
Dariusz Sputo
O Himalájích a Kunčičkách

Vypouštění balonků a ohňostroj

Vypouštění balónků s  přáním Ježíškovi 
před muglinovským kulturním domem 
se stalo oslavou přicházejících Vánoc 
i nového roku.

V  pátek 9. prosince odpoledne děti napřed na-
zdobily na pódiu vánoční stromeček, všechny 
účastníky přivítalo vedení městského obvodu 
a  vzájemně si všichni popřáli hezké Vánoce 
a šťastný Nový rok. Mezitím už dobrovolní ha-
siči z  Heřmanic roznášeli příchozím hrozny 

nafouknutých balon-
ků. Tři stovky přesně 
v 15.15 hodin vypusti-
ly děti spolu s rodiči za 
velkého nadšení k nebi, 
dalších 300 balónků 
si děti odnesly z  akce 
domů. Vypouštění ba-
lónků je součástí akce 
Český Ježíšek. Děti si 
také přišly na pódium 
pro kartičky s obrázky, 
které měly později vy-
měnit za vánoční dárky.
Prostranství před kulturním do-

mem na dlouhé minuty obsadily i Elsa a Anna, 
postavičky z  populárního Ledového království. 
Po jejich vystoupení přišel čas na rozdávání dár-
ků. Plyšové hračky pro děti měli připraveny čle-
nové vedení městského obvodu.
Po 16. hodině rozzářil nebe nad Muglinovem oh-
ňostroj. „Ten ohňostroj byl tak velký, až jsem se 
bál, že na nás všechno spadne,“ svěřil se se svými 
pocity nadšený klučina z MŠ Bohumínská.

„Věřím, že se návštěvníkům a  hlavně dětem 
akce líbila, a proto bych touto cestou rád po-
děkoval odboru školství a  kultury za organi-
zaci akce a hasičům z Heřmanic za obětavou 
pomoc při přípravách i během celé akce. Oce-
nil bych také moderátora akce, pana radního 
Luďka Volného, který se své role zhostil, jako 
by byl profesionální konferenciér,“ uvedl na 
závěr místostarosta Ing. Roman Goryczka.
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BALÓNKY, DÁRKY, OHŇOSTROJ I ELSA. Tak vypadala slavnost před 
muglinovským kulturním domem. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

Otec Darek. Tak místní přezdívají knězi 
Dariuszovi Sputovi, který je hybatelem 
dění v  Kunčičkách. V  měsíci říjnu se 
museli farníci bez svého kněze obejít. 
Vyrazil se podívat na střechu světa, do 
Himalájí.

Výprava do Himalájí, to byl váš splněný 
dětský sen, nebo šlo o nějaký rychlý impulz?
Nápad vznikl před rokem. Patřím k  partě 
kamarádů, nadšených lyžařů, která 
se každoročně kvůli lyžování setkává 
v Salzburgu. Jednoho večera ten šílený nápad 
padl. Vypravit se do Himalájí, dostat se pod 
Mount Everest do základního tábora, který je 
ve výšce 5364 metrů.
Takže jste se začali chystat.
Tak jednoduché to nebylo. Kamarádi se napřed 
museli zeptat doma manželek. A  i  když se 
chlapi hodně snažili, manželky byly zpočátku 
proti. Obrat přišel ve chvíli, kdy se dozvěděly, 

že ve výpravě bude 
i  kněz. V  ten moment 
začaly považovat výpra-
vu za bezpečnou.
A  byla opravdu 
bezpečná?
Bylo nás celkem šest. 
Směr Himaláje jsme 
odletěli 6. října, 28. října 
jsme se vrátili. V horách 
jsme šlapali 16 dní, ušli 
celkem 220 kilometrů 
s  tisícimetrovým pře-
výšením. Bylo to nároč-
né a  krásné. Přišly kri-
tické momenty. Byli 
jsme svědky toho, jak 
lidé v  horách situace 
psychicky ani fyzicky nezvládali, během 
konání naší výpravy zemřeli na Mount 

Everestu dva polští horolezci. Myslím si, že 
každý z nás se dotkl dna.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

DARIUSZ SPUTO. Kněz, který se vypravil z Kunčiček na střechu světa. Foto/ JK



Manželé Holaňovi: Za Senior taxi jsme moc rádi
Služba Senior taxi Slezská Ostrava byla 
zavedena 4. ledna 2016, paní Vlasta Ho-
laňová se hned 11. ledna přišla přihlásit 
jako uživatelka. „O službu jsme s man-
želem okamžitě měli veliký zájem,“ říká.

Manželé Vlasta Holaňová a  Ing. Jiří Holaň 
CSc. žijí na sídlišti v  Muglinově. Oba jsou 
rodáci ze Slezské Ostravy. Pan Holaň se zde 
narodil před 88 lety, paní Holaňová před 86. 
„Pokud to náš zdravotní stav dovoloval, jez-
dili jsme všude naším autem. To už ale nyní 
neplatí,“ líčí Vlasta Holaňová. Nyní manželé 
využívají službu Senior taxi i třikrát měsíčně. 
Taxi je vozí do centra města na lékařské kont-
roly a zpět domů.
„Všechno funguje naprosto spolehlivě. Řidič 
Ján Mužik je velmi ochotný, často mi pomůže 
až do čekárny,“ těší Jiřího Holaně.
O  službě se manželé dozvěděli z  novin. Za 
cestu k  lékaři a zpátky zaplatí 50 korun, což 

pokládají za „velmi slušnou 
cenu“. „Jinak by nás musely 
k lékařům vozit naše děti, což 
by kvůli jejich pracovním po-
vinnostem bylo velmi kompli-
kované,“ shodují se manželé.
V  rámci služby se senioři mo-
hou kromě cest do zdravotnic-
kých zařízení nechat odvézt 
i  na úřady, poštu nebo na ná-
vštěvu hřbitova. „Je jen škoda, 
že službu nemohu využít také 
k  návštěvě nějaké kulturní 
akce,“ lituje Vlasta Holaňová. 
Jinak má ale jen slova chvály. Uživatelé služby 
musí mít speciální průkazku s fotografií. „Při 
zařizování průkazky nás rovnou hned vyfotili, 
to je výborná služba, a  ještě na těch fotkách 
vypadáme velice dobře,“ usmívá se seniorka.
Oba manželé říkají, že dlouho žádné služby 

obvodu nepotřebovali, ovšem teď jsou za ně 
moc rádi. Spokojeni jsou i  se stavem mug-
linovského sídliště: „Obec se stará opravdu 
vzorově,“ říkají.

