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Letnice
V dnešní době jsme posedlí přesností. 
Všechno  bychom  chtěli  zvážit,  změ-
řit, definovat a upravit zákonem. Náš 
život má  jízdní  řád,  který  odměřuje 
pípání  elektronického  diáře.  Roky, 
měsíce  a  sekundy  letí  jako  splašení 
koně.  Víte  třeba,  že  jedna  sekunda 
je definována jako doba trvání 9 192 
631 770 period záření, které odpoví-
dá přechodu mezi  dvěma hladinami 
velmi  jemné  struktury  základního 
stavu atomu cesia 133? 
O  to  víc  nás  překvapí,  že  v  naší  tak 
přesné  době  strpíme  ve  svém  přes-
ném kalendáři pohyblivé svátky, jako 
jsou  Velikonoce  nebo  letnice.  Plují 
si  kalendářem  od  března  do  června 
a stálý je jen padesátidenní rozestup 
mezi  nimi.  Jsou  to  pozůstatky  star-
ších lunárních kalendářů. 
Svatodušní  svátky, kterým se v  lido-
vém prostředí  říká  letnice,  letos  vy-
cházejí na 12. června. U nás se slaví už 
jen o víkendu, ale v okolních zemích 
jako je Německo, Rakousko nebo Pol-
sko  je  Svatodušní  pondělí  i  nadále 
volným dnem. Pro naše předky byly 
svázány s církevním svátkem seslání 
Ducha svatého a  také s obřady začí-

najícího léta. Určitě si vzpomenete na 
otevírání  studánek  na  Českomorav-
ské  vysočině,  královničky  na  Hané 
nebo na jízdu králů ve Vlčnově. 
Ale co u nás v Ostravě? Našli bychom 
dnes  podobný  zvyk?  Jízdě  králů  se 
podobá  „Honění krále“, které se ka-
ždý  rok  koná  ve  Lhotce. Mladíci  na 
koních  pořádají  závod  o  nejlepšího 
jezdce.  Ten,  který  získá  šátek  uvá-
zaný  na  vysoké  žerdi,  se  stává  krá-
lem a může si za asistence celé obce 
zvolit svou královnu. Z pasteveckých 
obřadů nám zase zůstala  „vaječina“. 
Rodiny  z  celé  Ostravy  se  s  otluče-
nými  rendlíky  vydávají  do  okolních 
polí a lesů usmažit vajíčka na slani-
ně. Tohoto zvyku se v poslední době 
ujímají  také  organizace  a  spolky, 
a  tak  se  ze  svátku  rodinného  stává 
společenská  záležitost. Hasiči  z  Ra-
dvanic  se  vloni  chlubili,  že  smažili 
150 vajec. Trumfli je ovšem myslivci 
z Heřmanic, kteří na tu svou „vaječi-
nu“  potřebovali  vajec  500. Doporu-
čuji Vám, vyzkoušejte si to. Moje děti 
tvrdí, že lepší vajíčka, než ta se saze-
mi a jehličím, nikdy nejedli.
 Mgr. Věra Vahalíková

editorialkrátce ze zastupitelstva

Na multifunkčním hřišti si zahrají žáci i veřejnost tenis, fotbal, odbíjenou, volejbal nebo basketbal

ZŠ Bohumínská využívá nové Oranžové hřiště 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Žáci ze Základní školy Bohumínská mohou 
od poloviny dubna sportovat na moderním hřišti. Multifunkční 
sportoviště s umělým povrchem nahradilo původní hřiště, 
které žákům umožní v hodinách tělocviku trénovat tenis, 
odbíjenou, košíkovou a malý fotbal. 

Nově  zrekonstruované  hřiště  ote-
vřeli  u  ZŠ  Bohumínská  v  pátek  15. 
dubna  zástupci  městského  obvodu 
Slezská  Ostrava  a  společnosti  ČEZ. 
Hřiště bylo částečně financováno Na-
dací ČEZ z projektu Oranžové hřiště. 
„Jedná  se  již  o  25.  Oranžové  hřiště 
otevřené na severní a střední Moravě. 
Nadace ČEZ přispěla na výstavbu to-
hoto hřiště  částkou  jednoho milionu 
korun.  Snažíme  se  tímto  způsobem 
zajistit  dětem  sportovní  vyžití  a  do-
stat  je  od  počítačů  a  televize,“  uvedl 
generální  ředitel Distribuce ČEZ  Ing. 
Petr  Zachoval.  „Původní  hřiště  mělo 
nerovný asfaltový povrch a držela se 
na něm voda.  Toto multifunkční  hři-
ště je opravdu moderní,“ pochvaloval 

si  ředitel  ZŠ  Bohumínská  Mgr.  Ra-
dek Pollo. „Chceme zvýšit zájem dětí 
o sport a zdravý pohyb, k  tomu nám 
nové  Oranžové  hřiště  pomůže,“  zdů-
raznila  místostarostka  Slezské  Ost-
ravy MUDr. Hana Heráková. Podle ní 
může nové hřiště přilákat k zápisu do 
školy další děti z okolí a v případě zá-
jmu nevylučuje ani možnost otevření 
sportovní třídy. Žáci této školy bývají 
totiž  úspěšní  na  školských  turnajích 
v různých sportovních disciplinách. 
 „Hřiště bude využívat v dopoledních 
hodinách  škola,  odpoledne  poslouží 
veřejnosti.  Zájemci  si  multifunkční 
hřiště  mohou  pronajmout.  Je  v  sou-
sedství Kamence  - největšího sídliště 
našeho obvodu, proto předpokládám, 
že o hřiště bude velký zájem,“ je pře-
svědčen starosta Slezské Ostravy Ing. 
Antonín Maštalíř. Veřejnost může vy-
užívat hřiště ve všední dny od 16 do 
19 hodin, během víkendů a svátků od 
9 do 12 a od 13 do 18 hodin a v době 
letních  prázdnin  od  13  do  20  hodin. 

„Není to  jediné hezké hřiště v našem 
obvodě.  Moderní  hřiště  máme  rov-
něž u ZŠ Pěší nebo u mateřské školy 

v  Koblově,  takže  naši  občané  mají 
dobré podmínky pro sportování,“ při-
pomenul starosta.   (rs) 

SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ. Pásku během slavnostního otevření hřiště přestříhávají 
starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř (vlevo) a ředitel Distribuce ČEZ 
Ing. Petr Zachoval. Vlevo přihlíží místostarostka Slezské Ostravy MUDr. Hana He-
ráková.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL 

VOLEJBAL. Sedmáci a osmáci ze ZŠ 
Bohumínská si na nově otevřeném 
hřišti zahráli volejbal. 

FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Den Slezské opět na hradě
Městský  obvod  Slezská  Ostrava  po-
řádá  stejně  jako  v  minulých  letech 
na  Slezskoostravském hradě  tradiční 
akci Den Slezské, která se  letos koná 
21.  května  od  10  do  22  hodin.  Loni 
a  předloni  této  akci  sice  počasí  moc 
nepřálo, o to více je očekáván letošní 
ročník, neboť do třetice všeho … 
A  na  co  se  mohou  návštěvníci  těšit? 
Nejmenší děti čekají nafukovací atrak-
ce, klauni, žongléři a pořadatelé pro ně 
připravili  soutěž  Shrekova  cesta.  Po 
jejím úspěšném absolvování si děti vy-
berou v obchůdku ve věži hračku. Větší 
děti  se  vyřádí  na  velkém  řetízkovém 
kolotoči anebo si zajezdí na ponících. 

Uvnitř  hradu  se  po  celý  den  budou 
střídat známí umělci s dětmi z mateř-
ských  a  základních  škol,  zahraje  di-
vadlo,  vystoupí mažoretky,  tanečníci, 
kouzelník,  zazpívají  hudební  skupiny 
a  zpěváci,  např.  Markéta  Konvičko-
vá, Miro Šmajda a Tomáš Klus. Dnem 
Slezské  bude  provázet  moderátor 
Aleš Juchelka.
Přesně v 11 hodin odstartuje již pátý 
ročník  mezinárodní  soutěže  Slezský 
bigos, kdy mohou pořadí jednotlivých 
družstev  ovlivnit  svým  hlasováním 
i  diváci.  Soutěží  dvou-  až  tříčlenná 
družstva amatérských nebo profesio-
nálních kuchtíků. 

Manželé Paclovi jsou spolu šedesát let
MUGLINOV/ Šedesát let společné-
ho života oslavili první dubno-
vou sobotu manželé Drahomíra 
a Jan Paclovi z Muglinova. 
V dnešní době se zdá neuvěřitelné, že 
manželský svazek vydrží šedesát  let. 
A  že  i  po  tak  dlouhé  době může  být 
téměř idylický. Manželé si pořád mají 
o  čem  povídat  a  jeden  na  druhého 
nedají dopustit. „Nikdy jsme se nepo-
hádali tak, že bychom na sebe křičeli. 
Určitě  nějaká  drobná  nedorozumění 
jsme  měli,  ale  nerozčilovali  jsme  se 
nad malichernostmi. Problémy často 
vznikají z malých věcí,“ dává recept na 
harmonický vztah pětaosmdesátiletý 
Jan Pacl.  „Z nás dvou  jsem výbušněj-
ší  povaha  určitě  já.  Manžel  je  zase 
kliďas,  hodně  věcí  dokázal  s  nadhle-
dem přejít,  takže opravdu k  žádným 
velkým nedorozuměním u nás nikdy 
nedošlo,“  potvrdila  usměvavá  jeden-
aosmdesátiletá  Drahomíra  Paclová. 
Manželé si  také rozdělili úlohy v do-
mácnosti.  „Vůbec  nejsem  technický 
typ, asi bych nevyměnila ani žárovku. 
Všechny práce na našem domku pro-
to zastal manžel,  já se zase věnovala 
úklidu a vaření. Musím ale říct, že mi 
manžel  občas  pomůže  s  nádobím,“ 
prozradila  Drahomíra  Paclová.  Za-
jímalo  nás,  jaká  oblíbená  jídla  vaří 

manželovi.  „Je  v  jídle  střídmý  a  má 
rád vše. Nejvíce si asi pochutná na za-
bijačce,“ přemýšlela paní Paclová. 
Pár  se  seznámil  na  taneční  zábavě 
v Kunčičkách. „Konala se v tamní soko-
lovně. Tehdy ani nebyla  jiná možnost, 
jak se seznámit,“ řekl Jan Pacl. Chodili 
spolu dva roky, než se vzali. Drahomíra 
na Jana počkala i během jeho vojenské 
služby.  Žijí  v  Muglinově  a  vychova-
li  dva  syny.  Jan pracoval  jako vedoucí 

povrchových  provozů  dolů  Hlubina, 
Jeremenko a Alexandr,  jeho žena zase 
jako vedoucí masny. Na dovolenou jez-
dili pod stan na Bítov, později vyrazili 
k moři do Španělska nebo na Kubu. 
Oslava šedesátého výročí začala v ob-
řadní  síni  slezskoostravské  radnice, 
kde  si  vyslechli  slova  „oddávajícího“, 
zastupitele  MUDr.  Mariana  Starého, 
pak následovala slavnost v rodinném 
kruhu.   (rs)

Zastupitelé jednali o splynutí školek i o parkovišti
Zastupitelé Slezské Ostravy na svém 4. 
zasedání 14. dubna projednali několik 
důležitých bodů. 

