
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 7. září 2006 od 15 
hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání je veřejné.

JSDH Muglinov nabízí občanům no-
vou službu — odchyt a likvidaci obtíž-
ného hmyzu — včel, vos, sršňů. Tele-
fonovat je možno ve všedních dnech 
od 15.30 do 19.30 hodin, ve sváteč-
ních od 10.00 do 19.30 hodin na ná-
sledující telefonní čísla: 605 216 844, 
777 073 998, 736 644 758.

 Novou mistryní republiky v záchranářském 
sportu se stala Monika Žabková, žákyně 8. třídy 
ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě. A čeho že 
je vlastně mistryní? Pro vysvětlení se podívejme 
do historie záchranářského sportu. Začal jej or-
ganizovat Český svaz civilní ochrany již před 13 
lety. Obsahuje celkem 10 náročných disciplín, 
vyžaduje znalosti z poskytování první pomoci, 
hašení, topografie a orientace v terénu, použití 
prostředků individuální ochrany, a především 
dobrou fyzickou kondici.
 Letošní celostátní kolo této soutěže se konalo 
v Brně za účasti 11 družstev, náš tým ve složení 
Martin Šulák, Monika Žabková, Lucie Žárská 

a Anita Deáková obsadil v celkovém hodnocení 
4. místo. Výbuch radosti nastal při vyhlášení ví-
tězů soutěže jednotlivkyň, kterou vyhrála právě 
Monika.
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem účast-
nícím se žákům za jejich velký úspěch a orga-
nizátorům soutěže – předsedovi Českého svazu 
civilní ochrany Ing. Lubomíru Sojkovi a místo-
předsedovi Ing. Františku Houšťavovi za jejich 
obětavost při přípravě mladé generace na pří-
padnou záchranu životů.

Mgr. Pavel Molnár
učitel ZŠ Bohumínská 72

Slezská Ostrava

Práce na opravách v obvodu se
nezastavily ani v období dovolených
 Zatímco mnozí naši občané si 
užívají zaslouženou dovolenou, 
pokračují pracovníci různých fi-
rem na opravách těch zařízení, 
která se mohou opravovat v ob-
dobí prázdnin, anebo v době pěk-
ného počasí i v prodloužených 
směnách.
 V Heřmanicích se dokončuje 
1. etapa rekonstrukce vodovodu 
včetně přípojek v lokalitě ulic 
Záblatské, Nad Vodárnou, Nad 
Dvorem a Kubicovy s nákladem 
cca 10 milionů Kč. Firma, která 
tyto práce prováděla, opravila 
i ty části komunikací a chodní-
ků, které při své činnosti poškodila. Náš měst-
ský obvod i zde zahájí bezprostředně opravu 
poškozených komunikací (děr a výtluků) po 
letošní zimě, tak jak se to děje i ve všech ostat-
ních částech našeho obvodu. Oprava vodovodu 
v Heřmanicích bude v letošním roce pokračovat 
v lokalitě „Na Parceli“ na ulicích Parcelní, Kla-
divově, Gruntovní, Suché a Vyhlídalově s ná-
kladem téměř 2 miliony Kč. Věříme, že i zde 
budou občané spokojeni s prací firmy tak, jak 
tomu bylo v lokalitě ulice Záblatské. K velkým 
opravám patří rekonstrukce ulice a chodníku 
Kubínova, na jejichž opravu je potřeba částka 
12,7 milionu Kč.
 Zároveň se dokončuje generální oprava 
střech mateřských škol – na Chrustově ulici za 
částku 1,2 milionu Kč a na Požární ulici za část-
ku téměř 2 miliony Kč. 
 Zdárně pokračují práce na rekonstrukci jed-
noho pavilonu bývalé ZŠ na Antošovické ulici 
v Koblově za 2,4 milionu Kč tak, aby od 1. září 
letošního roku zde mohl být zahájen provoz 
nové mateřské školy. Dětem i rodičům bude 
sloužit i nově rekonstruovaný chodník na ulici 
Antošovické, jehož oprava si vyžádá částku 2,1 
milionu Kč. V Kunčičkách v ZŠ na Škrobálkově 
ulici pokračuje oprava havárie ležatých rozvodů 
vody v suterénu za 0,25 milionu Kč a výměna 
parket v tělocvičně za cca 0,4 mil. Kč.
 V Muglinově u ZŠ Pěší bylo dokončeno hřiš-
tě s umělým povrchem za téměř 850 tisíc Kč 
a dokončují se práce na izolaci suterénních pro-
stor za částku 1,6 milionu Kč.
 V tomto katastrálním území byla v lokalitě 

Příkladná reprezentace městského obvodu
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Potom právě pro Vás uvádíme přehled pracov-
ních náplní pracovníků odboru, které najdete ve 
II. poschodí úřadu na nám. J. Gagarina č. 4 a 5.

Ing. Radoslav Štěpán – vedoucí odboru vý-
stavby, ŽP a VH (tel. č. 599 410 045, e-mail: 
rstepan@slezska.cz).

Oldřich Sakmar (tel. č. 599 410 047, e-mail: 
osakmar@slezska.cz).
Vykonává státní stavební dohled, je pověřený 
úředník agendy územního plánování a staveb-
ního řádu pro části Slezské Ostravy: Michálka, 
Zvěřina a Hranečník.

Ing. Karla Záhorová (tel. č. 599 410 046, e-
-mail: kzahorova@slezska.cz).
Zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení 
územního plánování stavebního úřadu a státní-
ho stavebního dohledu, pověřený úředník pro: 
Kamenec, Františkov, Slezskoostravský hrad, 
centrální odval Zárubek.

Pavlína Vaďurová – ekonomka odboru, re-
ferentka agendy rozpočtu a financování (tel. č. 
599 410 044, e-mail: pvadurova@slezska.cz).

Čestmíra Bednářová – pověřený úředník agen-
dy územního plánování a stavebního řádu pro 
oblasti Slezské Ostravy: Hladnov, Bazaly, Zoo, 
Vizina, a dále ulice: Michálkovická, Fišerova, 
Pikartská, Matuškova (tel. č. 599 410 404, e-
-mail: cbednarova@slezska.cz).

Milada Žabenská – pověřený úředník agendy 
územního plánování a stavebního řádu pro ka-
tastrální území Antošovice, Koblov a Kunčičky 
(tel. č. 599 410 403, e-mail: mzabenska@slez-
ska.cz).