/red/

Služba Senior taxi Slezská Ostrava se osvědčila
Vážení občané,
přesně před rokem, v  lednu 2016, jsme 
v městském obvodu Slezská Ostrava zaved-
li zcela novou službu - Senior taxi. Po roční 
rekapitulaci mohu s potěšením konstatovat, 
že služba se velmi osvědčila a občané Slez-
ské Ostravy ji ke všeobecné spokojenosti 
začali hojně využívat.
Službu využívají držitelé průkazu ZTP, 
ZTP/P, občané ve věku 70 a více let nebo 
obyvatelé objektů Domů s  pečovatelskou 
službou a Komunitního domu pro seniory 

městského obvodu Slezská Ostrava k osobní přepravě k  lékaři, do ne-
mocnic, na úřady, hřbitovy či na pobočky České pošty.
Provoz služby Senior taxi je financován z rozpočtu městského obvodu 
Slezská Ostrava. Za období 10 kalendářních měsíců jsme uskutečnili 
celkem 2345 jízd. V současné době evidujeme 298 vydaných průkazů 
služby Senior taxi.
Jsem proto velmi rád, že pro značný zájem ze strany občanů městského 
obvodu Slezská Ostrava bude služba Senior taxi podporována i v roce 
2017.

Mario Lyčka 
místostarosta

Slezskoostravské noviny • leden 2017 • strana 2

Poděkování městskému obvodu

Několik děkovných dopisů přišlo v uplynulých 
dnech na adresu redakce Slezskoostravských 
novin.
Spolek Senioři Hrušov poděkoval městské-
mu obvodu Slezská Ostrava, především paní 
starostce MVDr. Barboře Jelonkové a  odboru 
školství a kultury, za finanční a materiální po-

moc činnosti spolku v  uplynulém roce. Spo-
lek Senioři Hrušov přeje všem spoluobčanům 
hodně zdraví, štěstí a  úspěchů v  novém roce 
2017.
Dopis přišel také od pana Ing. Mariana Min-
deka, Ph.D., který děkuje za zajištění realizace 
změny dopravní situace na Keltičkově ulici. 
Zřízení jednosměrky a  instalace příčných pra-
hů se podle pisatele okamžitě projevily ve sní-
žení počtu projíždějících vozidel i  jejich rych-
losti.

Děkují rovněž manželé Garnolovi z Muglinova, 
kteří upravovali vzhledem k handicapu pohybu 
koupelnu. Manželé oceňují konání městského 
obvodu. „Děkujeme za přístup kompetentních 
osob na obvodním úřadě Slezské Ostravy při 
řešení potřeb našeho bydlení,“ uvádějí manželé.

Dopisy čtenářů

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

VLASTA A JIŘÍ HOLAŇOVI. Službu Senior taxi Slezská Ostrava 
využívají už od počátku. Foto/ Jan Král



Vedení Slezské Ostravy ocenilo aktivní občany
Občany, kteří se zasloužili o  rozvoj 
a  propagaci Slezské Ostravy, ocenilo 
na konci roku vedení městského obvo-
du.

Pro ocenění si na slezskoostravskou radnici 
přišli ve středu 7. prosince sportovci, hudeb-
níci, dobrovolní hasiči, lidé pracující s mláde-
ží nebo seniory, záchranáři a další.
V  úvodu všechny pozdravila starostka měst-
ského obvodu MVDr. Barbora Jelonková. Po-
děkovala přítomným za práci, kterou nezištně 
a ve svém volném čase ve Slezské Ostravě pro-
vádějí. Slavnostní odpoledne obohatil kultur-
ní program, ocenění dostali jako výraz díků 
pamětní plaketu a drobné dary. 

Přítomným při-
šlo poděkovat 
a  gratulovat celé 
vedení městského 
obvodu.
Ocenění dosta-
la mimo jiných 
i  Lada Vavrošová, 
vedoucí mládeže 
Sboru dobrovol-
ných hasičů Kob-
lov.
„Za ocenění jsme 
moc vděčné, byla 
to krásná akce, 

moc děkujeme,“ hovořila Vav-
rošová i  za své kolegyně, které 
rovněž pracují s  malými hasi-
či. „Občas to jsou pěkné nervy, 
ale pak je krásné vidět, jak děti 
fungují – dokáží se spojit, o něco 
bojovat,“ řekla Lada Vavrošová, 
která se o  hasičský dorost za-
čala starat ve svých devatenácti 
letech. Už šest let tak pro mladé 
hasiče připravuje dvakrát týdně 
tréninky a  další akce. Její koní-

ček je prý jen dodržováním rodinné tradice. 
„U hasičů sloužila už moje babička, byla tele-
fonistkou,“ konstatovala Vavrošová.
Dalším oceněným byl i zahradník Ing. Kristián 
Korner, který ve svém zahradnictví pořádá 
pravidelné výstavy pro veřejnost. „Ocenění je 
pro mne příjemným překvapením. Je skvělé, 
kolik je tady aktivních lidí a hlavně mladých. 
Jsou moc šikovní,“ uvedl zahradník Korner.

/red/

Nové chodníčky na muglinovském hřbitově
Ke konci roku bylo  za cca 180 tisíc Kč s DPH provede-
no zpevnění dvou přístupových chodníčků mezi hrobové 
stavby na hřbitově v Muglinově.

Chodníčky, které měří 75 a 54 metrů, nechal zhotovit městský ob-
vod Slezská Ostrava. „Vyslyšeli jsme přání občanů, návštěvníků 
hřbitova, kteří poukazovali na to, že se jim na hřbitově, zejména za 
mokra, obtížně chodí,“ uvádí místostarosta obvodu Rudolf Ficek. 
Nové chodníčky jsou metr široké. Dělníci museli nejprve v místě 
nových chodníků vyhloubit třiceticentimetrový výkop, provést te-
rénní úpravy a poté položit dlažbu. 
„Zpevnění, které bylo provedeno  z betonové zámkové dlažby imi-
tující kameny, přispěje k estetizaci hřbitova a k příjemnějšímu pří-
stupu návštěvníků k hrobům,“ říká Ing. Ilona Borošová, vedoucí 
odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

/red/
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NOVÉ CHODNÍČKY. Místostarosta Rudolf Ficek spolu s Ilonou Borošovou, 
vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, 
kontrolují stav provedených prací. Foto/ JK

GRATULACE A PODĚKOVÁNÍ. Slavnostní akt v obřadní síni radnice. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Vítězka Dětského činu roku je ze ZŠ Bohumínská

Vítězové 12. ročníku projektu Dětský čin roku si v Praze převzali svá 
ocenění a nás velmi těší, že i ZŠ Bohumínská ze Slezské Ostravy byla 
u toho. A co to vlastně Dětský čin roku je?
Projekt Dětský čin roku probíhá pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Za-
pojit se do něj mohou žáci základních škol, speciálních základních 
škol a osmiletých gymnázií z celé ČR, kteří vykonali nějaký dobrý 
skutek nebo si všimli skutku svého stejně starého kamaráda.
Soutěží se v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostat-
ním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ 
netu, či Pomoc starším lidem. Děti, které by mohly být příkladem ne-
jen pro své spolužáky, kamarády, ale i pro dospělé, během roku posílají 
své příběhy plné odvahy, podpory, dobré vůle a pomoci. Každý rok se 
se svými příběhy hlásí více a více dětí. Do letošního ročníku bylo za-
sláno přes 650 příběhů.
Velmi nás proto těší úspěch žáků ZŠ Bohumínská. Do semifinále vy-
brala odborná porota hned dva příspěvky - Martina Košťála (8.A) 
a  Anny Dobešové (8.B). V  následném veřejném hlasování Anička 
Dobešová, jediná zástupkyně ostravských škol, se svým příspěvkem 
„Adopce truhlíku“ v kategorii Pomoc přírodě zvítězila a byla pozvána 
se svojí rodinou a zástupci školy na vyhodnocení Dětského činu roku 
2016. To se konalo 1. prosince v reprezentativních prostorách Brožíko-
vy síně na Staroměstské radnici v Praze.
Výherci soutěžních kategorií získali nejen hodnotné dárky od partnerů 
projektu, ale rovněž si po vyhlášení užili slavnostní raut a v odpoled-
ním programu se svými patrony navštívili Muzeum voskových figurín 
Grévin. Pro naši školu pak Anička získala šek v hodnotě 10. 000,- Kč na 
nákup školních pomůcek.
Aničce Dobešové k jejímu velkému úspěchu blahopřejeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci nejen naší školy, ale i Ostravy.