Závěrečný účet
Zastupitelé  schválili  závěrečný  účet 
městského  obvodu  Slezská  Ostrava 
za  rok  2010  a  souhlasili  s  celoročním 
hospodařením  městského  obvodu  bez 
výhrad  na  základě  „Zprávy  o  výsledku 
provedeného  přezkoumání  hospodaře-
ní městského obvodu za rok 2010“ au-
ditorskou  společností  TOP  AUDITING, 

spol. s r. o. Celoroční hospodaření skon-
čilo přebytkem, který byl rovněž na za-
stupitelstvu přerozdělen mezi jednotlivé 
odbory s ohledem na zajištění efektivní-
ho využití těchto finančních prostředků 
a zapojení do rozpočtu roku 2011.

Parkoviště Kamenec
Na  jednání zastupitelstva vystoupili  zá-
stupci občanů sídliště Kamenec ohledně 
řešení parkování v této oblasti. Po diskusi 
se zastupiteli městského obvodu byl do-
hodnut další postup. Vlastníci bytových 

domů si určí  své zástupce, kteří budou 
přizváni na společné jednání s vedením 
městského obvodu k dané problematice. 
Ostatní občané budou informováni pro-
střednictvím Slezskoostravských novin.

Splynutí mateřských škol
Zastupitelé rozhodli o důležitém kroku 
směřujícímu  k  optimalizaci  příspěv-
kových  organizací městského  obvodu, 
a  to mateřských škol. Dětí a rodičů se 
tyto  změny  nijak  nedotknou.  Podrob-
nosti se dočtete na str. 4.   (red)

JUBILANTI. Drahomíra a Jan Paclovi, kteří oslavili diamantovou svatbu. Slav-
nostní obřad se konal ve slezskoostravské radnici.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL



SONkvěteN 20112
Na místě výběhů pro medvědy vzniknou pavilony pro tučňáky a tuleně

Dvěma narozeným slůňatům v ZOO se daří
SLEZSKÁ OSTRAVA/ S naroze-
nými slůňaty vzrostl zájem 
veřejnosti o ostravskou 
zoologickou zahradu. Ta má 
kromě slůňat další zajímavý 
přírůstek – samečka pandy.

Zdá se, že sloní mláďata mají nejhorší 
za sebou. Dramatické okamžiky nasta-
ly  po  porodu  14leté  slonice  Vishesh. 
Jako prvorodička neměla zkušenost se 
starostmi o potomka, ale i díky snaze 
ošetřovatelů se situace zlepšila. Slůně 
pije mateřské mléko,  ošetřovatelé  jej 
dokrmují a matka se o něj vzorně sta-
rá. Starší slonice, 44letá Yohti, která je 
matkou  Vishesh,  porodila  stokilovou 
samičku. Ta  se měla od prvních oka-
mžiků čile k světu. „Protože vše probí-
halo v pořádku, spojili jsme 19. dubna 
obě sloní matky a jejich mláďata v jed-
nom pavilonu. Slůňata se po chvíli za-
čala  kontaktovat  a  navzájem  očichá-
vat choboty,“ líčila tiskový mluvčí ZOO 
Šárka  Kalousková.  Nejstarší  slonice 
Suseela  je  zatím  ve  venkovním  vý-

běhu,  se slůňaty  i  jejich matkami má 
vizuální i částečný fyzický kontakt. Ke 
spojení  celé  skupiny  dojde  později. 
Slůňata se ale již brzy podívají do ven-
kovního výběhu.   
Novinkou v ZOO je otevření pavilonu 
Papua, která ukazuje tropickou příro-
du ostrova Papua – Nová Guinea s pla-
zy a rybami. Nachází se vedle pavilonu 
opic. Návštěvníci uvidí žraloka, velkou 
starobylou  rybu baramundi nebo va-
rany. 
Zoologická zahrada také nechala zde-
molovat  výběhy  pro  medvědy.  Jejich 
poslední  obyvatelka medvědice  Nina 
se přestěhovala do ZOO v německém 
Augsburgu. Na místě medvědince vy-
roste  moderní  pavilon  pro  tučňáky 
a tuleně. 
Do  ZOO  již  také  přicestoval  sameček 
pandy  červené,  který  se  v  roce 2009 
narodil  v  zoologické  zahradě  ve  fin-
ských Helsinkách. S ostravskou pandí 
samičkou  vytvoří  pár  a  zapojí  se  do 
záchranného  celosvětového  progra-
mu, protože pandy červené jsou ohro-
ženým druhem.   (rs)

SLŮŇATA. Obě matky i jejich slůňata jsou v pavilonu pospolu.  FOTO/ PAVEL VLČEK 

První výjezdní zasedání komise životního 
prostředí ve společnosti ArcelorMittal 
Společná  výjezdní  komise  životního 
prostředí  obvodů  Slezská  Ostrava 
a  Radvanice  a  Bartovice  se  uskuteč-
nila 30. března v akciové společnosti 
ArcelorMittal Ostrava. Navštívili jsme 
některé  provozy  a  následně  jsme  se 
setkali  a  besedovali  s  vedením  spo-
lečnosti  -  ředitelem pro  ekologii  Ing. 
Petrem  Barankem  a  jeho  spolupra-
covníky  Ing.  Michalem  Čuportem 
a  ing.  Jiřím  Krčmářem  a  s  ředitelem 
pro vnější vztahy Mgr. Janem Rafajem.  
V  koksovně  jsme  shlédli  vytlačová-
ní  dvou  komor  VKB  č.  11  a  chlazení 
koksu, v aglomeraci sever jsme si pro-
hlédli  vnitřní  prostory  tkaninových 
filtrů budovaných pro odprášení spé-
kacích pásů A, B a C (jejich uvedení do 
provozu je plánováno v září letošního 
roku).  V  ocelárně  jsme  viděli  provoz 
tandemové  pece  č.  8  a  kontinuální 
odlévání oceli. Ve velíně teplárny nás 
seznámili s kontrolou emisí ze spalo-
vacích  zdrojů  teplárny.  Provázel  nás 
ředitel pro ekologii Ing. Petr Baranek 
se svými spolupracovníky. 
Po této exkurzi následovala prezenta-
ce společnosti ArcelorMittal v hotelu 
Kovák.  Seznámili  jsme  se  s  vývojem 
emisí TZL (prachu) v této společnosti 
od  r. 1978, kdy byla hodnota 39 715 
t/rok  až  po  rok  2010,  kdy  hodnota 
klesla  na  1  110  t/rok.  V  projektech 
na  ochranu  životního  prostředí  spo-

lečnost  ArcelorMittal  proinvestovala 
v letech 2003 - 2010 2,6 miliardy ko-
run.  Z  těchto  prostředků  bylo  69  % 
na ochranu ovzduší, 20 % na ochranu 
vod a 11 % na ostatní projekty.
V  současné  době  probíhají  projekty 
s  postupnou  realizací  do  roku  2015, 
jako je vybudování tkaninových filtrů 
v aglomeraci sever, které budou uve-
deny do provozu v září a sníží emise 
prachu v ovzduší o 70 %.  U vysokých 
pecí  se  v  rámci  Dobrovolné  dohody 
s  Ministerstvem  životního  prostře-
dí  sníží  emise  z  pásového  zavážení  
a  fugitivní  emise  (znečišťující  látky 
uvolňované např. větracími průduchy, 
netěsností  rozvodů  do  atmosféry) 
z licích polí vysokých pecí č. 3 a 4 do 
prosince 2015.
Další projekty jsou ve fázi E.I.A. tj. po-
suzování  vlivu  na  životní  prostředí: 
kompletní změna kontinuálního odlé-
vání oceli díky instalaci nové techno-
logie  sekundárního  metalurgického 
zpracování oceli – vakuování, moder-
nizace ocelárny, kde tandemové pece 
nahradí  konvertory.  Budou  použity 
BAT  technologie,  přičemž    moderni-
zace  řeší  primární  odprášení  suchý-
mi eletrickými odlučovači, kdy emise 
tuhých  znečišťujících  látek  jsou  pod 
20mg/m3  na  sekundární  odprášení 
tkaninovými  filtry.  Zde  je  plánováno 
snížení  emisí  pod  10mg/m3.  Tyto 

úpravy  proběhnou  v  letech  2012  – 
2015. Proběhne  tzv.  ekologizace  tep-
lárny, při níž se zvýší její energetická 
účinnost  a  zároveň  se  sníž  emise  do 
ovzduší.  Dalšími  opatřeními  jsou  vý-
stavba plynového kotle K12 (nahradí 
současné kotle 1 a 2), výstavba fluid-
niho  kotle  K4  (nahradí  kotle  3,  5,  6, 
7) a výstavba nového plynojemu kon-
vertorového  plynu.  To  se  uskuteční 
v letech 2011 až  2014. Komplexně se 
změní zdroje energie pro vysoké pece 
instalací PCI a nahradí se tak koks uh-
lím na vysokých pecích č. 2, 3 a 4 do 
roku 2013. Tyto projekty sníží emise 
do ovzduší na 990 t/rok. Zpracovávají 
se i hlukové studie. 
Pro srovnání  je třeba uvést, že v pol-
ské  hutní  společnosti  v  Katovicích 
jsou  tamní  vládou  povolené  emisní 
limity  pětinásobně  vyšší!  Proto  jsou 
připravována jednání na vládní úrov-
ni  ohledně  řešení  této  problematiky, 
protože  emise  z  katovické  hutě mají 
při  nepříznivých  větrech  dopad  i  na 
Ostravsko.
Zástupci  komise  životního  prostředí 
i zástupci vedení společnosti Arcelor-
Mittal  se  budou  v  průběhu  opatření 
pro  zlepšení  ovzduší  v  Ostravě  vzá-
jemně informovat a v případě potřeby 
se znovu sejdou. 
 Ing. Jiří Šárek, 
 předseda komise životního prostředí

Miroslav Frančík slavil 
vítězství v soutěži 
Chyť svou kariéru

Již  počtvrté  se  konal  dvoudenní  pro-
jekt  Kariéra  Plus,  který  pořádá  VŠB 
–TUO, a kterého se zúčastnili také stu-
denti a pracovníci Vysoké školy pod-
nikání ze Slezské Ostravy. 
Během  projektu  si  vysokoškoláci 
otestovali  své  dovednosti,  schop-
nosti  i  štěstí  v  soutěži  Chyť  svou 
kariéru.  „Tým  tvořili  čtyři  studenti, 
každý z jiné školy. Pustili jsme se do 

tématu Talent 2020 anebo… talent – 
univerzita – praxe - ? Zabývali  jsme 
se  tím,  jak  by  měl  vypadat  ideální 
absolvent  vysoké  školy,“  popisoval 
student 2. ročníku Miroslav Frančík, 
který  reprezentoval  Vysokou  školu 
podnikání  ze  Slezské  Ostravy.  Tým 
s  Miroslavem  Frančíkem  nakonec 
slavil  úspěch a postoupil do druhé-
ho kola. 

