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Další schůze zastupitelstva se uskuteční 
16. září 2010 v 15 hodin v KD Muglinov. 

Jak dopadly volby na 
Slezské

Pomohli babičce po 
povodních

Nový kříž na 
hrušovském kostele

Zámostí - jak ho 
znali Filip a Jirotka
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Konečně je léto 
a prázdniny

Ani nevím, proč se na tu 
dobu vždycky tak těším, 
když ji vlastně ani tak moc 
nemám ráda. Přiznám 
se  - mě prázdninové dny 
celkově štvou. Proč? Proto-
že končí.
Nejraději mám 30. června.  Nejen, 
že se rozdávalo vysvědčení, ale 
končila tím škola a začínaly prázd-
niny a léto. Od 1. července ty volné 
dny pak jen již postupně ubývají 
a prázdniny a léto mizí a mně je 
vždycky smutno z toho, že každým 
dnem končí a že den, kdy docela 
skončí, se rapidně blíží.
A tak podivně to je i s životem. Na 
něco se těšíte a nemůžete se do-
čkat  - a najednou to je tady. A kdy-
by jen to, najednou to je už úplně 
pryč a to, na co jste se těšili, je už 
pouhá minulost. A jeden si ani ne-
stačí uvědomit, že to vytoužené je 
zrovna tady a teď. 
Tento způsob léta a života zdá se 
mi tedy poněkud podivným.  Ale je 
to tak. 
A tak přemýšlím, jak to vše zasta-
vit. Jak si vychutnat to léto teď 
a tady nebo tam a tehdy. Jak se 
zastavit v čase, a nechat ho jen ply-
nout kolem sebe. Jak nežít tak, aby 
ten čas proplul nejen mimo mne, 
ale se mnou.
A možná proto nemám ráda prázd-
niny, protože mi tady toto připo-
mínají. A raději mám dny plné 
práce, bez volna, našponované až 
k prasknutí, plné dění a činnosti 
a změn, ale ne těch změn z místa na 
místo, ale z myšlenek na myšlenku.
Není to dobré  - protože to zname-
ná neumět si čas skutečně užít. 
A prázdniny jsou tady právě kvůli 
tomu času. A dovolená taky. Umět 
si ji vychutnat, využít hodiny a mi-
nuty, kdy vlastně jen odpočíváme, 
kdy je „dovoleno“ nedělat nic, kdy 
čerpáme sílu na další každodenní 
život, kdy dovoleno nedělat NIC 
prostě není. 
Ale někdy mě napadá  - jsou lidé, 
kteří to tak mají každý den. Ne-
mají dovolenou, ale mají dovole-
no nic nedělat. A čas jim plyne, 
s nimi nebo mimo ně, ale taky asi 
jen tak, bezmyšlenkovitě, a bez té 
úzkosti, že plyne. A prázdniny jim 
nic neříkají, ani v tom negativním 
či pozitivním smyslu, protože mají 
prázdno vlastně pořád. S tím, že si 
jednou měsíčně přijdou pro soci-
ální dávky….  Ale nic jim nekončí 
a nic jim nezačíná, a tak je ani nic 
neštve. Ani prázdniny.
Tento způsob léta a života zdá se 
mi být ještě podivnější - než ten 
můj.  Miriam Prokešová

zamyšlení

Získali jsme cenné plakáty slezskoostravského ochotnického spolku Kolár

Navštívili jsme Jirotkovu dceru
SleZSKá OStrava/  Poté, co 
jsme vás v květnu jako první 
informovali o dětství spiso-
vatele Zdeňka Jirotky, které 
strávil ve Slezské Ostravě, 
jsme navštívili jeho dceru 
Hanu v Praze. 
Návštěva to byla velice příjemná a in-
spirující. Prošli jsme si totiž nejen dům 
na pražském Barandově, v němž trávil 
autor slavného Saturnina druhou po-
lovinu svého života, ale nahlédli jsme 
také do bohaté komnaty života Ladi-
slava Jirotky – otce Zdeňka a dědečka 
paní Hany. 
Jak už z našich novin víte, Ladislav Ji-
rotka byl jednou z výrazných postav 
kulturního dění ve Slezské Ostravě 
na začátku minulého století. Živil se 
jako sochař a štukatér, měl prosperu-
jící reklamní firmu, život však zasvětil 
ochotnickému divadlu Kolár. To mělo 
své zázemí v hospodě u Herlingrů na 
konci dnešní Keltičkovy ulice. Ladi-
slav Jirotka byl herec a režisér a bě-
hem zkoušek divadelní hry Zvíkovský 
rarášek se zamiloval do o osmnáct let 
mladší Žofie Sumíkové, kterou pak po-
jal za svou ženu. Měl s ní pět dětí, prv-
ní syn bohužel ve svých dvou letech 
zemřel. Když se s Ladislavem Jirotkou 
jeho žena rozvedla, přesídlil nadšený 
herec do Hradce Králové, kde ve svém 
ochotničení pokračoval. 
Ale vraťme se k naší pražské návštěvě. 
Paní Haničce Sýkorové, která nás veli-
ce mile přijala, jsme poděkovali za její 
ochotu a pomoc při tvorbě naší speci-
ální přílohy Slezskoostravských novin 

a předali jí kytici růží, obraz Slezsko-
ostravského hradu a další upomín-
kové předměty. „Jsem ráda, že jste 
přijeli. Po mém dědečkovi Ladi-
slavovi mám totiž hodně histo-
ricky cenných plakátů a dalších 
materiálů, takže mě těší, že je 
předávám do správných rukou 
a věřím, že ještě splní svůj účel,“ 
řekla paní Hana, které jsme 
slíbili, že plakáty stejně jako 
další materiály o životě jejího 
dědečka využijeme pravdě-
podobně pro výstavu mapu-
jící bohatý kulturní život ve 
Slezské Ostravě. 
„Příští rok uplyne sto let od na-
rození Zdeňka Jirotky. V roce 1911 se 
začalo také se stavbou dnešní slezsko-
ostravské radnice. Myslím, že bychom 
mohli obě tyto události důstojně osla-
vit. Výstava s doprovodným progra-
mem by byla určitě adekvátní formou 
oslav. Vždyť na Slezské tehdy působilo 
mnoho spolků, které daly základ třeba 
dnešní podobě ostravského divadelnic-
tví,“ uvažuje starosta obvodu Antonín 
Maštalíř. 
Vážení čtenáři, chceme vám také sdě-
lit, že už máme jasno v tom, kde se 
Zdeněk Jirotka narodil a kde do svých 
zhruba třinácti let žil. Navštívila nás 
totiž paní Jana Grimmová, dcera Ji-
rotkovy sestry Jarmily, a místo nám 
ukázala. A bylo to skutečně na dnešní 
Keltičkově ulici, kousek nad radnicí, 
v místě, kde dnes stojí první z řado-
vých domů. Darovala nám také jedno 
z prvních vydání Saturnina, které Zde-
něk Jirotka věnoval své mamince Žofii.
 Marie Stypková

POKLAD. Paní Hana Sýkorová nám v Praze ukázala unikátní divadelní plakáty, 
které jí zůstaly po dědečkovi Ladislavovi Jirotkovi.  FOtO/ Marie StyPKOvá

V Kunčičkách budou mít kost sv. Antonína
KunčičKy/  Skutečnou kost 
těla světce Antonína z Padovy 
bude mít ve svém mobiliáři 
pravděpodobně kostel v Kun-
čičkách. Farníci by ji měli 
z Itálie přivézt koncem srpna. 

„V květnu jsem navštívil padovský 
klášter a zeptal se, zda by se neda-
ly  získat ostatky svatého Antonína, 
jemuž je zasvěcen náš kostel,“ říká 

Dariusz Sputo, polský kněz s tím, že 
nečekal, že by se setkal s kladnou 
odpovědí. „Oni mi ale překvapivě 
řekli, že to možné je, protože hrobka 
světce je právě otevřená. Velmi mě to 
potěšilo, a to i proto, že v našem re-
gionu mnoho podobných vzácností 
není. A ostatky svatého Antonína Pa-
duánského nejsou v České republice 
vůbec,“ vysvětlil Sputo s tím, že mo-
mentálně vyřizuje potřebné formality 
s padovským klášterem Basilica de 
Santo. 
„Samozřejmě že budeme muset spl-
nit podmínky, například, že ostatky 
nebudou uloženy na soukromém 
místě, ale v kostele. Kost, dlouhá 

necelé tři centimetry, bude ulože-
na ve skleněné krabičce a bude se 
moci používat buď u slavnostních 
příležitostí, nebo ve stavu nouze,“ 
vysvětluje otec Darek a dodává, že 
být v blízkosti ostatků svatých je 
pro věřící velkým štěstím a posíle-
ním. 
Starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř je iniciativou faráře z Kunči-
ček nadšen. „Pro náš obvod to bude 
velká čest. Držím proto palce a věřím, 
že farníci kost z Itálie přivezou,“ říká 
starosta.
Pokud půjde všechno hladce, měli by 
Ostravané ostatky spatřit 28. září, na 
svátek sv. Václava.  Marie Stypková

VZÁCNOST. Kostel zasvěcený sv. An-
tonínu Paduánskému by se měl už za-
nedlouho pyšnit ostatky toho světce. 
 FOtO/  lubOMír čaSnOcha. 

vede tomáš a Kristýna
Noví občánci byli letos v obřadní 
síni slezskoostravské radnice přiví-
táni do života dvakrát, a to v březnu 
a květnu. 
„Přivítali jsme 108 dětí, z toho 54 
děvčátek a stejný počet chlapečků,“ 
řekla Pavlína Volná z oddělení mat-
riky a dodala, že nejčastějším chla-
peckým jménem je Tomáš.
U děvčat Kristýna. „Stále více rodičů 
dává dětem staročeská jména jako Ma-
těj, Matouš nebo Metoděj,“ upřesnila 
Volná s tím, že všem dětem věnovala 
radnice upomínkové dárečky.  (red) 

Vyhlídková věž se začne stavět už letos
nebude na hořící emě, ale na vedlejší terezii
SleZSKá OStrava/  Novou 
naučnou turistickou stezku na 
ostravskou haldu Ema, která se 
otevřela letos v dubnu, obohatí 
ještě dřevěná vyhlídková věž. 