Kolektiv ZŠ Bohumínská
Pár dojmů Aničky Dobešové

Ahoj tady Anna Dobešová a tento rok jsem vyhrála Dětský čin roku.
Na den slavnostního vyhlášení jsem se moc těšila. Cesta vlakem z Os-
travy nám rychle uběhla a ani jsme se nenadáli a byli jsme v překrás-
ných prostorách Brožíkovy síně na Staroměstském náměstí.
Během slavnostního vyhlášení jsme všichni četli své příběhy. Protože 
jsem byla hodně nervózní, tak jsem byla ráda, že mi se čtením pomohla 
paní Zorka Jandová, která byla při vyhlášení mým patronem a  svou 
dobrou a příjemnou náladou ze mě shodila tu velkou trému.
A mé pocity z celého dne?
Vynikající byl způsob vyhodnocení. Bylo fakticky super být v  tak 
krásných prostorách a v blízkosti slavných osobností, a vidět je naži-
vo. Bomba byly i ceny, které jsme dostali. Hezky jsme si popovídali se 
Zorou Jandovou, která mě dokonce pozvala do Rádia Junior, a  paní 
Černockou, která byla také moc příjemná. Excelentní bylo i občerstve-
ní (čokoládová fontána, nealkoholické šampáňo a dortíky…) no super.

Líbilo se mi i  muzeum Grévin, do kterého 
jsme šli všichni po slavnostním vyhlášení.
Na dojmy z tohoto dne jsem se zeptala i mých 
rodičů a bratra, kteří mě na vyhlášení doprovázeli. Rodičům se nejvíce 
líbila slavnostní atmosféra, organizace a způsob vyhodnocení soutěže. 
Bylo skvělé, že nás děti brali už jako dospělé. Moc se jim líbilo, že ne-
byla tato akce brána na lehkou váhu a byla příkladem a motivací pro 
ostatní děti ve škole. Líbila se jim i  hojná účast známých osobností, 
které se nám po celou dobu  věnovaly a všichni byli moc milí.
Mému mladšímu bratrovi Vojtovi se nejvíce líbila čokoládová fontána 
a také focení v muzeu Grévin.
Zbyl nám čas i na procházku vánoční Prahou, která završila tento bá-
ječný den.
Velké poděkování patří i paní učitelce Svobodové. Ta nás do této soutě-
že zapojila, podporovala nás a skvěle zorganizovala celý tento předvá-
noční výlet do Prahy.  Byl to fakt zážitek na celý život!

Anna Dobešová
Dětský čin roku 
Kategorie Pomoc přírodě 
Adopce truhlíku

Ahoj, jmenuji se Anna Dobešová a je mi 13 let. Chodím do Základní 
školy Bohumínská v Ostravě do 8. ročníku. Naše škola je super. Zapo-
juje se do různých akcí a soutěží a mnohdy jsou velmi zábavné a zají-
mavé. Máme zde tematické dny, literární soutěže, sportovní soutěže…
Minulý rok jsme se ještě jako sedmáci zapojili do akce Zelená Ostrava. 
Zde jsme si mohli adoptovat truhlík, ve kterém byla tújka a další různé 
rostlinky a kytičky. Kolem centra Ostravy je takových truhlíků spous-
ta. A jelikož jsme chtěli našemu prostředí pomoci a aby bylo v Ostravě 
více zeleně, tak jsme si jeden ten truhlík adoptovali. Paní učitelka nás 
zaregistrovala a za pár dní jí přišel balíček. V balíčku byla destička a na 
ni jsme měli napsat jméno truhlíku a ze které jsme školy…. Náš truhlík 
se jmenoval Školáček. Ale truhlík se nám zdál pořád velmi smutný. 
Chtělo by to nějak oživit. A tak jsme si každý vyrobili nějaké papíro-
vé motýlky, berušky, žížaly a kytičky na špejlích. Tím vším jsme celý 
truhlík vyzdobili a obveselili. Byl teď mnohem pěknější než předtím. 
Nakonec jsme přidělali cedulku se jménem truhlíku a  bylo všechno 
kompletní.
Pak jsme se dohodli, že každý týden bude mít pár žáků službu, která se 
bude starat o truhlík. Že ho budeme zalévat a čistit od různých odpad-
ků. To byste měli vidět, co jsou lidé schopni do těch truhlíků vyhodit. 
Například: sáčky, cigarety, papírky, pet láhve… no hrůza a to mají koš 
asi 4 metry daleko. Lidé by se měli naučit vyhazovat odpadky do koše. 
Když jsem měla službu já, tak jsem si doma vzala do petky vodu, gumo-
vé rukavice a sáček na odpadky. Když jsem přišla k truhlíku, tak jsem 
ho zalila a uklidila a šla s dobrým pocitem domů.
Doufám, že i díky naší pomoci bylo centrum města pěknější. A hlavně 
doufám, že se za chvíli začne Ostravě místo „Černá“ říkat ,,Zelená“.

ZŠ Bohumínská

VÍTĚZKA. Anna Dobešová ve Staroměstské radnici. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Vzpomínka v Kunčičkách

Vánoce na dědině

Halloweenská párty

Mikuláš ve škole

Zámostníček založen

Snahou každého našeho pedagoga je, aby u 
nás dětem vytvořil klidné i  příjemné pro-
středí, kde by se dětem líbilo. Proto naše 
děti rády recitují, zpívají a tančí ve škole, ale i v netradičním prostředí 
místního kostela a vůbec se nestydí. Jedním z nich je právě podzimní 
období, kterému se mu říká dušičky.
I letos 4. listopadu tomu nebylo jinak. Všechny lavice kostela byly ob-
sazeny našimi žáky, jejich rodiči i učiteli. K oltáři nastoupilo na 60 dětí 
z druhých a  třetích tříd. Během pěkného obřadu kmitala v dětských 
dlaních světýlka svíček - symbol vzpomínek na ty, které jsme měli moc 
rádi a na které vzpomínáme.
Je krásné, že i  naše děti dokážou decentně reprezentovat naši školu 
i u tak citlivého svátku. Děkujeme za přípravu kulturního programu 
třídním učitelkám.
Mgr. Hana Legierská, ZŠ Škrobálkova