Jak má postupovat vlastník nemovitosti 
při napojení na veřejnou kanalizaci

Otázky:
Je třeba k napojení na veřejnou kana-
lizaci nějaké stavební povolení či jiná 
komunikace se stavebním úřadem ?
Je třeba k napojení na veřejnou kanali-
zaci projekt od projektanta ?
Odpověď:
Ano, pro možnost napojení na veřej-
nou kanalizaci je zapotřebí projektová 
dokumentace (jedná se o jednoduchý 
projekt dle rozsahu konkrétního tech-
nického řešení připojení) vypracova-
ná projektantem s příslušným opráv-
něním.    Rozsah  a  způsob  projednání 
se odvíjí od technického řešení   kon-
krétního  případu.  Projekt  musí  být 
schválen  minimálně  správcem  hlav-
ního kanalizačního řadu, tj. OVaK, a.s., 
a  konzultován  s  Magistrátem  města 
Ostravy  odborem  ochrany  životní-
ho  prostředí,  který  vydal  příslušná 

povolení  stavby  vodního  díla  –  „Od-
kanalizování  Heřmanic“.  Dle  obsahu 
projektové  dokumentace mohou při-
cházet  v  úvahu  projednání  s  případ-
nými správci inženýrských sítí, jejichž 
ochranná  pásma  budou  připojením 
dotčena. Z hlediska stavebního záko-
na bude vydáván územní souhlas dle 
§ 96 zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování  a  stavebním  řádu,  ve  zně-
ní pozdějších předpisů, příp.  souhlas 
s ohlášenou stavbou dle ust. § 104 SZ.  
Samotné přípojky lze projednat na sta-
vebním úřadě až po samotné kolaudaci 
kanalizačního  řadu  odborem  ochrany 
životního  prostředí,  Magistrátu města 
Ostravy,  přičemž  předpokládaná  ko-
laudace  proběhne  v měsíci  červnu  až 
červenci 2011 (v současné době na ul. 
Nad Vodárnou, Kubicova, U Vlečky, Nad 
Dvorem v Ostravě Heřmanicích).

OCENĚNÍ. Miroslav Frančík s cenami za první místo v soutěži Chyť svou kariéru. 
 FOTO/ ARCHIV

informace pro občany

Prohlédli si dětský domov
Výchovní pracovníci Dětského domova 
Na  Vizině  28  ze  Slezské  Ostravy  při-
pravili v dubnu první společné setkání 
všech partnerů a spolupracovníků. Ře-
ditel dětského domova Mgr.  Josef Pal-
kovič a sociální pracovnice Magdalena 
Býmová seznámili hosty s chodem dět-
ského domova a provedli je domovem. 
Návštěvníci se tak dozvěděli více o svě-

řencích  dětského  domova  a  přesvěd-
čili  se  osobně,  jak  jejich  sponzorská 
činnost dětem pomáhá.  „Touto cestou 
bych  rád poděkoval  zástupcům měst-
ského  obvodu  Slezská  Ostrava,  spo-
lečnostem ASUS Czech Service, EMCO, 
GE  Money,  Hypermarket  GLOBUS 
ČR., PEGATRON Czech a paní Dagmar 
Stáňové,  díky  kterým mohou  být  pro 

děti zajištěny různé akce, výlety a letní 
pobyty,“ doplnil ředitel Palkovič.
„Spolupráce s dětským domovem si vel-
mi ceníme. Náš úřad se vstřícně podílí 
na pravidelně pořádaných akcích toho-
to  dětského  domova,“  sdělila  vedoucí 
odboru financí a rozpočtu Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava Ing. Jiřina 
Gáliková, která se setkání účastnila.   (rs)

Děti si užily 
zábavné 
odpoledne
Odpoledne  plné  zábavy  pro  děti 
uspořádala  21.  dubna  společnost 
Nové byty Ostrava z Heřmanic v areá-
lu Nových bytů v Heřmánkové a Pam-
peliškové ulici. Děti se mohly vyřádit 
ve  skákacím  hradu,  na  trampolíně, 
zasoutěžit  si  v  chytání  rybiček,  sklá-
daní puzzle, házení balónku na klau-
na,  běhu  v  pytli,  házení  kruhů  nebo 
v běhu se lžící a míčkem. Děti získaly 
za  každou  absolvovanou  disciplínu 
razítko  a  nakonec  si  mohly  vybrat 
sladké odměny. Nechybělo občerstve-
ní, cukrová vata a malíř, který dětem 
kreslil na tváře obrázky. Rodiče si bě-
hem akce mohli v areálu prohlédnout 
15  nově  postavených moderních  by-
tových domů.   (rs) 

SOUTĚŽE. Malí návštěvníci areálu si zasoutěžili a zaskákali v nafukovacím hra-
du.  FOTO/ ARCHIV
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Městská policie Ostrava

Vodáci ze spolku Campanula připravují na léto sjezd Ostravice na netradičních plavidlech

Řeky jsou otevřené, můžete je sjíždět
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Vodáci 
otevřeli v sobotu 9. dubna 
ostravské vodní stezky. 
Letošní  sezóna  ostravských  vodáků 
začala  9.  dubna  na  soutoku  řek  Lu-
čina  a  Ostravice,  tedy  na místě  his-
torické  zemské  hranice.  „Slavnostní 
otevření  vody  začalo  vystoupením 
souboru  Hlubinka,  který  předvedl 
dvacetiminutové  folklorní  pásmo 
a  vynesl  k  řece Morénu. Tu děti  za-
pálily a vhodily do řeky. Tím se roz-
loučily se zimou,“ vyprávěl předseda 
Spolku  vodáků  Campanula  PhDr. 
František  Vyhňák.  Vodáci  pak  klí-
čem  symbolicky  otevřeli  řeku.  Ná-
sledovaly projížďky po řece a vodáci 
svezli i zájemce z řad veřejnosti. Akci 
uzavřel  organizovaný  sjezd.  „Někte-
ří pluli  jen k mostu Boženy Němco-
vé,  další  do  Koblova,  do  Bohumína, 
a protože s námi otvíraly vodu i pol-
ské  posádky,  zamířily  jejich  lodě  až 
za hranici do Polska,“  líčil František 
Vyhňák. 

Vodáci  nyní  budou pravidelně  sjíž-
dět Ostravici, dětský oddíl  ze  spol-
ku  Campanula  chodí  pravidelně 
kaž dou  středu  odpoledne  na  Os-
travici  pod  hrad,  kde mladí  vodáci 
nabírají  zkušenosti.  „Připravujeme 
sjíždění řeky pro školní třídy, škol-
ní  zájezdy  i  pro  ostatní  zájemce. 
Uvidíte nás i během hudebního fes-
tivalu  Colours  of  Ostrava,  kdy  pro 
účastníky připravíme  sjíždění  řeky 
za  poloviční  ceny,“  vypočetla  orga-
nizátorka  akcí  spolku  Campanula 
Hana Bělíčková.
Nejatraktivnější podívanou pro veřej-
nost chystají vodáci na první srpovou 
sobotu. Uspořádají  sjezd  řeky na ne-
tradičních plavidlech. Bavit se boudu 
nejen vodáci, ale i přihlížející na bře-
hu.   (rs)  

ZAHÁJENÍ SEZÓNY. Vodáci symbo-
licky otevřeli ostravské řeky a zahájili 
tak vodáckou sezónu. Role Neptuna se 
zhostil Robert Boháč. 
 FOTO/ ALEŠ SIDUNOV

Válečný hrob byl přesunut z Hrušova

Ze zrušeného hřbitova v Hrušově byl 
do  Heřmanic  přesunut  válečný  hrob 
–  kříž,  který  se  vztahuje  k  prusko-
-rakouské válce  z  roku 1866. Kříž  se 
v  Hrušově  nacházel  v  nedůstojných 
podmínkách a navíc bránil zamýšlené 
výstavbě  průmyslové  zóny.  Proto  po 
dohodě  zástupců  statutárního  měs-
ta  Ostravy  s  Ministerstvem  obrany 

České  republiky  a  Krajským  úřadem 
Moravskoslezského  kraje  mohl  být 
přemístěn na důstojné místo na hřbi-
tově  v  Heřmanicích  v  Parcelní  ulici. 
Toto  místo  nabídl  k  umístění  kříže 
městský obvod Slezská Ostrava. Před 
přesunem  musel  být  kříž  opraven. 
Společným úsilím se tak podařilo kříž 
zachránit.   (rs)

Okna by pokryla 20 fotbalových hřišť
Do rozsáhlé výměny oken za 340 mi-
lionů korun se pustila společnost RPG 
Byty,  která  vlastní  velký  počet  bytů 
rovněž  v  městském  obvodu  Slezská 
Ostrava.  Společnost  vymění  okna 
v bytech,  jejichž nájemníci přistoupi-

li  na  zvýšení  nájemného od 1.  února 
letošního roku. Výměna oken se  týká 
11 390 bytů a vyměněno bude 59 600 
oken. Tolik oken by pokrylo 20 fotba-
lových hřišť anebo 12 ploch velikosti 
ostravského Masarykova náměstí.  (rs)

Na Liščině a v Kunčičkách se uklízelo
Již  potřetí  za  sebou  organizovala 
společnost  RPG  Byty  jarní  komunit-
ní  úklidy.  V  březnu  a  dubnu  zajistila 
přistavení kontejnerů,  aby  se občané 
mohli  zbavit  nepotřebných  věcí  ze 
svých bytů, sklepů nebo půd. Letos se 
do úklidu zapojili obyvatelé z Liščiny 
a  Kunčiček.  Pomáhali  jim  pracovníci 
společnosti RPG Byty a také nezisková 

organizace Vzájemné soužití, Diecézní 
charita ostravsko-opavská a další. 
„Úklid  proběhl  úspěšně,  stejně  jako 
loni. Podařilo se nám zaktivovat oby-
vatele  Kunčiček  a  společnými  silami 
jsme vyklidili všechny sklepní prosto-
ry,“ uvedl vedoucí  střediska Horizont 
Diecézní  charity  ostravsko-opavské 
Filip Habrman.   (rs)

