
Novoroční přání občanům
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás jménem vedení slezsko-
ostravské radnice přivítat v  novém roce 
2019 a  poprvé Vás taktéž oslovit jako sta-
rosta Slezské Ostravy.
V  tomto novoročním období řada z  nás jis-
tě hodnotí rok předešlý. Ten byl pro mnohé 
úspěšný, pro některé bohužel i smutný a ne-
veselý. Tak to v životě ale chodí. Uplynulý rok 
je však již minulostí a my jsme vstoupili do 
roku nového. Přeji si, aby pro nás všechny 
tento rok byl rokem úspěchů, radosti, rodin-
ného štěstí a především rokem, kdy nám ne-
bude scházet to nejpodstatnější – zdraví.
Někteří z  nás si taktéž v  tomto období dá-
vají novoroční předsevzetí, která nám mají 
pomoci dosáhnout něčeho pozitivního. A já 
bych pro nás všechny jeden návrh na novo-

roční předsevzetí měl. Přál bych si, abychom 
se k sobě v tomto roce i v letech nadcházejí-
cích chovali jako lidé lépe. Koneckonců, jak 
zpívá Marta Kubišová ve své Modlitbě pro 
Martu: „Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty 
ať pominou, ať už pominou.“ Vstupme tedy 
do nového roku s  nadhledem, pokusme 
se k  sobě být slušnější a  vycházejme si více 
vstříc! Pokoušejme se zkrátka život udělat 
hezkým sobě i  ostatním. Štěstí si nás pak 
možná najde samo.

Přeji Vám v roce 2019 vše dobré!
Richard Vereš, starosta městského obvodu

Profesor Jan Hališka
Violoncellový mistr i hledač perel v Ostravici
Významný violoncellista, hudební peda-
gog a manažer prof. Mgr. Jan Hališka je 
rodákem a obyvatelem Slezské Ostravy. 
Letos je tomu přesně 20 let, co drama-
turgicky připravuje cyklus koncertů ve 
slezskoostravské radnici. Koncerty po-
řádá městský obvod Slezská Ostrava 
za podpory statutárního města Ostravy 
pod záštitou starosty. Hudbě zasvětil 
pan profesor celý svůj život.
Pane profesore, ve Slezské Ostravě jste se na-
rodil 14. února 1942.  Mohl už tehdy někdo 
tušit, že se z vás později stane významný hu-
debník?
To asi ne, tatínek byl báňským projektantem, 
maminka úřednicí. Ovšem, oba byli muzikou 
naprosto prodchnutí. Doma pořád hrála ně-
jaká hudba z rádia nebo gramofonu a já jsem 
chodil s  rodiči nejčastěji na koncerty světo-
známého Sboru moravských učitelů (nedělní 
matiné), nebo na Pešatovu Ostravskou fi lhar-
monii.
Vzpomínáte často na dětství ve Slezské Os-
travě?
Dětství jsem prožil na druhé straně řeky. Pře-
stěhovali jsme se totiž do Moravské Ostravy, 
do ulice Na hradbách 23.  Můj rodný dům ve 
Slezské Ostravě už nestojí. Oba domovy si ale 
byly velmi blízko. Říká se o mně, že jsem křtě-
ný řekou Ostravicí. Z mého rodného domu ve 
Slezské jsem to měl k řece nějakých 30 metrů, 
z bytu v ulici Na Hradbách asi 80 metrů. Pro 
nás kluky byla řeka a  její okolí druhým do-
movem. Na březích jsme si stavěli zemljanky, 
překonávali řeku na vorech, dokonce jsme ji 
přejížděli na vozíku upevněném pod Sýkoro-
vým mostem, což se samozřejmě nesmělo… 
V  Ostravici jsme dokonce lovili říční mušle 

a marně doufali, že v nich najdeme perly.
Už tehdy jste se věnoval hudbě?
Již v  šesti letech jsem byl žákem hry na kla-
vír Městské školy Edvarda Runda ve Slezské 
Ostravě. Ale přiznám se, že na klavír jsem ni-
jak pilný nebyl. Začátek 50. let, to byla doba 
Emila Zátopka. Spolu s tátou, který mne vodil 
na mnohé zajímavé akce, jsme na vítkovickém 
stadionu sledovali, jak Zátopek vytvořil nový 
světový rekord v běhu na deset kilometrů. Byl 
to neuvěřitelný zážitek. Jako kluci jsme samo-
zřejmě Zátopka napodobovali, já běhal pořád. 
A to i deset kilometrů denně.  V deseti letech 
jsem měl tak natrénováno, že uběhnout deset 
kilometrů pro mne bylo úplnou mouchou. 
To se pak nelze divit, že zájem o klavír upadl. 

Z hudební školy jsem nakonec vystoupil.
A pak jste potkal violoncello…
Je to trochu neuvěřitelný příběh. Byť jsem ke 
klavíru žádnou lásku necítil, chodil jsem do 
rozhlasu do dětského pěveckého sboru Ivo 
Stolaříka, kde jsme na koncertě zpívali Ne-
zvalův Zpěv míru. Mimochodem, umím ho 
zazpívat dodnes. A  na stejném koncertě vy-
stupoval také Miloš Sádlo, což byl tehdy náš 
nejlepší violoncellista. Fascinovaně jsem ho 
sledoval, už když se rozehrával. Jak hrál stup-
nice, vyzařovala z něj obrovská energie. Bylo 
to tak nádherné, že jsem si řekl, že přesně to-
hle chci dělat také.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Slezskoostravské noviny
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výročí narození
Zdeňka Jirotky

více na str. 8108

JAN HALIŠKA. S milovaným violoncellem na terase domu Hališkových ve Slezské Ostravě. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské
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12. ročník plesu pro seniory
Za podpory vedení městského ob-
vodu Slezská Ostrava se dne 29. lis-
topadu v  KD Michálkovicích konal
12. ročník plesu pro seniory.
Této tradiční společenské akce se letos zú-

častnilo celkem 170 hostů z řad členů klu-
bů důchodců a seniorů z domů s pečovatel-
skou službou či komunitního domu pro se-
niory. Rovněž nám bylo potěšením přivítat 
nové členy vedení městského obvodu Slez-

ská Ostrava. Pro zúčastněné byl připraven 
bohatý program. Po úvodním slovu pana 
starosty městského obvodu Slezská Ostra-
va Richarda Vereše, paní místostarostky 
Dagmar Macháčkové a vedoucího odboru 
sociálních věcí Mgr. Zdeňka Matýska byl 
letošní ples slavnostně zahájen skupino-
vým vystoupením dětí z  tanečního klubu 
TREND Ostrava. Program plesu byl dále 
obohacen hudebním vystoupením saxofo-
nového kvarteta SaxOff On, tanečním vy-
stoupením Bolatických bobrů či losováním 
bohaté tomboly. K  tanci a  zpěvu seniory 
hudebně provázela kapela Mirabel.
Děkujeme společnosti ArcelorMittal Os-
trava za fi nanční příspěvek, který podpo-
řil realizaci společenské akce. Poděkování 
patří i letos všem pracovníkům odboru so-
ciálních věcí za podporu a pomoc při orga-
nizaci 12. ročníku plesu pro seniory.
Těšíme se na další společné akce s našimi 
seniory.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

