
Součástí akce byl i druhý ročník me-
zinárodní kuchařské soutěže ve vaření 
kotlíkového bigosu, kterého se zúčast-
nilo šest družstev z Česka a Polska.

Vítězným týmem se nakonec sta-
la jak u poroty, tak u diváků Polska 
Akademia Sztuki Kulinarnej. Druhé 
místo porota přisoudila kuchařům 
z Gastro Morava Přerov, třetí příčku 
obsadili kuchaři z Jaškovské krčmy. 

Po celý den probíhaly v areálu Slez-
skoostravského hradu soutěže pro 
děti, které se tentokrát nesly v duchu 
čarodějnické cesty, na které malí plni-
li jednotlivé soutěžní disciplíny. Své 
umění zde předvedli například žáci 
Základní umělecké školy E. Runda ze 
Slezské Ostravy nebo školáci ze Zá-
kladní školy Chrustova. 

V 17 hodin se na pódiu objevil 
zpěvák Bohuš Matuš, který zazpíval 
hity známé i méně známé. „Nejraději 
mám Waldemara Matušku,“ prozradil 
Matuš a ihned vypálil jeden z hitů to-
hoto nestora české pop music. 

Kolem sedmé hodiny večer vjely na 
nádvoří hradu dvě dodávky, které oka-
mžitě upoutaly pozornost přítomných. 
Ve žlutém klobouku, žlutém oděvu 
a s velkými náušnicemi se objevil Dan 
Nekonečný, kterého přivítal starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Mašta-
líř. (další foto na str. 4)  (sy)

VítězstVí / Na snímku člen vítězného 
polského týmu Akademia sztuki Kulinar-
nej se svým bigosem. 

Foto/Marie stypková

Ročník XVI / červenec 2008 / zdarma

Den Slezské na hradě se vydařil
Slezská Ostrava / Letošní Den Slezské, který se konal 24. května, se vyda-
řil. Na Slezskoostravský hrad, kde se akce již tradičně konala, zavítalo 
na čtyři tisíce návštěvníků. Když se odpoledne ukázalo i tolik očekávané 
sluníčko, k dobré náladě už opravdu nic nechybělo. 

Svatý Prokop a Jan Hus
Začátek prázdnin byl v minulosti 

ve Slezské Ostravě ve znamení dvou 
slavností. 4. července to byla pro-
kopská slavnost na počest patrona 
horníků sv. Prokopa a o den později 
se zapalovaly hranice k uctění upále-
ní Mistra Jana Husa. 

V den prokopské slavnosti se os-
travští horníci shromažďovali na ná-
dvoří šachet, která byla vyzdobena 
květinami a hornickými emblémy. 
Také horníci byli oblečeni ve slav-
nostních uniformách – černých per-
kytlích a kalhotách s koženým flekem 
připevněným na opasku s přezkou 
ozdobenou hornickým znakem (zkří-
ženými kladívky), na hlavách s černou 
čákou a barevným fedrpušem, podle 
toho, kterému těžařstvu šachta nále-
žela, v ruce s hornickou holí – kylof-
kem. Seřadili se do čtyřstupů a v čele 
s hudbou a praporem odcházeli na 
seřadiště. Ta byla střídavě na Morav-
ské či Slezské Ostravě. Odtud se ubíral 
společný průvod na hlavní náměstí 
v Moravské Ostravě, kde se konala 
polní mše. V čele průvodu šel nebo 
později jel na koni velitel přehlídky. 
Po mši se horníci seřadili k defilé. Po 
jeho skončení se sice rozešli do svých 
domovů, slavnosti však pokračovaly 
odpoledne v jednotlivých šachtách, 
kde byli na účet dolu všichni pohoštěni 
párkem a pivem, někde také gulášem, 
museli však být ve slavnostní unifor-
mě. Ve Slezské Ostravě byla velmi 
oblíbena slavnost Wilczkova těžířstva 
v hostinci „Pod dubem“. Po 1. světové 
válce prokopské slavnosti definitiv-
ně zanikly a už nikdy se neobnovily.

Druhá slavnost k uctění Mistra Jana 
Husa se konala od počátku 20. století 
na různých místech Ostravy. Prosla-
vená byla slavnost v Hrušově, kde se 
na řece Odře zapalovala ve večerních 
hodinách velká vatra. Slavnost byla 
velice oblíbená a hojně navštěvována. 
Po 2. světové válce však zanikly i tyto 
slavnosti a ohně se na počest Jana 
Husa již nikde nezapalovaly. Na řece 
Odře dohořela poslední ohnivá hrani-
ce v červenci 1948.  

PhDr. Miriam Prokešová 

editorial
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Pane starosto, v poslední době se 
slova jako topivo a odpad, které by 
se měly skladovat v Heřmanicích, 
skloňují ve všech pádech. Vy proti 
meziskladu otevřeně vystupujete. 
Můžete našim občanům vysvětlit, 
o co vlastně jde?

Sdružení Čistá Ostrava hovoří 
o palivu, ale my se po konzulta-
cích s některými odborníky do-
mníváme, že se jedná o nebez-
pečný odpad. A zatím si myslíme, 
že nám pracovníci sdružení Čistá 
Ostrava řádně nevysvětlili, jestli 
se jedná o nebezpečný odpad nebo 
o palivo.

