
Karel Slíva
Historie, černé uhlí a Slezská bez centra
Dne 15. listopadu otvíral ve slezsko-
ostravské radnici výstavu věnovanou 
historii hornictví. Přezdívají ho chodící 
kronikou. Karel Slíva spojil svůj život 
s černým uhlím.

Pane Slívo, výstava nazvaná Uhlí na 
Ostravsku potrvá v  radnici do 9. prosince. 
Co návštěvníkům nabízí?
Výstava se zdaleka nezabývá jenom Slezskou 
Ostravou, ale celým revírem. Od Ostravy 
přes Orlovou po Karvinou. Klub přátel 
Hornického muzea, který výstavu připravil, 
má tři základní pobočky, jeho činnost je 
rozsáhlá. Vydáváme knihy, pořádáme 
přednášky, exkurze… Věnujeme se historii 
hornictví od jejího počátku. To vše výstava 
obsahuje. Návštěvníci najdou také informace 
o  Nadaci Landek, která mimo jiné pomáhá

s obnovou hornických památek, 
stejně jako s vydáváním knih.
Když zmiňujete knihy, vy sám 
jste spoluautorem mnohých. 
Zmiňme Ostravské dělnické 
kolonie nebo Kroniku 
počátků hornictví 1750 - 
1830. Co vás na černouhelné 
historii tolik láká?
Vlastně jsem tuto vlastnost 
zdědil. Náš rod žije ve Slezské 
Ostravě déle než 120 let, čili 
jsem třetí ze čtyř generací, 
které vyrostly na Hladnově. 
Už moje babička mi vykládala 
pohádky právě o  Slezské 
Ostravě.
(pokračování rozhovoru na str. 6)

Dětská vánoční přání. Autodráha i cestování
Pomalu nastává vánoční čas, který u do-
spělých většinou vyvolává stres a vrás-
ky na čele, ale děti Vánoce vnímají jinak. 
Pojďme se na chvíli zastavit a zaposlou-
chat se do nejhlubších lidských tužeb 
a  přání svých nejbližších, vždyť Štědrý 
večer je odedávna lidmi považován za 
zvláštní až magickou dobu, kdy silněji 
působí kouzla.

Při příležitosti 9. ročníku akce Svátek dýní 
a  strašidel na Slezskoostravském hradě, po-
řádané ZŠ Bohumínská, jsme oslovili několik 
dětí této základní školy a ptali se: Na co se nej-
víc těší na Vánoce a co by si přály k Ježíškovi?
Bára ze 7. A  (12 let) se těší na stěhování do 
nového domu a pod stromečkem by ráda na-
šla nový mobil. Její spolužačka Sabina (13 let) 
se nám svěřila, že by ráda cestovala se svým 
pejskem, a proto by si pro něj moc přála ces-
tovní přepravku. Obě děvčata se shodla, že 
nejkrásnější je pro ně atmosféra Vánoc a  se-
tkání s nejbližší rodinou.

Tomáš ze 3. B (9 let) s kamarádem Tadeášem 
(8 let) se nejvíce těší na dárky, hledání zlaté 
šňůry, po které se Ježíšek spouští na zem a sa-
mozřejmě na setkání s rodinou. Tomáš touží 
po autodráze Hot Wheels a  Tadeášovi by se 
splnil sen, kdyby od Ježíška dostal nový mobil.
Terezka ze 3. B (8 let) se moc těší na Ježíška 
a hlavně na prázdniny. Svěřila se, že má moc 
ráda zvířátka, a tak by si přála domeček s ko-
níky a zvířátka Littlest Pet Shop.
Se Štědrým dnem se pojí nejen kouzelná at-
mosféra, ale také pradávné zvyky a  pověry. 
Víte třeba, že zvyk položit pod talíř se štědro-
večerní večeří minci nebo rybí šupinu udrží 
v  rodině peníze, nebo je také přinese? Ne-
zapomeňte si nechat otevřené kapsy, aby do 
nich mohlo napadat štěstí, a hospodyňky, na 
Štědrý den rozhodně neperte prádlo, protože 
to přináší smůlu.

/red/

Předvánoční…
Venku je krásně bílo. Z nebe se lehounce sná-
šejí sněhové vločky. Všude je plno světýlek, ale 
zároveň je všechno zahaleno zvláštním ta-
jemstvím a kouzlem. A smutkem, spojeným 
s takovou tou neopakovatelnou vůní z dětství.
Čas předvánoční. Čas očekávání toho, že 
jednou to přijde a splní se nám všechna naše, 
možná i ta nejtajnější, přání. A budeme lidé 
„vánoční“.
Hmm. Rozhlédnu se kolem sebe a vidím opak. 
Kde že jsou ti vánoční lidé? V supermarketu 
se za zvuku koled a  vánočních písní prodí-
rám tak akorát „vánočním“ davem. Lidmi, 
spěchajícími a honícími se za kdo ví vlastně 
čím. A  místo sněhobílé pokrývky mám boty 
tak akorát obaleny blátem. 
Avšak v ten očekávaný čas Vánoc, který přijde, 
ať bílý nebo na blátě, zasedneme i přesto ke 
štědrovečernímu stolu a rázem z nás budou 
oni lidé vánoční. Tedy lidé, kteří jsou někde 
tam v  hloubce svých srdcí opět malými dět-
mi, naplněni radostným očekáváním a něčím 
mnohem, mnohem větším, co nelze vyjádřit 
slovy. 
Je krásné, že jsou Vánoce. 

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
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KAREL SLÍVA. Znalec černouhelné historie. Foto/ Jan Král

Bára a Sabina

Tomáš a Tadeáš

Zajímavé osobnosti Slezské

Vedení městského obvodu přeje všem občanům Slezské Ostravy krásné a klidné Vánoce
a také hodně spokojenosti po celý nový rok 2017.
Mnoho zdraví, štěstí a radosti. PF 2017

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 15. prosince
2016 od 9.00 hodin v KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.



K opravám v základních školách
V základních ško-
lách městského 
obvodu Slezská 
Ostrava se ješ-
tě do konce roku 
provádějí opra-
vy, na které nám 
byly poskytnuty 
finanční prostřed-
ky ze statutárního 

města Ostravy v září 2016. 

V objektu pracoviště Škrobálkova 51 v Ostravě-
-Kunčičkách základní školy Chrustova jsou nyní 
v rekonstrukci vnitřní rozvody, elektroinstalace, 
rozvaděče a svítidla včetně nouzového osvětlení 
a výmalby.
V ZŠ Pěší 1 v Ostravě-Muglinově se rekonstruují 
rozvody teplé a studené vody, a také odpadní roz-
vody vody v objektu základní školy. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o náročnou rekonstrukci, bylo 
nutné přestěhovat výuku žáků do náhradních 
prostor školy a do Kulturního domu Muglinov.
Poslední rozsáhlou investicí v letošním roce je 
investice do bezpečnosti dětí. Jedná se o insta-
laci bezpečnostních systémů technické ochrany 

zahrnující mechanické zábranné prostředky, po-
plachové zabezpečovací a tísňové systémy, sle-
dovací kamerové systémy, video, interkomy atd. 
Vše bylo projednáno s ředitelkami a řediteli škol.
Vše se musí udělat tak, abychom mohli brzy při-
pojit veškeré systémy na pult centrální ochrany 
Městské policie Ostrava. Cílem je maximální 
možné bezpečí dětí a žáků ve všech šestnácti bu-
dovách mateřských a základních škol zřízených 
městským obvodem Slezská Ostrava. Zabezpe-
čen tímto způsobem bude také majetek obvodu.
Milí rodiče, v souvislosti s realizací těchto akcí 
vás chci požádat o pochopení a shovívavost bě-
hem průběhu těchto prací za plného provozu 
škol. Jsme si vědomi, že akce takového rozsahu 
se běžně provádějí v období prázdnin, ale fi-
nanční prostředky ze statutárního města Ostra-
vy nám byly poskytnuty „navíc“ s podmínkou, 
že většina prací musí být hotova do konce roku. 
Proto jsme této možnosti, po projednání s ředi-
teli dotčených škol, využili.