Taťána Kulhánková – pověřený úředník agen-
dy územního plánování a stavebního řádu pro 
katastrální území Muglinov a Hrušov (tel. č. 
599 410 402, e-mail: tkulhankova@slezska.cz).

Dagmar Podhorná – pověřený úředník agen-
dy územního plánování, stavebního řádu pro 
k.ú. Heřmanice a speciálního stavebního úřa-
du pro místní a účelové komunikace (tel. č. 
599 410 401, e-mail: dpodhorna@slezska.cz).

MVDr. Miloslav Šustek - pověřený úředník 
agendy životního prostředí a vodního hospo-
dářství, má v kompetenci vystavování lovec-
kých a rybářských lístků, veterinární opatření, 
problematiku týrání zvířat, vynětí pozemků 
ze zemědělského půdního fondu apod. (tel. č. 
599 410 043, e-mail: msustek@slezska.cz).

Alena Holaňová – pověřený úředník agendy 
územního plánování a stavebního řádu pro k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí a následujících oblastí 
Slezské Ostravy: Zárubek, Počáteční, Šenovská, 
odval Mittal Steel (tel. č. 599 410 405, e-mail: 
aholanova@slezska.cz).

zvané „Hruškový sad“ zahájena výstavba inže-
nýrských sítí za cca 27 mil. Kč pro stavbu 75 
řadových rodinných domků.
 Ve Slezské Ostravě jsme zahájili rekonstruk-
ci ulice Keltičkovy (kolem radnice) s celkovým 
nákladem 31 milionů Kč. Na této ulici soukro-
mý investor staví 10 řadových rodinných domků, 
jež by měly být dokončeny do konce letošního 
roku. Na ulici Michálkovické tento investor zaha-
juje bourání bývalé Hornicko-geologické fakul-
ty, která již 10 let hyzdí náš obvod. Vyroste zde 
budova se 120 byty, jež bude patřit k chloubám 
Slezské Ostravy. Na ulici Koněvově v domech 
2, 4, 6, 8 se dokončuje modernizace sociálních 
zařízení, neboť to byly jediné domy v této lokali-
tě, kde měli nájemníci WC mimo svůj byt. 
 Mezi vskutku náročné akce bude patřit mo-
dernizace školních jídelen a školních výdejen 
jídla v ZŠ Chrustova, MŠ Chrustova, MŠ Požár-
ní a ZŠ Škrobálkova tak, aby vyhovovaly všem 
požadavkům a hygienickým normám Evropské 
unie. Tato modernizace si vyžádá částku 8 mili-
onů Kč, a protože se protáhne i do měsíce září, 
bude náročná i pro zaměstnance školních jíde-
len a ředitele školských zařízení.
 Dokončili jsme náročné malování historické 
budovy naší radnice.
 Období dovolených a školních prázdnin nelze 
tedy nazvat „okurkovou sezonou“, ale obdobím 
tvůrčí práce, na níž se podílejí nejenom firmy, 
které tyto práce provádějí, ale i zaměstnanci na-
šeho úřadu a volení funkcionáři, kteří tyto práce 
připravují a organizují. 
Vedení a Rada městského obvodu Slezská Ostrava

Výstavba u Keltičkovy ulice Foto: archiv SON

Upozorňujeme všechny politické strany 
a hnutí, kandidující v komunálních volbách 
do Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava, že ve Slezskoostravských novinách 
budou mít možnost zveřejnit své volební pro-
gramy. Každá politická strana či hnutí bude 
mít vyhrazeno čtvrt strany novin. Příspěvky 
dodejte prosím do redakce Slezskoostravských 
novin v přízemí slezskoostravské radnice do 
27. září 2006. Tel. č. 599 410 030.

Potřebujete vyřizovat na odboru výstavby, ŽP a VH?

 Upozorňujeme, že s účinností od 1. září 2006 
se začnou v České republice vydávat podle záko-
na č. 136/2006 Sb. cestovní doklady s nosičem 
dat s biometrickými údaji o jejich držitelích, to 
znamená s digitálním snímkem obličeje, poříze-
ným speciálním zařízením a následně uloženým 
do elektronického čipu zabudovaného v cestov-
ním dokladu. Uvedená změna značně ztíží mož-
nost falšování cestovních pasů.
 V době od 22. do 31. srpna již nebudou na 
příslušných úřadech přijímány žádosti o vydá-
ní cestovních dokladů s platností na 10 let, ale 
pouze na Magistrátu města Ostravy - odboru 
vnitřních věcí, oddělení cestovních dokladů, 
na ulici Gorkého 2 v Moravské Ostravě žádosti 
o cestovní doklady bez strojově čitelných údajů 
s platností na jeden rok. Správní poplatek bude 
činit 600 Kč.
 Jen na výše uvedeném oddělení budou také od 
1. září přijímány žádosti o vydání cestovních pasů 
s biometrickými údaji (tzv. e-pasů) a vyhotove-
né e-pasy budou vydávány za poplatek 600 Kč.
U občanů starších než 15 let budou platit 10 let.
E-pasy dětí od 5 do 15 let budou platit 5 let, 
správní poplatek na jejich vydání bude 100 Kč.
 Dětem mladším než 5 let budou vydávány 
pouze cestovní pasy na jeden rok bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji. Rodiče za ně zaplatí správní poplatek 50 Kč.
 O vydání takového typu pasu budou moci po-
žádat také občané starší 15 let, a to buď na výše 
uvedeném pracovišti MMO, nebo na kterémko-
liv matričním úřadě v Ostravě, v našem obvodu 

v přízemí slezskoostravské radnice, v kanceláři 
č. 3 a 4. Tento typ cestovního dokladu bude mít 
platnost pouze 6 měsíců a správní poplatek bude 
činit 1500 Kč. U dětí od 5 do 15 let se za jeho vy-
dání bude platit správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Náležitosti při vyřizování a vydávání e-pasů
 Žádost si musí podat občan osobně, nebude 
možné, aby ho zastupoval zplnomocněný zá-
stupce. Pracovníci příslušného pracoviště MMO 
po prokázání totožnosti žadatele sami zpracují 
žádost o vydání cestovního pasu a pořídí bio-
metrické údaje. Zpracovanou žádost vytisknou 
s vyobrazením obličeje a podpisem občana. Ža-
datel tedy nepředkládá při žádosti o tento typ 
cestovního dokladu fotografie. Při vydání první-
ho cestovního pasu bude muset ovšem prokázat 
státní občanství České republiky.
Lhůta pro vydání e-pasů, které budou platit ve 
všech zemích světa, bude 30 dnů. 

