Výše zmíněná badatelská studie uvádí, že první z fotografů, kteří 
v Th eresienhausu provozovali živnost, byl jistý August Rotter a tato barevná ilustrace nám přibližuje prostředí fotografi ckého salónu, jak vypa-
dal v letech 1850 - 1880. /Beim Photographen. Die Zeit von 1850 -1880/.

4. Působil zde i známý ostravský fotograf Anton Brand, který vytvářel, jak je patrné z při-
ložené fotografi e, nejen rodinné, ale i ateliérové snímky tematického charakteru. Přisuzuje 
se mu i autorství nejstarších fotografi ckých záběrů na náměstí v Moravské Ostravě, je au-
torem pohotového snímku zříceného řetězového Říšského mostu z roku 1886. Toto jedno 
z největších dramat v Ostravě komerčně využil Franz Watolík, který měl tehdy knihkupec-
tví v Moravské Ostravě na Hlavní třídě 194. Ten v novinách /Grenzbote/ uveřejnil inzerát 

tohoto znění: „Fotografi e zříceného mostu 
v Mor. Ostravě /právě vyšly u mne obdr-
žíte/ pořízené 10 min. po katastrofě míst-
ním fotografem p. A. Brandem o rozmě-
rech 20 krát 24 cm za 1 zlatý kus.“ Kolem 
roku 1902 si zde založil svou pobočku i cí-
sařský dvorní fotograf Carl Pietzner. /Carl 
Pietzner. Mähr. Ostrau. Brückengasse 21. 
Th eresienhaus/. Fotografi cké práce vznik-
lé v  Pietznerových ateliérech jsou díky 
rozsáhlé síti jeho poboček v  Brně /Fran-
zensglacis No 2./,  Opavě /Oberring 28/, 
Těšíně /Kreuzplatz/ sběratelsky snadno 
dosažitelné. Přesto ateliérové práce této veličiny mezi soudobými fotografy s honosným titulem 
„KAISERL. u. KÖNIGL. HOF - PHOTOGRAPH Sr. MAJESTÄT. KAISERS KUNSTANSTALT 
RANGES FÜR PHOTOGRAFIE u. MALEREI“, jsou žádaným zbožím, jehož hodnota bude 
přibývajícími lety narůstat. Osud Th eresienhausu se defi nitivně naplnil v roce 1928, kdy byl 
zbourán a místo vyplněno současnou dominantou nábřeží. Z dnešní slezskoostravské prome-
nády se můžeme potěšit pohledem na stavbu vzniklou v atelieru dvojice vídeňských projektan-
tů Franze Kayma a Alfonse Heřmánka, která navzdory tomu, že pochází z roku 1929, působí 
moderně. Po nákladné rekonstrukci v  roce 2005 je v ní umístěna Knihovna města Ostravy 
a s nepřehlédnutelnou reklamou se hlásí mezi obyvatele i Komorní scéna Aréna.

Zajímavé stavby na nábřeží Ostravice - Theresienhaus

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

Historie
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Guarneri Trio v zaplněné obřadní síni
Světově proslulý komorní soubor předních 
hudebních osobností Guarneri Trio ve složení 
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – hous-
le a  Marek Jerie – violoncello koncertoval 
9. února ve zcela zaplněné obřadní síni slez-
skoostravské radnice. Trio hraje již od roku 
1986 ve stále stejném obsazení, potlesk sklízí 
na významných hudebních pódiích doslova 
celého světa. Velkého potlesku a  uznání se 
dočkali hudebníci také ve Slezské Ostravě. 
Koncert uvedla Mgr. Věra Vahalíková.

/red/

Hudebně literární večer 
ve slezskoostravské radnici
Městský obvod Slezská Ostrava 
zve posluchače na hudebně literár-
ní večer, který se uskuteční v  úterý 
22. března 2016 v obřadní síni slez-
skoostravské radnice. Posluchačům 
se představí Ivo Hrachovec - zpěv, 
Alfred Strejček - recitace a Aleš Bárta 
- varhany.

