
Silvie Šeděnková
Třináctá sezóna u heřmanických hasičů

Vedení městského obvodu přeje všem občanům
Slezské Ostravy veselé Velikonoce, bohatou pomlázku
a jarní dny plné pohody.

Darujte krev se Slezskou Ostravou
Městský obvod Slezská 
Ostrava chystá mimo-
řádnou akci. Hromad-
ný odběr krve občanů 
obvodu, kteří se do
15. května přihlásí na 
radnici. Odběr krve se 
uskuteční 30. května  

v dopoledních hodinách v Krevním cent-
ru Fakultní nemocnice Ostrava.

„Víme, že krve je nedostatek, proto jsme se 
touto formou rozhodli požádat občany Slez-
ské Ostravy o spolupráci a pomoc,“ říká mís-
tostarosta obvodu Mario Lyčka. Kolik lidí ze 
Slezské Ostravy se do hromadného odběru 
zapojí, si místostarosta zatím netroufá odhad-
nout: „Uvidíme, kolik odvážlivců se nakonec 
přihlásí. Jsem přesvědčen, že i kdyby se našel 
jeden nový pravidelný dárce, stojí naše snaha 
za to.“

Městský obvod Slezská Ostrava bude prvním 
obvodem v historii Krevního centra v Porubě, 
který se takto zapojí. „Chodí k nám hromadně 
dávat krev různé fi rmy, vysoké i  střední ško-
ly, ale mezi městskými obvody bude Slezská 
Ostrava skutečně první,“ potvrzuje Naděžda 
Kalužová z Krevního centra FNO. 
Centrum si nápadu obvodu velmi cení: „Dár-
ců krve není nikdy dost,“ říká Kalužová jed-
noznačně.
Co musí udělat občan, který se chce hromad-
ného odběru krve zúčastnit? Postup je jed-
noduchý. Stačí zavolat na sekretariát radnice 
paní Kateřině Svobodové na číslo 599 410 006, 
nebo se zaregistrovat pomocí e-mailu na ad-
rese: ksvobodova@slezska.cz To vše je zapo-
třebí učinit do 15. května.

(pokračování na straně 2)
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640 let Koblova

Zajímavé osobnosti Slezské

Bc. Silvie Šeděnková tráví svůj život mezi 
heřmanickou hasičárnou, mateřskou 
školou, hasičskými soutěžemi a  dět-
skými tábory. S  úsměvem podotýká, 
že doma ji znají spíše z  fotek. Pomáhá 
postiženým dětem z pěstounské rodiny 
a chodí pravidelně darovat krev. Organi-
zuje v  Heřmanicích různé společenské 
akce, další plánuje. Stále ji to baví.

Paní Šeděnková, jste vedoucí mládeže Sbo-
ru dobrovolných hasičů v  Heřmanicích, 
v  mateřské škole Chrustova ve Slezské Os-
travě jste zástupkyní ředitelky. Je kolem vás 
celkem dost dětí…
Celkem dost, k  tomu ovšem jsem ještě jed-
natelkou heřmanického spolku Dětský tábor 
A JE TO, který pořádá dětské tábory. Máme 
celoroční aktivity, ale není to jako u  hasičů, 
kdy se scházíme třikrát týdně. Ve spolku A JE 
TO se vídáváme méně.
Mezi dětmi musíte být od rána do večera, 
jestli to tedy říkám správně…
To jsem a moje dvě dcery mají doma moji fot-
ku… Ale vážně. Dcery už jsou velké a zvyklé. 
Když byly menší, byly také hasičkami v Heř-
manicích, takže byly se mnou. A ta starší nyní 
dělá vedoucí na našem táboře, takže spolu bý-
váme celkem dost.

Co čeká na malé 
děti, kteří se v Heř-
manicích k  mla-
dým hasičům při-
dají? Co s  nimi 
provádíte?
V první řadě se při-
pravujeme na zá-
vody. V  podzimní 
a  zimní sezóně se 
učíme především 
uzly, topografi i, 
značky. Výuka pro-
bíhá v  heřmanické 
hasičské zbrojnici, 
někdy si také pro-
najímáme tělocvičnu v  ZŠ Chrustova. Zde 
provádíme spíše fyzickou přípravu, práci 
s hadicemi a podobně. Ovšem pronajímáme 
si pravidelně také atletický tunel v hale v Zá-
břehu. Tam většinou s těmi staršími trénuje-
me běh, který na závodech potřebují.
Na duben už máte nějaký přesnější pro-
gram?
Hned, jak počasí dovolí, se začneme připra-
vovat na okresní kolo soutěže Plamen. Ta je 
složena z  několika disciplín a  také z  požár-
ního útoku. Ten je snad největším kamenem 
úrazu. K jeho nácviku potřebujeme, aby bylo 

opravdu teplo. Děcka se totiž při něm pěkně 
vymáchají ve vodě.
A závodní sezóna začíná kdy?
Jsme zapojeni do Ostravské ligy mládeže, 
soutěží se prakticky celý rok, nedávno jsme 
například soutěžili v uzlovačce v Michálkovi-
cích. V zimě se konají soutěže vevnitř, ven se 
stěhují v dubnu a květnu. První velké závody, 
okresní kolo soutěže Plamen, se letos konají 
v polovině měsíce května.

(pokračování rozhovoru na straně 6)

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 13. dubna 2017
od 9.00 hodin v KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.

Jak dát krev se Slezskou Ostravou
Kdy: úterý 30. května 8 - 13 hodin
Kde: Krevní centrum,

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Termín přihlášek do 15. května
Kde: e-mail: ksvobodova@slezska.cz
 tel.: 599 410 006
Doba odběru maximálně 100 minut

více na str. 3

SILVIE ŠEDĚNKOVÁ. Výrazná osobnost heřmanických hasičů. Foto/ Jan Král



Společenský ples Slezské Ostravy
Společenský ples městského obvodu 
Slezská Ostrava se uskutečnil 24. února 
v KD Michálkovice.

Zcela zaplněný sál kulturního domu tleskal bě-
hem společenského večera ostravským hudebním 
skupinám Legendy se vrací a Mirabel, své umění 
předvedli mladé tanečnice a mladí tanečníci z ta-
nečního klubu Pierro Forte. Nejmladšímu, velmi 
talentovanému tanečníkovi, přitom byly pouhé 
čtyři roky.
Úvodní slovo patřilo při zahájení plesu starost-
ce MVDr. Barboře Jelonkové, přítomné přivítali 
z pódia také místostarostové Ing. Roman Gorycz-
ka a Mario Lyčka.
Celým večerem bravurně provázel v roli moderá-
tora Petr Šiška.
Sál pobavilo originální vystoupení kouzelníka 
Damiána.  S příchodem půlnoci se odehrálo losování bohaté tombo-
ly. Spokojení výherci si odnášeli televize, pračku, tablety, kvalitní vína 
nebo různé potřeby do domácnosti.
Produkce obou skupin, která obsahovala především nezapomenutelné 

české i zahraniční hity, spolehlivě plnila parket tanečníky po dobu ce-
lého večera. Hosté z plesu odcházeli spokojeni.

/red/
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ZAHÁJENÍ. Starostka Barbora Jelonková s místostarosty Romanem Goryczkou a Mario Lyčkou 
spolu s moderátorem Petrem Šiškou vítají návštěvníky plesu. Foto/ Jan Král

PLES. Legendy se vrací, mladí tanečníci i bohatá tombola vytvářeli atmosféru společenského večera. Foto/ Jan Král

Darujte krev se Slezskou Ostravou
(pokračování ze strany 1)

V Krevním centru v Porubě budou 30. května 
na dárce ze Slezské Ostravy připraveni, pro 
zájemce je plánovaná rovněž exkurze Krev-
ním centrem. Té se mohou zúčastnit také ti, 
kteří krev dávat nechtějí, nebo pro tento úkon 
ještě nejsou pevně rozhodnuti. Exkurze do 
zákulisí Krevního centra zabere podle Kalu-
žové zhruba 15 až 20 minut.

