
Kamila Paloncyová
Reprezentantka a mistryně republiky s hokejkou

Likvidace nebezpečných stromů
Tři nebezpečné stromy zlikvidovali hasiči 
v Kunčicích na ulici Serafínově v pátek 
3. února.

„Vzrostlé nakloněné stromy hrozily pádem na 
vozovku, elektrické vedení i rodinný dům. Na 
nedobrou situaci nás upozornil pan Moldřík 
během jednání zastupitelstva,“ řekla starostka 
městského obvodu MVDr. Barbora Jelonková. 
Vedení radnice po zasedání zastupitelstva za-
čalo situaci řešit.
Protože stromy rostly na soukromém pozem-
ku, byl k zákroku zapotřebí také souhlas vlast-
níka. „Naštěstí jsme se s majitelem domluvili 
rychle a  bez problémů,“ ocenil majitelovu 

vstřícnost radní Petr Svačinka, který majitele 
pozemku kontaktoval a zařídil rovněž povole-
ní potřebné ke kácení stromů.
Na místo vyjeli s  dvojicí vysokozdvižných 
plošin hasiči z  Integrovaného výjezdového 
centra Slezská Ostrava, spolupráci hasičů za-
řídil radní Luděk Volný. Hasiči museli na ulici 
Serafínově omezit během zákroku provoz, li-
kvidace stromů trvala několik hodin. O  bez-
pečnost během akce se postarala také Městská 
policie Ostrava. Na celou záležitost dohlížela 
paní starostka Jelonková tak, aby se vše vyře-
šilo ke spokojenosti občanů.

/red/
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Tolik let oslavila paní 
Františka Pavlasová

více na str. 3100

Zajímavé osobnosti Slezské

Ve svých 21 letech patří k  nepřehléd-
nutelným postavám ženského fl orbalu. 
Jako hráčka klubu 1. SC Tempish Vítko-
vice atakuje vrchní příčky ligové tabul-
ky, je úspěšnou reprezentantkou České 
republiky. Žije ve Slezské Ostravě, loni 
v  prosinci byla městským obvodem 
Slezská Ostrava oceněna za vzornou re-
prezentaci obvodu.

Když jsem si o  vás zjišťoval informace ze 
světa fl orbalu, zjistil jsem, že jednou vás 
uvádějí jako hráčku v útoku, jindy zase jako 
hráčku v obraně. Jak to tedy vlastně s vámi 
je?
Od začátku mé fl orbalové kariéry, tedy od 
svých jedenácti let, jsem vždy hrávala v útoku. 
Do obrany jsem šla maximálně v  situacích, 
kdy bylo třeba pomoci v  nějakých nižších 
soutěžích. Ale na loňském mistrovství světa 
ve Finsku se vše změnilo. Potřebovali někoho 
do obrany, volba padla na mne. Byla to moje 
velká premiéra. Když potom viděl můj klu-
bový trenér, jak jsem si vedla v reprezentaci, 
hned mne také postavil do obrany. V obraně 
nyní nastupuji pravidelně, dokonce si myslím, 
že mi post více sedí.
Je ve fl orbale velký rozdíl mezi obranou 
a útokem?
To tedy ano. V  obraně má člověk více času, 
míček má na hokejce mnohem déle a  také 
musí mnohem více tvořit hru. To v  útoku, 

zejména v reprezenta-
ci nebo s  těžším sou-
peřem, máte tak ma-
ximálně sekundu na 
to, abyste se rozhodli, 
co s  míčkem uděláte. 
V obraně jsem si zpo-
čátku musela zvykat, 
ale jde to.

Shrňme si vaše nej-
větší fl orbalové úspě-
chy. Jste dvojnásob-
nou mistryní České 
republiky, hrajete za 
reprezentaci, dvakrát 
na mistrovství svě-
ta…

Poprvé na mistrovství světa, v  roce 2014 
v  Polsku, jsem hrála ještě za juniorskou re-
prezentaci. Vyhrály jsme tehdy bronzové me-
daile. V roce 2016 ve Finsku jsem hrála už na 
mistrovství světa žen. Skončily jsme čtvrté. 
Loni jsem také absolvovala akademické mis-
trovství světa žen v  Portugalsku. Na turnaji, 
kde mohly hrát pouze studentky vysokých 
škol, jsme obsadily třetí příčku. Přivezly jsme 
bronzové medaile.

Pokud jde o ženskou reprezentaci, je pro ni 

čtvrté místo na mistrovství světa úspěchem, 
nebo neúspěchem?
Jednoznačně úspěchem. Ještě před nějakými 
šesti lety hrávala ženská reprezentace o  sed-
mé místo s  Japonskem. Od té doby šla re-
prezentace hodně nahoru, i když rozdíl mezi 
námi a prvními třemi top týmy je stále velký. 
I když, právě Finsko, které spolu se Švédskem 
a  Švýcarskem do nejsilnější trojky patří, se 
nám nedávno podařilo porazit. Šance na me-
daili na mistrovství světa určitě je.

(pokračování rozhovoru na straně 6)

KAMILA PALONCYOVÁ. Reprezentantka ze Slezské Ostravy. Foto/ Jan Král

KÁCENÍ. Hasiči zasahují na Serafínově ulici. Foto/ Jan Král



Odborníci pomáhají dětem přímo na školách
V  září 2016 od-
startoval nový 
tříletý projekt 
s t a t u t á r n í h o 
města Ostrava. 
Projekt „Rozvoj 
rovného přístupu 
ke vzdělávání ve 
městě Ostrava“ je 
zaměřen na pod-
poru vzdělávání 
stávajících žáků 

základních škol ve městě Ostrava ohroženým 
školním neúspěchem, zejména žáků ze socio-

ekonomicky znevýhodněného a kulturně od-
lišného prostředí.
V městském obvodu Slezská Ostrava jsou do 
projektu zapojeny základní školy: ZŠ Chrus-
tova 24, ZŠ Pěší 1 a  ZŠ Bohumínská 72. Na 
těchto školách byla posílena školní poraden-
ská pracoviště o školní psychology, speciální 
pedagogy, sociální pedagogy a školní asisten-
ty. Odborníci mají žákům pomoci snadněji 
zvládat povinnou školní docházku a  tím do-
sahovat lepších výsledků ve vzdělávání žáků, 
působit v  oblasti primární prevence riziko-
vého chování dětí a  mládeže, utužovat tříd-

ní kolektivy a celkově přispívat ke zdravému 
fungování školního prostředí. 
Projekt je financován z  Evropských struk-
turálních a  investičních fondů (OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České 
republiky a spolufinancován z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy.
Více informací o projektu naleznete na webo-
vých stránkách: 
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/ 
vzdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu

Ing. Roman Goryczka, 
místostostarosta

Dětský tábor A JE TO získal další grant 
díky soutěži společnosti ArcelorMittal Ostrava
Ostravská huť ArcelorMittal společně 
se svými dceřinými společnostmi kaž-
dý rok podporují neziskové organizace 
v  Moravskoslezském kraji zaměstna-
neckými granty. Projekty do grantového 
řízení přihlašují sami zaměstnanci huti, 
kteří s organizacemi spolupracují. 

V  loňském ročníku zaměstnaneckých gran-
tů společnosti ArcelorMittal Ostrava podali 
pracovníci huti a  jejich dceřiných společnos-
tí celkem 101 žádostí. Uspělo 41 projektů. 

Každý přihlášený projekt mohl zís-
kat částku od 5 000 do 30 000 ko-
run. Mezi vítězné organizace za rok 
2016 patřil i  Dětský tábor A  JE TO 
z  Heřmanic, který za získaný pří-
spěvek pořídil elektrický invalidní 
vozík pro jednu ze svých pravidel-
ných účastnic, Míšu Kulhánkovou, 
a  letos získal od společnosti dalších 
10 tisíc korun navíc díky soutěži 
pořádané na facebookovém profilu 
ArcelorMittal Ostrava.

