
Černobílý svět spirituality ve Slezskoostravské galerii
Čtyřiačtyřicetiletý profesionální fotograf 
Vojtěch Vlk vystavuje ve Slezskoostrav-
ské galerii dokumentár-
ní a  portrétní fotografi e 
s  náboženskými tématy. 
Výstava má název Tran-
SpiRituals.
Vojtěch Vlk pochází z  Mo-
ravských Budějovic, žije 
v  Praze a  svět náboženství 
mapuje už desítky let. V Os-
travě vystavuje teprve po-
druhé. První výstavu měl 
před dvaceti lety ve foyeru 
Nové radnice. „Tehdy jsem 
spolupracoval s  Charitou 
a vystavoval tak fotky z růz-

ných náboženských misií, ze Rwandy a  po-
dobných zemí,“ vzpomíná Vlk.

Jeho současná výstava ve 
Slezskoostravské galerii 
zahrnuje sedm desítek fotografi í.
„Dokumentuji různé rituály napříč světadíly, 
etniky i  nejrůznějšími náboženstvími,“ před-
stavuje Vlk svoji tvorbu.

(pokračování na str. 9)
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Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Stát si uvědomuje dluh k našemu regionu

Zajímavé osobnosti Slezské

Jubilejní ročník
Svátku dýní a strašidel

více na str. 710

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. - senátor 
a  vládní zmocněnec pro restruktura-
lizaci Moravskoslezského, Ústeckého 
a  Karlovarského kraje hovoří o  svém 
vztahu ke Slezsku a o možnostech, kte-
rý tento kraj nabízí.
Ve Slezsku jste se narodil, v Těšínském Slez-
sku ve Vendryni žijete, ve Slezské Ostravě 
jste byl čtyři roky rektorem Vysoké školy 
podnikání. Musíte mít ke Slezsku patrně sil-
ný vztah…
Ano, určitě. Slezsko je můj domov, moje zá-
zemí. Bývám hodně v Praze, kde je centrum 
dění a rozhodování, ale nikdy mi nepřirostla 
k srdci, vždy spěchám domů do Slezska. Nej-
raději do zdejších lesů, mým koníčkem je to-
tiž myslivost. Ale musím zmínit i  další moji 
velkou radost, mé tři vnoučata. Jsem rád, že 
také můj syn s rodinou zůstal ve Slezsku a ne-
táhne ho to jinam, a když tak jen za poznáním 
a sportem nebo za pracovními povinnostmi.
Jak vzpomínáte na léta 2012 – 2016, kdy jste 
přímo působil ve Slezské Ostravě?  Byl jste 
rektorem Vysoké školy podnikání a  práva, 
která stojí v bezprostřední blízkosti zoo a je 
od ní vidět přímo na jednu z mnoha ostrav-
ských kuriozit, haldu Ema?
Akademické prostředí mi není cizí, proto-

že jsem dříve působil i na VŠB – TU. Ale na 
zdejší Vysoké škole podnikání to bylo trochu 
jiné. Jednak tím, že se nachází právě v oblasti, 
která ani moc nepřipomíná město, je více ze-
lená a klidnější. Sice jsem měl občas problém, 
kam tady zajít na oběd, ve městě bývají bohat-
ší možnosti, ale to není tak podstatné. Školu 
jsem měl rád, baví mě předávat své zkušenosti 
mladým, pokud chtějí naslouchat. Znal jsem 
jejího zakladatele, pana Jüngera, kterého jsem 
si velmi vážil za jeho přínos pro regionální 
vzdělávání. Nejsem sice propagátorem sou-
kromého školství, ale je pravdou, že na sou-
kromé a menší škole je prostředí více osobní 
a přátelské.
Se Slezskou vás ovšem pojí další záležitos-
ti i haldy, fi guroval jste ve snaze o odtěžení 
haldy v Heřmanicích, od července se halda 
odtěžuje naplno a  těmi nejmodernějšími 
technologiemi. Musíte být spokojen…
Ano, vidím v  takových projektech pracovní 
příležitosti pro zdejší obyvatele i  přínos pro 
zlepšení a  zkulturnění prostředí, ve kterém 
žijeme. Starých ekologických zátěží je na Os-
travsku hodně a  jejich likvidace neběží tak 
rychle, jak by bylo potřeba. Ale důležité je, že 
stát si uvědomuje určitý dluh z minulosti vůči 
našemu regionu a postupně investuje do ob-

novy krajiny. Máme tady státní podnik DIA-
MO, který má dlouholeté velké zkušenosti se 
sanacemi a rekultivacemi a paralelně pracuje 
na několika projektech po celé Ostravě i oko-
lí. Pochopitelně sanační projekty jsou časově 
i fi nančně náročné a proto to potrvá ještě řadu 
let.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

JIŘÍ CIENCIALA. Vládní zmocněnec a senátor. Foto/ archiv

AUTOR A JEHO DÍLO. Vojtěch Vlk ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král
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Vážení občané Slezské Ostravy,

přejeme vám spokojené a klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2018. Mnoho zdraví, štěstí a radosti.

Vedení městského obvodu

Celostátní akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se v letošním roce nekoná

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 21. prosince 
2017 od 9:00 hodin v  KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.
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Opravy chodníků a cest ve Slezské Ostravě
Vážení občané,
v  posledních měsí-
cích a týdnech byly 
ve Slezské Ostravě 
opraveny mnohé 
chodníky a  komu-
nikace.
Jak jistě víte, náš 
městský obvod 
je velmi rozsáhlý. 

Kromě jiného spravujeme 115 kilometrů vo-
zovek a 90 kilometrů chodníků. Jejich oprava 
a  údržba vyžaduje vysoké finanční náklady, 
které byly v minulých letech omezené.
Letos v  červnu Zastupitelstvo městského ob-
vodu Slezská Ostrava uvolnilo z  přebytku 
hospodaření 10 milionů korun na rozsáhlejší 
opravy ulic. Pro následnou opravu jsme vyti-
povali vozovky a chodníky, které kvůli svému 
stavu potřebovaly opravit co nejrychleji.

V jednotlivých částech Slezské Ostravy jsme 
opravili následující:
Ve Slezské Ostravě: Opraveny byly chodníky 
na ulicích Čs. armády, Olbrachtova a Nejedlé-
ho. Opraven je také povrch rampy pro pěší na 
ulici Hýbnerova.
V  Kunčičkách: Opraveny jsou chodníky na 
ulicích Frýdecká a Polní Osada, opraveny byly 
odvodňovací žlaby na ulici Rajnochova a také 
rampa pro pěší k zastávce MHD Frýdecká.
V Muglinově: Opravou prošel povrch komu-
nikace na ulici Švédská, zároveň zde byl umís-
těn odvodňovací žlab ACO drain. Opraveny 
byly povrchy vozovky na ulicích Mojžíškové 
a  Velkostranní, opravena je rovněž komuni-
kace a parkoviště v ulici Na Úrovni před MŠ 
Komerční.
V Heřmanicích: Nově jsou opraveny chodní-
ky v místě zastávek MHD Záblatská a U Dvo-
ra na Vrbické ulici.

V  Koblově: Opraven je povrch komunikace 
ulice U Štěrkovny.
V  Kunčicích: Opraveny byly chodníky a  vo-
zovka na ulici Vratimovská. Na opravu vozov-
ky se nám podařilo získat finanční dotaci ve 
výši 8 milionů korun od statutárního města 
Ostrava. Opraveny byly také úseky chodníku 
a cyklostezky mezi ulicemi Bártova a Frýdec-
ká.

Současně máme zpracované projektové doku-
mentace na opravy chodníků na ulicích Ko-
něvova, Heřmanická, Na Baranovci a dokon-
čují se projekty na opravu chodníků na ulicích 
Michálkovická či Těšínská.
Věřím, že rovněž po závěrečném vyúčtování 
hospodaření letošního roku zbudou peníze 
opět na větší opravy chodníků a vozovek.