Výroční valná hromada hasičů v Kunčičkách
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava 
Kunčičky uspořádal v  pátek 14. pro-
since výroční valnou hromadu, bě-
hem které hasiči zhodnotili práci 
v uplynulém roce.
Sbor má v  současné době 51 členů, vloni 
hasiči v  Kunčičkách absolvovali sedm de-
sítek výjezdů. Většina zásahů se týkala li-
kvidace obtížného hmyzu. Nejtěžší zásah 
absolvovali hasiči z  Kunčiček v  loňském 
roce při mnohahodinovém hašení požáru 
lisovaného papíru ve Vratimově.
Na výroční valné hromadě pozdravil ha-
siče i  starosta městského obvodu Richard 
Vereš a  místostarostka Dagmar Macháč-
ková. Starosta hasiče informoval, že obvod 
připravuje přehlednější fi nancování přede-
vším hasičské mládeže, v řešení je chybějící 
hydroizolace budovy hasičů v Kunčičkách 
nebo likvidace budovy bývalé mateřské 

školy na ulici Třebíz-
ského, na jejíž demoli-
ci hodlá obvod získat 
dotaci. V  případě de-
molice budovy z  do-
tačních prostředků 
by se mohl hasičům 
zvětšit dosavadní are-
ál. „Ten by následně 
mohl sloužit na tré-
ninky mládeže nebo 
ke společenským a 
kulturním událos-
tem,“ informoval sta-
rosta Vereš. V závěru 
poděkoval hasičům 
za práci, kterou vy-
konávají dobrovolně a
ve svém volném čase.

/red/

104leté narozeniny nejstaršího seniora na Kamenci
Dne 14. prosince slavil 104 let pan Jo-
sef Mrkvička, který je od roku 2015 
uživatelem Domova pro seniory Ka-
menec.
K  významným narozeninám mu osobně 
popřál starosta Slezské Ostravy Richard 
Vereš s  místostarostkou Dagmar Macháč-
kovou a  ředitelem Domova pro seniory 
Kamenec Jurajem Chomičem a  s  dalšími 
zaměstnanci.
Pan Josef se narodil 15. 12. 1914 v  Opato-
vicích u Čáslavi ve Středočeském kraji. Na 
Ostravsku žije od svých 15 let. S  manžel-
kou Drahoslavou vychovali dvě děti syna 

a  dceru a  dvě vnouča-
ta. Mezi jeho koníčky 
patřila péče o  zahradu 
a  dům. V  současné 
době mu dělají radost 
návštěvy rodiny.

/red/

PLES. Úvodní slovo na tradiční společenské akci měl starosta Richard Vereš. Foto/ archiv

SDH KUNČICKY. Starosta sboru Zdeňek Chrobák zahajuje valnou hromadu. Foto/ JK

GRATULACE. Starosta Richard 
Vereš spolu s místostarost-
kou Dagmar Macháčkovou 
blahopřejí Josefu Mrkvičkovi. 
Foto/ Jan Král
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Richard Vereš
(ANO 2011)

Mgr. Iveta 
Vojtěchovská
(Slezská pro život)

doc. Ing. Iveta 
Vozňaková, Ph.D.
(Ostravak)

Jiří Lizák
(NEZÁVISLÍ)

Marta Glembová
(ANO 2011)

Dagmar 
Macháčková
(ANO 2011)

Miroslav Neuwirth
(Slezská pro život)

MUDr. Tomáš 
Pavliska
(Ostravak)

MUDr. Hana 
Heráková
(ODS)

Eva Horáková
(ANO 2011)

Mgr. Jiří Stoch
(ANO 2011)

Ing. Justina Kamená
(Nezařazená)

Mario Lyčka
(NEZÁVISLÍ)

Jaroslav Mlčoch
(ODS)

Ing. Ivona Vaňková
(Ostravak)

Vladimír Lyčka
(ANO 2011)

Mgr. Kamil Horák
(Slezská pro život)

Mgr. Edita Kozinová
(Ostravak)

Ing. Jiří Horák, MBA
(NEZÁVISLÍ)

Jarmila Pavlaková
(ANO 2011)

Mgr. Radim Babinec
(ANO 2011)

Ing. Petr 
Maciejovský
(KSČM)

MVDr. Barbora 
Jelonková
(NEZÁVISLÍ)

Marek Juráš
(ODS)

Ing. Roman 
Goryczka
(Ostravak)

Václav Hejtmánek
(ANO 2011)

Bc. Martin Karp
(ANO 2011)

MUDr. Marian Starý
(NEZÁVISLÍ)

Ing. Vlasta Fajtlová
(ODS)

Ing. Martin Vidura
(Ostravak)

Ing. Karin Multanová
(ANO 2011)

Vít Podešva
(Nezařazený)

Daniela Balarinová
(NEZÁVISLÍ)

Ing. Lubomír Noga, 
Ph.D., MBA
(Slezská pro život)

Ivana Šmidáková
(Ostravak)
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Zprávičky ze škol

S dráčkem Mráčkem

Podzimní tvoření s rodiči
Vánoční jarmark

Výlet na Hukvaldy
V úterý 20. listopadu jsme se s třídou Vče-
liček a Koťátek vypravili do Beskyd hledat 
Sněžné draky.
Po příjezdu do Malenovic se nečekaně ochladilo a začala padat mlha, 
z čehož jsme usoudili, že draci nechtějí být vypátráni a seslali na nás 
nejspíš nějakou dračí kletbu. To nás v pátrání po nich však neodra-
dilo a odhodlaně jsme se pustili do hledání v místních lesích. I když 
jsme žádného neobjevili, pobyt v  přírodě jsme si užili. V  poledne 
jsme se opět vrátili k hotelu Petr Bezruč, kde na nás čekal teplý oběd. 
Nečekaným, ale pro děti velmi radostným překvapením bylo, když 
po obědě začalo venku sněžit. Dokonce i v tomto počasí se našlo pár 
malých odvážlivců, kteří vyzkoušeli pouštět své papírové draky mezi 
poletujícími vločkami sněhu. Z výletu jsme se vraceli příjemně una-
veni a plni zážitků.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěv-
ku statutárního města Ostravy, projektu Společně si budeme hrát, 
u toho svět poznávat.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc.Kamila Čajková

Ve středu 7. listopadu u nás v MŠ Keramická 
probíhaly ,,podzimní dílničky". Do školičky 
k nám v odpoledních hodinách zavítali rodiče a společně i  s dětmi, 
které mateřskou školku nenavštěvují, si mohli vyrobit krásnou papí-
rovou dýni nebo sovičku z přírodních materiálů. Dětem i rodičům se 
tato společná akce moc líbila a už se těší na společné vánoční tvoření.

Kolektiv MŠ Keramická

Na podvečer 4. prosince připravila Základ-
ní škola Pěší již tradiční vánoční jarmark. 
O  slavnostní zahájení se postarali prvňáčci svým milým vystou-
pením, které navodilo tu pravou vánoční atmosféru. Jarmark byl 
sponzorován statutárním městem Ostrava, a tak jsme mohli nakou-
pit materiál na výrobu drobných dárečků, které si návštěvníci měli 
možnost zakoupit. Dárky si mohli rodiče a hosté také vyrobit sami ve 
vánočních dílnách. Velký zájem vyvolala výroba dárečků mezi dětmi 
z mateřských školek a  jejich rodiči. S těmi nejmenšími spolupracu-
jeme celoročně, a tak nás potěšil jejich zájem. Náš jarmark navštívil 
pan starosta Richard Vereš a místostarostové paní Dagmar Macháč-
ková a pan Vladimír Lyčka. Velmi si jejich návštěvy vážíme a těšíme 
se na další spolupráci.