V lednu vyhlásila ArcelorMittal Os-
trava na svém profilu na Facebooku 
soutěž o dodatečný grant v hodnotě 
10 tisíc korun. Do soutěže se zapo-
jilo celkem 12 z projektů, které od 
huti dostaly zaměstnanecký grant 
v  minulém roce. Soutěž trvala 
14 dní a  zapojit se mohl každý ná-
vštěvník stránky. Vítěznému pro-
jektu stačilo získat nejvíce „to se mi 
líbí“ u své zveřejněné fotografie.
„Na začátku července jsme invalid-
ní vozík předali Míše Kulhánko-
vé, která na tábor jezdí pravidelně 

několik let. Příspěvek získaný díky soutěži na 
profilu společnosti využijeme k  financování 
asistentky pro Míšu. Velice děkujeme Džamile 
Godulové, která projekt přihlásila do progra-
mu zaměstnaneckých grantů a celé společnos-
ti ArcelorMittal Ostrava. Bez jejich podpory 
by to nebylo možné,“ říká Bc. Silvie Šeděnko-
vá z Dětského tábora A JE TO.
Za ArcelorMittal Ostrava přejeme Míše krás-
né zážitky a věříme, že s asistentkou bude její 
každoroční táborový pobyt ještě krásnější 
a zábavnější.

Barbora Černá Dvořáková, 
mluvčí ArcelorMittal Ostrava

Blahopřání městského obvodu profesoru Janu Hališkovi
Vedení městského obvodu gratulu-
je prof. Mgr. Janu Hališkovi ze Slez-
ské Ostravy k jeho 75. narozeninám, 
které oslavil 14. února 2017.
Profesor Hališka dlouhá léta spolupracuje se 
slezskoostravskou radnicí při zajišťování cyk-
lu koncertů pořádaných v  obřadní síni slez-
skoostravské radnice.
Pan profesor je však především významným 
českým violoncellistou a  hudebním pedago-
gem, působil a  vystupoval v  mnoha zemích 
světa včetně USA, Kanady nebo v  Jižní Ko-
reji. Své manažerské schopnosti uplatnil jako 
ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava i  me-
zinárodního hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy. Celý svůj život žije Jan Hališka ve 
Slezské Ostravě.

Vedení městského obvodu přidává k blahopřání i své poděkování za vše, co pan profesor 
Hališka pro Slezskou Ostravu nezištně a s velkou trpělivostí a pílí dělá.

Vedení městského obvodu Slezské Ostravy
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GRATULACE. Vedení městského obvodu blahopřeje profesoru Janu Hališkovi k jeho významnému životnímu jubileu. Foto/ JK

VÍTĚZSTVÍ. Projekt na pomoc Míši Kulhánkové uspěl 
v soutěži ostravské huti. Foto/ archiv



(Ne)podstatné maličkosti
Když jsem před 
více než dvěma 
lety nastupoval 
na radnici Slez-
ské Ostravy, měl 
jsem hlavu plnou 
plánů, co všech-
no je třeba udělat, 
změnit, přebudo-
vat a  vybudovat. 
Mám teď na my-

sli spíše věci hmatatelné, jako jsou opravené 
budovy, nové stavby sloužící ku prospěchu 
obyvatelstva, nová hřiště, kulturní zařízení 
atd. Jistě chvályhodné plány a asi se mnou bu-
dete souhlasit, že by takto přemýšlelo každé 

„nové koště“, které nastoupí do nového pro-
středí. Je zde však něco, co mě hnalo do poli-
tiky ještě víc. Ptáte se co? Změnit myšlení lidí. 
A to na obou stranách pomyslné barikády. Jak 
trefně řečeno, protože hlavní myšlenkou bylo, 
spíše tuto pomyslnou barikádu zbourat, roz-
bít a odstranit. Sám jsem totiž před několika 
málo léty pociťoval ten propastný rozdíl mezi 
občanem a  radnicí. Vnímal jsem onu pomy-
slnou barikádu, kterou překonat byl, pravda, 
někdy nadlidský výkon. Proč, ptal jsem se 
mnohokrát sám sebe. Vždyť ti lidé na radni-

ci mají být vlastně mou prodlouženou rukou, 
mými vyslanci do světa legislativních procesů, 
mými obhájci a  žalobci zároveň. Proto jsem 
šel přece k  volbám, proto se tomu říká de-
mokracie. Tak proč se se mnou nikdo nebaví, 
proč mám pocit, že svými dotazy či problémy 
spíše otravuji, nežli podněcuji k práci? Vždyť 
nechci nemožné a zázraky. Chci jen, aby se ře-
šily faktické problémy, aby se narovnávaly ne-
pravosti a dělaly věci jednoduše a koncepčně.
Proto jsem za jednu z nejdůležitějších věcí po-
važoval přiblížit zase radnici k občanům. Ote-
vřít ji a dát jasně najevo, že jsme tou prodlou-
ženou rukou občana, jsme jeho průvodcem 
mnohdy nesmyslnou byrokracií, že jsme jeho 
obhájcem a žalobcem. Že jsme připraveni ře-
šit i rádoby maličkosti, které by někdo mohl 
pokládat za zcela nepodstatné. Ale neskládá 
se on život právě z  (ne)podstatných malič-
kostí? Nejsou to právě zdánlivé maličkosti, 
které skládají mozaiku, vykreslující v  koneč-
ném důsledku celkový obraz, vyjadřující ko-
nečnou spokojenost či nespokojenost? A  je 
vlastně úplně jedno, jestli se jedná o zastávku, 
která vlastně ve slotě neposkytne čekajícímu 
ochranu, protože ji vymyslel člověk, který asi 
nikdy na zastávce nestál, nebo suchý strom, 
který by mohl spadnout, odkrytý kanál, pa-

dající omítka, přetížená silnice, moc stromů, 
nepropouštějících slunce či málo stromů, 
chránících před jeho žárem. Jde prostě o ko-
munikaci, o dialog. Jde o to, naslouchat. 
Jsem rád, že se současné vedení radnice na-
slouchat naučilo. Sám za sebe mohu s čistým 
svědomím prohlásit, že jsem doposud nikoho 
s  jeho podnětem, nápadem, stížností či kriti-
kou neodmítnul. A jsem přesvědčen, že stejně 
tak i mí kolegové. Všichni jsme zveřejnili svá 
telefonní čísla a e-mailové adresy, na kterých 
jsme Vám, občanům, k dispozici. Je jen na Vás, 
abyste je využili. A tady je třeba změnit myš-
lení i na druhé straně pomyslné barikády. Je 
naprosto kontraproduktivní, pokud je někdo 
s něčím nespokojen, nebo má nápad či pod-
nět, ale nechá si jej pro sebe, maximálně pak 
pro diskusi u piva a zdůvodní si to tím, že je 
to stejně vlastně jedno, protože se tím nikdo 
nebude zabývat. Omyl. Bude se tím zabývat, 
protože od toho tady je. Osobně jsem rád, že 
se myšlení občanů pomalu mění a  že těch 
podnětů přibývá, ale pořád si myslím, že by 
jich mohlo být více. Potřebujeme mít zpětnou 
vazbu, protože jen tak budeme moci řešit i ty 
zdánlivě (ne)podstatné maličkosti.

Luděk Volný 
radní městského obvodu Slezská Ostrava

Paní Františka Pavlasová oslavila 100 let
V Domově pro seniory Kamenec osla-
vila 100 let paní Františka Pavlasová. 
Gratulovat jí přišli starostka městského 
obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora 
Jelonková, místostarosta Mario Lyčka a 
radní Luděk Volný.

Všichni popřáli paní Pavlasové mnoho zdra-
ví a pohody do dalších let, jménem obvodu 
dostala paní Pavlasová kytici a dárkový koš 
s blahopřáním. Blahopřát přišel oslavenkyni 
také ředitel Okresní správy sociálního zabez-
pečení Ostrava Ing. Michal Ztratil s kolegyní. 
Součástí blahopřání oslavenkyni byla i infor-
mace, že ze zákona se lidem, kteří dosáhli sto 
let věku, automaticky zvedají důchody o dva 
tisíce korun měsíčně.
„Moc vám děkuji, jsem tady velmi spokojená,“ 
svěřila se jubilantka gratulantům. Dodala, že 
je stále pilnou čtenářkou nejenom denního 
tisku. A o dění kolem sebe se velmi zajímá.
Františka Pavlasová se narodila 1. 2. 1917. 
Vychovala se svým manželem jednu dceru.

