
Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Listopad  2016

Tolik let oslavila
Marie Filipská
v DPS Kamenec

více na str. 2105

Exkurze v Domově pro seniory Kamenec
Místostarosta měst-
ského obvodu Slez-
ská Ostrava Mario 
Lyčka spolu s  úřed-
níky odboru sociál-
ních věcí a  odboru 
pro rozvoj obvodu 
a  veřejné zakázky 
si v  úterý 18. října 
detailně prohlédli 
Domov pro seniory 
Kamenec. V domově 
se konal Den otevře-
ných dveří.

„Velmi rádi jsme přijali 
pozvání vedení domo-
va, právě v  těchto dnech 
totiž dokončujeme pro-
jekt nového domova 
pro seniory, který chce 
obvod Slezská Ostrava 
postavit v  Muglinově na 

Hladnovské ulici. Domov bude fungovat v  ob-
dobném režimu, jako domov na Kamenci, takže 
jsme se přišli od kolegů poučit,“ vysvětlil smysl 
návštěvy místostarosta Lyčka.
Nový domov pro seniory na Hladnovské ulici 
má vyrůst do konce roku 2018, bydlet v  něm 
bude 60 klientů, z nichž 20 v takzvaném zvlášt-
ním režimu.
Zástupci městského obvodu si Domov pro
seniory Kamenec prohlédli kompletně celý, 
včetně bytů klientů, jídelen, kuchyní, prádelen, 
rehabilitačních pracovišť nebo reminiscenčního 
koutku, který svým vybavením kopíruje obývací 
pokoj z dob před desetiletími.

„Pokud jde o  informace, dostalo se nám kom-
pletního servisu. Odcházíme spokojeni a  po-
učeni,“ konstatoval místostarosta Mario Lyčka.

/red/

EXKURZE. Místostarosta Mario Lyčka /vlevo/ při prohlídce zázemí Domova pro seniory 
Kamenec. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti SlezskéJakub Arvai
Hasič z nejrychlejších
Dvě bronzové medaile z  mistrovství 
světa v  požárním sportu, čtyřnásobný 
mistr republiky. Už jako desetiletý žák 
slezskoostravské školy v Chrustově uli-
ci snil Jakub Arvai o kariéře hasiče. Po-
vedlo se.

Vaši kolegové hasiči o  vás říkají, že jste 
v  požárním sportu vůbec nejúspěšnějším 
reprezentantem ve Slezské Ostravě. Mají 
pravdu?
No, těžko říct, ale ve Slezské Ostravě asi ano. 
Naše družstvo Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje je složeno 
z  profesionálních hasičů z  celého kraje. 
Soupeří se v krajských kolech, na konci sezóny 
pak v republikových kolech. Krajská družstva 
se spolu utkávají v  různých disciplínách 
požárního sportu. Družstvo tvoří zhruba 
dvacet závodníků, na samotný závod se pak 
nominuje deset nejlepších.
Jak si Moravskoslezský kraj v  požárním 
sportu vede?
Odpověď je celkem jednoduchá.  V posledních 
šesti letech jsme vždy mistrovství České 
republiky vyhráli.
Když říkáte požární sport, nejsem si jist, 
jestli si každý vybaví, co to vlastně konkrétně 
znamená. Jak vlastně hasiči sportují?
Individuální disciplíny jsou během závodu dvě. 
Tak například běh na 100 metrů s překážkami. 
Běžíme, přeskakujeme dvoumetrové desky, 
máme s  sebou dva a  půl kilo těžké hadice. 

Přebíháme vysokou lávku, pak hadice spojíme 
k  sobě, napojíme na armaturu, běžíme do 
cíle, napojíme proudnici, kterou máme za 
opaskem a protneme cíl…
Výborně. A další?
Vezmeme osm a půl kilový žebřík, vyběhneme 
30 metrů ke zdi, pověsíme na ni žebříky 
a  postupně vylezeme až do výšky 4. patra. 
Další je štafeta 4 krát 100 metrů s překážkami, 
tu běžíme čtyři. Poslední z  běžců hasí 
oheň v  kádi s  hořlavou kapalinou. Další je 

požární útok: jde o běh s hadicemi a požární 
stříkačkou, kdy se pak vodou trefujeme na 
cíl. Tak to je jen krátké vysvětlení požárního 
sportu pro naprosté laiky a ve velké rychlosti…
Musíte mít patrně skvělou fyzickou kondici.
Bohužel, loni jsem se na mistrovství světa 
zranil, letošní sezónu jsem musel vynechat. 
Mrzí mne to už jenom kvůli tomu, že letos se 
mistrovství světa konalo právě v Ostravě.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

JAKUB ARVAI. Z Heřmanic až na mistrovství světa. Foto/ Jan Král



Paní Marie Filipská oslavila 105 let
Dne 30. září se krásného životního jubilea 105. let dožila 
v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, paní Marie 
Filipská.

Paní Marie se narodila v Ostravě jako Marie Maniszovská, měla pět souro-
zenců a vychovala jednoho syna. Dlouhá léta pracovala ve Vítkovických že-
lezárnách. Ráda psala básničky, ale její největší zálibou byl tanec. Sama říká, 
že měla pěkné mládí a při muzice ani jeden tanec nevynechala. Její oblíbené 
jídlo bylo zelí od maminky a oblíbeným nápojem pivo po nedělním obědě.
Paní Marie je v našem domově již od roku 2009, pravidelně se zapojuje do 
všech nabízených skupinových aktivit (zpěv, výtvarná dílna, canisterapie). 
Kromě rodiny a personálu zařízení jí přišli poblahopřát i paní starostka měst-
ského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora Jelonková a  místostarosta 
Mario Lyčka.

Ing. Šárka Kutějová 
Domov pro seniory Kamenec

Vzpomínka na Ladislava Staňka
V říjnu letošního roku si členové 
spolku Senioři Hrušov připo-
mněli nedožité 95. narozeniny 
pana Ladislava Staňka. V  lis-
topadu uplyne pět let od jeho 
úmrtí.

Ladislav Staněk se narodil 
18.10.1921 v  Hrušově. Legendár-
ní vítkovický hokejista, kapitán 
mistrů československé ligy z  roku 
1952, mistr sportu, vzorný trenér. 
S hokejem se seznámil ve svém ro-

dišti v Hrušově, kde začal hrát současně i kopanou. Oba sporty hrál 
za SK Hrušov. Dne 9.1.1944 odešel do Vítkovic, kde jako hokejista 
působil aktivně do roku 1960, dále pak ve funkci trenéra až do roku 
1971. Mnohokrát se mu dostalo i nejvyšší cti sportovce - reprezen-
toval svou vlast. Za svou trenérskou práci v TJ VŽKG byl odměněn 
titulem vzorný trenér.
Po roce 2000 se stalo jeho hlavním zájmem udržet setkávání rodáků 
Hrušova. Byl aktivním členem sdružení Senioři Hrušov.

Za sdružení Senioři Hrušov 
předsedkyně Zdeňka Dudková

Slezskoostravské noviny • listopad 2016 • strana 2

Vážená redakce,
coby nově přistěhovalou obyvatelku Slezské 
(konkrétně Heřmanic) by mě bavilo přečíst 
si ve Slezskoostravských novinách, kde bych 
mohla s dětmi či sama na Slezské sportovat. 
Cvičí se někde jóga, fungují tady nějaké ve-
řejně přístupné sportovní kroužky, existuje 
tady něco jako cvičení pro děti či dospělé? 
Veřejná sportoviště? Nebo musím za sportem 
do centra?
Budu vděčná za jakékoli tipy.

Děkuji, Jana Fabianová

Odpověď městského obvodu

Vážená paní Fabianová,
ke sportovním účelům lze využít multi-
funkčních a  víceúčelových hal, které se na-
cházejí na území Slezské Ostravy, například 
tělocvična a  multifunkční venkovní areál 
v Hladnově (www.hladnov.cz), Multifunkční 
hřiště v  Koblově (http://www.slezska.cz/cs/ 
o-slezske-ostrave/multifunkcni-hriste), 
nebo hřiště v  areálu ZŠ Bohumínská ve 
Slezské Ostravě (http://zsbohuminska.cz/ 
aktuality/oranzove-hriste/) a  hřiště u  ZŠ 
Chrustova taktéž ve Slezské Ostravě 
(http://chrustova.eu/vyuka-volny-cas/ 
detske-centrum/).