Rudolf Ficek 
místostarosta

Slezská Ostrava má nový čistící vůz
Nový čistící stroj lze od konce měsíce 
října zahlédnout v  ulicích Slezské Ost-
ravy. Stroj je specialistou zejména na 
čištění chodníků.
„Jsme velmi rádi, že do ulic Slezské Ostravy 
vyjel právě tento stroj. Ke dvěma velkým čis-
tícím vozům, Mývalu a Tajfunovi, nyní přibyl 
nový menší Master. Využíván bude okamžitě 
a vzhledem k tomu, že městský obvod Slezská 
Ostrava je svojí rozlohou největší v  Ostravě, 
bude mít určitě co dělat,“ uvedla při slav-
nostním uvedení nového stroje do provozu 
starostka městského obvodu MVDr. Barbora 
Jelonková. Nový stroj přišla pokřtít do areálu 
Technických služeb Slezská Ostrava 30. října 
spolu s místostarostou obvodu Rudolfem Fic-
kem.
Václav Šupák z dodavatelské společnosti Uni-
kont Group ujistil, že německý výrobce použil 

při konstrukci a výrobě stroje nejnovější tech-
nologie. Stejně jako dva velké čistící stroje ve 
Slezské Ostravě, Mýval a Tajfun, je také nový 
Master schopný zachycovat jemné prachové 
částice označované 
jako PM 10, které jsou 
na Ostravsku velkým 
problémem. Master je 
navíc velmi variabilní, 
technické služby ho 
mohou používat v kaž- 
dém ročním období.

„Čistící kartáče lze 
v  zimě velmi jedno-
duše vyměnit za rad-
lice, stroj může také 
sloužit jako posypový 
vůz,“ vysvětlil Šupák.
„Je určitě dobře, že se 

podařilo pořídit na údržbu našich chodníků 
a cest právě takto kvalitní stroj. Využit bude 
maximálně,“ doplnila starostka Jelonková.

/red/

ul. Vratimovská, Kunčice

ul. Bártova, Kunčice

ul. Hýbnerova, Slezská Ostrava

ul. Na Úrovni, Muglinovul. Vrbická, Heřmanice

ul. Rajnochova, Kunčičky
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Zóna Hrušov a její naděje na budoucnost
Vážení občané,
situace na dlouho 
opomíjeném a  zde-
vastovaném území 
Hrušova se koneč-
ně začíná měnit 
k  lepšímu. Ráda 
bych vás informo-
vala o  tom, že náš 
městský obvod spo-
lu se statutárním 

městem Ostrava připravuje vše tak, aby se do 
Hrušova opět vrátil život a vznikla zde zóna 
lehkého průmyslu.
Letos v  červnu vykoupilo statutární město 
Ostrava v  zóně poslední pozemky ve vlast-
nictví fyzických osob a území je zceleno pro 
další rozvoj. Pozemky jsou nabízeny k prodeji 
a již nyní eviduje město Ostrava zájem něko-
lika investorů, kteří by chtěli zónu využít. Vše 
se samozřejmě musí dít v souladu s územním 
plánem umožňujícím využití pro lehký prů-
mysl, sklady a drobnou výrobu.

Musím jménem našeho obvodu konstatovat, 
že pro Slezskou Ostravu je tento vývoj událos-
tí výbornou zprávou. Je jasné, že někdejší po-
doba Hrušova jako klidného bydlení s koupa-
lištěm a tenisovými kurty je nenávratně pryč. 
Území se příliš změnilo, poddolování a  po-
vodně zde napáchaly nenapravitelné změny.
Je proto dobře, že se do hrušovské zóny, která 
má rozlohu téměř 35 hektarů, vrátí život, byť 
v  jiné formě. Současné území 
připomíná území nikoho, mizí 
z  něj poslední zbytky různých 
zdevastovaných objektů.
Pokládám za velmi důležité, že 
zde mají vzniknout nová pra-
covní místa pro minimálně 700 
lidí. I když je dnešní situace na 
trhu práce velmi příznivá, kaž- 
dá nová možnost zaměstnání 
v Ostravě je stále nesmírně dů-
ležitá. Do práce se do Hrušova 
mohou velmi pohodlně dopra-
vovat právě občané Slezské Os-

travy. Předností hrušovské zóny je ideální do-
pravní spojení, bezprostřední blízkost dálnice 
i  železnice. Při nedostatku míst v  již existu-
jících průmyslových zónách ve městě máme 
v Hrušově vskutku významnou lokalitu.
Jsem za tyto pozitivní změny velmi ráda.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

Uctili válečné veterány
Představitelé městského obvodu Slezská Ostrava si připo-
mněli Den válečných veteránů, který připadá každoročně na 
11. listopadu.
Starostka obvodu MVDr. Barbora Jelonková spolu s  místostarostou 
Mariem Lyčkou položili kytice k  památným místům ve Slezské Ost-
ravě.  Památníky a pamětní desky se nacházejí na Ústředním hřbitově 
Slezská Ostrava, v Kunčicích na Jeseninově ulici, v Kunčičkách na bu-
dově školy ve Škrobálkově ulici, v ulici Na druhém v Muglinově a také 
na budově kulturního domu v Heřmanicích.

Vzpomínková akce u  příležitosti Dne válečných veteránů se konala 
v sobotu 11. listopadu také v Komenského sadech v Moravské Ostra-
vě. Věnec u Památníku obětí 2. světové války položily starostka MVDr. 
Barbora Jelonková a místostarostka Ing. Ivona Vaňková.
Den válečných veteránů je každoroční připomínkou ukončení první 
světové války, od kterého letos uběhlo 99 let.

/red/

28. říjen. 99. výročí 
vzniku Československa
Vzpomínka na vznik samostatného Československa před 99 
lety se v  Ostravě konala v  sobotu 28. října v  Husově sadu 
u památníku bitvy u Zborova.
Za městský obvod Slezská Ostrava položili věnec k  památníku sta-
rostka MVDr. Barbora Jelonková, místostarostka Ing. Ivona Vaňková 
a místostarosta Rudolf Ficek.
Pietního aktu se zúčastnili také zástupci města Ostravy, Moravsko-
slezského kraje, městských obvodů, Konfederace politických vězňů, 
Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě i představitelé po-
litických stran a hnutí.

/red/

HRUŠOV. Hranice budoucí průmyslové zóny. Zdroj/ MMO

VZPOMÍNKA. Památník muglinovským obětem 1. a 2. odboje.

KOMENSKÉHO SADY. Památník obětí 2. světové války.

28. ŘÍJEN. Pietní akt v Husově sadu. Foto/ Jan Král
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AMY A JEHO PÁN. Nezvyklá návštěva ve škole. Foto/ archivŽIVÁ VODA. Děti viděly svět pod hladinou. Foto/ archiv

Děti jako skřítci, čarodějnice a další strašidla. Foto/ archiv

Podzimní tvoření

Psí návštěva

Poslední říjnový den bylo v  naší MŠ Zá-
mostní opravdu rušno. U  „Zámostníčků“ 
začalo podzimní tvoření.  V každé třídě se stříhalo, lepilo, kreslilo … 
zkrátka tvořilo. Děti společně se svými rodiči, prarodiči i sourozen-
ci vyráběly různá strašidýlka, jablíčka, vlaštovičky a dýně z papíru. 
Dokonce ty „opravdové“ dýně dlabaly a vytvářely halloweenské stra-
šidla, kterými jsme si nakonec vyzdobili vchod do školky. Účast byla 
opravdu obrovská a kromě vyzdobené školičky si děti domů odnášely 
opravdu moc povedené výtvory.

Mgr. Jana Tenková, MŠ Zámostní

MŠ Zámostní

Svět pod hladinou rybníka
Ve středu 11. října vyrazil autobus plný 
usměvavých dětí z  MŠ Zámostní na výlet 
do Uherského Hradiště. Tato akce proběhla v  rámci projektu „Už 
vím proč“ za podpory statutárního města Ostrava. V  Modré jsme 
navštívili sladkovodní a botanickou expozici Živá voda Modrá, kde 
jsme měli možnost nahlédnout do světa pod vodní hladinou. Děti 
s úžasem pozorovaly sladkovodní ryby, jako například pstruhy, šti-
ky, jesetery nebo trofejního kapra z proskleného tunelu tři metry pod 
hladinou. Největší obdiv dětí si získala obrovitánská vyza velká, která 
je raritou této expozice. A jelikož nám už všem po dlouhé cestě do-
statečně vyhládlo, zavítali jsme do Velehradu a v restauraci Vegan si 
vychutnali výtečný oběd. Cestou domů jsme neodolali podzimnímu 
větru a s nadšením si vyzkoušeli, jak nám draci poletí v blízkosti vě-
trného mlýna v  Jalubí. A protože se již chýlilo k večeru, spokojeně 
unavení a plni dojmů a zážitků jsme vyrazili domů, do Ostravy ke 
svým rodičům.