Mýval luxuje 
jako o život
Čistící  vůz  Mýval  značky  Mercedes, 
který v roce 2009 věnovala městským 
obvodům Slezská Ostrava a Radvanice 
a Bartovice  společnost ArcelorMittal, 
se prakticky nezastaví. V obou obvo-
dech snižuje prašnost komunikací. „Je 
to  znát hlavně v úklidu po zimě, kdy 
jsou cesty posypané. Tam, kde Mýval 
projede,  je  to,  jako  byste  vyluxovali 
koberec  v  obýváku,“  potvrdil  radní 
Slezské  Ostravy  Radomír  Mandok. 
Ocenil,  že  ArcelorMittal  hradí  nákla-
dy na provoz čistícího vozu. Ty ročně 
dosahují částky 350 tisíc korun. Tento 
stroj bude čistit silnice a snižovat tak 
prašnost  v  obou  obvodech  minimál-
ně  dalších  pět  let.  „Stává  se,  že  nám 
lidé volají a hlásí, že Mýval u nich byl 
a krásně jim cestu vyčistil,“ konstato-
val radní Mandok.   (red)

KŘÍŽ. Válečný hrob s křížem na svém novém místě na hřbitově v Heřmanicích. 
 FOTO/ ARCHIV

ČIŠTĚNÍ. Stroj Mýval, který čistí komunikace v obvodech Slezská Ostrava, Radva-
nice a Bartovice.  FOTO/ ARCHIV

Dobýval se do bytu expřítelkyně
Do  bytu  ženy  ve  Slezské  Ostravě  se 
po  půlnoci  násilím  dobýval  její  bývalý 
35letý  přítel.  Na místo  okamžitě  vyra-
zila  hlídka  městské  policie.  Strážníci 
agresivního chlapíka zastihli na chodbě 
domu, kde kopal do dveří a vyhrožoval, 
že pokud žena neotevře, vyrazí  je.  Jed-
nalo se o téhož muže, kterého strážníci 
z domu vykázali o necelou hodinu dříve, 
neboť se pokoušel dostat do bytu s tím, 
že jde navštívit své děti. Vzhledem k po-
kročilé  hodině  mu  vysvětlili,  že  bude 
vhodnější,  pokud  svou  návštěvu  usku-
teční  v  jinou  dobu. Muž  uposlechl,  ale 
poté se do domu vrátil. Tentokrát na vý-
zvy strážníků nereagoval, takže nakonec 
skončil s pouty na rukou na policejním 
oddělení, kam byl strážníky předveden. 

Tvrdil, že krade z hladu
Do prodejny  potravin  ve  Slezské Ost-
ravě se snažil přes bezpečnostní mříže 
dostat  pětatřicetiletý muž.  Jeho  akro-
batický  výkon  zaujal  hlídku  městské 
policie.  Jenže  když  lezec  spatřil  uni-
formované příslušníky, dal se na útěk. 
Muži  zákona  však  měli  lepší  fyzičku 

a lumpa dostihli. Ten se okamžitě začal 
vymlouvat,  že  se v prodejně  chtěl  jen 
najíst,  protože  již  několik  dní  nejedl. 
Neměl u sebe doklady a nebyl schopen 
prokázat svou totožnost.  Strážníci roz-
hodli, že ho ke zjištění totožnosti před-
vedou  na  policejní  oddělení.  Předtím 
se  přesvědčili,  zda muž  u  sebe  nemá 
nějakou  zbraň.  Našli  u  něj  kladívko, 
které v prostředcích MHD slouží k roz-
bití  okna  v  případě  nouze,  baterku 
a technický průkaz auta. Ten však ne-
patřil hladovému muži. Případ si pře-
vzali  republikoví  policisté,  kteří  musí 
objasnit, jak se k dokladům dostal. 

Zlodějský pár vyloupil vůz
Zaparkované auto ve Slezské Ostravě 
se zalíbilo dvojici – muži a ženě. Zača-
li jej obcházet a nakonec se pokoušeli 
dostat dovnitř.  Jejich podezřelé počí-
nání neušlo občanovi, který okamžitě 
zavolal na tísňovou linku. Jeho hovor 
zřejmě  zloději  slyšeli,  takže  chtěli 
z místa  zmizet.  Volající  však  poskytl 
jejich přesný popis a udal  směr, kte-
rým zmizeli. Strážníci nalezli u vylou-
peného auta pohozený batoh, kabely 

k nabíjení notebooku a bundu, kterou 
měla oblečenou pachatelka. Strážníci 
začali  kontrolovat  okolí  a  po  chvíli 
spatřili  prchající  dvojici.  Záhy  oba 
zloděje  dopadli  a  navíc  o  pár metrů 
dále našli  pohozený notebook,  který 
zřejmě  patřil  majiteli  auta.  24letého 
muže a 32letou ženu předali přivola-
ným republikovým policistům. 

Opilý mladík řídil auto 
Strážníci městské policie přistihli 11. 
dubna za volantem auta opilého 21le-
tého mladíka. Pozornost hlídky upou-
tal  svým  podivným  popojížděním 
na  parkovišti  u  nákupního  centra  ve 
Slezské Ostravě. Strážníci si původně 
mysleli, že řidič má technické problé-
my. Jenže stačilo, aby na ně promluvil 
a vše jim bylo jasné. Následná decho-
vá  zkouška  prokázala  v  jeho  dechu 
1,29  promile  alkoholu.  Při  kontrole 
dokladů zjistili, že opilý muž nevlast-
ní řidičské oprávnění. K  tomu všemu 
auto nepatřilo mladíkovi, nicméně ne-
bylo kradené. Jeho majitel seděl vedle 
řidiče. Opilec si za svůj řidičský pokus 
vysloužil trestní stíhání.   (rs) 

UVOLNĚTE ULICE prO rAJÓNOVé ČIŠTĚNÍ  ● UVOLNĚTE ULICE prO rAJÓNOVé ČIŠTĚNÍ
Rajónové čištění vozovek a parkovišť bude pro-
bíhat v květnu v Muglinově a na Kamenci ve Slez-
ské  Ostravě.  Týden  před  vlastním  čištěním  bu-
dou tato místa označena dopravní značkou zákaz 
stání s dodatkovou tabulkou, na které bude vy-
značen den a hodina, kdy čištění proběhne. Jed-
ná se o čas mezi 6. a 18. hodinou. Vedení radnice 
žádá řidiče, aby respektovali zákaz stání v daném 
časovém období a své automobily si přeparkovali 
na jiná místa, např. na parkoviště pod estakádou 
nebo do odstavných pruhů v Hladnovské ulici.  

TERMÍNY RAJÓNOVÉHO 
ČÍŠTĚNÍ ULIC 

Oblast Kamenec 
12. 5.  Parkoviště a  příjezdové komunikace 
u  domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 1486/5, 
1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4
16. 5.  Parkoviště a  příjezdové komunikace 
u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 
444/55, 443/53, 442/51, 441/49

18. 5.  Parkoviště a  příjezdové komunikace 
u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 439/46, 438/44, 
437/42, 436/40, 441/50

Oblast Muglinov
20. 5.  ul. Fojtská včetně parkoviště  
23. 5.  ul. Vdovská (od Okrajní po Křižkovského) - 
parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 
672/22, 679/24, 685/26

25. 5.   ul. Vdovská (od Křižkovského po ul. Na 
Druhém), ul. Křižkovského (od Vdovské po Švéd-
skou), parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 696/36, 
697/38, 692/34
30. 5.  ul. Švédská (od Okrajní po Křižkovského), 
parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 
664/29, 666/31, 636/7, 637/9, 638/11, 668/33
1. 6.  ul. U  Kapličky (celá), ul. Švédská (od ul. 
Křižkovského až dolů), parkoviště u domů č. 749/85, 
117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 730/75, 
728/73, 729/2
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Školáci si během noci užili kromě četby také spousty her, luštění kvizů i ohňostroj

Děti prožily čtenářskou Noc s Andersenem
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Jedenáctý ročník Noci s Andersenem a třetí na 
naší škole ZŠ Chrustova skončil. Noci, která je zasvěcená tolik 
dnes opomíjenému čtení a pohádkám. Prožili jsme mnoho dob-
rodružství s pohádkovými postavičkami Václava Čtvrtka. Takže 
se to u nás všude hemžilo Křemílky, Vochomůrky, Makovými 
panenkami, vodníky a Mankami. Ale vraťme se na začátek.

První  Noc  s  Andersenem  proběh-
la  v  roce  2000  v  uherskohradišťské 
knihovně a na dvacet malých čtenářů 
čekalo noční dobrodružství v podobě 
čtení pohádek, soutěží, her a překva-
pení. Od  té doby se noční  čtení  stalo 
natolik populární,  že Noc  s Anderse-
nem se konala v 1040 registrovaných 
„čtecích a spacích místech“.  V pátek 1. 
dubna 2011 spojila na dálku děti ně-
kolika zemí.   Noc s Andersenem jako 
první v pořadí  letos začala v austral-
ském Sydney, četlo se v Polsku, Slovin-
sku,  na  Slovensku,  v České  škole bez 
hranic  v Londýně,  v Drážďanech,  Že-
nevě, Paříži,  Londýně  i  v  zámořském 
státě Maryland v Baltimore, v Českém 
kroužku  v  Kodani  a Mediatéce  Fran-
couzského institutu v Praze, v knihku-
pectví Ivony Březinové a především ve 
stovkách knihoven a škol naší vlasti. 
Přípravy  na  naší  škole  začaly  už  ně-
kdy  v  únoru.  Na  doporučení  garanta 
a autora  celé akce, knihovny v Uher-

ském  Hradišti,  jsme  zasvětili  noční 
čtení  právě  autoru  všeobecně  zná-
mých  a  oblíbených  pohádek  Václavu 
Čtvrtkovi,  který  by  letos  oslavil  sté 
výročí narození. Vytvořili  jsme speci-
ální vstupenku tak, aby si děti musely 
přečíst  některé  Čtvrtkovy  pohádky, 
a  pak  mohly  splnit  úkoly,  které  jim 
tato  vstupenka  ukládala.    Po  jejím 
odevzdání již nic nebránilo tomu, aby 
se malí čtenáři mohli těšit na další noc 
strávenou ve škole se svými pohádko-
vými i skutečnými kamarády.
Samozřejmě, že ani letos nesměli chybět 
zajímaví  hosté,  osobnosti  ostravského 
kulturního života. Byli jsme velmi rádi, že 
nás přišla opět navštívit redaktorka Os-
travského  rozhlasu  Kateřina  Huberová 
a poprvé k nám zavítal také herec  lout-
kového divadla Ivo Marták. Oba rozehráli 
skvělý koncert několika pohádek o Kře-
mílkovi a Vochomůrkovi a o Šejtročkovi.  
Ale nejen o čtení bylo naše letošní se-
tkání. Děti se účastnily soutěží, kvízů 

a her a na památku si mohly vlastno-
ručně  vyzdobit  tričko  s  Rumcajsem, 
Mankou  nebo  Cipískem.  Také  na  ně 
čekal výlov rybníka vodníka Volšoveč-
ka, strašidelná cesta lesem Řáholcem 
i  procházka  ve  velebotách  starosty 
Humpála. Na  školním hřišti bylo při-

praveno překvapení od ředitele školy 
Mgr. Radima Motyčky - nádherný oh-
ňostroj.  Po  takových  zážitcích oprav-
du všem vyhládlo a přichystaná veče-
ře  i  buchty od maminek přišly  vhod. 
Velké  poděkování  proto  patří  všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu 

celého nočního pohádkového marato-
nu.
Doufám, že naše letošní Noc s Ander-
senem motivovala děti ke čtení a ales-
poň malým krůčkem přispěla k jejich 
lepší čtenářské gramotnosti.
 Mgr. Eva Kostiuková, ZŠ Chrustova

