
Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti
Vážení rodiče,
na základě dotačního programu Moravsko-
slezského kraje pro čerpání příspěvků na 
ozdravné pobyty pro předškolní děti Vás 
chceme touto cestou informovat o  tom, že 
SMO, městský obvod Slezská Ostrava zvažu-
je, podle zájmu občanů, podat žádost na čer-
pání tohoto příspěvku. Realizaci ozdravného 
pobytu je nutné absolvovat v období listopad 
2019 - duben 2020 s tím, že ozdravného poby-
tu se mohou zúčastnit děti předškolního věku, 
které v  době čerpání příspěvku nebudou na-
vštěvovat základní školu, v doprovodu rodiče 
(max. 1 dospělý na 1 dítě). Moravskoslezský 
kraj poskytuje dotaci v max. výši 700 tis. Kč, 
minimální částka je 60 tis. Kč. Maximální 
výše příspěvku je 400 Kč na 1 dítě či doprovod 
na den.

Cílem programu je podpořit účast dětí před-
školního věku s  trvalým pobytem na území 
Moravskoslezského kraje ohrožené znečiš-
těným ovzduším na ozdravných pobytech, 
a  to v  ozdravných či ubytovacích zařízeních 
poskytujících ozdravné pobyty s  cílem re-
generace a  prevence onemocnění dýchacích 
cest. Podmínkou čerpání dotace je realizace 
ozdravného pobytu na území České republi-
ky, a to pouze na území obcí, kde je nejvyšší 
průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentra-
ce suspendovaných částic PM₁₀. Minimální 
délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 ka-
lendářních dnů a  lze ji zkrátit pouze z důvo-
dů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte 
nebo doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí 
v rodině apod.

V  případě Vašeho zájmu o  účast na ozdrav-
ném pobytu, zašlete jméno a  příjmení dítěte 
a  doprovodu na e-mail ikovalova@slezska.cz 
nejpozději do 30. 4. 2019. Případné dotazy 
Vám zodpoví Mgr. Petra Nitková, vedoucí od-
boru školství a kultury na tel. 599 410 075.

Ing. Roman Goryczka, místostarosta 

Zdeňka Hyvnarová
Zakladatelka centra OVAHELP
Pomoc lidem nemocným rakovinou, ale 
zdaleka nejenom jim. Prolomení izolace, 
získání informací, ztráta ostychu. To vše 
a  mnohé další si klade za cíl OVAHELP 
– Centrum pomoci onkologickým pa-
cientům. Sídlí pár kroků od mostu Miloše 
Sýkory v  Moravské Ostravě na Kostelní 
ulici 22. Jeho zakladatelkou je Ing. Zdeň-
ka Hyvnarová ze Slezské Ostravy. Žena, 
která poté, co vážně onemocněla, došla 
k poznání, že právě taková instituce v Os-
travě citelně chybí. A proto ji založila.
Centrum OVAHELP funguje zatím jen ně-
kolik měsíců. A  to od listopadu 2018, kdy se 
v něm uskutečnila první přednáška pro veřej-
nost. Můžete popsat, co vzniku takovéto insti-
tuce předcházelo?
Byla to moje nemoc. Měla jsem vážné problémy 
s páteří, šest let jsem byla kvůli nemoci v izolaci. 
Když se moje potíže trochu vyřešily, přišla další 
velká bolest. Našli mi karcinom, rakovinotvor-
ný nádor. Až při jeho léčbě jsem začala zjišťovat 
mnohé, pro mne dosud neznámé věci. Totiž, jak 
plné bývají čekárny před onkologickými ordi-
nacemi, jak málo mají lékaři času, aby se svým 
pacientům věnovali. Když rakovinou onemoc-
níte, většinou vám nikdo nedokáže vysvětlit, co 
přesně potřebujete v  tu chvíli vědět. A  přitom 
chcete znát odpovědi na zcela konkrétní otázky: 
Jaké mám šance? Jak dlouho budu žít? Jak mě 
bude vše bolet? Jak mi bude špatně? Prošla jsem 
si během léčby úplně vším, ostatně jako každý 

onkologický pacient. Vím, jak po základní léčbě 
přijde období, které jsem si pro sebe nazvala „já 
se nevzdám“. To začnete nakupovat různé drahé 
rádoby léčebné prostředky, které jsou naprosto 
k ničemu. Stejně tak nakupujete spoustu zbyteč-
né literatury, kde čtete pořád totéž. Až později 
jsem začala hledat centrum, kde bych se poděli-
la o své starosti, kam bych s nimi mohla patřit. 
Nemoc, to je totiž strašná izolace a samota. Ale 
musím se svěřit, že v době mé onkologické léčby 
mi nejvíce pomohla milovaná vnučka Valentin-
ka svým pohlazením a větou: „Babičko, já ti to 

pofoukám, ať tě to nebolí.“ Děti jsou lék.
Ovšem žádnou vhodnou instituci, kam se ob-
rátit, jste nenašla…
V  Ostravě jsem pátrala marně. Pomoc mi na-
štěstí nabídl můj manžel Stanislav. Navrhl mi, 
abychom v  domě, který vlastníme v  Moravské 
Ostravě na Kostelní ulici, uvolnili prostory. A já 
abych v nich založila potřebnou organizaci. Vel-
mi mi pomohla i má dcera Pavlína se svým part-
nerem. A tak vznikl OVAHELP.

/pokračování rozhovoru na str. 6/
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ZDEŇKA HYVNAROVÁ. Dáma ze Slezské Ostravy vybudovala centrum pomoci nejenom pro nemocné. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

Veselé Velikonoce plné dobré nálady
a prosluněné jaro přeje všem občanům
vedení městského obvodu Slezská Ostrava

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 17. dubna 2019 
od 15.00 hodin v  KD Muglinov, ulice 
Na Druhém č. 4.



Vedení městského obvodu zahájilo 
v pondělí 4. března sérii pravidelných ve-
řejných setkávání s občany.

KD Heřmanice
První z akcí se konala 4. března v KD Heř-
manice. Vedení obvodu má na každém ze se-
tkání připraveny prezentace, díky kterým se 
občané dozvědí, co se bude v nejbližší době 
v místě dít, případně, jaké mají představitelé 
obvodu plány s daným územím do budouc-
na. Probírají se připravované investiční akce, 
samozřejmostí je prostor k diskuzi.
Mezi nejdiskutovanější otázky v  Heřmani-
cích patřila chybějící kanalizace a  také ži-
votní prostřední. Občany trápí zejména zne-
čištění související s likvidací nedaleké haldy. 
Lidé si stěžují na velkou prašnost, nákladní 
auta jezdící z  areálu haldy znečišťují místní 
komunikace. Starosta Richard Vereš infor-
moval přítomné o připravované rekonstruk-
ci ulice Orlovské nebo o pracích souvisejících 
s odkanalizováním některých ulic v Heřma-
nicích. Tyto práce mají začít již letos. Místní 
také kritizovali nedostatek prostorů vhod-
ných k  setkávání i  rozbité komunikace po 
zimě. Heřmanické trápí rovněž stav místní 
zeleně. Problémem je rušná Orlovská ulice, 
u které chybí chodník pro pěší a chodci se tak 
nemohou bezpečně dostat do oblasti Heřma-
nického rybníku. Na setkání s vedením ob-
vodu přišlo do KD Heřmanice sedm desítek 
občanů.

ZŠ Bohumínská
O  týden později se setkání konalo v  jídelně 
ZŠ Bohumínská. Hlavním tématem pon-
dělního večera se stal stav sídliště Kamenec 
a  jeho chystaná revitalizace. Místostarostka 
Ing. Ivona Vaňková informovala občany na-
příklad o stoupajícím počtu bezpečnostních 
kamer na sídlišti nebo o připravované světel-
né signalizaci pro chodce na nebezpečném 
přechodu přes Bohumínskou ulici. V  plánu 
je revitalizace sídliště, která s sebou přinese 
opravy chodníků i úpravy zeleně.
Velkým problémem na sídlišti je zejména 
parkování, lidé si stěžovali také na nedo-
držování rychlosti nezodpovědných řidičů 
na ulici Bohumínské vedoucí skrz sídliště. 
Komplikovaná je veřejná doprava. Místosta-
rostka Vaňková uvedla, že již v  květnu má 
být zavedena autobusová linka 99, která spojí 
Kamenec s centrem města a zejména s Měst-
kou nemocnicí Ostrava. Starosta Richard Ve-
reš mimo jiné prezentoval, jak by mohl v bu-
doucnu vypadat podchod pod Bohumínskou 
ulicí, který je v současné době v nevyhovují-
cím stavu. Do školní jídelny v ZŠ Bohumín-
ská přišly čtyři desítky místních občanů.