Za kolektiv MŠ Zámostní Petra Fanfrlová

MŠ Zámostní

Strašidelný hrad
Ve středu 8. listopadu se MŠ Chrustova 
proměnila v  jeden velký strašidelný hrad. 
U příležitosti Halloweenu jsme pro děti připravili den plný her a zá-
bavy. Již od rána se děti scházely ve svých třídách v krásných kos-
týmech čarodějnic, skřítků, duchů a  jiných strašidel. Děti si hrály, 
čarovaly a mohly si také vyzkoušet výrobu nejrůznějších lektvarů.
V odpoledních hodinách jsme už i  s  rodiči vydlabávali halloween-
ské dýně, které nám krásně ozdobily a rozzářily chodník u mateřské 
školy.
Závěrem celého dne byl lampionový průvod, kterým jsme se rozlou-
čili s  podzimem a  uspali všechny broučky. Účast na této akci byla 
velká a my moc děkujeme všem rodičům a dětem za příjemnou at-
mosféru a pěkně strávený den.
Děkujeme také občanskému sdružení Vzájemné soužití o.p.s. za fi -
nanční příspěvek, z něhož jsme zakoupili výtvarný materiál a další 
pomůcky na tuto akci.

Kolektiv MŠ Chrustova

MŠ Chrustova

V  pátek 9. října přišel za dětmi 1. stupně 
ZŠ Pěší zrakově i  sluchově handicapovaný 
pan Holba se svým vodícím psem Amy. Tato psí návštěva vyvolala 
u žáků nadšené reakce. Zaujatě pana Holbu poslouchali, pokládali 
mu zajímavé otázky a hladili Amy. Dozvěděli se, jak pomoci handi-
capovaným lidem, pokud se ocitnou na ulici v nesnázích. Zároveň si 
uvědomili, že zdraví není samozřejmostí, a také, jak důležité jsou pro 
nás všechny smysly. Žáci spolu s učiteli předali panu Holbovi fi nanč-
ní dar pro potřeby pejska a těší se zase někdy na shledanou.

Mgr. Pánková Renáta, ZŠ Pěší

ZŠ Pěší
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STRAŠIDELNÉ MASKY. Žákyně a žáci se na slavnost důkladně připravili. Foto/ archiv

Svátek dýní a strašidel. Již 10. ročník
Na letošní 10. ročník Svátku dýní a  strašidel, který byl stanoven na úterý
24. října, jsme se připravovali opravdu důkladně.
Každý pošmourný den jsme již od září ve školní 
družině věnovali přípravě dekorací, vyráběli jsme 
duchy i  netopýry, černé kočky i  krysy z  temnot, 
a  mumie a  kostlivce jsme samozřejmě také nevy-
nechali. Dne 24. října se ZŠ Bohumínská proměni-
la v univerzitu pro příšerky. Každý, kdo měl cestu 
kolem školy před osmou ranní, se stal divákem 
velké módní účesové show. Malé i  velké příšerky 
(rozuměj žáci i učitelé naší školy) si ráno přivstaly, 
aby se hodily v den našich oslav do gala. Na jejich 
hlavách přistáli netopýři, udělali si hnízda pavouci 
i krysy, mnozí z nás popustili svou fantazii a spletli 
z  vlasů nevídané kreace plné typicky podzimních 
doplňků, jako jsou dýně nebo barevné listy stromů. 
Odpolední program začal jako tradičně průvodem 
strašidelných masek v  čele s  ředitelem naší ško-
ly Mgr. Bc. Markem Sládečkem. Průvod směřoval 
od radnice Slezské Ostravy přes centrum směrem 
k hradu. I v tomto roce přišly děti z přilehlých měst-

ských obvodů spolu s  námi oslavit příchod pod-
zimu, dýní a  dušiček. Náš Slezskoostravský hrad 
nás již podesáté na svém nádvoří uvítal vyzdoben 
dýněmi, kostlivci a duchy. Po slavnostním uvítání 
se čaroděj Tomáš a jeho milí pomocníci ujali zába-
vy. Během programu dostali všichni účastníci akce 
pamětní medaili, vyrobenou dětmi školní družiny 
Bohumínská, byly vyhodnoceny nejvtipnější masky 
a také nejkrásnější halloweenské dýně v kategoriích 
mateřská škola, školní družina a veřejnost.
Rádi bychom poděkovali statutárnímu městu Ost-
rava, že nás letos opět fi nančně podpořilo a umož-
nilo tím tuto slavnost zorganizovat, garantu akce, 
vedoucí vychovatelce družiny při ZŠ Bohumínská 
paní Ireně Klozové, a  hlavně všem zúčastněným 
dětem a  rodičům. Těšíme se na společné strašení 
v roce 2018.

Monika Novotná, vychovatelka ZŠ Bohumínská

ZŠ Bohumínská

Odvoz odpadů v období Vánoc
Stejně jako každý rok, i  letos společ-
nost OZO Ostrava zajistí odvoz odpadů 
i v období Vánoc.

„O vánočních svátcích 25. a 26. prosince přije-
dou vozy OZO Ostrava pro odpad podle stan-
dardního harmonogramu jako kdykoliv jindy 
v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale v čase 
hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery 
zaplňují častěji. Proto v  některých oblastech 
dokonce počítáme s posílením svozu, a  to už 
i v předvánočním období a pak mezi Vánoce-
mi a Novým rokem. K takovým místům patří 
zejména ostravská sídliště s vysokou hustotou 
obyvatelstva, a tedy i s větší produkcí odpadu,“ 

informuje Vladimíra Karasová ze společnosti 
OZO Ostrava a dodává, že kontejnery na sídli-
štích je třeba o Vánocích vyprazdňovat častěji 
i proto, že v prosinci odpad tradičně nabírá na 
objemu. „Zatímco v  listopadu, kdy probíhá 
předvánoční úklid, máme statisticky podložen 
hmotnostní růst odpadu, v prosinci zazname-
náváme hlavně jeho vizuální, tedy objemový 
nárůst. Odpadu je prostě kvůli obalům z dárků 
a nadměrného množství krabic objemově víc,“ 
pokračuje a přidává informaci o tom, že 25. a
26. prosince nebudou otevřeny sběrné dvory. 
„V  následujících dnech však budou k  dispozi-
ci podle klasického harmonogramu, v  běžný 

den budou zavře-
ny pouze 1. ledna
2018, tedy na Nový
rok v  pondělí, kdy mají zaměstnanci společ-
nosti OZO Ostrava volno. Proto v  tento den 
výjimečně neodvážíme ani odpad. Svozy od-
padu v  prvním lednovém týdnu tedy budou 
posunuty o  jeden den, což je podstatná infor-
mace zejména pro občany, kteří mají popelnici 
u rodinného domu a jsou zvyklí ji v určitý den 
přichystat k vyprázdnění. Na webových strán-
kách www.ozoostrava.cz rozhodně včas uvede-
me všechny nezbytné informace.“

/red/

Svoz vánočních stromků
V souladu s tradicí, kdy odstrojování vá-
nočních stromků začíná v den svátku Tří 
králů, zahajuje společnost OZO Ostrava 
jejich odvoz hned v nejbližší možný svo-
zový den.
Protože v  roce 2018 připadá zmíněný svátek 
na sobotu 6. ledna, svoz stromků bude zahá-
jen v pondělí 8. ledna.  Od tohoto dne mohou 
občané odkládat stromky vedle kontejnero-
vých stanovišť na směsný odpad o  objemu 
1 100 litrů. Svoz vánočních stromků pak bude 
pokračovat po čtyři týdny podle předem sta-

noveného harmonogramu, což znamená, že 
konkrétně na ostravská sídliště přijede svozo-
vé auto pro stromečky na jedno místo celkem 
čtyřikrát.
Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel ro-
dinných domů a ani menších bytových domů 
v centru města, kde stojí popelnice uvnitř blo-
ků ve dvorech, kam svozové auto vzhledem ke 
svým rozměrům neprojede. Občané z  těchto 
oblastí mohou stromky odkládat ve sběrných 
dvorech.