Děkujeme za pochopení
Ing. Roman Goryczka, místostarosta

Nový přístřešek a chodníky u zoo

Městský obvod Slezská Ostrava zre-
konstruoval během měsíce října chod-
níky v bezprostřední blízkosti ZOO Os-
trava na ulici Michálkovická. Chodníky 
jsou v bezbariérové úpravě.

Novinkou je také přístřešek pro cestující 
MHD, který v rámci rekonstrukce chodníků 
nechal rovněž městský obvod vybudovat. 

Do zoo ve Slezské Ostravě ročně přijde až 
půl milionu návštěvníků, tradičně patří 
mezi vůbec nejnavštěvovanější turistické cíle 
v České republice.
„Usilujeme o  to, aby okolí zoologické zahra-
dy vypadalo co nejdůstojněji, aby bylo pro 
návštěvníky co nejpříjemnější. V  úpravách 
veřejných prostranství kolem zoologické za-

hrady budeme i  nadále pokračovat,“ uvádí 
místostarosta obvodu Rudolf Ficek.
Veškeré práce provedly Technické služby a.s. 
Slezská Ostrava. Rekonstrukci finančně pod-
pořilo statutární město Ostrava. 

/red/
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Poděkování
Srdečné, upřímné poděkování patří vedoucí 
oddělení zeleně a údržby, paní Haně Nitkové 
a  panu Petru Svačinkovi, mistrovi čety pra-
covníků, která prováděla čištění obrubníků 
od plevelů na ulici Drážní v Kunčicích. Bylo 
to pracné, ale vše je velmi pěkně a  zodpo-
vědně provedené! Na této ulici bydlí staro-
usedlíci, věkově nad 70 i nad 80 let, kteří již 
s ohledem na svůj věk a zdravotní problémy 
nemohou takové práce vykonávat. V  minu-
losti vše prováděli doslova setrvačností, aby 
ulice byla v pořádku a aby se nám v ní líbilo. 
Někteří mají dokonce osázeny prostory před 
ploty květinami a  okrasnými dřevinami. Se-
čení trávy provádějí a  zatím si troufají - bu-
dou sekat i nadále. 

Za sousedy Jiří Šárek

Dopisy čtenářů

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

KONTROLNÍ DEN. Místostarosta Rudolf Ficek /uprostřed/, spolu s ředitelem Technických služeb Slezská Ostrava Pavlem Kollárem /vlevo/ a pracovníkem úřadu Lukášem Sýkorou při závě-
rečné kontrole provedených prací. Foto/ JK



98. výročí vzniku Československa
Položením věnce uctili v  den státního svátku 28. října 
98. výročí vzniku Československé republiky místostarosta 
Slezské Ostravy Ing. Roman Goryczka a  místostarostka 
Ing. Ivona Vaňková.

Slavnostní akt se již tradičně konal u  Památníku bitvy u  Zborova 
v Husově sadu v Moravské Ostravě. 
Ceremonie se zúčastnili také váleční veteráni, vojáci, představitelé 
města, kraje i dalších městských obvodů.

/red/

Den válečných veteránů. Vzpomínka na hrdiny
Vzpomínková akce u  příležitosti ce-
losvětového Dne válečných veteránů 
spojená s  kladením věnců se konala 
11. listopadu u Památníku Rudé armá-
dy v Komenského sadech v Moravské 
Ostravě.

Kytici za Slezskou Ostravu k  památníku po-

ložili místostarosta Ing. Roman Goryczka 
a místostarostka Ing. Ivona Vaňková.
Den válečných veteránů uctili položením 
květin na památná místa v  obvodu Slezská 
Ostrava také místostarosta Mario Lyčka a  ta-
jemník Mgr. Gustav Kuchař. Památná místa 
se ve Slezské Ostravě nacházejí na Ústředním 

hřbitově Slezská Ostrava, v  Kunčicích na Je-
seninově ulici, v Kunčičkách na budově školy 
v Škrobálkově ulici, v ulici Na druhém v Mu-
glinově a  také na budově kulturního domu 
v Heřmanicích na ulici Koněvova.

/red/

Setkání jubilantů v Muglinově
Celkem 22 jubilantů ze Slezské Ostra-
vy, kteří ve druhé polovině letošního 
roku slaví 80. a 85. narozeniny, se se-
šlo ve čtvrtek 20. října v muglinovském 
kulturním domě. Tradiční slavnost na-
zvanou Setkání jubilantů pro ně připra-
vil městský obvod Slezská Ostrava.

Přítomné přivítala jménem městského obvo-
du Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Doporučila 
jim, aby v  tento den zapomněli na všech-
ny všední starosti, popřála jim mnoho štěstí 
a také pevné zdraví.
Jubilantům osobně gratulovali místostarosta 
Mario Lyčka a radní Ing. Justina Kamená. Ob-
čany v seniorském věku přišly pozdravit také 
členky Komise pro občanské obřady a  slav-
nosti – Dagmar Macháčková a Petra Šárková.
Jako dárek od městského obvodu dostali pří-
chozí kytičku a závěsnou keramiku s vyobra-

zením slezskoostravské 
radnice. Čekalo je také 
malé pohoštění.
Příjemné odpoledne 
zpestřili jubilantům hu-
debními vystoupeními 
studenti a  pedagogové 
ZUŠ Edvarda Runda ve 
Slezské Ostravě.
Oslavy významného ži-
votního jubilea organi-
zuje městský obvod pro 
občany Slezské Ostravy 
dvakrát ročně, další se-
tkání se má konat v dub-
nu příštího roku.
/red/
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UCTĚNÍ PAMÁTKY. Místostarosta Mario Lyčka a tajemník Gustav Kuchař 
u jednoho z pomníků padlým na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava. Foto/ Jan Král

VZPOMÍNKOVÁ AKCE. Místostarosta Roman Goryczka a místostarostka Ivona Vaňková 
během pietního aktu v Komenského sadech. Foto/ Jan Král

28. ŘÍJEN. Vzpomínka na Československo. Roman Goryczka a Ivona Vaňková 
na pietním aktu v Husově sadu. Foto/ Jan Král

JUBILEUM. Gratulovat k narozeninám přišli seniorům místostarosta Mario Lyčka 
a radní Justina Kamená. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Ahóój podzime,

Halloweenská párty

Podzimní tvoření

Zdravé zoubky

Jednou z  povedených akcí pro děti ZŠ Pěší 
byla " Halloweenská párty ", která proběhla 
v  naší školní družině. Všechna zúčastněná 
strašidla si udělala společnou fotku a poté se odebrala do školní jídel-
ny, kde na ně čekalo překvapení v  podobě bublinkovo-kouzelnické 
show. Děti měly zase trošku jiný zážitek než obvykle a po netradičním 
představení se s našimi hosty rozloučily potleskem. Následovaly další 
bublinky v podobě dětského šampaňského. A aby toho kouzlení nebylo 
dost, zahnaly děti hlad čarodějnickou buchtou. Konečně mohla začít 
diskotéka všech strašidel spojená s různými hrami. Nechybělo ani vy-
hodnocení těch nejlepších masek, což bylo i tento rok velice obtížné.