KD Muglinov
Třetí setkání bylo na programu v KD Mug-
linov v pondělí 18. března. Starosta Richard 
Vereš informoval, že již v červenci by mohla 
být dokončena nová hasičská zbrojnice, která 
se v těchto dnech staví na Bohumínské ulici 

nebo že soukromý investor má zájem o  vy-
budování nákupního střediska v oblasti are-
álu Dolu Petr Bezruč a nyní jedná se státem 
o výkupu pozemků. Občané byli informová-
ní také o chystané páté etapě revitalizace síd-
liště Muglinov, která má mimo jiné přinést 
i více parkovacích míst.
Občané si stěžovali právě na špatné možnos-
ti parkování nebo na stav některých chod-
níků. Vedení obvodu příchozí informovalo, 
že zejména v  Hrušově se čeká na výstavbu 
kanalizace, kvůli které zatím nelze chodní-
ky rekonstruovat. „Snažíme se každý pátek 
objíždět kritická místa v obvodě a zjišťovat, 
kde problémy vysloveně hoří,“ uvedla mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. Chod-
níky v kritickém stavu se bude obvod snažit 
alespoň provizorně opravit. Stížnosti také 
zazněly na stav zeleně v Muglinově. „Chceme 
co nejdříve zmapovat stav stromů ve Slezské 
Ostravě,“ ubezpečil příchozí starosta Vereš. 
Do muglinovského kulturního domu si našly 
cestu dvě desítky místních občanů.

Na podzim znovu
„Na podzim chceme veřejná setkání zopako-
vat. Rádi bychom občany informovali o tom, 

co se nám za tu dobu podařilo změnit a jaké 
máme další plány,“ říká o dalších připravo-
vaných krocích vedení městského obvodu 
starosta Richard Vereš.

/red/
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Každé pondělí večer v jiné části Slezské Ostravy 
Série setkávání s občany: Heřmanice, Kamenec, Muglinov…

Podrobné prezentace ze setkání jsou k dispozi-
ci na webu městského obvodu www.slezska.cz 
v rubrice Informační rozcestník, kapitola Veřej-
ná setkaní.

Setkání vedení obvodu s občany
1.4. Restaurace Sokolovna Kunčice 

(Frýdecká 18/434, Kunčice)

8.4. Tělocvična vedle školy AGEL, 
Střední zdravotnická škola 
(Antošovická 107/55, Koblov)

15.4. Hasičská zbrojnice Kunčičky 
(Bořivojova 45/101, Kunčičky)

29.4. Obřadní síň slezskoostravské 
radnice (Těšínská 138/35, Slezská 
Ostrava)

Vždy od 18 hodin

KD Heřmanice

ZŠ Bohumínská
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Infrasauny v mateřských školách
Vážení občané,
již v  květnovém čísle 
roku 2018 jsme vás in-
formovali o  vybudo-
vání infrasauny na MŠ 
Zámostní a  naším zá-
měrem bylo vybudovat 
infrasauny na dalších 
pracovištích mateřských 
škol. Na podzim roku 

2018 jsme dokončili vybudování infrasaun na 
kmenových pracovištích mateřských škol. Jed-
ná se o MŠ Komerční, MŠ Bohumínskou a MŠ 
Chrustova.
V MŠ Bohumínské je infrasauna se solným pane-
lem pro 12 dětí a je využívaná každý den. Jedna 
polovina dětí se saunuje a druhá relaxuje v nově 
zrekonstruované knihovně, kde si mohou malo-
vat, číst s paní učitelkou a po saunování poslou-
chat relaxační hudbu a jen tak odpočívat. Takto 
tráví svůj čas v  jiných prostorách než obvykle. 
Infrasaunu využívají i děti z ostatních pracovišť.
V  MŠ Komerční je infrasauna 
se solným panelem taktéž pro 
12 dětí a děti se saunují po sku-
pinkách v intervalech jedenkrát 
za týden po dobu 20 - 35 minut. 
Chvíle strávené v  sauně dětem 
zpříjemňuje relaxační hudba, 
případně paní učitelka dětem 
čte. Důležité je i  nezbytné do-
plňování tekutin. Výhodou in-
frasauny je, že umožňuje sauno-
vání všem dětem, astmatikům 
i  alergikům, vzhledem k  indi-
viduálně nastavitelné teplotě 
v rozmezí 33-35°C, která je dob-

ře snášena především malými dětmi. Na podzim 
roku 2018 začaly taktéž děti v  MŠ Chrustova 
využívat infrasaunu, kde se střídají ve skupin-
kách 10 - 15 dětí až 2x v týdnu. Zatím je sauna 
navštěvovaná pouze dětmi 
z  MŠ Chrustova, ale časem 
ji budou navštěvovat i  děti 
ostatních pracovišť mateřské 
školy. Pro děti je saunování 
příjemná změna a  díky sol-
ným vyzdívkám a  bylinko-
vému aroma se dětem lépe 
dýchá.
Bohužel, obdobná sauna 
zatím nemohla vzniknout 
v  MŠ Požární, kde pro ni 
není dostatečný prostor.
Věřím, že pobyt dětí v  in-
frasaunách má blahodárné 
účinky na celkovou regene-
raci těla, odolnost organis-
mu, zvýší tělesnou i duševní 

kondici a přispěje k posílení imunitního systému 
a tím nižší nemocnosti dětí.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Setkání s podnikateli ve Slezskoostravské galerii
Vedení městského obvodu pozvalo pod-
nikatele působící ve Slezské Ostravě do 
prostor Slezskoostravské galerie. Po dva 
únorové večery tak měli slezskoostravští 
podnikatelé možnost hovořit s  vedením 
obce a  informovat o  svých záměrech či 
případných potížích.
Setkání s  podnikateli se uskutečnila ve dnech 
27. a 28. února. „Chceme pořádat obdobné akce 
pravidelně, abyste za námi mohli přijít se svými 
podněty, sjednat si pracovní schůzky a podobně. 

Jsme rádi, že jsme vás mohli pozvat,“ přivítal pří-
chozí starosta městského obvodu Richard Vereš.
Podnikatele ve Slezskoostravské galerii pozdra-
vil rovněž místostarosta Ing. Roman Goryczka. 
„Děkuji, že vytváříte sociální klid, zaměstnává-
te místní občany, platíte daně,“ poděkoval mís-
tostarosta slezskoostravským podnikatelům.
Poprvé se letos setkání s  podnikateli konalo 
v  prostorách Slezskoostravské galerie. „Chtěli 
jsme krásné prostory galerie našim podnikate-
lům představit, zároveň jsme chtěli dát našemu 

setkání neformální ráz. Přitom jsme mohli pro-
brat problémy, které podnikatelé v  městském 
obvodě mají. Za vedení obvodu jsme s  akcí ur-
čitě spokojeni a pozitivní ohlasy mám i od pří-
chozích. Kvalitní komunikace mezi námi může 
například napomoci i  tomu, aby se místní pod-
nikatelé více zapojili do kulturních a  společen-
ských akcí, které pořádá náš městský obvod,“ 
konstatoval starosta Vereš.