ČETBA. Děti ze základní školy Chrustova si během Noci s Andersenem užily četbu i dováděni.  FOTO/ ARCHIV ŠKOLY

Splynutím mateřských škol se 
pro rodiče a děti nic nemění
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodlo na 
svém 4. zasedání 14. dubna 2011 o splynutí příspěvkových or-
ganizací městského obvodu - mateřských škol. Je to další krok 
v postupné optimalizaci příspěvkových organizací městského 
obvodu Slezská Ostrava. Od 1. července budou v městském 
obvodu fungovat čtyři mateřské školy, z nichž každá bude mít 
jedno nebo více odloučených pracovišť. 
Dvě školky zůstanou beze změny - Ma-
teřská  škola  Ostrava-Heřmanice,  Po-
žární  8/61,  příspěvková  organizace, 
s odloučenými pracovišti Chrustova 11, 
Chrustova 24 a Na Liščině 12A, s ředi-
telkou  Lenkou Anežkovou  a Mateřská 
škola  Ostrava-Slezská  Ostrava,  Jaklo-
vecká 14/1201, příspěvková organiza-
ce, s odloučeným pracovištěm Zámost-
ní 31, s ředitelkou Hanou Holcovou.
Další  dvě  školky  jsou  nově  vzniklé 
organizace  -  Mateřská  škola  Slezská 
Ostrava,  Komerční  22a,  příspěvková 
organizace,  s  odloučenými pracovišti 
Keramická 8, Antošovická 107 a Cha-
lupova  1,  a  Mateřská  škola  Slezská 
Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková 
organizace,  s  odloučenými  pracoviš-

ti  Slívova  11,  Nástupní  19,  Frýdecká 
426. Ředitelky  těchto nových organi-
zací budou jmenovány na základě vy-
hlášeného konkurzního řízení.
Co  z  těchto  změn  vyplývá  pro  děti 
a  jejich  rodiče?  „Vzhledem  k  tomu, 
že  nově  vzniklé  organizace  přebíra-
jí  veškerá  práva,  závazky  a  majetek 
zanikajících  organizací,  děti  se  po 
prázdninách setkají opět se svou paní 
učitelkou  a  svými  hračkami.  Velkou 
výhodou bude snížená administrativ-
ní činnost pedagogických pracovníků, 
kteří  se  budou místo  nutného  „papí-
rování“ věnovat pouze dětem, naopak 
pracovník ve vedoucí funkci bude mít 
nižší úvazek přímé pedagogické práce 
a bude se moci plně věnovat řídící čin-

nosti  společně  se  svým  statutárním 
zástupcem,“  vysvětlila  místostarost-
ka MUDr.  Hana  Heráková.  Splynutím 
se  zjednoduší  organizace  prázdnino-
vého  provozu,  kdy  v  prázdninových 
měsících,  z  důvodu maximálních  ka-
pacit škol, nemohly být přijaty děti do 
školky, která o prázdninách fungovala. 
Rodiče budou komunikovat s vedoucí 
učitelkou  ve  školce  a  rovněž  budou 
mít možnost řešit své záležitosti s ře-
ditelkou školky.
Městský obvod Slezská Ostrava si od 
těchto  opatření  slibuje  především 
zkvalitnění  řízení,  kdy  pro  ředitelky 
malých  školek  bylo  náročné  sklou-
bit  pedagogickou  činnost  s  řízením 
příspěvkové organizace, dále úspory 
provozních  prostředků,  efektivnější 
řízení,  zejména  v  období  prázdnin, 
svátků  a  zvýšené  nemocnosti.  „Ne-
zanedbatelné  jsou  rovněž  možnos-
ti  zvýšení  kapacity,  kdy  mohou  být 
pro  děti  využity  prostory,  které  dří-
ve  sloužily  jako  ředitelny,  kanceláře 
a  archivy,“  připomenula  místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková.    (red)

Vedení radnice 
poděkovalo 
učitelům 
Vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava se i letos setkalo s ředite-
li  mateřských  a  základních  škol 
u příležitosti Dne učitelů. Letošní 
setkání se konalo 31. března.  Sta-
rosta městského obvodu Ing. An-
tonín  Maštalíř  a  místostarostové 
MUDr. Hana Heráková a Ing. Petr 
Janíček  poděkovali  všem  ředite-
lům  za  jejich  každodenní  nároč-
nou práci při výchově a vzdělává-
ní dětí a žáků, za úspěchy, úroveň 
školy a za spokojenost dětí i jejich 
rodičů.  Poděkování  vedení měst-
ského  obvodu  bylo  určeno  všem 
zúčastněným,  zvláštní  poděková-
ní patřilo Mgr. Jarmile Chlopkové, 
která byla v letošním roce oceně-
na  statutárním  městem  Ostrava 
jako  Výrazná  pedagogická  osob-
nost.   (red)

Piráti z 1. třídy ZŠ Pěší 
přenocovali ve škole
Muglinovskou základní školu 
a přilehlou školní družinu 
přepadlo ve čtvrtek 7. dubna 
v 17 hodin 17 pirátů a pirátek 
z 1. třídy, kteří chtěli najít 
vzácný poklad a následně 
v prostorách školní družiny 
přenocovat.
Nejprve  si malí  piráti  pečlivě připra-
vili  své  místečko  na  spaní  a  naplnili 
svá  bříška  připravenou  večeří.  Takto 
posilněni  se  rozdělili  do  čtyř  skupin 
a  vydali  se  podle  tajemných  barev-
ných  značek  a  symbolů  prozkoumat 
školní budovy a zjistit, jak a kde najít 
kýžený poklad.  Po náročném pátrání 
přivedlo  děti  k  úspěšnému  nalezení 

pokladu až společné rozšifrování  taj-
né věty. Úspěch v pátrání děti dopro-
vodily  hurónským  křikem,  nalezený 
poklad  si  společně  rozbalily  a  spra-
vedlivě rozdělily. 
To už se kvapem setmělo a bylo třeba 
jít na kutě. Každý pirát obsadil svůj pe-
líšek  a  třídní  učitelka  přečetla  dětem 
pohádku, aby se jim lépe usínalo.
Zážitky z hledání pokladu byly ovšem 
tak  velké,  že  usínání  trvalo  poněkud 
déle.  Ráno  se  spokojení  piráti  sbali-
li,  nasnídali  a  vydali  se  společně  se 
svými  dalšími  spolužáky  shlédnout 
naplánované  divadelní  představe-
ní. Tuto zdařilou akci pro děti společ-
ně připravily třídní učitelka Mgr. Mar-
kéta  Hlinková  a  vychovatelka  školní 
družiny Lenka Rastočná.   (red)

pOKLAD. Prvňáci se radují, že objevili poklad. FOTO/ ARCHIV ŠKOLY

Nazdobili si velikonoční vajíčka
Kulturní dům v Heřmanicích se rozzářil 
barvami jara a hlavně dětskými úsmě-
vy.  Tak  jako  každý  rok  se  zde  konalo 
Velikonoční  veselí.  Více  než  260  dětí 
z mateřských a základních škol Slezské 
Ostravy,  které  tradiční  akci  navštívily, 
si  mohly  vyzdobit  velikonoční  vajíčka 
a vyrobit si drobné jarní dekorace.

MŠ Požární již více než 10 let spolupra-
cuje se Střední školou prof. Z. Matějčka 
v Porubě. Na akci se podílejí žáci z obo-
ru zahradník a aranžér pod vedením I. 
Šmírové. „Spolupráce přináší již řadu let 
velmi dobré výsledky. Na společné akce 
se vždy moc těšíme,“ řekla ředitelka ma-
teřské školy Lenka Anežková.   (rs)
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zveme vás na koncert světové violoncellistky Michaely Fukačové

Nafotil snímky na Landeku, Bazalech a na hradě, nyní se chystá na haldu Ema

Fotografa Jarka Plesara 
okouzlila Slezská Ostrava
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Technické 
památky, haldy, starší i mo-
derní architektura, příroda, 
sportovní zařízení nebo hrad 
– to vše jsou věci, které dokáží 
zaujmout fotografa ve Slezské 
Ostravě.  
Fotograf  Jarek  Plesar  spolupracuje 
s  občanským  sdružením  Kultura  pro 
Slezskou  Ostravu.  „Fotil  jsem  Slez-
skoostravský  rockfest,  Společenský 
ples  pod  záštitou  městského  obvodu 
Slezská Ostrava a budu i nadále doku-
mentovat všechny další aktivity tohoto 
sdružení,“ uvedl Jarek Plesar. Má v plá-
nu společně s dalšími  fotografy uspo-
řádat fotografické setkání, na němž by 
každý nafotil místa v Ostravě, která jej 
oslovila. Výsledky práce poté předsta-
ví na výstavě. Zvažují, zda budou fotit 
v celé Ostravě nebo jen ve Slezské Os-
travě.  Náš  obvod  totiž  patří  k  nejroz-
manitějším  –  je  zde  příroda,  rybníky, 
stará  zástavba,  moderní  architektura, 
kolonie, technické památky, haldy atd. 
„Fotil  jsem  na  Slezskoostravském 
hradě,  kam  zvu  všechny  své  zná-
mé,  kteří  za  mnou  přijedou.  Rov-
něž  jsem  snímal  Slezskou  Ostravu 
z vrchu Landeku a mám i zkušenost 
z  focení  fotbalu,  konkrétně  ze  zá-
pasu Baník Ostrava – Sparta Praha. 
Měl  jsem  trochu  obavu  z  fanoušků, 
ale  ukázalo  se,  že  jsou  to  více  fan-
dové než chuligáni a byl jsem oprav-
du  příjemně  překvapen,“  vyprávěl 
fotograf.  Lákají  ho  technické  pa-
mátky a plánuje, že je zachytí svým 
objektivem. „Zajímavá je halda Ema. 
Je  to  kopec,  který  není  sopečného 
původu, ale navenek se takto chová. 
Jde vlastně o ekologickou zátěž, kdy 
halda dlouhé roky uvnitř prohořívá. 
Stala se ale vyhledávaným cílem tu-
ristů,  doslova  atrakcí,  která  posky-
tuje  nádherný  výhled  na  Ostravu. 
A  to  je  věc,  která  mne  zajímá,  jak 
se  z  negativa  stane  pozitivní  věc,“ 
vysvětloval  Jarek Plesar. Ve Slezské 
Ostravě  našel  i  zajímavá  zákoutí 

a jedinečnou architekturu. „Pořád je 
tady co objevovat,“ dodal.
Jarek Plesar začal fotit ve svých 12 le-
tech. Později se začal věnovat hudbě. 
Hraje a zpívá ve folkové kapele Pedro 

a vydal s ní už dvě CD. K focení se vrá-
til  před  osmi  roky.  Získal  třetí místo 
v soutěži Českého olympijského výbo-
ru Sport amatér foto 2010 za snímek 
jezdce ze závodu Vřesinská strž.   (rs)