Vychovatelky školní družiny L.Rastočná a A.Fojtková

Ve středu 26. října se sešli rodiče a děti v ma-
teřské škole Keramická, která je odloučeným 
pracovištěm MŠ Zámostní, aby si pohráli s 
přírodninami a vytvořili panáčky podzimníčky, vydlabali  halloween-
ské dýně nebo třeba jen hezké podzimní dekorace. Byla radost pohle-
dět na šikovné ruce velkých i malých umělců, kterým se pod rukama 
rodili bramboráčci, petrželáčci, jablkoví ježečci, sovičky, misky s pod-
zimním aranžováním a samozřejmě strašidelné hlavy z dýní. Všichni 
tak odcházeli z akce spokojeni z hezky stráveného a vydařeného odpo-
ledne. Ještě další den se mohli pracemi pochlubit na výstavce těm, kteří 
se nemohli zúčastnit a pak si je odnesli domů, aby se výtvory mohli 
potěšit všichni rodinní příslušníci.

Za MŠ Keramická Marie Fusková

Dne 18. října nás v MŠ Nástupní navštívila 
paní Petra Lisníková z Českého zdravotnic-
kého ústavu. Společně s dětmi z MŠ Frýdec-
ká jsme měli možnost poslechnout si povídání o tom, jak pečovat o své 
zoubky. Dětem se akce velmi líbila, dozvěděly se, co jíst, aby byly zoub-
ky zdravé, a  také měly možnost si vyzkoušet správnou techniku při 
čištění zubů na velkých umělých zubech. 

Poté děti čekala další návštěva, a  to paní Jindra Marešová z  nadace 
Albatros a  pan Kumar Vishwanathan, ředitel neziskové organizace 
Vzájemné soužití o.p.s., kteří se s dětmi seznámili, děti jim nakonec 
zatančily. V rámci inkluzivního projektu Vzdělání základ života, jehož 
je Vzájemné soužití realizátorem a  MŠ Nástupní partnerem, a  který 
je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v mateřské 
škole působí asistentka pedagoga slečna Aneta Suchá, která všestranně 
pomáhá ve vzdělávání znevýhodněných dětí a která také celou akci pro 
děti spolu se zaměstnanci školky vymyslela a zrealizovala.

jak se Ti líbilo u nás na Jablečném dni? Vzpo-
mínáš? Sešli jsme se s Tebou 12. října všichni 
žáci, naši rodiče, paní učitelky a páni učitelé, 
samozřejmě i pan ředitel, který všechno, jako každým rokem, „spís-
kal“.
Všichni jsme žili přípravami na tento výjimečný den už měsíc pře-
dem, kdy jsme vymýšleli různé recepty na jablíčkové dobroty, soutěže 
a „překvápka“, kterými bychom mohli ohromit všechny, kdo mezi nás 
přijdou.
Podzime, v očekávaný den ses nám ukázal v celé své kráse a síle. Při-
nesl jsi déšť, vítr a zimu. Ale nemysli si. Nás nemůže nic zaskočit. Když 
nemůžeme být venku, budeme ve škole. Začali jsme pilně chystat vše 
potřebné na chodbách. Nanosili jsme všechny své výrobky do školy 
buď sami, nebo pomocí svých maminek a tatínků, paní učitelky nám 
pak pomáhaly upravit a vyzdobit místo, kde se měly vystavovat a pro-
dávat. Pan ředitel Motyčka žil svým koutkem pro střelbu a pan učitel 
Švrčina zase sportovními soutěžemi.
V 15 hodin se otevřely brány naší školy a všechny prostory se zaplnily 
davy nadšených a koupěchtivých rodičů, babiček, dědečků, ale nejen 
jich. Zavítali mezi nás i ti, kteří se o naší akci dozvěděli třeba jen ná-
hodou. Všem zářil na tvářích úsměv a radost z vystavovaných „dobrů-
tek“, ale především z prostého pocitu společně stráveného odpoledne 
a času věnovaného nám - dětem.

Kolektiv ZŠ Chrustova

ZŠ Chrustova

ZŠ Pěší

MŠ Keramická

MŠ Nástupní

DOMÁCÍ. Pestrá nabídka speciálních výrobků. Foto/ archiv

PÁRTY. Zúčastněná strašidla ve školní jídelně. Foto/ archivŠIKOVNÉ RUCE. Malí i velcí tvořili. Foto/ archiv

ÚSMĚVY. Děti už vědí, jak pečovat o své zoubky. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Ukázková hodina pro rodiče

Svátek dýní a strašidel

Ani sychravé podzimní počasí neodradilo 
21. října rodiče žáků ZŠ Chrustova, Slezská 
Ostrava, odloučené pracoviště ul. Škrobál-
kova, v Ostravě-Kunčičkách, aby přišli nakouknout pod pokličku 
výuky jazyka českého ve 2. ročníku třídní učitelky Mgr. Hany Le-
gierské. Přišlo přes 20 netrpělivých rodičů, maminek i tatínků! Ná-
sledovalo úsměvné přivítání třídní učitelky s dětmi i rodiči, tabule 
popsána úkoly i seznámení s činnostmi, které děti čekají. Na řadu 
přišla klasická hudba, podle které se děti pohybovaly a protahovaly. 
Následovalo mluvnické učivo o  abecedě, opakování o  samohlás-
kách či určování druhů vět. Děti se předháněly, kdo dřív odpoví, 
rodiče s úsměvem sledovali a hodnotili, co už se jejich ratolesti za 
šest týdnů naučily. V závěru hodiny rodiče poděkovali, že se mohli 
podívat na výuku, učitelům vyslovili i slova uznání.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci mezi rodiči 
a školou.

Mgr. Radim Motyčka, ředitel ZŠ, 
Mgr. Natálie Čertanová, zástupce ředitele 

Mgr. Hana Legierská, třídní učitelka

Letošní, už devátý v  pořadí, Svátek dýní 
a strašidel připadl na 1. listopad a měl roz-
vernou náladu.
Vše začalo pod slezskoostravskou radnicí, kde se konal sraz hrů-
zostrašných masek. Od radnice se průvod vypravil přes centrum 
města ke Slezskoostravskému hradu. Zde nás na podiu, hlídaném 
uhrančivýma očima zlověstných dýní, přivítal moderátor progra-
mu, hodný čaroděj Tomáš.
Děti v hojném počtu tancovaly i soutěžily, statečně procházely stez-
ku odvahy mezi těmi nejděsivějšími přízraky, odnášely si ceny za 
nejlepší masky i nejlepší vydlabané dýně a Slezskoostravský hrad 

opouštěly unavené, ale šťastné světélkující postavičky, které se pro 
příště jen tak něčeho nezaleknou.
Byl to náročný, ale vydařený den a za jeho úspěchem stojí mnoho 
usilovné práce především vychovatelek školní družiny pod vede-
ním garantů akce Mgr. Marka Sládečka, ředitele školy a Ireny Klo-
zové, vedoucí vychovatelky. Velké poděkování náleží městskému 
obvodu Slezská Ostrava a statutárnímu městu Ostrava, které celou 
akci finančně zaštítily.