Zapisování dětí
 Od 1. září 2006 se nebudou zapisovat děti, 
respektive občané mladší 15 let, do cestovních 
pasů rodičů. Děti zapsané v cestovních pasech 
dříve vydaných budou moci cestovat společně 
s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního 
dokladu.

 Na závěr uveďme, že k vycestování bude 
možné používat i nadále cestovní pasy vydané 
do 31. 8. 2006, jejichž platnost skončí až uply-
nutím vyznačené doby. OVVŠaK

Pozor na změny při vydávání cestovních pasů



Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, školství 
a kultury oznamuje, že mu byly v poslední době oznámeny a předány do úschovy tyto nalezené věci, 
jejichž vlastník není znám. Bližší informace získáte na tel. č. 599 410 079.
Číslo datum nalezená věc doba uplynutí úschovy
2/06 01.03.2006 1 ks stavebních koleček + železný šrot 01.09.2006
3/06 07.04.2006 jízdní kolo zn. Favorit, 1 ks 07.10.2006
4/06 24.04.2006 železný šrot 24.10.2006
5/06 05.05.2006 osobní doklady – Michal Nespěšný 05.11.2006 
6/06 15.05.2006 osobní doklady – Alena Pocisková 15.11.2006 
7/06 22.05.2006 měděný plech 22.11.2006 
8/06 25.05.2006 osobní doklady – Jaroslav Dunko 25.11.2006 
9/06 01.06.2006 tiskárna HP DESKJET 01.12.2006 
10/06 23.06.2006 pánská peněženka 23.12.2006 
11/06 28.06.2006 kanalizace ul. Frýdecká, Rajnochova, Bořivojova 28.12.2006
12/06 30.06.2006 pokojová květina v květináči 30.12.2006 
13/06 03.07.2006 kanalizace ul. Slívova a Jan Maria 03.01.2007
14/06 04.07.2006 2 ks hliníkových kol s pneu 04.01.2007 
15/06 11.07.2006 2 ks želv čtyřprstých 11.01.2007
16/06 26.07.2006 dvoukolový vozík + 2 ks klíčů 26.01.2007
17/06 26.07.2006 vrak vozidla FIAT 26.01.2007
18/06 04.08.2006 1 ks želvy čtyřprsté 04.02.2007

Miriam Skybová
pověřená úřední osoba odboru vnitřních věcí, školství a kultury
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 Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2006 hromadné očkování psů proti 
vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících termínech:
datum hodina k.ú. místo očkování
19. 9. 2006
Úterý

15.00–15.30 Hrušov hřiště u Lomonosovovy ul.
16.00–17.00 Koblov u hasičské zbrojnice
17.30–18.30 Antošovice u bývalé restaurace U Lacinů

20. 9. 2006
Středa

14.00–14.30 Hranečník u tramvajové smyčky 
15.00–16.30 Sl. Ostrava Na Jánské – před restaurací SENEKA 
17.00–18.00 Sl. Ostrava Kamenec – prostor pod silničním mostem v úrovni 

sjezdu na Muglinov 

21. 9. 2006
Čtvrtek

16.00–17.00 Heřmanice u hasičské zbrojnice 
17.15–18.00 Muglinov Na Liščině – u objektu Svazu chovatelů 

22. 9. 2006
Pátek

15.00–16.00 Kunčice u hasičské zbrojnice 
16.30–17.30 Kunčičky u Domu chovatelů 
17.45–18.30 Kunčičky Bořivojova ul. – u hasičské zbrojnice

UPOZORNĚNÍ:
Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 70 Kč. Poplatek bude vybrán v místě očkování. 
V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování. Za vy-
stavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5 Kč. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem, byli odčerveni a přiváděla je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.

Odbor financí a rozpočtu

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
odpadu v období od 4. 9. 2006 do 20. 9. 2006 

katastrální území ulice bližší určení
od 4. září do 6. září
Slezská Ostrava 1 Nová Osada u ul. Bernerovy

2 Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
3 Zapletalova u domu č. 10
4 Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
5 Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
6 Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
7 Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
8 8. března u domu č. 16

od 6. září do 8. září
Antošovice 9 Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov 10 Antošovická Na Tabulkách

11 Lamař křiž s ul. Koblovskou
12 Antošovická u samoobsluhy
13 K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
14 Antošovická U Nové šachty
15 Žabník u domu č. 241/15
16 Podsedliště
17 Blatouchová naproti domu č.p.272

od 8. září do 11. září
Muglinov 18 Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

19 Olešní křiž. s ul. Zemanskou
20 Klidná křiž. s ul. Slunečnou
21 Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
22 U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
23 Švédská parkoviště u Budoucnosti
24 Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
25 Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

od 11. září do 13. září
Heřmanice 26 Požární u hasičské zbrojnice 

27 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
28 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
29 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
30 Kubínova u domu č. 56
31 Parcelní křiž. s ul. Kladivovou
32 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
33 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
34 Najzarova naproti domům č.p. 50-52

od 13. září do 15. září
Slezská Ostrava 35 Na Burni křiž. s ul. Na Šestém 

36 Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
37 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
38 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
39 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 57
40 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
41 Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
42 Zvěřinská u parčíku

od 15. září do 18. září
Kunčice n. Ostravicí 43 Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 

44 Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
45 U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunčičky 46 Nová Osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
47 Pstruží park Nadační
48 Lorišova křiž. s ul. Osadní
49 Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
50 Rajnochova u domu č. 199

od 18. září do 20. září
Hrušov 51 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

52 Žalmanova u domu č. 9
53 Riegrova u domu č. 449/19
54 Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
55 Pláničkova u domu č. 5

Kunčičky 56 Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí 57 Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava 58 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

59 Hradní křiž. s ul. Na Závadě
Odbor TSKZaH

Upozornění chovatelům na hromadné 
očkování psů proti vzteklině

Přehled nalezených věcí v úschově úřadu

 Zákaznická kancelář společnosti Severomo-
ravská plynárenská je od 1. srpna přemístěna do 
obchodního centra Skupiny ČEZ na Nádražní 
ulici 32. Občané si tak mohou na jednom místě 
vyřídit záležitosti spojené s odběrem zemního 
plynu i elektřiny.