Základní i  mateřské školy v  celém obvodě 
nabízejí různé zájmové kroužky pro děti, 
jako například kroužky divadelní, bojové 
sporty a  sebeobrana, kroužky pěvecké, ta-
neční, výtvarné aj. Více informací získáte 
přímo na stránkách jednotlivých základních 
a mateřských škol (http://www.slezska.cz/cs/ 
o-slezske-ostrave/prispevkove-organizace).
Dětské hřiště Beruška je v  Ostravě-Heřma-
nicích u  mateřské školy na ulici Chrustova 
a  další dětská hřiště jsou na Keltičkově uli-
ci ve Slezské Ostravě a na sídlišti Muglinov 
(http://www.slezska.cz/cs/o-slezske-ostrave/ 
multifunkcni-hriste).
Kurzy jógy probíhají v  současné době 
v  kulturním domě v  Muglinově, v ulici 
Na Druhém 4/358, a  to každé úterý od 
16:15 do 17:15 h, kontakt p. Gelačáko-
vá, tel. 723 270 898. Kurzy jógy může-
te také navštěvovat v  Zeleném centru na 
ulici Bukovanského 1329/33 ve Slezské 
Ostravě (http://www.zelenecentrum.cz/).

Jezdecký klub SK Mušketýr 
(http://www.skmusketyr.wz.cz/)

Fotbalové kluby:
FC Heřmanice Slezská 
(http://www.fchermanice.cz/)

SK Rapid Muglinov 
(http://www.fotbalove-kluby.cz/ 
sk-rapid-muglinov/)

TJ Jiskra Hrušov 
(http://nv.fotbal.cz/adresare/adresar-klubu/ 
viewadr.asp?detail=8060361)

TJ Sokol Koblov 
(http://www.koblov.wbs.cz/)

TJ Kunčičky 
(http://www.tjkuncicky.cz/kontakt)

Florbalový klub FBC Ostrava 
(http://www.fbcostrava.cz/)

Basketbal BK Hladnov 
(http://www.tjhladnov.cz/)

Box - Boxing Ostrava 
(http://www.boxing-ostrava.cz/cz/)

Poděkování

Chtěla bych touto cestou upřímně poděko-
vat třem neznámým, hodným lidem, dvěma 
mužům a  jedné ženě, za jejich pomoc při 
havárii mé elektrické tříkolky, kdy mě rukou 
společnou postavili na nohy.

Radmila Bláhová

Dopisy čtenářů

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

105 LET. Paní Filipské gratulovali starostka Barbora Jelonková a místostarosta Mario Lyčka /vpravo/. 
Foto/ DPS Kamenec

LADISLAV STANĚK. Významný 
hrušovský rodák. Foto/ archiv



Rozhovor s radním města Ostravy JUDr. Lukášem Semerákem 
O úpravách Hranečníku i zahloubení Bohumínské ulice

V  průběhu minulého roku byl otevřen 
a  zprovozněn dopravní terminál Hra-
nečník a v souvislosti s  touto událostí 
přišlo do redakce SON velké množství 
dotazů, připomínek a  podnětů. Zájem 
vzbudil také rozhovor s  architektem 
Obroučkou (SON 11/2015), který pre-
zentoval svou vizi o přebudování Bohu-
mínské ulice s možností vzniku příjem-
né lokality pro život místních lidí, která 
by se mohla stát novým chybějícím 
centrem našeho obvodu, ale i bezpeč-
nějším propojovacím prvkem mezi Slez-
skou a Moravskou Ostravou. Rozhodly 
jsme se zjistit, jak to vidí vedení města 
Ostravy, a  proto jsme oslovily radního 
MMO pro dopravu a dopravně správní 
činnosti JUDr. Lukáše Semeráka.

Bohumínská ulice patří mezi nepříjem-
ná, problematická místa Slezské Ostravy. 
V minulosti se objevily nápady, jak stávající 
situaci řešit. Počítá s  tím ale i  Strategický 
plán rozvoje města?

Bohumínskou ulici v současné podobě pova-
žuji za takový „socialistický vřed“, nepříjemné 
dědictví minulosti. Jedná se vlastně o dálnič-
ní přivaděč, který vede přímo centrem města 
a který i  zničil původní náměstí J. Gagarina. 
To momentálně vlastně ani žádným náměs-
tím není. Velkým problémem je hustá do-
prava a průjezd těžké techniky, a to v bezpro-
střední blízkosti zařízení pro děti, pro seniory 
i obytných domů. Pro řidiče je zase nepříjem-
né množství semaforů i  potenciální riziko 
dopravní nehody, protože Bohumínskou ulici 
přecházejí lidé cestou do centra, Komenské-
ho sadů a zpět, pohybují se zde žáci ZŠ a MŠ 
Bohumínská, cyklisté, běžci, pejskaři. Přejít 
cestu je mnohdy nebezpečné.

Nabízíte nějaké řešení?

Zajímavým řešením by bylo zahloubení části 
ulice, se kterým se můžeme setkat v  mnoha 
velkých městech ve světě např. ve Vídni či Lyo-
nu, ale také třeba v Praze na ul. Pobřežní před 
dnešním sídlem Ministerstva dopravy, z  mi-
nulosti je tento úsek „ulice v  tunelu“ znám 
jako „Husákovo ticho“ (pozn. tehdejšího pre-
zidenta rušil hluk dopravy, a  tak nechal část 
cesty zahloubit pod zem). V tomto případě by 
ulice klesala na úrovni dnešní benzinové sta-
nice a na povrch by zase vystoupala u mostu 
M. Sýkory, kde už není bytová zástavba. Na 
úrovni ulice by tak vznikl bulvár s mnohem 
menší dopravou, pouze pro MHD (trolejbusy, 
autobusy) a místní dopravní obslužnost, aby 
mohli lidé dojet ke svým domům, zůstalo by 
zachováno zásobování služeb apod. Pro ostat-

ní řidiče by bylo výhodnější jezdit tunelem, 
protože jízda v něm bude plynulejší, a to včet-
ně období, kdy je sníh, námraza atd. Slezská 
Ostrava by také získala velmi atraktivní pro-
stor pro centrální náměstí i  bytovou výstav-
bu a služby, zpřístupnilo a zpříjemnilo by se 
okolí řeky Ostravice.

Začalo se už pro realizaci tohoto projektu 
něco podnikat? V jakém časovém horizontu 
je možná jeho realizace?

Máme čerstvě vypracovanou ověřovací studii, 
která konstatuje, že projekt je možný. Ještě ale 
potřebujeme mít zpracovanou geologickou 
rešerši v  souvislosti s  tzv. Hladnovskou po-
ruchou, tedy specifiky geologického podloží. 
Poté by podle mého odhadu mohl být projekt 
do dvou let na Krajském úřadě MSK ve stavu 
přípravy k realizaci. Podle studie by tato stav-
ba měla trvat asi 18 měsíců, což by pro dopra-
vu i  místní obyvatele nebylo úplně jednodu-
ché, ale jsem přesvědčen, že taková přestavba 
bude stát za to. 

Na kolik peněz by ale takový projekt přišel 
a kdo by jej financoval?

Je zřejmé, že takové řešení si vyžádá znač-
né investice. Studie hovoří o  nákladech cca 
800 mil. korun, které bychom mohli získat 
z  operačních programů ministerstev do-
pravy, místního rozvoje i  životního prostře-
dí, snad také z  prostředků kraje a  částečně 
určitě i z rozpočtu města. Když to ale srovnám 
např. s rozpočtem ve studii na projekt mimo-
úrovňové křižovatky ulic Ruská a  Závodní 
ve Vítkovicích, který byl vypočítán na 1,2 mld. 
Kč, nemyslím si, že se jedná o  přemrštěnou 
částku. Je také otázkou, zda by ještě bylo mož-
né cenu snížit v  rámci výběrového řízení na 
realizaci stavby. Jsem přesvědčen, že taková 
investice bude kompenzována mnoha bene-
fity. Místním lidem se zvýší komfort bydlení, 
dostupnost do centra, zvýší se bezpečnost 
a naopak se sníží emise. Slezská Ostrava tak 
získá velmi atraktivní a perspektivní lokalitu, 
která bude sloužit místním a přiláká k bydlení 
další lidi, rodiny s dětmi i investory k rozvoji 
služeb a podnikání.

V  loňském roce byl zprovozněn nově vy-
budovaný dopravní terminál Hranečník. 
V souvislosti s  tím jsme zaznamenali velký 
ohlas a  do redakce SON od té doby chodí 
množství podnětů, připomínek i kritiky. Jak 
situaci kolem Hranečníku vidíte Vy?

Projekt dopravního terminálu Hranečník byl 
„zděděným“ projektem s  mnoha nedostat-
ky, které jsme se při realizaci snažili řešit, ale 
potýkáme se s  nimi dosud. Původní projekt 

například nepočítal se zázemím pro cestují-
cí, jako jsou toalety, či otázkou bezpečnosti. 
Aktuálně zde funguje stanice městské policie. 
Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti, nedochází 
už k přepadením, což se v této lokalitě bohu-
žel stávalo.