„Stále má velmi ráda poslech hudby. Proto-
že je spíše introvertní povahy, těší ji zejmé-
na návštěvy její rozvětvené rodiny. Nejraději 
vzpomíná na své působení v Sokole. I přes 
úctyhodný věk si stále udržuje dobrou náladu 

a optimismus, což jí všichni můžeme jen závi-
dět,“ řekla o oslavenkyni Ing. Šárka Kutějová 
z Domova pro seniory Kamenec.

/red/

Sdělení uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu 
pro ÚMOb Slezská Ostrava
V návaznosti na nově vydaný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek Rada městského obvodu Slezská Ostrava schválila 
novou Směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek (svým 
usnesením č. 2560/RMOb-Sle/1418/48 ze dne 30. 11. 2016) v pod-
mínkách městského obvodu Slezská Ostrava. S účinností od 12. 12. 
2016 již budou veškeré veřejné zakázky malého rozsahu uveřejněny 

na profilu zadavatele a nebudou se vyzývat písemnou výzvou k po-
dání nabídky konkrétní obchodní společnosti s výjimkou specific-
kých veřejných zakázek.

Internetové stránky zadavatele: http://www.slezska.cz/cs

Adresa profilu zadavatele: https://vz-slezska.ostrava.cz/
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100 LET. Jubilantce přejí Michal Ztratil, místostarosta Mario Lyčka, radní Luděk Volný, 
starostka Barbora Jelonková a Šárka Černochová z okresní zprávy sociálního zabezpečení /zleva/. Foto/ JK
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Zprávičky ze škol

Karneval a Podmořský svět

Týden zdravé výživy

Zámostníčci lyžují

Přišel i Hopsalín

Lyžování na Vaňkově kopci i na Bílé

Chobotnice, mořské panny, piráti, Nemo a mno-
ho dalších podmořských bytostí si společně za-
tančili a  zazpívali na každoročním karnevale, 
tentokrát na téma Podmořský svět, který pořádá MŠ Koblov. Na začátku si 
všechny děti společně se svými učitelkami, které se v tu chvíli rovněž pro-
měnily v mořské bytosti, zatančily taneček a o další úžasnou podmořskou 
zábavu se soutěžemi se postaral Klaun Hopsalín. Nechybělo výborné občer-
stvení a tombola. Nálada a atmosféra byla výborná a už se všichni těšíme na 
příští karneval.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Od 23. do 27. 1. proběhl v naší škole týden za-
měřený na zdravou výživu. V pondělí měly děti, 
které se do týdne zdravé výživy zapojily, přinést 
ovoce nebo zeleninu na výstavku a následnou ochutnávku.  Ty nejšikovněj-
ší doma vypracovaly i  referáty na téma Jak jíst zdravě. V  průběhu celého 
týdne jsme o zdravé stravě besedovali, luštili jsme na toto téma křížovky, 
odpovídali na kvizové otázky a soutěžili ve skupinkách. Také jsme poznávali 
potraviny podle chuti a vůně. Děti si vyrobily talířek se zdravými jídly, či 
zdravý jídelníček na celý den. Všechny aktivity byly bodovány a následně 
vyhodnoceny. Ty nejlepší si odnesli zdravé a chutné odměny.

Vychovatelky ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková

V  týdnu od 30. ledna – 3. února si děti z  MŠ 
Zámostní a MŠ Koblov vyzkoušely sjezdovku 
v Pálkovacích. Zúčastnily se totiž kurzu Usmě-
vavého lyžování. Počasí celý týden malým lyža-
řům opravdu přálo – mrzlo, sněžilo i svítilo slu-
níčko -  prostě zima jako z pohádky. Děti se pod 
vedením zkušených instruktorů učily ovládat lyže i lyžařský vlek. O všechny 
bylo dobře postaráno, každý den na ně čekal teplý čaj i svačinka, při které si 
na chvilinku všichni odpočinuli mezi dalším lyžováním. Celý týden velice 
rychle utekl. Poslední den, v pátek, děti čekal „velký“ závod, kde malí lyžaři 
všem ukázali, co se za týden na svahu naučili. Děti se na tento „velký“ zá-
vod těšily, především proto, že se svým lyžařským uměním mohly blýsknout 
před rodiči, prarodiči i  sourozenci, kteří je přišli povzbudit. Všichni malí 
lyžaři si domů odnášeli medaili a spoustu krásných zážitků.

Kolektiv MŠ Zámostní

Dne 14. ledna se v  dopoledních a  odpoledních 
hodinách konal v kulturním domě v Ostravě – 
Heřmanicích karneval pravidelně pořádaný MŠ 
Požární a  MŠ Chrustova. Akcí nazvanou „Po-
hádkový karneval“ nás provázel klaun Hopsa-
lín. Děti a  jejich rodiče popustili uzdu své fan-
tazii a projevili kreativitu, když přišli nastrojeni v krásných maskách. Spo-
lečně se tančilo, soutěžilo a všichni se bavili. Děkujeme všem zúčastněným 
za vytvoření příjemné atmosféry a moc se těšíme na další společnou akci!

Za MŠ Požární a MŠ Chrustova - Bc. Silvie Šeděnková

V letošním roce jsme nabídli dětem v týdnu od 
16. do 20. ledna výjezdový lyžařský kurz pro 
mladší žáky do SKI areálu Vaňkův kopec. Ten-
to svah je vhodný pro začátečníky i pokročilejší lyžaře. Kopec byl špičkově 
upraven, počasí nám přálo, teplota vzduchu se pohybovala kolem -5 stupňů 
a nefoukal vítr. Sluníčko se na nás přišlo podívat až poslední den, kdy jsme 
si ověřili, kolik jsme se toho naučili při závodech. Nebylo důležité vyhrát, 
ale projet všechny branky, protože to byl cíl celého kurzu. Pokročilí lyžaři si 
vylepšili lyžařský styl a začátečníci se naučili jezdit v obloučcích. Nyní může 
všech 52 dětí, které se na kurz z naší školy přihlásily, směle vyrazit s rodiči 
na hory.
Žáci druhého stupně (převážně 7. ročník) absolvovali svůj lyžařský výcvik 
v  rámci ozdravného pobytu ve Ski areálu na Bílé v  Beskydech. Tato akce 
byla organizována za finanční podpory statutárního města Ostravy. První 
týden ozdravného pobytu (30.1. - 3.2.) kluci a holky lyžovali a učili se na 
snowboardu. Mnozí šli v tomto týdnu poprvé v životě na kotvu. A to fakt pro 
některé začátečníky lyžaře nebo snowboarďáky není snadné. Ale zkoušeli 
to zas a znova a ono to nakonec šlo... Měli jsme štěstí na počasí, sněhu bylo 
dosti, ubytování a vše ostatní super, takže dětem ani nevadilo, že se musí na 
ozdravném pobytu taky učit!

Vedoucí lyžařského kurzu a ozdravného pobytu 
Mgr. Vladimíra Rutarová a Mgr. Liana Svobodová

MŠ Koblov

ZŠ Pěší

MŠ Zámostní

MŠ Požární

MŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská

VAŇKŮV KOPEC. Děti vyprecizovaly své lyžařské umění. Foto/ archiv

Děti a talířky se zdravými jídly v ZŠ Pěší. Foto/ archiv

Proměna dětí v mořské bytosti. Foto/ archiv Medaile a krásné zážitky pro všechny. Foto/ archiv

MŠ Koblov
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Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů (přistavová-
ní probíhá během celého dne) ukládejte jen 
velkoobjemový odpad z  domácností, nepře-
plňujte je a  neukládejte do nich nebezpečný 

odpad a elektroodpad, jež lze bezplatně uložit 
do některého z 12 sběrných dvorů OZO Ost-
rava s.r.o. Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.ozoostrava.cz nebo na 

bezplatné telefonní lince 800 020 020.