Ivo Hrachovec patří mezi přední sólisty 
Státní opery Praha. Svoji uměleckou dráhu 
započal v Ostravě, kde vystudoval zpěv na 
Janáčkově konzervatoři u profesorky Dra-
homíry Míčkové. Stal se laureátem řady 
Mezinárodních pěveckých soutěží, kde 
přesvědčil nejenom jedinečnou barvou 
svého hlasu, ale i opravdovostí výrazu.
Aleš Bárta je jedním z  nejúspěšnějších 
českých varhaníků. Po studiích v Brně po-
kračoval na AMU v Praze u prof. Václava 
Rabase. V roce 1984 se stal absolutním ví-
tězem mezinárodní varhanní soutěže Praž-
ského jara. Je častým hostem domácích 

i zahraničních koncertních pódií a natočil 
více než 30 sólových kompaktních disků.
Alfred Strejček vystudoval herectví na 
brněnské JAMU a prošel řadou pražských 
i  mimopražských divadel. Je stálým hos-
tem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupo-
val i v pražské poetické vinárně Viola. Patří 
mezi špičkové interprety poezie a  prózy, 
přednáší též v  latině, angličtině, němčině, 
španělštině a  italštině. Společně se Štěpá-
nem Rakem je nositelem ceny UNESCO za 
koncertní projekt Vivat Comenius, se kte-
rým oba umělci vystoupili na více než šesti 
stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích 
čtyř kontinentů. 
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit 
ve Slezskoostravské galerii od 8. března 
v úterý až pátek od 10 do 17 hodin (po-
lední přestávka 11:30 až 12:30). Bližší in-
formace na www.slezska.cz, nebo tel. 599 
410 426 a 599 410 081.

Výstava Jiří Váp a přátelé
Slavnostní vernisáží byla 28. ledna za-
hájena ve Slezskoostravské galerii vý-
stava Jiří Váp a přátelé.

V Ostravě vůbec poprvé společně vystavovali 
výtvarníci Jiří Váp ze Zlína, Andrej Augustín 
z Bratislavy a Miroslav Pošvic z Prahy. Verni-
sáž svým uměním okořenil vynikající ostrav-
ský saxofonista Michal Žáček, úvodní slovo 
pronesl kurátor Radovan Šťastný.

Všichni tři umělci ocenili, že díky městskému 
obvodu Slezská Ostrava jim bylo umožněno 
vystavovat v reprezentativních prostorách ga-
lerie. Návštěvníci výstavy, která skončila 26. 
února, tak mohli obdivovat průřez nejnovější 
tvorbou tří výrazných osobností české a slo-
venské výtvarné scény.

/red/

Ze šuplíku. 
Výstava Renáty Laryszové 
ve Slezskoostravské 
galerii

Ostravská malířka a  restaurátorka Renáta 
Laryszová se během své umělecké kariéry 
zúčastnila více než šedesáti samostatných 
i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ko-
lekce exponátů, kterou připravila pro Slezsko-
ostravskou galerii, je zvláštní tím, že většina 
z nich dosud nebyla vystavená a na svou příle-
žitost teprve čekala. Ta přišla s její profilovou 
výstavou, protože prostory galerie umožňují 
vystavit i větší nebo trojrozměrné objekty.

„Chodím s  očima otevřenýma dokořán, sbí-
rám dojmy, pozoruji přírodu, svět a lidi kolem 
sebe. Zajímají mě. Malířství je pro mě způsob 
života“, říká o  sobě Renáta Laryszová. Ab-
solventka oboru propagační výtvarnictví na 
střední průmyslové škole stavební studovala 
dále malbu u doc. Daniela Balabána na Ost-
ravské univerzitě. Umělkyně působí také jako 
pedagožka výtvarné výchovy a vede výtvarné 
kurzy. Ve své volné tvorbě se kromě klasické 
malby zabývá i jinými, méně tradičními tech-
nikami, například strukturální malbou nebo 
digitální fotografií.

Výstava Ze šuplíku začne ve Slezskoostrav-
ské galerii vernisáží ve čtvrtek 10. března 
v 18.00 hodin a potrvá do 15. dubna 2016.