Co by se ještě podle Vás mělo zlepšit, jaké 
změny jsou na Hranečníku v plánu?

Vybudování toalet a zajištění bezpečnosti pro 
nás bylo prioritou, zatím tedy ještě není pro 
cestující k dispozici např. bistro, je třeba do-
řešit stav veřejného osvětlení atd. Počet ces-
tujících tímto terminálem se zvyšuje, a to nás 
vede k úpravám dalších míst, jako jsou přileh-
lá kasárna či okolí zastávky u  Slezskoostrav-
ského hradu – problémem je náletová zeleň, 
trasa k lávce u loděnice vedoucí pod mostem 
aj. Tato místa budeme postupně kultivovat.

Budete dělat i nějaké změny či úpravy linek 
MHD?

Registrujeme podněty občanů a  já očeká-
vám v  tomto směru jejich aktivitu, protože 
dopravní terminál Hranečník by měl sloužit 
především komfortnější přepravě Ostravanů. 
Na zastávkách na náměstí J. Gagarina už se 
nesrocují autobusy mířící mimo Ostravu, kte-
ré zde často stávaly a bohužel mnohdy i obtě-
žovaly zplodinami. Ostravská MHD nemůže 
sloužit lidem z  jiných měst na úkor občanů 
Ostravy.

Na koho se tedy mohou obracet lidé se svý-
mi podněty ohledně úprav linek a  připo-
mínkami k MHD?

Přímo na mě nebo na zástupce vedení měst-
ského obvodu Slezská Ostrava (pozn. red. 
ismidakova@slezska.cz), kteří mi tyto infor-
mace předávají.

Děkujeme za rozhovor

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. 
Mgr. Edita Kozinová
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Zprávičky ze škol

Babí léto v mateřské škole Dění v ZŠ Bohumínská

Novinky v ZŠ Pěší

Zdá se nám to jako chvilka, co jsme v září slav-
nostně zahájili nový školní rok, ale máme za 
sebou již spoustu práce.
Děti zjistily, že jsme přes prázdniny nechali vymalovat prostory školní 
jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. Připravuje se rekon-
strukce elektroinstalace v  učebnovém pavilonu, která se má uskutečnit 
v roce 2017.
V oblasti zájmového vzdělávání nabízíme od října pestrou nabídku krouž-
ků. 
I  v  tomto školním roce obohacujeme výuku anglického jazyka žákům 
6. až 8. ročníku přítomností rodilého mluvčího, pana Emanuela Aisu 
z Keni.
Od září jsme také doplnili výuku návštěvami Divadla loutek.
Na naší škole podporujeme ekologickou výchovu, ať už tříděním odpadu, 
sběrovými týdny, nebo vzdělávacími akcemi v OZO Ostrava.
Školní knihovna se v říjnu zapojila do jubilejního 20. ročníku akce s ná-
zvem Týden knihoven. Jejím cílem je propagace literatury.
Důležité místo u nás má prevence sociálně patologických jevů. V tom nám 
pomáhá nejen nově zřízené školní poradenské pracoviště, které tvoří vý-
chovná poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka a spe-
ciální pedagožka, ale také organizace, se kterými spolupracujeme.
O dobrou atmosféru ve škole se stará také školní parlament, který je tvořen 
zástupci 5. - 9. tříd. Každoročně si volí projekty, které podpoří. Pro 1. polo-
letí to byla celorepubliková sbírka Podzimní srdíčkové dny.
Školní povinnosti si zpestřujeme již tradičními tematickými či barevnými 
dny. Dne 13. října jsme sebe i školu „oblékli“ do podzimních barev - žluté 
a hnědé. Připravujeme se také na druhý tematický den - Den bláznivých 
účesů, kterým podpoříme Svátek dýní a strašidel - český Halloween, který 
ZŠ Bohumínská pořádá 1. listopadu na Slezskoostravském hradě.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

Projekt Mediace do škol

Základní škola Pěší se stala jednou z deseti pi-
lotních škol v ČR, které se zapojily do projektu 
Mediace do škol. Cílem tohoto projektu je nalézat „zdravé“ řešení konfliktů 
a předcházet jejich prohlubování. Mediátory se ve škole stanou dva učite-
lé a deset žáků, kteří projdou mediačním kurzem. Proškoleni budou také 
ostatní učitelé, aby mohli s mediátory spolupracovat.

Kroužek Věda nás baví

Od letošního školního roku byl na naší škole nově otevřen kroužek Věda nás 
baví pro žáky 1. stupně. Mladí vědátoři se scházejí jednou týdně a zábavnou 
formou se seznamují se základy vědeckých oborů.

Vánoční jarmark a mikulášská párty
Pro všechny „Pěšáky“, jejich rodiče, přátelé a příznivce naší školy uspořádá-
me 8. prosince v restauraci Prostor Vánoční jarmark spojený s mikulášskou 
párty. Přípravy začaly už teď, děti připravují drobné vánoční výrobky, nacvi-
čují koledy a vyrábějí kostýmy.

Rodilý mluvčí
Také letos působí na naší škole rodilý mluvčí. Podílí se na výuce v hodinách 
anglického jazyka, konverzuje s dětmi během přestávek. Mezi žáky má jeho 
práce velmi kladnou odezvu, nejenže se přirozeně učí správnou výslovnost 
a přízvuk, ale také si obohacují slovní zásobu, dovídají se spoustu nových 
a zajímavých informací.

Mgr. Kamil Krahula, ředitel ZŠ Pěší

Dne 1. září byl znovu po letních prázdninách 
zahájen provoz v  MŠ Bohumínské a  na jeho 
odloučených pracovištích na ulicích Nástupní 
a Frýdecké.

Do mateřské školy letos nově nastoupilo celkem 47 dětí z blízkého okolí. Bě-
hem měsíce září se děti adaptovaly na nové prostředí.
Děti z odloučeného pracoviště na ulici Nástupní navštívily místní knihovnu. 
Na začátku října byly zahájeny kroužky. Předškolní děti mohou navštěvo-
vat kroužek Předškolák, kde se připravují k  zápisu do 1. třídy ZŠ. Druhý 
kroužek Hravá výtvarka je pro děti ve věku od 4 - 6 let. Pro všechny děti, 
které mají rády tanec, je připraven kroužek Tanečky. Na děti a jejich rodiče 
a rodiny čeká spousta dalších akcí - Povídání o zoubcích, klaun, Puzzliáda, 
Mikuláš, Vánoční dílny, Vánoce nanečisto a další.
Paní učitelky z  odloučeného pracoviště na ulici Frýdecké již tradičně pro 
děti připravují společné výlety na hory, kdy o sobotách poznávají zajímavá 
místa v Beskydech. Kromě výletů čekají na děti a jejich rodiny společenské 
akce na zahradě školy, jako je podzimní slavnost - Kunčické svícení. Děti se 
mohou také těšit na Mikulášskou besídku, karneval a Puzzliádu.
Děti a paní učitelky z budovy na ulici Bohumínské navštívily muzeum hra-
ček a velice se jim líbil také výlet do nedaleké zoologické zahrady. Při diva-
delním představení se rozzářily tváře dětí úsměvem. Dále mají děti možnost 
zapojit se do sportovního kroužku Děti na startu. 
A co děti v nejbližší době čeká? Například Puzzliáda, která se bude konat na 
všech budovách mateřské školy. Projekt je realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostravy. Díky rodičům, majitelům poníka, si děti zažijí 
jaké to je, dívat se na svět z hřbetu poníka. Školní zahrada ožije také ná-
vštěvou dravých ptáků. Děti se mohou těšit na další divadelní představení, 
Halloween, vánoční dílničky, sobotní bruslení na ledě, Vánoce nanečisto. 
Společně plánujeme také lyžařský kurz, plavání a ozdravný pobyt.
Chtěli bychom tímto poděkovat za spolupráci rodičům, podporu statutární-
ho města Ostravy, našemu zřizovateli městskému obvodu Slezská Ostrava. 
Dík patří také paní učitelkám a zaměstnancům školy.