Provozní doba je následující: pondělí a středa: 
8.00–17.00 hodin, úterý a čtvrtek: 8.00–14.00 
hodin, pátek 8.00–11.00 hodin.

Kontakt: e-mail: info@rwe-smp.cz, zákaznická 
linka: 840 111 115.

-  SDH Muglinov pořádá 26. srpna od 15 hodin 
u hasičské zbrojnice na Švédské ulici hasič-
skou soutěž a zahradní slavnost.

-  V noci z 29. na 30. srpna můžete zažít na 
Slezskoostravském hradě strašidelné chvíle. 
Od 20 hodin zde začnou organizované pro-
hlídky v tajemných prostorách hradu a pro 
čekající návštěvníky bude na nádvoří při-
pravena projekce pohádek, bohaté občerst-
vení a hudba v provedení „skupiny duchů“. 

Vzhledem k velkému zájmu o akci doporuču-
jí organizátoři zakoupit vstupenky na určitou 
hodinu v předprodeji v pokladně na hradě.

-  Další poutavou akcí na Slezskoostravském 
hradě bude výstava moravských vín ve dnech 
8.–10. září 2006 v prostorách hradní galerie. 
K degustaci i k zakoupení budou připraveny 
stovky vzorků vína a nebude chybět ochut-
návka nejlepších vín vybraných vinařů Mo-
ravy. V rámci kulturního programu vystoupí 
folklorní skupiny.

Poděkování
 Organizátoři 7. setkání rodáků a přátel Hru-
šova zaslali na náš úřad dopis následujícího
znění:
 Přípravný výbor setkání rodáků a přátel Hru-
šova vám touto cestou děkuje za pochopení, 
propagační materiál a finanční pomoc na vydá-
ní brožury „Hrušov – z historie školství“, kte-
rá byla vydána u příležitosti 7. setkání rodáků 
a přátel Hrušova a k 750. výročí od první písem-
né zprávy o vsi Hrušovu v roce 1256. Panu sta-
rostovi děkujeme za udělená ocenění a osobní 
přítomnost na 7. setkání. Ještě jednou srdečně 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za přípravný výbor
Ladislav Staněk a Zdeněk Dudek

Nepřehlédněte

Zveme Vás

 Upozorňujeme, že 29. června schválila 
Rada městského obvodu Slezská Ostra-
va — č. usnesení 4240/72 — Zásady pro 
evidenci a výběr uchazečů o nájem bytů 
v majetku statutárního města Ostravy — 
městského obvodu Slezská Ostrava, které 
nabyly účinnosti 30. 6. 2006. 
 Tímto pozbyly účinnosti předchozí zása-
dy platné od 1. 4. 2006.
 Bližší informace získáte na odboru ma-
jetkové správy našeho úřadu, v informač-
ním oddělení v přízemí úřadu na nám. J. 
Gagarina č. 4 nebo na www.slezska.cz.



Velký ohlas vzbudily mezi občany našeho ob-
vodu publikace o minulosti Heřmanic, Kunčic 
a Muglinova, vydané u příležitosti 700. výročí 
od první písemné zmínky o těchto obcích. Au-
tory jednotlivých historických přehledů bychom 
chtěli čtenářům představit.
 V tomto čísle SON zveřejňujeme rozhovor se 
spoluautorem dějin Muglinova, panem Česla-
vem Pietoněm.
 V letech 1957–1997 pracoval jako výtvarník 
v propagačním oddělení, od roku 1969 píše re-
portáže, rozhovory, recenze a glosy o výtvarném 
životě na Ostravsku. Přispíval do Ostravského 
kulturního zpravodaje, Nové svobody a Tvorby. 
Spolupracoval s ostravským studiem Českého 
rozhlasu a časopisem Tramp. V roce 1979 napsal 
se spisovatelem a publicistou Janem Rohlem 
monografii o malíři Otu Holasovi a v roce 1998 
s doc. PhDr. Petrem Holým monografii o malíři 
Josefu Dobešovi. Je autorem katalogu prací bra-
trů Jaroňkových a dalších publikací. 

Pane Pietoni, jaký je Váš vztah k Muglinovu?
Narodil jsem se tady a vzato z širšího pohledu, 
mí předci, zejména z matčiny strany, byli v Mug-
linově usazeni již od roku 1898. Z toho je patrné, 
že například do školy v Muglinově chodí v ne-
přetržité řadě již čtvrtá generace Pietoňů. V do-
bě mého mládí byl Muglinov vesnicí obklopenou 
obrovskými plochami nezastavěných polí a luk. 
V období protektorátu a také po druhé světové 
válce se obci běžně říkalo „Müglanzdorf“ a ně-
kterým občanům „miglanc“. Tento napůl po-
směšný název s přídechem ironie označoval ob-
čany obce, kteří snědli zvlášť velkou porci vtipné 
kaše, tj. že „mají za ušima“. Vžité oslovení -mi-
glano-, které se dostalo i do ostravsko-českého 
slovníku, má své kořeny právě zde.
 Původní vzhled zemědělského charakteru 
obce zachytil na svých kresbách a obrazech ma-
líř Josef Dobeš. Těchto děl a letmých kresebných 
záznamů je velké množství. Domnívám se, že by 
stálo za to publikovat je, aby se dnešní noví oby-
vatelé Muglinova seznámili s tím, jak vypadala 
kdysi místa, kde dnes bydlí.

Z jakých pramenů jste při psaní publikace 
o dějinách Muglinova vycházel?
Každé místo, každá věc má svou historii. Mugli-
nov není výjimkou. O zaznamenání dějin obce se 
přičinili v roce 1940 Ervín Tengler, Vilém Fe-
drovič a Lad. Navrátík, tehdejší tajemník obce. 