Vy jste naznačil, že byste za sto 
milionů korun byli ochotni souhla-
sit s meziskladem. Je to tak? 

Obvod Heřmanice je obvod, který 
se začal velmi dobře rozvíjet zhru-
ba posledních deset let. Staví se tam 
sto třicet bytových jednotek a my 
jsme tam opravili domy zhruba za 
sto milionů korun. Jde nám o to, že 
tento obvod byl dlouhodobě zane-
dbáván a tamní kanalizace je v kri-
tickém stavu. Kanalizaci slibujeme 
občanům už více než dvanáct let, 
ale město Ostrava na ni nemá pení-
ze. Jsem přesvědčen o tom, že by to 
byla jakási kompenzace. I ze strany 
představitelů sdružení Čistá Ostrava 
přímo zaznělo, že budou chtít dospět 
k jistému konsenzu. Já jsem si přesně 
tato slova zapsal.

Před necelým rokem řekl ministr 
průmyslu a obchodu Martin Říman, 

že takzvané alternativní palivo, kte-
ré se pak bude spalovat na několika 
místech, se bude vyrábět přímo na 
místě. Co vy na to?

O žádném meziskladu tehdy ne-
byla vůbec žádná řeč. Najednou ten 
mezisklad tady je. 

V minulých dnech proto navštívili 
mí místostarostové Hana Heráková 
a Radim Šlachta ministra Římana 
a ten jim v souvislosti se stavbou me-
ziskladu přislíbil, že stavba kanali-
zace v Heřmanicích bude upřednost-
něna před všemi ostatními stavbami. 
Zdá se tedy, že oněch sto milionů 
korun dostaneme. Ale v této chvíli 
už raději nic neřeknu, abych to ne-
zakřikl. 

Marie stypková

Jsem přesvědčen, že jde o nebezpečný odpad,“ 
říká starosta Ing. Antonín Maštalíř

Ropný odpad z největší staré ekolo-
gické zátěže v Ostravě smíchaný s ne-
hašeným vápnem a uhelným prachem, 
to je látka nazvaná TPS-NOLO, která 
se bude skladovat a domíchávat v are-
álu bývalého Dolu Heřmanice. Odtud 
se bude dopravovat do elektráren a ce-
mentáren ke spálení. Slezskoostravští jí 
odmítají říkat palivo, nazývají ji nebez-
pečným odpadem. To především zazní-
valo od odborníků na mimořádném za-
stupitelstvu, které se konalo 29. května.

Podle Wandy Wojnarové, konzultant-
ky v oblasti metalurgie, paliv a nakládá-
ní s odpady, nedojde pouhým spojením 
kalu z lagun s páleným vápnem k likvida-
ci nebezpečných látek. Výhrady má také 
vedoucí centra ekologických technologií 
VŠB-TU Ostrava Karel Obroučka. „Mně 
na tom vadí to, že hrozí, že se to nepro-
dá jako takzvané palivo a že doba skla-
dování bude donekonečna,“ zdůraznil.

Manažerka projektu s názvem Ná-
pravná opatření Laguny Ostrava ze 

Sdružení Čistá Ostrava Alena Orlíko-
vá ale tvrdí, že na palivo TPS-NOLO 1 
je vydán platný certifikát. 

Obyvatelé Heřmanic, kteří žijí jen pár 
stovek metrů od budoucího meziskladu, 
těmto tvrzením nevěří a obávají se pra-
chu a zhoršeného životní prostředí. 

„Co vám na to mám říct, je to smutné,“ 
komentoval záměry jeden z heřmanic-
kých občanů a dodal, že si nedělá žádné 
iluze. „Stejně si tady mocipáni postaví 
to, co se jim líbí. Za vším jsou peníze,“ 
dodal rezignovaně. Celá záležitost je o to 
smutnější, že v oblasti bývalého dolu vy-
růstá i patnáct nových bytových domů. 

„Náš obvod se chce rozvíjet, a ne být 
jen skladištěm ekologických problémů 

města. Jestli bude mezisklad materiálu 
z lagun v Heřmanicích, chceme kom-
penzace,“ nechal se už několikrát slyšet 
starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř, který je připraven nejen za 
heřmanické občany bojovat. „Už více 
než deset let se marně snažíme vybudo-
vat v místní části Heřmanice kanalizaci. 
Ta stojí minimálně sto milionů korun,“ 
nastínil možnost kompenzací starosta.

Přesný termín, kdy se začne na Důl 
Heřmanice palivo z ropných lagun do-
vážet, není schopen v tuto chvíli nikdo 
říct. Daleko jistější je, kdy by to celé 
mělo skončit. Vláda dala sdružení Čis-
tá Ostrava na likvidaci lagun čas do 
konce roku 2010. (sy)

Bude v Heřmanicích odpad z ropných lagun?
Slezská Ostrava / „Nechceme na svém území nebezpečný odpad,“ to je 
vzkaz občanů i zastupitelů Slezské Ostravy likvidátorům bývalých rop-
ných lagun Ostramo. Ti chtějí v jejich městském obvodu zřídit mezisklad 
vytěženého odpadu. 