V prostorách Krevního centra bude mít v době 
odběrů 30. května slezskoostravská radnice 
svůj informační stánek. „Dárci krve obdrží 
za svoji ochotu dárkový balíček, především se 
jim ale dostane upřímného poděkování od ve-
dení obvodu. Budeme moc rádi, když se lidé 
zapojí v co možná největším množství,“ uvádí 
místostarosta Lyčka. Zároveň upozorňuje, že 
akce není určena pouze pro prvodárce, ale 
také pro ty, kteří chodí dávat krev pravidelně. 

„Já sám mezi prvodárce rozhodně nepatřím. 

Spolu s  kolegou zastupitelem Marcelem Pa-
žickým, se kterým nás projekt napadl, jsme le-
titými dárci krve a plazmy a jsme také držiteli 
zlaté Janského plakety,“ doplňuje místostaros-
ta Lyčka, podle kterého je samozřejmostí, že 
do dárcovství krve se 30. května zapojí i vede-
ní městského obvodu.

Samotný odběr krve včetně předběžného 
vyšetření nemá trvat nijak dlouho. „Garan-
tujeme všem dárcům, že procedura trvá 
maximálně 100 minut,“ informuje Naděžda 
Kalužová.

Bližší informace také na www.slezska.cz
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CHCETE POMOCI?
Také vaše krev může zachránit lidský život!

Staňte se dárcem krve!

Krevní centrum FN Ostrava hledá nové dárce

Co je potřeba?
Ochota darovat 470 ml krve, dobrý zdravotní stav, věk 18 až 60 let, hmotnost nad 50 kg.

Kde? Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Jaké jsou výhody odběru krve?
Pracovní volno 24 hodin po odběru, za každý odběr daňový odpočet.

Krevní centrum FNO komunikuje s dárci i svými příznivci na facebooku.

Připojte se na www.facebook.com/KrevFNO

Kdy? Po: 7.00 – 14.30 hod.
Út: 7.00 – 17.00 hod.
St: 7.00 – 14.30 hod.
Čt: 7.00 – 19.00 hod.
Pá: 7.00 – 14.30 hod.

Bezplatná linka 800 260 004 www.fno.cz
PR?????



Slezská uklízí komunikace. I po bezdomovcích
V  uplynulých dnech a  týdnech uklidili 
dělníci čištění města městského obvodu 
Slezská Ostrava okolí komunikací v ob-
vodě.

„Úklid po zimě byl nutný, někteří řidiči vyha-
zují z okének vozidel jakýkoli odpad, který pak 
plní naše kontejnery,“ říká slezskoostravský 
radní Petr Svačinka. Uklízelo se také na všech 
zastávkách MHD v obvodu, některé byly nově 
natřeny.
Velký úklid prováděli pracovníci obvodu také 
po bezdomovcích, a  to za asistence městské 
policie. Zvláště pak v okolí ulice Bohumínská 
v  blízkosti sídliště Kamenec a  pod mostem 
Pionýrů, kde bezdomovci vytvářejí velké 
množství odpadu.

Zakládání různých černých skládek a velkého 
odpadu, případně koncentraci osob, narušu-
jících veřejný pořádek, mohou občané řešit 
pomocí internetových stránek Městské poli-
cie Ostrava - www.mpostrava. V sekci okrsky 
- okrskáři lze jednotlivým okrskářům v obvodě 
napsat vzkaz. 
Jde o  rychlé a  jednoduché řešení, jak na ne-
dobrou situaci upozornit.

/red/

Koblov slaví 640 let
Nejen město Ostrava, ale také obec 
Koblov má v  letošním roce své výročí. 
A to ne nějaké ledajaké! První písemná 
zmínka o Koblovu pochází z 18. dubna 
roku 1377.

Tato zmínka se dochovala na německy psa-
né listině, podle které si mezi sebe rozdělili 

opavské knížectví dědicové knížete Mikuláše 
II. Koblov připadl (včetně landeckého hradu) 
knížatům Václavovi a Přemkovi. Víme však, že 
obec je mnohem starší, o jejím dlouhodobém 
osídlení svědčí mj. nález meče v  řečišti řeky 
Odry z období lužické kultury popelnicových 
polí, jehož stáří se odhaduje na dva tisíce let. 

Koblov, nesoucí svůj název patrně podle pas-
tvin, na kterých se pásly panské kobyly, je 
nedílně spjat i s historií kopce Landeka, který 
svou částí k němu od pradávna patří.
V povelikonočním úterý dne 18. dubna bude 
mít tedy i obec Koblov svůj velký den!

Miriam Prokešová

Podemletá komunikace v Kunčičkách
Dne 21. února bylo díky všímavosti ob-
čanky z Kunčiček paní Růženy Dunkové 
zabráněno vzniku škody na vozidlech na 
ulici Stavovská v blízkosti ulice Brusova.

Paní Dunková si všimla podemleté komunika-
ce a zavolala na obecní úřad na odbor technic-
ké správy komunikací, zeleně a hřbitovů. Mís-
to bylo ihned zkontrolováno a  zabezpečeno 
tak, aby na něj již nevjel popelářský vůz OZO 
Ostrava ani další vozidla.
„Všem zúčastněným, především paní Dun-
kové, je zapotřebí poděkovat. Poděkování si 

zaslouží i  dělníci čištění města, kteří pohoto-
vou a rychlou kontrolou místa zabránili škodě 
na majetku. Na místě pak byla ve spolupráci 
s  městskou policií komunikace zajištěna,“ 
uvádí radní Petr Svačinka.

/red/

Výročí úmrtí Vlastimila Brodského
Dne 20. dubna si připomeneme 15 let od 
úmrtí jednoho z  nejznámějších rodáků 
Hrušova herce Vlastimila Brodského.

Narodil se 15. 12. 1920 v  Hrušově, zemřel 
20. 4. 2002 ve Slunečné na Českolipsku. Dět-
ství prožil střídavě v Hrušově a u rodičů své 
matky na Valašsku, maturoval v  Praze. V  le-
tech 1939 – 41 byl žákem herecké školy E. F. 
Buriana. Nejprve hrál v  Divadle Míly Mella-
nové a v menších pražských divadlech. V  le-
tech 1948 – 1990 hrál v Divadle na Vinohra-
dech, hostoval v Národním divadle. Uplatnil 
se v rozhlase, svůj hlas propůjčil i kresleným 
postavičkám v televizních pohádkách. V tele-
vizi ztvárnil bezpočet inscenací. Získal Zlatou 
nymfu za nejlepší mužský herecký výkon na 
mezinárodním festivalu v Monte Carlu v roce 
1984 za roli Fendrycha v inscenaci Tažní ptáci.

S  první manželkou Bíbou Brodskou 
měl Vlastimil Brodský syna Marka, 
s herečkou Janou Brejchovou dceru Te-
rezu.
Vlastimil Brodský se vždycky k Hrušo-
vu hlásil. V 90. letech dokonce Hrušov 
navštívil se svými dětmi. Účastnil se 
setkání rodáků a  přátel Hrušova – na-
posled v  roce 1997. Na další setkání 
v  roce 2001 byl zván, ale již nepřijel. 
Zaslal však dopis, ve kterém se omlou-
vá a  svou neúčast zdůvodňuje tím, že 
většina jeho vrstevníků a spolužáků již 
není mezi námi.

Manželé Dudkovi, Spolek Senioři 
Hrušov
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PROBLEMATICKÁ KOMUNIKACE. Dělníci čištění města 
zajišťují kritické místo. Foto/ Petr Svačinka

VELKÝ ÚKLID. Slezská Ostrava zbavená odpadu. 
Foto/ Petr Svačinka

VLASTIMIL BRODSKÝ. Na setkání rodáků v Hrušově. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Koblovský masopust

Beskyde, Beskyde…

Pasování prvňáčků. Knihovny dětem

Krásné písničky za doprovodu dětmi ručně 
vyrobených hudebních nástrojů a  pravých 
nefalšovaných houslí a hlavně veselých ma-
sek a dobré nálady, tak to vypadalo v MŠ Koblov jedno únorové dopo-
ledne, kdy děti ze třídy Berušek rozveselily celou MŠ svým masopust-
ním průvodem.
Nechyběly výtečné koláčky a bábovky od šikovných maminek a babi-
ček, na kterých si děti pochutnaly.  Tímto maminkám a babičkám moc 
děkujeme. 