Kontejnery na objemný odpad z domácnos-
tí nejsou určeny pro podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 3. 4. do 12. 4. 2017

3. dubna
Slezská 
Ostrava

Bernerova mezi č. 14 - 16

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou

Zapletalova u domu č. 10

Miloše 
Svobody

křiž. s ul. Klímkovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 53

Šachetní křiž. s ul. Na Juřince

Bronzová u domu č. 14

8. března vedle domu č. 14

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

4. dubna
Antošovice Antošovická u křiž. s ul. Lopuchovou 

Koblov Antošovická křiž. s ul. U Štěrkovny 
(u kont. na separovaný odpad) 

Lamař křiž s ul. Koblovskou

Antošovická u samoobsluhy

K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou

Antošovická U Nové šachty

Žabník křiž. s ul. Pobřežní

Podsedliště křiž. s ul. k býv. kasárnám

Blatouchová naproti č. 272

5. dubna
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

Olešní křiž. s ul. Zemanskou

Klidná křiž s ul. Slunečnou

Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou

U Jeslí u domu č. 12

Švédská parkoviště u samoobsluhy

Hladnovská parkoviště u domů č. 73 - 75

Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

Keramická křiž. s ul. Vančurovou

6. dubna
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou

Banášova křiž. s ul. Vrbickou

Fišerova křiž. s ul. Marešovou

Parcelní křiž. s ul. Kladivovou

Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

Stožární křiž. s ul. Motýlovou

Najzarova naproti domům č. 50 - 52

Kubínova parkoviště mezi č. 58 - 56

10. dubna
Slezská 
Ostrava

Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem 
č. 40 - 48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 57 

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou

Zvěřinská u parčíku

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 60

11. dubna
Kunčice 
n. Ostravicí

Bednářská křiž. s ul. Sladovou

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou

U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Kunčičky Pstruží křiž. s ul. Nadační

Lorišova křiž. s ul. Osadní

Polní Osada křiž. s ul. Zdaru

Rajnochova u domu č. 199

Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

12. dubna
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu

Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Riegrova mezi č. 9 - 17

Slezská 
Ostrava

Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou

Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Koblov Na Tabulkách u křiž. s ul. Lucinkovou 
(u kont. na separovaný odpad)



Florbalový úspěch ZŠ Pěší
ZŠ Pěší slavila v  lednu sportovní úspě-
chy. Dne 30. ledna se děvčata 4. a 5. roč-
níku zúčastnila krajského finále turnaje 
THINK CUP ve florbalu.

Naše děvčata ohromila své soupeřky nejen 
předvedenou hrou, ale i  zbrusu novými 
školními dresy. Musíme uznat, že to v  nich 
našemu týmu opravdu slušelo. Náš tým 
předvedenou hrou tak zabodoval, že z  toho 
nakonec bylo krásné 3. místo. Z  turnaje si 
naše dívky odvezly medaile a pohár a my jim 
ještě jednou blahopřejeme.

Mgr. Markéta Hlinková, ZŠ Pěší

(pokračování rozhovoru ze strany 1)
Florbalu neznalé čtenáře jistě překvapí čísla 
návštěvnosti. V play off hrajete před několi-
katisícovým publikem. To je florbal tak po-
pulární?
Na ženský florbal chodí během sezóny na ligu 
do Vítkovic průměrně sto fanoušků, na lepší 
soupeře i čtyři stovky. A to už jsou pak hodně 
slyšet. Superfinále, které se hraje v pražské O2 
areně, sleduje až sedm tisíc diváků. Na muže 
chodí dokonce kolem deseti tisíc. Hrát před ta-
kovým obecenstvem, to už je opravdu zážitek.

Hrajete florbal deset let, umíte porovnat, jak 
popularita tohoto sportu vzrůstá?
Před deseti lety u nás florbal prakticky začínal. 
Nyní obrovsky roste členská základna, údajně 
nejvíce ze všech sportů v republice. Florbal se 
stal také populárním sportem na základních 
školách. Když jsem chodila do základní školy 
já, zahráli jsme si tak jednou za rok. Teď, pokud 
vím, se hraje skoro všude a skoro pořád. O po-
čtech diváků, které na florbal chodí, jsme se 
už bavili. To samozřejmě také nebývalo. Takže 
florbal je na velkém vzestupu.
Čím si jeho oblíbenost vysvětlujete?
Především je florbal levný sport. Stačí sálové 
boty, hokejka a dítě může jít hrát. Je to jedno-
duché. Většina jiných sportů je finančně mno-
hem náročnější.
Jako reprezentantka máte určitě nějakou 
speciální hokejku.
Mám hokejku za zhruba tři a půl tisíce korun, 
ale to už je jedna z vůbec nejdražších. Běžně 
stačí hokejka do tisíce korun. Jen by si rodiče 
měli dát pozor na délku hokejek, které dětem 

kupují. Probírali jsme tento problém nedávno 
s trenéry. Stěžují si, že drtivá většina rodičů ku-
puje dětem hokejky zbytečně velké a děti pak 
hokejky špatně drží.
Vzpomínám si, že když jsem byla mladší, těšila 
jsem se, jakou zase na Vánoce dostanu od rodi-
čů hokejku. Dnes je všechno jinak – o veškeré 
vybavení se mi stará klub.
Když už zmiňujete klub, jak si nyní vede 
ženský tým 1. SC Tempish v lize?
Jsme na prvním místě. A zrovna minulý týden 
jsme vyhrály Pohár České pojišťovny. V klubu 

hraji od svých patnácti let, 
už dvakrát jsme byly mist-
ryněmi ČR. Ligové zápasy se 
hrají každý víkend, pokud je 
reprezentační pauza, dohrá-
váme zápasy i  během týdne. 
Během týdne se také hraje 
play off, program je poměrně 
časově náročný.
A  co dělá florbalová mist-
ryně, když zrovna nehraje 
florbal?
Studuji fyzioterapii na Lé-
kařské fakultě Ostravské uni-
verzity. Mám štěstí, že mi ve 

škole vycházejí všichni vstříc. Stejné to bylo 
i na gymnáziu, ale protože bylo sportovní, tak 
se sportovními povinnostmi se automaticky 
počítalo. Teď jsem třeba během mistrovství 
světa chyběla ve škole celé tři týdny, ale vše 
jsem mohla dohnat. Dříve jesm dokonce pře-
mýšlela, že bych studovala medicínu. To bych 
ale musela florbal omezit, což jsem nechtěla. Se 
studiem fyzioterapie jsem moc spokojená. Je 
skvělé, jak se mi daří skloubit studium a sport.
Máte vůbec čas se ještě vě-
novat něčemu dalšímu?
No, upřímně řečeno, trénink 
mám čtyřikrát týdně, o  ví-
kendu zápas. Plus mám ještě 
individuální plán z reprezen-
tace, kdy musím zvládat ještě 
něco navíc… Ale když přece 
jenom vyjde čas, snažím se 
být s  kamarády nebo si pře-
číst zajímavou knížku. Hod-
ně nyní čtu knihy na téma 
osobního vzrůstu.

Ve Slezské Ostravě žijete celý život. Jste tady 
spokojená?
Bydlíme v  klidné čtvrti v  rodinném domě, 
na základní školu jsem chodila na Kamenec. 
Slezská je jedno z nejlepších míst v Ostravě. 
Tréninky míváme na Dubině, a  to se oprav-
du nedá se Slezskou srovnat. Z domu to mám 
kousek do parku, moc ráda chodím na pro-
cházky na haldu Emu. Mám to také pár kroků 
na Bazaly, kam mě taťka pravidelně celý život 
brával na fotbal na Baník. Už jsem se párkrát 
byla podívat na fotbal i na novém stadionu ve 
Vítkovicích, ale není to ono. Bazaly byly Ba-
zaly. Když Baník v roce 2004 vyhrál ligu, byla 
jsem na stadionu. Na to se zapomenout zkrát-
ka nedá.
Na sklonku loňského roku jste byla mezi 
oceněnými občany za dobrou propagaci 
Slezské Ostravy. Jaký to byl pro vás zážitek?
Byla jsem velmi překvapená. Oznámení jsem 
našla ve schránce, vůbec jsem s něčím tako-
vým nepočítala. Tak jsem vzala taťku a  šli 
jsme na slavnostní předávání ocenění na rad-
nici. Bylo to moc milé.