/red/

V GALERII. Slezskoostravští podnikatelé byli po dva večery pozváni na setkání s vedením městského obvodu. Foto/ Jan Král

NOVÁ ZAŘÍZENÍ. Infrasauny vyrostly v mateřských školách Bohumínské, Komerční a Chrustova. Foto/ Jan Král

MŠ Komerční

MŠ Chrustova MŠ Bohumínská
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Zprávičky ze škol

Návštěva záchranářů Lyžařský kurz

Veselý masopust

Karneval s myškou a veverkou

Do mateřské školy za námi přišli záchranáři, 
aby nám ukázali, co dělat v případě, kdyby se 
našemu kamarádovi něco stalo. Malí zámostníčci už ví, jaké mají vytočit 
čísla na policii, hasiče, sanitku i univerzální číslo na všechny záchranné 
složky. Také ví, že když se něco stane kamarádovi, mají jako první zavolat 
dospělého, který jim poradí, co dělat dál. Ve skupinkách si vyzkoušely 
masáž srdce, když někdo přestane dýchat nebo také jak obvázat kama-
rádovi ruku nebo hlavu. Teď už si určitě budou vědět rady, jak druhému 
v nouzi pomoci.

Za kolektiv MŠ Zámostní  Bc. Jitka Dvorská

Čerstvý horský vzduch a  příroda jsou věci, 
které děti potřebují, a v Mostech u Jablunkova, 
kde náš lyžařský kurz od 25.2. do 1.3. probíhal, mají těchto věcí dostatek.
Naši malí lyžaři i  snowboardisti byli velice šikovní. Jejich vylepšování 
sjezdových dovedností bylo patrné den ode dne.  Kromě praxe jsme děti 
seznamovali také s teorií: bezpečnost na horách, na vleku, na svahu. Děti 
se naučily, jaká pravidla platí při lyžování u nás i ve světě, vědí, jak se 
zachovat při nehodě či srážce, vědí, jak přivolat horskou službu.
Při večerních programech jsme také posilovali týmového ducha žáků, 
umění komunikace a spolupráce. Zvládli jsme také večerní lyžování, což 
byla jedna velká paráda i se západem slunce. Cestou vlakem zpátky domů 
jsem zaslechl děti: „Proč to tak rychle uteklo?“ Jednoduše, moc prostoru 
na nudu jsme jim nedali.

Mgr. Jakub Švrčina

Veselo bylo jedno únorové dopoledne v  MŠ 
Koblov, kdy děti ze třídy Berušek a Motýlků 
rozveselily celou MŠ svým masopustním průvodem. Děti si vyrobily 
masky, ve kterých prošly celou MŠ, a za zvuků  bubínků a tamburín za-
zpívaly píseň Já muzikant a zatancovaly jako medvědi. Nakonec pokra-
čovaly v masopustním veselí ve své třídě, kde tancovaly a radovaly se.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Celá naše mateřská škola, a především děti, se 
proměnily v polovině února na jeden den tak-
řka k nepoznání. Ve třídách se to hemžilo princeznami, piráty, policisty, 
rytíři, vílami, čarodějkami a dokonce se zde vyskytli i draci. Karnevalem 
děti provázely myška Klárka a veverka Terka. Kromě tančení jsme plnili 
úkoly, které nás seznamovaly s masopustními tradicemi. Děti se už brzy 
mohou těšit na další setkání s myškou Klárkou a veverkou Terkou.

MŠ Zámostní ZŠ Chrustova

MŠ Koblov

MŠ Komerční

PROMĚNA. Děti byly jeden den takřka k nepoznání. Foto/ archiv

POUČENÍ. Za dětmi přišli záchranáři. Foto/ archiv

NUDA? VYLOUČENO! Lyžaři ze Slezské v Beskydech. Foto/ archiv

VESELO. V Koblově vypukl masopust. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Letem světem s EDISONEM

Škola žije veselím, tancem a radostí ze života

V Kutilišti Ve školním roce 2018/2019 se Základní škola 
Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o. ve spo-
lupráci se Spolkem rodičů a příznivců školy (SRPŠ) zapojila do projektu 
EDISON. Tento projekt je určen pro základní školy a je součástí výměn-
ného programu neziskové organizace AIESEC, založené již v roce 1948 
a plně řízené mezinárodními vysokoškolskými studenty.
Ve dnech 17. – 24. února se našimi anglicky mluvícími hosty stali stu-
denti Giviko z Gruzie, Yukim z Číny a Bella z Indonésie. Ve svých pre-
zentacích, které si připravili pro žáky 4. až 9. ročníku, představili krásy 
své rodné země, faunu, flóru, typické pokrmy, sport, dopravu, kulturu 
a tradice. Velmi atraktivní pro děti bylo psaní svých jmen, či jiných slov 
v čínských a gruzínských znacích, porovnání pravidel pro žáky v naší 
kultuře a v té východní a podpora ve snaze studentů naučit se česká slova 
a výrazy. Také děti ve školní družině si užily dvě hravá odpoledne v ang-
lickém jazyce. Páteční rozloučení bylo v režii žáků třídy 9.A a 9.B, kteří si 
kromě prezentací o České republice a městě Ostrava připravili ochutnáv-
ku našich typických jídel a nápojů a celý program zakončili velice zají-
mavou diskusí. Tato „Goodbye Lesson“ proběhla za přítomnosti ředitele 
školy, který studentům odevzdal upomínkové předměty. O ubytování a  
bohatý mimoškolní program, který naši hosté vysoce ocenili, se postara-
la hostitelská rodina z řad našich žáků, sourozenců ze 4.B.
Tento program EDISON je přínosný po mnoha stránkách, žáky moti-
vuje k prohloubení jazykových kompetencí a tím i k aktivní komunikaci 
v cizím jazyce, vzbuzuje touhu v budoucnosti cestovat po světě, a dokon-
ce se i zapojit do tohoto programu osobně, buď jako studenti nebo jako 
hostitelská rodina.

Mgr. Simona Kyselová, koordinátor projektu, učitelka ZŠ Bohumínská

Den před rozdáváním pololetního vysvěd-
čení paní učitelky 1. stupně chtěly dětem 
ukončení pololetí zpříjemnit tím, že se opět konal tradiční, tanečně růz-
norodý a veselý, dětský karneval! Dne 30. ledna proto na škole nastala 
pořádná a  zábavná show. V  každém koutku tělocvičny byly pro naše 
děti v krásných maskách připraveny neobvyklé úkoly, za jejichž splnění 
každé z dětí získalo razítko a v  závěru i  sladkou odměnu. Skákalo se 
v pytlích, malovalo se poslepu, hádaly se hádanky, skládalo se puzzle, 
ale hlavně se hromadně dlouho tančilo. Kouzelník, alias DJ Miloš, hrál 
skvěle, moderátorka beruška paní Hanka tančila s dětmi o život. Úžasná 
byla pro nás i návštěva pana profesora z Vysoké školy v Ostravě, Ing. 
Zdeňka Vavrečky, PhD., který děti v závěru odměnil sladkostmi.
Chtěli jsme ale potěšit i naše starší žáky z 2. stupně, kteří na karneva-
lu nebyli, uspořádali jsme pro ně velké překvapení - koncert s kytarou 
dvou finalistů soutěže Superstar, jmenovitě Petra Borkovce a Toma Kar-
líka, kteří to v  tělocvičně po karnevalu pořádně rozparádili! Všichni 
jsme moc rádi, že na naší škole pospolu trávíme svůj život, navzájem si 
pomáháme, umíme se smát a radovat se z prožitých společných chvil.

Mgr.Hana Legierská, učitelka 1.st.