FOTOGrAF. Jarek Plesar pod Slezskoostravským hradem. 
 FOTO/ VLADIMÍRA SVOBODOVÁ

Prohlédněte si snímky z Etiopie
Výstavu  fotografií  z  Etio-
pie  shlédnou  návštěvníci 
Slezskoostravské galerie. 
Autorem  fotografií  je  ře-
ditel  Muzea  Jana  Ámose 
Komenského  v  Uherském  Brodě. 
Před  necelými  dvěma  roky  podnikl 
dvacetidenní  cestu  po  Etiopii.  Pro-
cestoval  trasu  mezi  hlavním  měs-
tem Etiopie Addis Abebou, kráterem 
sopky El Sodo a povodím řeky Omo, 

navštívil  národní  parky 
i  vesnice  domorodých 
kmenů.  Stal  se  svědkem 
rituálního  skákání  přes 
býky,  během  něhož  jsou 

mladí chlapci přijímáni za muže, vi-
děl  rituální bičování nebo malování 
na  tělo.  Vše  zachytil  fotoaparátem. 
Snímky  mohou  vidět  návštěvní-
ci  Slezskoostravské  galerie  od  12. 
května do 30. června.   (rs)

Muzejní noc v galerii
Letošní  Ostravská muzejní  noc  2011 
se bude konat 21. května od 17 hodin 
do půlnoci.  Stejně  jako vloni otevřou 
muzea, galerie a další kulturní institu-
ce své brány veřejnosti v netradičních 
podvečerních  a  večerních  hodinách 
a  nabídnou  pestrý  výstavní  program 
pro všechny věkové kategorie.
Více  než  dvě  desítky  institucí  mají 
během festivalu vstup zdarma a bo-
hatý doprovodný program, ať už se 
jedná  o  koncerty,  filmové  projekce, 
taneční vystoupení, přednášky nebo 
workshopy.  Na  veřejných  místech 

budou  k  dispozici  informační  bro-
žurky  s  detailním  programem  jed-
notlivých účastníků a mapkou. Také 
letos  bude  možno  využít  zvláštní 
autobusovou linku, která bude mezi 
zúčastněnými  institucemi  jezdit 
zdarma.
K  muzejní  noci  se  připojuje  rovněž 
Slezskoostravská  galerie.  Za  zvuků 
reprodukované  africké  hudby  si  ná-
vštěvníci mezi 17. a 22. hodinou pro-
hlédnou  výstavu  velkoformátových 
fotografií Pavla Popelky nazvanou Eti-
opie očima etnografa.   (vv)

Děti zažijí pestré odpoledne
Odpoledne plné zábavy zažijí děti 
v  sobotu  4.  června  od  12  do  18 
hodin  v Kulturním domě v Mugli-
nově.
Dětské  odpoledne  pořádá  občan-
ské  sdružení  Kultura  pro  Slezskou 
Ostravu.  Pro  děti  i  jejich  rodiče  je 
připraven  hudební  program  s  pře-

kvapením,  občerstvení  i  dětskou 
diskotéku.  Ukázky  ze  své  činnosti 
předvedou  hasiči  i  strážníci  měst-
ské  policie.  Děti  si  zařádí  ve  ská-
kacím  hradu  a  pobaví  se  s  klauny 
z  Balónkova  nebo  u  představení 
Dětského  divadla  Zdeňka  Pavlíčka. 
Vstup je zdarma.   (rs)

ZUŠ Edvarda Runda vyhlásila 
přijímací zkoušky 
Základní  umělecká  škola  Edvarda 
Runda  ve  Slezské  Ostravě  vyhlašu-
je  přijímací  zkoušky  pro  školní  rok 
2011/2012 v těchto oborech: hudeb-
ní, taneční, výtvarný, literárně-drama-
tický. Hudební  obor  zahrnuje  hru  na 
klavír,  keyboard,  varhany,  akordeon, 
housle, violoncello, kontrabas, kytaru, 
harfu,  cimbál,  zobcovou  flétnu,  klari-
net, hoboj, trubku, lesní roh, dále zpěv 
a sborový zpěv. 

Zájemci se mohou hlásit v týdnu od 
30. května do 3. června od 14 do 17 
hodin v budově školy na Keltičkově 
ulici ve Slezské Ostravě, v ZŠ Bohu-
mínská  (výtvarný  a  literárně-dra-
matický  obor),  v  pobočce  na  ulici 
Třanovského  v  Radvanicích  a  1. 
června od 13 do 17 hodin v ZŠ U kří-
že v Michálkovicích. Další  informa-
ce  získáte  na  tel.  čísle  595245941. 
 (rs)

Cyklus  komorních koncertů,  které  se 
konají za podpory statutárního města 
Ostravy  ve  slezskoostravské  radnici, 
pokračuje 17. května 2011 koncertem 
violoncellistky  Michaely  Fukačové 
a klavíristky Renaty Ardaševové.
Michaela Fukačová je přední česká vi-
oloncellistka,  laureátka  významných 
mezinárodních  soutěží,  žijící  trvale 
v  Dánsku.  Absolvovala  brněnskou 
konzervatoř  u  B.  Havlíka,  pražskou 
Hudební fakultu AMU u S. Večtomova 
a  po  přestěhování  do  Dánska  sólis-
tickou  třídu  Královské  konzervatoře 
v  Kodani  u  E.  Bløndal-Bengtssona. 
Soukromě  studovala  i  u  Mstislava 
Rostropoviče. Jako sólistka je zvána ke 
spolupráci předními orchestry (Česká 
filharmonie, Berlínský symfonický or-
chestr, Hamburger Mozart Orchester, 
Danish  Radio  Orchestra,  Orquestra 
Sinfónica de Radiotelevision Espano-
la,  Orchestre  Philharmonique  du  Lu-
xembourg, The NHK Orchestra Tokyo, 
English  Symphony  Orchestra,  BBC 
Symphony  Orchestra,  Orchestra  de 
Radio  France,  atd.)  a  s  renomovaný-
mi dirigenty  (Gerd Albrecht, Petr Al-
trichter, Jiří Bělohlávek, Aldo Ceccato, 
Sixten Ehrling, Valerij Georgijev, Hans 
Graff, Sir Charles Groves, Eliahu Inbal, 
Jorma Panula, Libor Pešek, Edvard Se-
rov,  David  Shallon,  Heinz  Wallberg). 
Řadu  let  spolupracovala  s houslistou 
Josefem Sukem. S klavíristou  Ivanem 
Klánským natočila několik desek, na-
příklad  oceňovanou  nahrávku  kom-
pletního díla  pro  violoncello  a  klavír 
B. Martinů.  Za  svoji  interpretaci My-

slivečkova koncertu obdržela cenu za 
nejlepší  sólový  výkon  u  příležitosti 
prvního ročníku Grammy clasic 1996 
v  Praze.  Pravidelně  spolupracuje 
s Českou filharmonií, která ji pozvala 
v roce 1996 jako svoji sólistku na jubi-
lejní  japonské turné, pořádané u pří-
ležitosti 100 let jejího trvání.
Ve  slezskoostravské  radnici  vystoupí 
za klavírního doprovodu Renaty Arda-
ševové, která se po úspěšných studiích 
ostravské  konzervatoře  u  prof.  Mar-
ty  Toaderové  a  JAMU  v  Brně  ve  třídě 
prof.  Marty  Toaderové  a  prof.  Inessy 
Janíčkové stala vyhledávanou sólistkou 
i  komorní  hráčkou.  Cenné  zkušenosti 
sbírala rovněž v mnoha mezinárodních 
mistrovských  interpretačních  kurzech 

pod  vedením  světových  pedagogů. 
Jedinečné  je  její  klavírní  spojení  s  ne-
méně  úspěšným  manželem  Igorem 
Ardaševem, se kterým pod uměleckým 
názvem  Duo  Ardašev  zahájila  společ-
nou  koncertní  činnost  -  hru  na  čtyři 
ruce a na dva klavíry. Duo Ardašev jsme 
měli  možnost  poznat  v  cyklu  komor-
ních koncertů v září 2008.
Vstupenky  v  ceně  100  Kč  si  můžete 
zakoupit  v  galerii  ve  slezskoostrav-
ské radnici v úterý až pátek od 10 do 
17 hodin  (polední přestávka 11.30 – 
12.30), v sobotu a neděli od 10 do 16 
hodin. Případné dotazy vám zodpoví-
me na tel. 599 410 426 a 599 410 093. 
S programem koncertu se můžete se-
známit na www.slezska.cz.   (red)

VIOLONCELLISTKA. Michaela Fukačová.  FOTO/ ARCHIV M. FUKAČOVÉ

Květnové akce knihoven 
v obvodu Slezská Ostrava 
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme 
spolu:
Zdař Bůh! –  dvouměsíční  blok, 
vědomostní  soutěž  pro  2.  až  9. 
třídy 
Třpytivé mámení – výtvarná dílna, 
kouzlíme s barevným pískem, 16. 5. 
14.00 – 15.30
S.O.S. – beseda s pracovnicí České-
ho červeného kříže, 2. 5. 9.00
Nejdražším maminkám  –  výtvarná 
dílna,  vyrábíme  dárečků  pro  ma-
minky, 2. 5. 14.00 – 15.30
Máj, vyženem kozy v háj – zábav-
ný kviz, znalost pranostik, celý mě-
síc během půjčování
Žížaláci – literární  kroužek,  pravi-
delné setkání dětí ZŠ Chrustova, 19. 
5. 15.00 – 16.00
Klub Hladnýsek  – setkání knihov-
nického klubu pro děti předškolní-
ho věku a jejich rodiče, 30. 5. 15.00 
během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme 
spolu:
Zdař Bůh! – dvouměsíční blok, vě-
domostní soutěž pro 2. až 9. třídy 
Šatník v průběhu věků –  test pro 
děti  o  módních  výstřelcích  v  růz-
ných  obdobích,  celý  měsíc  během 
půjčování
U Walta Disneyho na dvorku – 
test  pro  děti  o  seriálech,  filmech 

a knihách z dílny W. Disneyho, celý 
měsíc během půjčování
Motýlí krása maminkám – výtvar-
né odpoledne, vyrábíme přání ma-
minkám ke Dni matek, 3. a 5. 5. od 
13.00 