Monika Novotná, vychovatelka ŠD

ZŠ Škrobálkova

ZŠ Bohumínská

UKÁZKA. Klasická hudba a pohyb. Foto/ archiv

MASKY A DÝNĚ. Rozverná zábava před radnicí i na hradě. Foto/ Jan Král

Ostrov přírody
Jak už název projektu Ostrov přírody 
uprostřed města napovídá, je naše mateř-
ská škola obklopena krásnou přírodou. Za-
hradu tvoří vzrostlé stromy nejrůznějších druhů, plošně vysázené 
keře, květiny všech barev, velké travnaté plochy, které jsou úkrytem 
pro hmyz a drobná zvířata. V rámci projektu bylo vybavení školní 
zahrady doplněno také útočištěm pro ně. Život zvířat a hmyzu tak 
mohou děti pozorovat v blízkosti ptačích budek a krmítek, u hote-
lu pro hmyz, poblíž ježkovníku a broučkovníků. Areál zahrady byl 
doplněn o dřevěné lavičky, altán k environmentálnímu vzdělávání, 
zahradní domek a  květináče s  vysázenými sezonními okrasnými 
rostlinami. To vše, společně se spoustou herních prvků pro naše 
děti, tvoří oázu klidu a pohody. Je zde slyšet jak smích a štěbetání 
dětí, tak zpěv ptáčků. Takto krásnou zahradou se můžeme chlubit 
jen díky získanému projektu Ostrov přírody uprostřed města, který 
byl schválen zřizovatelem, Úřadem městského obvodu Slezská Os-
trava a finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Za kolektiv MŠ Zámostní Jana Tenková

MŠ Zámostní

NA ZAHRADĚ. Pozorování zvířat, hmyzu i rostlin. Foto/ archiv



(pokr. rozhovoru ze str. 1)

A v hornictví jste také pracoval…
Celých 42 let. Byla to mimořádná práce, dělal 
jsem všechno možné. Byl jsem horníkem, 

technikem, měřičem i projektantem. Kdybych 
měl vykládat o  všem, co jsem v  podzemí 
zažil, bylo by to na další knihu. Pracoval jsem 
na dolech Hlubina, Petr Bezruč, Doubrava, 
Zárubek... Fáral jsem na dolech Rudý Říjen, 
Vítězný Únor i  Petr Cingr, tedy dnešní 
Heřmanice, Odra a Michal. Měl jsem to štěstí, 
že jsem pracoval také na závěrečné zprávě 
o  ložisku, dělal jsem výpočet zbylých zásob. 
Dostal jsem za úkol získat informace, které měly 
chránit povrch před vystupujícím metanem 
a tím i životy lidí. Musel jsem tak trávit čas také 
v archivech, což je naprosto úžasné. Jde o jiný 
svět prakticky nekonečných informací.
Ví se o  vás, že pátráte v  archivech nejen po 
historii hornictví, ale i  po historii Slezské 
Ostravy.
Povedlo se mi vypátrat dokonce i historii mého 
rodného domu na Hladnově. Dnes je zde 

parkoviště Revírní bratrské pokladny. Místo 
bylo zabydleno od 18. století, zpočátku sloužilo 
k  zemědělství, od roku 1868 pak k  obývání. 
Dům vydržel do roku 1971, jeho základy 
zůstaly v třímetrové hloubce.

V  čem by si podle vás Slezská 
Ostrava zasloužila změnit?
Nejhorší jsou brownfieldy, které 
zůstaly po skončené těžbě. To jsou 
vředy obvodu. Trojické údolí, části 
Hrušova, halda v  Heřmanicích… 
A  nejvíce mne mrzí, jak vypadá 
areál Dolu Petr Bezruč, mohl 
se stát centrem Slezské Ostravy. 
Centrum ve Slezské Ostravě 
bohužel nikdy nevzniklo, svůj 
podíl na této skutečnosti má i fakt, 
že se Slezská stala městem až 
v  roce 1920, prakticky 700 let od 
první zmínky o ní. A to na rozdíl 

například od Frýdku, který se stal městem už 
v roce 1330.
Prostě jsme už stovky let bez centra.
Ano, vlastně v  roce 2029 to bude přesně 800 
let. Nejsem si jist, jestli se nejedná o  důvod 
k oslavě… /smích/.
Ovšem zase máme ve Slezské historii 
hornictví…
To ano. Historie hornictví mi ovšem často 
připomíná literární postavu vozky, který 
jezdil z  Prahy do Plzně, potom postavili 
železnici, a  on  už byl najednou k  ničemu… 
Rozvoj nových technologií přináší úplně jiné 
přístupy k životu. Tradiční zdroje energie jsou 
nahrazovány novými.
Zanikne uhelné hornictví úplně?
Nezanikne. Pro existenci lidstva vždycky budou 
potřeba suroviny. Uhlí se stane především 

chemickou surovinou, nikoli energetickou. 
A  kovy všeho druhu bude třeba vždycky 
a budou stále hlouběji.

To se ovšem Slezské Ostravy už netýká. Tady 
se už nikdy těžit nebude.

I  když spousta černého uhlí v  podzemí 
Slezské Ostravy zůstala, jeho těžba by byla 
nepředstavitelně drahá. Například hned pod 
slezskoostravskou radnicí je uhlí do hloubky 
1700 metrů ve dvou mocných slojích. Vytěžit 
ho - to by se skutečně nevyplatilo. Když jsou 
ve světě obrovská povrchová ložiska, která chrlí 
miliony tun uhlí.

Už jsme mluvili o  místních brownfieldech, 
máte ve Slezské naopak nějaká hodně 
oblíbená místa?

K  nejkrásnějším místům patří zoo, Hladnov, 
Bazaly. Krásné jsou ovšem také oba břehy 
řeky Ostravice. Z  blízkého okolí kdysi mrtvé 
řeky vzniklo centrum sportu a  rekreace. Jde 
o největší dar zdejším obyvatelům, úžasné.

Jak se vám ve Slezské Ostravě žije? I  když 
jsme tedy stovky let bez centra?

Ve Slezské žiji už téměř 80 let a zdá se, že odsud 
neuteču…

/red/
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Karel Slíva

 narozen v roce 1940 ve Slezské Ostravě

 spoluautor knih o hornictví

 podílel se na vybudování naučné stezky 
Slezská Ostrava

 pracoval 42 let v ostravských šachtách

První vodovod v Ostravě byl na Slezské. Letos slaví 120 let
Otočení kohoutku či posunutí páčky. 
Jednoduchý pohyb stačí k  tomu, aby-
chom se mohli napít zdravé a  čerstvé 
vody. Naši předci to tak jednoduché ne-
měli. Transportem vody se lidstvo zabý-
valo nepřetržitě, až dospělo k veřejným 
vodovodům. Ten na Slezské Ostravě 
letos slaví 120 let a byl první na území 
Ostravy.
V roce 1879 byla dnešní Slezská Ostrava pový-
šena na městys a v té době v ní žilo 9 tisíc oby-

vatel. Od nepaměti byla lokalita zásobována 
pitnou vodou ze studny v údolí Burňa, odkud 
byla voda vynikající kvality vedena dubovým 
potrubím k zámku a návrší nad zámkem. Za-
řízení bylo značně poruchové. Snad i v důsled-
ku dolování uhlí se voda ve studních postupně 
ztrácela a občané se museli postarat o řádný vo-
dovod. O jeho zřízení rozhodlo zastupitelstvo 
v  roce 1893. Jako zdroj byl určen les Důlňák 
na katastru obce Vratimov. Zde se nalézal pra-
men, ze kterého bylo možné odebírat cca 400 

metrů krychlových pitné vody 
za 24 hodin. Podzemní voda 
v  lese Důlňák byla zachycena 
z pramene, později nazvaného 
„Zimnice“, jímacím zářezem 
a  putovala gravitačně do 400 
metrů vzdáleného zemního 
vodojemu, později pojmeno-
vanému Vodojem Les.
Z  vodojemu odtékala voda 
gravitačně do vodojemu 
u  elektrárny Na Zámostí, 
vzdáleného zhruba 10 kilome-
trů. Trasa potrubí, stejně jako 
některé objekty, byla stavěna 
podle okamžitých změn a  po-
třeb takříkajíc za pochodu. 