Bc. Milena Kolková, ředitelka MŠ

MŠ Bohumínská ZŠ Bohumínská

BABÍ LÉTO. Děti se rozhodně nenudí. Foto/ archiv

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. Práce a zábava v ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

ZŠ Pěší
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Zprávičky ze škol

Výlet na Jarošův statek

Za Liškou Bystrouškou

Děti v Beskydech i v divadle

Téma povolání

Hopsalínova návštěva

Po adaptačním procesu dětí, který proběhl na 
začátku září, jsme uskutečnili výlet do Beskyd 
a  navštívili Divadlo loutek Ostrava. Dětem se 
velmi líbil projekt Canisterapie s pejskem Kuki a jeho cvičitelkou. Do konce 
kalendářního roku se děti mohou těšit na tyto akce: Lampionový průvod, 
výlet do Kravař, Mikulášskou nadílku, Vánoční dílny, Vánoce nanečisto 
a společné setkání s polskými kamarády. Výše uvedené akce jsou společné 
pro všechna odloučená pracoviště MŠ Na Liščině, MŠ Chrustova a třída v ZŠ 
Chrustova. S dětmi připravujeme i vystoupení na vítání občánků na slezsko-
ostravské radnici.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ Požární

V  tomto školním roce již podruhé, zavítal do 
MŠ Koblov klaun Hopsalín s  celoročním vý-
chovným programem na téma povolání. V mě-
síci říjnu se děti dověděly mnoho zajímavého a poučného o povolání ochrán-
ců a ošetřovatelů zvířat. Zároveň si užily spoustu legrace a těší se na další 
pokračování.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová, učitelka

V pondělí dopoledne 12. září navštívil malé Zá-
mostníčky oblíbený klaun Hopsalín. Počasí vyšlo 
na jedničku, sluníčko svítilo a  hřálo jako v  létě 
a proto se tancovalo na zahradě MŠ. Veselý klaun rozskákal celou školku 
a i ti nejmenší, kteří Hopsalína ještě neznali, se bez ostychu a s radostí přidali. 
Jako vždy se zpívalo, tancovalo a pouštěly se obrovské bubliny, děti dokonce 
vytvořily vláček přes celou zahradu. Ovšem největší radost dětem udělaly 
sladké bonbonky a malé myšičky vyrobené z balónků klaunem Hopsalínem. 
Zkrátka to byl povedený začátek školního roku v naší Zámostní školičce.

Kolektiv MŠ Zámostní

Dne 11. října se děti mateřské školy Jaklovecká 
zúčastnily ekologického výukového progra-
mu společnosti Příroda kolem nás v malebném 
prostředí Jarošova statku ve Studénce. Přímým kontaktem s faunou a flo-
rou v ekosystému si děti měly možnost prohloubit své dosavadní poznatky 
o druzích zvířat chovaných na statku, jejich potřebách a možností soužití 
s lidmi. Děti si v praktické části vyzkoušely práci na farmě v péči o zvířata, 
pomáhaly čistit stáje, hřebelcovaly poníky. V závěru si vyrobily jednoduchý 
výrobek z přírodních materiálů, který si společně s krásnými prožitky na 
památku odnesly s sebou domů. Tyto nevšední zážitky byly prvními krůčky 
dětí k prohloubení ohleduplného vztahu k životnímu prostředí, k hledání 
možností uplatnění při aktivní péči a ochraně.

Kolektiv MŠ Jaklovecká

Všechny děti z MŠ Komerční prožily jeden pod-
zimní den 27. září s Liškou Bystrouškou a vílou 
Húkalkou v  krásné přírodě hradu Hukvald. 
Starší děti během cesty až na hrad plnily úkoly, pomáhala jim samotná Liš-
ka Bystrouška a víla Húkalka. Mladší děti hledaly broučky a otevíraly pod-
zimní bránu se skřítkem Podzimníčkem. Kromě hezkých zážitků a dokonce 
i tanečku s vílou Húkalkou si děti odnesly odměnu v podobě malé hračky 
netopýrka a broučka.

Kolektiv MŠ Komerční

MŠ Jaklovecká

MŠ Komerční

MŠ Zámostní

MŠ Požární

MŠ Koblov

NA STATKU. Děti se vydaly za zvířaty. Foto/ archiv

HOPSALÍN. Na zahradě mateřské školy se také tancovalo. Foto/ archiv

KLAUN. O povolání ochránců a ošetřovatelů zvířat. Foto/ archiv

V PŘÍRODĚ. Slezskoostravské děti na Hukvaldech. Foto/ archiv
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Technické služby, nová ekologická likvidace plevele
Při údržbě chodníků, pěších zón, cest nebo veřejných ploch se často 
setkáváme s plevelem prorůstajícím ve škvírách dlažebních kostek, sil-

ničních obrubníků a podobně, který je velice odolný a nezbavíte se ho 
jen škarpírováním, respektive vytrhnutím. Novinkou v této oblasti je 

zajímavé ekologické řešení tohoto problému, a to řeše-
ní likvidace pomocí horké vody. Společnost Technické 
služby, a. s. Slezská Ostrava je první v  Moravskoslez-
ském kraji, která se rozhodla přístroj na ekologickou 
likvidaci plevele zakoupit a ekologickou cestou bez po-
užití chemikálií likvidovat plevel.

Jedním z důvodů pořízení tohoto stroje je i fakt, že od 
roku 2017 Evropská unie zakazuje použití chemických 
prostředků pro likvidaci plevele v  komunální sféře. 
V  současné době v  obvodě Slezská Ostrava probíhá 
zkušební provoz stroje Wave Weed Control v  ulicích 
Podzámčí, Těšínská, Vančurova, Olešní, Hradní, Me-
xická.

Ing. Pavel Kollár 
předseda představenstvaEKOLOGICKÁ LIKVIDACE. Technické služby Slezská Ostrava bojují s plevelem bez použití chemie. Foto/ archiv

(pokračování rozhovoru ze str. 1)

A Češi si tedy na mezinárodním poli vedou 
jak?
Předloni v Kazachstánu jsme byli druzí, loni 
v Rusku i letos v Ostravě jsme skončili na třetí 
bronzové příčce. Sám mám bronzové medaile 
z  Jižní Koreji z  roku 2013 a  z  Ruska z  roku 
2015.
Vraťme se k  té kondici a  vašemu tréninku. 
Chodíte si zaběhat k  nedalekému 
Heřmanickému rybníku?
To ne… Trénuji v  areálu hasičské stanice 
v  Porubě, kde pracuji. Máme tam sportovní 
areál s  překážkami i  cvičnou věží. Trénuji 
téměř denně. Skončím v práci a jdu na trénink. 
Pětkrát, šestkrát týdně.
Být hasičem, to je u  vás nějaká rodinná 
zvyklost?
Vůbec ne, já byl v  rodině první. Ale jsem 
příkladem bratrovi, který je profesionálním 
podnikovým hasičem v  Deze ve Valašském 
Meziříčí.

S  kamarádem Michalem Gavlasem jsme 
společně chodili do základní školy v nedaleké 
Chrustově ulici. Už v  deseti letech jsme 
se přihlásili k  dobrovolným hasičům do 
Heřmanic. Fotbal mě nic moc neříkal, hokej 
byl drahý… U  hasičů mě to bavilo hodně 
a  baví dodnes. Kamarád Gavlas nakonec 
slouží jako profesionální hasič ve Slezské 
Ostravě.
To vypadá na splněné dětské sny.
Přesně tak. Jako desetiletý kluk jsem chtěl být 
hasičem a dělal jsem pro to, co jenom šlo.
Máte ještě nějaké cíle, kterých byste chtěl 
dosáhnout?
Mým cílem je především doléčit zranění 
a  vrátit se. A  s  reprezentací vybojovat titul 
mistra světa. I když konkurence je obrovská. 
Hlavně Rusové, Bělorusové, Ukrajinci… Ti 
jsou opravdu top.
Celý život tedy žijete ve Slezské Ostravě?
Ano. A  jsem moc spokojen. Nic mi tady 
nechybí.

/jk/

Jakub Arvai

 narozen v roce 1988

 absolvoval Střední školu 
elektrotechnickou v Ostravě

 trénuje dorostenky - reprezentantky ČR 
v požárním sportu

 profesionální hasič od roku 2008

 baví ho také florbal a silniční kolo

Paní Věra Heroldová 
oslavila 95 let
Emeritní sólistka opery Národního di-
vadla moravskoslezského a  hudební 
pedagožka Věra Heroldová ze Slezské 
Ostravy oslavila 29. září 95. narozeniny.

Rodačka z  Brna získala angažmá v  ostrav-
ském divadle v roce 1944. V 50. letech často 
hostovala v  Národním divadle v  Praze, za 
svou kariéru ztvárnila padesátku operních 
postav. Známá je její role Milady ve filmu 
Dalibor z roku 1955. Od sedmdesátých let 
žije paní Věra Heroldová ve Slezské Ost-
ravě, velmi si oblíbila pravidelné komorní 
koncerty ve slezskoostravské radnici. „Síla 
hudby mne drží při životě,“ říká s oblibou. 
V roce 2013 se stala vítězkou ankety Senior 
roku města Ostravy. 
Vedení městského obvodu Slezská Ostra-
va přeje paní Věře Heroldové hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

VĚRA HEROLDOVÁ. Významné jubileum. Foto/ JK
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Valíme se Slezskou 2016
Během poslední zářijové soboty opět 
ožil hladnovský kopec a  také další za-
jímavá místa ve Slezské Ostravě, kde 
téměř 60 účastníků zážitkové soutěžní 
hry Valíme se Slezskou prověřilo své 
dovednosti, ale hlavně prožilo nezapo-
menutelné okamžiky. Do doprovodné-
ho programu se v průběhu dne zapoji-
lo více než 60 dětí, které si vyzkoušely 
různé sportovní disciplíny, tvořily, vyrá-
běly a plnily úkoly, které pro ně připra-
vily Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka, ZŠ Těšínská, Knihovna města 
Ostravy nebo volejbalový klub ze Slez-
ské Ostravy.