Zaměstnanci ZŠ Pěší

Dne 7. listopadu vyjely děti z MŠ Jaklovecké 
a Slívové na polodenní výlet na Hukvaldy. 
Přesto, že už je podzimní čas, přálo nám 
úžasné počasí. Cestou z parkoviště do obo-
ry, jsme si prohlédli dřevěnou sochu hudeb-
ního skladatele Leoše Janáčka. V oboře jsme dětem přečetli spousty 
informací o oboře. Při procházce děti pozorovaly stromy a jmenovaly 
jejich názvy. Děti si také všimly, že některé stromy jsou duté. V tomto 
okamžiku jsme měly, my učitelky, šanci dětem vysvětlit, jak k tomu 
došlo, pro koho je to prima úkryt před zimou i nepřítelem. Při pro-
cházce k pomníčku Lišky Bystroušky dostaly děti informaci, proč ho 
tady lidé postavili. Je to na památku skladatele, kterého jsme viděli na 
počátku našeho putování. Poté jsme došli k amfiteátru, ve kterém se 
konají koncerty vážné i moderní hudby.
Za tak krásného počasí se nám nikomu nechtělo vracet se do našeho 
města, ve kterém není mnoho klidu a čistého vzduchu. Hlavně teď 
v podzimních a zimních měsících. Už se všichni těšíme na naše další 
putování za přírodou a novými poznatky.

zaměstnanci MŠ Slívova a Jaklovecká

MŠ Zámostní

MŠ Keramická

ZŠ Pěší

MŠ Slívova

MŠ Jaklovecká

PÁTRÁNÍ. Včeličky a Koťátka v horách. Foto/ archiv

DÍLNIČKY. Do školičky zavítali i rodiče. Foto/ archivVÁNOCE! Vystoupení prvňáčků navodilo pravou vánoční atmosféru. Foto/ archiv

PŘED LIŠKOU. Na Hukvaldech panovalo krásné počasí. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Vánoční dědina

Sportujeme v hale

Říjnové slavnosti v mateřské škole

Ozdravný pobyt

Ve čtvrtek 6. prosince jsme se s dětmi vyda-
li na výlet do Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm nasát trochu té vánoční atmosféry. Děti 
při procházce Valašskou dědinou mohly obdivovat hospodářské 
usedlosti, salašnické stavby, kovárnu a jiné chalupy z dob již dávno 
minulých. V  každém obydlí bylo k  vidění mnoho pozoruhodných 
věcí a pokaždé se děti něco zajímavého dozvěděly – ať už to bylo něco 
k předváděnému řemeslu nebo k ukázce příprav Vánoc a vánočních 
zvyklostí. Při toulkách Valašskou dědinou děti potkaly čerty i se sv. 
Mikulášem, kterému odvážně zazpívaly koledu a  tím si vysloužily 
odměnu. Měli jsme štěstí a kromě již známého Mikuláše jsme potkali 
i méně známou sv. Lucii, která nás husím brkem ochránila od všeho 
zlého.
Děti si prohlídku muzea velmi užily, a to především díky oživlé expo-
zici, poutavému výkladu a ukázkám valašských tradic.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěv-
ku statutárního města Ostravy, projektu Společně si budeme hrát, 
u toho svět poznávat.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

V pátek 9. listopadu se děti z MŠ Keramická 
aktivně zúčastnily sportovního dopoledne 
ve sportovní hale ČPP Aréna v Muglinově. Společně s trenéry florba-
lu si děti zacvičily, zahrály pohybové hry a vyzkoušely si, jak se hra-
je florbal. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o tomto 
sportu a na rozloučenou si domů odnášely sladkou odměnu.

Kolektiv MŠ Keramická

Na začátku října jsme uspořádali v  areálu 
naší mateřské školy Jablíčkovou slavnost. 
Zahrada byla jako velký jablkový sad, kde jsme soutěžili v  házení 
jablíček do jablkového klauna, přenášeli jablíčka na lžíci nebo nabě-
račce a spolu s rodiči vyráběli jablkového ježka. Všichni se těšili na 
vyhlášení soutěže „o nejdelší jablkový štrůdl“. Štrůdly pekly doma 
maminky a společně jsme je sestavili do tří dlouhých „hadů“. O po-
hoštění a pomoc při realizaci se postaral zapsaný spolek Kameňáček.
Za tři týdny, 31. října, se proměnila naše zahrada v „halloweenský 
strašidelný les“. Tolik strašidel ještě na kameneckém sídlišti snad 
nikdy nebylo. Dokonce i  zaměstnanci školy a  rodiče se proměnili 
v kouzelné bytosti.
Chtěli bychom poděkovat za finanční podporu projektu s  názvem 
Svátky a tradice, blízké jsou nám velice z rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy a také za podporu zřizovateli, městskému obvodu Slezská 
Ostrava.

Kolektiv MŠ Bohumínská

Dne 1. listopadu jsme odjeli se 40 žáky na 
14denní ozdravný pobyt do Staré Vsi u Rý-
mařova. Ubytovali jsme se na chatě Orientka. Děti čekal bohatý pro-
gram. Pod vedením instruktora děti skákaly na laně z věže, zdolaly 
lezeckou stěnu, prošly lanovým centrem, střílely z luku, vyzkoušely si 
bungee running, hrály army game, airsoft a strategické hry. K večeru 
nás čekal relax v bazénu. Navštívili jsme Pradědovu galerii, farmu 
ve Stránském, vylezli jsme na rozhlednu, opékali buřty a nechyběla 
stezka odvahy a diskotéka. Během procházek do okolních lesů jsme 
dýchali čistý vzduch a poznávali rostliny a houby. Samozřejmě jsme 
se i učili. Každý den jsme měli zajištěnou domácí stravu.
Na tento ozdravný pobyt poskytlo příspěvek z Fondu pro děti ohro-
žené znečištěním ovzduší statutární město Ostrava.

Mgr. Kateřina Vykoukalová, ZŠ Pěší

MŠ Zámostní

MŠ Keramická

MŠ Bohumínská

ZŠ Pěší

SETKÁNÍ. Děti potkaly čerty i se sv. Mikulášem, 
kterému odvážně zazpívaly koledu. Foto/ archiv

ZA ZDRAVÍM. Děti z Pěší na chatě Orientka. Foto/ archiv

CVIČENÍ. Sportovní odpoledne v Muglinově. Foto/ archiv

SLAVNOST.  Házení jablíček do jablkového klauna. Foto/ archiv
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Slezskoostravský uličník, část 16
Slezskoostravské noviny přinášejí šestnáctou 
část seznamu názvosloví ulic a náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Na Valu (Hrušov, r. 1945) - Podle polohy ulice 
u ochranného protipovodňového valu kolem 
řeky Odry.
Na Vizině (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle sta-
rého pomístního názvu jámy Vizina (Wie-

senschacht), založené roku 1842 Salomonem 
Meyerem Rothschildem.
Na Vrchu (Hrušov, r. 1950) - Podle polohy 
ulice.
Na Vyhlídce (Hrušov, r. 1956) - Podle polohy 
ulice na vyvýšeném místě.
Na Závadě (Sl. Ostrava, r. 1963) – Závada - pů-
vodně dům u císařské silnice, kde býval hos-
tinec. Tam prý mnohý, jda z Ostravy domů, 
„zavadil“.