Poslední únorové dopoledne se děti ze třídy 
Včeliček proměnily v  malé řemeslníky. Spo-
lečně se zúčastnily workshopu polytechnické výchovy. Konal se v „Kuti-
lišti“, které máme vybudované ve sklepních prostorách školky. Děti pra-
covaly v malých skupinkách po šesti. Třída Včeliček si v tomto období 
povídá o životě zvířátek, a tak se toto téma stalo náplní jejich společného 
tvoření.  Podle předem připraveného vzoru výrobku si děti připravily 
nejprve jeho součásti. Potom pomocí sbíjení, lepení a smirkování si z čás-
tí společně sestavovaly pejska a kravičku. Na závěr děti výrobek vybar-
vily pomocí temperových barev. Některé děti využily předlohu obrázku, 
jiné zapojily svou fantazii.  Na závěr si své výrobky vystavily, po jejich 
vyschnutí si s nimi budou hrát a pochlubí se jimi rodičům.
Realizací projektu „Kutiliště aneb Technická školička“ se MŠ Zámostní 
snaží podporovat již u předškolních dětí počátky technických dovednos-
tí, které jsou v dnešní době velice žádané. Vyrábění výrobků z různých 
materiálů, společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí 
i vzájemnou komunikaci. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí 
překonat překážky. Tento projekt je uskutečňován s finanční podporou 
statutárního města Ostrava a rovněž ve spolupráci s vychovateli volného 
času pracoviště Věznice Heřmanice, kteří polotovary výrobků pro pra-
covní aktivity dětí připravili ve své stolárně.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Anna Machová

ZŠ Bohumínská

MŠ Zámostní

KARNEVAL! Tradiční akce ve škole v Kunčičkách. Foto/ archiv

TECHNICKÁ ŠKOLIČKA. Počátky technických dovedností u předškolních dětí. Foto/ archiv S CIZINCI NA KAMENCI. Žáci poznávali anglicky mluvící hosty. Foto/ archiv

ZŠ Škrobálkova
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/pokračování rozhovoru ze str. 1/

Pojďme k činnosti OVAHELPu. Co konkrétně 
lidem nabízí?
Jde o  centrum pomoci onkologickým pacien-
tům, jak máme ostatně také v  názvu. Ovšem 
hlavním cílem, na základě mé vlastní zkušenos-
ti, je to, aby zde našli zázemí nejenom onkolo-
gičtí pacienti, ale také lidé zdraví. Aby se spolu 
všichni naučili komunikovat. Zdraví by měli 
zjistit, že my, onkologičtí pacienti, nadále běžně 
žijeme, akorát máme za sebou docela drastickou 
zkušenost. Nikdo se nás nemusí bát.
A pokud jde o nemocné?
Už nejsou tak sami, díky OVAHELPu prorážejí 
izolaci. A  samozřejmě, profesionálové na námi 
pořádaných přednáškách je informují o  hodně 
důležitých věcech. Přednášejí u nás onkologové, 
psychologové, praktičtí lékaři a mnozí další…
Většinou jde o  uznávané kapacity ve svých 
oborech. Jak na OVAHELP reagují?
Velmi dobře. Vynikající je například MUDr. Ja-
romír Richter, špičkový onkolog z novojičínské 
nemocnice. Uvědomuje si naprosto přesně, že 
přesně takové mezičlánky, jakým je OVAHELP, 
onkologickým pacientům citelně chybí. Proto 
máme velkou podporu lékařů, kteří u nás před-
náší zcela zdarma. Dokonce hned tři špičkoví 
lékaři poskytli OVAHELPU garanci, to je pro 
mne zavazující. Na přednášky se k nám začínají 
hlásit další odborníci. Mám radost, že se kolečka 
začínají roztáčet.
OVAHELP a  jeho náplň jste vymyslela sama, 
nebo jste hledala v jiných částech republiky ob-
dobná zařízení jako inspiraci?
Mou velkou inspirací je společnost Mamma 
HELP, kterou vede Jana Drexlerová z Prahy. Je 
mým velkým vzorem. Mamma HELP má spous-
tu poboček v  republice, v  Ostravě však chybí. 
Paní Drexlerová je úžasná žena, dokázala ne-
skutečné věci.
Za necelý půlrok fungování OVAHELPu jste 
musela přijít do kontaktu s mnoha lidmi. Jaké 
jsou dojmy návštěvníků, kteří k vám přijdou?
Moc bych si přála, aby se z  OVAHELPu stalo 
místo, o kterém lidé vědí, že mohou přijít, pokud 
budou mít problém. Na co však stále narážím, je 
ostych. Před pár dny zde byl osmdesátiletý pán, 

který onemocněl rakovinou. Přišel se zeptat, 
jestli k nám může chodit a jestli nevadí jeho vy-
soký věk. Musela jsem ho ubezpečit, že naše akce 
jsou opravdu pro všechny a navíc zdarma.
Stačí tedy zavolat…
Lidé nemusí jen volat, stačí napsat pouze e-mail. 
Na mnohé akce je ovšem třeba se předem zare-
gistrovat. Dům není nafukovací, jde o to, aby se 
k nám všichni návštěvníci vešli. Že je OVAHELP 
opravdu pro všechny dokazuje například náš ná-
vštěvník, mladý 23letý muž, který má rakovinu 
prostaty. A napsal nám na naše webové stránky 
tak krásně svůj příběh, takovým vtipným způ-
sobem…
Nelze se nezeptat na financování vaší institu-
ce. Zadarmo, jak víme, nebývá nic.
Zatím vše platím ze svého. Donekonečna takto 
fungovat samozřejmě nelze a až nyní se zajímám 
o to, kdo by nám mohl pomoci. Spolu s manže-
lem tak například navštěvujeme obvodní rad-
nice. Zatím největší podpory se nám dostalo 
právě ve Slezské Ostravě, a to spolu s Moravskou 
Ostravou. Jsem moc ráda, že ve Slezské chápou, 
že rakovina nemá hranice. A i když OVAHELP 
sídlí za řekou na moravské straně, jsou ochotni 
nás ve Slezské podpořit.
Už máte představu o  programu OVAHELPu 
v příštích jarních měsících?
Program máme zaplněn až do října. Akce lze na-
lézt na našem webu: www.ovahelp.cz. V součas-
né době pracujeme na dvou projektech, na které 
jsem mimořádně hrdá. Prvním projektem jsou 
dárkové poukázky pro ženy na vyšetření prsou. 
Každá žena, která nám napíše nebo zavolá, do-
stává poukázku v hodnotě 300 korun. Vyšetření 
přitom podle rozsahu stojí 850 – 2000 korun, 
což je značný zásah do rodinného rozpočtu. Jde 
nám především o ženy ve věku 40 – 45 let, což je 
hodně ohrožená kategorie, přitom pojišťovny, až 
na výjimky, jim vyšetření neproplácejí. Projekt 
můžeme uskutečňovat díky Petru Brzezinovi, 
řediteli firmy Škoda Transportation. Věnovali 
nám 75 tisíc korun. Celou částku nyní rozdává-
me formou poukázek. Kdyby jenom jediná žena 
díky našim poukázkám zjistila, že má problém, 
tak má akce velkou cenu. Když se včas zachytí 
karcinogen prsu, tak až 90 procent žen má šanci 
na přežití, na vyléčení. Je to velmi důležitá věc.

A ten druhý projekt?
V rámci Českého dne proti rakovině chystáme 
15. května velkou akci, na kterou nám poskytne 
prostory Forum Nová Karolina. Chceme prodat 
co nejvíce symbolických žlutých kytiček, kte-
ré se vždy v tento den prodávají a na závěr vše 
oslavit tancem. Spolupracujeme s  ostravským 
tanečníkem Jakubem Mazůchem, který v Ostra-
vě pořádá festival Dance for People. Letos bude 
festival věnován i  OVAHELPu. Lidé si budou 
moci nacvičit jednoduché taneční kroky a  pak 
si společně zatančit. Základní myšlenkou je roz-
tančit Karolinu s kytičkou v klopě. Už od 9 ho-
din zde budeme prodávat kytičky, od 14 hodin 
připravujeme program. Rodinné a  komunitní 
centrum Chaloupka chystá akce pro děti, na 
Karolině vystoupí různí hudebníci a  podobně. 
Velké nasazení s organizací má Šárka Prchalová 
z Apavar lékárny.
Finále vypukne v 17 hodin, kdy všechno zakon-
číme společným tancem na oslavu toho, jak jsou 
lidé úžasní, že dali peníze do takového projektu. 
Bude to oslava i pro nás, že jsme přežili a dál ži-
jeme své životy.
Přestože OVAHELP působí v Moravské Ostra-
vě, vy sama žijete ve Slezské…
Ráda o sobě říkám, že jsem holka ze Slezské Os-
travy. Přistěhovala jsem se do ní k mému muži 
před 14 lety a jsem ve Slezské šťastná. Koukám se 
z domu na věž Nové radnice a přitom sousedka 
má na zahradě kohouta. To se mi moc líbí. A pak 
také to absolutní ticho, na zahradě slyšíte ptáčky, 
vše jakoby připomínalo život někde u  babičky. 
Život ve Slezské pro mne znamená pocit klidu 
a bezpečí.