Co je dědina, jizba, jarmark…? Kdopak je to 
hospodář, hospodyně, přadlena, řezbář…? 
To všechno už malí „Zámostníčci“ vědí. 
V úterý 6. prosince si totiž vyjeli do Rožnova pod Radhoštěm. Zde se 
děti přenesly zpět časem o sto let a viděly, jak lidé v minulém století sla-
vili Vánoce. Děti chodily od jedné vyhřáté chaloupky ke druhé a v ka-
ždé mohly vidět nějakou tradici nebo řemeslo. Viděly zde přadleny, 
které předly ovčí rouno na kolovrátku, řezbáře vyřezávajícího hračky 
z  lipového dřeva, pekařky, které zdobily voňavé perníčky i  odlévání 
svíček a olova. Také navštívily kovárnu a  školu, ve které si zazpívaly 
koledy. Cestou dědinou ještě děti potkaly Mikuláše s čerty. V poslední 
chaloupce na děti čekala voňavá svačinka – teplý čaj z devatero bylin 
a čerstvý perník. Krásný výlet do dávných časů umocnilo i pravé zimní 
počasí. Zasněženou dědinou poletovaly sněhové vločky.

Kolektiv MŠ Zámostní

Místo dětí strašidýlka, místo světel lampióny 
a lucerničky, všude samí netopýři a pavouci. 
I takto to může vypadat v MŠ Koblov, když 
děti slaví svátek Halloween.

Za kolektiv MŠ Koblov, Martina Blahutová učitelka

Svatý Mikuláš se svými čerty a  anděly na-
vštívil děti ze ZŠ Chrustova. Žáci deváté tří-
dy si i  připravili krásné kostýmy, obcházeli 
jednotlivé třídy a hledali ty největší zlobilce, aby je postrašili, a ty hod-
né, aby obdarovali. Nakonec dobroty dostaly všechny děti, které uměly 
zazpívat nebo zarecitovat nějakou pěknou písničku, či básničku.

Kolektiv ZŠ Chrustova

... je na světě!
Rodiče dětí z  MŠ Zá-
mostní založili „Spo-
lek rodičů Zámostníček“. Sdružení bude pod-
porovat školní i mimoškolní aktivity svých dětí. 

Právě díky tomuto spolku se mohou děti účastnit více společných akcí, 
exkurzí, výletů, divadelních představení, sportovních aktivit apod.
Další výhodou „Spolku Zámostníček“ je možnost zažádat o různé do-
tace, příspěvky, dary. Rodiče si pak sami určí, co bude pro jejich děti to 
nejlepší (to pravé). Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli na svět ma-
lého „Zámostníčka“ a přejeme malému „Zámostníčkovi“ jen to nej… 
hodně dlouhých let a hlavně hodné děti i rodiče!

Za kolektiv MŠ Zámostní Jana Tenková

ZŠ Škrobálkova

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

ZŠ Chrustova

MŠ Zámostní

DUŠIČKY. Šest desítek dětí zaplnilo kostel. Foto/ archiv

V ROŽNOVĚ. Zámostníčci vyrazili na výlet. Foto/ archiv
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Takové expedici musely předcházet pečlivé 
přípravy. 
Už dříve jsem chodil pravidelně do fitcentra 
na spinning. Později mne jeho majitel 
pozval i  na kruhový trénink slovy: „Kolo, 
to je jenom taková svačinka. Ale kruhový 
trénink, to je pořádná porce.“ Majitel mi 
pomohl s  přípravou na expedici. Začínal 
jsem pravidelně ráno v  6. 15 spinningem, 
odpoledne pokračoval kruhovými tréninky. 
Posiloval jsem ruce, nohy, celé tělo. Až na 
výjimky každý den včetně víkendů.
Bylo v horách poznat, že jste kněz?
Po příletu do Káthmándú jsme se museli 
několik dní aklimatizovat. Pak jsme se 
mohli vydat nahoru. Byl krásný den, krásný 
říjen v  krásných Himalájích. Po překonání 
čtyřtisícové výšky jsem sloužil svoji první mši 
v Himalájích.
Předpokládám, že vše potřebné jste musel 
nést s sebou…
Nahoru jsem si mohl vzít jen ty nejzákladnější 
věci - kalich, misku, hostie, vodu, víno a štólu. 
Vše jsem zabalil do malé taštičky. 
Další mši jsem odsloužil už v  Everest Basic 
Campu - základním táboře, 5364 tisíc metrů 
nad mořem. Náš cíl byl splněn. Ovšem dostat 
se tam, to bylo devět hodin obětí a  otázek, 
jestli vůbec dojdeme. Když ale člověk do 
tábora došel, všechno z něj spadlo. Ta radost, 
štěstí… neuvěřitelné. Byli jsme na nejvyšší 
střeše světa. Když sice ne úplně nahoře, po 
střeše jsme šlapali.
V  Everest Basic Campu jsem odsloužil mši 
za všechny oběti, které v hoře zůstaly, a také 
za ty, kteří na ní půjdou. Mše byla nezvyklá. 
V  pěti tisíci metrech se dýchá úplně jinak. 
Těžce se mi mluvilo, nebyl jsem schopen 
dokončovat věty. Hlas mi vypovídal službu. 
Během mše spadla nedaleko od nás lavina. 
Jako by to bylo naplánované. Kdo ví? Možná 
nám takovým způsobem děkovali zemřelí, 
kteří v hoře zůstali.
Katolická mše asi nebude v  takových 
místech úplně obvyklá.
Nepálští šerpové nám tvrdili, že ji na tomto 
místě dosud nikdo nesloužil. Konání mše 
jsme oznámili redakci Guinessovy knihy 
rekordů, nyní čekáme na výsledek. Je docela 

možné, že v Himalájích padl rekord.
Nelákalo vás změnit plány a  přece jenom 
vyrazit až na vrchol Mount Everestu?
Přiznávám, že pokušení bylo. Ale jsme jenom 
laici. Nejzkušenější horolezec z nás byl Martin 
Kráčalík, a ten říkal, že za zázrak považuje už 
fakt, že jsme došli tak daleko. Už jenom být 
pod vrcholem Mount Everestu byl zážitek. 
Počasí bylo krásně, jenže nahoře se může 
všechno rychle změnit.
Jak dlouho jste se v  základním kempu 
zdrželi?
Tam prakticky nic není, ještě ten samý den 
jsme šli zpátky. Čekaly nás další pětitisícovky. 
Na některé jsme vyráželi i  v  noci. Lépe se 
totiž dýchá. Ale zima, ta je strašná. V závěru 
výpravy jsme dostali certifikát o  zdolání 
himalájských hor. Byli jsme šťastní, že se nám 
vše podařilo. Cesta dolů byla super. Přibývalo 
vzduchu, člověk se už tolik nedusil a měl chuť 
samou radostí skákat jako kamzík.
V  Kunčičkách sloužíte přesně 10 let. Jak 
mnozí vědí, Kunčičky nejsou zrovna 
jednoduchou oblastí. Nepřemýšlel jste 
o  tom, že by vám mohlo být někde jinde 
lépe?
Ovšem. Takové myšlenky jsou. Ale podobně 
jsem přemýšlel i ve výškách v Himalájích: „Co 
v takové zimě vůbec dělám?“ Podobně i tato 
oblast je nebezpečná a vyloučená. Ale je tady 
hezky. Už jsem si zvykl na místo i na problémy 
zdejších lidí. A na přátelství, které mezi námi 
vzniklo. Získat důvěru není jednoduché.
Během vaší účasti v  Kunčičkách vznikly 
mnohé, dříve nevídané, akce. Ať už jde 
o  pravidelné dožínky, hudební festival 
Slezská lilie, žehnání motoristům nebo 
intenzivní spolupráci se zdejší školou nebo 
dobrovolnými hasiči. Je toho celkem dost…
Ale to je práce nás všech. Spolupráce s hasiči 
je úžasná, stejně tak i se školou, funguje zde 
také romské společenství Společná cesta. 
Akce připravujeme společně, jsou rok od roku 
lepší. Moc mne těší, že se přidávají i mladí. Je 
to hezké.
Plánujete počet akcí ještě zvýšit?
Mým tichým snem je výstavba centra 
v  Kunčičkách, kde by se mohli místní lidé 
scházet. Nyní se scházíme v  domácnostech 
i na faře, která je malá a našim potřebám už 
nestačí. Výstavba nové budovy, pastoračního 