Řidiči, pozor
Antošovice, Koblov / Řidiči, kteří 
využívají silnici III. třídy Anto-
šovická se musejí připravit na 
jistá omezení. 

Silnice, která patří pod správu 
silnic Moravskoslezského kraje, 
se bude v úseku od dolu Koblov 
po Chalupovu ulicici na konci An-
tošovic opravovat. 

„Oprava bude spočívat v odfré-
zování stávajícího živičného po-
vrchu vozovky a položení nového 
živičného povrchu. Součástí těch-
to prací budou lokální vysprávky 
propadlých částí vozovky. Doba 
trvání prací je předpokládána na 
dva až tři týdny,“ řekl Ing. Lukáš 
Sýkora ze slezskoostravské radni-
ce.  (sy) 

Vážení a milí občané,
přicházejí prázdniny a mnozí z nás 
se brzy rozjedou za zaslouženým od-
počinkem. Vedení městského obvo-
du Slezská Ostrava vám všem proto 
přeje příjemné chvíle strávené všude 
tam, kde si odpočinete. 

Také Slezskoostravské noviny se 
chystají dát si v srpnu pohov. Koncem 
srpna se k vám vrátí, a to v poněkud 
odlišné podobě. Na osmi stranách 
vám chceme přinášet mnohem více in-
formací a zajímavostí, přivítáme také 
vaše postřehy a nápady. Držte nám 
palce, aby se vám nové noviny líbily. 

vedení ÚMOb slezská Ostrava



Výstava je připravena ze sbírek 
Muzea architektury ve Vratislavi 
a doplněna o exponáty Ostravské-
ho muzea. Představuje tak i několik 
pohledů zachycujících podobu Mo-
ravské Ostravy v 19. století. Řada 
vystavených rytin pochází ze zná-
mých nakladatelství a knižních děl, 
jakým je například Světová kronika 
Hanse Schedela z 15. století. Cílem 
Slezské galerie je začlenit historic-
kou budovu radnice Slezské Ostra-
vy mezi kulturní lokality Ostravska. 
Nová galerie výtvarného umění, 
umístěná v suterénu radniční budo-
vy, se bude zaměřovat především na 

architekturu, na kterou se doposud 
přímo nespecializuje žádná ostrav-
ská galerie.

Rozloha galerie je 330 metrů čtve-
rečních, výstavní plochy představují 
100 až 120 běžných metrů. Otevřena 
je od úterý do pátku vždy od 10 do  
18 hodin a o víkendech pak do 16 ho-
din. 

Autorem úprav a interiéru je Ing. 
arch. Tadeáš Goryczka. První návrhy 
výstavních prostor vznikly na sklon-
ku roku 2006. Realizace díla probíha-
la částečně v roce 2007 a byla dokon-
čena v květnu 2008. Úpravy provedla 
společnost EKOFAS.  

Městský obvod pamatoval při 
provádění stavebních úprav také 
na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Galerie je vybavena bezbariéro-
vým WC a je přístupná těmto oso-
bám samostatným bezbariérovým 
vchodem, samozřejmostí jsou vy-
hrazená parkovací stání. 

Marie stypková
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Městská policie 
Muži vypáčili 
vrata z garáže 
Slezská Ostrava / 
Na skupinku čtyř 
mužů, kteří vezli 
na vozíku kovo-
vá vrata, narazili městští strážníci 
10. května. Jakmile je muži spatři-
li, dva z nich se dali na útěk. Dva 
muže se podařilo hlídce zadržet. 
Muži uvedli, že kovová vrata vy-
páčili z opuštěné garáže a nyní je 
chtějí zpeněžit ve sběrně druhot-
ných surovin. Při ověřování totož-
nosti mužů vyšlo najevo, že jeden 
z nich byl již za drobnou krádež 
v minulosti trestán, proto byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, 
která si událost převzala z důvodu 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže.

Bývalý přítel se dožadoval 
vstupu do bytu
Hrušov / Přes centrum tísňového 
volání se na městské strážníky ob-
rátila v druhé polovině května mla-
dá žena z Hrušova. Stěžovala si, že 
ji obtěžuje její bývalý přítel, který 
se notně opilý dožaduje vstupu do 
jejího bytu. Vzhledem k tomu, že 
se v době příchodu hlídky MP na 
místě nikdo nenacházel, byla žena 
poučena o dalším postupu. 

Nacházíme je na trávě či na 
chodníku
Slezská Ostrava / Vysvitlo sluníč-
ko, oteplilo se a občané našeho 
města si rádi odpočinou v trávě. Na 
tom není nic špatného, pokud se 
nejedná o osoby, které budí veřejné 
pohoršení. 
Jde totiž většinou o osoby podna-
pilé, které znečišťují veřejné pro-
stranství odhozenými láhvemi. 
„Může však také jít o diabetika 
nebo o osobu, která je nemocná 
a trpí například epileptickými zá-
chvaty. Strážníci jsou proškolováni 
ze zdravotního minima, aby moh-
li lépe rozpoznat, o jaký případ se 
jedná.
Hlídky MP jsou pak vysílány vět-
šinou na základě oznámení občanů 
k těmto osobám a je na jejich zhod-
nocení situace, co s takovou oso-
bou udělají. Pokud se jedná o silně 
podnapilého jedince neschopného 
chůze ani komunikace, je potře-
ba přivolat lékaře, který rozhodne 
o převozu na protialkoholní záchyt-
nou stanici. Jestliže je osoba schop-
na sama z místa odejít, strážníci ji 
poučí a vyzvou, aby uklidila ne-
pořádek, který způsobila,“ popsala 
mluvčí slezskoostravských stráž-
níků a dodala, že během minulého 
víkendu došlo k deseti událostem, 
kdy strážníci narazili jak na opi-
lé muže, tak ženy. Všichni leželi 
v trávě nebo na chodníku,“ zdůraz-
nila mluvčí. 