Z gravitačního potrubí, které vedlo Jakubskou 
kolonií, byla vybudována odbočka do vodoje-
mu u Jámy Jan Maria na Hranečníku. Z čerpací 
stanice Na Zámostí byla voda čerpána do zem-
ního vodojemu Jaklovec (dnes lokalita známá 
jako Hladnov), který byl rovněž součástí stav-
by vodovodu. První vodovod ve Slezské Ost-
ravě tak byl na světě. Byl uveden do provozu 
v  roce 1896. Jeho výstavbou však snaha o  za-
jištění dostatku pitné vody pro rozšiřující se 
město a okolní obce neskončila. Naopak byly 
připravovány další kroky k získání pitné vody 
ze zdrojů v okolí. 

Libor Frydrych, 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

O autorovi:
Libor Frydrych je vedoucí provozu zdro-
jů a  úpravy vody ve společnosti Ostravské 
vodárny a  kanalizace a  zároveň fanouškem 
historie ostravského vodárenství. „Naši před-
ci dali základ tomu, co dnes považujeme za 
samozřejmost. Tedy, že každý má přímo ve 
svém domově kvalitní a čerstvou vodu, které 
se může kdykoliv napít. Když si představíme, 
jaké omezené možnosti měli, zaslouží si velký 
obdiv nás všech.“

ZIMNICE. Vstupní objekt k pramenu. Foto/ archiv

UHLÍ NA OSTRAVSKU. Vernisáž, více o výstavě na straně 9. Foto/ Jan Král
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Slezská žije pro děti! Sport, drakiáda, karneval...

Dvě akce v  rámci projektu Slezská žije 
pro děti se uskutečnily v městském ob-
vodě v minulých týdnech. Další, dětský 
karneval, se chystá v pátek 2. prosince 
v Heřmanicích. Projekt Slezská žije pro 
děti připravuje obecně prospěšná spo-
lečnost Tricomunity, finančně jej podpo-
ruje městský obvod Slezská Ostrava.

Drakiáda
Děti ze Slezské Ostravy v doprovodu svých ro-
dičů přišly v pátek 4. listopadu na cyklostezku 
u  břehu Ostravice nedaleko zastávky Lávka 
pouštět v podzimním větru draky na již druhý 
ročník Drakiády.

Draci byli zdarma k zapůjčení, nechyběla ani 
velká varnice s  horkým čajem, který v  chlad-
ném počasí přišel vhod dětem i dospělým. Vel-
kými přeborníky v pouštění draků se ukázali 
příchozí tatínkové, ale špatně si nevedly ani 
maminky a samozřejmě děti.
„Na pouštění draků se všichni mohou tě-
šit i  příští rok, třetí ročník určitě nevzdáme,“ 
shodly se za pořadatele Mgr. Edita Kozinová 
a Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Sportovní program
Podzimní sportovní program pro děti ze Slez-
ské byl připraven také v  pátek 30. září v  are-
álu ZŠ Chrustova, která se na akci podílela. 

Více než 70 dětí si zasoutěžilo a získalo pěkné 
odměny.
Pozvání na karneval!

„Na poslední letošní akci zveme všech-
ny děti ze Slezské Ostravy. Dět-
ský karneval se bude konat v  pátek 
2. prosince od 16.00 do 18.00 hodin v Kultur-
ním domě Heřmanice na ulici Vrbická. Pořa-
dem provází Čaroděj Ivoděj. Karneval bude 
plný písniček, kouzel, soutěží a  zábavy. Mezi 
krásnými maskami vyhodnotíme ty nejkrás-
nější!  Vstup zdarma,” zvou pořadatelé.

/red/

Volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně 
vyloučených lokalit městského obvodu Slezská Ostrava

Počátkem roku zažádal městský obvod Slez-
ská Ostrava o  poskytnutí transferu v  oblasti 
prevence kriminality. Na základě 
rozhodnutí rady města byla našemu 
městskému obvodu schválena dota-
ce ve výši 100.000,-Kč na zajištění 
volnočasových aktivit pro děti ze so-
ciálně vyloučených lokalit.
Díky získaným financím bylo za-
koupeno do vzdělávací místnosti 
azylového domu počítačové vyba-
vení včetně interaktivního softwaru 
sloužícímu k  rozvoji rozumových 
a lingvistických schopností dětí. Zá-
roveň byl realizován v  období od 
března do listopadu 2016 aktivizač-

ní program, při kterém měly děti 
společně s  rodiči možnost navštívit 
dopravní hřiště, kino nebo koupali-
ště. Dále se mohly utkat v turnajích 
badmintonu, ping pongu či bowlin-
gu, absolvovat počítačový kurz a při 
výtvarných činnostech pak rozvíjet 
svou kreativitu. Během celého pro-
jektu se uskutečnily také další jed-
nodenní akce - návštěva motoklubu 
,,Pakynostra“, Den dětí či ukončení 
školního roku. 
Cílem projektu byla možnost na-
bídnout aktivní trávení volného 
času tvořivým a cíleným způsobem 

a  podporovat ty aktivity, které směřují k  od-
stranění rizikového chování dětí a mladistvých 
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Za finanční podporu patří poděkování statu-
tárnímu městu Ostrava a městskému obvodu 
Slezská Ostrava. 

Mgr. Kateřina Krenželoková, 
zaměstnanec pověřený 

vedením azylového domu

DRACI NA SLEZSKÉ. Akce pro děti i rodiče. Foto/ Jan Král SLEZSKÁ PRO DĚTI. Soutěže v areálu ZŠ Chrustova. Foto/ archiv

2.12. Dětský karneval, 
KD Heřmanice, 16-18 hod., 
vstup zdarma, projekt 
Slezská žije pro děti

3.12. Mikulášská nadílka, 
KD Muglinov od 15 hod.

3.12.-31.12. Výstava betlémů, 
Slezskoostravský hrad

7.12. Fascinující svět pavoukov-
ců, ZOO Ostrava od 16 hod.

9.12. Vypouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi, KD Mugli-
nov, 14.30-16.30 hod.

10.12. Strojení stromečků v zoo
10.-12.12. Stříbrná sobota a neděle, 

Slezskoostravský hrad
13.12. Ensemble Flair, koncert ve 

slezskoostravské radnici, 
19 hodin

17.12. Reprodukovaná česká mše 
vánoční s živým betlémem, 
Slezskoostravský hrad

Slezská žije

Motoklub ,,Pakynostra“

Den dětí
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Dopisy, pohlednice, korespondenční lístky… I v dnešní době máte možnost 
někde na dně zásuvky mezi starými svazky papírů najít zapomenuté pohled-
nice. Ještě donedávna byly takříkajíc v květu. Psali je dědečkové a babičky 
i naši rodičové zamlada. Zdá se, že jejich slávě bylo „odzvoněno“ skoro přes 
noc. Mobily, esemesky, internet - výdobytky a ikony současné techniky, která 
spěje nezadržitelně kupředu. Za nějaký čas uvidíme, zda se ještě dokážeme 
svěřit dopisnímu papíru, či plynulou češtinou s háčky, mezerami a bez zakó-
dovaných zkratek napsat krátké sdělení na pohlednici. Nedávno si posteskl 
nějaký publicista, že mobilní telefony dnes přirostly lidem k hlavám jako oslí 
uši králi Lávrovi… Myslím si však, že každoroční množství vánočních po-
hlednic, které musí pošta přepravit, signalizuje, že ještě není tak zle. Snad 
nebude od věci připomenout si, jak tomu ještě donedávna bylo.