Sborník Z minulosti Muglinova, který vyšel 
k 700. výročí od první písemné zmínky o obci, 
chtěl jen citovanou práci o Muglinovu doplnit, 
v několika kapitolách se vrátit k dávné historii 
obce, ale také vylíčit krátké období několika 
poválečných let. Samozřejmě, že práce na zdo-
kumentování historie obce je nikdy nekončící. 
Dnes se například málo ví o bohaté spolkové 
činnosti v obci, kterou se však po roce 1990 ne-
podařilo oživit.
 Vyvíjely zde činnost tělovýchovné organiza-
ce Sokol a Orel, hrálo se tady divadlo, loutková 
představení…Působila zde organizace Junák 
– 35. oddíl župy Moravskoslezské. Velkými pro-
měnami prošla výstavba obce a její infrastruktu-
ra. Pamětníků každým dnem ubývá a s nimi také 
vzácná svědectví a dokumentační materiál.
 Jen ojediněle se podaří zachytit listinné nebo 
faktografické materiály, které mají vztah k histo-
rii Muglinova. Přičiněním D. Havrlantové a V. 
Mařcové z Muglinova se podařilo uchovat foto-
dokumentační materiál z poválečných let, vzta-
hující se k mládežnické činnosti, zejména 35. 
oddílu Junáka. Velkým ziskem je objev protokol-
ní knihy tělocvičné jednoty Sokol v Hrušově, za-
hrnující činnost jednoty v letech 1908–1913 se 
zmínkami o činnosti Sokola v Muglinově. Zatím 
nezpracován je historický materiál o činnosti 
největšího průmyslového podniku na katastru 
Muglinova, cihelny WIZUB, či rybníkářů, kteří 
po roce 1945 zakládali v Důlkách nové rybníky. 
To všechno je výzvou pro další činnost letopisců 
do budoucna.

(míč)
Panu Pietoňovi děkujeme za zpracování his-
torické monografie a přejeme k dalšímu psa-
ní hodně tvůrčích sil.

Slezskoostravské novinysrpen 20063

 Investiční akce týkající se stavebních úprav 
již nevyhovujícího asfaltového hřiště u Základní 
školy na Pěší ulici 1/66 v Muglinově byla do-
končena na začátku srpna. Na původním asfalto-
vém hřišti docházelo při zvýšených venkovních 
teplotách ke vzniku výdutí, které ohrožovaly 
bezpečnost provozovaných tělovýchovných ak-
tivit. 
 Firma, která rekonstrukci realizovala, zde 
vybudovala víceúčelové hřiště s umělým trávní-
kem, s prostorovou brankou a mantinelovým sys-
témem. Jedná se o hřiště s označením „FUNNY 
SPORT“ model M1, o půdorysu cca 23 x 14 m.
Tento model je určen pro volejbal, nohejbal, 
malý fotbal, košíkovou aj. V zimních měsících 
umožňuje vytvoření ledové plochy. 
 Hřiště bude využíváno nejen v hodinách tě-
lesné výchovy, ale je určeno i pro mimoškolní 
aktivity. 

 Celkové náklady na tuto stavbu činily
835 627,50 Kč vč. DPH a byly pokryty z části 
z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava 
a z části z dotace statutárního města Ostravy.

Ing. Libuše Žídková
vedoucí investičního odboru 

Pan Pietoň je velkým znalcem starých map.
Foto: archiv SON

Upozornění
Vážení občané, 
na základě žádostí obyvatel z oblasti Salmy 
a okolí uveřejňujeme návaznosti spojů městské 
hromadné dopravy ze zastávky Dolu P. Bezruč 
na zastávku Na Jánské a následný spoj linky
č. 97 na Salmu.
 Tato tabulka Vám pomůže při plynulém ces-
tování z centra města do oblasti Salmy, a proto 
si ji, prosím, uschovejte.

Odbor TSKZaH
Návaznosti pro cestování z Dolu Petr Bezruč na 
Salmu

Důl Petr Bezruč Na Jánské
linka odjezd příjezd linka odjezd
101 5:13 5:17 97 5:24
101 5:34 5:38 97 5:44
101 6:14 6:18 97 6:24
101 7:24 7:28 97 7:34
101 7:54 7:58 97 8:04
101 8:45 8:49 97 8:54
104 10:29 10:33 97 10:34
104 11:29 11:33 97 11:34
22 12:43 12:47 97 12:54
104 14:20 14:24 97 14:27
101 15:14 15:18 97 15:24
101 16:14 16:18 97 16:24
101 17:18 17:22 97 17:24
104 18:28 18:32 97 18:34

Kynologové děkují
 Naše základní kynologická organizace č. 537 
Ostrava-Muglinov prováděla ve dnech 19.–22. 7.
na pozemku cvičiště u Kanczuckého ulice káce-
ní stromů. Jednalo se o topoly kanadské, které 
byly pro své stáří již nebezpečné. 
 Poděkovat bychom chtěli všem pomáhajícím 
členům i příznivcům naší organizace, dále čle-
nům SDH Heřmanice, zvláště rodině Kosových, 
kteří nám při kácení velkou měrou pomohli, a za 
finanční příspěvek na zapůjčení plošiny měst-
skému obvodu Slezská Ostrava.

Petr Svačinka
předseda organizace 

Zajímavá akce pro děti
 ZO kynologického svazu Muglinov pořádá 
30. srpna na cvičišti u Kanczuckého ulice od 14 
hodin zábavné odpoledne plné her a soutěží, ne-
bude chybět ukázka sportovní kynologie. 

 Mnohé z čtenářů historických publikací 
o Muglinovu, Heřmanicích a Kunčicích zaujaly 
nové znaky těchto obcí, které vytvořil Jan Tej-
kal, bydlící v Heřmanicích.
 Láska k historii podnítila Jana Tejkala ke 
studiu historie a filozofie na Univerzitě Kar-
lově v Praze, po absolutoriu této vysoké školy 
se věnuje od roku 1994 svobodnému povolání 
heraldika (znalce a tvůrce znaků) a vexilologa 
(znalce a tvůrce vlajek).
 
Pane Tejkale, jste autorem mnoha znaků obcí 
i krajů. Jak postupujete při tvorbě těchto 
symbolů?
Tvorba obecních symbolů je upravena zákonem 
o obcích, který v roce 1990 přiznal právo na 
znak a prapor pro obce bez statutu města úpl-
ně poprvé v dějinách české státnosti. Tím došlo 
k symbolickému zrovnoprávnění obcí s historic-
kými městy a městečky, která mají toto právo již 
několik staletí.
 Při tvorbě návrhů nových znaků vycházím 
ze starých pečetí a přihlížím k historickému vý-
voji dané lokality, což vyžaduje mnohdy takřka 
detektivní heraldické bádání, především v zem-
ských archivních fondech v Praze, Brně a Opa-
vě, ale i okresních archivech po celé republice. 
 Poté nastane jakoby technická fáze tvorby 
znaku – musí se nakreslit a připravit k tisku. 
K posouzení nových obecních symbolů se schá-
zí asi 4x ročně podvýbor pro heraldiku a vexi-
lologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Přihlíží hlavně k tomu, zda znak splňuje všechny 
náležitosti heraldické a ikonografické, a pokud 
tomu tak je, předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR znak schválí a obec jej může 
užívat. Osobně mám zkušenost asi se třemi stov-
kami nových návrhů znaků a vlajek.
 