centra, by byla na místě. V  Kunčičkách to 
totiž žije.
Začíná rok 2017. Chcete při této příležitosti 
něco vzkázat čtenářům Slezskoostravských 
novin?
Důležité je zachovat bojového ducha, kterého 
má v sobě každý. Někdy v nás možná spí, ale 
je třeba ho probudit, najít. Já ho probudil 
v  Himalájích a  hodně mi pomohl. Moje 
tělo i  psychika už byly unavené. Aby člověk 
bojového ducha našel, je třeba naslouchat, 
někdy použít pokory.
Nedávno mne nadchla myšlenka jednoho 
mého známého sportovce: „Ve zdravém těle 
zdravý duch, ale pokud zanedbáš ducha, tak 
zůstává ve zdravém těle jen zdravé tele.“ A to 
nikomu nepřeji.

/jk/
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Výprava absolvovala

 Everest Base Camp ...............5364 m

 Kala Patthar ...........................5550 m

 Kongma La Pass ....................5535 m

 Island Peak Base Camp ........4970 m

 Cho La Pass ............................5330 m

 Gokyo Ri .................................5360 m

 Renjo La Pass ........................5340 m

 Ama Dablam Base Camp ......4572 m

 Chhukung Ri ..........................5550 m

Dariusz Sputo

 narozen v roce 1974 v městě Zywiec 
v polských Beskydech

 farářem od roku 2007

 ve volném čase se věnuje horské turistice 
a cyklistice

 před vstupem do semináře studoval 
architekturu

MŠE. Everest Base Camp, 5364m nad mořem. Foto/ archiv

HORY. Každý z nás se dotkl dna. Foto/ archiv
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10. ročník plesu pro seniory
Za podpory vedení městského ob-
vodu Slezská Ostrava se dne 25.11. 
v  KD Michálkovicích konal „Jubilejní 
10. ročník plesu pro seniory“.

Této již tradiční společenské akce se letos zú-
častnilo celkem 180 hostů z  řad členů klubů 
důchodců a seniorů z Domů s pečovatelskou 
službou ul. Hladnovská 119, O. Muglinov, ul. 
Heřmanická 19, Slezská Ostrava a Komunitní-
ho domu pro seniory, ul. Heřmanická 22, Slez-
ská Ostrava.
Pro zúčastněné byl připraven velmi pestrý 
a bohatý program.  Po úvodním slovu starost-
ky městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. 
Barbory Jelonkové, místostarosty Maria Lyč-
ky a  vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. 
Zdeňka Matýska byl ples slavnostně zahájen 
vystoupením tří juniorských tanečních párů 
z  Tanečního studia Ostrava. Hosté plesu byli 
obdarováni upomínkovými hrníčky s  logem 
městského obvodu Slezská Ostrava. Program 

plesu byl obohacen unikátní show dance dětí 
z tanečního klubu Akcent Ostrava, zábavným 
vystoupením Bolatických bobrů či losováním 
bohaté tomboly. I  letos nechybělo překvapení 
večera v podobě hudebního vystoupení zpěvá-
ka Pavla Vítka.  K tanci a zpěvu seniory hudeb-
ně provázela kapela Mirabel.
Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava 
za finanční příspěvek, který podpořil realiza-
ci společenské akce. Poděkování patří rovněž 
všem pracovníkům odboru sociálních věcí po-
dílejících se na této ojedinělé společenské akci.
Těšíme se na další společné akce s  našimi se-
niory.

Mgr. Darina Kolková 
vedoucí oddělení sociálních služeb

Vítání dětí. Příští až na jaře
Celkem 22 nových občánků Slezské 
Ostravy bylo slavnostně přivítáno v so-
botu 27. listopadu ve slezskoostravské 
radnici. Během jediného dne se konaly 
hned tři obřady.

Slavnostní akt provedla Mgr. Ludmila Ohn-
heiserová, obřad zpestřilo vystoupení předško-
láků z MŠ Požární a Chrustova pod vedením 
paní učitelky Mgr. Venduly Anežkové. Rodiče 

se zapsali do kroni-
ky obvodu, s  dětmi 
jim zatím vypomoh-
ly studentky Střední 
zdravotní školy v  Os-
travě.
Rodiče si z  obřadu 
odnášeli upomín-
kové předměty vě-

nované městským 
obvodem Slezská Os-
trava. V tašce s logem 
obvodu byly mimo 
jiné pamětní knížka, 
dětské příbory nebo 
bryndáček. 
Matrika městského 
obvodu vždy zasílá 

na jméno novorozeného dítěte přihlášku s  in-
formacemi o vítání dětí. Rodiče, kteří mají zá-
jem se vítání zúčastnit, se dostaví s vyplněnou 
přihláškou na matriku.
Příští vítání dětí se ve slezskoostravské radnici 
uskuteční v jarních měsících.

/red/

180 HOSTŮ. Oblíbený ples s pestrým a bohatým programem. Více fotografií a ohlasů na www.slezka.cz. Foto/ JK
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1. Uprostřed, dnes polozapomenuté, příkré, v zimních měsících těžko 
sjízdné a málo frekventované Zámostní ulice, se nachází zajímavá 
sakrální stavba Husova sboru, náboženské obce Církve českosloven-
ské husitské. Ač je všem „na očích“ a uplatňuje se výrazným způso-
bem v panoramatu Slezské Ostravy, její význam je ve stínu všeobec-
ného zájmu. Husův sbor, jak je patrné z vyobrazení této propagační 
pohlednice, je poměrně rozsáhlý komplex budov. Moderně pojatá 
architektura byla realizována podle projektu fy. Joži Dvořáka a Cy-
rila Kučery, renomovaných architektů a stavitelů ze Slezské Ostravy. 
Historie stavby je od počátku zajímavá a nezvyklá tím, že tehdejší 
zastupitelstvo Slezské Ostravy mělo neobvyklou podmínku - dříve 
než se postaví Husův sbor, musí úředně schválená náboženská obec 
vybudovat činžovní dům! Tento požadavek byl i  přes svízelnou fi-
nanční situaci sboru akceptován a po zakoupení parcely na Zámostní 
v blízkosti tiskárny Union bylo v roce 1924 započato nejen se stavbou 
domu, ale u příležitosti 500. výročí úmrtí Jana Žižky byl položen i zá-
kladní kámen stavby Husova sboru. Podle Dr. Zdeňka Kovalčíka byl 
činžovní dům dostavěn v roce 1925 a Husův sbor o rok později. A tak dnes můžeme na rohu ulic Zámostní a Jeronýmově spatřit zajímavý architektonic-
ký celek, který i ve svažitém terénu působí monumentálně a na území Slezské Ostravy je ojedinělý.