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová, učitelka

Ať je léto nebo zima – na horách je vždyc-
ky prima! Tímto heslem se řídí i děti z MŠ 
Zámostní. Malí „Zámostníčci“ se totiž vy-
dali ve středu 22. února na celodenní výlet do Beskyd. „Jak vypadá les 
v zimě?“ „Je na horách ještě sníh?“ „Je tam hodně sněhu?“ Tak na tyto 
a podobné otázky si už děti umí po výletu odpovědět. Ráno nám na ces-
tu ještě zasvítilo sluníčko, ale potom začala čarovat „paní Zima“. Tím 
začalo to pravé dobrodružství. Chvilku sněžilo, chvilku pršelo, chvilku 
byla mlha a potom ji zase rozfoukal větřík. Malí „Zámostníčci“ se však 
statečně vydali do beskydských kopců k nově zrekonstruovanému ho-
telu Martiňák. Tam na děti čekal vydatný oběd a malý odpočinek u po-
hádky. Cesta zpět k autobusu už byla veselejší, protože se šlo z kopce. 
Někdy se i trochu z kopce klouzalo! V autobusu si děti ještě zazpívaly. 
Domů se všichni vraceli pořádně uondaní, ale plní nevšedních zážitků!

Kolektiv MŠ Zámostní

Prvňáčci v doprovodu svých učitelek navštívili v prvním březnovém 
týdnu knihovny ve Slezské Ostravě. Již dvanáctým rokem pořádala 
Knihovna města Ostravy akci nazvanou Pasování prvňáčků.  Záměr je 
jasný. Dostat děti ke knihám.
Do knihovny na Hladnovské ulici přišla takto 1. března také třída 1. 
A  ze ZŠ Bohumínská. Knihovnice, z  nichž se staly pomocí promyš-

lených převleků dokonalé čarodějnice, podrobovaly děti testům z po-
znávání písmen a otázkami typu, zda s Rumcajsem bydlela Anka nebo 
Manka. 
Nakonec musely všechny děti přísahat na čarodějnou knihu, že se ke 
knihám budou chovat vždy slušně. Už před návštěvou knihovny mohli 
rodiče dětí vyplnit přihlášku do knihovny. Přihlášky dostali prvňáčci 
ve škole. V  knihovně pak nově přihlášené čtenáře čekalo slavnostní 
pasování.
„Spolupracujeme ve Slezské Ostravě velmi dobře se základními, ale 
také už s mateřskými školami,“ říká Mgr. Jarmila Burešová, vedoucí 
odboru knihovnických služeb ve Slezské Ostravě. Dodává, že knihov-
ny se pro děti snaží vymyslet co nejzajímavější program. Měsíc březen 
je v knihovnách vyhlášen jako Měsíc čtenářů. Děti, které se během spe-
ciálních akcí přihlásí, mohou získat například registraci na rok zdar-
ma. „Loni se nám takto během měsíce března přihlásilo 131 prvňáčků 
z celého obvodu,“ konstatuje knihovnice.

/red/

Přísaha nových čtenářů:
na pavoučí sítě, na muší nohy, na netopýří křídla, na hladového vlka,
na hadí duši, na žabí dech, slibuji na knihu zaprášených pohádek že:
se budu v knihovně chovat vždy slušně,
budu opatrovat knihy jako největší poklad,
nebudu knihy svévolně ničit,
budu si knih vážit tak jako svých kamarádů.

MŠ Koblov

MŠ Zámostní

STATEČNĚ DO HOR. Zámostníčci se zimy nezalekli. Foto/ archiv

VESELO V KOBLOVĚ. Děti v maskách slavily masopust. Foto/ archiv

KNIHOVNA!!!. Děti z 1.A ZŠ Bohumínská si užily dopoledne 
mezi knihami na Hladnovské ulici. Foto/ Jan Král

Návštěva ve Vítkovicích
Svět techniky ve Vítkovicích navštívily ve čtvrtek 2. března děti ze třídy 
Koťátek a Včeliček z MŠ Zámostní. Malí „Zámostníčci“ pojali cestu do 
Vítkovic jako veliké dobrodružství. Jeli totiž MHD – tramvají – někteří 
dokonce poprvé. Ve světě techniky už na děti 
čekal bohatý dopravní program s  názvem 
„Semafor“. Po absolvování dopravní školičky 
se děti vyřádily v herně, která dlouho patřila pouze jim. Potom se už 
malí „ Zámostníčci“ vydali na zpáteční dobrodružnou cestu do školky, 
kde na ně čekal zasloužený oběd. Unavení a spokojení uléhali do postý-
lek. Zkrátka zase jedno povedené dopoledne. Všichni se už těší na další 
dopravní školičky, které budou následovat v průběhu března a dubna.

Kolektiv MŠ Zámostní

ZŠ Zámostní

SVĚT TECHNIKY. Zámostníčci dobrodružství vstříc. Foto/ archiv
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Důležité upozornění rodičům 
Zápisy do ZŠ a povinné předškolní vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základních škol
Novela školského zákona nově upravila i povinnost zákonného zástupce 
přihlásit dítě k zápisu k povinné základní školní docházce, a to v době od 
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku a v termínu, který stanoví ředitel školy. V letošním 
roce je zápis povinný pro všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 
2011 a děti starší, kterým byla odložena povinná školní docházka.
Zápisy v  základních školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovi-
štích základních škol v termínu 19. a 20. dubna 2017 od 12:00 do 17:00 
hodin. Spádovým obvodem mateřských škol městského obvodu Slez-
ská Ostrava je celé území města Ostravy.
Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému základnímu vzdělávání, 
případně písemně požádat o odklad povinné školní docházky.  K žádosti 
o odklad je nutno přiložit doporučení příslušného školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k tomu, že povinností obce, potažmo městského obvodu, je za-
jistit, aby všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 nastoupily 
k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku základní školy, je stejně 
jako u mateřských škol pro zjednodušení a kontrolu zajištěna elektronická 
aplikace se seznamy těchto dětí. Tato aplikace umožňuje komunikaci mezi 
základními školami, městskými obvody, městem i orgány sociálně právní 
ochrany dětí.
V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému základnímu vzdělávání 
nezapíše či nepožádá o odklad, bude vyzván odborem školství a kultury 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava k nahlášení základní školy, kde 
je jeho dítě vzděláváno.
V případě jeho nečinnosti bude zahájeno šetření oddělením sociálně práv-
ní ochrany dětí, případně zahájeno správní řízení o  přestupku, kterého 
se zákonný zástupe dítěte dopustí tím, že své dítě nezapíše k povinnému 
školnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let
Vážení rodiče,
chceme Vás touto cestou informovat o uzákonění povinného předškolní-
ho vzdělávání dětí, a povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě naroze-
né od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 k plnění povinného předškolního vzdělává-
ní. Novelou školského zákona je stanoven termín zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v období od 2. května do 16. května s tím, že termín a místo 
zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní 
je způsobem v místě obvyklým.
Zápisy v  mateřských školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovi-
štích mateřských škol v termínu 10. a 11. května 2017 vždy od 8:00 do 
15:30 hodin. Spádovým obvodem mateřských škol městského obvodu 
Slezská Ostrava je celé území města Ostravy.

Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava:
1. Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková 

organizace, www.msbohuminska.cz - pracoviště:
 Bohumínská 450/68, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

Nástupní 146/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky
 Frýdecká 28/426, 719 00 Ostrava-Kunčice
2. Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková 

organizace, www.mskomercni.info - pracoviště:
 Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava-Muglinov
 Jaklovecká 1201/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 Slívova 631/11, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

3. Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková 
organizace, www.mspozarni.cz - pracoviště:

 Požární 61/8, 713 00 Ostrava-Heřmanice
 Chrustova 1448/11, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 Na Liščině 689/12A, 711 00 Ostrava-Hrušov
4. Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková 

organizace, www.mszamostni.cz - pracoviště:
 Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 Keramická 230/8, 712 00 Ostrava-Muglinov
 Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov
Podrobné informace k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednotlivé školy 
na webových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy.

Vzhledem k tomu, že povinností obce, potažmo městského obvodu je za-
jistit, aby všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 nastoupily 
k  povinnému předškolnímu vzdělávání, je pro zjednodušení a  kontro-
lu zajištěna elektronická aplikace se seznamy těchto dětí.  Tato aplikace 
umožňuje komunikaci mezi mateřskými školami, městskými obvody, 
městem i orgány sociálně právní ochrany dětí.
V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělá-
vání nezapíše, bude vyzván odborem školství a kultury Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava k nahlášení mateřské školy, kde je jeho dítě vzdě-
láváno.
V případě jeho nečinnosti bude zahájeno šetření oddělením sociálně práv-
ní ochrany dětí, případně zahájeno správní řízení o  přestupku, kterého 
se zákonný zástupe dítěte dopustí tím, že své dítě nezapíše k povinnému 
předškolnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

Mgr. Petra Nitková 
vedoucí odboru školství a kultury

Přehled základních škol zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava:
1. Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková 

organizace
 Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

www.zsbohuminska.cz
2. Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
 Pěší 66/1, 712 00 Ostrava-Muglinov 

www.zspesi.cz
3. Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková 

organizace - pracoviště:
 Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

www.chrustova.eu
 Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

www.zs-kuncicky.cz
Podrobné informace k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednotlivé školy 
na webových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy. U ZÁPISU. Do školy s předškoláky letos 19. a 20. dubna (ilustrační foto). Foto/ Jan Král
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Kolik dětí chodí k  heřmanickým hasičům? 
Jsou to místní děti?
Většina je místních, někteří dojíždějí. Dětí je 
celkem hodně. Zhruba 30 máme v přípravkách, 
to jsou děti v mateřských školách. Tam je při-
pravujeme, a  jak dosáhnou šesti let a  jsou již 
školou povinné, přechází k  mladým hasičům. 
Velkou výhodou je, že už něco umí. Mladých 
hasičů je u nás zhruba 15, starších zhruba 20. 
Jde o děti mezi šesti a patnácti lety. Máme také 
dorostenecké družstvo.
Vy sama jste začínala u hasičů kdy?
Byla jsem dorostenkou v Ostravě-Zábřehu. Pak 
jsem kvůli mateřským povinnostem měla pár 
let pauzu, s rodinou jsem se přestěhovala, a tak 
jsem se dostala k hasičům do Heřmanic. Psal se 
rok 2004, tehdy jsme v oddíle měli jen pět dětí. 
Ale jejich počty se rychle rozrostly. Od roku 
2005 jsem začala jezdit jako vedoucí na dětský 
tábor, tehdy ještě pod hlavičkou společnosti Ar-
celorMittal. V  roce 2008 jsme v  Heřmanicích 
založili občanské sdružení Dětský tábor A  JE 
TO a fungujeme již zcela samostatně. Pravidel-
ně jezdíme do Kajlovce v Hradci nad Moravi-
cí, do Chorvatska a  podobně. Loni jsme měli 
v  Kajlovci na táboře 120 dětí, letos už je 100 
přihlášených. Takže opět budeme muset otevřít 
alespoň dva turnusy, abychom všem vyhověli.

Jezdí s vámi i handicapovaná dívka, pro kte-
rou jste dokonce sehnali i elektrický invalidní 
vozík.
Jde o Míšu Kulhánkovou z Brna, letos s námi 
pojede do Kajlovce už potřetí. Vše začalo tak, že 
se nám ozvala její maminka, jestli bychom Míšu 
na tábor vzali. Handicapované děti s námi totiž 
jezdí. Jde o čtyři děti z pěstounské rodiny paní 
Michalčákové z  Heřmanic. Mají střední men-
tální retardaci, ale dá se s nimi jezdit naprosto 
v pohodě. Je krásné vidět, jak je ostatní děti při-
jímají. Dokážou jim pomoct, postarat se o ně. 
Holčička je slepá, děti jí rády pomůžou, její pro-

blém znají, nikdo není vyřazen z kolektivu, vše 
funguje bez problémů… Ovšem děvče na vozí-
ku, které potřebuje stálou asistenci, přiznávám, 
že se mi zpočátku do toho moc nechtělo. Na tá-
boře není bezbariérové vybavení, do jídelny ve-
dou schody...  Ale maminka byla vytrvalá a my 
jsme se po poradě s vedoucími rozhodli, že do 
toho půjdeme. Šli jsme do neznáma a všechno 
jsme nakonec zvládli. Míša je mentálně zdravá, 
prodělala dětskou mozkovou obrnu. Na svém 
vozíku se nemohla na táboře sama pohybovat. 
První rok byl hodně náročný, ale myslím si, že 
dívka nic podobného ještě nezažila. Byli jsme ji 
schopni dotáhnout až do lesa, na klouzačku… 
A pak jsme začali přemýšlet, jak to zařídit, aby 
se mohla po táboře pohybovat sama.
A zařídili jste…
Shodou náhod se k nám dostal starší elektrický 
invalidní vozík, za přispění společnosti Arce-
lorMittal se nám podařilo nechat vozík zrekon-
struovat, upravit. Míša o ničem nevěděla, a když 
přijela loni na tábor, čekalo ji velké překvapení. 
S vozíkem se nejprve musela naučit jezdit. Sjíž-
děla nám do potoka, málem přejížděla děti…
ale pak se naučila. Najednou k  sobě nikoho 
nepotřebovala, hrála s dětmi na táboře běhací 
hry. Letos se nám pro ni ještě v soutěži vypsa-
né firmou ArcelorMittal podařilo získat 10 tisíc 
korun. Z těch zaplatíme asistenty. V červenci je-
deme zase do Kajlovce a jsme vybaveni a připra-
veni. Musím přiznat, že mne takové věci hodně 
naplňují.
V  Heřmanicích lze s  trochou nadsázky kon-
statovat, že občanská společnost funguje, a to 
také trochu i díky vám. Figurujete u pořádá-
ní lampionového průvodu, hasičského plesu, 
branné hry Heřmanický drak…
No, Heřmanický drak, ten se teď nějakou dobu 
nekonal, ale už plánujeme jeho obnovu. Dříve 
jsme závod pořádali pro hasiče, teď bychom 
chtěli hru organizovat pro širokou veřejnost, pro 
všechny děti. Heřmanický drak by měl obsaho-
vat jakýsi trojboj, uvidíme… Pokud jde o hasič-
ský ples, zdá se mi rok od roku lepší a podobně 
je tomu i s tradičním lampionovým průvodem. 
Loni se konal 11. listopadu, přesně na Martina. 
A opravdu do průvodu přijel Martin na živém 
koni. Bavily se celé Heřmanice. Spolek Dětský 
tábor A JE TO má dokonce svoji kostymérnu, 
kterou na táborech i na lampionovém průvodu 
vždy plně využíváme. Sklad je u  mého bratra 
Radovana Šugara, také člena heřmanických ha-
sičů, který se nyní malým hasičům věnuje ještě 
možná více než já.