Osm metrů vysokou stavbu za 390 tisíc 
korun zaplatí město Ostrava. Vyhlídková 
věž by se mohla začít stavět už letos na 
podzim a její slavnostní otevření je plá-
nováno na dubnové oslavy Dne Země. 

Rozhledna však nevznikne přímo na 
haldě Ema, ale na sousední haldě Tere-
zie. „Nemůže stát na haldě Ema, proto-
že je termicky aktivní, ta hoří a nesmí 
se po ní oficiálně chodit. Vstup je tam 
pouze na vlastní nebezpečí,“ vysvětlil 
náměstek ostravského primátora Lukáš 
Ženatý.
Dodal, že dřevěná rozhledna proto vy-
roste na sousední haldě Terezie. „Bude 
z ní vidět jednak celé město, ale i Kar-
vinsko, takže to bude velmi zajímavé 

oživení pro turisty,“ podotkl Ženatý. 
Připomněl, že dřevěná rozhledna už je 
například mnoho let na soutoku řeky 
Ostravice a Odry na Landeku.
Haldu Ema, kuželovitý kopec s vrcho-
lem ve výšce 315 metrů nad mořem, 
tvoří miliony tun vytěžené hlušiny 
z ostravských dolů. Počátky založení 
haldy sahají pravděpodobně do doby 
před rokem 1920. Uvnitř hořící haldy 
dosahuje teplota až 1500 stupňů Cel-
sia. (sy)

Vážení spoluobčané,

prázdniny už zaklepaly na dveře a je 
tady tolik očekávaná doba prázdnin 
a dovolených. Protože tepla jsme si 
letos zatím moc neužili, přejeme vám 
hodně sluníčka, hodně příjemných 
zážitků a hlavně tolik zasloužený od-
počinek, při němž načerpáte mnoho 
sil do druhé poloviny roku. 
 vedení MO Slezská Ostrava
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otázka pro...

místostarostku 
MuDr. hanu herákovou

 @Paní místostarostko, v  poslední 
době se hovoří o  revitalizaci Parku 
Maxima Gorkého v Kunčičkách. Mů-
žete prozradit, v  jaké fázi je tento 
záměr?

V současné době je ve fázi schvalová-
ní změna územního plánu dané loka-
lity, která umožní jeho další využití. 
V rámci dotací z kraje jsme získali 
finance na předprojektovou doku-
mentaci s názvem Regenerace brown-
fields v areálu Sadu Maxima Gorkého 
v Ostravě – Kunčičkách. Od této studie 
by se měly odvíjet naše další aktivity 
a možnosti, jak dané území oživit pro 
širokou veřejnost. Rádi bychom zde 
měli areál volného času, jehož součás-
tí by bylo například antukové hřiště, 
udržovaná zeleň, prostě něco ve smy-
slu hyde parku. Rádi bychom, aby zde 
vznikl prostor k využití volného času 
pro všechny věkové skupiny.  (sy)

K sňatku si vybírají 
romantická místa

Slezská Ostrava/  Svatby 
mimo tradiční prostory 
obřadních síní a kostelů 
jsou stále vyhledávanější. 
Snoubence lákají místa, 
která by byla něčím 
výjimečná. 
Jedním z takových míst byl ne-
dávno například stadion Bazaly, 
kde příznivce fotbalového Ba-
níku oddal v poločase starosta 
Slezské Ostravy Antonín Maš-
talíř. 
„Za prvních pět měsíců bylo 
v našem obvodě uzavřeno 
osmapadesát sňatků. Kromě 
již zmíněného stadionu Bazaly 
se osm svateb konalo v prosto-
rách Slezskoostravského hra-
du, jedna svatba byla uzavřena 
v Penzionu U Rašků v Michál-
kovicích a jedna ve vinném 
sklípku v Koblově,“ vyjmeno-
vala Miriam Skybová, vedoucí 
oddělení matriky s tím, že na 
radnici se uskutečnila také jed-
na zlatá svatba. 
Členové komise pro občanské 
obřady a slavnosti navštívili s dá-
rečkem  také občany starší 90 let 
u příležitosti jejich narozenin. 
„Nejstaršími našimi občankami 
byly v první polovině roku dvě 
ženy, které se dožily 98 let,“ dopl-
nila Miriam Skybová. Dodala, že 
v měsíci květnu se v Kulturním 
domě Muglinov uskutečnilo se-
tkání občanů obvodu Slezské Os-
travy, kteří se dožili v 1. pololetí 
2010 osmdesáti a pětaosmdesáti 
let.  Oslavenci obdrželi malý dá-
reček.
„Manželé, kteří mají trvalý pobyt 
ve zdejším obvodě, a dožívají se 
padesáti let společného man-
želství, si mohou zlatou svatbu 
domluvit na našem úřadě, kon-
krétně na matrice, která sídlí na 
Těšínské ulici,“ uzavřela Skybo-
vá. (sy)

Kunčičky by měly změnit svou tvář
KunčičKy/  Tak jak je to 
u komise životního prostředí 
obvyklé, zahájila svou činnost 
i letos přímo v terénu. 
Tentokrát to bylo v Kunčičkách, kon-
krétně v lokalitě ulic Pstruží a Vý-
hradní. Kromě členů komise přijali 
pozvání na tuto terénní akci i zástup-
ci vlastníků bytových domů RPG – 
tiskový mluvčí Mgr. Petr Handl, ing. 
Dagmar Pížová, Petr Nikel a Dalibor 
Lauko, za městské strážníky byli pří-
tomni Pavel Schmitt a Milan Koch, za 
komisi pro řešení záležitostí občanů 
její předseda Lubomír Švec, vedoucí 
odboru stavebního úřadu Bc. Karel 

Kosmák a za vedení radnice místosta-
rosta Radek Mandok. 
Předmětem jednání byl nejen úklid 
bytových domů a okolí, ale i záměry 
postupných prací na jejich revitaliza-
ci, včetně okolí. Jak sdělil Petr Handl, 
v této lokalitě byly vyčištěny sklepy 
domů od odpadků a ty byly ve sto dva-
ceti kontejnerech postupně vyvezeny 
na skládku. Handl vyzvedl především 
fakt, že na úklidu se podíleli nájemníci 
jednotlivých domů, což je chvályhod-
né. 
Úklid je hmatatelným výsledkem 
iniciativy RPG a vedení naší radni-
ce, kterému předcházela informační 
kampaň s místními občany. Je nyní 

na nich, aby si tento pořádek, který 
vlastníma rukama provedli, i nadále 
udržovali. K tomu RPG připravuje 
službu, která by kontrolovala a dba-
la o pořádek i bezpečnost v okolí. 
Připravují i vytvoření funkci správce 
domů - domovníka, který by vzešel 
z lidí, kteří zde žijí a dobře znají své 
spolubydlící. Byl by jakýmsi pro-
středníkem mezi majiteli bytových 
domů a RPG. 
RPG vyčlenilo zhruba 7milionů eur 
na opravy fasád, střech, oken, dveří 
a dalších stavebních úprav. S první 
realizací začnou koncem I. pololetí 
2010. Je záměr začít jedním domem, 
který bude jako vzorový. Nájemní-

kům by měl ukázat, jak lze takový 
dům upravit. Jde o aktivní zapojení 
občanů při udržování a kultivováni 
lokality i v rámci veřejné služby. Pro-
to je také snaha ve spolupráci s naším 
městským obvodem Slezská Ostrava 
vybudovat v Kunčičkách komunitní 
centrum, které by spolupracovalo na 
stabilizaci lokality s neziskovými or-
ganizacemi - Diecézní charitou a Ar-
mádou spásy. 
Na závěr členové komise ŽP navštívili 
Gorkého sad a místostarosta Radomír 
Mandok seznámil přítomné s jeho 
chystanou revitalizací. 
 ing. Jiří Šárek, 
předseda komise životního prostředí

Obvod ušetřil přes sto tisíc
Na podatelnu Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava bylo 
od počátku roku do 7. června 
2010 elektronicky doručeno 
5800 datových zpráv. 

Fyzicky bylo doručeno 7200 dopisů, 
celkem tedy 14 tisíc dokumentů. 
„Odesíláním zpráv do datových schrá-
nek jsme tak ušetřili za prvních pět mě-
síců letošního roku sto šest tisíc korun, 
což je bezesporu nezanedbatelná část-
ka,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí 

ing. Petr Tobolík. Na úseku Czech POINT, 
ohlašovny a matriky bylo od začátku le-
tošního roku vyřízeno 77 výpisů z rejst-

říku trestů, 22 výpisů z obchodního rejs-
tříku a 35 výpisů z katastru nemovitostí. 
K trvalému pobytu ve Slezské Ostravě 

se za prvních šest měsíců letošního 
roku přihlásilo 596 občanů, zrušeno 
jich bylo 42. Z toho tedy vyplývá, že 
počet obyvatel tohoto rozlohou nej-
většího ostravského obvodu přibývá. 
Pokud jde o jednotlivá katastrální úze-
mí Slezské Ostravy, k 7. červnu 2010 
žilo nejvíce obyvatel ve Slezské Ostra-
vě (7780). Následují Muglinov (4244), 
Heřmanice (2383), Hrušov (2101), 
Kunčičky (1857), Koblov (1193), Kun-
čice (777) a Antošovice (294). Slez-
ská Ostrava má tedy v současné době 
20 637 obyvatel.  (red)

Víte, že... 
...v prvních pěti měsících letošního roku bylo ve Slezské Ostravě uzavře-
no 58 sňatků a do života uvítáno 108 nových občánků. 

...na úseku přestupků bylo přijato 243 přestupků, dalších 137 bylo roz-
jednáno už v  loňském roce. Z  celkových 380 přestupků bylo vyřízeno 
273, 107 z nich zůstává stále v šetření. 

Výstava o Armádě spásy na radnici zaujala
SleZSKá OStrava/  Na šesti 
mobilních panelech se 
mohli zájemci, kteří navští-
vili v první polovině června 
slezskoostravskou radnici, 
seznámit s historií i součas-
ností Armády spásy. 
Její historie se začala v Českosloven-
sku psát v roce 1919. Kromě církevní 
činnosti provozovala domovy pro bez-
domovce a jiné skupiny lidí na okraji 
společnosti. Tehdy měla osm sborů, 
čtyři sociální instituce, 12 ústředí pro 
rozdílení mléka, dvě kapely, 73 důstoj-
níků, kadetů a úplně zaměstnaných. 
Kruh přátel Armády spásy tehdy čítal 
475 členů. V roce 1919 odpracovaly 
takzvané samaritánské důstojnice 
2536 hodin při pomoci potřebným.