Mgr. Věra Vahalíková 
galeristka

KONCERT. Světoznámí hudebníci 
v sále slezskoostravské radnice. Foto/ Jan Král

SAXOFONISTA. Michal Žáček na vernisáži v galerii.

ZAHÁJENÍ. Zleva Radovan Šťastný, Andrej Augustín, 
Miroslav Pošvic a Jiří Váp. Foto/ Jan Král

Kultura
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Jarmila Burešová zve do slezskoostravských knihoven
Mgr. Jarmila Burešová je vedoucí ob-
vodu knihovnických služeb ve Slezské 
Ostravě, v  Michálkovicích a  Radvani-
cích. Slezskoostravské noviny zajíma-
lo, jak vlastně nyní pobočky Knihovny 
města Ostravy ve Slezské Ostravě fun-
gují, a zda stále platí, že měsíc březen 
je měsícem knihy, jak tomu bývalo před 
desetiletími.

Paní Burešová, platí stále ještě u starší gene-
race poměrně zažité heslo: březen – měsíc 
knihy?
Neplatí. Březen je již několik let měsícem 
čtenářů. Pojmenoval jej tak Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků, což je celostátní 
organizace zastupující naši profesi.
Předpokládám tedy, že čtenáři budou bě-
hem měsíce března v knihovnách hýčkáni.
Mohou se těšit na mnohé. V plánu jsou nej-
různější celostátní akce, ovšem i  samotná 
Knihovna města Ostravy chystá na březen 
bohatý program. Z našeho pohledu je nejdů-
ležitější Týden prvňáčků, protože si musíme 
vychovávat novou mladou generaci čtenářů. 
Bez nich by to nešlo. Generace, které měly 
čtení jako svoji základní kulturní aktivitu, 
pomalu stárnou a  odcházejí. Musíme hledat 
nové čtenáře.
Čtou vlastně ještě děti?
Konkurentů klasického čtení stále přibývá, si-
tuace se změnila, ale není to tak hrozné, jak by 
se mohlo zdát. Je stále spousta dětí, které čtou 
velmi rády. Jiné je jen třeba spolu s  rodinou 
a školou ke knihám přivést.
Co to konkrétně znamená, Týden prvňáč-
ků?
Týden prvňáčků se letos koná od 29. února do 
4. března, kdy rodiče s prvňáčky mohou při-
jít do ostravských knihoven a svého prvňáč-
ka zdarma přihlásit. Prvňáček bude pasován 
na čtenáře, dostane také drobné upomínkové 
předměty. Ve Slezské Ostravě organizujeme 
Týden prvňáčků spolu se základními škola-
mi. Na seznámení s knihovnou k nám přijdou 
celé třídní kolektivy. Již dříve dostanou při-
hlášky, které případně rodiče podepíší. Děti 
pak budou při návštěvě se školou pasovány 
a dostanou svůj průkaz, vypůjčí si knihu. Ro-
diče poté mohou být do knihovny přivedeny 
právě svými dětmi.
Jak vypadá spolupráce slezskoostravských 
knihoven a slezskoostravských škol? 
Spolupracujeme se všemi základními i mateř-
skými školami v obvodu, s dětským domovem 
v  Kunčicích, chodí k  nám i  děti z  Vesničky 
soužití a z dětského domova na Bukovanské-
ho ulici... Předškolní děti mohou na Hladno-
vě navštěvovat klub Hladnýsek, v Kunčičkách 
zase klub Motýlek.
Existují dokonce i  školní třídy, které k  nám 
chodí pravidelně jednou za měsíc. Rodiče na-
chystají dětem průkaz i knihy na vrácení a víc 
se nemusejí starat. Vše se vyřeší během školní 
návštěvy. Za nadstandardní spolupráci mo-
hou jednotlivé třídy získat ocenění v podobě 
nálepky projektu Tady se čte!