Jaký je o členství u mladých hasičů zájem?
Zajímavé je, že poslední dobou se hlásí skoro 
samé holky. Ani v  mateřské škole kluků moc 
není, třeba jen dva tři v  jedné třídě. Kluků je 
prostě málo.
Vaší další aktivitou je akce Daruj krev s hasiči 
Heřmanice. Letos budete dávat krev také?
S akcí Daruj krev s hasiči jsme začali v Heřma-
nicích před čtyřmi lety, nyní se z ní stává tradice. 
Někdy nás přijde i do krevního centra i čtyřicet. 
Letos půjdeme 2. května, zájemci se mohli hlá-
sit do 1. dubna. Je určitě jiné, když jde člověk 
darovat krev sám, a když jde celá naše tlupa. Po-
kud jste sám, je všude ticho, všichni ukázněně 
čekají… Ve více lidech je vše lepší, více legrace. 
A to i pro prvodárce, kteří se tolik nebojí, mají 
podporu zkušenějších. No, a na závěr si všichni 
uděláme společnou fotku.

/jk/

Mariášový turnaj, ročník první
První ročník mariášového turnaje v  Koblově se uskutečnil 
v  místním Hotelu Isora. Hned první ročník se stal úspěšným, 
dostavil se velký počet hráčů a příznivců této skvělé karetní hry. 
Doufáme, že za rok, na druhém ročníku, se mezi sebou utká ještě 
více mariášníků.
Velké poděkování náleží městskému obvodu Slezská Ostrava 
a Lukáši Raiskubovi za sponzorské dary, bez kterých by byl tento 
turnaj jen těžko uskutečnitelný.

Pořadatelé mariášového turnaje 
v Koblově
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Bc. Silvie Šeděnková

 narozena v roce 1976 v Ostravě

 absolventka Fakulty bezpečnostního 
inženýrství VŠB-TU

 členka SDH Heřmanice od roku 2004

 matka dcer Veroniky /19/ a Elišky /17/

1. ROČNÍK. Účastníci nového turnaje. Foto/ archiv

Paměť Ostravy
Milí Ostravané,
někteří z vás se zapojili do projektu Paměť 
Ostravy a díky těmto příspěvkům jsme 
mohli vydat knihu Paměť Ostravy 2014-
2016. Naše knihovna ji nabízí ve všech 
pobočkách a pracovištích, můžete se vrátit 
zpět v čase a také se inspirovat. Některé 
články a fotografie jsou rovněž umístěny 
na webu statutárního města Ostravy 
ostrava750.cz.
Máte chuť vzpomínat? Náš projekt stále 
pokračuje a vy se můžete kdykoli připojit 
s jakýmkoli tématem.
V roce 2017 se chceme navíc podělit o 
zážitky ze školních lavic, byly-li ostravské 

– vzpomínky na školu a paní učitelku patří 
k těm nejsilnějším a provázejí nás celým 
životem. Samozřejmě rádi přivítáme 
vyprávění pedagožek a pedagogů.
Přijďte, informujte se, vyslechneme 
vás, neboť na vaši paměť se těší všechna 
pracoviště Knihovny města Ostravy.

Jarmila Burešová, buresova@kmo.cz
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Ústřední hřbitov Slezská Ostrava a hornické hroby
Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě 

svou plochou takřka 27 ha je největším 

hřbitovem v  českém Slezsku a  třetím 

největším hřbitovem v  České republi-

ce po ústředním hřbitově v Brně 56 ha 

a Olšanských hřbitovech v Praze 50 ha. 

Je však výjimečným 6 společnými hro-

by horníků, kteří zahynuli při důlních ne-

štěstích, jedním společným hrobem při 

výbuchu parního kotle na povrchu dolu 

a  jedním hrobem, který připomíná zvůli 

zaměstnavatelů a monarchie při hornic-

ké stávce 9. května 1894.

Původní pohřebiště bylo založeno ve 
13. století na ostrohu  na slezské straně nad 
soutokem řek Lučiny a Ostravice. V polovině 
13. století zde byl vystaven i  dřevěný kostel, 
který byl roku 1555 za panování Jiřího 
Sedlnického nahrazen kostelem ze dřeva 
a  kamene, zasvěceným sv. Jiří. Starý hřbitov 
a kostel sv. Jiří sloužil svému účelu až do roku 
1783, kdy byl vystavěn nový kostel sv. Josefa 
u  nově vybudované silnice na Těšín, a  na 
farních pozemcích byl v  roce 1823 zřízen 
současný hřbitov.

Hřbitov a  jeho okolí je úzce spjato 
s  černouhelným hornictvím. Celý hřbitov 
leží, stejně jako Landek nebo hladnovské 
návrší, na karbonském oknu. Karbonské 
vrstvy s  uhelnými slojemi vystupují takřka 
až k  povrch, a  proto se tato místa stala 
místy objevů uhlí a  štolového dobývání. 
Mezi návrším hladnovským a  hřbitovním 
se nachází Trojické údolí - dříve zvané 
Burňa. Tady, kousek od vjezdu na hřbitov 
z Najmanské ulice, bylo na podzim roku 1763 
úředně objeveno na Ostravsku uhlí. Těšínská 
silnice z roku 1772 zpřístupnila Trojické údolí 
a  vytvořila mimořádné dopravní podmínky 
pro rozvoj štolového dobývání po roku 1787, 
na které navázalo dobývání hlubinné po dobu 
205 let až do uzavření Dolu Petr Bezruč v roce 
1992.

Všechny společné hroby patří horníkům 
dolů Ema, Zvěřina, Trojice, Zárubek (tehdy 
Hermenegild) a  Salma ve Slezské Ostravě. 
Nejstarší hrob je z roku 1884, poslední z roku 
1936.

V nedávné době byly ve třech etapách všechny 
hornické hroby na ústředním hřbitově 
opraveny.  Celkové náklady dosáhly výše 
999 000 Kč a podílely se na nich Nadace OKR 
a  statutární město Ostrava, městský obvod 
Slezská Ostrava.

Karel Slíva

Fotodokumentace Nataša Lukášová, 
vedoucí oddělení HS

Jáma Ema, 8. října 1884. Pohřbeno 15 horníků 
z celkových 20 obětí.
K neštěstí došlo ve středu 8. října 1884 v 13 hod. 
15 min. na Wilczkowě dole Ema ve Slezské (tehdy 
Polské) Ostravě. Výbuch metanu a  uhelného 
prachu ve sloji Mohutný (3,7 m) při trhací práci 
v  přibírce pod stropem si vyžádal 20 obětí na 
lidských životech.

Jáma Zvěřina, 5. dubna 1888. Všech 11 horníků 
je pohřbeno ve společném hrobě.
Dne 5. dubna v  10 hod. 30 min. došlo ve větrní 
jámě Františka k výbuchu. Po trhací práci se vzňaly 
důlní plyny, které usmrtily 11 horníků.

Důl Trojice, 3. ledna 1891. Pohřbeno 33 horníků 
z 61 obětí.
V sobotu 3. ledna 1891 v 10 hod. 15 min. došlo na 
Wilczkově dole Trojice ve Slezské (tehdy Polské) 
Ostravě k  výbuchu metanu a  uhelného prachu 
v souvislosti s trhací prací chodby ve sloji Mohutný. 
Následkem výbuchu zahynulo bezprostředně na 
svých pracovištích nebo na útěku povýbuchovými 
zplodinami 61 horníků. Při trhací práci došlo 
k vyfouklé ráně, která zapálila metan a následkem 
nedostatečného větrání se oheň šířil dolem po 
metanových vrstvách a působil následné výbuchy.

Důl Zárubek (tehdy Hermenegild), 14. ledna 
1896. Pohřbeno 15 horníků ze 16 obětí.
V  úterý 14. ledna 1896 kolem 11 hod. 30 min. 
vznikl ve vodní jámě dolu Hermenegild  akciové 
společnosti Severní dráhy Ferdinandovy 
z  neobjasněných příčin požár, který ohrozil 
osádku celého dolu a vyžádal si 16 lidských životů 
a  dalších 11 horníků bylo intoxikováno. Příčina 
požáru nebyla nikdy zjištěna.