1. Opět se blíží doba Vánoc 
a  k  nim v  minulosti patřila 
„ozdobná“ pošta. Když v  roce 
1860 kohosi v Londýně napad-

lo vydat obrázky s vánočními a novoročními náměty, poštovní úřady si s touto novinkou nevěděly 
rady. Zanedlouho však malované, kreslené i  fotografické pohlednice s  tímto námětem nemohly 
chybět v žádné nabídce a vydavatelé čelili vzrůstajícímu zájmu vydáváním nabídkových seznamů. 
Nápaditost, vtip a finanční dostupnost dominovaly, a tak ještě dnes si můžeme tyto ojedinělé doku-
menty zaniklého času prohlížet s velkým požitkem. Ve sbírkách ostravských filokartistů se nachází 
desítky vánočních a novoročních pohlednic, na nichž se objevuje motiv Ostravy. Zdá se, že právě 
v tomto období byly zásahy do jejich grafiky nejčetnější. V nabídce převažovaly náměty se zasně-
ženou Ostravou, jak je patrné z pohlednice vydané nakladatelem Tom. Pospíšilem, papírníkem 
v Moravské Ostravě, který v modrém ladění motivu Hlavního náměstí vydal dopisnici s dlouhou 
adresou, která byla odeslána v roce 1900 z Moravské Ostravy do Místku.

2. Nakladatel Tom. Pospíšil pro vánoční období roku 1900 vydal v „zimním“ modrém ladění hned 
několik ostravských námětů. Na této dopisnici s nepříliš nápaditým názvem Pozdrav z Mor. Ost-
ravy je tentokrát vyobrazena katedrála Božského Spasitele a pohlednice (dopisnice) byla zaslána 
důstojnému p. katechetovi Františku Myslivcovi do Frenštátu p. R. Také v tomto případě nechal 
nakladatel zvýraznit zimní náladu města chladnou jednobarevností a ke zvýšení působivosti po-
užil prachové stříbro, které nanesl na želatinový podklad. Výsledný efekt spočíval v tom, že zimní 
náladu znásobil pocitem mrazivého jiskření. Na ostravském trhu s pohlednicemi se v té době zřej-
mě nic podobného neobjevilo a šlo o novinku, neboť Tom. Pospíšil si tento nápad nechal patentovat 
a na pohlednici se u firemní popisky objevilo lakonické „zákonem chráněno“.

3. Inovačních zásahů do grafiky pohlednic bylo mnoho, přesto se některým 
nakladatelům zdály vánoční pohlednice stále jaksi „esteticky chudé“, a tak je 
obohatili o „umělecky“ vyvedené rámečky s nejrůznějšími kresbami, malbami 
a fotografickými kolážemi, které umožnily využití standardně vydávaných po-
hlednic. Pro tuto lehce kolorovanou pohlednici „Neujahrsgruss aus Mähr. Os-
trau použil vydavatel běžnou pohlednici I. Buchsbauma z roku 1907 vydanou 
pod názvem Pohled z Mor. Ostravy.

4. Proti pohlednicím, které byly vydány za pomoci fotografických předloh, 
existuje celá řada pohlednic, u nichž byla předlohou malba - obraz, svébytné 
umělecké dílo. Nejznámější a  ve své době velmi populární pohlednici vytvo-
řil akademický malíř prof. J. Obšil pod názvem Ostravská madona (Ostrauer 
Madonna) v období protektorátu. Iniciátorem vzniku obrazu a  jeho pozdější 
pohlednicové verze byl moravsko-ostravský majitel drogerie Vladimír Malík, 

jehož firemní razítko se objevuje na některých u něj prodávaných pohledni-
cích. Barevný triptych vyšel v obvyklém pohlednicovém formátu a část vý-
těžku z prodeje byla poukázána „ve prospěch Okresní péče o mládež v Mor. 
Ostravě“. Kromě oficiálně vydané pohlednice byla vydána i její obrazová 
reprodukce. Její prodej byl avizován na rubu některých pohlednic textem: 
„Nádhernou reprodukci formátu 95x47 cm možno zakoupit u Okresní péče 
o mládež Mor. Ostrava, Rybnická 20 ve prospěch opuštěných dětí“. Až do 
roku 2013 byl tento rozměrný obraz v majetku rodiny, odkud byl vykoupen 
ostravským podnikatelem a následně vystaven v interiéru katedrály Bož-
ského Spasitele. Ostravská veřejnost tak měla jedinečnou příležitost poprvé 
spatřit originál obrazu na vlastní oči.

Blahopřejné vánoční pohlednice

Dle textového zdroje fotografického odd. Slezského muzea, vlastních fotografií a poznámek připravil Česlav Piętoň

Historie

1. 1. 

2.

3.

4.



Uhlí na Ostravsku. Výstava zahájena
Výstava o  historii hornictví 
a  o  činnosti Klubu přátel hor-
nického muzea v Ostravě pro-
bíhá v  těchto dnech v prosto-
rách slezskoostravské radnice.

Výstavu nazvanou Uhlí na Ostrav-
sku - činnost a tradice Klubu přátel 
hornického muzea v  Ostravě, spo-
lečně zahájili v  úterý 15. listopadu 
starostka MVDr. Barbora Jelonková 
a předseda klubu Ing. Petr Rojíček. 
Ten připomenul, že Klub přátel hor-
nického muzea v  Ostravě funguje 
již 28 let, má pobočky v  Ostravě, 
Karviné a v Havířově a může se pochlubit bo-
hatou činností. „Jen přednášek o hornictví jsme 
uskutečnili přes pět stovek,“ konstatoval předse-
da Rojíček. Výstava, která obsahuje osmnáct in-
formačních panelů, je podle něj retrospektivou 
obsáhlých aktivit klubu, který má zhruba 250 

individuálních a deset kolektivních členů.
 „Jsem ráda, že jste se sešli v tak hojném počtu. 
Vždyť Slezská Ostrava je s černým uhlím bytost-
ně spojena,“ vítala přítomné starostka Jelonko-
vá. Ocenila, že mnozí návštěvníci výstavy přišli 
v tradičních hornických uniformách.

Jak připomněl člen Klubu přátel 
hornického muzea Karel Slíva, jen 
ve Slezské Ostravě působilo v  mi-
nulosti pět důlních společností, z je-
jichž daní byla mimo jiné vybudo-
vána i slezskoostravská radnice. Na 
prohlídku budovy radnice nakonec 
pozvala starostka Jelonková i účast-
níky vernisáže.
Výstava potrvá do 9. prosince a je 
volně přístupná v  úředních hodi-
nách.