Poté, co Armáda spásy přečkala ob-
tížnou dobu okupace v letech 1939 
až 1945, byla její činnost komunis-
tickým režimem nejprve omezena 
a v roce 1950 zcela ukončena. Počet-
ná skupina jejích členů byla uvězně-
na. Jedním z nich byl major Josef Kor-
bel, jehož příběh je popsán v knize 
V nepřátelském táboře.
Oficiálně byla činnost Armády spásy, 
která je součástí křesťanské církve, 
obnovena v roce 1990. Její sbory kona-
jí duchovní a evangelizační práci jako 
bohoslužebná shromáždění a biblické 
hodiny. Komunitní centra, která fun-
gují především v obytných částech 
měst, nabízejí prostory, kam může od 
pondělí do pátku přijít kdokoli, kdo 
hledá sociální pomoc, společenství 
v osamělosti či místo pro setkávání 
s druhými lidmi. Marie Stypková 

POMOC DRUHÝM.  Minivýstava o činnosti Armády spásy prozradila mnoho no-
vého a zajímavého.  FOtO/  Marie StyPKOvá 

Jak dopadly volby na Slezské?
SleZSKá OStrava/  Květ-
nové volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky přinesly 
překvapivé výsledky. Dlouho 
preferovaným vítězem byla 
ČSSD. Přestože ve volbách 
zvítězila, její prvenství nebylo 
tak výrazné, jak naznačovaly 
průzkumy agentur. 

Sociální demokraté však jasně vyhrá-
li v Moravskoslezském kraji a s 29,13 
procenty převálcovali druhou ODS 
(17,49%). Pomyslná třetí příčka 
s 12,61 procenty hlasů patřila komu-
nistům, čtvrté pořadí získaly Věci veřej-
né (11,69). Až na pátém místě skončila 
TOP 09, které dali voliči v Moravsko-
slezském kraji 9,9 procent hlasů.
Pokud jde o volby v městském obvodu 
Slezská Ostrava, k urnám zde přišlo 
55 procent všech oprávněných voličů. 
Lidé všech osmi katastrálních území 
volili ve 27 volebních okrscích. V sed-
mi z nich vyhrála ODS, ve dvaceti ČSSD.
Nejvyšší účast zaznamenali v Anto-
šovicích (72,51%), nejmenší naopak 
ve volebním okrsku na Riegrově ulici 
v Hrušově (14,01%).
Překvapivě nízká účast byla také ve 
volebním okrsku na Keltičkově uli-

ci (ZUŠ E. Runda) ve Slezské Ostravě 
(32,22%) a v Kunčičkách (40%). 
V ostatních volebních okrskových ko-
misích se účast pohybovala mezi 55 
a 65 procenty. 
Lidovci a Zelení se do Parlamentu ten-
tokrát nedostali a nejinak tomu bylo 
i ve Slezské Ostravě. Pod pětiprocent-
ní hranicí skončili takzvaní „Zemanov-

ci“, kterým dalo svůj hlas 4,26 procent 
voličů, čtyřprocentní hranici přesko-
čila také Suverenita Jany Bobošíkové 
a KDU-ČSL. 
A komu dali slezskoostravští voliči 
nejvíce preferenčních hlasů? Jedno-
značně to byl lídr moravskoslezských 
sociálních demokratů Lubomír Zaorá-
lek, kterého občané zakroužkovali 413 

krát. Hluboko pod ním se 165 prefe-
renčními hlasy skončil lídr občanských 
demokratů Pavel Drobil, véčkařka 
Kateřina Kočí se 127 hlasy a Kateřina 
Konečná (KSČM) se 103 preferenčními 
hlasy. Pavola Lukšu zakroužkovalo 70 
voličů, Janu Bobošíkovou o deset více. 
Lídra lidovců Jiřího Carbola upřed-
nostnilo 43 občanů.  Marie Stypková

ROZHODLI.  Snímek zachycuje atmosféru voleb v Kulturním domě v Muglinově.  FOtO/  lubOMír čaSnOcha
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Obrázky z českých 
dějin a pověstí

SleZSKá OStrava/  Ve Slezsko-
ostravské galerii začala 18. 
června výstava výtvarnice 
Renáty Fučíkové. Autorka 
ilustrovala celou řadu knih 
pro děti. 

Jsou to například Letopisy Narnie, 
Pohádky H. Ch. Andersena nebo 
Madame Butterfly. Známé jsou také 
její životopisy známých osobností 
převyprávěné pro dětského čtená-
ře. Za všechny jmenujme Karla IV., 
J. A. Komenského nebo T. G. Masa-
ryka. Fučíková získala za svou práci 
celou řadu tuzemských i meziná-
rodních ocenění. Spolupracuje také 
s Národním divadlem na tvorbě 
divadelních programů, pro Českou 
poštu zase vytvořila pět poštovních 
známek.

Ve Slezskoostravské galerii přestavuje 
část své práce věnované dávné histo-
rii českého národa. Na vystavených 
ilustracích se můžete potkat s kněž-
nou Libuší, svatým Václavem nebo 
Přemyslem Otakarem II. Výstava potr-
vá do konce srpna 2010.  (vv)

rozvodněný potok jí přinesl radostné poznání o lidské solidaritě 

Kterak dobří lidé babičce pomohli
KOblOv/  Slovy díků nešetří 
osmasedmdesátiletá Stanisla-
va Labajová z Koblova. Během 
nedávných povodní zažila 
lidskou solidaritu, se kterou 
se ještě nesetkala a která jí 
vhání slzy do očí. 
Poté, co 17. května zatopil její dům 
nedaleký rozvodněný potok, nabíd-
lo jí pomoc deset policistů. Díky nim 
má dnes doma pořádek a všechno, co 
voda poničila, je pryč.
„V roce 1971 jsme s manželem koupili 
tady v Koblově, kousek od Antošovic, 
starší zanedbaný domek. Zrekonstru-
ovali jsme ho a přistavěli patro,“ vzpo-
míná paní Stanislava, pro kterou byly 
těžkou zkouškou především povodně 
v roce 1997. „Tehdy nás museli evaku-
ovat vrtulníkem. Pod vodou jsme měli 
všechno. Manžel byl velmi nemocný, 
nemohl chodit a nám nezůstalo vůbec 
nic kromě pejska Barunky, kterého 
mám dodnes. Manžel to tehdy psy-
chicky neunesl a do roka zemřel,“ vy-
práví vitální žena, která i přes všech-
ny životní útrapy neklesá na mysli, 
o čemž svědčí její neutuchající optimi-
smus a vitalita. 
Povodně se jí nevyhnuly ani letos 
v květnu. Přestože nebyly ani zdale-
ka tak zničující jako před třinácti lety, 
nezkrotný živel jí i tentokrát zatopil 
do výšky téměř dvou metrů sklepy 
a garáž. Když voda po několika dnech 
trochu opadla, přijeli hasiči z Antošo-
vic, aby vodu odčerpali. „Byli úžasní. 
Oni jsou vždycky skvělí, nedám na ně 
dopustit,“ chválí dobrovolnou jednot-
ku z Antošovic a dodává: „Už dřív mi 
nabídla pomoc taková mladá šikovná 
policistka - paní Daniela Oblouková 

z Policie České republiky ve Slezské 
Ostravě. Byly jsme v neustálém tele-
fonickém kontaktu. Když voda klesla 
a do sklepa bylo možné vejít alespoň 
v holinkách, přijelo ke mně deset ši-
kovných policistek a policistů a dali se 

do vynášení poničených věcí. Všechno 
pak vyčistili, takže tam mám pořádek 
jako nikdy předtím,“ vypráví dojatě 
paní Stanislava a dodává: „Víte, s ně-
čím takovým jsem se opravdu ještě 
nesetkala. Když byly ty hrozné po-

vodně v sedmadevadesátém, tak nám 
opravdu nikdo nepomohl. Na všechno 
jsme byli tehdy s manželem sami a po-
máhali si navzájem jen se sousedy. 
Proto mě strašně dojalo, že se našlo 
tolik skvělých mladých lidí, kteří přišli 

sami od sebe a pomohli. S odstupem 
času tak mohu říct, že všechno zlé je 
k něčemu dobré. Rozvodněný potok 
mi totiž přinesl poznání, že mezi námi 
stále žijí dobří lidé, což je opravdu 
krásné zjištění.“
A co k tomu říká iniciátorka této „uklí-
zecí“ akce? Považuje to za samozřej-
most. „Během nedávných povodní 
jsme v rámci služby evakuovali osoby 
z postižených oblastí, hlídali opuštěné 
lokality proti rabování a zajišťovali bez-
pečnost. Když jsem viděla, že paní La-
bajová to sama nezvládne, nabídla jsem 
jí pomoc. Pak už jsem jen zalarmovala 
své kolegy, aby mi pomohli. Do úkli-
du jsme se pustili v neděli 23. května. 
Zajistili jsme také kontejner,“ říká Da-
niela Oblouková, pro kterou je pomoc 
druhým naprostou samozřejmostí. Do-
kládá to fakt, že loni se vydala se svým 
manželem do povodní postiženého 
Jeseníku nad Odrou. „Prostě jsme kou-
pili gumáky, smetáky, čisticí prostředky 
a jeli. Pomáhali jsme tam, kde to bylo 
právě potřeba,“ uzavírá praporčice Ob-
louková.  Marie Stypková

LIDSKOST.  Paní Stanislava Labajová měla tentokrát štěstí. Škody po záplavách jí pomáhalo odstranit deset policistů z ob-
vodního oddělení PČR ve Slezské Ostravě.  FOtO/Pčr 

Chtěla bych z  celého srdce po-
děkovat policistům a  policistkám 
z  obvodního oddělení PČR Slezská 
Ostrava, kteří mi nezištně pomohli 
během nedávných povodní. Jedná 
se o  Danielu Obloukovou, Elišku 
Burdíkovou, Andreu Gragarovou, 
Jaroslava Prokopce, Marka Michen-
ku, Petra Ausficíra, Filipa Krakovky, 
Jakuba Závodného, Marka Poláška 
a Jiřího Kortu.  