Jáma Salma VII, 3. srpna 1905. Pohřbeno 7 ze 14 
obětí.
Podle novinové zprávy (Ostrauer Zeitung) došlo 
na větrní jámě Salma VII v  ranních hodinách 
k  výbuchu a  požáru důlních plynů. Neštěstí 
nepřežilo 9 horníků, 2  byli popálení a 3 nezvěstní. 
Konečná bilance 13 mrtvých.

Jáma Salma VII, 1. září 1919. Pohřbeny všechny 
oběti.
V kotelně na povrchu jámy Salma VII došlo 1. 
září 1919 v 9 hod. 30 min. k výbuchu kotle, při 
kterém zahynuli 4 dělníci a 7 bylo těžce zraněno. 
Tolik titulek dělnického listu Duch času. Sociálně 
demokratické noviny dále píšou, že výbuch 
prorazil střechu a kusy kotle byly rozmetány po 
nádvoří. Obviňují vedení závodu ze zanedbávání 
bezpečnosti, absence záchranné stanice, 
obvazového materiálu, vozů na odvoz raněných, 
dýchacích přístrojů…

Důl Trojice, 3. září 1936. Pohřbeny všechny 4 
oběti.
Podle zprávy Revírního báňského úřadu došlo 
v noci 3. září 1936 ve 2 hod. 20 min. k otřesu 
pohoří, který měl svůj střed mezi jámou Zvěřinou 
a Trojicí. Otřes způsobil zával ve sloji Adolf na 11. 
patře a nastal v hloubce asi 475 m pod povrchem 
pod silnou vrstvou pískovce, čímž došlo k závalu 
prorážky po celé její délce 14 m vyvrženým uhlím..



1. Polozapomenutý spisovatel, novinář, dramatik a herec, František Sokol Tůma /1855 – 1925/, patřil 
k výrazným postavám kulturní historie našeho kraje. Jako její součást se začal uplatňovat v posledních 
letech 19. století, když se tento rodák z Benešova u Prahy rozhodl zůstat v Ostravě a vykonávat zde novi-
nářskou praxi. Později rád vyprávěl o svém nezapomenutelném dojmu, jakým na něj Ostrava zapůsobi-
la, a jak všemi smysly vnímal pro něj dosud neznámý obraz průmyslového kraje. Ve své literární tvorbě 
pro něj razil přiléhavý výraz „Černé království“. Jeho přítel, spisovatel Vojtěch Martínek, o tomto Tůmo-
vě období kdysi řekl: „Tůma zejména k večeru a často i v noci vystupoval na Jaklovecký kopec, aby mohl 
pozorovat neobyčejně působivé panorama města – hru světel, rudé jazyky komínů, záplavy nad hutěmi, 
žluté pruhy v továrních oknech. Se zaujetím sledoval, jak se ten obrovský kolos i v noci hýbe a zmítá, jak 
stroje rachotí a vysoké pece syčí, jak se město zachvívá velikým rytmem práce…“

2. František S. Tůma přišel na Ostravsko v  době jeho 
největšího rozvoje v letech 1890 – 1900. V tomto období 
začala vznikat i jeho prvotní literární tvorba zahrnující 
povídky, aktuální novinářské črty a fejetony, které uve-
řejňoval v  novinách a  časopisech Radhošť, Ostravský 
obzor a  podobně. Literární záběr jeho prací obsahově 
zahrnoval Ostravsko, Valašsko a  v  nejednom případě 
i slezskou část Ostravy. Ostravsko je v jeho dobovém li-
terárním pojetí smutný a pochmurný kraj, nad kterým 
se vznáší oblaka kouře a sazí. Tato těžká atmosféra pak 
vytváří vhodnou scenérii pro vyprávění dramatických 
příběhů. Po novinách a časopisech rozeseté příběhy na-
šly své definitivní uplatnění v knižním vydání pod názvem „Povídky z pekla“. Jedna z povídek nazvaná 
„Msta“ je situována do pracovního prostředí jámy Terezie /Důl Petr Bezruč/ ve Slezské Ostravě. Působi-
vou obálku pro druhé vydání knihy z roku 1934 vytvořil pro nakladatelství Julius Albert vynikající český 
ilustrátor, akademický malíř František Horník.
3. Spisovatel F. S. Tůma se pro následující literární pro-
jekty připravoval velmi odpovědně. Hned po svém pří-
chodu do Ostravy pronikl do zákulisí průmyslového ži-
vota, několikrát v doprovodu českých inženýrů sfáral do 
šachet a navštívil hornické kolonie, kde poznal rodinné 

poměry nejchudších vrstev. Vybavený znalostmi o životě na Ostravsku začal v letech 1903 – 1904 pra-
covat na trojdílném románu „Na šachtě“. Byl to první román z  trilogie, která pak vyšla pod názvem 
„Černé království“. Druhý, opět třídílný román „Pan závodní“, byl napsán o rok později, v roce 1905. 
V románu „Na šachtě“ se spisovatel inspiroval událostmi, které dějově souvisely s jámou Hermenegild 
/Důl Zárubek/ ve Slezské Ostravě. Jak autor poznamenal: „…Mnohé věci v knize jsou tak pravdivé, že 
jsem je musel přepracovati, aby se příliš nekryly s osobami dosud žijícími…“ Ten, kdo zná hlouběji his-
torii Ostravska, tak za smyšlenými jmény v románu snadno rozpozná skutečné osoby – horního radu 
Jana Mayera, ředitele dolů Severní dráhy Ferdinandovy Ing. Viléma Jičínského, ředitele Dolu Zárubek 
Ing. Eduarda Hořovského, ředitele závodu v Doubravě a Orlové nebo poslance Petra Cingra, či prvního 
českého starostu Ostravy Jana Prokeše.

4. Třetí část trilogie „Černé království“ byla proti pů-
vodnímu názvu „E‘ Geschäftsmann“ vydána v pražském 
souborném vydání Jul. Alberta pod názvem „V záři mili-
onů“. Třídílný román má velmi atraktivní děj, který svou 
barvitostí doslova útočí na čtenářovu vnímavost. Námět 
je čerpán ze sedmdesátých let a osmdesátých let 19. sto-
letí a zabývá se přílivem Haličanů do kamenouhelného 
revíru a  pronikáním židovského obyvatelstva do Ostravy. Námět, který si spisovatel vybral, má pro 
Ostravu opět velkou dokumentární hodnotu. Je svědectvím „gründerské epochy“ rozvoje Ostravy. Také 
v tomto románu se značná část děje odehrává ve Slezské Ostravě na Zámostí, které bylo prvním bezpeč-
nějším útočištěm ostravských židů. F. S. Tůma v této souvislosti napsal „…Židovská náboženská obec 
byla zřízena v roce 1860 pro Polskou a Moravskou Ostravu v době, kdy modlitebna z místnosti hostince 
„Závady“ do domu, kde je nyní budova staré radnice, přeložena byla… Od roku 1860, kdy byla zřízena 
tzv. Israelitische Kultusgemeinde pro židy města zdejšího a celého kraje pouze za účelem, aby postavila 
školu a synagogu… že se škola a modlitebna hned nestavěla, mělo svůj důvod v tom, že do let sedmdesá-
tých židé, nevěříce budoucnosti Ostravy, nechtěli se sem stěhovati a usazovati…“
Literární dílo F. S. Tůmy v celém jeho rozsahu dnes nemůžeme hodnotit běžnými literárními a estetický-
mi měřítky. Jeho dílo je tendenční, nevyhledávané a pro nevybroušený kult slova mu nejsou přisuzovány 
ani velké umělecké hodnoty. Znalec Tůmova díla, spisovatel Vojtěch Martínek, k  tomuto hodnocení 
kdysi dodal: „Nesmíme zapomenout, že F. S. Tůma ve své době dosáhl popularity takového rozsahu, že 
jeho romány a divadelní hry pronikly do nejzapadlejších koutů kraje. I když dnešní pohled na sociální 
zápasy v minulosti je odlišný, jeho význam ve vývoji písemnictví Slezska je neobyčejný. Jeho dílo je vý-

znamné tím, že jako první odkryl celý veliký svět hornického života s jeho vzrušující problematikou i soukromými tragédiemi. František Sokol Tůma byl 
průkopníkem hornického románu a to nejen v oblasti ostravsko-slezské, ale i v literatuře celonárodní.
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Slezskoostravská inspirace spisovatele Františka S. Tůmy

Dle dobových textových zdrojů, monografické studie o F. S. T. od V. Martínka, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2. 