Můžete být konkrétnější?

Vytvořil jsem například návrhy znaků a vlajek 
Libereckého a Moravskoslezského kraje a kra-
je Vysočina a jsem autorem symbolů pro obce 
především v našem regionu, ale i třeba na Jese-
nicku, jižní Moravě, Vysočině nebo v Čechách. 
S tvorbou znaků a praporů jsem začal na území 
našeho města, kde jsem připravil symboly pro 
některé městské obvody, například Radvanice 
a Bartovice, Nová Bělá, Ostrava-Jih a Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Velmi jsem si cenil mož-
nosti navrhnout prapor pro Slezskou Ostravu, 
to znamená obvod, ve kterém žiji. A z poslední 
doby mohu uvést snad kolekci znaků jednotli-
vých částí našeho městského obvodu.
 
Tím nejsou Vaše aktivity jistě vyčerpány, pu-
blikujete také v odborném tisku?
V současnosti představují těžiště mé práce pře-
devším samotné návrhy znaků a vlajek. Přispíval 
jsem však například do časopisu České vexilo-
logické společnosti nebo regionálního tisku 
a ilustroval jsem několik heraldických publikací 
předního českého sfragistika a heraldika Karla 
Müllera mapujících znaky obcí českého Těšín-
ska, Hlučínska nebo Jesenicka.
 
Odborníků – heraldiků, vytvářejících nové 
znaky, je v České republice velmi málo a ob-
cí, které ještě nemají svůj znak, tisíce. Vaše 
práce tedy jistě vyžaduje maximální pracovní 
úsilí…
Jistě jako i jiná zaměstnání, ale důležitá je pře-
devším odborná zdatnost spojená se znalostmi 
z různých vědních oborů. Kromě úsilí je však 
v mé práci i velká radost z tvorby a objevů no-
vých historických skutečností a snad i z toho, že 
vytvořené dílo může někoho potěšit….

Panu Tejkalovi přejeme mnoho úspěchů
v další práci. (míč)

Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Muglinově

Zahradní slavnost
 Mateřská škola Paprsek na Chrustově ulici 
zorganizovala 16. června v areálu restaurace 
Eden již tradiční Zahradní slavnost k příle-
žitosti Dne dětí. Děti měly možnost jezdit na 
ponících, skákat na skákacím hradu a na tram-
políně, tancovaly, zpívaly, plnily úkoly, jezdily 
na motokárách, vyhrávaly ceny v tombole a na 
kole štěstí. 
 Vydařenou akci finančně podpořilo statutár-
ní město Ostrava a restaurace Eden, věcnými 
cenami přispěly Ostravské vodárny a kanaliza-
ce a rodiče dětí z MŠ.
 Děkujeme všem dárcům a zaměstnancům 
mateřské školy za krásně prožité odpoledne.

Natália Gardošová
ředitelka MŠ

 Naše nejdelší dálnice má být hotova do kon-
ce roku 2010. Bude měřit 377 km a její délka již 
na území České republiky nebude překonána.
 Historie dálnice s označením D 1 má dlouhou 
historii, která ukazuje i na těžká období, jimiž 
tento stát prošel. Stavba dálnice byla schválena 
4. listopadu 1938 s cílem propojit Prahu a Pod-
karpatskou Rus. Původně mělo být vybudováno 
dálniční spojení Cheb – Jasina, které podle plánů 

Dálnice D 1 — nejdelší český dálniční tah Praha — Brno — Ostrava — Polsko

Heraldik Jan Tejkal je znám v celé republice

Záslužná práce letopisců

2010. Vznikne tak spojení tří největších českých 
měst. Je logické, aby toto spojení dostalo pouze 
jedno označení. Hotové dálniční úseky budou 
připojeny k dálnici D 1 a vznikne 376 km 664 m
dlouhé dálniční spojení mezi Prahou a hrani-
cí Polska. Určitě zajímavou informací budou 
vzdálenosti mezi Prahou a jednotlivými částmi 
Ostravska po uvedení dálnice D 1 do provozu:
Praha – Bílovec – 342 km

podnikatele Bati mělo procházet Zlínem. Druhá 
světová válka však práce zastavila a původní zá-
měr změnila. Výstavba dálnice D 1, jak ji známe 
dnes, začala v roce 1967. Souvislý dálniční úsek 
Praha – Brno byl dokončen 8. listopadu 1980. 
Úsek až k Vyškovu byl dokončen v roce 1992. 
Podle původních československých plánů měla 
dálnice D 1 vést přes Starý Hrozenkov na Slo-
vensko a končit na hranicích Ukrajiny. Od roku 
1996 nový plán počítá s tím, že D 1 bude končit 
u Lipníku nad Bečvou, kde bude plynule nava-
zovat na dálnici D 47 do Ostravy a do Polska.
 Stavba dálnice D 1 od Vyškova přes Kromě-
říž a Přerov byla zahájena v roce 2001 a do Lip-
níku nad Bečvou bude ukončena do konce roku 

Praha – Přívoz/Hlučínská – 362 km
Praha – odbočka na Chalupki – 370,5 km
Praha – Rudná – 353 km
Praha – Vrbice – 366  km
Praha – státní hranice – 377 km
 Protože dovolená rychlost na dálnici je zatím 
130 km, snadno spočítáme, za jak dlouho bude-
me v Praze. Karel Slíva

Ilustrační foto: archiv SON



 V rámci cyklu osobitě laděných koncertních 
večerů byl uspořádán v obřadní síni slezskoost-
ravské radnice 9. 5. 2006 pozoruhodný a velmi 
úspěšný autorský hudebně literární pořad vý-
značné ostravské osobnosti – PhDr. Ivo Stolaříka, 
nositele čestného doktorátu Ostravské univerzity, 
pod názvem „Po zarostlém chodníčku“. Jednot-
livé skladby klavírního cyklu téhož názvu v na-
hrávce význačného českého klavírního virtuosa 
Rudolfa Firkušného se střídaly se zasvěceným 
komentářem k Janáčkovu životu a dílu v před-
nesu autora pořadu spolu s moderátorem Pav-
lem Handlem. Program byl věnován též památce 
předčasně zesnulé básnířky Věry Stolaříkové, 
z jejíž cenné tvorby přednesla úvodem večera 
Marie Viková báseň „Život není fráze“.