 Stanislava labajová, Koblov

Do věže byly uloženy dokumenty o současnosti hrušova

Nový kříž na věži hrušovského kostela
Hrušovský kostel prochází 
v poslední době řadou změn. 
Nejen, že jsou zde pořádány koncer-
ty a jiné kulturní aktivity, ale kostel 
prochází také řadou stavebních úprav 
a oprav. Jedna z nejvýznamnějších 
změn se udála poslední květnový den. 
Přesně ve 13 hodin byl na špici hru-
šovského kostela umístěn nový kříž. 
Tento kříž, který je vyroben klasickou 
kovářskou technikou z konstrukční 
oceli, tak opět vévodí nejen samot-
nému kostelu, ale také celému při-
lehlému Hrušovu, blízkému Koblovu 
a kopci Landeku. 
„Kříž je kopií kříže původního, který 
byl zcela poničen a sňat na podzim 
minulého roku. Nový kříž je tři a půl 
metru vysoký a dva metry široký. Váží 

140 kilogramů,“ říká hlavní iniciátor-
ka těchto „kostelových“ prací Miriam 
Prokešová, která zároveň organizuje 
řadu koncertů a dalších společen-
ských akcí, aby pomohla získat tolik 
potřebné finance na opravy kostela 
svatého Františka a Viktora v dnes již 
zcela vybydleném Hrušově. 
Poté, co byl kříž 31. května smonto-
ván, byl žárově pozinkován a povrcho-
vě upraven do černé barvy. Celý kříž 
včetně táhla, závaží i podložky váží 
1000 kilogramů. Táhlo je součástí kří-
že, přesněji řečeno jeho vnitřní část ve 
věži má délku 6 metrů a průřez 40/40 
milimetrů. Na tomto táhle visí litinová 
kostka o stranách 40 centimetrů. Její 
váha byla spočítána na 700 kilogramů. 
„Toto ukotvení kříže je podle odborníka 
– pana Matuly – jedinečné. Na většině 

věží je totiž kříž napevno spojen s kro-
vem věže. Jenže hrušovská věž krovový 
systém nemá. Je celá vyzděna z lícových 
cihel německého formátu, které byly již 
v cihelně vyráběny za účelem zabudo-
vání do věže,“ vysvětluje Miriam Proke-
šová s tím, že kříž vyrobil pan Ničman 
a jeho spolupracovníci z uměleckého 
kovářství a pasířství v Krnově Červe-
ném Dvoře. Montáž prováděli pracovní-
ci firmy WINRO, která je též dodavate-
lem celého díla rekonstrukce věže.
Do ozdobné báně pod křížem byly ulo-
ženy ve speciálních tubusech dokumen-
ty o současnosti kostela, farnosti a další 
písemnosti. Doufejme, že naši potomci 
si je i za poměrně hodně let rádi o sou-
časném znovuvzkříšení kostela přečtou. 
 Miriam Prokešová
 rePOrtáž na www.SleZSKaOStrava.tv

DALŠÍ KROK. Hrušovský kostel bojuje o záchranu. Nedávno byl na věž umístěn 
nový kříž. Do věže pak byly uloženy dokumenty o Hrušovu ve speciálních tubusech. 
 FOtO/  lubOMír čaSnOcha

Janáčkovo trio vyprodalo sál

OStrava/  V rámci jubilejního pětatři-
cátého ročníku Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkův máj se v pátek 
11. června představilo v obřadní síni 
slzkoostravské radnice Janáčkovo trio. 
Houslistka Helena Jiříkovská, violon-
cellista Marek Novák a klavíristka 
Markéta Janáčková předvedli zaplně-
nému publiku Gemrotovy Variace na 

Janáčkovo téma, Trio Boemo Zdeňka 
Lukáše nebo klavírní trio B dur op. 21 
Antonína Dvořáka. 
Všichni tři protagonisté mají za se-
bou řadu vystoupení nejen v České 
republice, ale i v zahraničí, úspěchy 
na soutěžích, nahrávky a spolupráci 
s významnými hudebními tělesy. (sy)  
 FOtO/  lubOMír čaSnOcha

vysoká škola posvětila 
nové insignie
U příležitosti desátého výročí založení 
Vysoké školy podnikání ve Slezské Os-
travě byly posvěceny nové insignie to-
hoto soukromého školského zařízení. 
Stalo se tak v pátek 11. června v rám-
ci letošního ročníku Janáčkova máje 
v obřadní síni slezskoostravské radni-
ce. Insignie -odznaky moci a vážnosti 
vysokoškolského stavu - zhotovili 
akademický sochař Igor Kitzbereger 
z Rožnova pod Radhoštěm a turnov-
ský šperkař Tomáš Procházka. Vysoká 
škola podnikání je nejstarší a největší 
privátní vysokou školou v moravsko-
slezském regionu, má více než 3200 
posluchačů. FOtO/  lubOMír čaSnOcha
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Bojovali o Pohár starosty
SleZSKá OStrava/  Základní 
škola Chrustova se stala s roč-
ní pauzou opět pořadatelem 
atletických závodů. 9. června 
si atletický ovál přišel na 
své. Žáci všech čtyř slezsko-
ostravských základních škol 
zde bojovali o putovní pohár 
starosty obce. 
Zúčastnily se ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, 
ZŠ Škrobálkova a samozřejmě domácí 
ZŠ Chrustova. Atletické klání zahájil 
v 9 hodin ráno ředitel Radim Motyčka. 
Poté se chopila slova místostarostka 
Hana Heráková, která sportovce sr-
dečně přivítala a povzbudila je k co 
nejlepším výkonům. Zahájení byla 
přítomna a akci zaštiťovala také ve-
doucí odboru školství a kultury Pet-
ra Nitková. V průběhu závodu přišel 
sportovce podpořit i starosta obvodu 
Antonín Maštalíř.
Když bylo vše důležité řečeno, ne-
zbývalo nic jiného, než se jít řádně 
rozcvičit. Pak už měli žáci možnost 
ukázat, co v nich je. Soutěžili ve čty-
řech disciplínách - v úvodním běhu na 
60 metrů, ve skoku dalekém, v hodu 
granátem a nakonec ve vyčerpávají-
cím šestiminutovém běhu. Jednotlivé 
disciplíny absolvovalo všech dvanáct 
žáků z každé školy. 
Po půldenním boji, kde všichni pro-
jevili svou dravost a dokázali, že na 
atletické závody patří, následova-
lo slavnostní vyhlášení. Pomyslnou 
bramborovou medaili získala ZŠ Škro-
bálkova, 3. místo připadlo ZŠ Pěší, 2. 

místo vybojovala ZŠ Chrustova a díky 
nejlepším výsledkům se mohla z 1. 
místa radovat ZŠ Bohumínská. Vedle 
pohárů a diplomů prvním třem umís-
těným předala paní místostarostka 
výherní škole krásný putovní pohár. 
Nesmíme ovšem zapomenout na kate-
gorii „nejlepší atlet a nejlepší atletka“, 

které čekala upomínková plaketa. Tu 
získali za nejlepší individuální výkony 
žáci ZŠ Chrustova David Barna a Hana 
Vrátná. Ke spokojenosti organizátorům 
i soutěžícím přálo nádherné slunečné 
počasí. Už nyní se všichni těší na příští 
rok a nezbývá než jim popřát „Sportu 
zdar!“ Mgr. Kateřina Komárková

Školník se polil benzínem, učitelka zkolabovala

Drama v základní škole

Kunčičky/  Vinou neopatr-
nosti a nedbalosti školníka 
vypukl nedávno ve sklepních 
prostorách Základní školy na 
Škrobálkově ulici v Ostravě - 
Kunčičkách požár. 

Školník nešetrně manipuloval s ben-
zinem, ten polil horkou sekačku 
a „červený kohout“ byl na světě. Oka-
mžitě byli povoláni hasiči a škola 
byla během čtyř minut evakuována. 
A právě v této chvíli se zúročila pre-
ventivní práce a zkušenosti, které na-
byly paní učitelky i děti při požárních 
cvičeních.

Přivolaní hasiči se hustým bílým kou-
řem prodírali do sklepních prostor, 
kde požár zlikvidovali. Popáleného 
školníka našli v šoku. 
Obětavě si ho přehodili přes ramena 
a vynesli ven k ošetření. To však ne-
bylo jediné drama. Při evakuaci opou-
štěla jako poslední druhé patro - jako 
kapitán lodi - jedna z našich učitelek. 
V bílé mlze zakopla o práh a udeřila se 
do hlavy. Z posledních sil ještě stačila 
na děti zavolat, aby rychle odešly. 
A tu nastala ukázka profesionality na-
šich hasičů. Za pomoci vysokozdvižné 
plošiny se vyvezli do 2. patra a ne-
šťastnou paní učitelku svezli plošinou 
k ošetření. 

Tyto události se skutečně staly, ale na-
štěstí jen jako součást cvičení Sboru 
dobrovolných hasičů z Kunčic a Heř-
manic ve spolupráci se ZŠ Kunčičky. 
Celou akci sledoval pan starosta ing. 
Antonín Maštalíř a s potěšením kvito-
val skvělou práci hasičů a organizaci 
evakuace dětí.
Prostřednictvím Slezskoostravských 
novin bych si tedy dovolil poděkovat 
„našim hasičům“ z Kunčiček, s nimiž 
je vždy dobrá a plodná spolupráce. 
Snad se ostatní neurazí, vyzvednu-li 
mezi nimi pana Jajcaje, který celou 
akci hasičů zorganizoval.
S pozdravem „Ohni zmar“.
 Jiří Smělík, ředitel školy  

AKCE.  Žáci i pedagogové základní školy v Kunčičkách byli svědky požáru. Díky hasičům nakonec dopadlo všechno dobře. 
 FOtO/  Jiří GOlec

TRADICE.  O pohár starosty bojovali žáci všech čtyř slezskoostravských škol s vel-
kým zápalem.  FOtO/  archiv ŠKOly

Čtvrťáci vyrazili do přírody
MuGlinOv/  Třída „čtvrťáků“ 
ze Základní školy Pěší v Mu-
glinově je velice akční a plná 
energie. Proto návrh vyměnit 
na tři dny velkoměsto za pobyt 
v krásné beskydské přírodě 
děti přijaly s velkým nadšením. 
Po vyřízení nezbytných organizačních 
záležitostí jsme se 1. června vydali 
vlakem a poté autobusem do oblasti 
Horní Lomné, kde byla naším cílovým 
místem horská chata Slavíč. I přes ne-
příznivé počasí měly děti výbornou 
náladu a v pohodě zvládly všechny na-
plánované přírodopisné a vlastivědné 
aktivity, doplněné soutěživými hrami, 
hledáním „pokladu“ a večerní stezkou 
odvahy.