Městská policie Ostrava zajiš-
ťovala veřejný pořádek na spor-
tovně kulturních akcích, které se 
pořádaly ve Slezské Ostravě.
Fotbalová utkání 1. Gambrinus ligy 
na stadionu Bazaly:
3. 5. 2008 FC-Baník Ostrava – SK 
Kladno,
17. 5. 2008 FC Baník Ostrava–Bo-
hemians 1905.

(red)

ZAŽEHNUTÍ / Slezskou galerii slavnostně zažehli starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř (vlevo), generální konzul Polské republiky v Ostravě Jerzy Kronhold (upro-
střed) a honorární konzul Ruska v Ostravě Aleš Zedník.  Foto/Marie Stypková

KRAsAVCI / V areálu společnosti Fuchs 
Oil v Ostravě-Kunčicích byly vystaveny 
skutečné motoristické kousky. Projížďku 
v některých z aut zhatil jen nepřestávají-
cí déšť, který byl zřejmě jediným kazem 
celé akce. 

Foto/Marie stypková

Radnice otevřela Slezskou galerii  
výstavou grafiky evropských měst
Slezská Ostrava / Výstavou grafik evropských měst zahájila svůj provoz 
Slezská galerie, která vznikla v suterénu slezskoostravské radnice. Expo-
zice nazvaná Evropská města v grafice od 15. do 19. století představuje na 
120 rytinách na 90 měst vyobrazených na panoramatických pohledech, 
plánech a leteckých pohledech.

Galerii zdobí původní 
pohon z věžních hodin

Slezská Ostrava / V nové výstavní síni Slezské galerie je instalován pů-
vodní pohon z věžních hodin slezskoostravské radnice, který byl zhruba 
před deseti lety nahrazen novým elektronickým systémem. 

Protože by byla škoda, aby tento vzácný stroj zůstal ve věži, rozhodlo se 
vedení radnice k celkové repasi s uvedením do původního stavu a předvést ho 
naší široké veřejnosti v nové galerii. Prací se ujala firma IMPULS B s majite-
li Jiřím a Martinem Bachany. „Stroj 
pochází z roku 1962 a vyrobil ho 
Okresní průmyslový podnik Vyškov. 
Je to klasická mechanika s odbíjením 
času, a to po čtvrthodinách. Chod 
fasádních číselníků byl řízen pomocí 
tyčových rozvodů,“ řekl Jiří Bachan. 

Původní věžní hodiny fungovaly 
díky tomuto stroji až do roku 2000, 
kdy byl nahrazen elektronickými ho-
dinami včetně zvonkohry. Padesát ti-
síc korun tehdy radnici pro tyto účely 
věnovala akciová společnost Švec, 
dalších sto tisíc korun šlo z kasy slez-
skoostravské radnice.  (sy)

Nedevastujte domy,
jiné nedostanete… 
Hrušov / Tak jak to už u této komise bývá zvykem, i tentokrát se sešli její 
členové na svém zasedání. Komise životního prostředí (KŽP) si tentokrát  
posvítila na lokalitu v Hrušově-Liščině. Přímo na místě provedla kontro-
lu, při které mapovala stav bytového fondu a nepovolené skládky. 

Vzhledem k tomu, že všechny domy 
(kromě č. 2 v ul. Na Liščině) i pozem-
ky jsou v majetku RPG RE Byty, 
s.r.o., bylo výjezdní zasedání konáno 
za účasti zodpovědných zástupců této 
společnosti. 

Po pochůzce zúčastnění konstato-
vali, že se stav veřejných ploch v této 
oblasti zlepšil. Nepovolená skládka 
byla prakticky jen před domem na 
Žalmanově 11. Některé domy ovšem 
vykazovaly značnou devastaci.

K této záležitosti zástupce vlastníka 
domů a pozemků – RPG RE Byty –  
pan Peter Žuffa sdělil, že kosení 
ploch bude zahájeno začátkem června 
a nepovolená skládka bude uklizena 
v nejbližší době.

„Je třeba zdůraznit, že domy v této 
lokalitě jsou neustále devastovány. 

Budou-li nájemníci těchto domů po-
kračovat v jejich ničení, bude vlastník 
– RPG – nucen postupně tyto domy 
demolovat – tak jako například dům 
na Borodinově ulici 8. Náhradní uby-
tování není! 