/jk/
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ZABODOVALY. Bronzové hráčky v nových dresech. Foto/ archiv

Kamila Paloncyová

 narozena v roce 1995 v Ostravě

 začínala v klubu FBC Ostrava, 
nyní 1. SC Tempish Vítkovice

 žije ve Slezské Ostravě, 
chodila do ZŠ Bohumínská

 dvojnásobná mistryně ČR v ženském 
florbale



Mongaguá Ostrava. V Kunčičkách propadli fotbalu
Fotbalový trenér Jaroslav Horváth 
z Kunčiček založil v  loňském roce chla-
pecký tým s názvem Mongaguá Ostrava 
a s chlapci, se kterými pravidelně trénu-
je, získává i různá ocenění v celé repub-
lice. Fotbal v  Kunčičkách se nyní těší 
nebývalé popularitě.

Na pravidelné tréninky do tělocvičny v základní 
škole na Škrobálkově ulici v Kunčičkách chodí 
trénovat v  zimním období minimálně dvakrát 
týdně až dvě desítky kluků od 7 do 12 let. V tep-
lejších měsících se trénuje venku, na volných 
pláccích, a to klidně přijde i čtyřicet nejmenších 
fotbalistů z celého okolí.
„Díky sportu, fotbalu, mohou děti navázat přá-
telství, podívat se někam ven. V Kunčičkách ta-
kové aktivity děti obzvlášť potřebují, řekněme si 
otevřeně, že rovné šance pro všechny tady určitě 
neplatí,“ argumentuje přesvědčivě mladý trenér. 
Tým svůj nezvyklý název - Mongaguá - získal 
podle brazilského města. Oddíly se stejným 
názvem vznikly a vznikají ve vyloučených loka-
litách v celé republice – odkazují se na projekt 
UEFA nazvaný Say no to racism /Řekni ne ra-
sismu/. 
Týmy mezi sebou pořádají turnaje, chlapci 
z  Kunčiček se umísťují na horních místech ta-
bulek. Naposledy vycestovali na turnaj na praž-
ský Strahov a konkurenci nedali šanci, skončili 

první. „Cestovat na turnaje po 
republice můžeme jen díky pod-
poře vedení městského obvodu 
Slezská Ostrava. Bez radnice by-
chom vůbec nemohli fungovat,“ 
vyzdvihuje trenér Horváth vel-
kou míru podpory, které se od-
dílu od Slezské Ostravy dostává.
S tím, jak se oddíl a jeho aktivi-
ty stávají známějšími, přicházejí 
i  další podporovatelé. Vypo-
máhá francouzská společnost 
Decathlon, místní podnikatelka 
Adriana Eisenhammerová věno-
vala Mongaguá Ostrava špičko-
vé fotbalové míče v  ceně něko-
lika tisíc korun.
Začátky přitom před více než rokem byly podle 
Horvátha velmi krušné. Tehdy viděl hrát fotbal 
malé kluky z  Kunčiček v  „barvách“ místního 
střediska Horizont a  výsledky byly zdrcují-
cí. „Kluci s ostatními soupeři běžně prohrávali 
i 10 : 0, bylo to hrozné, jako fotbalista jsem byl 
jejich výkony zděšen,“ líčí nadšený trenér důvo-
dy svého angažmá.
Horváth začal vysvětlovat svým budoucím svě-
řencům alespoň základy fotbalové taktiky a za-
bralo to – hned v příštím zápase kluci z Kunči-
ček slavně zvítězili 6:5. „Všechny nás fotbal chytl, 

od té doby se mu věnujeme téměř nepřetržitě,“ 
uvádí trenér. Mongaguá Ostrava lze již vyhledat 
na Facebooku, o klub se začala zajímat média.
Nyní je trenérovým velkým snem vznik mul-
tifukčního hřiště v  Kunčičkách. „Děti nemají 
kde hrát, letní tréninková provizorní plocha je 
plácek za obchodem. Vybudování hřiště by nám 
velmi pomohlo,“ říká Jaroslav Horváth. 
Takové hřiště by mohlo vzniknout v  blízkosti 
školy, městský obvod nyní prověřuje, nakolik je 
záměr proveditelný.

/jk/

O pohár Slezské Ostravy. Halová kopaná žen
V sobotu 14. ledna proběhl ve sportovní hale hladnovského 
gymnázia 1. ročník mezinárodního turnaje v  halové kopané 
žen za účasti dvou polských (KKS Zabrze, KS SWD Wodzisław 
Ślaski), dvou slovenských (ŠKF VIX Žilina, FC TJ Oravský Pod-
zámok) a  čtyřech českých týmů (FC Zbrojovka Brno, 1. FC 
Olomouc a dva týmy FK Gascontrol Havířov). Akci uspořádal 
fotbalový klub FK Gascontrol Havířov ve spolupráci s radnicí 
Slezské Ostravy.

Turnaj trval více než osm hodin, vítězkami se nakonec staly hráčky 
Havířova, druhé místo obsadily fotbalistky ze Žiliny a třetí příčka pat-
řila reprezentantkám brněnské Zbrojovky.
„Chci poděkovat městskému obvodu Slezská Ostrava za podporu při 
uspořádání této krásné mezinárodní sportovní akce, která měla svou 
kvalitu fotbalovou i  organizační. Slavnostní ráz akci dodala i  účast 
pana místostarosty Maria Lyčky, který turnaj zahájil i zakončil a předal 
ceny všem týmům i jednotlivkyním. Je určitě na místě poděkovat taky 
všem zúčastněným týmům za předvedené výkony i vystupování, a že 

vážily některé i stovky kilometrů do Ostravy, rozhodčím za nestranné 
rozhodování, které přispělo ke správně bojovné, ale přátelské atmosfé-
ře a děkuji všem, kteří se na pořádání akce podíleli.
Těší nás, že se nejednalo jen o jednorázovou sportovní akci, ale taky to 
byl opravdový fotbalový svátek, setkání týmů třech zemí, na kterém 
proběhlo mnoho přátelských rozhovorů o  navázání, či prohloubení 
spolupráce, dojednaní dalších přátelských zápasů i turnajů. Máme na 
turnaj velmi pozitivní ohlasy. Věřím, že to zdaleka nebyla poslední 
akce ve spolupráci se Slezskou Ostravou a že i tento turnaj bude mít 
pokračování v dalších letech.“

Za organizátory 
Ing. Milan Matýsek
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GRATULACE. Místostarosta Mario Lyčka předává pohár. Foto/ archiv

VÍTĚZKY. FK Gascontrol Havířov. Foto/ archiv

TRÉNINK. Jaroslav Horváth se svými svěřenci v tělocvičně školy v Kunčičkách. 
Foto/ Jan Král



Pojem Matice většině dnešních lidí mnoho neříká a přece to byla ve své době velmi důležitá instituce. Dnes bychom mohli říci, že to byla obdoba sou-
časných občanských sdružení – ovšem v roce 1898, kdy byla v Polské /Slezské/ Ostravě založena Matice osvěty lidové knížectví Těšínského, později pře-
jmenována na Slezskou matici osvěty lidové, měla poněkud jiné cíle, než je tomu dnes. Na přelomu dvou století byla totiž činnost Matice organizována 
na národnostním principu a hlavním úkolem byla podpora rozvoje kultury a školství. Ve Slezsku šlo především o zapojení Matice do procesu udržení 
slovanského povědomí, neboť Ostravsko a Těšínsko byly oblasti vystavené zvláště silnému odnárodňování.