Následující den se počasí umoudři-
lo. Dopoledne proběhly turnaje ve 
stolním tenise a ve skládání pexesa, 
odpoledne jsme společně vyrazili na 
pěší túru ve směru na horskou chatu 
Kamenité. Cestou jsme pomocí buzoly 
určovali světové strany, pomocí atlasu 
rostlin jsme poznávali byliny a sbírali 
přírodní materiál na večerní karneval 
ve stylu „rej strašidel“. Karneval se ve-
lice vydařil, masky dětí byly nápadité 
a odměny sladké.
Třetí den byl již sice dnem odjezdu, 
nicméně dopoledne se děti pod od-
borným dohledem majitele chaty 
a chovatele koní ještě projely na ko-
ních Adélka, Blesk, Rony a Jukon.
Pobyt na horách byl moc fajn a děti si 
domů odvezly množství pěkných zážit-
ků. renáta Pánková, třídní učitelka 

Učili se pod širým nebem
Slezská Ostrava/  V posledním 
květnovém týdnu si žáci ZŠ 
Bohumínská malinko odpočali 
od učení v lavicích. 
Vyjeli totiž na ozdravný pobyt. A pro-
tože přihlášených dětí bylo opravdu 
hodně, realizovali jsme pobyt na třech 
různých místech.
Žáci 1. – 3. tříd prožili týden na Horní 
Bečvě v Hotelu Kahan. Celou dobu si 
děti vedly novinářský zápisník, aby 
pak mohly vše povyprávět rodičům 
a na nic nezapomněly. Byla by škoda, 
kdyby rodiče nevěděli o týdenní moti-
vační hře „Stavíme město“, o úspěších 
v atletickém čtyřlístku, nebo třeba 
o šikovnosti a nápaditosti dětí při 
stavění chaloupek v lese. I přes nepří-
zeň počasí si děti užily opékání buřtů 
a zpěv u ohně, stejně jako diskotéky.
Žáci 4. a 5. tříd strávili týden na 
Ostravici – Liptově. Seznamovali 

se s okolím – Ondřejníkem, Skal-
kou i přehradou Šance. Nejstarší 
žáky provázelo motto: Na Bezruči 
ozdravák, to chce každý Ostravák. 
To napovídá, že žáci 6. – 9. tříd si 
užili ozdravný pobyt v Malenovicích 
v Hotelu Petr Bezruč.
Velká skupina žáků úspěšně zvlád-
la i výšlap na nejvyšší horu Beskyd 
– Lysou. Poradili jsme si i s ne úplně 
perfektním počasím. V tělocvičně 
průběžně probíhal turnaj v ping-
-pongu. Každý den jsme využívali 
bazén s mořskou vodou, velký zájem 
byl o relaxaci v solné jeskyni a mnozí 
objevili, jak zábavný je bowling, který 
byl v hotelu nově postaven.
Krásný slunečný závěrečný den patřil 
orientačnímu běhu v okolí. A podle 
pokřiku v autobuse na zpáteční cestě 
a následných ohlasech po návratu už 
víme, že ozdravák si zopakujeme i pří-
ští rok.  (boh)

Stará kuželna ožila dětmi
Slezská Ostrava/ V neděli 13. 
června se v areálu Stará kužel-
na za slezskoostravskou radnicí 
uskutečnila akce s názvem 
Dětské odpoledne, kterou 
upořádalo Občanské sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu.
V nádherném červnovém odpoledni 
byla pro děti připravena spoustu sou-
těží, sportovních her, atrakcí, ukázky 
z činností dobrovolných hasičů z Mu-
glinova a strážníků městské policie. 
Po celou dobu akce byl k dispozici pro 
všechny malé zájemce skákací hrad, 
na němž se mohli vyřádit zdarma. 
A bylo jich opravdu mnoho…

Na podiu probíhal hudebně-divadelní 
program divadelní společnosti PO-
HODA se soutěžemi, zpíváním a také 
pohádkami, do kterých byly děti ak-
tivně zapojeny. A došlo i na loutkové 
divadlo. Celým odpolednem provázel 
moderátor a principál divadelní spo-
lečnosti v jedné osobě Zdeněk Pavlíček. 
Pro maminky a tatínky bylo zajištěno 
příjemné posezení a kvalitní pohoště-
ní v nově zrekonstruované restauraci 
Hradní dvůr. Aktivity občanského sdru-
žení Kultura pro Slezskou Ostravu vel-
mi podporuje starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř, který nezapomněl 
osobně navštívit ani tuto akci a který 
všechny na místě pozdravil a popřál jim 
pěknou zábavu.  Marcel Pažický

KUŽELNA A DĚTI. Den dětí oslavily slezskoostravské děti i v areálu Staré kužel-
ny.   FOtO/  OS KPSO

poděkování 
Kvůli těžké životní situaci, v níž jsme se nedávno ocitli, jsme se obrátili s prosbou 
o pomoc na pana místostarostu Radomíra Mandoka. Ten nám rychle a velmi 
ochotně pomohl. Kdyby byla alespoň část našich spoluobčanů tak lidská, poctivá 
a upřímná jako pan Mandok, tak vám – Slezskoostravanům – mohou všichni zá-
vidět. Ještě jednou děkujeme, pane místostarosto. Jsme rádi, že ještě existují lidé 
jako Vy.  občanka Slezské Ostravy 
 (jméno má redakce k dispozici)
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Na hradě se usídlili mohykáni
Slezská Ostrava/  Přiblížit ve-
řejnosti historii národa, který 
nechali autoři dobrodružné 
literatury vyhynout, se 
rozhodl Kamil Valeš, předseda 
občanského sdružení Dené. 

V prostorách Slezskoostravského hra-
du se tak mohou návštěvníci seznámit 
se životem mohykánů, a to velmi zají-
mavou a atraktivní formou. 
„Nápad pana Valeše udělat výstavu na 
téma mohykánů mě doslova nadchl, 
takže jsem se okamžitě rozhodl reali-
zovat ho,“ říká Květoslav Straka z firmy 
KVEST STAV. Oba partneři se tedy pus-
tili do realizace a výsledek si můžete 
prohlédnout v již zmíněných prosto-
rách hradu. A stojí to opravdu za to. 
K vidění jsou zde unikátní exponáty, 
originály z období let 1790 až 1890, 
takže návštěvníci si mohou udělat jas-
ný obraz, jak tento národ žil. Vyčtou 
zde, jak indiáni žili v době plné násilí 
a křivd, ale také pokusů o spravedl-
nost a ušlechtilost.

„Je zde vystaveno například devět figu-
rín v dobovém oblečení a v životní ve-
likosti, dále interiér dlouhého domu, 
nebo týpí - originál kanoe z březové 

kůry,“ doplňuje Straka a dodává, že při 
přípravě výstavy autoři komunikovali 
přímo s indiánskými kmeny v rezerva-
cích.    Marie Stypková

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA.  V prostorách Slezskoostravského hradu se mohou návštěv-
níci seznámit s historií i současností života indiánů.  FOtO/  lubOMír čaSnOcha

Barevný svět seniorů 
v domově na Kamenci
Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava zve na ojedině-
lou výstavu co nejširší veřejnost, 
která tak bude moci zhodnotit 
šikovnost lidí v pokročilém věku.  

Výstava s názvem Barevný svět senio-
rů bude zahájena vernisáží 1. července 
2010 ve 14 hodin v prostorách vestibu-
lu ostravského magistrátu na Prokešově 
náměstí v Moravské Ostravě a potrvá do 
31. července 2010. Návštěvníci radnice 
si budou moci prohlédnout různé vý-
tvarné techniky. „Myšlenka prezentovat 
výrobky seniorů, které vytvořili v pro-
středí Domova pro seniory Kamenec, 
se zrodila již v prosinci loňského roku. 
Podstatná část prezentovaného díla za-
hrnuje tvorbu letošního roku,“ říká ředi-
tel domova Juraj Chomič. 
Nosnou částí výstavy jsou obrazy ma-
lované na hedvábí. Uplatněná techni-
ka malby odráží pocit tvůrce, stav jeho 

mysli, který je ztvárněn do grafických 
prvků i nekonkrétních obrazců.
Technika byla zvolena vědomě pro 
svou jednoduchost, když zabezpečila 
tvůrčí prostor i pro uživatele s poru-
chami kognitivních funkcí. Výsledkem 
je pak dílo, které nutí k zamyšlení jak 
tvůrce, tak pozorovatele. 
Výstava je doplněna i o obrazy krajin 
a zátiší, a to ty, který byly namalová-
ny temperami a patří mezi nejzdaři-
lejší. Všechny vznikly ve výtvarném 
kroužku pro seniory, který vede Jana 
Vasilová. 
„Kroužek působí v zařízení již déle 
než čtyři roky a senioři v něm nachá-
zejí potěšení, relaxaci a tvůrčí elán. 
Kromě malování na hedvábí, malbu 
temperovými barvami zde vznikají 
i mozaiky, obrázky malované na skle, 
keramické výrobky nebo plastické ob-
rázky. Zdařilé výrobky pak zdobí inte-
riér domova a dělají tak radost všem,“ 
shrnul ředitel Juraj Chomič.  (sy)

Zlatá medaile z letošního hokejového 
mistrovství dorazila také na Slezskou
antOŠOvice/  Jistě si všichni 
dobře pamatujete na skvělou 
jízdu našich hokejových 
reprezentantů na letošním 
MS v Německu, která skončila 
překvapivým ziskem zlatých 
medailí. 
Parta okolo Jágra, Vokouna, Rolínka, 
Klepiše a dalších zkušených hráčů, 
doplněna novými mladými bojov-
níky, dosáhla úspěchu, který nikdo 
nečekal. Málokdo ale ví, že sou-
částí vítězného týmu byl i nadějný 
brankář Vítkovic a v současné době 
i přechodný občan Antošovic Jakub 

Štěpánek. Po jeho příjezdu jsme mu 
položili pár otázek.