Je proto na nájemnících, jak se bu-
dou v tomto směru chovat. Neustá-
lou devastaci střech, oken, dveří, zdí 
a podobně není možné stále trpět,“ 
zdůraznil Ing. Jiří Šárek, předseda 
KŽP, s tím, že pro nepřizpůsobivé 
nájemníky jsou připraveny zvláštní 
domy „kontejnerového typu“. 

Zástupce vlastníka bytů nabídl 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
spolupráci na řešení problémů v loka-
litě Liščina i ve věci projektu na zís-
kání dotací na regenerace bytového 
fondu.  (jš)

Slezská Ostrava / Den otevřených 
dveří pořádala 21. května němec-
ká společnost Fuchs Oil, která má 
jednu ze svých poboček ve Ostravě- 
-Kunčicích. Společnost, která byla 
založena před 77 lety v Mannheimu, 
působí v České republice sedmnáct 
let a zabývá se výrobou olejů a ma-
ziv pro všechny oblasti použití. 

Na zajímavou akci, na které byly 
k vidění různé typy motorových vozi-
del, zavítal i starosta slezskoostravské 
radnice Antonín Maštalíř. „Jsem rád, 
že tato firma našla u nás pěkné místo. 
Spolupráce s ní je na vysoké úrovni. 

Věřím, že jednou zmizí z této lokality 
i ostudný zámek a celá Frýdecká ulice 
bude atraktivní, i když ryze komerč-
ní,“ řekl starosta a zástupcům spo-
lečnosti nabídl pomoc při jakýchkoli 
problémech. (sy)

Fuchs Oil otevřela brány veřejnosti

Citáty slavných a chytrých 
-  Hněv je krátké šílenství – Horatius
-  Žádný strom neroste do nebe – české přísloví
-  Slova hýbají – příklady táhnou – latinské přísloví
-  Nadutost utěšuje slabé – L.C. de Vauvenargues
-  Genialita - procento inspirace a devadesát devět procent potu!! – 
 Thomas Alva Edison
-  Časem starosti slábnou – moudrosti starého Říma!!

UNIKÁt / Původní pohon z věžních 
hodin je jedním z nejobdivovanějších 
kousků slezské galerie.

Foto/Marie stypková



Děti si pak prohlédly školičku a po 
výborném obědě si zazpívaly při ky-
taře. 

Tím však výlet neskončil. Děti pokra-
čovaly za dobrodružstvím do Vyškova, 
kde navštívily Dinopark. Tam se pochopi-

telně dozvěděly všechno možné o vzniku 
a životě dinosaurů, projely se i Dinoex-
presem a vyfotily se s obrovskými dino-
saury. Poté se chlapci a děvčata na chvi-
ličku proměnili v archeology a za pomoci 
lopatek a smetáčků vyhledávali v písko-

višti kostru dinosaura. Na závěr prohlíd-
ky dinosauřího lesa děti dostaly kouzelné 
brýle, se kterými vstoupily do kina a pří-
běh ze života Druhohor se rázem změ-
nil v úžasný krátký film v podobě 3D .

Na památku tohoto výletu si děti 
odvážely domů hračku dinosaura.

Pak už nezbývalo než nasednout do 
autobusu a s krásnými zážitky se vrá-
tit zpět do Ostravy, domů k rodičům. 
 kolektiv MŠ Keramická. 
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„Vracel jsem se z práce domů a na 
silnici před mostem nedaleko Karoli-
ny jsem si všiml, že na cestě leží pe-
něženka. Místo jsem přejel, ale pak mi 
to nedalo a já se vrátil. Říkal jsem si, 
že někdo by mohl postrádat třeba do-
klady, což nikomu nepřeji,“ popisuje 
šestatřicetiletý Martin Konečný, který 
poté do peněženky nahlédl a zjistil, že 
jsou v ní nejen doklady, ale také 250 
korun. „Z vašich Slezskoostravských 
novin jsem věděl, že nalezené věci se 
vracejí na úřad, proto jsem zamířil 
k vám,“ dodal sympatický muž, kte-
rý pobírá částečný invalidní důchod 
a pracuje v chráněných dílnách. Jeho 
manželka je na mateřské a měsíční 

příjem čtyřčlenné rodiny činí dvacet 
tisíc korun. „Nám to ke štěstí úplně 
stačí,“ dodal pan Martin, jehož ná-
vštěva na radnici vyvolala u úředníků 
opravdový šok. Když totiž peněženku 
důkladněji prohledali, zjistili, že kro-
mě dokladů a oněch dvě stě padesáti 
korun je v zadní kapse dalších dvacet 
tisíc korun. 

„Byl to opravdu zážitek, který se 
nestává každý den. Navíc z pana Ko-
nečného čiší opravdové člověčenství 
a pozitivní energie, což se okamžitě 
odrazilo na dobré náladě celé rad-
nice,“ řekl vedoucí civilněprávních 
činností odboru vnitřních věcí Karel 
Kosmák a dodal: „Když se u nás ob-

čas objeví nějaká peněženka, tak je 
většinou hodně opotřebovaná a zcela 
prázdná.“ 

Největší radost měl pochopitelně 
majitel peněženky Petr Sýkora. „Je to 
naprosto neuvěřitelný příběh. V du-
chu jsem si přál, aby se mi vrátily as-
poň doklady. V to, že by se mi ale vrá-
tily peníze, jsem určitě nevěřil. Když 
mi pak zavolali z radnice, moje radost 
byla obrovská. Před neskonale laska-
vým činem pana Konečného opravdu 
smekám,“ řekl Sýkora. 