4. 

3. 



Krištof Kintera 
ve Slezskoostravské galerii
Jeden z  mezinárodně nejúspěšněj-
ších českých umělců, výtvarník Krištof 
Kintera /1973/, představí výběr svých 
prací ve Slezskoostravské galerii. Ver-
nisáž výstavy se koná 13. 4. v 17 hodin.

Kintera je autorem několika významných realizací ve veřejném 
prostoru (Památník Jana Bouchala v Praze Holešovicích, osazen 
2013) a v posledních letech samostatně vystavoval například v ba-
silejském Jean Tinguely Museum (2014) a v Kunsthalle v Rotter-
damu (2015).
Umělec se vlastně už od svých studií na Akademii výtvarných 
umění v Praze zabývá paradoxy a absurditami, k nimž vede fasci-
nace člověka možnostmi světa techniky a technologií.
Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Ostrava.

/red/

Colours of Ostrava 2017. Kemp opět na Slezské
Slezská Ostrava se také letos stane součástí festivalu Colours 
of Ostrava, který se koná ve dnech 19. - 22. července. Ná-
vštěvníci Ostravy budou moci opět využít k ubytování kemp, 
který ve festivalových dnech vyroste v areálu Slezskoostrav-
ského hradu.

I když kempovou politiku teprve organizátoři dolaďují, jisté už je, že 

právě slezskoostravský kemp bude opět největší. „Teprve uvidíme, 
jestli i letos otevřeme kemp v Dolní oblasti, který bývá mezi návštěv-
níky hodně oblíbený, protože je nejblíže festivalovému dění. Ovšem 
stanové městečko u hradu patří k tradičnímu návštěvnickému servisu 
a tak tomu bude i letos,“ ujišťuje ředitelka festivalu Colours of Ostrava 
Zlata Holušová.
Organizátoři již dříve oznámili známá jména, která letos do Ost-
ravy přijedou. Nechybí mezi nimi interpreti a  soubory jako Justice, 
Midnight Oil, Jamiroquai nebo Norah Jones.
„Máte se na co těšit. Letošní Colours bude nezapomenutelný,“ slibuje 
ředitelka Holušová a dodává, že letos vstupenky z předprodejů mizí 
ještě rychleji, než tomu bylo kdykoli v minulosti. Festival tentokrát za-
čne již ve středu a skončí o sobotní noci.

/red/

Vernisáž obrazů Miroslava Sabeva
Vernisáž obrazů ostravského výtvarníka Miroslava Sabeva se 
uskutečnila ve Slezskoostravské galerii 3. března.

Sabev, známá postava ostravského kulturního života, zemřel v  roce 
2011, letos by se dožil 65. let.
„Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že Miroslav Sabev se řadí mezi 
ty malíře, kteří museli umřít, aby se stali slavnými,“ řekla při zahájení 
vernisáže redaktorka Českého rozhlasu Dagmar Misařová. „Mirkův 
osud připomíná osudy uznávaných evropských malířů, kteří vše obě-
tovali umění,“ doplnila.
Na vernisáž dorazil velký počet návštěvníků, velká část z nich Sabeva 
osobně znala.
Manželka malíře, Lucie Sabevová, poděkovala obvodu Slezská Ostra-
va za možnost vystavit obrazy v krásných prostorách Slezskoostravské 
galerie. Lucie Sabevová také informovala příchozí, že u příležitosti ne-
dožitých 65 narozenin umělce se letos budou konat ještě dvě výstavy 
jeho prací, a to na Slezskoostravském hradě a v galerii Industrial Galle-
ry v Moravské Ostravě.
Vernisáž hudebně doprovodil Michal Žáček, výstava končí 31. března.

/red/
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NORAH JONES. Devítinásobná držitelka Grammy je jednou z hlavních hvězd festivalu. 
V ČR vystoupí poprvé. Foto/ archiv

VERNISÁŽ. Hudebník Michal Žáček zahajuje výstavu prací Miroslava Sabeva. Foto/ Jan Král

Pozvání na koncert 
ve slezskoostravské radnici
V  cyklu komorních koncertů, které se konají ve slezsko-
ostravské radnici za podpory statutárního města Ost-
ravy, se v  dubnu setkáme se zajímavými osobnostmi. 
Ve společném programu vystoupí kytarista Lubomír Bra-
bec a mezzosopranistka Martina Kociánová.

Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům 
současnosti. Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 
koncert v  šestém světadílu, v  Antarktidě. Za půl milionů proda-
ných desek obdržel v  roce 2013 od společnosti Supraphon Dia-
mantovou desku a v témže roce byl prezidentem republiky oceněn 
Medailí Za zásluhy I. stupně v oblasti umění.
Martina Kociánová se kromě pěvecké kariéry zabývá i moderová-
ním. V současné době moderuje v Českém rozhlase Dvojka pořad 
Host do domu, hostuje v českých divadlech v mezzosopránových 
rolích a značnou část její hudební produkce představuje koncertní 
činnost. V roce 2002 jí byla udělena Evropská cena Gustava Ma-
hlera za činnost v oblasti umění.
Koncert si můžete poslechnout v  rámci Cyklu komorních kon-
certů 11. dubna 2017 v obřadní síni slezskoostravské radnice v 19 
hodin. Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od 28. března 2017 
ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, 
polední přestávka od 11:30 do 12:30). Dotazy vám rádi zodpovíme 
na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.



Domov Přístav. V Kunčičkách zrekonstruovali budovu
Někdejší hornická ubytovna na ulici 
v  Holvekově v  Kunčičkách nově slouží 
jako pobytové zařízení se zvláštním reži-
mem pro lidi bez domova v seniorském 
věku. Domov Přístav provozuje Armáda 
spásy, kapacita nového domova je 47 
nájemníků.

V  poslední době objekt sloužil občanskému 
sdružení Čtyřlístek. Poté, co sdružení budo-
vu uvolnilo, pronajalo ji město Ostrava právě 
Armádě spásy. Budova prošla rekonstrukcí za 
zhruba devět miliónů korun, na fi nancování 
se kromě Armády spásy podílel také Morav-
skoslezský kraj a město Ostrava. Armáda spá-
sy provozuje od počátku 90. let také sousední 
budovu na Holvekově ulici, nyní se tedy kapa-
cita Domova Přístav rozrostla na dvojnásobek 

– bydlení v Armádě spásy může v obou budo-
vách v Kunčičkách najít celkem 85 uživatelů.
„Přijímáme k nám lidi starší padesáti let, osa-

mocené, ohrožené bezdomo-
vectvím, vyžadujícím pomoc,“ 
říká Jana Plačková z  Armády 
spásy. V  domově našli podle 
Plačkové domov i  lidé ze Slez-
ské Ostravy. V  současné době 
Armáda spásy eviduje zhru-
ba dvě stovky nových žádostí 
o umístění. „Vybíráme uvážlivě. 
Lidé, kteří k nám přijdou, musí 
být opravdu potřební,“ uvádí 
Plačková.
Podle ředitele Domova Přístav 
Mgr. Daniela Cieślara je nová 
budova vybavena také pro imobilní uživatele. 

„Snažíme se lidem vytvořit přirozené prostře-
dí, aby vše vypadalo domácky, blížíme se smy-
slu slova přístav,“ konstatuje ředitel Cieślar.
Zrekonstruovaný dům je rozdělen na pět do-
mácností, každou může sdílet osm uživate-

lů. Ti bydlí v  pokojích zvlášť, každá domác-
nost má svoji kuchyň, jídelnu, obývací pokoj 
a koupelnu. Pro imobilní obyvatele vznikly tři 
dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový.