Nad Dvorem (Heřmanice, r. ~1965) - Podle 
polohy ulice nad Starým Dvorem (bývalým 
zámkem).
Nad Ostravicí (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1963) 
- Podle polohy ulice nad řekou Ostravicí.
Nad Stavy (Heřmanice, r. 1945) - Podle polo-
hy ulice - vede kolem Heřmanického rybníka.
Nad Vodárnou (Heřmanice, r. ~1965) - Podle 
původní vodárny, která se nacházela v blíz-
kosti ulice.

(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Pořídil jste váš „osudový“ nástroj?
Tak jednoduché to zase nebylo. Jedno violon-
cello měli v bazaru s hudebními nástroji ne-
daleko našeho bytu. Bylo krásné a stálo celých 
360 korun. Když jsem přišel za rodiči, aby mi 
violoncello koupili, nepochodil jsem. Mysleli 
si, že mne bude bavit maximálně 14 dnů a že 
vše dopadne stejně jako s klavírem. Rozhodl 
jsem se tedy, že si na nástroj vydělám. A za-
čal si v patnácti letech přivydělávat jako fune-
brák. Protože jsem byl ještě mladý na to, abych 
nosil rakve, kráčel jsem vždy v čele pohřební-
ho průvodu a nosil křížek. Violoncello jsem si 
koupil a přinesl domů.
To asi muselo být pro rodiče překvapení…
Rodiče zjistili, že situace je vážná a objedna-
li mi mimořádného, vynikajícího učitele. Byl 
jím doktor Rudolf Pátek, člen operního or-
chestru v  divadle. Byl to doktor práv, který 
z  politických důvodů jako právník nemohl 
pracovat, proto se živil hraním. Pod jeho ve-
dením jsem dělal neskutečné pokroky. Za pět 

měsíců jsem již hrál na domácím koncertě 
Rubinsteinovy a Schumannovy skladby. Poz-
ději jsem získával zkušenosti v  amatérských 
komorních souborech, hrál v mnoha místních 
kostelích, zejména v kostele svatého Josefa ve 
Slezské Ostravě, a má kariéra muzikanta po-
malu začínala. Studoval jsem na gymnáziu 
v  Matiční ulici, po maturitě jsem byl přijat 
na strojní fakultu VŠB a  v  rámci jednoroční 
praxe jsem pracoval jako dělník v NHKG. V té 
době už byl mým učitelem vynikající pedagog 
a muzikolog PhDr. Ivan Měrka, který dosud 
žije ve Slezské Ostravě, na Mexické ulici. Tak 
se stalo, že první violoncellovou soutěž jsem 
vyhrál jako dělník válcovny Nové huti. Po 
dvou letech jsem ale usoudil, že moje budouc-
nost je perspektivnější v  hudbě a  začal jsem 
studovat na brněnské JAMU ve třídě prof. Bo-

huše Herana.  Už během studia, v roce 1966, 
jsem byl přijat po konkurzu na místo 2. kon-
certního mistra ve Státní filharmonii Brno.
To bylo asi jediné období, kdy jste opustil 
Ostravu.
Ano, ale záhy jsem se vrátil. Už v lednu 1968 
jsem se stal koncertním mistrem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Byla to nádherná doba. 
Hráli jsme český repertoár pro české publi-
kum. Například Dvořákův violoncellový kon-
cert, který považuji za jeden ze základů české 
hudby. Dávali jsme českou hudbou najevo ne-
souhlas s tím, co se odehrálo v srpnu 1968.
Později jste s nejrůznějšími hudebními sou-
bory jako hudebník, respektive jako peda-
gog a  také manažer, projel skutečně velký 
kus světa. Přivezl jste si ze zahraničí nějaký 
nezapomenutelný zážitek?
Nezapomenutelné bylo všechno. Jezdil jsem 
se skutečně špičkovými soubory. Mezi nimi 
Musici Moravienses, Janáčkův komorní or-
chestr a  další. Hráli jsme v  mnoha zemích 
Evropy, později také v  Argentině, Mexiku, 
USA, Kanadě, šestkrát v Jižní Koreji, šestkrát 

v  Japonsku, na Tchai-wa-
nu… V  Asii jsem pobýval 
také jako hudební pedagog 
i  jako manažer Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Vel-
kou část svého života jsem 
prožil v zahraničí a stálo to 
opravdu za to.
Přesto jste se vrátil vždyc-
ky do Slezské Ostravy, na 
Hladnov, kde žijete.
Lepší místo než Slezskou 
Ostravu jsem ve světě ne-
našel. I když občas cítím ex-
halace z někdejší Nové huti 

nebo pachy z likvidace lagun, říkám si, že jde 
vlastně jen o drobnost, můj životní potenciál 
to musí zvládnout.
Letos – v roce 2019 – je tomu přesně dvacet 
let, co organizujete ve slezskoostravské rad-
nici pravidelné koncerty. Ty se vyznačují 
mimo jiné tím, že bývají beznadějně vypro-
dány. To vás jistě musí těšit.
Máte pravdu, je pořád plno. Koncerty ve slez-
skoostravské radnici, a že jich byly již stovky, 
jsou mojí chloubou. K  dvacetiletému výročí 
chystám špičkové interprety. K nim určitě pat-
ří trio houslisty Ivana Heráka Cigánski diabli. 
Jsou to vynikající „ďábelští“ virtuosové ve slo-
žení housle, kytara, kontrabas.  V lednu usly-
šíme také varhany, na které zahraje Dr. Tomáš 
Thon spolu s hobojistou Dušanem Foltýnem 
a  hráčem na trubku Pavlem Hromádkou. 

A  v  únoru to bude česko-slovenské kvarteto 
violoncellistů s předními violoncellisty z Bra-
tislavy, Ostravy a Prahy. Moc se také těším na 
recitál Igora Ardaševa. Je to vynikající, velmi 
citlivý a výrazný klavírista.
Je zřejmé, že váš život rovná se hudba. Našel 
jste si čas i na jiné koníčky?
Jsem náruživým filmařem, půlku svého života 
mám zaznamenánu na filmovém pásu. Začal 
jsem točit před desetiletími na populární os-
mičku, díky které jsem například pořídil zá-
znamy v Itálii v roce 1970, kde jsme vystupo-
vali s Janáčkovou filharmonií. Kamkoli jedu, 
beru si s sebou videokameru. Natáčel jsem 
v  Japonsku, v Číně, stejně jako v Beskydech.  
Doma v  policích mám svůj rozsáhlý archiv, 
filmování je mým super koníčkem.

/red/

Napsali o Janu Hališkovi:
Cellista Jan Hališka přijal sólistický úkol 
večera v Haydnově Koncertu C dur. Byl 
to intimní pohled na toto dílo s nádherně 
vytvořenými proporcemi partitury. Jan 
Hališka přednesl sólový part nanejvýš ele-
gantně a noblesně.

/Peter. G. Davis 
v New York Times 27.3.1979/

Jan Hališka přesvědčil mistrovským 
zvládnutím komplikovaného partu, kul-
tivovanou technikou, vervním projevem a 
citlivou výstavbou díla.