Prof. Luděk Zenkl
 V dalších večerech koncertního cyklu ve slez-
skoostravské radnici vystoupili v pořadu ope-

 Výsledky letošní sezony potvrdily dlouhodo-
bou kvalitu mládežnické kopané v Heřmanicích. 
Po loňském postupu do krajské soutěže byl sta-
noven cíl starších i mladších žáků: umístění ve 
středu tabulky.
 Žáci překvapili dobrými výsledky celý re-
alizační tým. Po sezoně 2005–2006 obsadilo 
družstvo starších žáků pod vedením trenéra Ing.
Vlastimila Hudečka, Miloše Glozygy a Milana 
Klobušiaka třetí místo za postupujícím oddílem 
Polanky a družstvem z Nového Jičína.
 V sezoně 2005–2006 dosáhlo družstvo star-
ších žáků ještě jednoho výrazného úspěchu, kte-
rým bylo 2. místo v Poháru MěFS. Ve finálovém 
utkání se TJ Heřmanice utkaly s „A“ družstvem 
Poruby, hrajícím krajský přebor. Po vyrovnaném 
průběhu zvítězila Poruba 2:0.
 Po posledním zápase ukončil svou trenérskou 
činnost v TJ Heřmanice Ing.Vlastimil Hudeček. 
Mladší žáci v posledním utkání tohoto ročníku 
porazili oddíl Nového Jičína 3:1. V závěru sou-
těže se lepšili zápas od zápasu a stoupali tabul-
kou směrem nahoru. Díky poslednímu zápasu se 
posunuli na bronzovou příčku tabulky. Získali 
43 bodů při skóre 65:28. Trenéru Vladimíru Ja-
nákovi se podařilo vytvořit silný tým, jehož nej-
lepší žáci by měli vhodně 
doplnit v následující sezoně 
starší žáky s cílem pokračo-
vat v současných dobrých 
výkonech. Od příští sezony 
2006-2007 bude Vladimír 
Janák trenérem starších 
i mladších žáků.
 Po posledním domácím 
utkání této sezony bylo pro 
žáky připraveno občerst-
vení s předáním malých 
dárků. Této slavnostní udá-
losti se zúčastnil i místosta-
rosta MOb Slezská Ostrava 
p. Josef Burkovič, který 
žákům a trenérům oddílů 
blahopřál k dosaženým vý-

sledkům a za vedení obvodu předal upomínkové 
předměty.
 V TJ Heřmanicích dobře pracuje i oddíl ben-
jamínků, ve kterém jsou vychováváni nejmladší 
fotbalisté oddílu. Zde se aktivně zapojil s tre-
nérem Vladimírem Janákem a Ivou Janákovou 
i Rudolf Weiner, který povede v následující sezo-
ně tuto mládežnickou kategorii.
 Komentátorem mistrovských zápasů a celého 
slavnostního aktu ukončení sezony byl tradičně 
aktivní Dalibor Suchánek alias „Dalínek“.
 Vlastními odchovanci však není oddíl schopen 
pokrýt každoroční potřebu kvalitních hráčů. Proto 
vyzýváme nové zájemce o kopanou z řad neregis-
trovaných hráčů ročníků 1992 a mladších, aby se 
zapojili do práce oddílu TJ Heřmanice. Rovněž se 
obracíme na rodiče talentovaných hráčů, kteří mají 
své děti registrovány v nižších soutěžích a hrají 
kopanou společně se staršími žáky, aby přivedli 
své děti do Heřmanic a pokusili se je zapojit do 
krajské soutěže mládeže, kde si mohou porovnat 
své umění se žáky stejné věkové kategorie.
 Na fotografii jsou zachyceni starší žáci, kteří 
se zasloužili o uvedené výsledky.

Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
bývalý trenér družstva žáků TJ Heřmanice
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PhDr. I. Stolařík a P. Handl

Spolupráce hasičů z Kunčiček a z Kapišové
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 14. 9. 2006.

 Téměř k samozřejmosti životního stylu dnes 
patří turistika, která přináší odpočinek, pouče-
ní, vyžaduje tělesný výkon. Věnují se jí dospělí, 
mládež, rodiny s dětmi i senioři. Její rozvoj na-
stal na konci 19. století. Nejstarší turistický spo-
lek – Pohorská jednota Radhošť (PJR) – byl za-
ložen ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1884, 
později měl pobočku v Ostravě. První odbor 
Klubu českých turistů (KČT) v Ostravě byl za-
ložen v roce 1889. K mnoha osobnostem, které 
tehdy význam turistiky rozpoznaly, patřil Adolf 
Podroužek, občan Slezské Ostravy (tehdy Pol-
ské). Jeho společenské, tělovýchovné a turis-
tické aktivity zaslouží připomenutí. Narodil se
1. 11. 1871 v Napajedlech, vystudoval elektro-
technickou školu a v roce 1895 nastoupil do za-
městnání v arcibiskupských železárnách ve Frýd-
lantě nad Ostravicí. Za dva roky přešel do Ostravy 
k důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova, 
kde pracoval až do svého penzionování v roce 
1933. V Polské Ostravě bydlel i s rodinou na ulici 
Na Závadě a Hradní. Jako turistický nadšenec se 
zapojil při studiích v Brně do průzkumu přitažlivé 
oblasti Moravského krasu a přičinil se o vybudo-
vání jedné z prvních turistických chat na Moravě 
u propasti Macocha.
 Po příchodu do Ostravy se věnoval organizo-
vání činností v oblastech kulturní, knihovnické, 
přednáškové, výstavní, okrášlovací, fotografic-
ké, technické, nejvíce však turistické a lyžařské. 
V roce 1897 byl jednatelem PJR a po IV. sjezdu 
KČT v Ostravě zakladatelem prvního odboru 
KČT v Ostravě v roce 1899.
 V roce 1903 vydal s K. Fadrusem českého 
„Průvodce po Moravské Ostravě a okolí“ a tehdy 
nejlepší lyžařskou učebnici „Jízda na lyžích“. Byl 
také prvním propagátorem tohoto sportu v Bes-
kydech, který sám provozoval do vysokého stáří. 