1. Ve Slezsku a také v mnohonárodnostní Ostravě, v níž se objevovaly obdobné problémy, se setkáváme se spolky 
shodného typu. Pohlednice „Nezapomínejte na Matici Ostravskou“, kupříkladu upozorňovala na činnost ostravské 
Matice, která pracovala z  iniciativy malé skupiny vlastenecky smýšlejících intelektuálů. Propagační pohlednice 
vydaná u nakladatele Rud. Vichnara byla nositelkou ideového sdělení, že „…nejdůležitějším, nejmocnějším a také 
nejušlechtilejším sdružením našeho národa je 
Ústřední Matice školská, jejímž úkolem je pod-
porovat školství v  místech, kde pro české dítky 
veřejných škol není.“
2. Jak dokládá tato propagační dopisnice, také 
Matice osvěty lidové v  Polské /Slezské/ Ostravě 
věnovala velkou pozornost zakládání českých 
škol a ve spolupráci s Ústřední Maticí školskou 
výrazným způsobem ovlivňovala jejich finan-
cování. Dopisnice vydaná u Fibingera v Orlové 
názornou formou ilustruje rozsah činnosti a vý-
sledky práce za rok 1910. Dopisnice byly vydány 
ve dvou verzích a na veřejnosti byly prezentová-

ny jako „výtah z činnosti Matice“ s apelem na vlastenecké svědomí „…je povinností 
každého uvědomělého Čecha, který si je vědom svých práv a povinností občanských, 
aby především podporoval Ústřední matici školskou a její školy.“

3. Z pravidelně publikovaných zpráv o činnosti Ústřední matice škol-
ské se dovídáme, že k roku 1903 bylo z iniciativy Matice založeno pět 
funkčních školních zařízení, které zahrnovaly jak školy mateřské, tak 
školy obecné jedno až pětitřídní. Tento trend pokračoval i  v  dalších 
letech. Jedno z  těchto zařízení, Mateřská škola Matice osvěty lidové 
pro Těšínsko ve Vrbici /u Bohumína/, je vyobrazeno i na této exkurzní 
fotografii. Verbální část podávaných zpráv určených pro veřejnost ni-
kdy neopomenula zdůraznit „…že Ústřední matice školská zachránila 
mnoho tisíc duší našemu národu a kdyby nebylo její záslužné činnosti, 
odnárodňovalo by se ve školách cizích mnoho českých nadaných žáků 
a méně nadaní by na duchu zakrněli tak, že by nebyli schopni poctivé 
výživy a propadli by mravní zkáze.“
4. Slezská /Polská/ Ostrava byla a  dosud stále je enklávou školské 
vzdělanosti. Platí to i o připojených obcích, v minulosti Hrušov nevyjí-
maje, kde bylo škol hned několik. Česká škola tam byla zřízená Maticí 
osvěty lidové již v roce 1907 a v tomtéž roce měla 185 žáků. Z ranných 
dob slezskoostravského školství se dochovalo jen málo oficiálně vyda-

ných pohlednic. Tato pohlednice z roku 1907 „Hruschau-Hrušov“ /A. Klebinder, Hruschau, photographische Aufnahme 1907/ na níž jsou vyobrazení 
hrušovští školáci, je vzácnou výjimkou. Postkarte - dopisnice byla do Hrušova zaslána z Vendryně /Velectěné slečně Aničce Gibasové, dámské krejčové 
v Hubertově kolonii/. Původně všechny školou povinné děti ze slezské části Ostravy navštěvovaly dvoutřídní „starou školu“ u hradu, od roku 1874 pak 
nově zřízenou školu na Baranovci. Na tento „pravěk“ slezskoostravského školství se dochovalo jen málo autentických záznamů. K nejcennějším pak 
patří ty, které ve slezském nářečí zapsala v roce 1930 folkloristka Irma Táborská: „…Ta nauka ve škole je včil ganc inača jak prv, jak jach chodila ešče do 
školy na Baranovec. Včil su školy jak zamky vybudovane, jakeši šatně, jak skereho kuta voda srčí a ty napravy. Panbučku opatruj! U nas na Baranovcu 
to bylo tak mury obylene, pan tisař višeli na muru a Goderhalte se vřeščelo, pan učitel zanutili druhy verš v kraše, kera něuvadně, tisařovna vznešena… 
Šatny. Na co? Děvuchy přišly v durkuli a synci v cajkových galetach a če-
pici, ta se strčila pod lavku a blo a netřeba blo žádných šaten a jakýchsi 
hanbalkuv jako včil. Na knižky bl sotorek, bl slabikař tabulka a kamyček 
ež po 4 tu klasu a potem se vyšlo ze školy. Něbylo malovaňa enem vykres 
s obdelníkem abo štverec a tež blo a včil se ve škole uču malovat a potem se 
ty děuchy, jak vyjdu školu a su Freličkama po hubě maliuju, každa vyhli-
da jako larva, prv se rano šlo umyť na venek ku studni a každa děucha aj 
i roba byla taka chutna ež radost. A ve škole naša utěcha bla išť učitelovi 
pro vodu do Burně s punclovym žbankem. Něprem sme se my děvuchy 
napili, potem synci a učitel ostatní se napil. Něbylo prv tych bachciluv, žili 
lude choť baj s kaluže se napili bo blo malo dochtloruv tuž něvymyšlali 
němoci a pomahali se lude samy… Ta německa nauka se nam tež nepodo-
bala, mušeli sme se učiť koza ciga mucha fliga, šperka, špek a ešče dale ale 
to je mě hanba řeknuť. Ale my zme se sami svoju nauku zrobili baj nam 
se ta německa řeč gor nic nepodobala. To bylo naše, jak učitela ešče něblo, 
u Heblinga zvonek blinka, u Kitla kočka myš chytla, u Kremera zlate pera, 
u Solneho nic noveho…“
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Ušlechtilé snahy Matice osvěty lidové

Dle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2. 

3. 

4. 



Car Samozvanec. Beseda v galerii
Národní divadlo mo-
ravskoslezské uspořá-
dalo ve Slezskoostrav-
ské galerii besedu 

o  novince ostravské divadelní scény 
- historickém dramatu Car Samozvanec. 
Beseda se konala v  pondělí 23. ledna, 
zúčastnil se jí režisér představení Andr-
zej Celiński, představitel hlavní role Da-
vid Janošek a  také dramaturgové diva-
dla Sylvie Rubenová a Ladislav Slíva.

Představení mělo premiéru 26. ledna v Diva-
dle Antonína Dvořáka. Ke spolupráci s NDM 
byl polský režisér Andrzej Celiński přizván 
také z  toho důvodu, že inscenaci uvádí diva-
dlo jako druhý díl volného činoherního cyklu 
Sousedé, kdy v průběhu čtyř sezón představu-
je činohra NDM každý rok jednoho režiséra 
či režisérku ze sousedního státu s  inscenací 
textu, který je pro jeho kulturu či pro součas-
nou náladu a situaci v zemi příznačný. „Volba 
Cara Samozvance je volba typicky polského 
příběhu, ukazujícího širokou škálu národních 
rysů a zároveň i věčný polský problém, jímž je 
koexistence s velkým, kulturně odlišným sou-
sedem - Ruskem,“ vysvětlil režisér Celiński, 
který se kromě divadelní režie věnuje i fi lmo-
vému dokumentu. Jeho fi lm Děti ze stanice 
Leningradská byl nominován na Oscara.

Během besedy se kromě divadelních témat tak 

diskutovalo i  o  rus-
ko-polských nebo 
česko-polských vzta-
zích. Inscenace Car 
Samozvanec o  zběh-
lém mnichu Griškovi 
Otrepjevovi, který se 
dostal na ruský trůn, 
když předstíral, že 
je synem cara Ivana 
Hrozného, Dimitri-
jem.

„Tento příběh přetavil 
do podoby historic-
kého dramatu u  nás 
dosud neznámý pol-
ský spisovatel Adolf Nowaczyński, který byl 
v  době svého života velmi populární a  zá-
roveň i  velmi kontroverzní osobností. Vel-
mi ostře se vyjadřoval proti mytizaci polské 
historie, proti tomu, aby polský národ opíral 
svou budoucnost jen o minulé legendy, místo 
o  pozitivní práci na 
modernizaci a  zu-
šlechťování svého 
života ve všech jeho 
projevech,“ předsta-
vil autora dramaturg 
divadla Ladislav Slí-
va.

Práce Miroslava Sabeva
Pozvání do galerie
Vernisáž obrazů ostravského výtvar-
níka Miroslava Sabeva /8. 10. 1952 –
13. 2. 2011/ se uskuteční ve Slezsko-
ostravské galerii v pátek 3. března v 17 hodin. Výstava je 
první ze tří prezentací tvorby svérázného umělce, který by 
se letos dožil 65 let.

Další představení Sabevových děl se letos uskuteční na Slezsko-
ostravském hradě /od 2. 10. / a v Industrial Gallery /od 10. 10. /. 