/Dorothea Walda v Sächsiches 
Tageblatt/Chemnitz  29.5.1985/

/Kritika Hališkova provedení 
1. violoncellového koncertu B.Martinů/

prof. Doc. Mgr. Jan Hališka
 Narozen 14. 2. 1942 ve Slezské Ostravě, 

absolvent JAMU.

 Člen a sólista Janáčkova koncertního 
orchestru 1969-1995.

 Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava 
1995-2004.

 Hře na violoncello vyučoval na 
Janáčkově konzervatoři v Ostravě, 
na JAMU v Brně a na Fakultě umění 
Ostravské univerzity.

 V roce 2007 jmenován profesorem 
prezidentem Václavem Klausem.

 Ženatý od roku 1963 se Zdenkou 
Hališkovou, otec dvou dcer, Vlasty 
a Radomíry. Manželka Zdenka je velmi 
úspěšnou učitelkou hry na housle na 
ZUŠ E. Runda.

1956. První veřejné vystoupení Jana Hališky. U klavíru Elen Leporisová. Foto/ archiv
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Mikuláš, čerti i andělé vstoupili do slezskoostravských škol
Mikuláše doprovázeného čerty a anděly 
vyslal letos za dětmi do škol již druhým 
rokem městský obvod Slezská Ostrava.
Základní školy dostaly od městského obvodu 
kostýmy, ve kterých pak vybraní žáci v rolích 
Mikulášů, čertů a andělů do základních i ma-
teřských škol statečně na začátku měsíce pro-
since vyrazili. Kromě kostýmů byli vybaveni 
i drobnými dárky a sladkostmi, které pro děti 
rovněž městský obvod zajistil.
Děti měly připraveny pro Mikuláše s  dru-
žinou nejrůznější básničky a  písničky, které 
zodpovědně nacvičovaly už týdny dopředu. 
Odměny se dočkaly všechny děti.
Jak se totiž nakonec během Mikulášovy ná-
vštěvy ukázalo, byly hodné všechny.
„Jsme rádi, že se nám vyslání Mikulášů, čertů 
i andělů do všech našich škol stává tradicí. Od 
paní učitelek víme, jak moc se děti na nevšed-
ní návštěvu těší. Dětem Mikuláš loni sliboval, 

že za nimi přijde letos 
znovu. Je skvělé, že svůj 
slib stoprocentně dodr-
žel,“ uvedl místostarosta 
městského obvodu Ing. 
Roman Goryczka.
Ostatně, svůj opětovný 
příchod zase za rok slí-
bil všem dětem Mikuláš 
i letos.

/red/

Mikuláš navštívil seniory i děti z azylového domu
Ve středu 5. prosince na oddělení od-
lehčovací pobytové služby v DPS Hlad-
novská 757/119a, Ostrava – Muglinov 
zavítal Mikuláš.

S  andělem a  čertem společně navštívili 
všechny uživatele odlehčovací pobytové služ-
by, popřáli šťastné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a  pohody do nového 

roku. Mikulášská nadílka proběhla v radost-
né a přátelské atmosféře. Uživatelé služby byli 
návštěvou a dárky velmi potěšeni.
Rovněž na azylový dům pro rodiny s dětmi, 
dorazil ve středu v  podvečer Mikuláš s  an-
dělem a  čertem. Děti byly plné očekávání 
a zároveň napětí, jak návštěva dopadne. Čert 
z počátku všechny řádně vystrašil, nakonec 
vše dobře dopadlo a  děti si po odrecitování 
básniček nebo zazpívání písniček odnášeli 
balíčky s dobrotami. Menším dětem pomoh-
li s  recitací rodiče. Větší děti, ačkoliv měly 
z  čerta trochu strach, zvládly recitaci nebo 
zpěv zcela samostatně.
Společného setkání se rovněž zúčastnili sta-
rosta městského obvodu Slezská Ostrava pan 
Richard Vereš a místostarostka paní Dagmar 
Macháčková. Na závěr jsme si všichni popřáli 
krásné prožití vánočních svátků.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

Vítání dětí v obřadní síni
Dvacet nových občánků Slezské Ostravy 
bylo v sobotu 17. listopadu přivítáno ve slez-

skoostravské radnici. Byly to děti, které se 
narodily během měsíců dubna až září 2018.

Během dne se konaly hned dva slavnostní 
obřady, kterými jménem městského obvodu 
provedla Mgr. Ludmila Ohnheiserová.
Na příchozí čekal kulturní program, kte-
rý si připravily starší děti ze Slezské Ost-
ravy – hraní na flétnu i  básničky. Rodiče 
nových občánků se zapsali do kroniky ob-
vodu, s  dětmi jim během obřadu vypomá-
haly studentky Střední zdravotnické školy 
ve Vítkovicích v úborech zdravotních sester. 
Městský obvod Slezská Ostrava pro rodiče 
připravil také drobné dárky, praktické po-
třeby pro nejmenší.
Příští vítání občánků se uskuteční v měsíci 
březnu, kdy budou přivítány děti narozené 
mezi říjnem až prosincem 2018. Přesný ter-
mín bude uveden na webových stránkách 
obvodu a ve Slezskoostravských novinách.

/red/

NEVŠEDNÍ NÁVŠTĚVA. Miku-
láš se svou družinou dorazil do 
MŠ Koblov. Foto/ archiv

V OBŘADNÍ SÍNI. Nejmenší obyvatelé Slezské Ostravy na vítání občánků. Foto/ archiv

NÁVŠTĚVA. Děti zpívaly a recitovaly, vše dobře dopadlo. Foto/ archiv



1. Humoristický román Saturnin spisovatele Zdeňka Jirotky /1911-2003/ se v anketě České televize nazvané Kniha mého 
srdce stal nejoblíbenější četbou. Ankety se v roce 2009 zúčastnilo celkem 322 535 hlasujících a román Saturnin se 38 430 
hlasy předstihl dokonce i Babičku Boženy Němcové /29 935/ a světově proslulého Malého prince spisovatele Antoine de 
Saint – Exupéryho /24 232/. Většina čtenářů Saturnina si po zdařilém filmovém zpracování románu, kde roli nezapo-
menutelného sluhy ztvárnil herec Oldřich Vízner, spojuje děj s pražským prostředím, méně se však ví, že předobrazem 
románového Saturnina byl jeho autor s prostředím, v němž vyrůstal a žil. První vydání Saturnina vyšlo v roce 1942 a jeho 
úspěšnost později zastínila autorovu další spisovatelskou a novinářskou činnost. Proto se o Zdeňku Jirotkovi začalo v li-
terárních kruzích hovořit jako o „spisovateli jedné knihy“.
2. Jen málokdy se stává, že některá z literárních postav se po letech 
dokáže znovu objevit na literární scéně. Se souhlasem dědiců se však 
podařilo realizovat dlouho připravovaný projekt s pokračováním dal-
ších příběhů Saturnina, jeho pána Jiřího Oulického, slečny Barbory, 
dědečka dr. Vlacha, tety Kateřiny a  dalších knižních protagonistů 
v novém vydání románu Saturnin se vrací. Jeho autor, politik a spiso-
vatel Miroslav Macek, sice počítá s jeho rozporuplným přijetím, nic-