Jsou ještě v měsíci břez-
nu připravena další 
knihovnická lákadla?
Chystají se různé výsta-
vy, velkou slávou vždy 
bývá poslední čtvrtek 
v  březnu. Ten je Dnem 
ostravských čtenářů. Le-
tos vychází na 31. břez-
na a těší se na něj neje-
nom hříšníci, kteří mo-
hou vrátit knihy, aniž by 
museli platit upomínky. 
Během dne také existu-
je šťastná hodinka, kdy 
příchozí člověk může zís-
kat registraci zdarma. Probíhají také nejrůz-
nější soutěže, do kterých se mohou čtenáři 
zapojit. Letos poprvé nabídneme 31. března 
Den s  překvapením – v  odpoledních hodi-
nách bude čtenářům doporučovat čtení, pří-
padně i číst z oblíbené knihy známá osobnost.
Myslíte si, že obyvatelé Slezské Ostravy vů-
bec tuší, kolik je v obvodě poboček kniho-
ven a kde se nacházejí?
No, u některých lidí mám dojem, že obecně 
o existenci knihoven nemají ponětí… Ale váž-
ně. Ve všech třech slezskoostravských knihov-
nách máme stabilní kádr čtenářů a přibývají 
další. Ústřední knihovna ve Slezské Ostravě 
je na ulici Hladnovská 49 pod vodárenskými 
věžemi. Ten, kdo knihovnu navštívil, může 
potvrdit, že je v ní vstřícný a erudovaný per-
sonál, příjemná atmosféra, bohatý knihovní 
fond i časopisy.  A víte, jaká je ještě velká vý-
hoda hladnovské knihovny?
To tedy opravdu nevím.
Ukazuje se, že na rozdíl od ostatních kniho-
ven, je na Hladnovské jedna úžasná věc, a to 
neomezené parkování. Stále častěji se nám 
stává, že právě toto je rozhodující faktor pro 
čtenářovo rozhodnutí, kterou z  knihoven 
bude navštěvovat. Jezdí k nám čtenáři z růz-
ných koutů města, protože u nás v klidu za-
parkují a vyberou si knihy.
Už jste zmínila také druhou pobočku, tu 
v Kunčičkách.
Jde o krásně zrekonstruovanou pobočku, kte-
rá určitě stojí za pozornost. Je na ulici Hol-
vekova 44, a to už od meziválečného období. 
Nebyla v dobrém stavu, ale díku tomu, že ob-
vod Slezská Ostrava vybudoval v objektu před 
několika lety nízkoprahové zařízení Horizont, 
dostalo se při opravách i na knihovnu. Je ov-
šem třeba přiznat, že lidé se z Kunčiček často 
stěhují a není jednoduché čtenáře udržet. Ale 
díky dvěma mladým aktivním kolegyním je 
pobočka přitažlivá. Děvčata organizují napří-
klad Dámský čtenářský klub. Jde o setkávání 
dam různého věku nad knižními novinkami. 
Kolegyně v  rámci klubu připravují besedy, 
na kterých představují různé žánry a autory. 
V  Kunčičkách je knihovna bohužel jediným 
místem, kde si mohou starousedlíci v  klidu 
a nerušeně něco zažít. Dámský čtenářský klub 
funguje již třetím rokem. To nás moc těší.

Dostáváme se ke třetí, heřmanické pobočce.
Ta je ze všech nejmenší. Ale podařilo se, že 
je od letošního roku již automatizovaná. Tak-
že celá Knihovna města Ostravy má jednot-
ný systém a všichni čtenáři mají stejné pod-
mínky. Doufáme, že se podaří připravovaná 
rekonstrukce Kulturního domu Heřmanice, 
kde knihovna sídlí. Získali bychom tak tro-
chu větší prostory, které bychom zařídili pro 
čtenáře mnohem přitažlivěji.