/red/
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Obdobně jste se ve Slezské zajímal i o pro-
blematiku Trojického údolí. Podaří se podle 
vás v brzké době udělat s tímto územím něco 
smysluplného?
Území po koksárenské výrobě je kontamino-
vané, není pochyb o  tom, že si zaslouží po-
zornost, aby se mohlo stát smysluplnou sou-
částí města a obvodu. Nedávno sice vyvstaly 
debaty o  akutnosti a  závažnosti ve srovnání 
s lagunami po chemičce Ostramo, ale pokud 
ministerstvo průmyslu ve svém rozpočtu na 
sanaci Trojice peníze má, tak v tom nevidím 
problém. Pokud vím, projekt sanace se rozbí-
há a v příštím roce by se mohly práce zahájit. 
Otázkou je, jak potom to území využít. Nad 
tím by se měli zamýšlet společně politici ve ve-
dení obvodu a města s odborníky, urbanisty, 
architekty a podobně.
Ke Slezské Ostravě neodmyslitelně patří 
také ArcelorMittal, největší huť v  zemi. Vy 
sám jste byl 14 let generálním ředitelem Tři-
neckých železáren. Jaké má podle Vás hut-
nictví na Ostravsku perspektivu? 
Nepochybuji o perspektivě hutnictví, na jeho 
budoucnost však má vliv více faktorů. Jednak 
poptávka a  situace na trzích, ceny vstupních 
komodit, otázka emisních povolenek a hlavně 
problém dovozu levné čínské oceli. Ostrav-
ská huť je technologicky starší a konkurence 
v  Evropě je značná. Těžko se mi odhaduje, 
jak budou majitelé, kteří tady nemají kořeny, 
postupovat. Pro region je důležité, aby změ-

ny v průmyslu zasáhly obyvatele co nejméně, 
protože náš kraj už tak prožívá náročné obdo-
bí restrukturalizace a každé propuštění, zaví-
rání šachet a  podobně, prožíváme s  velkými 
obavami. Naštěstí už tady máme spoustu in-
vestorů jak zahraničních, tak domácích, kteří 
expandují a dávají nám optimismus a naději, 
že práce bude dost.
Myslíte si, že východní cíp republiky dosta-
tečně využívá svoji polohu mezi Slovenskem 
a  Polskem? Nemohly by tyto tři země spo-
lu kooperovat ještě těsněji? A co konkrétně 
Slezská Ostrava? Navštěvují ji tisíce Poláků 
kvůli zmiňované zoo, nešlo by takové blíz-
kosti a návštěvnosti ještě více využít?
Snahy tady jsou, vzniklo územní uskupení 
TRITIA, které se rozjíždělo pomalu, ale dnes 
už máme se Slovenskem a  Polskem několik 

přeshraničních projektů s  podporou evrop-
ských dotací, například na měření a vyhodno-
cování kvality ovzduší, na podporu cestovní-
ho ruchu i na podporu podnikání a vzájem-
ného obchodu. Ale také cítím, že ten obrovský 
potenciál Slezska a  okolí, což je aglomerace 
s osmi miliony obyvateli, by se měl využívat 
více. V  cestovním ruchu, který zmiňujete, 
by se určitě dalo leccos zlepšit. Já sice nejsem 
příznivcem množství lidí v  lesích, v houbař-
ské sezóně doslova trpím, ale potenciál tady 
je. Máme ve Slezsku i v Ostravě řadu pěkných 
a atraktivních míst a Poláci jsou ve srovnání 
s námi větší a nadšení cestovatelé. Přilákat je 
sem ve větším rozsahu by neměl být problém, 
jezdí sem rádi, ale musíme být na to připra-
veni, mít dostatečné stravovací a  ubytovací 
kapacity, dopravní infrastrukturu, možnosti 
parkování, vše propojené s internetem a soci-
álními sítěmi...
V  roli vládního zmocněnce nyní rozjíždíte 
program Restart, který je zaměřen na re-
strukturalizaci kraje. Můžete krátce vysvět-
lit, o co jde, a zda si dokážete představit vy-
užití takového programu i pro slezskou část 
Ostravy?

Vláda v  červen-
ci schválila tzv. 
Akční plán Stra-
tegie hospodářské 
restrukturalizace 
znevýhodněných 
regionů. Jeho cí-
lem je v Ústeckém, 
K a r l o v a r s k é m 
a  Moravskoslez-
ském kraji nastar-
tovat hospodářské 
i  sociální změny 
po útlumu tradič-
ních průmyslo-
vých oborů a také 
zastavit odliv oby-
vatel. Akční plán 
zahrnuje celkem 

65 opatření, jeho významnou část tvoří návr-
hy na podporu podnikání a investic, vylepšení 
infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů 
v  jednotlivých regionech. Řešíme i  aktuální 
palčivý problém nesouladu nabídky a poptáv-
ky na trhu práce, který souvisí se systémem 
vzdělávání. Firmy, města, obce, školy a  další 
subjekty mohou získat peníze například na 
pořízení moderních strojů a  technologií, na 
regeneraci starých průmyslových areálů, na 
podporu výzkumu a vývoje, na opravy silnic 
apod. Důležitou součástí jsou i  opatření pro 
zlepšení sociálních problémů. Určitě se může 
Slezská Ostrava zapojit. Pracujeme už na ak-
tualizované verzi akčního plánu a těší mě, že 
přišlo 300 návrhů konkrétních projektů.

/red/

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
 ročník 1950, žije ve Vendryni

 37 let pracoval v Třineckých železárnách

 čtyři roky byl rektorem vysoké školy ve 
Slezské Ostravě

 jeho koníčkem je myslivost, golf i lyžování

Slezskoostravský 
uličník, část 4
Slezskoostravské noviny přinášejí 4. část 
seznamu názvosloví ulic a náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Se-
znam poskytl novinám Roman Doubravský, 
autor webu www.mapomol.cz. Seznam ob-
sahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská 
Ostrava:

Ferdinanda Koláře (Sl. Ostrava, r. 1963) - Ferdi-
nand Kolář (1891-1954), český komunista, aktivní 
člen Svazu horníků a  Rudých odborů, během II. 
světové války vězněn nacisty.
Fišerova (Sl. Ostrava, Heřmanice, r. 1963) - Jiří 
Fišer (1926-1945), michálkovický občan, aktiv-
ní v dělnickém hnutí a domácím odboji, padl při 
osvobozovacích bojích v Michálkovicích.
Fojtská (Muglinov, r. 1945) - Na ulici se dříve na-
cházelo fojtství fojta Lacha z roku 1848.
Frýdecká (Sl. Ostrava, Kunčičky, Kunčice, r. 1939) 
- Frýdek, slezské historické město, ke kterému ulice 
směřuje.
Garbova (Sl. Ostrava, r. 1963) - Rudolf Garba 
(1903-1943), dělník ze Sl. Ostravy, aktivní funk- 
cionář DTJ. Zatčen nacisty za ilegální činnost 
v KSČ, umučen v Ambergu - Bavorsko
Gogolova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Nikolaj Vasilje-
vič Gogol (1809-1852), ruský prozaik a dramatik 
ukrajinského původu, představitel ruského ro-
mantismu.
Golíkův sad (Sl. Ostrava, r. 2006) - Karel Golík 
(† 1938), zakládající člen KSČ ve Sl. Ostravě a za-
kladatel FDTJ, za své přesvědčení byl několikrát 
vězněn.