Sabevovou hlavní malířskou 
technikou byla malba špachtlí 
olejovými barvami především 
na lepenku formátu 70x100 
centimetrů. Šepsováním a naná-
šením mnoha vrstev olejových 
barev dosahoval jedinečných 
barevných ploch. Kombinace 

prolínání barevných vrstev a hranatých ploch tvořených špachtlí 
dodává jeho pracím impresionistický nádech (zvláště tvorba z pol. 
90. let), zároveň jej však překračuje velmi expresívním, někdy až 
nervním dotvářením za pomocí prstů a štětců.
Vernisáž zahájí Dagmar Misařová za hudebního doprovodu Mi-
chala Žáčka. Výstava Miroslava Sabeva ve Slezskoostravské galerii 
v budově slezskoostravské radnice potrvá do 31. března.

/red/

Pozvání na hudebně
literární pásmo

Čtyři ženy Karla IV.
Dramatizace naučného vyprávění o vztazích velkého českého krále 
Karla IV. s jeho postupně tragicky umírajícími čtyřmi manželkami 
a  také o  politických i  duchovních souvislostech jeho pohnutého 
života v přesahu do naší doby. V hlavní roli Karla IV. se představí 
Jan Potměšil.
Hudebně literární pásmo s  divadelními prvky můžete shléd-
nout v rámci Cyklu komorních koncertů 28. března 2017 v ob-
řadní síni slezskoostravské radnice v 19 hodin. 
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od 14. března ve Slezsko-
ostravské galerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, polední 
přestávka od 11:30 do 12:30 hodin).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 nebo
599 410 081.
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Kultura

V GALERII. O nové inscenaci diskutují herec David Janošek, režisér Andrzej Celiński
a dramaturgové Ladislav Slíva a Sylvie Rubenová /zleva/. Foto/ Jan Král

Car Samozvanec na jevišti NDM. Foto/ Radovan Šťastný

Podobná beseda v  režii Národního divadla 
moravskoslezského se ve Slezskoostravské ga-
lerii konala vůbec poprvé, není vyloučeno, že 
takto budou v prostorách galerie představová-
ny i další chystané premiéry.

/red/



Hasiči cvičili na ledě
V sobotu 28. ledna se naše jednotka zú-
častnila vůbec poprvé výcviku na ledě. 
Jako vhodné místo pro tento výcvik byl 
vybrán rybník Mžíkovec v Ostravě - An-
tošovicích, kde tloušťka ledu dosahova-
la 30 centimetrů.

Hasiči se nejprve seznámili s bezpečností při 
záchraně tonoucího z  ledu a  také s  postupy 
záchrany. Následovala praktická část, kde 
si hasiči vyzkoušeli skok do neznámé vody, 
ze které se poté vlastními silami dostali ven. 
Později účastníci výcviku vystřídali různé 
techniky záchrany tonoucího a jeho vytažení 
na břeh. Hasiči si také vyzkoušeli práci s agre-
gáty. Tento výcvik jsme absolvovali v  minus 
osmi stupních Celsia.

Petr Kos, JSDH Heřmanice
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Březen – měsíc čtenářů 
a Den ostravských čtenářů
Březen je už desítky let spojen se čtením, 
čtenářstvím, čtenáři, knihami a  knihov-
nami.

Za první republiky existovaly Týdny knihy, od 
roku 1955 měli občané možnost prožívat Bře-
zen – měsíc knihy. Knihkupecké výlohy nabí-
zely tehdejší nakladatelskou žeň převážně ze 
sovětské provenience, knihovny propagovaly 
knihy a čtení. V šedesátých letech se nabídka 
podstatně rozšířila. Po roce 1989 bylo vyhod-
noceno, že šlo o  měsíc plný ideologie, a  byl 
tedy zrušen. S nástupem vizuálních a elektro-
nických médií to vypadalo, že tištěná kniha 
přišla o  své výsadní postavení. Přišel Březen 
– měsíc internetu. S rozpaky byl přijímán v le-
tech 1998-2008. A pak Březen – měsíc čtená-
řů jako nekonfliktní pojmenování v podstatě 
stejného obsahu, neboť čtenáři mohou číst 
jakékoli médium. Svaz knihovníků a  infor-
mačních pracovníků od roku 2010 vyhlašuje 
téma pro daný rok a  oslavy v  celé republice 
probíhají bez pompy, zato s knihou v ruce.
Napříč naší Knihovnou města Ostravy připra-
vujeme Týden prvňáčků, účastníme se Ost-
ravského knižního veletrhu, pak se otevíráme 

hrám a čtení v rámci jarních prázdnin, přidá-
váme se k celostátní soutěži Čtenář roku s tím, 
že letos hledáme nejlepší čtenářskou babičku. 
Čtenářské babičky se o  Dni ostravských čte-
nářů (ve čtvrtek 30. 3.) sejdou ve společen-
ském sále v ústředí KMO u Sýkorova mostu, 
kde budou oceněny, zahrají jim také žáci ZUŠ 
E. Runda ze Slezské Ostravy. V průběhu břez-
na nabízíme besedy, přednášky, soutěže, testy, 
kvízy, a v rámci Dne ostravských čtenářů na-
víc zažijete milé překvapení! Na závěr Března 
– měsíce čtenářů vypukne v pátek 31. 3. zná-
má Noc s  Andersenem. Ve Slezské Ostravě 
tentokrát v pobočce v Ostravě-Kunčičkách.

Mgr. Jarmila Burešová, 
vedoucí obvodu knihovnických služeb

Vznikla nová 
tradice
Je pro nás přirozené a samozřejmé, že 
se lidé mezi sebou o Vánocích obdaro-
vávají. Ale několik dětí se svými rodiči 
obdarovává na Štědrý den také lesní 
zvířata.

A tak již druhým rokem ve spolupráci s My-
sliveckým spolkem Rychvald některé rodiny 
s dětmi společně krmí zvěř v lese. Už na pod-
zim děti sbírají kaštany a žaludy, aby měly čím 
zaplnit krmelce na vánoční svátky. A dopole-
dne na Štědrý den se s  rodiči a  myslivci vy-
dávají do lesa za lesní zvěří. Nosí jim jablíčka, 
suché pečivo, kaštany a žaludy.
Jde o krásný příklad spolupráce i příjemného 
setkání muglinovských dětí a  rychvaldských 
myslivců. Akce se letos zúčastnilo pět rodin 
s  předškolními dětmi, které se od myslivců 
dozvěděly mnoho o zimním životě zvěře a zá-
kladech myslivosti.
Tato setkání navazují na letní vycházky do 
lesa a jsou příležitostí pro děti ze spolku Mlá-
ďata k poznání přírody a života v lese.
Všichni už se těší, až se setkají příště.

Za Myslivecký spolek Rychvald 
Pavel Fic

Heřmaničtí hasiči nacvičovali záchranu tonoucích. Foto/ archiv

Děti a myslivci se vypravili do lesa. Foto/ archiv

Knihovna Hladnovská 49. Foto/ archiv

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Vstávej semínko, holala…, výtvarná dílna, 
pondělí 6. března od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klu-
bu pro děti předškolního věku a jejich rodiče
Vstávej semínko, holala…, výtvarná dílna, 
pon. 27. března od 15 do16.30 hod.
Beseda s Ladislavem Holbou, 
život a práce jeho vodicího psa Amy, 
středa 29. března od 10 do 11 hod.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Jaro je tu! Výtvarná dílna, 
úterý 21. 3. během půjčování.

Co víš o státních symbolech? 
Vědomostní test pro děti, 
březen během půjčování.
Hledej a objevuj! Hrajeme stolní hry 
v knihovně, březen během půjčování.
hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Ženská práva, tematická výstava sociálně 
ekologického hnutí Nesehnutí, březen během 
půjčování.
Cirkus v knihovně, výtvarná dílna – vyrábí-
me záložky do knihy, každý čtvrtek od 13 do 
15 hod.
Cirkus bude, poznávací test pro děti, březen 
během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny



strana 11 • březen 2017 • Slezskoostravské noviny

Výběrové řízení 
Nadace Landek
Nadace Landek Ostrava je nezisko-
vá organizace, která již více než 20 let 
podporuje projekty, které jsou spojeny 
s hornickou historií v našem regionu.