S panem Konečným se krátce nato 
sešel starosta městského obvodu Slez-
ská Ostrava Antonín Maštalíř, který 
mu za jeho čin předal symbolické dár-
ky města. „Všichni máme z takových 
lidí obrovskou radost a jsme rádi, že 
takoví lidé žijí v našem obvodu. To, 
co by mělo být samozřejmostí, bohu-
žel považujeme v dnešní době spíše 
za zázrak,“ zhodnotil starosta.

Našel dvacet tisíc! …a vrátil je!?
Slezská Ostrava / O velkém štěstí může mluvit Petr Sýkora z Ostravy. Před 
nedávnem mu z auta vypadla peněženka s doklady a dvaceti tisíci koru-
nami, které chvíli před tím vybral z banky. Peněženka nakonec skončila 
v rukou poctivého nálezce. Úředníci městského obvodu Slezská Ostrava, 
kteří ji přebírali, říkají, že se s podobným případem snad ještě nesetkali.

ZASLOUŽENĚ / Martina Konečného si pozval na radnici starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř, aby mu za jeho čin poděkoval. Dárek mu předal také tajemník 
úřadu Gustav Kuchař (vpravo).  Foto/Marie Stypková

Jarní akademie  
se žáčkům vydařila
Muglinov / Velice zdařilou Jarní akademii připravili v Základní škole 
Pěší v Ostravě-Muglinově. 

Slavnostní akce se uskutečnila v tělocvičně školy ve středu 14. května. 
Početnému publiku z řad rodičů představili žáci milý a umělecky vyvážený 
kulturní program, který nacvičili pod vedením svých vyučujících. „Pásmo 
písní, tanců, poezie, dramatického umění i lehké recese navodilo u všech 
přítomných příjemnou, uvolněnou náladu a bylo opravdovou oslavou jara,“ 
zhodnotil ředitel školy František Vrána s tím, že v programu vystoupilo cel-
kem 150 žáků a žákyň školy. „Musím říci, že všichni se skvěle bavili,“ dodal 
ředitel. Doplnil, že celé osazenstvo školy mělo radost z návštěvy místosta-
rosty Slezské Ostravy Radima Šlachty, který se přišel podíval na akademii 
se svou rodinou.  (red)

Nejmenší navštívili Dinopark
Muglinov / Své brněnské kamarády v nádherné vesničce Nebovidy na-
vštívily v květnu děti z Mateřské školy Keramická v Muglinově. Míst-
ní starosta pan Milan Mojžíš dětem ukázal koňské stáje, povyprávěl jim 
o osudech koníčků, o které se on sám s pomocí místních obyvatel stará.

Slezská Ostrava / Oslavit Den dětí 
do rekreačního střediska Hadinka 
jezdí každým rokem malí klienti 
Dětského domova Na Vizině. 

Ani letos tomu nebylo jinak. Na děti 
tentokrát čekalo kromě jiného tajemno. 
Hned po příjezdu na Hadinku si děti po-
šmákly na řízku s bramborovým salátem 
a krátce nato si začaly starší z nich při-
pravovat ohniště a dřevo na večerní opé-

kání buřtů. Menší děti malovaly křídou 
na asfalt a vznikly tak nádherné barevné 
obrázky. Odpolední program zpestřil 
fotbalový zápas, v němž se malí vizin-
ští táborníci utkali s kolegy z dětského 
domova z Melče. A jak to dopadlo? Os-
traváci vyhráli. Večerní táborák s opé-
káním a programem jednotlivých rodin-
ných skupin, který si děti sami připravily, 
byl plný her a písniček a zakončil první 

den. V nočních hodinách, po táboráku, 
děti ještě čekala noční hra, při které se 
setkaly se strašidly. Ještě dlouho do noci 
si pak o tom povídaly. 

Také další den jejich pobytu se nesl 
ve sportovním duchu. Tentokrát bylo 
na řadě fotbalové utkání ZŠ Komen-
ského ve Vítkově. I Program pokračo-
val pěší turistikou – hledáním pokla-
du.  (red)

Děti z dětského domova navštívily Hadinku

Stalo se tak v obřadní síni slezsko-
ostravké radnice. Předání maturitních 

vysvědčení se zúčastnil i starosta 
městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing. Antonín Maštalíř a předal vy-
znamenaným studentům publikaci 
obvodu. Slavnostní předání se konalo 
za varhanní hudby přednesené žáky 
Základní umělecké školy Eduarda 
Runda ze Slezské Ostravy. Maturitní 
zkoušku absolvovalo v řádném termí-

nu 135 studentů školy. Další podstat-
ně menší část se připravuje na mimo-
řádný termín v měsíci září.