méně skromně dodává, že ho „při psaní vedla pochopitelná pokora k původnímu textu, kdy se pokusil 
dodržet dobře známé prostředí i literární styl.“
3. 4. Je překvapivé, jak málo víme o raných letech Jirotkova života – o jeho dětství a věku dospívání, 
které prožil ve Slezské /Polské/ Ostravě. Tomuto faktu přispívají i některé nepřesné faktografické údaje 
o místě jeho narození. Nejdůvěryhodnější lokaci místa, kde se 7. ledna 1911 spisovatel Jirotka narodil 
a do třinácti let žil, poskytla Slezskoostravským novinám v  roce 2010 paní Jana Grimmová, dcera 
Jirotkovy sestry Jarmily, když osobně ukázala na místo, kde stával rodný Jirotkův dům. Ten, dle jejího 
tvrzení, stál u dnešní Keltičkovy ulice, nedaleko slezskoostravské radnice, v místě, kde dnes stojí prv-
ní z nově postavených řadových domů. Ve sbírce pohlednic filokartisty Zdeňka Wludyky, rodáka ze 
Slezské Ostravy, se podařilo dohledat záběr s tímto dnes již neexistujícím domem.  Snímek byl pořízen 
v roce 1913 a Zdeňkovi Jirotkovi byly tehdy necelé tři roky. Fotografie asanovaného domu se dvěma ští-
ty po stranách je zajímavá i tím, že nám nabízí i vzácný pohled na výkladní skříně reklamní agentury Ladislava Jirotky, otce spisovatele. Jeho firma v těchto 

letech obstarávala propagační servis nejrůznějším ostravským podnikům 
a biografům – byl vlastníkem četných plakátovacích ploch a tabulí po celé 
Ostravě a zaměstnával pro tento účel i několik lepičů návěstí. Na barevné 
fotografii Lubomíra Časnochy z června 2018 je patrný současný stav po-
pisované lokality.
5. Spisovatelův otec Ladislav Jirotka /1871-1933/ přišel do Slezské /Polské/ 
Ostravy od Krakova v  době největšího rozvoje Ostravska. Industriální 
rozvoj města byl v té době doprovázen vznikem mnoha spolků, ve kterých 
převládaly spolky vzdělávacího charakteru, četné byly i divadelní a pěvec-
ké spolky. Do těchto společenských aktivit se zapojil i Ladislav Jirotka, kte-
rý měl velkou zásluhu na vzniku spolku divadelních ochotníků v Polské 
Ostravě. Sbírka divadelních plakátů, které se dochovaly v rodinném archi-
vu, dokládá, že většinu svých představení spolek Kolar /1907/ uskutečnil 
na své „domovské scéně“ v hostinci U Herlingera, který se nacházel neda-
leko Jirotkova bydliště na stejné ulici. V bohatém portfoliu divadelních 
představení Ladislav Jirotka uplatnil své schopnosti jako herec, úspěšný 
režisér a  organizátor. V  těchto souvislostech poskytla v  rozhovoru pro 
SON v  roce 2010 paní Hana 
Sýkorová, dcera spisovatele 
Zdeňka Jirotky, zajímavou 
informaci: „Můj tatínek Zde-
něk často vzpomínal na velký 
divadelní projekt, hru v příro-
dě s názvem Kročeje. Začínal 
sokolským sletem, pokračo-
val mimo jiné sarajevským 
atentátem a končil 28. říjnem 
s  personifikovanou republi-
kou. Byla tam obrovská bitva 
s  využitím vojenské posádky. 
Prostě stovky účinkujících…! 

A na plakátech v kolonkách výprava a režie byl uveden můj dědeček Ladislav.“
Propagační pohlednice k divadelnímu projektu Kročeje, který se uskutečnil pod širým nebem na prostranství 
u výletní restaurace Brazilie v Michálkovicích, byla vydána Grafickým uměleckým ústavem V. Neuberta v Pra-
ze-Smíchově. Připomeňme, že legendární Brazilie byla v době svého největšího rozkvětu pro svou pěknou pří-
rodní scenérii svědkem mnoha dalších velkolepých představení.
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Zdeněk Jirotka – spisovatel jediné knihy

Podle dobových textových materiálů, vzpomínek pamětníků, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.

Historie



Olejomalby v premiéře ve Slezskoostravské galerii
Karel Lepík: Obrazy

Akademický malíř Doc. 
Karel Lepík vystavuje od 
28. listopadu svá díla ve 
Slezskoostravské galerii. 

Výstavu nazval jednoduše: Obrazy.
Karel Lepík /*1940/ je rodákem z  Metylovic, 
žije a  tvoří ve Frýdku-Místku. Do loňského 
roku působil jako vysokoškolský učitel kresby 
a malby na Ostravské univerzitě.

„Nyní stále tvořím ve svém ateliéru ve Frýdku. 
Když už nepracuji na univerzitě, o to více ma-
luji,“ uvedl autor během vernisáže. 
Na návštěvníky Slezskoostravské galerie če-
kají především olejomalby, které Karel Lepík 
vytvořil během posledních čtyř let. „Větší část 
obrazů je z letošního roku a vystavuji je vůbec 
poprvé,“ doplnil Lepík. Jak připomněla gale-
ristka Věra Vahalíková, Karel Lepík vystavo-
val ve Slezskoostravské galerii již před sedmi 
lety, kdy se jeho výstava setkala s velkým ohla-
sem. „Karel Lepík staví především na umělec-
kém řemesle. V jeho díle najdeme vedle dívek, 
žen a  přírody také geometrické kompozice. 
Je s podivem, že ani s geometrií nezmizí děj,“ 
charakterizovala malířovo dílo Vahalíková.

Výstavu zahájil sta-
rosta Slezské Ostravy 
Richard Vereš. „I když 
jsme v  tuto chvíli ve 
vedení obvodu noví, 
jako zastupitelé jsme 
v  uplynulých čtyřech 
letech patřili k  pravi-
delným návštěvníkům 
Slezskoostravské gale-
rie. Za sebe i za celé ve-
dení mohu slíbit, že ve 
Slezské Ostravě bude-
me nadále podporovat 
kulturu, budeme pod-
porovat tuto galerii 
a budeme zde přinášet 
nové autory a nový program,“ přislíbil staros-
ta. Zároveň také poděkoval návštěvníkům za 
jejich přízeň, kterou Slezskoostravské galerii 
věnují.
Malíř Karel Lepík považuje prostory galerie 
v  budově slezskoostravské radnice za krásné. 
„Galerie je parádní, dají se v ní dělat skutečně 
reprezentativní záležitosti,“ řekl. 

Slezskoostravská galerie je podporována statu-
tárním městem Ostrava a městským obvodem 
Slezská Ostrava.
Výstava Obrazy Karla Lepíka potrvá do 18. 
ledna 2019.

/red/

Mezinárodní setkání studentů 
na Gymnáziu Hladnov odstartovalo 
projekt Erasmus plus

V  rámci projektu Eras-
mus plus ABC For the 
Future proběhlo první 
setkání v  České repub-
lice.