/red/
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VERNISÁŽ. Starostka Barbora Jelonková spolu s místostarostkou Ivonou 
Vaňkovou a Petrem Rojíčkem zahajují výstavu v prostorách radnice.

HORNICTVÍ. Uniformovaní členové klubu na vernisáži. Foto/ Jan Král

Openmindz360
opět ve Slezsko-
ostravské galerii
Malíř Marek Nenutil, používající umělec-
ký pseudonym Openmindz360, se po 
třech letech vrací do Slezskoostravské 
galerie.

Od 29. listopadu můžete posoudit, jak dlouhou 
cestu autor urazil od „Artpokalypsy“ instalo-
vané v galerii v roce 2013 k letošní „Existenz“. 
Možná ubylo barev, zato přibylo dynamic-
kých výjevů tvořených skupinami ponurých 
postav s  více či méně skrytými významy. Na 
plátnech se mísí témata a  motivy z  různých 
časových období. Vzniká panoptikum, které je 
někdy groteskou, někdy thrillerem a někdy ab-
surdním dramatem. Galerista Richard Adam 
o jeho tvorbě řekl: „Jeho obrazy jsou o součas-
ném světě, o  násilí v  něm, o  bezvýchodnosti 
situací. Ale zároveň i o naději.“
Marek Nenutil se věnuje nejen dynamické fi -
gurativní malbě, ale také tvorbě objektů a  in-
stalací. Ilustruje knihy a  časopisy, dekoroval 
desítky interiérů a exteriérů po celé České re-
publice a nevyhýbá se ani textilnímu designu.
Tvorbu Marka Nenutila můžete ve Slezsko-
ostravské galerii vidět do 6. ledna příštího roku.

Věra Vahalíková

Pozvání na koncert
ve slezskoostravské radnici
V  době adventního času přináší Ensemble FLAIR hudební mozaiku, která je symbiózou 
zhudebněných legendárních veršů slezského barda Petra Bezruče, kreací valašského básní-
ka Josefa Kaluse, Moravské lidové poezie Leoše Janáčka i autorských skladeb Jana Rokyty; 
to vše v  nově střiženém kabátku nadžánrového zpracování lidové melodiky. Nebudou sa-
mozřejmě chybět ani intermezza spějící 
k  době adventní i  dlouho očekávaným 
velkým svátkům příchodu Spasitele, jakož 
i temperamentní rytmy žírného Balkánu či 
táhlá lyrická balada o smolenském zámku 
a dívce do dřeva zakleté.
Ensemble FLAIR je kapela v  čele se zku-
šeným cimbalistou a  skladatelem Janem 
Rokytou ml., výraznou postavou souboru 
je také zpěvačka Klára Obručová, jedna 
z  nejlepších interpretek moravské lidové 
hudby. Flair však hranice Moravy ve své 
tvorbě a přístupu k ní přesahuje.
Poslední z  Cyklu komorních koncertů 
2016 se koná 13. prosince 2016 v obřadní 
síni slezskoostravské radnice v 19 hodin. 
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit 
od 29. listopadu ve Slezskoostravké gale-
rii (út - pá od 10:00 do 17:00 hod., poled-
ní přestávka od 11:30 do 12:30).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 
599 410 426 nebo 599 410 081.

Mikrokosmos
Mimořádný projekt

Projekt českých, 
polských a  ně-
meckých výtvar-
níků nazvaný 
Mikrokosmos 3 

se uskutečnil ve Slezskoostravské gale-
rii. Mimořádná výstava začala 21. října, 
skončila 18. listopadu.

Obdobné výstavy na stejné téma se dříve 
konaly v  Německu a  v  Polsku. Vernisáže ve 
Slezské Ostravě se bohužel účastnili jen pol-
ští a  čeští výtvarníci, němečtí se pro nemoc 
omluvili.

„Mikrokosmos mnozí z nás vidí velmi poetic-
ky, svět nás nepřestává udivovat, těšit a  sou-
časně děsit,“ řekla o  tématu výstavy polská 
výtvarnice Joanna Imielska.

/red/

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

Vás zve na koncert

13. prosince 2016 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Ensemble Flair

MIKROKOSMOS ZAHÁJEN. Čeští a polští výtvarníci během 
vernisáže ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král
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Daman pralesní
V ostravské zoologické zahradě se zabydlu-
je nový druh savce - blízký příbuzný slonů. 
Na rozdíl od sociálně žijících slonů je nový 
obyvatel zoo samotář s převážně noční ak-
tivitou a  poněkud menších rozměrů. Ve-
likostí je srovnatelný s  králíkem. Jedná se 
o unikátního damana pralesního.
Daman pralesní není novým druhem jen 
pro ostravskou zoo. Tento tajemný noční 
savec totiž není chován ani v  žádné ev-
ropské a  pravděpodobně ani světové zoo 
(mimo Afriku). Zoo Ostrava se podařilo 
získat dva páry těchto zvířat. Jeden je k vi-
dění v  noční expozici v  Pavilonu evoluce, 
druhý pobývá v  chovatelském zázemí. Da-
mani pralesní jsou málo známá zvířata - bý-

vají aktivní převážně v noci, navíc se zdržují 
v  korunách stromů. Víme, že se vyskytují 
v  lesích západní Afriky a že ve větvích ob-
ratně běhají a  skáčou. V  jejich jídelníčku 
převládají hlavně listy.

Šárka Nováková
tisková mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Vánoce všude kolem, vědomostní kvíz, 
prosinec během půjčování.
Vánoční ozdoby, výtvarná dílna, pondělí 
12. prosince od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek - setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Sněhuláčku v bílém fráčku, výtvarná dílna, 
pondělí 19. prosince od 15 do 16.30 hod.
Řeka čaruje, výstava fotografi í, prosinec 
během půjčování.
Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstavka knižních novinek 
a tipů na dárky, od 5. do 23. prosince.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Přáníčka, výtvarná dílna, úterý 6. prosince 
během půjčování.
Koleda, test pro děti, prosinec během 
půjčování.
Čarovné Vánoce, zábavné odpoledne s kni-
hou, prosinec během půjčování.
Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstavka knižních novinek 
a tipů na dárky, prosinec během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Knihovnické retro, výstava fotografi í k 95. 
výročí založení KMO, prosinec během 
půjčování.
Vánoční dílna, výtvarná dílna - vyrábíme 
vánoční ozdoby, každý čtvrtek od 13 do 15 
hod.
České Vánoce, poznávací test pro děti, 
prosinec během půjčování.
Osobnosti, jak je neznáte, turnaj pro do-
spělé čtenáře, prosinec během půjčování.
Nápověda pro Ježíška aneb Knížka pod 
stromeček, výstavka knižních novinek 
a tipů na dárky, od 5. do 23. prosince bě-
hem půjčování.
Arnošt Vašíček a záhady kolem, beseda 
pro osmáky a nejen pro ně, středa 7. pro-
since od 9.30 do 10.30 hod.
Dámský čtenářský klub, vánoční setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 14. 
prosince od 8.30 do 10.30 hod.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny

Klub českých turistů při SSK Vítkovice 
opět zve na tradiční „Novoroční výstup 
na haldu Ema“.
Výstup se koná 1. ledna 2017 od 9 do 13 ho-
din. Start je libovolný, turisté doporučují jít 
po žluté značce od Divadla Antonína Dvo-
řáka nebo od ZOO Ostrava.
Pro příchozí mají turisté přichystány od-
měny: kromě tradičního pamětního razítka 
a diplomu bude k prodeji také odznak Hal-
da Ema - ostravský Mount Everest.