Závěrečné zkoušky absolvovalo  
101 žáků tříletých oborů vzdělávání 
s výučním listem. Většina z nich ze-
jména praktickou část prováděla u fi-
rem, kde se uskutečnil jejich odborný 
výcvik ve třetím ročníku. Rovněž oni 
obdrželi výuční listy na radnici měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, se kte-
rým má škola velmi dobré partnerské 
vztahy.  stanislav Drozd

Maturanti se sešli v obřadní síni
Kunčice / V minulých dnech slavnostně předal ředitel Střední školy v Os-
travě-Kunčicích Mgr. František Repka spolu s třídními učiteli maturitní 
vysvědčení prvním úspěšným absolventům letošního školního roku. 

ŽIVOtNí zLOM / V krásné obřadní síni slezskoostravské radnice obdrželi absolventi 
střední školy v Ostravě-Kunčicích maturitní vysvědčení. K jejich úspěchu jim popřál 
i starosta slezské Ostravy Antonín Maštalíř.  Foto/archiv

Heřmanice / Obrovský zážitek mají 
budoucí slezskoostravští prvňáčci. 

V úterý 20. května totiž navštívili 
společně se svými maminkami a ta-
tínky Základní školu Chrustova, kam 
začnou chodit už po prázdninách. 

„Mrňata se už vůbec nebála, pro-
tože u nás nebyla poprvé. Tentokrát 
jsme pro ně připravili hry o zvířát-
kách. Děti z naší třídy a také prvňáci 
a druháci pomáhali předškolákům 
hledat správná obydlí pro zvířátka. 
Museli jsme také trochu pomoci při 
dokreslování obrázků,“ popsaly vzác-
nou návštěvu žákyně 3. A třídy Saška 
Blažková a Bára Schönová a dodaly, 
že Míša Prošek, Markétka Chlustová 
a Martínek Kubala z 1. třídy přečet-
li dětem pohádku „O budce“, za což 
sklidili bouřlivý potlesk rodičů i dětí.

„Potom jsme si naše malé kamarády 
odvedli do vedlejší třídy, abychom si 
mohli chvíli hrát. Naše paní učitelka 
si mezitím povídala s rodiči,“ dodala 
Bára s tím, že předškoláci nakonec 
dostali sladkou odměnu. 

Se svými novými kamarády se 
malí školáci opět sešli 4. června na 
školní zahradě, kde si společně opek-
li párky. 

(red)

Budoucí prvňáčci navštívili školu

UŽ BRzY / Předškoláčci navštívili své bu-
doucí kamarády ve škole. Foto/zŠ Chrustova

Heřmanice / Oslava letošního dne 
dětí na ZŠ Chrustova se obzvlášť 
vydařila.

Ve středu 4. června kolem 16. hodiny 
se na školní hřiště začaly scházet sku-
pinky dětí i rodičů. Po krátkém zahájení 
se děti pustily do soutěžení na nejrůz-
nějších stanovištích. Měřily své síly 
na pavoučí a opičí dráze, hledaly perly 
v trávě, lovily berušky. Velmi vydařená 
byla i velká kolíková hra. Kdo byl moc 
udýchaný, mohl si v příjemném stínu 

stromů vyrobit slušivý kšilt. V připrave-
ném stánku bylo možné zakoupit si drob-
né občerstvení. Mezitím se už rozhořel 
oheň a všude se začala rozlévat vůně pe-
čených párků. Pak se všichni návštěv-
níci společně pustili do stavby velkých 
obrazců z vršků od PET lahví. Po chvíli 
se rozpoutal boj o stavební materiál, 
který mizel před očima. Stavěli malí 
i velcí a výsledek byl opravdu skvělý. 
Květina, domeček a duha zabraly téměř 
polovinu hřiště. Program byl završen 

diskotékou. Domů odcházeli všichni 
účastníci spokojení a s dobrou náladou. 

(red)

Odpoledne plné her patřilo dětem

Fuchs Oil otevřela brány veřejnosti



NEJLEPŠÍ / Putovní pohár si tentokrát odvezli žáci Základní školy Pěší. 
 Foto/Marie Stypková

Žáci slezskoostravských 
škol soutěžili o pohár 

Den Slezské očima fotoreportérů…
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 Cyril, Metoděj a Hus na hradě
Vydejte se společně s námi po 

stopách slavných osobností českých 
dějin a přijďte 6. července na Slez-
skoostravský hrad, kde na vás budou 
čekat věrozvěstové Cyril a Metoděj 
a Jan Hus, který byl právě v tento 
den upálen na hranici. Začátek akce 
je v 11 hodin. Součástí akce bude 
koncertní komorní provedení orato-
ria Mistr Jan Hus od Richarda Pach-
mana, vystoupení hudebních skupin 
různých žánrů, hry a soutěže i pro 
děti, k vidění budou husitské vozy, 
zbraně nebo zapálení hranice. Akci 
pořádá Ostravská ekumena pod zá-

štitou primátora města Ostravy Pet-
ra Kainara. 
 Slezskoostravský rockový 
festival

Na pořádný odvaz regionálních 
kapel se mohou těšit milovníci rock-
ové hudby. V sobotu 12. července se 
na venkovním prostoru před restau-
rací Stará Kuželna na Baranovci ve 
Slezské Ostravě uskuteční Slezsko-
ostravský rockový festival, na němž 
vystoupí například kapely Černá 
kočka nebo Sundays News. Pořada-
telé připravili pro návštěvníky kro-
mě bohatého občerstvení a grilování 
také ohňovou show.  (red)

zveme vás

Hrušov / O pohár starosty soutěžili 
ve středu 18. května žáci čtyř zá-
kladních škol, které se nacházejí na 
území městského obvodu Slezská 
Ostrava. 