2. Stavba Husova sboru byla slavnostně zahájena položením základního kamene 13. července 
1924 ve velkém stylu - s hudbou, alegorickými vozy, projevy a bohatým programem. Pro pří-
tomné obecenstvo, jehož účast byla odhadována na dva tisíce, byla vyražena závěsná, obou-
stranná kruhová medaile, na níž je reliéfně vyobrazena stavba Husova sboru s  textem: Na 
paměť položení základního kamene Husova sboru 13. 7. 1924 ve Slezské Ostravě. Fotografii 
tohoto artefaktu pro Slezskoostravské noviny zhotovil pan Lubomír Časnocha z Muglinova.

3. Dnešní Zámostní ulice, která v průběhu své existence měnila svá pojmenování, byla done-
dávna průjezdnou, typicky slezskoostravskou ulicí. Jak je patrné z pohlednice „Celkový po-
hled“ /Totalansicht/, zástavba v jejím okolí působila sice malebně, avšak neorganizovaně, kdy 
v chaotické změti stály vedle sebe vesnické domy a nájemní činžáky. Jak lze vypozorovat, ulice 

se původně v dolní části snímku stáčela doprava a vyústila na dnešní Bohumínské ulici mezi hostincem Občanská záložna a drogérií Cyrila Webra, 
který jediný ve Slezské Ostravě nabízel kromě drogistického zboží 
i fotografické potřeby. Pamětníci si jistě vzpomenou, že v bloku domů 
stojících v zákrutu po levé straně ulice se ještě před demolicí nachá-
zela speciální dílna - obchod pana Františka Jičínského, pozlacovače 
a rámaře, který prováděl i náročně zakázky církevního charakteru. 
V jeho nevelké výkladní skříni, kterou pravidelně obměňoval, vysta-
voval obrazy krajových umělců, kteří rádi využívali jeho služeb.

4. Jen málokoho zaujme v uměle vytěženém terénu bývalé pískovny 
nad Husovým sborem prostor, ve kterém se dnes nachází mateřská 
škola. V  roce 1945 se na tomto místě nacházel podlouhlý dřevěný 
nouzový barák vojenského typu, ve kterém sídlil úřad Okresní péče 
o mládež. Tato instituce v poválečných letech organizovala domovní 
sbírky na podpůrný fond v  rámci hesla „V  dětech je národ věčný“. 
Sbírky prováděli především skauti - junáci, kteří zde měli svou zá-
kladnu. Zvláště o nedělích tu bylo hodně rušno a pořádaných akcí se 

někdy zúčastnilo více 
než 100 hochů a děvčat. O několik let později se na tomto místě scházeli i příslušníci nově vzniklé organi-
zace POJ - Pionýrského oddílu Junák.

Tato lokalita je zajímá i tím, že zde bylo v roce 1926 otevřeno veřejné kluziště s přírodní ledovou plochou. 
K jeho vybavení patřily dřevěné šatny, půjčovna bruslí a stánek s občerstvením. I přes poměrně krátkou 
dobu svého trvání, kluziště bylo pro ztrátovost v roce 1936 uzavřeno, zaujímá důležité místo v historii ost-
ravského sportu. Na základě svědectví několika místních občanů, k nimž patřil i Vilém Janoš, který bydlel 
v Zámostní ulici v přízemním domku, který je na výše uvedené pohlednici úplně vlevo, se právě na tomto 
kluzišti uskutečnilo legendární hokejové utkání Sascatoon Quakers s ostravským hokejovým mužstvem 
SK Slezan Moravská Ostrava. Hokejová bitva pod ostravským nebem se uskutečnila v pátek 26. ledna 
1934 a na utkání přišlo dle zpráv ostravských deníků pět tisíc diváků, kteří zaplnili jednoduše upravené 
divácké ochozy kolem kluziště do posledního místa. Z novinového referátu o zápase víme, že domácí SK 
Slovan podlehl Kanaďanům 12:0 a že hráči Slovanu se prostě do branky hostů netrefili… „Marná byla 
všechna obětavost!“ Za prohru se však mladé ostravské mužstvo nemuselo stydět - za měsíc tým Sascatoon 
Quakers vybojoval v Miláně titul mistrů světa. Dobovou ilustrační kresbu hokejového brankáře vytvořil 
akademický malíř J. Salač, který byl velkým příznivcem SK Slovanu. Salač měl v  klubu hodně přátel 
i proto, že v době svého mládí hrál za SK Slovan ve fotbalovém mužstvu na pravém křídle. Byl takzvaně 
univerzálním hráčem a mohl hrát na jakémkoli postu.

Dvě kapitoly z historie Zámostní ulice

Dle archivních a dobových textových zdrojů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2.

3.

4.



Pozvání na koncert 
ve slezskoostravské radnici
Musica Dolce Vita
V úvodním koncertu z Cyklu komorních 
koncertů 2017 se představí soubor Musi-
ca Dolce Vita s programem 10 let s vámi.
Musica Dolce Vita působí na české hudeb-
ní scéně od roku 2005 a má na svém kon-
tě stovky koncertů ve všech koutech naší 
vlasti. Trio vystupovalo v posledních le-
tech na řadě mezinárodních i tuzemských 
festivalů a bylo hostem koncertních cyklů 
například Moravské filharmonie Olomouc, 
Jihočeské komorní filharmonie či Teplické 
komorní filharmonie.
Musica Dolce Vita věnuje interpretaci 
skladeb pro flétnu a harfu všech stylových 
období v podání špičkové sólové flétnistky 
Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyň-
ky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi 
pro mezzosoprán Daniely Demuthové 

prezentuje širokou škálu tematických 
koncertů. K nejúspěšnějším programům 
tria patří Poetická zastavení, Klenoty 
české hudby, Hudba královen, Adventní 
kalendář, Na křídlech hudby, Čtvero roč-
ních období či Písně beze slov.
Na galakoncertě 10 let s vámi zazní nejú-
spěšnější skladby z více než desetiletého 
působení tria na naší hudební scéně.
Koncert se koná 10. ledna 2017 v ob-
řadní síni slezskoostravské radnice v 19 
hodin. Vstupenky za 100 Kč si můžete 
zakoupit od 27. prosince 2016 ve Slez-
skoostravké galerii (úterý až pátek od 
10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka 
od 11:30 do 12:30).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefo-
nu 599 410 426 nebo 599 410 081.