/red/

Ing. Zdeňka Hyvnarová
 zakladatelka centra OVAHELP

 14 let žije ve Slezské Ostravě

 kvůli těžké nemoci strávila šest let 
v izolaci

 vášnivá čtenářka literatury faktu

 jejím velkým koníčkem je zahradničení

 milující babička čtyř úžasných vnoučat

Nový signalizační systém pro uživatele odlehčovací pobytové 
služby v DPS Hladnovská
Na oddělení odlehčovací pobyto-
vé služby v  objektu DPS Hladnovská 
757/119a, Ostrava-Muglinov došlo 
v  průběhu měsíce března 2019 k  po-
řízení a  instalaci bezdrátového sig-
nalizačního systému sestra – pacient 
(TREX), který našim uživatelům umožní 
zejména v  naléhavých situacích oka-
mžité přivolání pomoci.
Bezdrátový přivolávací systém Trex vyniká 
především rychlou a  nenáročnou obsluhou 
pro personál a poskytuje dostatečné bezpečí 
a komfort uživatelům služby. Skládá se z bez-
drátových náramků, bezdrátových tlačítek 
umístěných v  prostorách sociálních zaříze-
ní, WC a  příslušných pagerů, přijímajících 
dané požadavky. Pečovatelský personál je 
tak uživatelům odlehčovací pobytové služby 
stále k  dispozici a  může rychle reagovat na 
nenadálé situace a  případné zhoršení zdra-

votního stavu, ke kterému 
běžně v  podobných zaříze-
ních dochází. Instalaci vní-
máme jako zásadní krok 
ke zvýšení bezpečnosti 
a  komfortu našich uživa-
telů odlehčovací pobytové 
služby.
Děkujeme vedení městské-
ho obvodu Slezská Ostrava 
za poskytnutí finančních 
prostředků, díky kterým 
bylo možné systém sest-
ra – pacient pořídit, a  tak 
zvýšit bezpečnost a kvalitu 
služby.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení
sociálních služeb NOVÁ TECHNOLOGIE. Bezdrátový signalizační systém slouží 

uživatelům DPS Hladnovská. Foto/ archiv
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Zápisy do 1. ročníků základních škol
Milí rodiče,
školským zákonem je upravena povinnost zákonného zástupce přihlásit 
dítě k zápisu k povinné základní školní docházce, a to v době od 1. dub-
na do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku a v termínu, který stanoví ředitel školy. V letošním roce 
je zápis povinný pro všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 
a děti starší, kterým byla odložena povinná školní docházka.
Zápisy v  základních školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovi-
štích základních škol v termínu 9. a 10. dubna 2019 od 12:00 do 17:00 
hodin. Spádovým obvodem základních škol zřízených městským obvo-
dem Slezská Ostrava je území městského obvodu.

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

nizace
• Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 www.zsbohuminska.cz

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

3. Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organi-
zace

 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
• Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 www. chrustova.eu
• Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava-Kunčičky
 www.zs-kuncicky.cz

Podrobné informace k zápisům včetně kritérií přijetí jsou zveřejněny na 
webových stránkách jednotlivých základních škol a veřejně dostupných 
vývěskách školy.
Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k  povinnému základnímu vzdě-
lávání, případně písemně požádat o  odklad povinné školní docházky. 
K žádosti o odklad je nutno přiložit doporučení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému základnímu vzdělá-
vání nezapíše či nepožádá o odklad, může být zahájeno správní řízení 
o přestupku, kterého se zákonný zástupce dítěte dopustí tím, že své dítě 
nezapíše k povinnému předškolnímu vzdělávání a může mu být vymě-
řena pokuta až 5 tis. Kč.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Zápisy do mateřských škol
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od 5 let. V letošním roce se tato 
povinnost vztahuje na zákonné zástupce, jejíž děti se narodili od 1. 9. 2013 
do 31. 8. 2014. Školským zákonem je stanoven termín zápisu k předškolní-
mu vzdělávání v období od 2. května do 16. května s tím, že termín a místo 
zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní 
je způsobem v místě obvyklým.
Zápisy v  mateřských školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovi-
štích mateřských škol v termínu 13. a 14. května 2019 vždy od 8:00 do 
15:00 hodin. Spádovým obvodem mateřských škol městského obvodu 
Slezská Ostrava je celé území města Ostravy.

Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, měst-
ským obvodem Slezská Ostrava:
1. Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organi-

zace
 www.msbohuminska.cz
 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

• Bohumínská 450/68, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Nástupní 146/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky
• Frýdecká 28/426, 719 00 Ostrava-Kunčice

2. Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace 
 www. mskomercni.info
 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

• Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava-Muglinov
• Jaklovecká 1201/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Slívova 631/11, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

3. Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace
 www.mspozarni.cz
 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

• Požární 61/8, 713 00 Ostrava-Heřmanice
• Chrustova 1448/11, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Na Liščině 689/12A, 711 00 Ostrava-Hrušov

4. Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
 www.mszamostni.cz
 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

• Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Keramická 230/8, 712 00, Ostrava-Muglinov
• Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov

Podrobné informace k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednotlivé školy 
na webových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy. V případě, 
že zákonný zástupce dítě k  povinnému předškolnímu vzdělávání neza-
píše, může být zahájeno správní řízení o přestupku, kterého se zákonný 
zástupce dopustí tím, že své dítě nezapíše k  povinnému předškolnímu 
vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Vítání nejmenších ve slezskoostravské radnici
Celkem 12 nejmenších občánků Slez-
ské Ostravy bylo slavnostně přivítáno 
v obřadní síni slezskoostravské radnice 
v sobotu 9. března.
Nové občánky Slezské Ostravy, kteří se na-
rodili v  posledních třech měsících loňského 
roku, slavnostně přivítal starosta městského 
obvodu Richard Vereš. Rodiče dětí se během 
obřadu zapsali do kroniky obvodu. S  dětmi 
jim zatím vypomohly studentky Střední zdra-
votnické školy ve Vítkovicích, stylově obleče-
né do uniforem zdravotních sester. Na přícho-
zí rovněž čekalo krátké kulturní vystoupení 
a také dárky pro nejmenší od slezskoostravské 
radnice. Domů si tak odnášeli knížku říkanek, 
bryndáček nebo hračku z chráněných dílen.

Příští vítání dětí 
ve slezskoostravské 
radnici se usku-
teční v  sobotu 
8.  června. Přiví-
tány budou děti, 
které se narodily 
v  lednu, únoru 
či březnu 2019.
Zájemci o  obřad 
se musí přihlásit 
na matrice měst-
ského obvodu, a  to nejpozději do 23. května 
2019. Přihláška a všechny potřebné informace 
jsou k dispozici na stránkách www.slezska.cz 
v rubrice Občan.

DVANÁCT NEJMENŠÍCH. Během slavnostního obřadu ve slezskoostravské radnici. Foto/ archiv

Bližší informace také podá referentka agendy 
matriky Bc. Martina Božková, tel. 599 410 079, 
e-mail: mbozkova@slezska.cz.

/red/



1.2. Historických artefaktů, které by připomínaly vzdálenější historická období, nemá-
me v obvodu Slezská Ostrava nadbytek. Jedním z nich je polozapomenutý, neudržovaný, 
léty a povětrnostními vlivy stále více chátrající muglinovský pamětní železný kříž, který 
se nachází na nejvyšším místě příkré Švédské ulice. Tento, takzvaný Švédský kříž, kromě 
toho, že plní poslání „pamětníka starých časů“, je dnes také cenným dokladem zaniklého 
řemesla výroby funerální litinové plastiky, které od počátku 19. století po třicátá léta 
20. století reprezentovalo to nejlepší, co bylo v  oboru umělecké litiny vytvořeno. Kříž 
je zapuštěn v kamenném základu pomníku /postamentu/, na němž je dosud zachován 
vytesaný nápis „Pochwalen buď Ježiš Kristus 1885“. Na snímcích muglinovského foto-
grafa pana Lubomíra Časnochy z ledna 2019 je patrné, jak se zvětralý kámen pomníku 
v kusech rozpadá a postupná devastace začíná ohrožovat text původního starobylého 
nápisu. Je zřejmé, že pokud nebude jeho nejvíce ohrožená část odborně a hlavně urychle-
ně zrekonstruována, budou naši potomci znát původní vzhled pomníku jen z fotografi í. 
Na muglinovském hřbitově byly kdysi litinové kříže dosti četné. Převládá názor, že se ve 
své době vlivem „módnosti“ staly efektními, přitom nejlacinějšími náhrobky – teď téměř 
vymizely. Většina z nich pocházela ze železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí, nebo z vý-
robního centra železáren v Mariánském Údolí u Olomouce.