Vinobraní pro seniory
Městský obvod Slezská Ostrava připravil 
pro své seniory opět zajímavou společen-
skou akci.
Dne 6. října proběhlo v KD Muglinov „Vinobraní“. 
Akce se zúčastnilo více než 110 seniorů z objektů 
DPS Heřmanická, DPS Hladnovská, Komunitní-
ho domu pro seniory, seniorských klubů či uživa-
telů poskytovaných služeb.
Slavnostní odpoledne úvodním slovem zaháji-
la starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
MVDr. Barbora Jelonková, kterou doplnili mís-
tostarosta Mario Lyčka a vedoucí odboru sociál-
ních věcí Mgr. Zdeněk Matýsek.  O zábavu seniorů 
se opět postarala kapela Mirabel a pro zúčastněné 
bylo připraveno bohaté pohoštění. Senioři měli 
možnost ochutnat letošní burčák, víno, zazpívat 
si a zatancovat. Společenské odpoledne v duchu 
oslav vína a zpěvu se opět vydařilo.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

V HEŘMANICÍCH. Jiří Cienciala /první zleva/ zahajuje letos v červenci provoz speciální linky na 
odstranění heřmanické haldy. Foto/ Jan Král

SPOLEČENSKÁ AKCE. Senioři se bavili v muglinovském 
kulturním domě. Foto/ archiv
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Drakiáda. Slezská žije pro děti
Již čtvrtý ročník Drakiády ve Slezské Ostravě se uskutečnil u břehu řeky Ostravice 
v pátek 20. října. Děti si mohly draky vypůjčit, za předvedené umění s drakem nad 
hlavou je pak čekala ostrá projížďka na čtyřkolce a také dárkový balíček.
Drakiáda byla součástí projektu Slezská žije pro děti, který připravuje obecně prospěšná společ-
nost Tricomunity a finančně podporuje městský obvod Slezská Ostrava. Podpořit úsilí malých 
běžců s draky přišla také 
radní Ivana Šmidáková.
Na účastníky Drakiády 
letos čekalo takřka letní 
počasí, jediné, čeho se 
nedostávalo, byl silnější 
vítr. Ovšem i tak se dětem, 
často i  maminkám, tatín-
kům nebo dědečkům po-
dařilo vyvést draky vyso-
ko na slezskoostravskou 
oblohu.

„Přišly tři desítky dětí, Drakiá-
da se každým rokem rozrůstá,“ 
konstatovala spokojeně za po-
řadatele Mgr. Edita Kozinová, 
která přislíbila, že za rok se vše 
opět zopakuje.

/red/

Slezská Ostrava má nejúspěšnější 
klub boxerů v republice
Mimořádných úspěchů dosáhl klub 
boxerů Boxing Ostrava sídlící v mu-
glinovské sokolovně ve Slezské 
Ostravě. Klub se stal nejúspěšnější 
v republice.
„Jsem velmi rád, že sklízíme plody naší 
koncepční práce a  zvýrazňujeme tak 
naše město i  náš obvod,“ uvádí Dalibor 
Fröhlich z  Heřmanic, který je hlavním 
trenérem a předsedou klubu.

Mimořádný Gorol
Velké úspěchy sklízí osmnáctiletý Mirek 
Gorol. Ten letos přidal ke stříbrné medaili z ME 
kadetů Lvov na Ukrajině v roce 2015 i bronzovou 
medaili z ME juniorů do devatenácti let v turec-
kém městě Antalya. „V Mirkově váhové kategorii 
do 56 kilogramů startovali boxeři z 32 států Evro-
py.  Po stříbrné medaili Lukáše Konečného 1995 
a bronzové medaili Dušana Chromého 2009, to je 
třetí cenný kov vybojovaný pro Českou republiku 
a nyní také pro Ostravu a Boxing Ostrava,“ uvádí 
Fröhlich.

„Další úspěch je v  podobě zlatých medailí na 
mistrovství České republiky v boxu mužů a žen. 
Boxing Ostrava získal tři tituly mistra ČR a  jed-
noho vicemistra,“ doplňuje předseda.

Vydařené mistrovství ČR
Právě Boxing Ostrava pořádal v říjnu z pověření 
ČBA mistrovství ČR v boxu mužů a žen v Ostra-
vě. „Také díky podpoře obvodu Slezská Ostrava 
můžeme ke jmenovaným úspěchům přičíst další 
tři mistrovské tituly získané v  letošním roce na  
mistrovství ČR juniorů. Máme nevídanou bilanci 
šesti zlatých medailí. Jednu stří-
brnou, jednu bronzovou z mist-
rovství ČR. To by bez podpory 
a spolupráce našeho obvodu ne-
bylo možné,“ konstatuje Dalibor 
Fröhlich. Další úspěch má klub 
v  sekci Thajského boxu Jakuba 
Gazdíka, který potěšil ziskem 
titulu mistra Evropy organizace 
WAKO.

/red/

Lukáš Hojdan. 
Tanečník ze Slezské 
ve velké show
Profesionální tanečník Lukáš Hojdan 
z Koblova má za sebou další úspěch.
Absolvoval semifinále televizní show ve slo-
venské TV Markíza v pořadu Lets Dance. Od 
začátku měsíce září až do listopadu se na čtvrté 
místo z  jedenácti účinkujících párů protančil 
spolu se známou slovenskou komičkou Evelyn.
Diváci České televize a tanečních soutěží si Lu-
káše Hojdana jistě dobře pamatují ze soutěže 
Star Dance, kde tančil s herečkou Jitkou Čvan-
čarovou, nebo ze soutěže Československo má 
talent, kde postoupil až do finále.

Vidět umění Lukáše Hojdana mohli také ná-
vštěvníci plesu městského obvodu Slezská Os-
trava v roce 2016.
„Tanci se věnuji již od svých sedmi let, úspěch 
v  soutěži TV Markíza, mne velmi těší, uspět 
v  takové show není úplně jednoduché,“ říká 
třicetiletý Lukáš Hojdan, který v Ostravě spo-
luvlastní taneční studio Dance Studio Like za-
měřené na výuku klasických i  latinskoameric-
kých tanců.
A  dojmy zatím z  posledního, bratislavského 
úspěchu? „Samozřejmě mne těší, že jsem takto 
mohl reprezentovat rovněž Slezskou Ostravu. 
V Koblově jsem vyrůstal, žijí zde i moji rodiče,“ 
vysvětluje úspěšný tanečník.

/red/

DO NEBE. Draci se vznesli nad Slezskou Ostravu. Foto/ Jan Král

LET'S DANCE. Lukáš Hojdan a Evelyn ve slovenské televizi 
absolvovali devět kol z deseti. Foto/ archiv

VÍTĚZ. Miroslav Gorol vítězí v tureckém ringu. Foto/ archiv

Výčet získaných ocenění v roce 2017:
 bronzová medaile z ME juniorů (třetí cenný kov v historii ČR) 

 3x titul mistra ČR v boxu mužů a žen (Jan Mužik, Dan Freiherr, Nela 
Freiherrová)

 3x titul mistra ČR v boxu juniorů (Mirek Gorol, Klára Poledníková, 
Natálie Poledníková)

 1x vicemistr ČR v boxu mužů a žen (Jakub Bambuch)

 1x bronz ČR v boxu juniorů (Vašek Sivák)

 titul mistra Evropy WAKO v thajském boxu (Lukáš Blinka)



„... všichni vy na Slezské, všichni vy, dím /hlubokých páni vy dolů...“ Těmito slovy vyjádřil básník Petr Bezruč v básni Ostrava svůj vztah k hornictví, 
které bylo od nálezu uhlí v údolí Burňa charakteristickým rysem Slezské Ostravy. Dnešní veskrze prozaický pohled na problematiku zanikajícího 
hornického stavu zastírá historický fakt, že hornictví bylo v minulosti považováno za výjimečné povolání. Výjimečnost spočívala v tom, že pracoviště 
horníků bylo pod zemí a k pracovnímu výkonu bylo zapotřebí zvláštní zručnosti, aby ruda či kamenné uhlí mohlo být vyrváno z podzemí i za cenu 
ohrožení života a často bylo zaplaceno i smrtí.
1. K výjimečnosti hornického stavu patřilo i sdružování ve spolky - bratrstva, neboť při tomto nebezpečném 
povolání platilo dvojnásobně „že dílu se daří pouze v úzké bratrské spolupráci". V této souvislosti uvádí znal-
kyně hornické historie 0. Skalníková: „Mezi povinnosti členů bratrstva patřila i representace hornictví jako 
zvláštního stavu a zde byl zřejmě jeden z prvních popudů representovat se na veřejnosti oděvem, ze kterého by 
bylo na první pohled jasné, kdo je jeho nositelem. Tak vznikl vedle pracovního oblečení, které muselo vyhovo-
vat pracovním podmínkám v podzemí, i slavnostní kroj, který vycházel z prvků typických pro pracovní oděv 
střihově upravený pro slavnostní příležitosti.“ V průběhu pěti století prošel pracovní oděv i slavnostní kroj his-
torickým vývojem. Jednu z novodobějších fází vývoje kroje, který se nosil na Ostravsku, vyobrazil v padesátých 
letech 20. století malíř Valentin Držkovic. Horník na obraze pózuje umělci ve slavnostním kroji, který se nosil 
ve 20. a 30. letech 20. století. Střihový vzor oděvu je ovlivněn tradicí typickou pro druhou polovinu 19. století 
včetně pokrývky hlavy - úřednické čáky s chocholem. Náročná výroba čáky, která připomínala dobu rakousko-
-uherské monarchie, byla po vzniku ČSR postupně nahrazována černými soukennými čepicemi lodičkovitého 
tvaru s hornickým znakem - zkříženými kladívky. Součástí slavnostního kroje byla hůl s ozdobným držadlem, 
která se od konce 18. století nazývala švancara. Je to modi� kovaný odkaz na sekeru, která byla nezbytným 
pracovním nástrojem horníků a důlních tesařů. Podle mínění znalců hornické historie mohla švancara sloužit 
i jako osobní zbraň v lokalitách, kde horníci přicházeli do styku s drahými kovy, které museli bezpečně dopra-