Nesmírné vesmírné putování – 
výtvarné  odpoledne  –  pomocí  ko-
ření  a  lepidla  vytváříme  obrázky 
z vesmíru, 10., 17. a 31. 5. od 14.00 
Hrajeme si s Honzou! – hravá od-
poledne  s  Honzíkovým  souborem 
her, každý čtvrtek 13.00 – 14.00
Klubík Motýlci – pravidelné setká-
ní knihovny s přípravnou třídou ZŠ 
Kunčičky,  malá  beseda,  výtvarná 
dílna, turnaj, 3. 5. od 9.00
Kryptozoologie – beseda, 5. 5. od 
8.00 a od 9.00
Život na Zemi – dinosauři a ostat-
ní, beseda, 12. 5. od 8.00

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Projekt Od dolu k dolu vandrujeme 
spolu:
Zdař Bůh! – dvouměsíční blok, vě-
domostní soutěž pro 2. až 9. třídy 
Třpytivé mámení – výtvarné odpo-
ledne  pro  děti.  zdobení  svíček,  24. 
5. během půjčování
Už to mám! – celoroční vědomost-
ní soutěž zaměřená na vyhledávání 
informací,
každé úterý v měsíci během půjčo-
vání
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TJ Heřmanice má silnou mládežnickou základnu, fotbalu se věnuje na 130 dětí

Heřmaničtí fotbalisté sázejí na sehraný tým
HEŘMANICE/ Fotbalisté TJ 
Heřmanice jsou zatím na 
pátém místě tabulky I. A třídy. 
V budoucnu by chtěli postou-
pit do krajského přeboru.

Mužský tým TJ Heřmanice hraje šestou 
nejvyšší fotbalovou soutěž, kterou je I. 
A  třída.  Ve  skupině  B  figurují  heřma-
ničtí fotbalisté na slušném pátém mís-
tě.  „Do  I. A  třídy  jsme postoupili před 
třemi  roky.  Velká  část  hráčů,  kteří  se 
o postup zasloužili,  stále hraje. Časem 
bychom  rádi  postoupili  do  krajského 
přeboru. Hráči na to určitě mají,“ je pře-
svědčen  trenér  týmu  Jaroslav Mlčoch. 
Za  největší  přednost  považuje  skuteč-
nost, že tým je stabilní a sehraný. 
„Nejlepším  střelcem  týmu  v  letošní 
sezóně je Michal Janda, za ním se drží 
Ondřej  Strojek  a  hodně  si  slibujeme 
od  Milana  Žitňavského,“  řekl  trenér. 
Kapitána  družstva  Jiřího  Strakoše 
považuje  za  velkého  srdcaře,  který 
se s dalšími zkušenými hráči Josefem 
Suchopárem  a  Radomírem  Kovalem 
podílí  na  tvorbě hry.  Letos Heřmani-
ce posílil stoper Vítězslav Mooc, který 
hrál ve Vítkovicích 2. ligu. „Máme zde 
i skvělé mladé hráče Jakuba Michalá-
ka, Jiřího Hudečka, Tomáše Majdlocha 
a další. Těžko se vyzdvihují jednotliví 
hráči,  musel  bych  vyjmenovat  celý 
tým,“ zasmál se trenér Mlčoch.   

Vstup do soutěže měly Heřmanice im-
pozantní.  „V  prvních  třech  zápasech 
jsme  neinkasovali  ani  jednu  branku. 
Náš  brankář  Julius  Žiga  držel  neprů-
střelnost  až  do  89.  minuty  čtvrtého 
zápasu ve Stonavě, kdy jsme nešťast-
ně inkasovali a prohráli. Přitom zrov-
na v tomto zápase jsme podali letošní 
nejlepší  výkon,“ mrzel  trenéra  výsle-
dek.    K  největším  soupeřům  heřma-
nických  fotbalistů patří Šenov, Karvi-
ná B, Bystřice a Stonava.
Fotbalisté trénují třikrát týdně. První 
trénink  zaměřují  na  nabrání  fyzické 
kondice, na dalších se věnují technice. 
„Náš  klub  funguje  hlavně  díky  spon-
zorům, mezi které patří  firmy Gastro 
Star Fish, Koral Trade, Kalman paliva, 
PEZ a BAKO, za což jim patří náš velký 
dík. Podporují nás  finančně  i materi-
álně.  Jsme  rádi,  že  na  nás myslí  také 
vedení našeho obvodu Slezská Ostra-
va  a  rovněž nás podporuje,“  poděko-
val Jaroslav Mlčoch. 
Heřmanický  klub má  silnou mládež-
nickou  základnu.  Fotbal  hraje  kolem 
130 hochů. Starší a mladší dorost hra-
je krajský přebor, starší a mladší žáci 
bojují  v  krajské  soutěži  a Heřmanice 
mají i svou přípravku. „Vážím si práce 
trenérů mládeže, kteří mají trénování 
jako  svůj  nezištný koníček. Díky nim 
mají naši dorostenci a žáci tak dobré 
výsledky,“  připomenul  Jaroslav  Ml-
čoch.  

TJ HEŘMANICE. Fotbalisté, kteří hrají I. A třídu. V podřepu zleva: Tomáš Rozsíval, Jakub Michalák, Ondřej 
Strojek, Kamil Zachoval, Milan Žitňanský, David Valouch, Jiří Strakoš stojící zleva: vedoucí mužstva Jan Lalo-
šák, asistent trenéra Tomáš Kočvara, Julius Žiga, Tomáš Guzdek, Jan Plánička, Tomáš Votoček, Jiří Hudeček, 
Vítězslav Mooc, Michal Janda, Josef Suchopa, Tomáš Majdloch, Michal Košák, trenér Jaroslav Mlčoch. 
 FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Přijďte fandit našim fotbalistům
Jarní část fotbalové sezóny je 
již v plném proudu a fotbalové 
týmy našeho obvodu čekají 
další důležité zápasy o mis-
trovské body. 

V  sobotu  7.  května  hrají  týmy  Slezské 
Ostravy  na  domácích  hřištích.  TJ  Heř-
manice přivítá  tým z Veřovic,  na hřišti 
SK Rapid Muglinov se představí Ludge-
řovice, TJ Kunčičky změří své síly s Pust-
kovcem  a  do  Koblova  zavítá  Hrabová. 
Všechna utkání začínají v 16.30 hodin. 
V neděli 8. května se ve stejném čase 
představí tým TJ Jiskra Hrušov v Hoš-
ťálkovicích. V úterý dne 10. května se 
pak odehraje vložené kolo městského 
přeboru,  ve  kterém  hráči  SK  Rapid 
Muglinov přivítají soupeře z Třebovic. 
Na  hřišti  v  Kunčičkách  nastoupí  tým 
Slovanu  Ostrava  a  v  Koblově  vyzvou 

domácí  hráče  z  Ludgeřovic.  Rovněž 
tato utkání se odehrají v 16.30 hodin. 
Následující víkend v sobotu 14. květ-
na opět v 16.30 hodin se utkají TJ Heř-
manice s Raškovicemi, TJ Koblov s SK 
Rapid Muglinov  a  tým TJ  Jiskra Hru-
šov  se  Sokolem Hrabůvkou.  V  neděli 
15. května hraje TJ Kunčičky na hřišti 
v Hrabové. V sobotu 21. května od 17 
hodin  proti  sobě  nastoupí  SK  Rapid 
Muglinov  a Krásné Pole, TJ Kunčičky 
a  TJ  Koblovem,  TJ  Jiskra  Hrušov  se 
utká v Koblově s domácím B  týmem, 
TJ Heřmanice hrají ve Veřovicích a TJ 
Koblov v Kunčičkách.
Poslední  květnový  víkend  odehrají 
utkání TJ Heřmanice se Starým Měs-
tem  u  Frýdku-Místku,  TJ  Kunčičky 
s  SK  Rapidem Muglinov  a  TJ  Koblov 
s  Unií  Hlubina.  Všechna  utkání  mají 
shodný  začátek  v  17  hodin.  První 
červnovou sobotu proti sobě nastoupí 

od 17 hodin SK Rapid Muglinov a Start 
Ostrava, Unie Hlubina a TJ Kunčičky, TJ 
Třebovice a TJ Koblov a MFK Karviná B 
a TJ Heřmanice. V neděli 5. června hraje 
od 10 hodin TJ Jiskra Hrušov na hřišti 
TJ Slovanu Ostrava. 
Předposlední kolo fotbalových soutě-
ží proběhne v sobotu 11. června od 17 
hodin a utkají  se  týmy TJ Heřmanice 
a TJ Smilovice, TJ Kunčičky a TJ Třebo-
vice, TJ Koblov a TJ Lokomotiva Ostra-
va, Unie Hlubina a SK Rapid Muglinov. 
Jarní  část  fotbalové  sezóny  skončí  ví-
kendovými zápasy 18. června, kdy od 
17 hodin nastoupí SK Rapid Muglinov 
proti  Sokolu  Vřesina,  TJ  Lokomotiva 
Ostrava proti TJ Kunčičky a TJ Slovan 
Ostrava  proti  TJ  Koblov.  V  neděli  19. 
června závěrečným zápasem uzavřou 
jarní část fotbalisté TJ Heřmanice, kte-
ří v 17 hodin nastoupí v Bystřici.
 Mgr. Marcela Schullová

Děvčata soutěžila 
v aerobic maratonu

Velikonoční  maraton  v  aerobicu  pro 
žáky 1. stupně základních škol se ko-
nal v úterý 19. dubna v tělocvičně ZŠ 
Bohumínská. Měl dvě části a obou se  
zúčastnilo 23 děvčat.
V první části soutěže předvedly dívky 
své vlastní taneční sestavy v různých 
stylech - street dance, hip-hop, břišní 
tanec, aerobní cvičení na step bedýn-
kách.   První místo si vytančila Domi-
nika Višňovská (ZŠ Bohumínská, Slez-
ská Ostrava). Druhé místo vybojovaly 
žákyně ze ZŠ Matiční, Moravská Ostra-
va (A. Tyčková, B. Krupová, V. Trojko-
vá, T. Kalusová, P. Nedojedlá, S.Horňá-
ková).  Třetí místo  patří  K.  Demirové 
ze ZŠ Bohumínská ze Slezské Ostravy. 
Druhou  část  soutěže  tvořil  pětačty-
řicetiminutový  maraton  v  aerobicu. 
Děvčata  musela  zvládnout  nejen  zá-
kladní kroky aerobicu v různých kom-
binacích, ale  také cvičení na step be-
dýnkách a  s gymnastickými gumami. 
První místo obsadila Denisa Hyršová 
(ZŠ  Bohumínská),  2.  místo  Barbora 
Krupová a 3. místo Viktorie Trojková 
(obě ZŠ Matiční). Akce, kterou podpo-
řilo statutární město Ostrava, se usku-
teční i v příštím roce. 
 Mgr. Viera Dobešová