3. Ervín Tengler, autor publikace Muglinov 1890 – 1940, vydané nákladem propagačního 
a kulturního odboru Národního souručenství v Muglinově u příležitosti 50. výročí osamo-
statnění obce, zaznamenal v jejím obsahu vyprávění nejstarších občanů obce: „…Kříž na 
kamenném podstavci byl postaven muglinovskými občany na místě dřívějšího dřevěného 
kříže, které dle legendy bylo místem hrobu vojáků z období třicetileté války…“ Hodnověr-
nost vyprávění nepřímo potvrzovali i majitelé pozemků v okolí kříže, kteří při jejich obdě-
lávání nacházeli torza vojenské výzbroje a výstroje včetně knofl íků z vojenských uniforem. 
Na základě těchto indicií spisovatel, vlastivědný pracovník a učitel na místní obecné ško-
le Ervín Tengler provedl na místě údajného hrobu soukromý archeologický výzkum. Dle 
jeho záznamu nalezl v provedené sondě dva kousky lebky a rozštípnuté kosti holenní. Na 
fotografi i z poloviny 20. století je zaznamenán vzhled Švédské ulice, jak vypadala, když 
byl na jejím vrcholu prováděn zmiňovaný archeologický výzkum. Konfi gurace původní, 
neudržované ulice je zachycena v úseku restaurace Parlament k nejvyššímu bodu s ob-
jektem bývalé stolárny Růžička a Trojan. Stavba i  protilehlý Švédský kříž se zachovaly 
v nezměněné podobě.
4. O tom, že v prostoru mezi Bohumínem a hradem ve Slezské Ostravě operovala švédská 
vojska, existuje dostatek důkazů. Švédské jednotky pobývaly pod velením generála Han-

se Christophera Königsmarcka a generála Wittenberga na moravskoslezském 
pomezí až do konce třicetileté války. V roce 1645 obsadili skoro celé Těšínsko. 
Po dobytí města Těšína /26.10.1645/ generál Wittenberg rozložil vojenský tá-
bor na strategicky výhodném místě u Bohumína a císařský generál Raimondo 
Montecuccoli se marně pokoušel o jeho zdolání. Z bohumínského vojenského 
tábora podnikali Švédové výpady do okolí, při nichž utrpěli při nejedné šar-
vátce s císařskými vojáky ztráty. V souvislosti se Slezskou Ostravou nám poně-
kud nezřetelnou situaci přibližuje zesnulá historička Blanka Pitronová ve své 
studii Ostrava a Švédská válka /Dějiny Ostravy 1993/, v níž píše: „Po uzavření 
vestfálského míru zůstaly švédské oddíly v Olomouci, ve Fulneku a na Polské 

Ostravě. Teprve na 
jaře 1650 po za-
placení výkupného 
opouštěly posádky 
defi nitivně Moravu a Slezsko. Po uzavření míru stáhli Švédové z Ostravy svá vojska do tábora na 
Polské Ostravě, někde do prostoru mezi Polskou Ostravou a Hrušovem. O vojenském střetnutí 
v okolí Ostravy se zmiňují historické prameny. Dodejme, že ve zmiňovaném prostoru mezi Pol-
skou Ostravou a Hrušovem je vklíněná obec Muglinov. Nabízí  se lákavá hypotéza, že právě zde, 
nad Muglinovem, v prostoru dnešního Hladnova došlo k vojenskému střetnutí.
Třicetiletá válka, která plundrovala lidský i ekonomický potenciál vesnic v prostoru mezi Bohu-
mínem a Polskou Ostravou, zanechala zřetelnou stopu i v nedalekém Pudlově.  Na katastru obce 
se dodnes nachází dřevěný kříž na pahorku – mohyle zvané Orlí. Podle tradice a vžité legendy 
je pomníkem padlých vojáků, kteří zahynuli při vzájemném střetnutí v roce 1626. Podle kroniky 
obce Pudlova zde hrabě Ernst von Mansfeld vybojoval vítěznou bitvu /13.8.1626/, když porazil 
Waldsteinovy jednotky a poté překročil bohumínský most, který za sebou strhl a utábořil se na 
poli zvaném Orla.
Ilustrační kresba rekonstrukce jezdecké šarvátky z let 1610 – 1650 nám připomíná 400. výročí 
počátku třicetileté války, období jednoho z nejkrvavějších evropských konfl iktů.
Funerální artefakty – Švédský kříž nad Muglinovem a dřevěný kříž na pahorku Orlí v Pudlo-
vě jsou dvě pamětihodnosti připomínající dnešku pohnutou dobu třicetileté války, které tradice 
uchránila před zapomenutím. Neměli bychom dopustit, aby ten slezskoostravský zanikl.
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Památný Švédský kříž v Muglinově

Dle kroniky obce Muglinov, odborné studie Blanky Pitronové, vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň.

Historie
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Jarní výstava ve Slezskoostravské galerii 
Etudy Evy Šrámkové. Folklor/Tanec

Slezskoostravská 
galerie nabízí až do 
3.  května výstavu 
kreseb Evy Šrámko-

vé /1932 -2011/. Její kresby jsou plné dy-
namického pohybu a energie.

Autorka se narodila v  roce 1932 v  Opavě, vy-
studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Brně a většinu svého života prožila v Ostravě. 
Ve své tvorbě se věnovala především zachycení 
pohybu, hlavně toho spojeného s tancem a před-
váděním folkloru.

Kurátorka výstavy Gabriela Pelikáno-
vá vybrala z  autorčiny pozůstalosti skici 
a  črty okouzlující svou bezprostředností. 
Z velké části jsou zaznamenány pouze na 
listech z bloků.
„Ve svých kresbách, orientovaných hlavně 
na folklor, neopomíjející ale i  standartní 
a latinskoamerické tance, se autorka snaži-
la být velice objektivní a postavy zachyco-
vat v co nejpestřejších pohybech. I když se 
Eva Šrámková ve folklorní oblasti pohybo-
vala dlouhá léta, neusilovala o její detailní 
interpretaci. Naopak, vytvářela velice sty-

lizované črty, které nemají ambice suplovat et-
nografický materiál. Byla vypravěčkou příběhů,“ 
popisuje tvorbu výtvarnice Šrámkové kurátorka 
výstavy Gabriela Pelikánová.

/red/

Výstava je realizována za finanční podpory 
statutárního města Ostravy. Veřejnosti je pří-
stupná od 22. března do 3. května 2019.

Cyklus komorních koncertů: Trio Martinů
V  rámci Cyklu komorních koncertů se 
v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
představí Trio Martinů.
Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři 
v roce 1990 a ve složení Petr Jiříkovský (klavír), 
Pavel Šafařík (housle) a Jaroslav Matějka (violon-
cello) hraje od roku 1993. Již od počátku svého 
působení, kdy se na uměleckém růstu souboru 
významně podílel vůdčí člen světově proslulého 
Smetanova kvarteta Antonín Kohout, dosaho-
valo trio řadu úspěchů a  získávalo významná 
ocenění.
Všichni tři členové tria jsou vynikajícími sólisty 
a pravidelně nahrávají pro Český rozhlas. Pavel 
Šafařík a Jaroslav Matějka působí jako zástupci 
koncertních mistrů v Symfonickém orchestru hl. 
m. Prahy FOK a Petr Jiříkovský kromě sólového 
koncertování vyučuje klavír na Pražské konzer-
vatoři.
V  podání Tria Martinů si diváci poslechnou 
skladby Franze Schuberta, Bohuslava Martinů 
nebo Antonína Dvořáka.
Koncert konaný za finanční podpory statu-
tárního města Ostravy se uskuteční v  obřadní 
síni slezskoostravské radnice dne 16. dubna 
2019 v  19:00 hodin. Vstupenky v  ceně 100 Kč 

si můžete zakoupit od 2. dubna 2019 ve Slez-
skoostravské 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 telefonu 599 410 426 nebo 
599 410 081.