 @Kde začala a  jak dosud probíhá 
tvoje hokejová kariéra?
Začínal jsem v šesti letech ve svém ro-
dišti – ve Vsetíně, kde jsem prošel vše-
mi žákovskými kategoriemi. V doros-
teneckém věku jsem přešel do Sarézy 
Ostrava a postupně přes dorost a ju-
niorku jsem se prosadil až do A týmu 
mužů, který hrál 1. ligu. Po dovršení 
juniorského věku si mě vybral trenér 
Miloš Holáň mladší do Vítkovic., kde 
působím dosud. V roce 2009 jsem oku-
sil reprezentační premiéru, byl jsem 
účastníkem MS 2009 a 2010 i letošních 

olympijských her. V české reprezentaci 
mám doposud odchytáno 15 zápasů 
a doufám, že toto číslo není konečné.

 @Jaká byla sezóna ve vítkovicích?
Letošní sezóna začala výborně, mně 
i celému družstvu se výjimečně dařilo 
a dlouho jsme okupovali přední příč-
ky ligové tabulky. Pak přišlo zranění 
a celý říjen a listopad jsem promaro-
dil. Přestalo se dařit i celému mužstvu 
a chvilku jsme se báli i o postup do 
pay off. Naštěstí se forma včas vrátila 
a nakonec z toho byla série fantastic-
kých zápasů se Spartou a Slávií, nesta-
čili jsme pouze na Pardubice. I tak je 
druhé místo vynikající výsledek.

 @vrcholem letošní sezóny bylo ur-
čitě mistrovství světa v  německu. 
Přibliž čtenářům atmosféru ve vítěz-
ném družstvu. 
Atmosféra byla skvělá, po rozpačitých 
úvodních zápasech se celý tým okolo 
Jágra, Vokouna, Rolínka a dalších zku-
šených hráčů semknul, začalo se nám 
dařit, v některých chvílích nám přálo 
i štěstí a výsledkem byl titul mistrů 
světa. Velice překvapili noví hráči jako 
Kašpar, Voráček, Koukal, kteří v závě-
rečných zápasech dodali mužstvu sílu 
a neskutečnou bojovnost. Sice jsem 
se v průběhu mistrovství do branky 
díky fantastickým výkonům Tomáše 
Vokouna nedostal, ale byla to pro mě 
další neocenitelná zkušenost završe-
na triumfálním přivítáním na Staro-
městském náměstí.

 @a co Jakub Štěpánek a nhl? 
NHL pro mě není zatím na prvním 
místě, takže nad tím nijak nepřemýš-
lím. Samozřejmě, kdyby v budoucnu 
přišla nějaká lukrativní nabídka, urči-
tě bych ji zvažoval. NHL je pořád nej-
kvalitnější soutěž na světě a zahrát si 
ji je určitě snem každého hokejisty.

 @ Jaké jsou tvé další plány a kde tě 
uvidíme chytat v příští sezóně?
Pokud se nestane nic neočekávaného, 
tak bych v příští sezóně měl hrát KHL 
(ruská obdoba NHL) za Petrohrad. 
Je to jeden z nejlepších týmu v KHL, 
z českých hokejistů tu hraje Petr Čajá-
nek. Se svými spoluhráči Alexejem Ja-
šinem a Maximem Sušinským byli vy-
hlášeni nejlepším útokem uplynulého 
ročníku Kontinentální ligy. V bránce 
tu chytá několikanásobný reprezen-
tant Ruska Maxim Sokolov. Trenérem 
je pro mě zatím neznámý Ivan Zanatta 
a jeho asistentem by mohl být Václav 
Sýkora. Takže je to další skvělá příleži-
tost naučit se a poznat nové věci.  

 @Se svým potenciálním švagrem 
Petrem Mrázkem jste v  současnosti 
pravděpodobně nejperspektivnější 
brankářskou dvojicí, která žije pod 
jednou střechou. Jak spolu vychází-
te a jak vidíš jeho budoucnost? 
Vycházíme spolu velmi dobře, máme 
spoustu společných zájmů, takže se 
máme pořád o čem bavit, hokej samo-
zřejmě nevyjímaje. Jeho budoucnost vi-
dím velmi perspektivně. V juniorském 

týmu Ottavy chytá skutečně výborně. 
Přál bych mu obdobný průběh kariéry 
jako u mého reprezentačního kolegy 
Ondry Pavelce. Tedy juniorka v Kanadě, 
kde už působí, chvíli farma a pak NHL. 
Hodně napoví i letošní draft. A kdyby-
chom se v budoucnu spolu potkali třeba 
v reprezentaci, bylo by to skvělé.

 @Máš nějaký vzkaz pro své příznivce 
a čtenáře Slezskoostravských novin?
Děkuji všem lidem, kteří fandili v le-
tošní sezóně jak mně, tak i Vítkovicím 
a v neposlední řadě i Českému repre-
zentačnímu týmu a doufám, že jejich 
přízeň nepoleví. Přeji si, aby takových 
výsledků, jaké udělal vítkovický i čes-
ký hokej letos, bylo co nejvíce.

I my děkujeme Jakubovi Štěpánkovi 
za rozhovor a jménem čtenářů Slezko-
ostravských novin mu přejeme hodně 
zdraví a v novém působišti co nejvíce 
úspěchů a co nejméně obdržených 
branek. Miroslav Michalík

ZLATO.  Jakub Štěpánek si přivezl z mistrovství světa v hokeji v Německu zlato. 
 FOtO/  archiv

Senioři navštívili Vizovice se vším všudy
SleZSKá OStrava, viZOvice/  
Jednodenní zájezd pro seniory 
uspořádal 9. června odbor 
sociálních věcí městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
Tentokrát se senioři podívali 
do Vizovic. 
Dopoledne strávili babičky a dědeč-
kové, kteří žijí v domech s pečova-
telskou službou na Hladnovské ulici 
v Muglinově a na Heřmanické ulici 
ve Slezské Ostravě, prohlídkou boha-
tých zámeckých interiérů, rozsáhlé 

obrazové sbírky a kaple Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté se prošli krásným 
zámeckým parkem a navštívili zdejší 
čokoládovnu nabízející nejrůzněj-
ší druhy čokolády, bonbónů a kávy. 
Společně pak poobědvali v přilehlé 
restauraci U Tonka, která nabídla pří-
jemné stylové posezení v zastřešené 
zahradní restauraci. 
Výprava pokračovala exkurzí do Mu-
zea palírenství v areálu závodu Rudof 
Jelínek - významného českého výrob-
ce a exportéra v oblasti výroby alko-
holických nápojů. Exkurze byla spo-
jena s degustací tří druhů nápojů. Ve 

zdejším salonku byl připraven i malý 
raut. Zpět do Ostravy se výprava vrá-
tila kolem 21 hodiny. 
Zájezd se vydařil, počasí přálo a ná-
lada byla výborná. Cestu autobusem 
i odpolední posezení všem zpříjemnil 
pan Ožana, který hrál na harmoniku. 
A tak už pomalu plánujeme příští vý-
let v podzimních měsících …
 ing. Kateřina Michaliková
 vedoucí oddělení sociálních služeb  

 HURÁ DO VIZOVIC. Slezskoostra-
vští senioři si vyjeli do Vizovic poznat 
krásy nejen přírodní.  FOtO/  OSS
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Stalo se před sto lety v Polské Ostravě
Píše se rok 1910 a lidé ve Slez-
ské (tehdy Polské) Ostravě se 
zřejmě stejně jako my radují, 
že začaly prázdniny. 

Žijí svými každodenními radostmi 
i starostmi, které se, jak patrno z do-
bového tisku, nijak zvlášť neliší od 
těch dnešních. Nahlédněme proto 
společně do Ostravského denníku 
a Ostravských listů a dalších dobo-
vých tiskovin a připomeňme si, o čem 
se tehdy v létě psalo. 

Dívčí škola na Pol. Ostravě
Ženská průmyslová škola v Polské 
Ostravě uspořádala na konci školního 
roku krásnou výstavku prací svých 
chovanek. Výstava zahájena byla 
29. června a přístupna byla pak i po 
oba dny následující. Každý návštěv-
ník, jenž výstavu prošel a prohlédl, 
byl mile překvapen tou pestrostí, 
rozmanitostí a vkusnou úpravou vy-
stavených předmětů. Na chodbách, 
ozdobených svěží zelení a pestrými 
květinami, byly na stěně vystaveny 
střihy ve skutečné velikosti, přesně 

sestrojené, které svědčily o doved-
nosti chovanek. 
V jedné z místností byly také grafické 
práce chovanek. Výkresy činily na ná-
vštěvníka dobrý dojem svou ladností 
a pestrostí. Ornament národní převlá-
dá v obou ročnících. Práce z češtiny 
jsou velmi úhledně psány a vynikaly 
také ruční úpravou i obsahem. Není 
se čemu diviti. Vždyť psáti o tak zají-
mavých věcech, jak úlohy ukazují, jest 
pro chovanky velmi zajímavým. Velmi 
se líbily úkoly: „Jak jsem si upravila 
svou světničku“, „Moje černá hodin-
ka“, „Vážím si práce horníka“, „Jak se 
připravuji pro život“ aj.
Na Polské Ostravě bylo takové ško-
ly již dávno třeba. Lid dělnický bude 
vděčen obci, že umožnila dívkám ro-
din nezámožných skorem bezplatně 
dále se vzdělávati, aby pak v životě 
umožněno bylo jim dobývání si chle-
ba vlastní rukou. Jak proslýchá se, má 
také již v tomto rozpostavena býti 
vlastní budova pro průmyslovou dív-
čí školu na Hladnově. Náklad nebude 
velký, poněvadž obec má zde velmi 

výhodná stavební místa. Elektrickou 
dráhou, která co nejdříve se postaví, 
budou moci dívky i ze vzdálenějších 
míst školu navštěvovati. 

telefonní hovorna
Obec Polská Ostrava usnesla se zříditi 
vlastní telefonní hovornu. Výlohy činí 
asi 250 K. 

Kočí přejel děvče
Na Polské Ostravě přejeto bylo v so-
botu děvče p. Klinšy. Na neopatrného 
kočího učiněno trestní oznámení – 
děvčeti byla porouchána noha. 