V roce 1907 spolu s Antonínem Panicem se za-
sloužil o výstavbu první chaty Klubu českých tu-
ristů v Beskydech na Ondřejníku. Připomínám, že 
v roce 2007 oslavíme 100 let její služby turistice. 
V roce 1914 uspořádal první české veřejné lyžař-
ské závody na Ondřejníku. Byl členem bruslař-
ského a veslařského spolku Lučina a v roce 1910 
založil SK Lučina, zejména pro ostravské občany, 
kde byl předsedou až do roku 1921, a poté jmeno-
ván čestným členem.
 Po roce 1918 se zasloužil o navázání přátel-
ských styků se slovenskými turisty a výsledkem 
bylo zřízení první stanice KČST na Slovensku 
v Kelčově a později zřízení další turistické chaty 
– Masarykovy poblíž Bumbálky.
 V roce 1920 po vzniku turistické „Župy pobe-
skydské“, sdružující odbory KČST z oblasti Ost-
ravska a Beskyd, byl do roku 1929 jejím předse-
dou s vlivem v celé oblasti.
 Za své zásluhy o výstavbu chaty na Ondřej-
níku a založení frýdlantského odboru KČST byl 
jmenován jeho čestným členem. Mimo to byl 
předsedou českého rádioklubu v Ostravě se záslu-
hami o zřízení ostravské vysílací stanice.
 Těžce se smiřoval s okupací v roce 1939. Oče-
kávaného osvobození se pro srdeční slabost nedo-
žil, zemřel 20. 1. 1945. Pohřben byl na původním 
ostravském hřbitově v Mariánských Horách, který 
byl zlikvidován, takže nelze jeho památku uctít.
 Po Adolfu Podroužkovi nese pojmenování 
jedna z hlavních obytných ulic 7. porubského ob-
vodu.
 KČT, oblast Moravskoslezská, navrhuje zří-
dit tomuto významnému člověku pamětní desku 
a vyjádřit tak poděkování za jeho zásluhy o kul-
turní, tělovýchovný a turistický rozvoj Ostravy 
a okolí. Mgr. Jan Sládek

Klub českých turistů

Adolf Podroužek — občan Slezské Ostravy

Zástupci městského obvodu Slezská Ostrava ocenili 
úspěchy mládežnické kopané v Heřmanicích

Citáty k zamyšlení
-  Nikdy neupozorňujte lidi na jejich chyby, ne-

vypořádají se s nimi, ale s Vámi — což je 
jednodušší, obzvláště mají-li moc.

-  Každý udělá v životě chybu, ale hloupý v ní 
setrvá dál.

-  Kdo nic nedělá, nic nepokazí, a navíc — když 
to umí, tak je slavný.

Vybral Ing. Jiří Šárek

Fotoreportáž z Kunčiček
 Od druhé poloviny července probíhá v Kunčičkách rekonstrukce trati a železničního přejezdu 
u Škrobálkovy ulice. Tato akce je součástí elektrifikace tratě mezi Hlavním nádražím v Ostravě a 
nádražím v Kunčicích.

 V rámci dohody uzavřené v roce 2003 s hasiči 
z Kapišové se členové SDH z Kunčiček zúčastni-
li ve dnech 21. až 23. července v této východoslo-
venské obci soutěže v požárním útoku. V tomto 
klání bojovalo 11 hasičských družstev a naši čle-
nové se v tak silné konkurenci opravdu vyzname-
nali a obsadili 2. místo, přičemž v předchozích 
třech ročnících jim patřila místa první. 
 Našim slovenským přátelům – hasičům by-

chom chtěli poděkovat za vřelé přijetí a za uspo-
řádání celodenního výletu do Vojenského muzea 
ve Svidníku a na Dukelský průsmyk.
Družstvo hasičů z Kapišové nám oplatí návštěvu 
v příštím měsíci a v sobotu 23. září u hasičské 
zbrojnice v Kunčičkách bude zápolit od 15 ho-
din spolu s ostatními v soutěži v požárním úto-
ku. Zveme k účasti širokou veřejnost.

Mojmír Švajda, starosta SDH Kunčičky 

Hasiči z Kunčiček v Kapišové Foto: B. Jajcaj

Pozoruhodné koncerty v radnici
retních a muzikálových melodií přední sólisté 
operety Národního divadla moravskoslezského 
Olga Bezačinská, Eva Zbrožková, Václav Morys 
a Miroslav Urbánek za klavírního doprovodu Jiří-
ho Šimáčka a v posledním, červnovém „Hudebně 
literárním večeru“ vedle zkušené Marie Vikové 
prokázali svůj mimořádný talent mladí umělci 
– varhanice Lucie Gospošová, houslista Petr Gra-
bovský, klavírista Alexandr Starý. 
 V tomto pořadu zazněla ve své premiéře sklad-
ba ostravského rodáka, významného českého hu-
debního skladatele Jiřího Matyse, „To laštovka 
jaro odnáší“ na verše staré čínské poezie, ve které 
spolu s Marií Vikovou účinkovala flétnistka Eva 
Dostálová, členka Janáčkovy filharmonie Ostra-
va. Všechny koncerty provázel výstižně, vtipně 
a zasvěceně moderátor Pavel Handl.
 Koncertní cyklus, který pořádá městský ob-
vod Slezská Ostrava pod záštitou pana starosty 
a podpořilo jej svým kulturním grantem také sta-
tutární město Ostrava, probíhá v letošním roce už 
poosmé. Ve zbývajících měsících roku 2006 zde 
vystoupí ještě řada významných umělců. V rámci 
Svatováclavského festivalu to bude přední soubor 
z oboru interpretace staré hudby Collegium maria-
num z Prahy, vedený Janou Semerádovou, se só-
listou světového věhlasu – švýcarským kontrate-
noristou Alexem Potterem. V dalších pořadech to 
budou stejně významní umělci z Helsinek – violon-
cellistka Viktorie Jaglingová a klavírista Viktor 
Šestopal, nebo profesoři Conservatorio Stefani 
z italských Benátek. Doc. Mgr. Jan Hališka 

TJ Gymnázium Hladnov, oddíl basketba-
lu, bude přijímat během měsíce září nové 
členy - chlapce od devíti let. Nábor bude 
probíhat každé úterý a čtvrtek od 16.00 
do 17.30 hodin v tělocvičně VŠB na Hlad-
novské ulici 18 ve Slezské Ostravě.
Bližší informace podá Ing. Stehlík, tel. č. 
603 217 426.