Příšery v premiéře aneb Existenz v galerii

Ostravský výtvarník Marek Nenutil 
/*1978/ používající umělecký pseu-
donym Openmindz360, zahájil 29. lis-
topadu výstavu svých prací ve Slez-
skoostravské galerii. Výstavu nazval 
Existenz.

Galerii kromě Nenutilových obrazů zdobí 
i hlavy nejrůznějších příšer nebo barevné ka-
nystry.
„Výstava je koncipována v  existencionálním 
duchu. I  když některé objekty vypadají jako 
ze záhrobí, není to tak myšleno. Jde o můj bi-

zarní svět, který beztak 
vidí lidé ve zprávách 
a  všude kolem nás. Li-
dem někdy připadají 
mé objekty děsivé, ale 
dívat se na katastrofy 
nebo vraždy v  televizi 
jim nevadí,“ říká o  své 
výstavě výtvarník.
Vystavované objekty 
i  obrazy mají premiéru, 
všechny vznikly v  roce 
2016. Už v únoru zamí-
ří část z  nich do Prahy, 
kde bude mít výstava 
pokračování pod ná-
zvem Existenz 2, a  to 

v prestižní galerii The Chemistry Gallery.
Do koncepce existenciálních témat zapadají 
podle Nenutila i vystavené barevné kanystry: 
„Symbolizují záchranu lidstva, člověk do nich 
může nalít buď vodu, nebo benzín. Vodu, aby 
přežil, benzín, aby získal energii. Je to jako ve 
fantastických filmech, kde se bojuje o  vodu 
nebo ropu… proto ty kanystry,“ vysvětluje 
autor.
Marek Nenutil vystavo-
val ve Slezskoostravské 
galerii už v březnu 2013. 
Výstava tehdy dosta-
la název ArtPokalypsa 
a  Nenutil na ní vysta-
vil mimo jiné i  kusy 
předmětů, které našel 
ve Slezské Ostravě na 
haldách a v opuštěných 
dolech.

„Marek Nenutil dále 
prozkoumává cestu, 
kterou jdou i  další ma-

líři. Ta má na svém konci status uznávaného 
umělce vystavujícího v  prestižních galeriích, 
který se za sto let dostane do učebnic o histo-
rii umění,“ charakterizuje ostravského výtvar-
níka kurátor pražské The Chemistry Gallery 
Petr Hájek.
Nenutil, tedy Openmindz360, tvoří v ateliéru 
v  centru Ostravy na Smetanově náměstí. Sa-
mostatné výstavy, kromě řady míst v  Česku, 
absolvoval také v Německu, Španělsku a USA.

Výstava Existenz potrvá 
ve Slezskoostravské ga-
lerii do 6. ledna 2017.

/jk/
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MAREK NENUTIL - OPENMINDZ360. Respektovaný tvůrce /první zleva/ 
ve Slezskoostravské galerii. Foto/Jan Král
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Nové vybavení
ve výběhu mandrilů
Ve venkovním výběhu mandrilů rýholících 
byly v  těchto dnech zahájeny práce na pří-
pravě nové konstrukce, která bude opicím 
sloužit pro pohyb, ale i  odpočinek. „Kon-
strukce se bude skládat z  pěti mohutných 
umělých stromů vzájemně propojených 
větvemi, které umožní mandrilům pohyb 
i  ve větších výškách a  zároveň poskytnou 
návštěvníkům nevšední pohled na tato im-
pozantní zvířata. Termín dokončení nové 
konstrukce je jaro 2017,“ popisuje zooložka 
Jana Pluháčková.
Skupina mandrilů čítá sedm členů a  tvoří 
ji dominantní samec, dvě dospělé samice 
a  celkem čtyři mláďata. Mandrily rýholící 
chová Zoo Ostrava od roku 1959 a celkem 
se zde podařilo odchovat 19 mláďat.

Šárka Nováková
Tisková mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO

Projekt Paměť Ostravy

Od roku 2014 probíhá v Knihovně města 
Ostravy projekt Paměť Ostravy. Do vzni-
kající databáze vzpomínek v  podobě tex-
tů, audionahrávek, dobových dokumentů, 
fotografi í, kronik přinášejí pamětníci, Os-
travané rodem či srdcem, své příspěvky. 
Z textů a přepisů audionahrávek vznikl za 
podpory statutárního města Ostravy kniž-
ní výbor, který byl ve čtvrtek 1.12. 2016 
pokřtěn v Knihovně města Ostravy.
Vzpomínky jsou rozděleny do několika 
oddílů: Osobnosti Ostravy, Čas dětství, 
Všednodennost, Skauting a  jiné zájmy, 
Čtenářství a kultura, Fotografi e.
Kniha s  názvem Paměť Ostravy bude 
k dispozici ve všech pracovištích Knihov-
ny města Ostravy a v knihovnách s právem 
povinného výtisku, není určena k prodeji, 
a proto ji nenajdete v síti knihkupectví.
Máte-li zájem zapojit se do stále otevře-
ného projektu, kontaktujte kteroukoli 
pobočku či pracoviště Knihovny města 
Ostravy. Přivítáme - kromě jiných - vzpo-
mínky na Vaši školní docházku a volnoča-
sové aktivity.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Poštovní kviz, vědomostní kviz.
Poštovní obálka, výtvarná dílna, pondělí 
16. ledna od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.
Chaloupka pro ptáčky, výtvarná dílna, 
pondělí 30. ledna od 15 do 16.30 hod.
Řeka čaruje, výstava.
6 000 kroků změní váš život, nabídka 
knih.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Veselý klaun, výtvarná dílna, úterý 17.1. 
během půjčování.
Znáš zimní sporty? Test pro děti.
Braň se! Hrajeme stolní hry.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Záchranné projekty Zoo Ostrava, tema-
tická výstava.
Barevné páskování, výtvarná dílna - 
vyrábíme přání z barevných izolep, každý 
čtvrtek od 13 do 15 hod.
Superhrdinové, poznávací test pro děti, 
leden během půjčování.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

KnihovnySpolečnost AGEL otevře v Koblově
střední zdravotnickou školu
Čas před koncem roku a  povánoční ob-
dobí přináší ve většině českých rodin 
s deváťáky bouřlivé debaty o tom, kterou 
střední školu by si měli zvolit. Se zají-
mavou nabídkou nyní přichází společ-
nost AGEL, která v Ostravě otevře AGEL 
Střední zdravotnickou školu a první stře-
doškoláci ji budou moci navštěvovat od 
září 2017.

Škola se bude nacházet v ostravské části Koblov 
v budově, kterou má společnost v pronájmu.
„Naše střední škola vznikla na základě stálého 
a  prohlubujícího se nedostatku zdravotnického 
personálu, se kterým v  našich nemocnicích už 
delší dobu bojujeme. Má tedy za cíl podílet se 
na výchově budoucího zdravotnického personá-
lu s dopadem na jeho stabilizaci,“ říká budoucí 
ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus s  tím, že 
celková kapacita školy bude maximálně 250 stu-
dentů, kteří mohou studovat ve třech denních 
čtyřletých oborech - zdravotnický asistent, zdra-
votnické lyceum a laboratorní asistent – a dálko-

vě lze studovat pětiletý obor zdravotnický asis-
tent. Školné bude bezplatné a  všechny studijní 
obory budou zakončeny maturitní zkouškou. 