Překvapení na vítání 
občánků a nejen tam
Slezskoostravské pobočky Knihovny 
města Ostravy v Muglinově, Heřmanicích 
a  Kunčičkách se připojily k  mezinárodní-
mu projektu S  knížkou do života / Book-
start určeného nejmenším dětem a  rodi-
čům.
Knihovnice navštíví vítání občánků, kde zúčast-
něné krátce seznámí se způsoby zapojení do pro-
jektu a věnuje dětem „startovací balíčky“. Balíček 
obsahuje leporelo s lidovými říkadly s krásnými 
ilustracemi a  publikaci pro rodiče, kde najdou 
rady, kdy a  jak dětem číst. Součástí je dárkový 
poukaz do knihovny, na základě kterého vysta-
víme při návštěvě dítěte do jeho dvou let průkaz 
do knihovny zdarma. Naším cílem není rozdává-
ní dárků, je to vlastně jen prostředek, jak rodiny 
oslovit. Číst dětem a s dětmi je možné a prospěš-
né od  jejich nejútlejšího věku.
Jsme rádi, že máme na vítání občánků prostor 
oslovit i  ty rodiče, kteří do knihovny zatím ne-
chodí, pozvat je s  dětmi k  nám. V  knihovně se 
jim v rámci klubů pro nejmenší budeme věnovat, 
poradíme nejen s výběrem knih pro děti, ale také 
doporučíme knihy týkající se například výchovy 
dětí, a kde v praxi ukážeme, jak je možné s kni-
hou pracovat.
Rodiče všech slezskoostravských dětí naroze-
ných v  roce 2019 – i  těch, kteří nebudou na ví-
tání občánků – mohou svůj balíček získat přímo 
v knihovně na základě dokladu (průkaz zdravot-
ní pojišťovny, rodný list, občanský průkaz). Zís-
kání sady a  návštěvy klubu nejsou podmíněny 
registrací v knihovně.

Jarmila Burešová
Knihovna města Ostravy

Kultura

Slezskoostravský uličník, část 19
Slezskoostravské noviny přinášejí devatenáctou 
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 celkem 541 
názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Pěší (Muglinov, r. 1945) - Podle původního cha-
rakteru ulice, která pro svou malou šířku vyho-
vovala jen pěší dopravě.
Pětiletky (Heřmanice, r. 1950) - Na počest 1. pě-
tiletého plánu, vyhlášeného v roce 1948.
Petra Karla (Muglinov, r. 1950) - Petr Karel 
(1909-1943), občan Muglinova, zatčen nacisty za 
ilegální činnost v KSČ a umučen v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi.

Petřvaldská (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle směru 
ulice k obci Petřvald.
Pikartská (Sl. Ostrava, r. 1945) - Pikarti, stou-
penci extrémního myšlenkového směru v husit-
ském hnutí, popírajícího přítomnost Krista ve 
svátosti oltářní.
Pinkavova (Kunčice, r. 1945) - Václav Pinkava 
(1902-1943), slévač z  Kunčic, zatčen nacisty za 
ilegální činnost v odbojové organizaci KSČ, po-
praven ve Vratislavi.
Pláničkova (Hrušov, r. 1945) - Bohumil Plánič-
ka (1905-1942), organizátor demonstrací a  stá-
vek v  chemickém závodě v  Hrušově. Za vybu-
dování sítě ilegálních skupin byl nacisty zatčen 
a popraven ve Vratislavi.

Plechanovova (Hrušov, r. 1945) - Gregorij Va-
lentinovič Plechanov (1857–1918), ruský politik, 
filozof a významný menševik, člen mezinárod-
ního dělnického hnutí.
Plovárenská (Hrušov, r. 1963) - Podle hrušov-
ského koupaliště zprovozněného roku 1931, kte-
ré bývalo v této ulici.
Pobřežní (Koblov, r. 1983) - Podle polohy ulice 
na levém břehu řeky Odry.
Počáteční (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle polohy 
ulice na počátku obce Slezské Ostravy.
Pod Landekem (30, Koblov, r. 1978) - Podle po-
lohy ulice pod kopcem Landekem.
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Rajónové čištění
Vážení občané,
v  měsících dubnu a  květnu bude v  sídliš-
tích Muglinov, Kamenec a na ulicích kolem 
Modrého pavilonu, ul. Kmetské a v oblasti 
mezi ul. Olešní a ul. Vančurovy ve Slezské 
Ostravě probíhat rajónové čištění vozovek 
a parkovišť.
V souladu se zákonem o pozemních komu-
nikacích bude předmětná oblast označe-
na týden před vlastním čištěním dopravní 
značkou B 29 „zákaz stání“ s  dodatkovou 
tabulkou, na které bude vyznačen den a ho-
dina, od 6:00 do 18:00 hod.
V  tomto časovém rozmezí firma Technic-
ké služby, a.s. Slezská Ostrava provede po-
stupně vyčištění všech zpevněných ploch 
v předmětných oblastech.
Aby akce proběhla bez problémů, je nutno 
Vaší spolupráce. Z  tohoto důvodu Vás žá-
dáme o respektování zákazu stání v daném 
časovém období.
Vážení občané, v  předmětném období pře-
parkujte svá vozidla na jiná místa, pomůžete 
takto ke zlepšení životního prostředí ve Vaší 
oblasti.

Děkujeme za spolupráci
Odbor dopravy a životního prostředí

OBLAST KMETSKÁ
15.4. ul. Kmetská
 ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
 parkoviště na ul. Na Baranovci u domu 

č. 1975/30, 1976/32, 1977/34, 1978/36

OBLAST OLBRACHTOVA 
(MODRÝ PAVILON)

17.4. ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická 
po ul. Mahenova)

 ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovické 
po ul. Olbrachtova)

 ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická 
po ul. Mahenova)

 ul. M. D. Rettigové (celá)
 ul. Nejedlého (celá)
 ul. Mahenova (celá)

OBLAST KAMENEC
23.4. Parkoviště a příjezdové komunikace 

u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 
1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4

25.4. Parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 
446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 442/51, 
441/49

26.4. Parkoviště a příjezdové komunika-
ce u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 
439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 441/50

OBLAST VANČUROVA
30.4. část ul. Vančurova a ul. Keramická, 

ul. V Koutech, ul. Olešní, ul. Boční a ul. 
Zemanská

OBLAST MUGLINOV
3.5. ul. Vdovská (od ul. Okrajní 

po ul. Lepařova)
 parkoviště na ul. Vdovská u domů 

č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 685/26, 
697/38

6.5. část ul. Švédská (od ul. Okrajní 
po ul. Křižkovského)

 parkoviště na ul. Švédská u domů č. 
645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 668/33

 ul. Vedlejší
 část ul. Skalacká (mezi ul. Vdovská 

a ul. Švédská)
7.5. ul. Fojtská, včetně parkoviště
 ul. Mojžíškové
9.5. ul. U Kapličky (celá)
 část ul. Švédská (od ul. Křižkovského 

až dolů)
 část ul. Křižkovského (mezi 

ul. Vdovská a ul. Švédská)
 parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 

736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 
730/75, 728/73, 729/2

3.4. Ekologie, ekologický, ekologičtější, přednáška J. Kašinského 
z ČSOP Nový Jičín, Zoo Ostrava, od 16 hod.

6.4. Den ptactva, Zoo Ostrava
6.4. Jiskra Hrušov – TJ Unie Hlubina B, městský fotbalový 

přebor, od 15.30. hod
7.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy 
každou neděli také 14.4, 21.4. a 28.4.