Studenti a učitelé z partnerských škol v  Itálii, 
Španělsku a Švédsku strávili v Ostravě zajíma-
vý a velmi intenzivní týden. Tématem prvního 
setkání v  České republice je Boj za svobodu, 
která je důležitou součástí naší historie. Sezná-
mili jsme se s osobností Jana Palacha, navštívili 
Prahu a památná místa v boji za demokracii, ať 
už je to kostel Cyrila a Metoděje, kde probíhal 
tragický boj parašutistů po atentátu na Hey-
dricha nebo Národní třída, která byla dějištěm 
mnoha historických událostí. Velmi silným 
zážitkem byla návštěva Osvětimi, abychom si 
uvědomili cenu lidského života a nesmyslnost 
předsudků, rasismu a populismu.
Hlavním výstupem projektu bude kalendář, 
který bude mapovat naši společnou práci a zá-
roveň bude sloužit jako výukový materiál pro 

žáky. Dále se setkáme v Itálii, kolébce umění 
a kultury. Seznámíme se s genialitou Leonar-
da da Vinciho, jeho obrazy, vynálezy a plány, 
které ovlivnily světové umění, techniku a my-
šlení. Španělsko nás obohatí o poznatky v obo-
ru komunikace, využívání kritického myšlení 
a schopností pracovat s informací a orientovat 
se ve světě internetu. Švédsko soustředilo své 
kulturní dědictví na zdravý životní styl, sport, 
znovu obnovitelné zdroje a  vztah k  přírodě. 
Připomene studentům, jak je nutné respekto-
vat naše životní prostředí. Poslední mobilita 
nás zavede do Bruselu, hlavního města Evrop-
ské unie, kde navštívíme významné evropské 
instituce a představíme náš kalendář v Evrop-
ském parlamentu, na což se již dnes velmi tě-
šíme.

Trio barokní 
hudby 
v obřadní síni
Soubor Trio barokní hudby ve složení só-
listů Pavla Hromádky (trubka), Dušana 
Foltýna (hoboj) a Tomáše Thona (varha-
ny) se představí v programu Stará hudba 
s  vánoční inspirací ve slezskoostravské 
radnici. V podání tria zazní hudba skla-
datelů Pezeliuse, Čarta, Brixiho, Corbe-
tta, Scarlattiho a dalších.
Trio barokní hudby vzniklo koncem 90. let 
minulého století jako sdružení tří sólistů, 
kteří se spojili k provozování staré hudby. 
Od počátku soubor vyhledává skladby sta-
rých mistrů pro nástrojové složení trubka, 
hoboj a varhany, které dají vyniknout těm-
to neobvyklým nástrojovým kombinacím, 
nebo umělci přistupují k úpravám skladeb 
dle dobových zvyklostí. Trio pravidelně 
nahrává pro Český rozhlas a  na hudeb-
ní nosiče. Soubor natočil tři CD z  chrá-
mu sv. Ducha v  Opavě – Barokní hudba 
v Českých zemích, Češi a barokní Evropa 
z farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně 
a Barokní hudba napříč Evropou z chrámu 
sv. Václava v Ostravě, které se setkaly s vy-
nikajícím hodnocením v odborných časo-
pisech a médiích.
Koncert pořádaný městským obvodem 
Slezská Ostrava se uskuteční v  obřad-
ní síni slezskoostravské radnice v  úterý 
8. ledna 2019 v  19:00 hodin. Vstupenky 
v ceně 100 Kč si můžete zakoupit od 18. – 
22. prosince 2018 a od 2. do 5. ledna 2019 
ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek 
od 10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka 
od 11:30 do 12:30, sobota od 10:00 do 16:00 
hodin). Dotazy vám rádi zodpovíme na te-
lefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.
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VERNISÁŽ. Karel Lepík uvádí svá díla ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král

Kultura
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Poděkování 
Seniorů Hrušov
Členové spolku Senioři Hrušov přejí 
všem pracovníkům městského ob-
vodu Slezská Ostrava v novém roce 
2019 mnoho štěstí, zdraví, osobních 
a pracovních úspěchů.
Děkujeme především bývalé starostce 
MVDr. Barboře Jelonkové a  odboru škol-
ství a kultury za finanční a materiální pod-
poru naší akce 11. setkání rodáků a přátel 
Hrušova, které se uskutečnilo 26.5.2018.
V novém roce 2019 se těšíme na spolupráci 
s novým vedením a věříme, že bude stejně 
dobrá, jako tomu bylo v  letech minulých. 
Rovněž přejeme novému vedení a  všem 
spoluobčanům v novém roce 2019 mnoho 
úspěšných dnů, hodně zdraví, štěstí a spo-
kojeného života.

Za spolek Senioři Hrušov
předsedkyně Zdeňka Dudková

Charitativní koncert
Dne 4. prosince byly děti Dětského do-
mova Úsměv ve Slezské Ostravě po-
zváni na charitativní koncert do Evan-
gelického Kristova kostela v Moravské 
Ostravě.
Díky finanční podpoře spolku Madleine moh-
li děti dětského domova reprezentovat hrou 
na flétnu a zpěvem vánočních koled. Hvězdou 
večera byla známá slovenská zpěvačka Jana 
Kirschner. Podařilo se jí navodit mimořád-
ně krásnou atmosféru v  evangelickém koste-
le, kterou umocňovalo nejen gotické klenutí 
chrámu, ale také vynikající práce se světly, kdy 
jejich barevná hra ještě více umocňovala záži-
tek posluchačů vyprodaného představení.
Součástí koncertu byla prezentace a  prodej 
vánočních výrobků Dětského domova Úsměv 
v  Ostravě, velice děkujeme všem příznivcům, 
kteří byli štědří a  podpořili naše snažení při 
práci s dětmi.

Kolektiv dětského domova

Mikuláš v hasičárně
Tento rok opět  do naší hasičárny zavítal 
Mikuláš s andělem a samozřejmě s  bo-
hatou  nadílkou pro hodné děti.
Tentokráte si vzal posilu v  podobě dvou nez-
bedných a strašidelných čertů, kteří se chystali 
odnést zlobivé děti do pekla. Nakonec se však 
ukázalo, že tady v Kunčičkách  jsou jen a jen 
hodné děti, takže čerti nikoho naštěstí neod-
nesli a počáteční strach, který šel ruku v ruce 
s  pár slzičkami, vystřídala převeliká radost 
z bohatého balíčku.  A o to nám tady jde pře-
devším, dělat radost dětem. Nejen 6. prosince, 
ale po celý rok.

Za SDH Kunčičky Mgr. Blanka Jajcajová

Bez řidičáku ujížděl hlídce
Nezastavením na stopce na sebe dne 18. lis-
topadu v  odpoledních hodinách upozornil 
jeden z  řidičů ve Slezské Ostravě. Hlídka se 
vozidlo pokusila vzápětí zastavit, řidič ale 
na rozsvícené majáky, zvukové znamení ani 
na nápis „STOP“ nereagoval. Naopak začal 
zrychlovat a  ujíždět. Mezitím porušil další 
příkaz „Stůj, dej přednost v jízdě!“, bezohled-
nou jízdou předjel několik vozidel, včetně 
trolejbusu. Ten se v  daný okamžik nacházel 
jen pár metrů před přechodem pro chod-
ce. Při jízdě přímo ohrozil i několik vozidel 
v protisměru projetím dvojité vodorovné plné 
čáry. Nakonec se podařilo hlídce vozidlo, kte-
ré se pohybovalo místy i rychlostí 120 km/h, 
dostihnout. Když muž zjistil, že se mu nepo-
daří strážníkům ujet, zastavil u krajnice a vy-
pnul motor. Po výzvě k  předložení dokladů 
ukázal pouze občanský průkaz a dodal: „Jel 
jsem tak rychle, protože jsem vám chtěl ujet. 
Řidičský průkaz u sebe nemám, jelikož mi byl 
v minulosti odebrán.“ To následně potvrdila 
i přivolaná hlídka Policie ČR, která mu záro-
veň zakázala další jízdu. Celá událost bude 
oznámena příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu projednání.