vit do huti. Dnes se setkáváme s podobou švancary, jejíž tvar se ustálil
v 19. století. Pro mužstvo je ulita z kovu, pro dozorce z mosazi a hlava 
je ozdobena výjevy z hornické práce.
2. Do slavnostního hornického kroje staršího střihu je oděn i havíř, 
stojící před maketou znázorňující práci horníků v důlních porubech 
- rabuňcích. Ke škodě věci zatím neznáme autora snímku ani jméno 
zobrazeného protagonisty, který je zřejmě autorem názorné pomůcky, 
která mohla být zhotovena pro školské nebo muzejní účely. Na rubu 
originálu fotogra� e se dochoval jen krasopisně vyvedený nápis Glück 
auf, německá verze hornického pozdravu, který se dá volně přeložit do 
češtiny: Štěstí vzhůru. Význam tohoto pozdravu komentoval Ing. Sta-
nislav Vopasek, někdejší ředitel Nadace Landek, slovy: „Bylo to přání 
šťastného návratu ve zdraví. Mezi horníky se kdysi tento pozdrav pou-
žíval ve zkomolené podobě - klikauf nebo glikauf. Zdař Bůh je pozdrav 
čistě hornický, je významným symbolem hornické tradice a jeho český 
tvar souvisí s dobou národního obrození."

3. Poválečná orientace rozvoje národního hospodářství přinesla zvýšenou poptávku po nových energetic-
kých zdrojích. Soudobý denní tisk přinášel v tomto ohledu řadu článků a výzev. Do akce celostátního vý-
znamu byly zapojeny všechny formy agitace a propagandy, jak dokládá i tento dobový náborový plakát.
„Ze všech stran se ozývá volání po uhlí. Pracovní brigády z továren nastupují do dolů zajistit svým pod-
nikům tepelnou energii. Hrdinové černých šachet, naši horníci, vítají pomocníky z ostatních oborů, aby 
ve svorné spolupráci nakopali dostatek uhlí pro nerušený chod našeho hospodářství.“ Pamětníci těchto let 
vědí, že tehdejší masivní propagace uhelných brigád v tisku a rozhlase byla značná a dostala se i k povrch-
nímu čtenáři denního tisku. Celou akci organizovala Ústřední rada odborů, která do ní zapojila celý svůj 
organizační aparát. Ten po připomínkách zkušených havířů rozhodl: „Aby akce uhelných brigád splnila 
své poslání, tak po nabytí prvotních zkušeností a zjištění, že brigádník v prvním měsíci se jen zapracovává 
a výkonným se stává až ve druhém měsíci, je pro práci potřebný delší pobyt v dole.“ Proto byla zvolena 
čtyřměsíční délka každé brigády.

4. V roce 1949 proběhly celorepublikové 
oslavy 700 let trvání československého hor-
nictví, které oživily nejen stále stoupající po-
třebu těžby uhlí, ale zdůraznily heslem: „Já 
jsem horník, a kdo je víc“ význam hornictví 
jako povolání důležité pro rozvoj národního 
hospodářství. V tomto období proběhla tzv. 
Lánská akce, nábor mladých lidí do hornictví. V téže době se objevily i nové hornické kroje, 
jejichž prvními nositeli byli horničtí učni. Nové hornické uniformy měly vojenský střih a 
pouze černá barva a hornické symboly, zkřížená kladívka a lesklé kovové kno� íky zdobené 
stejnými symboly, zůstaly ze staré uniformy. Kroj doplňovala netradiční pokrývka hlavy - 
brigadýrka. Tento typ hornické uniformy byl zavedený do všech revírů a model se nosil až 
do roku 1983, kdy byla vydána nová směrnice pro nošení jednotné slavnostní uniformy, 
která platí dodnes.
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Hornický stav budiž velebený...

S využitím textových zdrojů Ing. Stanislava Vopaska a O. Skalníkové, vlastních poznámek a fotografi í připravil Česlav Piętoň

Historie

2. 

1. 

4. 

3. 
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Kultura

(pokračování ze str. 1)
„Převážná část výstavy je věnová-
na křesťanství. Návštěvníci uvidí 
fotografi e z  klášterů, stejně jako 
z  oslav Velikonoc ve španělské 
Andalusii. Poutníci tam bývají za-
haleni v  kápích, vypadají až stra-
šidelně. Výstava obsahuje rovněž 
fotografi e svatých mužů z  Indie, 
fotky z  prostředí budhismu nebo 
judaismu,“ pokračuje Vlk. Všech-
ny snímky jsou černobílé.
Fotograf během vernisáže, která se 
konala 16. listopadu, velmi oceňoval Slezskoostravskou galerii. „Je to 
nádherný, krásně členitý prostor. Starost o autora byla profesionální, 
spolupráce perfektní,“ konstatoval Vlk spokojeně. Výstava potrvá do 
13. ledna 2018.

Premiéru měla výstava TranSpiRituals v pražské prestižní výstavní síni 
Nikon Photo Gallery.
Více fotografi í autora na www.vojtechvlk.com.

/red/

Spirituál Kvintet. Na záchranu kostela
Známý pěvecký soubor Spirituál 
Kvintet vystoupí v neděli 16. prosin-
ce od 16 hodin v Kostele sv. Františ-
ka a Viktora v Ostravě-Hrušově.

„Koncert pořádá farnost Ostrava Hrušov 
a  Společnost pro památkovou obnovu 
hrušovského kostela,“ informuje členka 
společnosti a  slezskoostravská zastupi-

telka PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Adventní charitativní koncert má podpo-
řit obnovu hrušovského kostela, který je 
kulturní památkou.
„Výtěžek ze vstupného použijeme na 
opravy vitrážových oken. V  posledních 
letech se nám podařilo opravit 11  z  15 
oken kostela, čtyři okna na opravu teprve 

čekají,“ doplňuje Miriam 
Prokešová.
Vstupné v  předprodeji 
je možné zakoupit za 
250  Kč na pobočkách 
Ostravského informač-
ního servisu, po do-
mluvě také na tel. čís-
lech 777982902 nebo 
737189610.
Přímo na místě budou 
vstupenky v  prodeji za 
300 Kč.

/red/

Oslava 90. narozenin
Ing. Miroslav Šmíd, spoluzakladatel pěvecko-re-
citačního souboru Slezskoostravská sedmička, 
oslavil 90 let.
Popřát k  narozeninám 
mu přišli na pravidel-
ném setkání souboru 
starostka Slezské Os-
travy MVDr. Barbora 
Jelonková a starosta Mi-
chálkovic Ing. Martin 
Juroška, PhD.
Ing. Miroslav Šmíd spo-
lu s  muzikantem Jiřím 
Masným složili na 100 
písní, z  nichž polovina 
byla uveřejněna v  ne-
dávno vydaném sborníku Písničky a  povídačky z  po-
válečné Ostravy 1945 – 2015. Sborník vyšel také díky 
podpoře městského obvodu Slezská Ostrava. Soubor 
Slezskoostravská Sedmička byla založena v poválečném 
období v roce 1945 a funguje dodnes.