Tradiční heřmanický lampionový průvod
Ve čtvrtek 10. 11. se u  ha-
sičské zbrojnice v  Ostravě 
Heřmanicích konal devátý 
ročník lampionového průvo-
du spojeného s  prohlídkou 
strašidel a pohádkových by-
tostí.

Akci pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Ostrava Heřmanice spo-
lečně s Mateřskou školou Požár-
ní a Dětským táborem A JE TO. 
Účast dětí s  rodiči byla hojná. 
Pro všechny bylo připraveno 
překvapení. Celý průvod vedl sv. 
Martin na bílém koni se svou družinou. Ces-
tou mohly děti spatřit krále s královnou, upí-
ry, kostlivce, čarodějnice i ježibaby. Dospěláci 
u čarodějnic ochutnávali Svatožabinské víno. 

Už teď se těšíme na příští desátý ročník. 

Za SDH Ostrava Heřmanice
Bc. Silvie Šeděnková

Krátce

Vítání dětí na radnici
Noví slezskoostravští občánci byli v rad-
nici městského obvodu přivítání v sobo-
tu 5. listopadu. Na obřad bylo rodiči při-
hlášeno celkem 21 dětí, slavnostní akt 
se tak konal během dne hned dvakrát.

Občánky obvodu slavnostně přivítala Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. Kulturní program si 
pro příchozí připravily děti z  MŠ Chrustova 
a MŠ Požární. Během slavnosti se rodiče dětí 
zapsali do kroniky městského obvodu, s dětmi 

jim zatím vypomohly studentky Střední zdra-
votní školy v Ostravě v sesterských uniformách. 
Pavlína Volná, referent agendy ohlašovny 
a matriky, pak obdarovala rodiče dětí upomín-
kovými předměty, které pro ně městský obvod 
již tradičně připravuje. Rodiče si tak v igelitové 
tašce se znakem Slezské Ostravy odnášeli pa-
mětní knížku, dětské příbory, hračku z chráně-
ných dílen i bryndáček.

/red/

VÍTÁNÍ. Slavnostní obřad se uskutečnil v sobotu 5. listopadu. Foto/ JK



S hlavou v oblacích
Věřili byste, že je možné 
mít hlavu v oblacích a při-
tom stát nohama pevně 
na zemi? Já bych nevěři-
la. Buď jedno, nebo druhé. 
Ale zažila jsem to! Vydali 
jsme se na dobrodružnou 
výpravu do oblak!!!

Jelikož je cesta do oblak dlou-
há a  namáhavá, vyrazili jsme 
už v pátek 28. 10. a naplánova-
li přestávku na hradě Sovinci. 
Odpočinout si potřebovali jak 
výletníci, tak náš úžasný čer-
vený autobus. Díky spojení 
dvou organizací Orange dra-
gons a  Dětského tábora A  JE 
TO, jsme mohli využít autobu-
sovou dopravu, a tak byla cena pro účastníky 
nižší. Dojeli jsme na Dolní Moravu a  druhý 
den plni síly a elánu jsme se vypravili směrem 
vzhůru do oblak. Člověk by řekl, že Stezka do 
oblak bude krkolomná a  náročná, ale kupo-
divu není. Ať už půjdete celou cestu pěšky, 
nebo se necháte vyvést lanovkou, obě varianty 
zvládnou i děti. A protože to byl hlavně výlet 
pro děti, měli jsme jich sebou nepočítaně, a ve 
zdraví jsme je dovedli tam, i zpět.

Celý víkend jsme zakončili prohlídkou Pradě-
dovy galerie.
Tato akce byla částečně fi nancována z  roz-
počtu statutárního města Ostravy a  měst-
ského obvodu Slezská Ostrava.

Za Orange dragons
Radovan Šugar

a za Dětský tábor A JE TO
Bc. Silvie Šeděnková
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Základní  škola  Pěší  Vás zve 
dne 8. 12. 2016 od 16 hodin 
do sálu restaurace Prostor

na

Vánoční jarmark
s Mikulášskou zábavou

Program:

Vystoupení žáků ZŠ Pěší
Prodej vánočních výrobků
Kresba portrétů
Malování na tvář
Vánoční punč
Občerstvení

Změny na
Keltičkově ulici
V  rámci zvýšení bezpečnosti u  dětského 
hřiště byl omezen průjezd na Keltičkově 
ulici, kde je nyní částečně zaveden jedno-
směrný provoz. Jde o dílčí opatření, celá 
situace ještě bude detailně řešena.

/red/

Bez přilby a pod vlivem alkoholu
Zraněného motocyklistu bez přilby zastavili 28. října 2016 strážníci ve Slezské 
Ostravě. Motorka, kterou 27letý muž řídil, neměla registrační značku. Řidič byl 
navíc pod vlivem alkoholu. Motorkáře s krvavým zraněním v obličeji si hlídka 
městské policie povšimla krátce před polednem. Výzvy strážníků k  zastavení 
muž naštěstí ihned uposlechl. Dechová zkouška prokázala téměř 1,5 promile 
alkoholu. Celou událost si následně k dalšímu šetření převzala Policie ČR.
Připraveny pomáhat
První desítka z  celkem 66 nově zakoupených Senior linek z projektu Ostra-
va - „Senior linka“ 2016 fi nancovaného Ministerstvem vnitra za spoluúčasti 
statutárního města Ostravy již plní svou úlohu. Také zbývající zařízení budou 
v co nejkratším možném čase instalována. Projekt spočívající v zavedení nou-
zových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob 
běží již více než 6 let. Za toto období byla tlačítka Senior linky aktivována 
v  bezmála 1200 případech. Ve zhruba 150 událostech šlo o  zdravotní kom-
plikace, které osobu ohrožovaly na zdraví či životě a bylo tak nutné přivolat 
lékařskou pomoc. V šesti případech bylo potřeba přivolat Policii ČR z důvodu 
pohybu podezřelé osoby.

Městská policie
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zákaznická linka: 848 100 700
e-mail: info@ovak.cz
www.ovak.cz

VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU A KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?
PROVEDEME ROZBOR VODY?

VYČISTÍME KANALIZACI?
VYVEZEME SEPTIK?

■ Nabízíme Vám k prodeji v ul. Na Baranovci, Slezská Ostrava, zděnou, výborně zabezpečenou garáž, 20 m2 s elektřinou.
Cena 79 000 Kč vč. provize a právních služeb. C21 BG Reality, bgreality@century21.cz, 776 772 211, www.century21.cz

■ Psí salon, stříhání psů, koupání i velkých a venkovních plemen, i v zimě, maso syrové od 25,-Kč!!! 8 - 15,30 h, objednávky tel. 732956743
■ Kosmetické studio Modrá oáza nabízí komplexní ošetření pleti, galvanickou žehličku, ultrazvuk, relaxační masáže, dárkové poukazy!

Poliklinika Modrý pavilon, 604 166 425, Drahomíra Fikáčková
■ Koupím starou vzduchovku i nefunkční. Tel.: 604 107 708
■ Koupím starou motorku JAWA, ČZ, Stadion apod. značky i nepojízd-

nou a bez dokladů. Tel.: 604 107 708

■ Koupím staré vánoční ozdoby i lucerničky/světlušky. Tel.: 604 107 708
■ Koupím auto vyrobené před rokem 1986 i bez dokladů.

Tel.: 604 107 708

Inzerce