Znečistil veřejné prostranství
Dne 11. listopadu obdržela městská policie 
hlášení od občana ze Slezské Ostravy. Zde 
měl neznámý muž znečistit veřejné prostran-

ství určené pro cestující veřejné dopravy. Nej-
prve vzal uklízečce kbelík se špinavou vodou 
a vylil jeho obsah na vstupní dveře do budovy, 
poté je pomočil. Následně vstoupil tento muž, 
který byl zjevně pod vlivem návykové látky, 
do prostor určených pro cestující veřejné do-
pravy a  odmítl je opustit. Dechovou zkouš-
kou bylo strážníky u  třicetiletého mladíka 
naměřeno přes tři promile alkoholu v  krvi. 
Vzhledem k tomu, že muž nekontroloval své 
chování a  ohrožoval sebe i  majetek, byl pře-
vezen na protialkoholní záchytnou stanici. 
Souběh několika přestupků bude Městskou 
policií Ostrava oznámen příslušnému správ-
nímu orgánu k projednání.

Opilý muž za volantem vezl další tři spolu-
jezdce
Vozidlo jedoucí na ulici v protisměru zahléd-
la hlídka ve večerních hodinách 25. listopadu 
v  Kunčicích. Řidič osobního vozidla nere-
spektoval zákaz vjezdu všech vozidel. Muž 
cizí státní příslušnosti si nebyl vědom svého 
provinění, navíc byl z jeho dechu cítit alkohol. 
K požití alkoholického nápoje před jízdou se 
řidič sám přiznal a potvrdila to i následná de-
chová zkouška, která ukázala téměř 1,5 pro-
mile. Muž byl podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Celou událost si k  dalšímu šetření převzala 
Policie ČR.

1.1. Novoroční výstup na haldu Ema. Cíl: od 9 do 14 hodin pod vrcholem haldy 
Ema u tabule naučné stezky.

6.1. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 13.1., 20.1. 
a 27.1.

Do 6. 1. Výstava betlémů. Slezskoostravský hrad
8.1. Trio barokní hudby. Koncert ve slezskoostravské radnici od 19 hod.
Do 18.1. Obrazy. Výstava Karla Lepíka ve Slezskoostravské galerii.

Slezská žije

Městská policie

Mikuláš naděloval radost. Foto/ archiv
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Vánoční
mariášový turnaj
V sobotu 15. 12. 2018 se konal 2. roč-
ník Vánočního mariášového turnaje 
v Hotelu Isora v Koblově.
Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů a  nejvyšší 
trofej si odnesl pan Tomáš Bílý, další v po-
řadí byli Petr Slanina a Radim Stebel.
Mariášových turnajů v Koblově bylo v mi-
nulosti odehráno již celkem pět, z toho se 
dva konaly právě v adventním čase. Orga-
nizátoři, hráči i příznivci této skvělé karet-
ní hry se shodli, že v tomto tradičním ma-
riášovém klání budou pokračovat i  v  bu-
doucnu.
Velké poděkování náleží sponzorům z Kob-
lova, bez kterých by se turnaj neobešel.

/red/

Vstupné: 390 Kč / osoba (v ceně zahrnuta večeře)
soutěž o zajímavé ceny • FOTOSTĚNA • taneční vystoupení
vystoupení dětí z pěstounských rodin

Ples pěstounů

Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz 2019, leden během 
půjčování.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.
Sněhová vločka. Výtvarná dílna - papírové 
vločky, pondělí 14. ledna od 13 do 15.30.
Pod čepicí, vyrobíme si papírovou čepici 
s bambulí, pondělí 28. ledna od 15 do 
16.30.
Řemeslo má zlaté dno, test pro děti, leden 
během půjčování.
Lovci perel, hra pro všechny děti, leden 
během půjčování.
Zimní listování, výstavka knih pro děti, 
leden během půjčování.
Ve zdravém těle zdravý duch, výstavka 
knih, leden během půjčování.
Výstava fotografi í, výstava fotografi í 
Mojmíra Klimka, leden během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Záložky do knihy, výtvarná dílna, úterý 22. 
ledna během půjčování.
Horko a  zima, vědomostní test pro děti, 
leden během půjčování.
Je čas jít spát, výstavka knih pro děti, leden 
během půjčování.
Partie, hrajeme stolní hry, leden během 
půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Deskohrátky, stolní hry, hlavolamy, puzzle 
aj., leden během půjčování.
Mrazivý mišmaš, test pro děti, leden během 
půjčování.
Na Tři krále o krok dále, tematický test pro 
děti, leden během půjčování.
Až napadne sníh, výtvarná dílna - sněhuláci, 
leden během půjčování.
Strašidlo Sušinka, odpolední čtení, leden 
během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

Účastníci turnaje. Foto/ archiv

Kam se poděla mláďata
puštíků bělavých
Rodičovský pár puštíků bělavých v ostravské zoologické za-
hradě v roce 2018 úspěšně odchoval čtyři mláďata. Všechna 
už také svou rodnou zoo opustila. Dva samečci byli převezeni 
do partnerských zoo v Praze a v Hluboké, dvě samičky posíli-
ly chovatelskou základnu záchranného projektu v Rakousku.
Záchranný repatriační projekt pro puštíky bělavé „Habicht-
skauz Wiederansiedelung“ probíhá v oblasti Vídeňského lesa 
v Rakousku od roku 2009. Jeho cílem je posílit divokou po-
pulaci této sovy vypouštěním mláďat odchovaných v zoolo-
gických zahradách a dalších chovatelských stanicích do volné 
přírody. Ostravská zoo je do projektu zapojena od roku 2014.

Co se děje v ZOO

Puštík bělavý. Foto/ Pavel Vlček
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■ FA-ZÁPALKA. Provádíme rizikové kácení stromů a ořezy od koruny dolů. 
S využitím horolezecké techniky. Kácení a ořezy z plošiny. Tel.: 739 857 610

■ FA-ZÁPALKA. AKCE - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ. Tvrdý mix - 
950,-Kč/prms. Měkké mix - 750,-Kč/prms. Tel.: 739 857 610. Do vyprodání 
zásob.

■ Nabíráme účastníky do projektu Vaše cesta na trh práce. Jste v posled-
ních dvou letech v evidenci ÚP déle než 12 měsíců? Nebo je Vám nad 55 
let a jste v evidenci ÚP alespoň 5 měsíců? Chcete si rozšířit kvalifi kaci nebo 
úplně změnit profesní zaměření? Pak právě pro Vás je tady náš projekt 

„Vaše cesta na trh práce“. Nabízíme individuální přístup, kariérní a osobní 
poradenství, dluhovou poradnu, rekvalifi kační kurzy a možnost zaměstná-
ní na šest měsíců. Vše ZDARMA. Registrujte se do 20. ledna 2019 v pora-
denském centru Edukana, 724 261 389, edukana@edukana.cz

Inzerce

Myslivecký spolek
Ostrava - Heřmanice

Vás srdečně zve

25.1.2019 od 20:00 hod.
do KD Ostrava Heřmanice

na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
hraje hudební skupina Magnet

myslivecká kuchyně
bohatá tombola

pivo na čepu

předprodej vstupenek
na tel.: 777 049 812