„Budoucí studenty se budeme snažit motivovat 
nadstandardní praxí, jistotou stabilního zaměst-
nání absolventů v  zařízeních skupiny AGEL či 
formou stipendií,“ dodává ředitel školy.
Nově vznikající střední zdravotnická škola se 
rozhodla otevřít vůbec poprvé své brány budou-
cím studentům a představit obory, na které bude 
možné se pro studijní rok 2017/2018 přihlásit. 
Dny otevřených dveří se uskuteční ve dnech 10. 
a 19. ledna vždy od 13.00 do 18.00 hodin. „Zá-
jemci o  studium budou mít možnost prohléd-
nout si prostory školy, pohovořit si s  ředitelem 
školy, seznámit se s obory a jejich učebními plány 
a zeptat se na vše, co je ohledně studia na škole 
zajímá,“ dodává ředitel školy s  tím, že budova 
AGEL Střední zdravotnické školy se nachází na 
adrese Antošovická 107 v Ostravě - Koblově.

Ing. Petra Ondruchová Uvírová

Slib nových strážníků
Šest žen a  devět mužů složilo v  měsíci prosinci 
slavnostní slib před primátorem města Ostravy 
Ing. Tomášem Macurou, MBA. Nováčci v uplynu-
lých dnech úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou 
tříměsíční rekvalifi kační kurz potřebný k  získání 
osvědčení strážníka. Zvládnutím náročného vý-
cviku si čekatelé osvojili nejen právní normy po-
třebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také 
výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou pří-
pravou. Nedílnou součástí absolvovaného kurzu 
bylo také získání dovedností v poskytování první 
pomoci nebo zvládnutí základů kriminalistiky 
a psychologie.
Nyní dohlíží na veřejný pořádek v  Ostravě
694 strážníků.

Městská policie
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Vystoupení dětí z 
  pěstounských rodin. 
    K poslechu a tanci hraje  
     celý večer ostravská kapela 

          BANDA DEL CAFFE
     / Rudy Horvat 
      Maro Zeman
     Sváťa Tulej
         Jan Krompolc
      P. Sotoniak /  

      

Vystoupení dětí z 
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    K poslechu a tanci hraje  
     celý večer ostravská kapela 

          BANDA DEL CAFFE
     / Rudy Horvat 
      Maro Zeman
     Sváťa Tulej
         Jan Krompolc
      P. Sotoniak /  

      

Vystoupení 
  pěstounských rodin. 
    K poslechu a tanci hraje  
  pěstounských rodin. 
    K poslechu a tanci hraje  

     
      Maro Zeman
     Sváťa Tulej
         Jan Krompolc
      P. Sotoniak /  

Radniční restaurace
Prokešovo nám. 1803/8, 702 00, Ostrava 
20. ledna 2017 v 19.00 hod.

Vstupné: 290 Kč
     v ceně zahrnuta večeře 

 PROGRAM:
 bohatá soutěž o zajímavé ceny
FOTOSTĚNA HELAX

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. pořádá

kocichova.rcchaloupka@gmail.com

Policisté převzali ocenění
V  prostorách Vítkovického zámku se 
v  úterý 29. listopadu uskutečnilo slav-
nostní oceňování policistů a  zaměst-
nanců Městského ředitelství policie 
Ostrava.

Reprezentativní prostory empírového zámku 
dodaly důstojnosti setkání vedení městského 
ředitelství v čele s ředitelem plk. Mgr. Bc. René 
Dočekalem s  oceněnými policisty a  zaměst-
nanci.

Pozvání na slavnostní akt přijal také ředitel 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezské-
ho kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel a hosté z řad 
významných partnerů městského ředitelství 
v  čele s  primátorem města Ostravy Ing. To-

mášem Macurou, MBA. Před zraky 
více než sedmdesáti diváků převzali 
ocenění ti nejlepší policisté z měst-
ských organizačních článků napříč 
mnoha policejními odbornostmi.
K  převzetí ocenění „Policista roku“ 
nastoupilo 15 policistů služby kri-
minální policie a vyšetřování a dále 
dvě policistky a  jejich 10 kolegů 
z  vnější služby. Odhalení skupiny 
šesti pachatelů ozbrojených lou-
pežných přepadení vyneslo čtyřem 
kriminalistům ocenění „Tým roku“. Ředitel 
městského ředitelství ocenil také dva „Veterá-
ny“ a  dvě „Občanské zaměstnankyně“. V  sa-
motném závěru byla předána také medaile 

ředitele Městského ředitelství policie Ostrava, 
a to policistovi ve výslužbě Milanu Hajnému.

por. Mgr. Daniela Vlčková

Mikuláš potěšil naše seniory
V pondělí 5. 12. na oddělení odlehčovací pobytové služ-
by v  DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglinov
zavítal Mikuláš.

S andělem a čertem společně navštívili všechny uživatele odleh-
čovací pobytové služby, popřáli šťastné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku.

Mikulášská nadílka proběhla v  radostné a přátelské atmosféře. 
Uživatelé služby byli návštěvou a dárky velmi potěšeni.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

NÁVŠTĚVA. Mikulášská nadílka na Hladnově. Foto/ archiv
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■ Psí salon O. Kunčičky, stříhání a  koupání i  v  zim-
ním období, údržba i  velkých a  venkovních ple-
men, krmiva, syr. maso a  vitamíny za internetové ceny.
Objednání na tel.: 732 956 743

Inzerce

Ostrčilova 19/2925, Ostrava, www.svcoo.cz
13.1. „Dětská tisková konference“
14.1. „Soutěž ve střelbě“ - přátelské setkání se SVČ Opava
14.1. „Uzlařská regata“
15.1. „Babičko, dědečku - pojďme si hrát“ - divadelní předsta-

vení Broučci a výroba loutek
18.1. Krajské kolo fyzikální olympiády, kategorie A
19.1. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - výtvarná soutěžní dílna „Vese-

lý sněhulák“
24.1. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - Mosty u Jablůnkova
21.1. „Turnaj v sálové kopané“
21.1. „Máme zelenou“ - Sochaři na pustevnách - turistický výlet

Akce je fi nančně podporována statutárním městem Ostra-
va

24.1. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - výtvarná dílna „Vypalování 
dřevěných obrázků“

25.1. „Co ještě neumíme“ - Divadelní workshop
28.1. „Turnaj v šipkách“
28.1. „Workshop turistických oddílů“
28.1. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - maškarní bál pro rodiče a dětí 

(10:00 - 12:00 hodin)
28.1. „Workshop capoeira“

Středisko volného času

Myslivecký spolek Ostrava - Heřmanice 

Vás srdečně zve 3.2.2017 od 20:00 hod 

do KD Ostrava Heřmanice na tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES 

hraje hudební skupina pana J.Fraislera 

myslivecká kuchyně, bohatá tombola 

Předprodej vstupenek na tel.: 777 049 812 