Jedná se zejména o  záchranu a  údržbu hor-
nických památek a dokumentů, vydávání pu-
blikací s hornickou tématikou, seznamování 
veřejnosti s  historií hornictví a  zachování 
starých hornických tradic a  zvyků. Podpo-
rována je i  kulturní oblast a  práce s  dětmi. 
Za dobu své existence nadace podpořila 492 
projektů s  celkovou finanční spoluúčastí ve 
výši 34 mil. Kč.
Nyní, tak jako v  každém roce, Nadace vy-
hlašuje II. kolo výběrového řízení na zařaze-
ní projektů pro  financování do Nadačního 
programu 2017.Hlavními kritérií při výběru 
projektů je v  duchu " Zásad pro poskytová-
ní nadačních příspěvků" hornictví a  region. 
Termín podání přihlášek je 31. března 2017.
Veškeré informace k  podávání přihlášek na 
zařazení do výběrového řízení jsou na webu 
nadace www.nadace-landek.cz

Fotbalová akademie na Bazalech
Fotbalový areál na Bazalech čeká 
rekonstrukce. Díky společnému 
projektu města, kraje, fotbalové 
asociace a  Baníku Ostrava zde 
vznikne moderní tréninkový areál.

Bude sloužit fotbalové akademii, jejíž 
základ utvoří mladí talentovaní fotba-
listé z celého kraje. Ostrava je jediným 
krajským městem, kde zatím fotbalová 
akademie nefunguje.
Současná hlavní plocha bude rozší-
řena a  bude sloužit buď jako tři příč-
ná tréninková hřiště, nebo jako hřiště 
standardních rozměrů pro mistrovské 
zápasy. V místě stávajícího tréninkové-
ho hřiště vyroste jedno standardní hři-
ště s umělou trávou a jedno standardní 
hřiště s přírodním trávníkem.
Počítá se s  využitím dalších ploch 
v  areálu, které budou sloužit jako spe-
ciální tréninkové plochy. Novinkou 
bude 60metrová krytá běžecká dráha v  ob-
jektu nově vybudované tribuny. Celkově tedy 
vznikne pět hřišť na pozemcích města a počí-
tá se s využitím i šestého hřiště, které je zatím 
v soukromých rukou.
„Hlavní objekt bude mít ve finální podobě de-
set šaten, posilovnu, rehabilitaci, zázemí pro 
lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prostory pro 
stravování a trávení volného času hráčů, tělo-
cvičnu s hřištěm pro sálovou kopanou včetně 
hlediště a  také technické zázemí. Vzhledem 
k  tradici Bazalů chceme zachovat jejich fot-
balový charakter. Projektovaná cena rekon-
strukce celého areálu dosahuje částky 201 

milionů korun za výstavbu (z  toho 116 mil. 
Kč nový hlavní objekt a  zázemí, 30 mil. Kč 
hřiště a 55 mil. Kč za terénní úpravy, opěrné 
zdi a  nové rozvody elek-
třiny či vody), 18 miliónů 
korun bude stát demolice. 
Kraj přislíbil příspěvek ve 
výši 70 milionů korun,“ 
vypočetl náměstek primá-
tora Martin Štěpánek.

Andrea Vojkovská, 
tisková mluvčí 
města Ostravy

Jarní prázdniny v ZOO Ostrava
Pokud se o jarních prázdninách vydáte 
do ostravské zoologické zahrady, těšit 
se můžete na mláďata i na doprovodný 
program. Jarní prázdniny v Ostravě bu-
dou od 6. do 12. března.

Kromě prohlídky zoologických expozic mo-
hou návštěvníci zavítat i do výukového cen-
tra, které je v  tomto období v pracovní dny 
od 12 do 14 hodin otevřeno pro veřejnost. 
V  prostorách výukového centra se nachází 
pestrá sbírka nejrůznějších preparátů jako 
lebky a zuby, které pracovníci zoo využívají 

při výukových programech. K vidění je také 
kostra želvy, užovky nebo šimpanze. Celou 
řadu preparátů je možné si nejen prohléd-
nout, ale i osahat a potěžkat. A to včetně leb-
ky medvěda, parohů největšího jelena světa 
i stehenní kosti slona. Výukové centrum na-
jdou návštěvníci v  blízkosti pavilonů Malá 
Amazonie a Tanganika.
Nejen děti určitě potěší i řada mláďat, která 
se v zoo narodila v posledních týdnech. Malý 
binturong už má skoro dva měsíce a  je stá-
le odvážnější v  objevování okolního světa. 
Najdete jej v  pavilo-
nu indických zvířat. 
V  pavilonu Tanga-
nika v  noční expo-
zici jsou hned dvě 
mláďata komb uša-
tých, hbitých afric-
kých poloopic, která 
už tráví stále více 
času mimo porod-
ní budky. Na statku 
se začínají rozrůs-

tat skupiny domácích ovcí a koz. Začátkem 
února se zde narodil sameček ovce domácí 
valaška.
Až do konce března mohou lidé využít i mi-
mosezónní vstupné, které je o 30 Kč levnější 
než během hlavní sezóny. Dospělí návštěv-
níci tak zaplatí 80,- Kč, děti od 3 do 15 let, 
studenti, senioři či držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P starší 15 let pak 50,- Kč.

Šárka Nováková 
tisková mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO

ZOO Ostrava zve do výukového centra i na nové přírůstky. Foto/ Pavel Vlček/archiv zooMalý binturong v ZOO Ostrava. Foto/ Pavel Vlček

Vizualizace budoucí podoby Bazalů. Zdroj MMO
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Ostrčilova 19/2925, Ostrava, www.svcoo.cz
1.3. „STARS WARS“ - vyhlášení výtvarné soutěže
3.3. „Festival poezie Wolkrův Prostějov“ - okresní kolo
4.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - keramická dílna „Misky, mísy…“
4.3. „Závod v orientačním běhu“
14.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - „Šperky z knofl íků“
15.3. „Umělecké přehlídky a podpora talentů“

- slavnostní vyhodnocení „Tajemný svět barev“
17.3. Dětská tisková konference „Závislosti a jejich dopad na chování jedince“
18.3. „Den pro ženy“
19.3. „Máme zelenou“ - „Po stopách lovců mamutů“ - turistický výlet
21.3. „Svět jinýma očima“

21.3. „Badatelský den I.“
23.3. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - výtvarná dílna ke Dni Země
25.3. Florbalová liga v SVČ
25.3. Střelecká soutěž
25.3. „Jaro v ZOO“ - prezentační činnost SVČ
28.3. „Co ještě neumíme“ - „Mladý vědec“
29.3. „Na prknech slávy“ - Divadelní workshop III.

Jarní prázdniny:
6.-10.3. „Nejsme děti ulice“ - jarní příměstský tábor „Je tu Yetti!“
6.-10.3. „Nejsme děti ulice“ - jarní příměstský tábor „Po stopách škrken…“
6.-11.3. Jarní dětská rekreace (Chata Mečová)

Středisko volného času

Prodej palivového dřeva
Smrk: ................... špalky 30 cm ....................... 599,- Kč / 1prm/s
.............................. štípaný ................................. 750,- Kč/ 1prm/s
Buk: ..................... štípaný ................................. 1100,- Kč/ 1prm/s
Odkory: .............. smrk délka 2-4m ................ 350,- Kč/ m3

.............................. výběrové hrubé................... 400,- Kč/m3

Prodej cca 8kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks
(7m3 špalků = 1x pytlík třísek ZDARMA) ....         tel.: 725 987 422

KOMINICTVÍ
Lukovský s.r.o.
-  kontroly a čištění  

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

Tel.: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

1.3. Přednáška v ZOO Ostrava. Využití kamene v době kamenné. Od 16. hod.
3.3. Vernisáž obrazů Miroslava Sabeva. Slezskoostravská galerie. Od 17. hod.
11.3. Den pro prasátka. ZOO Ostrava
18.3. Ples plný zábavy a tance. Slezskoostravský hrad. Od 19. hod.
18.3. TJ Heřmanice Slezská – TJ Kovohutě Břidličná. Krajský fotbalový přebor. Od 15 hod.
25.3. Jaro v zoo. ZOO Ostrava
25.3. TJ Sokol Koblov – SK Rapid Muglinov. Městský fotbalový přebor. Od 15 hod.
28.3. Čtyři ženy Karla IV. Hudebně literární pásmo ve slezskoostravské radnici. Od 19 hod.

Slezská žije