13.4. FC Heřmanice Slezská – FK Bospor Bohumín, Divize E, od 
15.30 hod.

13.4. TJ Sokol Koblov – TJ Sokol Hošťálkovice, městský fotbalový 
přebor, od 16.00 hod.

13.4. Velikonoce na hradě, Slezskoostravský hrad
15.4. Slezská žije pro děti – Velikonoční tvořivá dílna pro celou 

rodinu.  Od 14 do 17 hodin v KD Ostrava Muglinov, Na 
Druhém 4/358. Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace 
a dárky, vstup ZDARMA. Pořádá TriComUnity o.p.s.

20.4. FC Heřmanice Slezská – FK Kozlovice, Divize E, od 16.00 
hod.

20.4. TJ Sokol Koblov – TJ Slavoj Rychvald, městský fotbalový 
přebor, od 16.00 hod.

20.4. Jiskra Hrušov – TJ Vítkovice-Svinov, městský fotbalový 
přebor, od 16.00 hod.

20.4. Velikonoční Kunčičák. Srdečně zveme všechny zájemce 
i  s  dětmi na kynologickou akci konanou pod MSKS - 
vrcholový závod Velikonoční Kunčičkák se zadáním CACT, 
který se koná na hřišti KK v Ostravě - Kunčicích. Otevřeny 
jsou kategorie IGP 1 a  IGP 3. Podrobné informace na 
zkoostravakuncice.webnode.cz. Občerstvení zajištěno. Akce 
trvá od 9 do 16 hod.

21.4. Pokus o  rekord s  malovanými vejci, okolí MŠ Požární 
Heřmanice, od 13 hod.

22.4. Velikonoce v zoo, Zoo Ostrava
27. - 28.4. Garden Food Festival, Slezskoostravský hrad, so 10 – 22 

hod., ne 10 – 18 hod.
27.4. Den Země, Zoo Ostrava
30.4. Pálení čarodějnic, Slezskoostravský hrad, od 17. hod.

Pokus o rekord s malovanými vejci
V Heřmanicích a okolí se rodí pokus o rekord v počtu vyfouknutých, 
nazdobených a na strom zavěšených vajec. Vše vyvrcholí v neděli 
21. dubna od 13 hodin v blízkosti MŠ Požární a zdejší hasičské zbrojnice.
Na jeden ze stromů chtějí dobrovolníci navěšet minimálně 25 tisíc vajec. Rekord 
je podle agentury Dobrý den z Pelhřimova 
zatím přes 30 tisíc takto „vystavených“ vajec.
„Vajíčka foukají a zdobí děti z mateřských 
škol, z našeho dětského tábora, stejně jako 
hasiči. Foukáme a zdobíme pořád, snažíme 
se tak zpracovat až 1000 vajec denně,“ říká za 
organizátory pokusu o rekord Silvie Šeděnko-
vá, vedoucí mládeže SDH Heřmanice. Vejce v 
Heřmanicích pečlivě skladují, strom na jejich 
zavěšení je již vybrán. Součástí pokusu o re-
kord do České knihy rekordů bude rovněž i 
doprovodný program u hasičské zbrojnice.

/red/

PŘÍPRAVA. Děti v MŠ Požární urputně malují vajíčka, chystají se na rekord. Foto/ archiv

Slezská žije
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Ples městského obvodu s Terezou Maškovou
Společenský ples městského obvodu 
Slezská Ostrava se konal 8. března v KD 
Michálkovice. V  úvodu plesu pozdravil 
všechny přítomné starosta Richard Ve-
reš, který všem popřál příjemnou zábavu. 
Rovněž všem ženám popřál k  jejich svát-
ku – Mezinárodnímu dni žen.
Celým večerem provázel známý moderátor, hu-
debník a  textař Petr Šiška. Největší ohlas vzbu-

dilo vystoupení stoupající hvězdy české hudební 
scény Terezy Maškové. Své famózní vystoupení 
zakončila zpěvačka s nezaměnitelným růžovým 
účesem nestárnoucí písní Věry Špinarové Jed-
nou se vrátím. Rodačka z Třince je vítězkou páté 
řady soutěže Super Star a v Michálkovicích skli-
dila za své vystoupení velké ovace. 
Ples obohatili svým vystoupením profesionální 
tanečníci Michaela Gatěková a  Jakub Mazůch. 

Celý večer hrála k tanci kapela Five Stars Band. 
Velkým zpestřením plesu se stala bohatá tom-
bola, ze které si šťastní výherci odnášeli televize, 
elektroniku, kuchyňské spotřebiče a  další hod-
notné ceny. 
Ples Slezské Ostravy byl beznadějně vyprodán 
do posledního místa, spokojení návštěvníci od-
cházeli po půlnoci.

/red/

FC Heřmanice Slezská. Jarní premiéra v divizi

Letošní sezóna 2018/2019 je pro slezsko-
ostravský klub FC Heřmanice Slezská 
výjimečná. Klub poprvé ve své historii po-
stoupil z krajského přeboru do divize. Pře-
zimoval na 13. příčce, ve druhé polovině 
března začal svou první jarní sezónu.

„Divize je svojí atmosférou i kvalitou opravdu ně-
kde jinde, než krajský přebor. Postupu vůbec ne-
litujeme, naším cílem v těchto měsících je v divizi 
se udržet,“ říká o nejbližších plánech klubu trenér 
fotbalistů Jaroslav Mlčoch. 
Tým přes zimu posílil. Do Heřmanic se z  nor-
ského angažmá vrátil defenzivní hráč Jan Kelnar, 
další posilou je bývalý hráč Baníku a Petřkovic, 
středopolař Martin Václavík. A  do třetice, v  zá-
loze má nastupovat Oldřich Byrtus, rovněž ně-
kdejší hráč FC Baník Ostrava. „Od Oldy Byrtuse 
si hodně slibujeme, jde o velmi kvalitního fotba-
listu,“ konstatuje trenér Mlčoch.

Na otázku, jak hodnotí třinácté místo, na kterém 
byly Heřmanice přes zimní přestávku, odpovídá 
trenér, že před sezónou by takové umístění bral. 
„Během podzimu to ale už vypadalo na klidný 
střed tabulky. Pak jsme ale dostali v  Bohumíně 
lekci 4:0, kluci si trochu přestali věřit. Nejsme na 
to zvyklí, dříve v krajském přeboru jsme góly roz-
dávali my,“ odpovídá Jaroslav Mlčoch. Rozladění 
bývají někdy i fanoušci.

„Byli zvyklí několik let jenom slavit, nyní je to těž-
ší. Ale věřím, že nás budou i nadále podporovat, 
děláme pro to vše,“ doplňuje trenér.

Pro diváky plánuje klub v  brzké době postavit 
novou tribunu, v plánu je vznik nové tréninkové 
plochy s umělou trávou nebo vybudování lepšího 
zázemí pro mládež. „Areál postupně rekonstruu-
jeme s pomocí statutárního města Ostrava i měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Jejich pomoci si 
velmi vážíme, bez nich bychom to nedokázali,“ 
uzavírá Jaroslav Mlčoch.
Při prvním jarním utkání 16.3. porazily FC Heř-
manice Slezská tým SO Bruntál 2:1.

/red/

PLES 2019. Tradiční ples městského obvodu byl letos zcela vyprodán. Foto/ Jan Král

HEŘMANICKÉ MUŽSTVO. Jarní cíl je jasný. Zachovat v Heřmanicích divizní soutěž. Foto/ archiv

Trenér Jaroslav Mlčoch
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■ Pedikúra Modrý Pavilon Lenka Florová přemístěna 

na adresu Michálkovická 226. Tel.: 731 414 439.

■ NABÍZÍM UKLIDOVÉ SLUŽBY. Mytí oken včetně 

rámů, běžné úklidy domácností, úklidy kanceláří 

menším firmám.

 Po domluvě možno i v sobotu. Tel.: 733 201 202

Inzerce

Burza práce 2019
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v  Ostravě, zve na Burzu práce 

2019, která se bude konat ve středu 24. dubna od 9 do 16 hodin 

v  Multifunkční aule Gong v  Dolních Vítkovicích. Připravena je 

pro Vás pestrá nabídka volných pracovních míst významných 

zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje, včetně setkání 

s  personalisty zajímavých společností. Dále můžete využít 

komplexní a cílené poradenství Úřadu práce ČR.

Krátce