Akce Valíme se Slezskou se konala již podru-
hé. Pro soutěžní dvojice bylo opět připrave-
no 10 tajných stanovišť a na nich různorodé 
a zajímavé úkoly. Na začátku hry, kdy jsme se 
všichni sešli před hladnovským gymnáziem, 
ještě soutěžící netušili, kam pojedou, ani co 
tam budou dělat.

Mezi soutěžícími byli kamarádi, muži i ženy, 
lidé různého věku. Někteří soutěžící měli na 
sobě i  speciální trička s  názvem své dvojice 
i akce, která si pro tuto příležitost nechali vy-
robit. Radomír Krupa absolvoval celou hru 
na handbiku. Dámy se soutěžním číslem 26 
komentovaly v  závěru akci následovně: „My 
jsme jely na ty zážitky a moc jsme si to užily.“
Do organizace hry se letos zapojila dvě škol-
ská zařízení, a  to MŠ Zámostní a  ZŠ Bohu-
mínská. Využili jsme krásných venkovních 
prostor zahrad v obou školách a tam soutěžící 
prověřili své matematické schopnosti i vlasti-
vědné znalosti.

Velký úspěch u soutěžících sklidilo stanoviště 
na loděnici u Slezskoostravského hradu, kde 
bylo třeba spolupracovat při jízdě na kajaku 
a hodu na cíl přímo z lodi.

SDH Heřmanice společně s  organizací A  je 
to zajistily stanoviště na haldě Ema. Tady 
soutěžící využili své fyzické kapacity, nejprve 
vyběhli na vrchol, kde byli i vyfoceni, a poté 
plnili další úkoly.
V  centru Čtyřlístek stavěli draka z  novin 
a špejlí a museli ho také udržet ve vzduchu po 
stanovenou dobu.

V Zeleném centru si mnozí užili spoustu leg-
race při společných jógových pozicích, které 
dvojice musely nejen správně zaujmout, ale 
také v  nich 15 sekund vydržet. „S  kolegou 
jsme se dohodli, že o tom, co se dělo na tomto 
stanovišti, nikdy nebudeme mluvit. Tato otáz-
ka je pro nás tabu ,“ kometovali se smíchem 
svůj výkon pánové se startovním číslem 5 
Josef Mrázek a Ondřej Vánek.
Letošní nejvzdálenější stanoviště na TJ Kun-
čičky, kde se hrál golf s  fotbalovým míčem. 
„Soutěžící byli velmi překvapeni, jak hezké 
sportoviště tady máme,“ pochvaloval si před-
seda místního sportovního klubu Jiří Horák. 
Cestou po cyklostezce do Kunčiček mohly 
dvojice potkat lidi na kolech z  organizace 
Kola pro Afriku, úkolem bylo správné předá-
vání vzkazu. Někteří soutěžící nám při tom 
zajeli až do Vratimova.

Na Hranečníku čekali studenti Ostravské uni-
verzity z klubu Áčko na Hladnově. Soutěžící 
společně museli absolvovat vytyčenou trasu 
na čas.

Na stanovišti ve Slezskoostravské galerii sou-
těžící společnými silami identifikovali různá 
umělecká díla a také se občas připletli do ně-
jaké svatby.

V  cíli byli soutěžící dost unavení, ale plni 
dojmů a  spokojeni, že překonali sami sebe. 
Místostarostka Ivona Vaňková všem soutěží-
cím blahopřála a nejlepším dvaceti dvojicím, 
kterým se podařilo zvládnout předepsaných 
devět úkolů z  celkových deseti, také předala 
ceny.

,,Jsme rádi, že se akce konala i letos, děkujeme 
organizátorům. Opět nám to dalo zabrat, ale 
zvládli jsme to. Celkového vítězství si vážím, 
děkuji své skvělé přítelkyni, která závodila 
fantasticky. Do dalšího ročníku si přeji jen to, 
ať se nás na startu sejde 50 dvojic,“ zhodnotil 
akci vítěz soutěže Tomáš Veverka.
My děkujeme soutěžícím i  všem spolupracu-
jícím organizacím za výborný průběh akce 
a  městskému obvodu Slezská Ostrava za 
podporu. Už teď začínáme plánovat program 
příštího ročníku.

Nejbližší akcí, na kterou bychom Vás rády 
pozvaly, je Drakiáda, která se uskuteční 
4.  11. od 15 do 17 hodin u řeky Ostravice 
v blízkosti lávky a budovy Kärcher.
Více informací a fotek z akce Valíme se Slez-
skou 2016 najdete na www.tricomunity.org

Martina Schneiderová 
Edita Kozinová
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1. Ještě koncem roku 1999 byly spory o záchranu Střelniční lávky, která 
více než sto let spojovala Moravskou a Slezskou Ostravu, v plném prou-
du. Lávka pro pěší byla již v té době mimo provoz a rada města Ostravy 
v  létě téhož roku rozhodla, že bude navzdory nesouhlasnému mínění 
památkářů odstraněna. Ti lávku vyrobenou Vítkovickými železárnami 
v roce 1895 a vystavěnou v rámci regulace toku řeky považovali za tech-
nickou památku a oficiální žádost o její zapsání do registru ministerstva 
byla údajně v jednání. Ve sporu byl stavěn argument proti argumentu. 
Ostravský magistrát předložil materiál, z něhož vyplývalo, že lávka je 
z hlediska nosnosti zcela nevyhovující, proto její odstranění je jediným 
možným řešením. S tímto tvrzením památkáři nesouhlasili a konstato-
vali, že mají zpracován odborný posudek, který jednoznačně dokládá, 
že lávka je po určitých opravách provozuschopná, stačilo by její vyčiště-
ní, doplnění chybějících stavebních komponentů a výměna roštu, který 
nese dřevěné podlahové desky… Jak výše uvedený spor o existenci tohoto 

objektu dopadl, nám dnes připomínají jen schodová torza po obou stranách řeky a řada pohlednic a fotografií s tímto motivem. Jednou z nich je 
i tato Correspondenz-Karte Gruss aus Mähr. Ostrau Quai mit Ostrawiza Steg, která prošla poštou 5. 9. 1900. Pohlednice s tzv. dlouhou adresou 
byla zaslána MUDr. Friedmanovi, sekundárnímu lékaři do Všeobecné nemocnice v Praze II.
2. Tato sbírková reprografie z přelomu dvacátých a třicátých let 20. 
století názorným způsobem přibližuje tehdejší vyústění Střelniční 
ulice v návaznosti na Střelniční lávku. Ulice patří ke starobylým ost-
ravským komunikacím a v minulosti byla známá jako Rybářská uli-
ce. Ke změně názvu na Střelniční ulici došlo v době, kdy byla ostrav-
ské veřejnosti zpřístupněna lávka pro pěší, která propojila břehy řeky 
v souvislosti se založením střelnice Měšťanského střeleckého spolku 
v Moravské Ostravě. Původní lávka byla dřevěná. Po roce 1898, když 
střelecký spolek opustil prostor Staré střelnice a usadil se v tzv. Cing-
lu, byla ulice přejmenována na Polskoostravskou. Od roku 1919 byl 
název znovu změněn a komunikace dostala název Slezskoostravská 
ulice. Dnešní Střelniční ulice, nevzhledná a plná stavebních proluk, 
v  ničem nepřipomíná dřívější rušnou část města s  řadou obchodů 
a  obchůdků a  také zábavních podniků, někdy i  pochybné pověs-
ti, k nímž patřil např. bar, kavárna a restaurace „U modré hvězdy“ 
Adolfa Rosenfelda. U téže ulice stála i restaurace „U lípy“ (Pod lípou), 
v níž se nacházela spolková místnost Dělnického vzdělávacího spolku 
a redakce listu Na zdar. Do historie ostravské kinematografie se tento objekt zapsal tím, že zde byla uvedena jedna z prvních kinoprojekcí, kterou 
doprovázela příslušná „barnumreklama“ (Živé fotografie! V Ostravě nové! Dosud nevídané! Nevídaný div světa! atd.) Nezastavěné prostranství 
nám připomíná, že restaurace byla bombardováním v roce 1944 těžce poškozená a v roce 1945 demolována.