Pokud vím, ceny registračních poplatků 
v Knihovně města Ostravy se již léta nemě-
ní.
Ano, i letos zůstávají stejné. Pro dospělé pra-
cující stojí registrační poplatek 200 korun 
za rok, senioři, invalidní důchodci, studenti, 
matky na mateřské dovolené a  evidovaní na 
úřadě práce platí 100 korun za rok, děti do 15 
let 30 korun a  nad 15 let 100 korun za rok. 
Senioři nad 70 let mají knihovnu zdarma.
A naším heslem také je: s  jedním průkazem 
do celé knihovny. Takže čtenář z Heřmanic si 
klidně může půjčit knihy v Polance a naopak. 
Ovšem, kde si knihy vypůjčí, měl by je i vrátit. 
Lze také využít tří ostravských biblioboxů na 
ulicích Dr. Martínka v Hrabůvce, na Opavské 
v Porubě a před ústřední knihovnou u mostu 

Miloše Sýkory. Tam mohou čtenáři vypůjčené 
knihy vhodit.
Logo, které charakterizuje Knihovnu měs-
ta Ostravy „Knihovna!!! za vším hledej kni-
hu…“ by mělo zvát každého Ostravana bez 
ohledu na věk, bydliště či vzdělání k návštěvě. 
Těšíme se.

/jk/

JARMILA BUREŠOVÁ. Každého Ostravana zveme k návštěvě. Těšíme se. Foto/ JK

HLADNOV. Knihovna pod vodárenskými věžemi.



Nové šimpanzí samice

Do ZOO Ostrava byly na počátku měsí-
ce února dovezeny tři šimpanzí samice ze 
ZOO Lipsko. Jsou jimi 39letá samice Ulla, 
17letá samice Annet a  9letá samice Kara. 
„Samičky si na nové prostředí přivykají 
velmi dobře. Během prvních dní se sezná-
mily se všemi vnitřními prostory Pavilonu 
evoluce, včetně expoziční části. Návštěvníci 
už mají možnost nové obyvatelky pavilonu 
pozorovat. Ve venkovní voliéře je uvidí, až 
bude tepleji,“ uvádí mluvčí zoo Šárka No-
váková.
Po aklimatizaci samičí skupiny, která 
může trvat několik týdnů i měsíců, přijde 
na řadu dovoz dvou samců. „Pak budeme 
doufat, že seznamování a následné spoje-
ní celé skupiny proběhne dobře a bez  mi-
mořádných komplikací a že se v Ostravě 
po mnoha letech opět dočkáme mláďat,“ 
konstatuje ředitel zoologické zahrady 
Petr Čolas.
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Co se děje v ZOO

3.3. „Umělecké přehlídky a 
podpora talentů“ - vyhlášení 
nového ročníku Almanachu 
žákovské a studentské poezie

5.3. Den pro ženy (9 - 14 hod.)
7.3. Festival poezie Wolkrův Pro-

stějov - okresní kolo
9.3. Přehlídka dětských recitáto-

rů - obvodní kolo Moravská 
Ostrava a Přívoz

12.3. Soutěž basket
12.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - 

jarní keramická dílna
14.3. Soutěž v cizích jazycích -

jazyk německý, krajské kolo
15.3. Zeměpisná olympiáda kate-

gorie - krajské kolo
18.3. Dětská tisková konference - 

„Jak se tvoří scénický tanec“
19.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - 

výtvarná velikonoční dílna
19.3. 3. kolo fl orbalové ligy DDM 

Rychvald
19.3. Turnaj v kopané
23.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - 

pletení pomlázky, malování 
vajíček (14 - 18 hod., vestibul 
SVČ)

23.3. Fyzikální olympiády, katego-
rie E, F - okresní kolo

24.-25.3. „Hurá prázdniny!“
24.3. „Beskyde, Beskyde“ - před-

velikonoční výprava dětí z 
turistického klubu a táborníků

29.3. Soutěž v cizích jazycích - ja-
zyk anglický, krajské kolo

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

Středisko volného času

stříhání, koupání, maso, krmivo
HOTEL

Kunčičky, Frýdecká 259
tel.: 732 956 743

PSÍ SALÓN

■ PŘIVÝDĚLEK: www.prace-z-domu.info

Inzerce

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Cestujeme časem. Test na odpoledne, 
březen během půjčování.
Romeo a Julie (Shakespeare). Výtvarná 
dílna, březen během půjčování.
Hody, hody doprovody, dejte vejce 
malovaný… Výtvarná dílna, pondělí 14. 
března od 14 do 16 hod.