/red/

Virtuos Václav Hudeček. Koncert
Po měsíční pauze, v době adventu, při-
pravil městský obvod Slezská Ostrava, 
za fi nanční podpory statutárního města 
Ostravy, další koncert.
V  obřadní síni slezskoostravské radnice vy-
stoupí 5. prosince 2017 v  19:00 hodin český 
houslový virtuos Václav Hudeček. Jako své 
hosty představí vítězku luhačovického letní-
ho houslového kurzu, devatenáctiletou Klá-
ru Leškovou a virtuózního klavíristu Lukáše 
Klánského.
Václav Hudeček patří ke stálicím českého 
koncertního umění. Absolvoval pražskou 
Akademii múzických umění ve třídě prof. 
Václava Snítila a  zároveň byl žákem legen-
dárního ruského houslisty Davida Oistracha. 
Vystupuje po celém světě na nejprestižnějších 
podiích. Věnuje se nejen kompozicím starých 
mistrů, ale své repertoárové spektrum rozši-
řuje i  o  díla 20. století a  skladby soudobých 
českých autorů. Pořádáním každoročních 

letních houslových kurzů v Luhačovicích po-
máhá nastupující české interpretační generaci, 
kde ty nejlepší představuje jako hosty na svých 
vánočních koncertech.
Lukáš Klánský patří k  nejvýznamnějším 
a  nejžádanějším českým klavíristům mladé 
generace. Díky oceněním na mnoha meziná-
rodních soutěžích a  úspěšným vystoupením 
na festivalech v ČR, ale i v Evropě, se stal jak 
vyhledávaným sólistou, tak komorním hrá-
čem. V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz 
Tria první cenu na Mezinárodní soutěži
Johannese Brahmse v  rakouském Portscha-
chu.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od 
21. listopadu 2017 ve Slezskoostravské gale-
rii (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.

/red/

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

5. 12. 2017 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Václav Hudeček 
& Hosté

VERNISÁŽ. Zahájení výstavy TranSpiRituals ve Slezskoostravské galerii 16. listopadu. Foto/ Jan Král

Černobílý svět spirituality ve Slezskoostravské galerii
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Novoroční Ema
Již 12. ročník turistického pochodu No-
voroční výstup na haldu Ema pořádá 
1. ledna 2018 Klub českých turistů při 
SSK Vítkovice.
Na účastníky pochodu budou pořadatelé če-
kat na Emě mezi 9. a 13. hodinou. Odměnou 
příchozím se stanou pamětní razítka a  diplo-
my, speciální odměna čeká na každého stého 
účastníka, v  prodeji bude speciální odznak 
Halda Ema – ostravský Mount Everest, tento-
krát v zelené barvě a s datem 2018.
Start pochodu je libovolný, pořadatelé doporu-
čují jít podle žluté turistické značce, která vede 
od Divadla Antonína Dvořáka až na haldu.

/red/

Vánoční mariášový 
turnaj
Milovníci mariáše jsou zváni v sobotu 
16. prosince do Hotelu ISORA v Kob-
lově na Antošovické ulici.

Koná se zde Vánoční mariášový turnaj. Pre-
zentace bude od 15 do 15.15 hodin. V 15.30 
hodin turnaj začíná.
Bližší informace na tel. 728 752 549.
Akce se koná za podpory městského obvo-
du Slezská Ostrava.

Heřmanický drak
Dne 8. října se uskutečnil závod dětí od 
pěti let kolem Heřmanického rybníka.
Děti čekala překážková dráha, běh a šestikilo-
metrová dráha zakončena jízdou na kole. Na 
vítěze čekaly odměny, medaile a poháry. Počasí 
nám sice nepřálo, ale chuť soutěžit nikomu ne-

překazila ani trocha deště. Prožili jsme společ-
ně krásné odpoledne, které bylo plně hrazené  
z  rozpočtu Moravskoslezského kraje - mini-
projektu mládeže.

Sára Selucká

Druhý ročník akčního víkendu 
na téma Hladové hry
Mládež našeho obvodu uspořádala pro 
své vrstevníky 2. ročník akčního víkendu 
na téma Hladové hry.
Já, Veronika Šeděnková, spolu s Tomášem Ve-
verkou, Eliškou Šeděnkovou, a  dobrovolníky 
z neziskové organizace Dětský tábor A JE TO, 
z.s., jsme připravili hry, které byly prožitkovou 
aktivitou zaměřenou na rozvoj logického myš-
lení, pohybových dovedností a tělesné zdatnos-
ti. Hry probíhaly od pátku do neděle pro děti 
od 12 do 18 let. Cílem těchto her bylo projít 
náročnou noční hrou a dlouhým celodenním 
putováním mezi stanovišti. Soutěžící plnili 
úkoly a chránili své herní životy. Závěrem pro-
běhla společná bojová hra, ze které vzešel vítěz.
V den odjezdu se účastníci scházeli na nádra-
ží Ostrava Vítkovice, kde proběhlo losování 

dvojic a určení kraje, který budou zastupovat. 
Přesunuli se vlakem do Kajlovce, zde proběhlo 
oficiální přivítání a soutěžící se museli domlu-
vit, jak se ve dvojicích předvedou přihlížejícím. 
Po setmění začala úvodní noční hra, kde sou-
těžící museli spoléhat na svoji zdatnost a štěstí. 
Druhý den proběhl ve dvou částech. V první 
se účastníci něco nového naučili, a v druhé se 
konal přesun mezi stanovišti. Museli předvést 
svoji zručnost, odvahu, zdatnost a zapojit fan-
tazii. V druhé části hry se účastníci spojili proti 
Capitolu a v závěrečné bojové hře zvítězili.
Tato akce byla plně financována z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, z  dotace Minipro-
jekty mládeže.

Veronika Šeděnková
Noví obyvatelé Tanganiky
Pavilon Tanganika v ostravské zoolo-
gické zahradě obývají hroši, krokodýli 
štítnatí a řada druhů ryb. Nově k nim 
přibylo i hejno leskoptví nádherných.

V pavilonu Tanganika se zabydluje šesti-
členná skupina těchto výrazně zbarvených 
pěvců – jeden samec a pět samic. Ptáci se v 
prostoru nad expozicemi hrochů a kroko-
dýlů štítnatých pohybují zcela volně.
Dříve byli chováni v zázemí zoo, kde se i 
úspěšně množili. Celkem už se podařilo od-
chovat 18 mláďat.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO



Hubertská mše v Heřmanicích
Dne 15. října se konala v  Kostele svatého Marka v  Ostravě-
-Heřmanicích v pořadí již čtvrtá Svatohubertská mše. Tato mše, 
patřící k  mysliveckým tradicím, byla v  Heřmanicích poprvé 
sloužena v roce 2014, a stala se tak další pěknou událostí ko-
nanou v heřmanické farnosti.
Za zvuků kostelních zvonů uvedl P. Leoš Ryška průvod myslivců do kos-
tela svatého Marka. Zde myslivci položili před oltář vyzdobený chvojím 
dary. P. Leoš Ryška se zmínil ve své výstižné řeči o zesnulých a žijících 
heřmanických myslivcích, o přírodě a  jejích krásách, které musíme za-
chovat pro příští generace. Tuto slavnostní atmosféru podtrhoval bene-
šovský sbor trubačů, zpěváků a zpěvaček s mysliveckými písněmi a fan-
fárami, kterými doprovázel celou mši. Po ukončení mše svaté bylo před 
kostelem připraveno malé pohoštění pro všechny zúčastněné.
Věříme, že se tato obnovená tradice všem líbila.

předseda MSOH Jiří Lizák
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Afirmace pro 
Ostravu!!!
Dne 18. října mohli občané Ostravy 
potkat v ulicích centra okolo Masaryko-
va náměstí studenty Moravskoslezské 
obchodní akademie, s.r.o., s malými lís-
tečky v rukou.
Nebyly to však reklamní plakátky, ale afirma-
ce, kterými se mladí studenti pokusili v  rám-
ci školního projektu Afirmace pro Ostravu!!! 
vzbudit v  lidech pozitivní myšlení a  kladný 
postoj k  životu. Afirmace jsou pozitivně for-
mulované krátké oznamovací věty, jedná se 
o  přesvědčení, přitakání, ujištění. Věty typu: 
jsem zdravá/ý, má práce mě baví, jsem plná/ý 
energie, působí velmi silně na naše podvědo-
mí, které je úložištěm informací. Cílem tohoto 
projektu bylo vzbudit v  žácích a  široké veřej-
nosti zájem o  pozitivní myšlení, informovat 
veřejnost o  důležitosti afirmací jak pro naši 
psychickou pohodu, tak i pro naše zdraví.
Věříme, že alespoň několika lidem v  Ostravě 
jsme díky pozitivnímu vzkazu na lístečku udě-
lali hezčí den a vykouzlili úsměv na tváři.