3. Spoře osvětlená Střelniční ulice, která se v  roce 1927 nazývala 
Slezskoostravská, odjakživa vybízela k  nekalé činnosti „hříšné lidi 
města ostravského“. Do dějin ostravské kriminalistiky se ulice zapsa-
la „úsměvným“ případem, jehož valná část se odehrávala na území 
Slezské Ostravy. V březnu roku 1927 totiž došlo na Slezskoostravské 
ulici k vyloupení obchodu se stávkovým a pleteným zbožím obchod-
níka S. Eisena. Zjistilo se, že bylo ukradeno zboží asi za 20 tis. Kč. Ke 
smůle pachatelů se objevil náhodný svědek, který uvedl, že zlodějů 
bylo pět a ti, se dvěma zbožím nacpanými kufry a dvěma balíky, pr-
chali z místa činu k Zárubku. Po Střelniční lávce přešli na Slezskou 
Ostravu a na zastávce u „Staré střelnice“, která se nacházela v tem-
notě a na opuštěném místě, nasedli do lokálky, jedoucí ve směru od 
Říšského mostu na Zárubek. Netušili, že o jejich loupeži se již ví a po-
licejní komisařství v Karviné a četnická stanice v Orlové jsou o této 
věci informováni. Pětice mužů s objemnými zavazadly, z nichž místy 
vyčuhovala dámská punčocha, jinde kus prádla, nutně upoutala po-
zornost průvodčího. Ten ve stanici u  jámy Hedvika služebním tele-

fonem upozornil četníky, a když lokálka přijela do Orlové, čekal tam na ně strážník, jenž srdnatě zatknul jednoho z pětice zlodějů a odzbrojil 
druhého. Třetí zloděj, v němž byl později rozpoznán Emanuel Dedek, člen legendární galerky, k níž patřil M. Lecián a Lad. Kašpařík - lupič 
gentleman, známý též jako ostravský „Arsèn Lupin“, se při zatýkání strážníkovi vysmekl a dal se na útěk. Strážník po něm několikrát vystřelil. 
Vzniklého chaosu využili zbývající zloději, zanechali lup ve voze lokálky a uprchli. Policie a četnictvo vyhlásily rozsáhlé pátrání, které bylo úspěš-
né. Vyšetřováním bylo zjištěno, že zloději byli ozbrojeni a mimo tento nezdařený lup mají na svědomí skoro všechny krádeže a vloupání, které se 
udály v poslední době v Moravské Ostravě.
Na reprofotografii je zachycena část Střelniční lávky v prostoru bývalé Staré střelnice. Z někdejšího schodiště se dochovaly jen žalostné ruiny.

Zaniklá stavba na břehu Ostravice - Střelniční lávka

S využitím archivních a dobových textových zdrojů, vlastních poznámek, pohlednic a sbírkových reprofotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2.

3.
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Mikrokosmos
3. mezinárodní projekt
v galerii

Mezinárodní výstavní projekt nazva-
ný Mikrokosmos ve Slezskoostravské
galerii začal 21. října.

Vystavují zde autoři ze tří států. Z Polska na-
příklad Joanna Imielska, Simon Kałmuczak, 
Sonia Rammer a Anna Tyczyńska, z Německa 
mimo jiné Kerstin Gnauck a  Stefan Gnauck. 
Z  České republiky také Dáša Lasotová, Ivo 
Chovanec, Milan Cieslar a Ondřej Tkačík

Autoři se zamýšlejí nad významem pojmu 
mikrokosmos a  svůj dojem zachycují sobě 
vlastní výtvarnou technikou. Výstava, která je 
třetí v řadě po Německu a Polsku, představuje 
nejlepší z prací vzniklých na toto téma.
Projekt Mikrokosmos 3 potrvá ve Slezsko-
ostravské galerii do 18. listopadu.

/red/
(více na str. 12)

Jana Boušková
ve slezskoostravské
radnici
Známá harfi stka Jana Boušková vy-
stoupí ve středu 23. listopadu ve slez-
skoostravské radnici.

Jana Boušková je jediná česká laureátka nej-
prestižnějších harfových soutěží světa, žádaná 
sólistka světových pódií, sóloharfi stka České 
fi lharmonie, profesorka Královské akademie 
v  Bruselu i  porotkyně prestižních harfových 
soutěží. A  samozřejmě absolventka Fakulty 
umění OU. 
Kolegou jí bude za klavírem  Lukáš Klánský. 
A  program bude velkolepý - Boieldieu, Cho-
pin, Liszt, Falla či Alvars. 
Koncert začíná v 19 hodin. Předprodej v po-
bočkách Ostravského informačního servisu 
nebo přímo před koncertem na místě. 

/red/

Gabriela Vermelho a Escualo Quintet
Cyklus komorních kon-
certů 2016 ve slezsko-
ostravské radnici předsta-
ví v  listopadu jedinečné 
uskupení profesionálních 
instrumentalistů Escualo 
Quintet.

Tento mladý soubor již ab-
solvoval řadu prestižních 
vystoupení v  dramaturgii 
mezinárodních festivalů. Co 
do nástrojového obsazení je 
identický s  kvintetem argen-
tinského hudebníka a  sklada-
tele Astora Piazzolly, svůj ná-
zev dostal podle stejnojmenné 
piazzollovy skladby „Escualo“, 
což znamená v  překladu žra-
lok.

V  interpretaci se Escua-
lo Quintet zaměřuje na 
kombinaci hudebních sty-
lů tanečních - Tango típico 
a  koncertního stylu - Tango 
nuevo, které je strhující syn-
tézou temperamentního ar-
gentinského folkloru, klasické hudby a jazzu. 
Escualo Quintet získal záštitu a  ocenění Vel-
vyslanectví Argentinské republiky, jmenovitě 
od Señora Guillerma F. Krecklera, vedoucího 
mise v ČR.

Společně s  Escualo Quintet vystoupí i  cha-
rismatická zpěvačka a  skladatelka Gabriela 
Vermelho, která se řadí mezi nejvšestrannější 
a nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební 
a  divadelní scény. Zejména pro její nekon-
venční přístup k  hudebnímu vyjadřování 
a nevšední schopnost zvládnout stylově čistě 
hudbu klasickou, jazzovou, folklórní i world 
music z  ní právem činí umělkyni v  jedno-

značné disciplíně nezařaditelnou. Za roli ča-
rodějky Evy v  muzikálu Balada pro banditu 
brněnského divadla Husa na provázku obdr-
žela cenu Alfréda Radoka.

Koncert se koná v  obřadní síni slezsko-
ostravské radnice 15. listopadu 2016 od
19 hodin.

Vstupenky za 100 Kč budou v  prodeji ve 
Slezskoostravské galerii od úterý 1. listo-
padu od 10 do 17 hodin (polední přestávka 
11:30 - 12:30 hodin. 

Případné dotazy vám zodpovíme na
tel. 599 410 426 nebo 599 410 081.

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

Vás zve na koncert

15. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Escualo Quintet
Gabriela Vermelho

Escualo Quintet

Kultura
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Stříbrná Barbora Šeligová. Úspěchy SK Mušketýr
Získání stříbrné medaile Barbory Šeligové 
a jejího koně Gepetta z Mistrovství České 
republiky v  Pardubicích v  jezdecké vše-
strannosti v kategorii mladších juniorů ve 
dnech. 29.7. - 31.7. je dalším úspěchem 
klubu SK Mušketýr ze Slezské Ostravy.

Práce s  mladými jezdci přináší ovoce. V  loň-
ském roce Klára Čepeová s koněm Devero zís-
kala bronzovou medaili, letos Barbora Šeligová 
poskočila o stupínek výše na stříbrnou příčku.
Tyto otázky jsme položili přímo vicemistryni 
Barboře Šeligové:
Co tě přivedlo ke koním a jak dlouho už se 
jim věnuješ?
Ke koním mě přivedla moje maminka. Od 
doby, kdy jsem byla v kočárku, jsme se chodily 
koukat a  hladit si tato krásná zvířata v  ohra-
dách a  pamatuju si, že na různých dětských 
akcích jsem celý den strávila v sedle. První můj 
bližší kontakt s koňmi jsem zažila v létě 2008 
na koňském táboře v SK Mušketýr a od té doby 
se koním věnuji pravidelně v tomto klubu.
Jaké byly tvé sportovní začátky?
Má sportovní kariéra začala až v roce 2015, kdy 
jsem s  mým koněm složila jezdeckou licenci, 
a začali jsme jezdit po závodech. Už naše první 
sezona nám přinesla mnoho mašliček z umís-
tění a určitě z ní mám dobrý pocit.
Jak se vyvíjela tvá sportovní sezóna v  roce 
2016?
Letošní sezona začala zimní přípravou ve spor-
tovním centru mládeže, kam jsem dojížděla na 
soustředění a  halovou přípravu, kterou jsme 
podstoupili doma. Na první všestranné závody 
jsme vyjeli v dubnu do Pardubic, a i když jsme 
po prvním dni drželi 1. příčku, v crosse se nám 
moc nedařilo a propadli jsme se hodně dozadu. 
V květnu jsme jeli na druhé military do Těšanek 
a dovezli jsme si 2. místo z otevřené soutěže ZL 
a 3. místo z crossu na styl. Má sezona pokra-
čovala na parkurech, a  ke konci června jsme 
jeli na oblastní mistrovství do Loštic. Nejlepší 
drezurou, ale s chybkou na parkuru, jsme i tak 
drželi 1. místo, ale bohužel, kvůli neposlušnos-
ti v crosse jsme nakonec dovezli bramborovou 
medaili. Na kvalifi kačním kole v  Humpolci 
jsme si po celý víkend udrželi 4. místo. Posled-
ní víkend v červenci jsme jeli bojovat na MČR 