O tuto cennou trofej bojovali už po-
čtvrté mladí sportovci ze ZŠ Chrus-
tova v Heřmanicích, ZŠ Škrobálkova 
v Kunčičkách, ZŠ Pěší v Muglinově 
a ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě. 
Soutěžní klání mezi školami se koná 
vždy na jaře a na podzim. Zatímco dří-
ve byly soutěžními disciplínami florbal 
nebo fotbal, tentokrát se chlapci a dív-
ky utkali v lehké atletice. Prvenství 

a putovní pohár si nakonec odnesla 
Základní škola Pěší v Muglinově. 

Desetičlenná smíšená družstva 
měřila své síly v běhu na 60 metrů, 
ve skoku dalekém, v hodu oštěpem 
a v šestiminutovém běhu.

Akci, kterou jak již z názvu vyplý-
vá, podporuje slezskoostravská radni-
ce, zahájil starosta Antonín Maštalíř 
s místostarostou Radimem Šlachtou 
a místostarostkou Hanou Herákovou.

Ředitel pořádající školy Chrustova 
Radim Motyčka byl s průběhem vel-
mi spokojen. „Po včerejším dešti nám 
počasí přeje, takže si nemůžeme na 

nic stěžovat. Žáci všech škol se na toto 
setkání vždycky moc těší, což je pro 
nás největší odměna,“ řekl Motyčka. 

Poslední a předposlední ročník, 
který se konal loni na jaře a na pod-
zim, vyhrála ZŠ Bohumínská. „No, 
tak dobře, my vám ten pohár tedy na 
půl roku půjčíme. Déle ale ne,“ zaš-
pásovala ředitelka školy Zdeňka Ha-
lakucová. 

Všichni účastníci sportovního dne 
byli odměněni sladkou odměnou 
a prozradili, že už se těší na další 
ročník, kdy to těm ostatním pořádně 
natřou. 

Slezská Ostrava / Nejen komfort-
ní ubytování, ale také odpočinek 
v klidném a tichém prostředí nabízí 
Hotel Jan Maria na Slívově ulici ve 
Slezské Ostravě. 

Nedávno dokončená stavba proskle-
ného hotelu zajímavě koresponduje 
s cihlovou stavbou bývalé šachty, kde 
se začalo těžit uhlí v roce 1844. Šachta 
byla v roce 1963 zlikvidována. V roce 
2000 areál koupila ve značně zdevas-
tovaném stavu firma KR Ostrava a.s. 
a po nákladné rekonstrukci vybudo-
vala v objektu sídlo firmy. V letech 
2002–2003 proběhla rekonstrukce 
sklepních prostorů a byla otevřena re-
staurace, salonek a stylový vinný sklí-
pek. Letos byla přistavěna nová část, 
kde najdete luxusní čtyřhvězdičkový 
hotel s 22 pokoji, wellness centrum, 
čtyřdráhový bowling a víceúčelové 
hřiště nejen pro tenis. Hotel Jan Ma-
ria má výbornou strategickou polohu, 
nachází se jen pár minut jízdy autem 
od centra Ostravy. Komfortní ubyto-
vání s širokými možnostmi relaxace 
a sportovního vyžití oceníte nejen na 

Vašich obchodních cestách, ale také 
při posezení s přáteli nebo rodinou. 

„Jsme velmi rádi, že se podařilo 
ve Slezské Ostravě vybudovat tento 
komplex, který nabízí i našim obča-
nům možnosti sportovního a relaxač-
ního využití,“ zhodnotil starosta Slez-
ské Ostravy Antonín Maštalíř. 

V areálu hotelu se nachází tarta-
nové tenisové hřiště s venkovním 
krytým posezením. Tenisový kurt je 
osazen kvalitním osvětlením. 

Ve Slezské Ostravě vyrostlo špičko-
vé hotelové a relaxační centrum – ho-
tel Jan Maria.  (sy)
 Foto/Marie stypková

Navštivte hotel Jan Maria
snímky / Marie stypková, Blanka Gelnarová

Děkujeme sponzorům: KVAZAR, a.s., RPG 
RE Management, s.r.o., Jan Tomický T.K.L., 
VAE THERM, s.r.o., Rudolf Ficek FIKO, STA-
VOS Stavba a.s., OVANET a.s., Pavel Lukáš, JO-
ROS s.r.o., ISA CONSULT s.r.o., CITY INVEST 
OSTRAVA, s.r.o., Jaroslav HURÁB, Stanislav 
HURÁB,  SKATYL, s.r.o., DENIP, s.r.o., VI-
NAMET CZ s.r.o., C 21 s.r.o., VAMOZ – servis, 
a.s., FEBE trade, Miroslav Grabovský, Sportov-
ní klub Sioux Arrows o.s., SUPERAUTA, s.r.o. 