Úděl horníka
Na jámě Ida v Hrušově zabit byl v so-
botu horník Josef Struhal. Padl mu na 
hlavu kámen, který jej ihned usmrtil. 
Na Hubertově jámě byla týž den těž-
ce zraněna soudružka v kasárně vý-
buchem benzínu. Neštěstí zavinila si 
vlastní neopatrností. 

Kdy spraví říšský most?
O říšském mostě spojujícím Morav-
skou Ostravu s Polskou Ostravou bylo 
už napsáno velice mnoho. Nyní opětně 
most „spravují“, ale aby se erár odhodlal 
k postavení pořádného mostu, který by 
vyhovoval, o tom není ničeho slyšeti. Na-
hradí se stará prkna, koly, obarví se tam 
něco, zatluče se nový hřeb – to je všecko. 

bouře zabíjela 
Veliká bouře snesla včera nad Ostrav-
skem. Uhodilo také do umrlčí komory 
na židovském hřbitově v Mor. Ostravě. 
Včerejší bouře a hromobití vyžádalo 
si také lidský život. Blesk uhodil do 
domku č. 213 v kolonii Jámy Vilémské 

na Polské Ostravě a omráčil matku 
a dvě děti horníka Němce. Sousedům 
podařilo se jedno z omráčených, kteří 
se nacházeli v lékařském ošetřování, 
přivésti k životu.

tragický konec chudé matky
Na Ostravsku jsou na denním pořád-
ku krádeže uhlí z vagonů. Kradou 
lidé, kteří by zrovna krást nemuseli, 
kradou také takoví, kteří ke krádežím 
doháněni jsou bídou. K posledním 
patřila také Marie Navratská, kterou 
včera nalezl hlídač na montánní drá-
ze mrtvou. Návratská šla na uhlí, octla 
se mezi vagony právě, když lokomo-
tiva zatáhla, byla stlačena nárazníky 
a okamžitě usmrcena. Návratská je 

matkou 3 nezaopatřených dětí. Straš-
ně zohavena mrtvola nešťastné ženy 
dopravena byla do úmrlčí komory na 
ostravském hřbitově. 

řečnický kurz v Polské Ostravě
zakončen bude v pondělí 6. června 
v obecné škole na Baranovci. Po 7. 
hodině budou ještě praktická cvičení 
řečnická, načež kurs se zakončí. 

(z dobového tisku  – červenec 1910 
– Ostravské listy, Ostravský denník – 

Archiv města Ostravy)

Ve spolupráci 
s Archivem města Ostravy připravila 

Marie Stypková 

Povodně v Koblově. Kdo za to může?
Opět nás překvapila velká voda. 
A nejen překvapila, ale také 
vyděsila a rozhořčila. Rozhoř-
čila hlavně proto, že to vypadá, 
jako kdyby povodně v roce 
1997 ani nebyly a jako kdyby 
nikdo z těch, kdo se z nich 
poučit měl a měl podniknout 
nějaká opatření, aby se situace 
neopakovala, prostě a jednodu-
še vůbec nic neudělal.

Proč se od roku 1997 nic neudělalo? 
Tedy aspoň nic tak, aby to bylo viditel-
né? Například slibovaná hráz v Koblo-
vě v oblasti Žabníku?
Co třeba udělalo takové Povodí Odry? 
Hlavně po roce 1997 pro tuto oblast 
skutečně neudělalo vůbec nic, ani to, co 
mají zákonem dáno (upravit břehy řeky 
do původního stavu před povodní). O to 
se Povodí Odry ani nepokusilo. Nesna-
žilo se dát do pořádku původní břehy, 
které Odra poškodila. Odra se tenkrát 
vylila z původně regulovaného koryta 
a Povodí pro její návrat do regulace ne-

podniklo vůbec nic. Dále se z různých 
důvodů, hlavně ekologických, nesmělo 
čistit a pročišťovat koryto Odry, jak se to 
dělalo v průběhu minulého století. A ne-
jen, že se na naší straně Odry nic nedělo, 
ale lidé ze Žabníku museli v průběhu let 
pozorovat, jak se usilovně staví a pracu-
je na té druhé, hrušovské straně řeky. 
A na té naší ohrožené straně řeky se 
udělaly pouze ostrůvky po čolky. Proč? 

Ta druhá strana řeky byla totiž důleži-
tější - stavěla se tam dálnice.
V posledních letech bylo rozhodnuto 
o stavbě protipovodňové hráze. A to 
zásluhou Magistrátu města Ostravy za 
plné podpory Úřadu městského obvo-
du Slezská Ostrava, především jejího 
starosty. Možná by hráz dávno stála, 
kdyby nebyly problémy s výkupem 
pozemků. Vše se více než o rok zpoz-
dilo - a teď, když je vše připraveno ke 
stavbě, musí se vyřídit všechny úřední 
náležitosti, které jsou zákonem dané. 
Lidé ale o mravenčí práci se stavbou 

hráze a všem, co s tím souvisí, nevědí. 
A ze svého hlediska jsou patrně roz-
hořčeni právem, protože lidé, kteří se 
mají starat, aby ostatní byli chráněni, 
v jejich očích - protože nic hmatatel-
ného zatím vidět není - pro to prostě 
nic nedělají. Není to však pravda… 
Osobně však nechápu postoj a přístup 
ze strany Povodí Odry (sama jsem je 
vícekrát kontaktovala a vždy s neú-
spěchem a s alibistickými vyjádře-
ními, že stav břehů a ochrana lidí na 
Žabníku není již jejich věc).
Současná povodeň měla jiný prů-
běh než ta veliká v roce 1997. Voda 
jako by nešla pouze z řeky, ale valila 
se také z polí a ze zahrad shora. Vra-
cela se zpět od jezer za koblovským 
hřbitovem. Své jistě způsobila dálnice 
a její ochranné valy, a to na Tabulkách 
a v Antošovicích, kde již protipovod-
ňová hráz stojí. (Stejně nepomohla). 
Letošní povodeň byla a je v mnohém 
poučná. Stálo by za zmínku mimo jiné 
prozkoumat, do jaké míry do průbě-
hu povodní zasahuje stavba dálnice. 
Možná by bylo lepší bydlet někde na 
kopečku... Miriam Prokešová

napsali jste nám

ze života škol

Pro své diplomky si 
vybrali problémy Slezské
OStrava/  Rok co rok 
roste nová mladá generace 
nastupujících stavařů, 
potencionálních projek-
tantů, architektů, kteří 
mají perspektivu chopit se 
žezla a postupně přetvářet 
obce a města v moderní 
prostory pro bydlení, 
zaměstnání, vzdělávání 
nebo volný čas. 

I letos koncem května obhajovala 
skupina osmi studentů a studentek 
bakalářské práce na stavební fakul-
tě VŠB-TU. 
Vypracovali návrhy na využití ploch 
v některých částech našeho obvodu 
Slezská Ostrava (Kunčičky, Hrušov, 
Slezská Ostrava), a provedli analý-
zu řešeného prostředí včetně jeho 

historie. Podle svých zjištěných 
poznatků pak vypracovali návrh 
s variantami řešení. Svoje zadání 
úspěšně splnili a obhájili bakalář-
ské práce. Bakalářské práce vedli 
zkušení VŠ kantoři jako paní Ing. 
arch. Hana Paclová, prof. Ing. Ota-
kar Hasík, DrSc, a další, kteří znají 
problematiku městského obvodu 
Slezská Ostrava a mají zájem i v bu-
doucnu na téma rozvoje obvodu 
pokračovat. Takový obvod, jako je 
náš, má a bude mít stále dostatek 
námětů pro další studentské práce, 
ať už bakalářské, nebo diplomové. 
A ty pak určitě dají vedení obvodu 
alternativní úhly pohledu na řeše-
ní různých problematik spojených 
s restrukturalizací obvodu po skon-
čení hornické činnosti. Konzultan-
tem úspěšných bakalářských prací 
byl zastupitel MO SLO Ing. Jiří Šá-
rek.   ing. Jiří Šárek 

Kluci a holčičky vyrazili do zoo
MuGlinOv/ Začátek léta si děti školní 
družiny při ZŠ Pěší v Muglinově 
zpříjemnily výletem do ostravské 
ZOO. Akce se uskutečnila ve středu 
9. června za velmi příjemného 
slunečného počasí. Netrpělivé děti 
se svými vychovatelkami Lenkou 
Rastočnou , Petrou Horskou a prak-
tikantkou Janou Vlachovou vyrazily 
od ŠD hodinu a půl po poledni a už 
se nemohly dočkat slonů, žiraf a 
ostatních zvířátek. Pobyt v ZOO si 
děti zpříjemnily i drobnými nák-
upy sladkostí a upomínkových 
předmětů. Příjemně naladěny a 
lehce unaveny dorazily ke škole 
v šest hodin odpoledne. Ze zoo si 
odnesly plno zážitků, takže mají na 
co vzpomínat. Už teď se ale těší na 
další příjemný výlet. 

lenka rastočná, 
vedoucí vychovatelka ŠD

Děti z  domovů soutěžily
OStrava/  Regionální sportovní 
hry dětských domovů Moravs-
koslezského kraje se konaly 15. 
května 2010 pod záštitou hejtmana 
Jaroslava Palase v areálu sportoviště 
na Volgogradské ulici v Ostravě - 
Zábřehu. Byly ukázkou sportovních 
výkonů dětí z dětských domovů a 
jejich snahy ukázat ostatním, že i 
v domově se dá sportovat, a tím se 
také připravovat na další vstup do 
života. Při atletice a v minikopané 
děti prokázaly své nadšení a touhu 
po vítězství. V průběhu vyhlašování 
vítězů vystoupily mažoretky STARS o. 
s. Ostrava a své písně zazpívala i stu-
dentka Vendula Kunčarová. Všichni 
vítězové obdrželi poháry, medaile 
a odměny podle umístění v jednot-
livých disciplínách.
 Jozef Palkovič, 