do Pardubic a to se nám opravdu 
povedlo. Výsledkem byla stří-
brná medaile jen o půl bodu za 
vítězkou.
Kdo je tvým sportovním parťá-
kem?
Mým sportovním koněm je de-
vítiletý valach Gepetto, se kte-
rým nyní závodíme na úrovni 
ZL. Každého našeho společného 
úspěchu si velice cením, jelikož 
tento kůň závodí v soutěžích mi-
litary až se mnou a  tudíž nemá 
zkušenosti. Nabíráme je spolu. 
Doma pak jezdím i  jiné koně, 
a  za to moc děkuji mým trenér-
kám a velmi si toho vážím.
Jak vypadá tvá příprava?
Příprava sportovce i  koně pro 
všestrannost je velice náročná, 
jelikož musíme dobře zvládat 
všechny tři disciplíny. V drezuře 
musíme ukázat ladnost a elegan-
ci, v crosse zase bojovnost a po-
slušnost a  maximální souhru 
mezi koněm a  jezdcem, a v par-
kuru si poradit a umět shromáž-
dit koně, abychom neudělali 
chybu na překážce. Kůň musí být 
samozřejmě zdravý, v  kondici 
a v psychické pohodě, kterou se 
mu po celou dobu závodu snaží-
me dopřát.
Jaké jsou tvé plány do budouc-
na?
Určitě se budu snažit dobře reprezentovat náš 
klub a  snažit se dostat ve sportu co nejdál. 
Tento rok se pokusím postoupit na soutěže L 
a  dobře ukončit sezonu, koně nechat odpoči-
nout, nabrat síly do další sezony a pokračovat 
stejně úspěšně jako tento rok. Do budoucna 
bych se chtěla v  juniorské kategorii dostat na 
úroveň jednohvězdových soutěží a  třeba se 
pokusit bojovat na ME, ale k tomu máme ještě 
dlouhou cestu. Samozřejmě v  tomto stopro-
centně důvěřuji a naslouchám svým trenérkám, 
kterým společně s mými rodiči patří obrovské 
a neskutečně díky za všechno, co pro mě dělají 

a kam jsem se s jejich pomocí dostala. Věřím, 
že všechno má svůj čas a důvod, a  jednou se 
dostaneme třeba opravdu daleko.
Chtěli bychom tímto Báře pogratulovat k stříb-
ru na Mistrovství České republiky a poděkovat 
za reprezentaci klubu SK Mušketýr a tím i Slez-
ské Ostravy.

Za výbor SK Mušketýr, Ing.Petra Valíčková

S RODIČI A TRENÉRY. Reprezentantka se svými nejbližšími. Foto/ Jiří 
Bělohlav

VÍCEMYSTRYNĚ ČR. Barbora Šeligová, úspěšná reprezentantka SK Mušketýr
a Slezské Ostravy. Foto/ Jiří Bělohlav

1.11. Slavnost dýní a strašidel,
Slezskoostravský hrad

2.11. Jihoafrická republika - vzor ochra-
ny přírody pro nás? Přednáška 
v ZOO Ostrava od 16 hod.

4.11. Drakiáda pro děti, nábřeží řeky 
Ostravice, poblíž zastávky MHD 
Lávka, od 15 do 17 hodin

5.11. Halloween v zoo.
Akce v ZOO Ostrava

11.11. Svatomartinský večer na hradě,
Slezskoostravský hrad

12.11. TJ Jiskra Hrušov - FC Slavia 
Michálkovice, městský fotbalový 
přebor od 14 hodin

15.11. Uhlí na Ostravsku, zahájení výsta-
vy ve slezskoostravské radnici v 10 
hodin

23.11. Jana Boušková ve slezskoostravské 
radnici, koncert od 19 hodin

Slezská žije



AQUA AEROBIC - ZDRAVÉ CVIČENÍ
Zapojení celého těla v  úplném odlehčení!
Středisko JEŠTĚRKA - Ostrava - Bartovice
Pondělí 19.00 hod.
http://aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz
tel.: 608 745 605
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Běh na Emu. Zpráva o konání závodu
Ve středu 28. září v  den státního svát-
ku Svatého Václava uspořádal oddíl LK 
Baník Ostrava ve spolupráci s městský-
mi obvody Slezská Ostrava a Moravská 
Ostrava a  Přívoz nultý ročník závodu 
Běh na Emu, kterého se zúčastnilo ve 
všech kategoriích 70 závodníků. Další-
ho programu pak přes 100 účastníků.

Závod měl své zázemí, prezentaci, šatny a do-
plňkový program na Slezskoostravském hra-
dě. Organizátoři vytýčili asi 8,5 kilometrů 
dlouhou trať na Emu, která vedla přes lávku 

u Slezskoostravského hradu, po náplavce ko-
lem Ostravice přes most u radnice, přes lávku 
na Gagarinovo náměstí, po Keltičkově ulici 
a po ulici Na Baranovci. Pod Emou byla ob-
čerstvovací kontrola, cíl čekal závodníky na 
hradě. Tohoto závodu se zúčastnili jen zku-
šení běžci. Pro kategorie dětí byla připravena 
trať v okolí hradu podle věku dětí v délce 1 - 2 
kilometry.
Na nádvoří hradu a  v  bezprostředním okolí 
probíhal program pro rodiče s dětmi.
Děti si mohly vyzkoušet koloběžky, chůdy, 
hod na cíl, ručkování, slalom s  míčkem, pa-
voučí sít ale třeba i vybarvit omalovánku, na-
kreslit obrázek, kolo štěstí s čarodějnicí nebo 
si poslechnout živou hudbu, která dotvářela 
příjemné prostředí celé akce. Od 12 hodin 
zde hrála kapela Banda DEL Caffe a v přestáv-
ce proběhlo vyhlášení výsledků. Děti dostaly 
diplomy a věcné ceny, dospělí pak i peněžité 
ceny 1000, 500 a 300 Kč.
Pěkný slunečný den a  pohodová atmosféra 
nám již na místě přinesla ocenění přítomných. 
Závodníci si chválili trať, dokonalé značení, 
„občerstvovačku“ pod Emou, která fungovala 
v  obou směrech, dále je pak okouzlilo pro-
středí hradu a  neformálnost doprovodných 
programů na kterých děti dostávaly sladkosti 
a drobné dárečky.
Myslíme si, že celá akce je dobrým nápadem 
a může se stát každoročním hodnotným pří-
spěvkem ke sportování v našem městě. Odka-
zy na fotogalerii a hodnocení akce:
www.lkbanik.cz, www.facebook.com/lkbanik

Ivan Feller, LK Baník Ostrava z.s.
NA HALDU! Sedm desítek běžců vyběhlo na slavnou 
slezskoostravskou Emu. Foto/ archiv

Uhlí na Ostravsku, výstava na radnici
Ve slezskoostravské radnici se připra-
vuje výstava nazvaná Uhlí na Ostravsku 
- činnost a  tradice Klubu přátel hornic-
kého muzea v Ostravě.