Klub Hladnýsek
Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Jarní rady a nápady. Nabídka knih, bře-
zen během půjčování.
Harmonie. Výstava fotografi í, březen 
během půjčování.
Po stopách zvířat. Výstava fotografi í, 
březen během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Tištěné květiny. Tvoříme prstovými bar-
vami, úterý 8. března během půjčování.
Junior kvíz. Vědomostní soutěž pro děti, 
březen během půjčování.
Povídej pohádku. Výstavka knih pro 
děti, březen během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Hnědý poklad. Soutěžní test pro děti, 
březen během půjčování.
Zajdova dílna. Výtvarná dílna, každý 
čtvrtek od 13 do 15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí… Odpoledne 
věnované stolním hrám, každé pondělí 
od 13 do 15 hod.
Cesta do pravěku. Výstavka knih na 
téma pravěk a dinosauři, březen během 
půjčování.
Světové vraždy. Výstavka nejlepších 
světových detektivek, březen během 
půjčování.
Travička zelená, to je moje potěšení. 
Soutěžní test pro dospělé, březen během 
půjčování.
Záchrana kamzíků v Jeseníkách. Tema-
tická výstava, březen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny březen

Oční ambulance
Ostrava Kunčice s.r.o.

Vratimovská 744/115
719 00 Ostrava - Kunčice

e-mail: ocni.kuncice@seznam.cz

OZNÁMENÍ

Od ledna 2016 ordinuje
MUDr. Lucie Hrabovská.

Provádíme oční vyšetření
u dospělých i dětí.

Přijímáme nové pacienty.

Objednávky telefonicky:
tel.:   595 687 604

mobil:   777 507 866

2.3. Výstava dětských prací,
Slezskoostravský hrad. Hrad 
otevřen denně 10 - 18 hod.

5.3. Den pro prasátka, ZOO Ostrava, 
otevřeno denně 9 - 18 hod.

12.3. Maškarní bál, KD Muglinov, 
pořádá SDH Ostrava Muglinov, 
předprodej vstupenek každé 
úterý od 17:30 do  18:30 v HZ

19.3. Jaro v zoo. Zahájení komentova-
ného krmení. ZOO Ostrava.

19.3. - 20.3. Velikonoce na hradě. 
Dvoudenní lidový jarmark.
Slezskoostravský hrad.
Program 10 - 17 hod.

19.3. S.K. Rapid Muglinov - Vřesina 
B, v 15 hod., městský fotbalový 
přebor

19.3. TJ Sokol Koblov - Hlubina 
B, v 15 hod., městský fotbalový 
přebor

26.3. Jiskra Hrušov - Slovan Ostra-
va, v 15 hod., městský fotbalový 
přebor

2.4. S.K. Rapid Muglinov – Hlubina 
B, v 15:30 hodin, městský fotba-
lový přebor

2.4. TJ Sokol Koblov - FC Slavia 
Michálkovice, v 15:30 hod., 
městský fotbalový přebor

Slezská žije - březen

Foto/ Pavel Vlček



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 březnu 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. března 2016 www.slezska.cz

Slezskoostravské noviny • březen 2016 • strana 12

Tel.: +420 599 410 426
www.slezska.cz
     Slezskoostravská galerie     Slezskoostravská galerie

Renáta Laryszová 
Ze šuplíku

10. 3. - 15. 4. 2016

HOVORY S T.G.M.
Poetický večer 
s T. Jirmanem a J. Fišarem
7. 3. 2016 v 18:00

RICHARD KONKOLSKI 
Beseda s mořeplavcem 
a světoběžníkem
14. 3. 2016 v 18:00

HUMORNĚ-NEPOUČNÝ 
VEČER 
Jiřího Sedláčka s hostem
24. 3. 2016 v 18:00

KURZY SPOLEČENSKÉ 
NAVIGACE
PhDr. Rostislav Vraník 
30. 3. 2016 v 18:00