ředitel, DD Na Vizině

Předškoláci vyrazili za koníčky
SleZSKá OStrava/  Konec roku si 
zpestřily děti z Mateřské školy Zá-
mostní polodenním výletem na ranč 
Mušketýr pod haldou Ema ve Slezské 
Ostravě.
V rámci školního projektu sbíraly 
děti v zimních měsících pro koníčky 
dobrůtky a za to jako odměnu si mohly 
prohlédnout ustájení závodních koní, 
pohladit hříbátka, kozy a nakonec 
se všechny povozily na ponících. 
Děkujeme za vstřícný přístup paní 
Hovjacké.  www.skmusketyr.wz.cz. 
 (red)

třeťáci z Muglinova se 
učili ve škole v přírodě
MuGlinOv/  Navzdory nepříznivému 
počasí, které sužovalo naši zemi 
v minulých dnech, zorganizovaly 
paní učitelky M. Faldynová a D. Go-
latová za doprovodu paní doktorky 

Jelonkové-Gackové ve dnech 31. 
5. – 4. 6. pobyt dětí třetích tříd na 
Ostravici na chatě Ostrá. Po dvou 
propršených dnech, kdy byly možné 
jen krátké procházky po krásném 
okolí v pláštěnkách a vědomostní 
a pohybové hry v klubovně chaty, 
konečně vysvitlo sluníčko. Počasí 
pak už dovolilo dětem závodit v 
přírodě, hrát fotbal a jít na vycházku 
do centra obce Ostravice. Pobyt se 
nakonec vydařil a všichni byli nad-
míru spokojeni.
 Mgr. Miroslava Faldynová

Den ptactva v ZŠ chrustova
Druháci ze Základní školy Chrus-
tova se zaměřili na ptáčky. V zimě 
je přikrmovali a pečlivě sledovali 
nejen v přírodě, ale i v encyklope-
diích a na internetu. Svá pozorování 
pak využili při výtvarném ztvárnění 
kosů, sýkorek, vrabců, strakapoudů 

a zvonků. Moc se jim povedli, a pro-
to se ti nejlepší zúčastnili výtvarné 
soutěže na téma „Ptáci kolem nás.“ 
Odborná porota obrázky posoudila 
a dnes již známe ty nejlepší malé 
výtvarníky z Moravskoslezského 
kraje. A hned tři děti naší školy ve 
svých kategoriích zabodovaly. Ro-
zhodování bylo asi těžké, protože 
o mnohá umístění se dělí více dětí 
najednou. O to víc si vážíme prvního 
místa Adélky Bezecné a Patrika 
Demetera. Hezkého uznání se dos-
talo i Dominiku Filgasovi, jehož 
obrázek byl vystaven ve vestibulu 
Nové radnice v Ostravě. Výhercům 
gratulujeme a všem ostatním 
účastníkům soutěže děkujeme za 
krásný tvůrčí přístup,vydatně pod-
porovaný slečnou asistentkou Te-
rezou Volkovou. 

 Mgr.eva Kostiuková
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Slezská Ostrava – jak ji znali 
spisovatelé Zdeněk Jirotka a Ota Filip
Hlavními strůjci přeměny 
původně zemědělské vsi 
Polská Ostrava (od roku 
1919 Slezská Ostrava) a okolí 
v hornické velkoměsto byli 
majitelé panství - Wilczkové, 
když se zde v roce 1787 začalo 
těžit černé uhlí. 
Živý průmyslový rozmach se zákonitě 
podepsal i na stavebním rozvoji obce. 
Původní centrum Polské Ostravy se 
rozkládalo v okolí zámku, od polovi-
ny 19. století se postupně přesouva-
lo na Zámostí, zejména podél dnešní 
Bohumínské ulice. V roce 1927 došlo 
k úpravě prostranství pod Jaklovcem, 
když byly pozemky prodány stavební 
firmě bratří Špačků na stavbu obyt-
ných domů s obchody. Vzniklo tak 
Špačkovo, dnes Gagarinovo náměstí. 

S rozvojem důlního podnikání rostl 
i počet obyvatel ve Slezské Ostravě. 
Pro srovnání uvádíme, že v roce 1804 
měla Slezská Ostrava se Zámostím 
pouhých 643, zatímco v době na-
rození spisovatele Zdeňka Jirotky 
v roce 1911 dosáhl počet obyvatel 
počtu 22 892. V roce 1920 byla Slez-
ská Ostrava povýšena z městyse na 
město, v roce 1941 jako samostatná 
obec zanikla připojením k Moravské 
Ostravě.
Výběr snímků dokládá, jak živé a za-
bydlené bylo okolí Zámostí podél 
dnešní Bohumínské ulice v prostoru 
od bývalé slezskoostravské spořitel-
ny po Gagrinovo náměstí. Obchodní 
a živnostenskou infrastrukturu této 
lokality¨už zachytily ve svých živě 
napsaných vzpomínkách paní Emilie 
Pazdiorová, Jiřina Jirotková a Hana 
Eliášová – Kofránková.  (pie, ms)

1 Slezská Ostrava s ulicí Zámostní a Sázečskou si dodnes zachovala ve své 
horní části původní ráz. Odstraněny byly jen některé drobnější objekty po 
obou stranách ulice. Dolní část, která ústila na dnešní Bohumínskou ulici, 

zanikla úplně. Na snímku rozcestí těchto dvou ulic dominuje také dnes budova, 
která byla v době narození Zdeňka Jirotky od roku 1910 knihtiskárnou Union. 
Tato stavba je pamětihodná tím, že to byla první česká tiskárna ve Slezsku. Dnes 
je v ní galvanovna.

2 V době mládí Zdeňka Jirotky vypadala zástavba Slezské Ostravy v prosto-
ru Zámostí od dnešního Gagarinova náměstí ke slezskoostravské spořitel-
ně následovně: Úplně vpravo se nachází stavební komplex, který náměstí 

dominuje dodnes. Je v něm Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Vlevo od 
něj podlouhlá přízemní budova patřila Zádruze, velkoobchodu, společnosti s. 
r. o. Nad střechu Zádruhy je patrná část objektu na výrobu sodové vody a uh-
ličitých nápojů firmy Kofránek. Rozlehlý stavební objekt se dvěma křídly stojí 
dodnes. Kdysi v něm byly obchody – potraviny pana Smolíka, sklenářství pana 
Hoška, čalounictví Trubák. Dnes má v tomto domovním objektu své sídloADD 
interier design, Innex žaluzie a ze strany náměstí je knihkupectví Oxford Book-
shop. Úplně vlevo je patrná část dvoupodlažního domu, ve kterém byl elektro-
závod Jirotka., který prováděl také rekonstrukce všech elektrických zařízení, 
a navíc byl v tomto oboru i soudní znalec.

3 Snímek zobrazuje část Zámostí v prostoru mezi spořitelnou a dnešním 
Gagarinovým náměstím. Domy stály po obou stranách tehdy ulice Ed. Be-
neše, dnes Bohumínské ulice. Po této trase jezdila úzkorozchodná tramvaj 

ve směru Moravská Ostrava, Hrušov, Bohumín a další tramvaj ve směru Morav-
ská Ostrava, Hladnov, Michálkovice.
Na fotografii úplně vpravo je patrný dům, v němž byl elektrozávod Jirotka, vedle 
něj se nacházela drogerie, nižší stavba od domu nalevo byla cukrárna fy Voto-
ček, ve vedlejším dvoupatrovém domě bylo řeznictví, nalevo od něj obuvnictví. 
Vyšší dvoupatrovou budovu, v níž byl pověstný hostinec U Rudolfa, překrývá 
dům v popředí. 

4 Tento snímek byl pořízen z okolí Husova sboru ve Slezské Ostravě. Doklá-
dá, jak hustě bylo zastavěno a zabydleno Zámostí v bezprostřední blízkos-
ti mostu, mezi ulicemi Bohumínská, U staré elektrárny a Zámostní. V po-

zadí věž radnice s ulicí Keltičkovou. Tato zástavba se z velké části nedochovala, 
dodnes zůstalo jen několik ojedinělých objektů na dnešní Keltičkově ulici. Vedle 
spořitelny je patrný malý objekt domu řeznictví Odon Stejskal. 

2

3
4

1
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SONČERVENEc 20108

NOTRIP
ORCHIDEA 
RUM GUVNO
ZPOCENÝ VOKO

333 / HC3

Vstupné v předprodeji  100,- 
na místě 150,- 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK :
www.ostravainfo.cz, www.rockparadise.cz
www.hudebnisvet.cz, www.muzikant.cz

Open   Air 2010

21.8.2010
Areál Staré kuželny za Slezskoostravskou radnicí
Začátek od 11.00 hodin

Sýkorův most
Slezskoostravská
radnice

Areál staré kuželny

JaKéKOli OPravy v DOMácnOSti, 
běžná ÚDržba bytů 
či rODinných DOMů

Udělám za Vás
veškeré práce, které potřebujete!

Mými zákazníky jsou především majitelé bytů, rodinných 
domů, zahrad se svými obyčejnými drobnými problémy 

a starostmi.

V případě potřeby a podle přání zákazníka jsem schopen 
převzít kompletní správu budovy, objektu…

DOveDnOSt, SeriÓZnOSt, PraXe SaMOZřeJMOStí!

MOBIL: +420 731 259 193 E-MAIL: PIEROT.OV@seznam.cz

zVeme Vás i V létě do knihoVny
V jen nepatrně omezeném letním provozu si Vás dovoluje-

me pozvat i během července a srpna do slezskoostravských 
poboček Knihovny města Ostravy.

Otvírací doba knihoven od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010

Ostrava – Muglinov, hladnovská 49 

ČERVENEC
Pondělí:  9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý:  9.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Čtvrtek:  9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek:  9.00 - 12.00
  

SRPEN
Pondělí:  9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý:   9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Čtvrtek:  9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek:  9.00 - 12.00

Ostrava – heřmanice, vrbická 133 

ČERVENEC
ZAVŘENO

SRPEN
Úterý: 8.00-11.30 12.00-16.00

Ostrava -Kunčičky, holvekova 44

ČERVENEC
Úterý: 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 

SRPEN
Úterý: 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00

Některé z prázdninových akcí, připravovaných na pobočkách

Ostrava – Muglinov, hladnovská 49

ČERVENEC 
Dva týdny s pohádkovými dvojicemi – zábavné testy pro zvídavé děti
léto s kovbojem – zábavné hry, kvízy, testy a výtvarná dílna pro prázdninové dny 

(akce vždy během půjčovních hodin)

Pranostiky na červenec
Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa.
Svatý Prokop hřiba nakop.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
Déšť o Markétě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
Prší-li na Svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
Jakub naseče, Anna upeče.
Svatá Anna - chladna zrána.
Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu. 