Čtrnáct panelů charakterizující dané téma 
a vytvořené Klubem přátel hornického muzea 
v Ostravě, z.s. bude vystaveno od 15. listopa-
du do 9. prosince 2016 v  prvním poschodí 
slezskoostravské radnice.
Výstava bude zahájena 15. listopadu v 10 ho-
din za účasti představitelů městského obvodu 
Slezská Ostrava i  Klubu přátel hornického 
muzea.
Výstava byla s  mimořádným ohlasem popr-
vé představena v  reprezentačních prostorách 
Senátu Parlamentu České republiky v únoru 
letošního roku. 
V květnu následovalo její uvedení na odborné 
konferenci České podzemí v  petřkovickém 
Landek Parku a posléze v cechovně NKP Důl 
Michal v Michálkovicích. Po ukončení výsta-
vy ve Slezské Ostravě bude přestěhována do 
Havířova a  podle zájmu bude putovat do ji-
ných institucí a škol.
Její uvedení v prostorách slezskoostravské 
radnice má své historické opodstatnění. Slez-
ská Ostrava má v  historii černouhelného 
hornictví České republiky mimořádný vý-

znam. Ve Slezské Ostravě, v  Trojic-
kém údolí, bylo poprvé na Ostravsku 
v roce 1763 nalezeno uhlí a od roku 
1787 nepřetržitě těženo po dobu 205 
let. Těžba na Dole Petr Bezruč byla 
ukončena v  roce 1992 a  po dalších 
dvou letech v  celé Ostravě. Hornic-
tví dnes připomínají objekty dvou 
strojoven těžních strojů, těžní věž 
a  budova těžní jámy bývalého Dolu 
Bezruč. Objekty ovšem nejsou sou-
částí žádné turistické trasy.
Hornická historie Slezské Ostravy je 
mimořádná. Na katastru obce pů-
sobilo 5 důlních společností, které 
vybudovaly hornické kolonie, ve kterých žilo 
více než 50 procent obyvatel. Ve 20. letech 
20. století se Slezská Ostrava stala největším 
hornickým městem Československa. Z  daní 
uhelných společností byly budovány školy, ze-
jména Učitelský ústav, okresní soud, nejstarší 
elektrárna, veřejný vodovod i dnešní slezsko-
ostravská radnice.
Před 100 lety dodávalo uhlí lidstvu více než 60 
procent energie. Dnes je to okolo 25 procent 
a jeho energetický význam, s rozvojem jiných 
zdrojů, klesá. Mimořádně obtížné je dnes, při 
silné mezinárodní konkurenci, zajištění další 
těžby u nás v OKR. Ta by měla mít klesající 

tendenci a podle současných představ by měla 
být okolo roku 2023 ukončena. 

Za Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 
Karel Slíva

DŮL PETR BEZRUČ. Jedna z dominant Slezské Ostravy. Foto/ Jan Král

Dýně pro zoo
ZOO Ostrava zahrada se obrací na zahrádká-
ře, kterým se urodilo nebývalé množství dýní: 
Pokud nevíte co s  nimi, rádi přijmeme vaše 
přebytky, jež poslouží k  výzdobě areálu při 
tradičním listopadovém lampionovém průvo-
du a následně jako krmivo pro zvířata. 
V sobotu 5. listopadu se v ostravské zoologic-
ké zahradě uskuteční tradiční oslavy svátku 
Halloween spojené s dlabáním dýní. Dýně se 
budou dlabat během dne a navečer jimi bude 
vyzdoben areál zoo, kudy se po setmění bude 
ubírat lampionový průvod. Po akci budou 
dýně využity jako doplněk krmení zvířatům. 
Děkujeme!

Šárka Nováková 
tisková mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO

■ Psí salon, stříhání psů, koupání i velkých 
a venkovních plemen, i v zimě, maso 
syrové od 25,-Kč!!! 8 - 15,30 hodin, objed-
návky tel.: 732 956 743

Inzerce

Svatomartinské hody
V pátek 11. listopadu se ostravské 
Masarykovo náměstí rozvoní husími spe-
cialitami. Centrum kultury a vzdělávání 
v Moravské Ostravě, které akci připravu-
je, chystá posezení u 22 metrů dlouhých 
stolů i ochutnávky vína. Na programu 
je cimbálová muzika a koncert Jožky 
Černého. Děti jistě ocení lampionový 
průvod, který povede svatý Martin na 
bílém koni za asistence kejklířů a klaunů.

Krátce
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Realitní rádce 
Jmenuji se Petra Janštová a pracuji jako realitní makléř ve 
společnosti RE/MAX. Jsem certifikovaný makléř  ISO ( v celé  ČR jen 
130 makléřů) s mezinárodní zkouškou u nezávislého certifikačního 
úřadu a s  6-ti letou praxí. Specializuji se na tuto oblast a ráda bych 
Vám poskytla cenné rady na  realitním trhu a úskalí spojené s 
prodejem a nákupem nemovitostí. Aktuální téma 

„Změna v placení daně z nabytí“ 
 Od 1. listopadu 2016 je výlučným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí kupující. Daň z 
nabytí činí 4% z nabývací hodnoty. Na jedné straně tato změna znamená zjednodušení, 
spočívající ve sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí, na druhé straně však bude znamenat, 
že kupující si při plánování financování koupě nemovité věci bude muset zajistit též částku 
odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí (což může činit problémy při financování koupě 
hypotečním úvěrem). Zatímco v současné době je ve většině případů daň hrazena 
prodávajícím z prostředků získaných zaplacením kupní ceny (tato částka byla FÚ hrazena přímo 
z úschovy), nově bude muset kupující mít tuto částku nad rámec kupní ceny k dispozici a daň 
zaplatit sám, což povede k mnohem většímu tlaku kupujících na snížení kupní ceny.  

Bezplatná konzultace na tel. 731 518 716 nebo mi napište  petra.janstova@re-max.cz.          
Další články najdete na webových stránkách  www.vasemaklerka.cz  
                                                                                 

  

  

 

 
 

Vítkovická nemocnice 
přijme všeobecné sestry 
NABÍZÍME
 » práci na akreditovaných pracovištích,
 » stipendijní programy,
 » přátelskou atmosféru v profesionálním kolektivu,
 » individuální přístup k adaptaci a rozvoji jednotli-
vých zaměstnanců.

Náborový příspěvek 50.000 Kč

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE
 » příspěvek na dopravu do zaměstnání,
 » příspěvek na stravování,
 » týden dovolené navíc,
 » pomoc s ubytováním,
 » výhodné nabídky mobilního operátora pro celou 
rodinu,

 » programy zvýhodněných účtů u finančních spo-
lečností,

 » bezúročné půjčky,
 » očkování za zvýhodněné ceny pro celou rodinu,
 » příspěvek na životní pojištění,
 » stabilizační odměny,
 » možnost dalšího odborného rozvoje s podporou  
zaměstnavatele, 

 » rekondiční pobyty,
 » letní a zimní tábory pro děti zaměstnanců  
s příspěvkem zaměstnavatele.

Mateřská škola v areálu nemocnice  
pro děti od dvou let

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

KONTAKT
Mgr. Denisa Zielonková, personalistka 
tel.: 595 633 090, mobil: 724 831 843, 
e-mail: denisa.zielonkova@vnt.agel.cz 

Bc. Xenie Gašparová
tel.: 555 633 024, mobil: 724 255 338
e-mail: xenie.gasparova@vtn.agel.cz

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

SLEZSKOOSTRAVSKÁ
GALERIE

MARTIN NĚMEC
Malíř a kapelník rockových skupin Precedens a Lili Marlene

15. 7. – 26. 8. 2016
Výstava obrazů 
HLAVA/NEHLAVA

Slezkoostravská galerie

MIKROKOSMOS 3

Mezinárodní výstavní projekt, v rámci kterého budou vystaveny práce výtvarníků z:

České republiky - Dáša Lasotová, Milan Cieślar, Ivo Chovanec, Ondřej Tkačík
Polska - Joanna Imielska, Simon Kałmuczak, Sonia Rammer, Anna Tyczyńska
Německa - Kristin Gnauck, Stefan Gnauck

Vernisáž výstavy se uskuteční 21. 10. 2016 v 17:00 hodin

Otevírací doba  út – pá 10:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin

25. 10. - 18. 11. 2016

Ostrčilova 19/2925, Ostrava, www.svcoo.cz
1.11. „Umělecké přehlídky SVČ a podpora 

talentů“ - „Tajemný svět barev“
5.11. „Nenuď se, poznej a tvoř“

podzimní keramická dílna - glazování
5. 11. „Ostravou po stopách detektiva Patoč-

ky“
11. 11. „Dětská tisková konference“

Utíkej, schovej se, bojuj aneb jak
se zachovat v krizových situacích

10. 11. „Nenuď se, poznej a tvoř“
Výroba lampiónu

11. 11. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - Lampióno-
vý průvod Pohádkový les

11. 11. „Strašidelná DISKO-TÉKA“
12. 11. „Turnaj ve stolním tenise“
12. 11. „Lovci pokladů“ - turistický výlet
18. 11. „Na prknech slávy Divadelní 

workshop“ - Divadelní workshop IV.
16. 11. „Pozóóóór start!“
19. 11. „Seznam se s discgolfem“
26. 11. „Nenuď se, poznej a tvoř“

Tvoříme šperky
26. 11. „Ostravou po stopách detektiva Patoč-

ky“
26. 11. „Turnaj v RINGU“
26. 11. „Turnaj ve střelbě“
26. 11. „Rozsvícení vánočního stromečku“

prezentační aktivity SVČ

Středisko volného času