/red/

Slezskoostravské nábřeží Ostravice se promění

Pravý břeh řeky Ostravice mezi mostem 
Miloše Sýkory a loděnicí čekají v příštích 
měsících zásadní změny.

Z  rozhodnutí Rady města Ostravy zvítězila 
ve veřejné zakázce Architektonická kance-
lář Arkos. Její projekt zahrnuje opravu okolí 
pomníku, navazujících ploch a  bezbariérové 
napojení na cyklostezku.

V rámci projektu vzniknou v blízkosti pomní-
ku stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou 
na řeku, celé území až po loděnici projde re-
vitalizací.
„Od severní části u Sýkorova mostu dojde k vy-
čištění svahů od množství odpadu a stavební 
suti, bude odstraněn suchý porost a provede-
ny odborné zdravotní a  bezpečnostní ořezy 
stromů. Zeleň bude doplněna o výsadbu keřů, 
trvalek, popínavých a  převislých rostlin na 
nábřežních zdech a kvalitní trávník z květnaté 
luční směsi,“ vypočítává změny mluvčí města 
Ostravy Andrea Vojkovská.
„Zhruba v  polovině řešeného území na pra-
vém břehu řeky se nachází ruiny mostního 
pilíře bývalé Střelniční lávky. Chtěli bychom 
tento pozůstatek mostu vhodně zrekonstruo-
vat, podobně jak je tomu na moravské stra-
ně řeky. Při opravě budou použity původní 
materiály vyzdívaných konstrukcí a původní 

provedení výplní zábradlí," upřesňuje ná-
městkyně primátora Kateřina Šebestová.
V rámci celkové revitalizace tohoto území se 
počítá také s  instalací zajímavého městské-
ho mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího 
mola pro vodáky, výstavbou venkovního oh-
niště nebo workoutového hřiště.

/red/

Svátek Emy na Emě
Svátek Emy v  neděli 9. dubna oslaví
turisté na slezskoostravské haldě Ema.

Klub českých turistů při SSK Vítkovice pořá-
dá v  tento nedělní den již 5. ročník turistic-
kého pochodu Jarní výstup s Emou na Emu. 
Start je libovolný, cíle je třeba dosáhnout mezi
9 a  13 hodinou na 315 metrů vysoké haldě 
Ema. Pořadatelé doporučují jít po žluté turis-
tické značce buď od Divadla Antonína Dvořá-
ka v Moravské Ostravě nebo od zoo ve Slezské 
Ostravě. „Pro účastníky výstupu budeme mít 
připraveno pamětní razítko, diplom z  akce, 
odměněn speciálním dárkem bude každý stý 
příchozí,“ slibuje Herbert Schenker, který pa-
tří k hlavním organizátorům jarního výstupu.

/red/
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PŘÍSTAV. Z někdejší hornické ubytovny je domov pro potřebné. Foto/ Jan Král

ZMĚNY. Budoucí podoba nábřeží. Zdroj/ MMO

315 METRŮ. Turisté na haldě Ema. Foto/ JK

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

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

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

Krátce
Den otevřených dveří a zápis do prvního ročníku

V pátek 28. 4. 2017 se uskuteční den otevřených 
dveří v  Základní škole speciální, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, na Těšínské 
ulici. Od 12 do 16 hodin je možné si přijít 
prohlédnout školu i internát. K zápisu je nutné 
si přinést rodný list dítěte a zprávy SPC.
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1.4. Den ptactva, ZOO Ostrava
1.4. TJ Heřmanice Slezská – SK Beskyd Čeladná.

Krajský fotbalový přebor. Od 15.30 hod.
1.4. SK Rapid Muglinov – TJ Slovan Ostrava.

Městský fotbalový přebor. Od 15.30 hod.
1.4. TJ Jiskra Hrušov – TJ Slavoj Rychvald.

Městský fotbalový přebor. Od 15.30 hod.
8.4. – 9.4. Velikonoce na hradě, dvoudenní lidový jarmark
8.4. TJ Sokol Koblov – TJ Sokol Krásné Pole.

Městský fotbalový přebor. Od 15.30 hod.
9.4. Jarní výstup s Emou na Emu. Již 5. ročník turistického pochodu. 

9 – 13 hodin, vrchol haldy Ema
13.4. Den pro slony, ZOO Ostrava
13.4. Krištof Kintera, zahájení výstavy ve Slezskoostravské galerii, 17:00.
15.4. FC Heřmanice Slezská – FC Slavoj Olympia Bruntál.

Krajský fotbalový přebor. Od 16. 00 hod.
15.4. TJ Jiskra Hrušov – FK SK Polanka „B“.

Městský fotbalový přebor. Od 16.00 hod.
17.4. Velikonoce v ZOO
22.4. TJ Sokol Koblov – TJ Jiskra Hrušov.

Městský fotbalový přebor. Od 16.00 hod.
22.4. SK Rapid Muglinov – Sokol Krásné Pole.

Městský fotbalový přebor. Od 16.00 hod.
22.4. Den Země v ZOO
22.4. – 5.5. Salon fi lmových klapek Zlín 2017, Slezskoostravský hrad
29.4. FC Heřmanice Slezská – FK Slavia Orlová.

Krajský fotbalový přebor. Od 16. 30 hod.
29.4. TJ Jiskra Hrušov – TJ Slovan Ostrava.

Městský fotbalový přebor. Od 16.30 hod.
29.4. – 30.4. Mezinárodní závod Moravskoslezského kynologického svazu, 

Ostrava-Kunčice, www.zkoostravakuncice.webnode.cz
30.4. Filipojakubská noc…aneb Pálení čarodějnic,

Slezskoostravský hrad

Slezská žije

  8 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  3. 7. - 7. 7.
 2. 10. 7. - 14. 7.
 3. 17. 7. - 21. 7.
 4. 24. 7. - 28. 7.
 5. 31. 7. - 4. 8.
 6. 7. 8. - 11. 8.
 7. 14. 8. - 18. 8. 
 8. 21. 8. - 25. 8.

  Cena 3 100,- Kč
 (V ceně je zahrnuta 2x svačina a 1x oběd, pitný režim, 
 táborový program, výuka a jezdecký výcvik, vedoucí 
 zajišťující program a dohled nad dětmi.)

  Nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout).
 
Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

Městská policie Ostrava informuje
Senior linka funguje sedm let
Tento projekt spočívá v  instalaci nouzových tlačítek v  bytech seniorů 
a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob. První instalace byly provedeny 
8. února 2010. V současné době je k dispozici celkem 312 zařízení, která jsou 
instalována v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky (věk, zdravotní či 
tělesná indispozice, osamělost).
Od zahájení projektu byla tlačítka Senior linky aktivována v bezmála 1200 
případech. Ve zhruba 150 událostech šlo o  zdravotní komplikace, 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. Pokud si v současné době některý z občanů přeje nainstalovat 
Senior linku, měl by se obrátit na sociální odbor místně příslušného úřadu. 
Odtud se žádost dostane k městské policii a v nejbližším možném termínu 
je realizována. Žádosti přijímáme i přímo na městské policii, kdy je senior 
následně kontaktován prostřednictvím strážníků okrskářů. S  ohledem na 
velký zájem nejsme schopni nové žadatele uspokojit ihned. Čekací doby se 
pohybují v řádech měsíců. Podrobnější podmínky k získání Senior linky jsou 
uvedeny na stránkách Městské policie Ostrava.
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VÍTE, ŽE

VYVEZEME SEPTIK?
VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?

ZPRACUJEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 
A KANALIZACI?

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

VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 

3.6.2017 SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD od 12:00 hod.

Předprodej
vstupenek:

a další

ALICE
& DAN BÁRTA

www.sorfest.cz
10. ročník

Za fi nanční podpory:

a další

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

■ Psí salon - stříhání, koupání, úprava psů i koček. 
I velkých, venkovních psů. Maso od 25,-Kč.
Objednání na tel.: 732 956 743

Inzerce