Mgr. Linda Lacinová, učitelka MSOA, s. r. o., 
a organizátorka projektu

TRADICE. Myslivci v Kostele svatého Marka. Foto/ archiv

Dopis ředitele Ing. Radima Kuchaře starostce
MVDr. Barboře Jelonkové
Poděkování jednotkám sboru dobrovolných hasičů
Vážená paní starostko,
v neděli 29. října zasáhl území České republiky 
orkán Herwart, jehož síla se projevila i na území 
Moravskoslezského kraje. Docházelo především 
k  pádům stromů přes komunikace, na vedení 
elektrické energie, střechy domů a  dopravní 
prostředky. Vlivem extrémního větru docházelo 
k  přerušení přívodu elektrické energie, dochá-
zelo ke strhávání střešních krytin nebo uvolnění 
jiných konstrukčních částí objektů, které hro-
zily následným pádem.  K 30. říjnu zasahovaly 
jednotky požární ochrany na území Morav-
skoslezského kraje celkem u 608 mimořádných 
událostí spojených s následky extrémního větru, 
z toho 122 na území okresu Ostrava.
Tyto zásahy řešily v  souladu s  Požárním po-
plachovým plánem Moravskoslezského kraje 
jednotky Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje v  úzké součinnosti s  vy-
branými jednotkami sborů dobrovolných hasičů 
obcí /dále jen JSDH/, mezi které patřily i JSDH 

Heřmanice, Kunčičky a  Muglinov. Prioritním 
cílem bylo poskytnutí rychlé a účinné pomoci 
obyvatelům zasaženého území a následně byla 
činnost jednotek požární ochrany směřována 
k  odstranění následků a  snížení materiálních 
škod způsobených vlivem extrémního větru.
Včasným a koordinovaným nasazením jednotek 
PO bylo zabráněno ztrátám na životech, poško-
zení zdraví obyvatel našeho kraje a v maximální 
míře se podařilo omezit další materiální ško-
dy. Tohoto bylo dosaženo i díky maximálnímu 
nasazení a vysoké úrovni výcviku členů vašich 
JSDH, stejně jako díky kvalitnímu vybavení 
technickými prostředky.
Využívám této příležitosti k  poděkování za-
sahujícím hasičům vašich JSDH za vysoké 
osobní nasazení a profesionální zvládnutí zá-
chranných prací.

plk. Ing. Radim Kuchař, 
ředitel územního odboru Ostrava, HZSMK

Zdravotničtí záchranáři ve zdravotnické škole
Dva zdravotničtí záchranáři z  oddělení 
ARO Vítkovické nemocnice školili stu-
denty AGEL Střední zdravotnické školy 
v Ostravě – Koblově v  základech první 
pomoci. Žáci si tak mohli v prakticky vy-
zkoušet již nabité teoretické poznatky 
a od odborníků se dozvěděli mnoho dal-
ších zajímavých informací o tom, jak se 
správně zachovat v krizové situaci.
Kromě teoretické části měli studenti možnost 
se zdravotníků na cokoliv zeptat a  také si vy-
zkoušet resuscitaci osoby v bezvědomí na cvič-
né figuríně. „Cílem bylo žákům přiblížit, jak 
vypadá první pomoc ve skutečnosti. Chtěli 
jsme, aby si ověřili, že to, co se učí z knih bě-
hem vyučování, se skutečně používá i v každo-
denní praxi,“ uvedla zástupkyně ředitele školy 
Mgr. Alžběta Panáková s tím, že zhruba hodi-
nové školení s  praktickým nácvikem absolvo-
vali všichni žáci školy tak, aby se záchranáři 
mohli pečlivě věnovat každému studentovi. 
„Ačkoliv mají žáci za sebou teprve několik 
týdnů odborné výuky, byli jsme překvapeni, 

že toho již mnoho věděli. Snažili 
jsme se jim tak sdělit také zajíma-
vosti z  praxe, které v  učebnicích 
nenajdou,“ sdělil zdravotnický zá-
chranář Vítkovické nemocnice Bc. 
Matěj Linart.
Na otázku, jaké nejčastější chyby 
lidé při poskytování první pomoci 
dělají, odpověděl: „Musím říci, že 
povědomí široké veřejnosti o tom, 
jak poskytnout první pomoc se 
zlepšuje. Hodně lidí se ale v krizo-
vých situacích stále až příliš bojí 
zasáhnout a druhému pomoci.“

„Dnešní školení bylo perfektní, 
hodně jsem se toho dozvěděl, ač-
koliv jsme se tématu už dotkli i ve výuce. Zau-
jalo mne například, že při resuscitaci dnes už 
záchranáři používají jiné poměry stlačování 
hrudníku a vdechu, než doporučuje starší od-
borná literatura,“ konstatoval Lukáš Beděra 
z prvního ročníku oboru zdravotnický asistent.
AGEL Střední zdravotnická škola sídlí v Kob-

lově a byla slavnostně otevřena v září tohoto 
roku, kdy odstartovala výuku se třemi třídami 
prezenčních a jednou třídou dálkových stu-
dentů. Škola nabízí tři studijní obory (zdra-
votnický asistent, praktická sestra, laboratorní 
asistent) a zdravotnické lyceum.

/red/

RESUSCITACE. Studenti v akci v Koblově. Foto/ archiv



HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Vánoční přání, výtvarná dílna, pondělí 
11.12. od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.
Vánoční přání, výtvarná dílna, pondělí 
18.12. od 15 do 16.30 hod.
Vánoční kvíz, prozkoušej své vědomosti, 
prosinec během půjčování.
Vánoce čarovně zavoní, nabídka knih 
k vánoční pohodě, prosinec během 
půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Ozdoby na stromeček, výtvarná dílna, 
úterý 5.12. během půjčování.
Malý vánoční kvíz, test pro děti, prosinec 
během půjčování.
Nebojím se zimy, hrajeme hry a luštíme, 
prosinec během půjčování.
Sněží, výstavka knih, čtení pro dlouhé 
večery, prosinec během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub, šesté setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 
20.12. 8.30 - 10 hod.
Knižní výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, prosinec během 
půjčování.
Než přijde Ježíšek, tematický test, 
prosinec během půjčování.
BAVÍME SE UČENÍM!!!
Projekt fi nančně podpořený Nadací 
Agrofert
Samá ruka, samá noha, pohybová 
aktivita pro děti - veselý bowling, prosinec 
během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna - prima vařečky, 
každý čtvrtek 13-15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, 
stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj, prosinec během 
půjčování.
Šikovné prstíky, 
omalovánky, spojovačky, 
lepení modelů, vystřiho-
vánky aj., prosinec během 
půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 
599 522 216
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KOMINICTVÍ
Lukovský s.r.o.
-  kontroly a čištění  

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

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

Knihovny
2.12.-5.1. Výstava betlémů, 

Slezskoostravský hrad.
3.12. Chovatelská burza.

Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

4.12.-8.12. Vánoční dílničky,
Slezskoostravský hrad.

5.12. Václav Hudeček, koncert ve 
slezskoostravské radnici, od 17 hod.

6.12. Skrytý svět mravenců,
přednáška ZOO Ostrava.

9.12.-10.12. Stříbrná sobota a neděle, 
Slezskoostravský hrad.

10.12. Spirituál Kvintet,
charitativní koncert na obnovu 
kulturní památky.
Kostel sv. Františka a Viktora,
Ostrava-Hrušov, od 16 hodin.

10.12. Chovatelská burza.
Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

16.12. Vánoční mariášový turnaj,
Hotel ISORA Koblov, od 15 hod.

16.12. Strojení stromečků v zoo,
ZOO Ostrava.

16.12. Zlatá sobota,
Slezskoostravský hrad.

17.12. Chovatelská burza.
Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

24.12. Chovatelská burza.
Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

24.12. Štědrý den v zoo, ZOO Ostrava.
27.-29.12. Vánoční prohlídky skleníků, 

ZOO Ostrava.
31.12. Chovatelská burza.

Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

Slezská žije Úřad informuje
Úřední hodiny

od 27. 12. - 29. 12. 2017
Vážení občané,
ve dnech 27. - 29. 12. jsou úřední hodiny 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 
zachovány.
Středa 8.00 - 11.30 hod., 12:30 - 17:00 hod.
Čtvrtek (matrika a ohlašovna)
8.00 - 11.30 hod., 12:30 - 14:30 hod.
Provoz hřbitovní správy, podatelny a 
pokladny je nezměněn.