Máte své kolo v pořádku?
Jaro je tady, počasí přeje a na silnicích 
a cyklostezkách se čím dál více objevu-
jí cyklisté, bruslaři  i chodci. Někdo už 
svých sto jarních kilometrů najel a na 
někoho  to  teprve  čeká. Každý  si  chce 
užít projížďky nebo procházky, ale ani 
při  těchto  aktivitách  bychom  neměli 
zapomínat na vlastní bezpečnost.
Ostravští  policisté  se  v  těchto  dnech 
preventivně  zaměřují  na  cyklisty 
i bruslaře. Zejména cyklisté by si měli 
zkontrolovat  povinné  vybavení  svého 
jízdního  kola  a  případné  nedostatky
zavčas  odstranit.  „Budeme  kontrolo-
vat povinnou výbavu jízdního kola 
a případné používání reflexního 
materiálu.  Zásada  být  vidět  se 
vyplácí,  na  což  upozorní 
a  následně  vysvětlí  zá-
stupce BESIPu, který bude 
s  námi na místě.  Zároveň 
oslovené cyklisty obdaruje 
reflexním materiálem,“ pro-
zradila  policistka  Kateřina  Špoková. 
Do preventivní akce se zapojí i strážní-
ci, Ostravané tak budou mít příležitost 
nechat  si  přímo  v  terénu  zaevidovat 
své  jízdní  kolo.  K  tomu  potřebují  do-
klad  totožnosti,  záruční  list,  účtenku 
nebo sepíší čestné prohlášení.   Po vy-
plnění formuláře strážníci označí kolo 
nálepkou „Jízdní kolo je v evidenci“. 

Připomeňme  si,  co  patří  do  povinné 
výbavy  jízdního  kola.  Jsou  to  dvě  na 
sobě  nezávislé  účinné  brzdy,  zadní 
odrazka  červené  barvy  (může  být 
kombinována  se  zadní  červenou  sví-
tilnou  nebo  nahrazena  odrazovými 
materiály  obdobných  vlastností), 
přední odrazka bílé barvy (může být 
nahrazena odrazovými materiály ob-
dobných vlastností), odrazky oranžo-
vé  barvy  na  obou  stranách  šlapátek, 
na paprscích předního nebo zadního 
kola  nebo  obou  kol  nejméně  jedna 
boční odrazka oranžové barvy na kaž-
d é  straně  kola.  Odrazové  ma-

teriály  nahrazující  přední 
nebo zadní odrazku mohou 

být umístěny na odě-
vu  či  obuvi  cyklisty. 
Oranžové  odrazky 
mohou nahradit od-
razové  materiály  na 

bocích  kola  nebo  na 
bocích  plášťů  pneumatik  anebo  na 
koncích  blatníků  nebo  na  bočních 
částech oděvů cyklisty. Za snížené vi-
ditelnosti musí mít cyklista světlomet 
svítící dopředu bílým světlem a zadní 
svítilnu červené barvy. Do doporuče-
né  výbavy  patří  zvonek,  účinný  kryt 
řetězu a blatníky.   Pro cyklisty do 18 
let je povinná přilba.   (rs)

Tenisový klub Antošovice 
pořádá akce a turnaje

Skupinka  nadšenců  z  Antošovic 
a  Koblova  se  počátkem  roku  2010 
rozhodla  dlouhodobě  pronajmout 
a  také zvelebit  tenisový kurt v blíz-
kosti  antošovického  rybníka,  aby 
sloužil  občanům místní  části  Tabu-
lek a Antošovic, kde zařízení tohoto 
typy chybělo. Za tímto účelem vznik-
lo občanské sdružení Tenisový klub 
Antošovice, jehož členové plánují do 
budoucna nejen osvětlení kurtu, ale 
i  rozšíření  sportoviště  včetně  tech-
nického  zázemí. Na pronajatém po-
zemku  od  městského  obvodu  Slez-
ská Ostrava uspořádal tenisový klub 
během  krátké  doby  své  působnosti 

již několik sportovních akcí, kterých 
se účastnila i široká veřejnost.
Tenisový  kub  Antošovice  rovněž 
uspořádal  tenisový  turnaj  čtyřher 
mužů  a  badmintonový  turnaj  smíše-
ných čtyřher ve sportovním areálu Ri-
dera v Ostravě-Vítkovicích. Tenisovou 
čtyřhru  vyhráli  Karel  Klíma  a  Karel 
Kafka. V badmintonovém klání zvítě-
zili  manželé  Slaničkovi  z  Antošovic. 
Tento první ročník se určitě stane tra-
dicí.  Všichni  se  dobře bavili  a  už  po-
tvrdili  účast  v  následujícím  ročníku. 
Poděkování  tak  patří  organizátorům 
akce v čele s předsedou klubu Karlem 
Mrázkem.  Mgr. Marcela Schullová

TENISTé. Členové antošovického tenisového klubu. Zleva: Robert Navrat, Gün-
ter Plaček, Jiří Lintner, Roman Dvořáček, Josef Klapec, Gerd Čermák, Peter Suchy, 
Bodo Ksiensik, Marek Gaube, Pavel Krol, Tomáš Plaček, Miroslav Michalík a Karel 
Mrázek.  FOTO/ ARCHIV KLUBU

NEJLEpŠÍ TANEC. Dominika Višňovská předvedla 
nejlepší taneční sestavu.  FOTO/  ZDENĚK GLOZAR

VÍTĚZKA. Denisa Hyr-
šová (uprostřed) zvítě-
zila v aerobic maratonu. 
 FOTO/  ZDENĚK GLOZAR
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Černý drahokam z údolí „Na Burni“
Dnešní údolí Burňa – Burnia s haldou zaniklé šachty Ema a Lucie, areálem dolu Trojice a zaniklou koksovnou téhož dolu, s kolonií 
– osadou Bunčák – patří k nejpozoruhodnějším místům Slezské Ostravy. Nález kamenného uhlí v této lokalitě podnítil netušený 
rozvoj průmyslu v Ostravě a položil základy bohatství celého kraje. 

Na  počátky  dolování  v  údolí  Burňa  se  ne-
dochovalo  mnoho  autentických  svědectví. 
Z  tohoto  pohledu  se  jeví  jako  velmi  cenná 
písemná  relace,  kterou  sepsal  v  roce  1782 
hospodářský správce hrabě Wilczka, Jan Ga-
briel  Ullrich.  Podobná  zpráva  zaznamenává 
nejen  průběh  dosavadního  stavu  dolování, 
ale poskytuje i zajímavou informaci o reliéfu 
údolí, v němž se kamenné uhlí nalezlo. Hned 
v úvodu Ullrich  říká,  že dolování  ve  Slezské 
Ostravě  je dávno zamítnutý projekt,  na kte-
rý mnozí  stále  ještě  nemohou  zapomenout. 
„Jde  o  holý  vrch  nedaleko  Slezské  Ostravy, 
na  němž  jsou  zčásti  pastviny,  zčásti  se  tam 
rozkládají  pole  slezskoostravských  sedlá-
ků  Čecha  a  Musiala.  Na  tomto  návrší  vodní 
eroze odkryla v dešťových stružkách černou 
břidlici, o které okolní lid z neznalosti tvrdí, 
že je to uhlí. V okolí prý bylo od padesátých 
let kutáno, zvláště v roce 1765 a 1767, a uhlí 
skutečně nalezeno.“
Zkoušky s tímto uhlím u kovářů v místě i v Opa-
vě a Těšíně však nedopadly nejlépe, kováři prý 
ohodnotili  uhlí  jako  nezralé,  s  vysokým  ob-
sahem síry  a  k  topení nepoužitelné. Dolování 
samo  neslibovalo  užitek,  proto  byl  tamní  důl 
opuštěn a to tím spíše, že objevená sloj spadala 
příkře dolů a bylo třeba více dřeva, než by vy-
neslo uhlí.
Když prý byl důl opuštěn,  tu a  tam si  slezsko-
ostravští  zámostští  kováři  vybrali  nějaký  kus 
uhlí z blízké haldy. Panství prý vybízelo, aby se 
dolování  někdo  ujal,  ale  bezvýsledně.  Tak  na-
příklad v roce 1780 bylo bíloveckým kovářům, 
když se jim dřevěné uhlí z hradeckých lesů zdálo 
drahé, povoleno těžit uhlí na slezskoostravském 
panství. Panství prý jim vyšlo vstříc i tím, že jim 
přímo ukázalo, kde podle dosavadních výsledků 
lze čekat největší výtěžek. Bílovečtí kováři sice 
s těžbou začali, ale nakopali jen čtyři fůry a více 
nepřijali. J. G. Ullrich celou zprávu uzavřel úva-
hou, že těžba uhlí tu neslibuje naději na úspěch 
už pro velkou spotřebu dřeva. Panství samo se 
prý do dolování nepustí, rádo povolí komukoliv 
pokus o těžbu, kdokoliv o to požádá.

1. Tato málo známá fiktivní kresba zachycuje názorným způsobem ranou dobu důlního podnikání 
a zobrazuje základní fáze pracovní činnosti hornické práce v nejstarších dobách. Také na Slezské Os-
travě se těžilo krátkou štolou, zaraženou ve stěně údolí Burňa, která sledovala uhelnou sloj směrem 
severním a ústila v jaklovecké dědičné štole. Současně se dolovalo mělkými šachtami opatřenými 
jednoduchými vrátky – hašply. Když na přelomu 18. a 19. století dosáhly šachty větších hloubek, 
používalo se k těžbě na povrch žentourů s volským nebo koňským potahem. Žentourův důl vznikl 
nad údolím Obora, byl spojen s nejstaršími štolami a s dobýváním ve slojích Josef. Dosáhl hloubky 55 
m a jáma byla vybavena žentourem v roce 1808. Pro tuto jámu byly uděleny důlní míry v roce 1811, 
tzv. žentourové, pod názvem Důl Burnia nebo Důl Gabriela. Důl byl prohlouben na 71 m a pro těžbu 
se na bubnu používala konopná, později drátěná lana (K. Slíva). 
Jaké názory měla tehdejší veřejnost o uhlí, vysvítá nejlépe ze sporu polskoostravského faráře Jana 
Rolného s kaplanem a náboženským spisovatelem Kajetánem Gattým, rodákem z Markovic na Mo-
ravě. Farář dostal v roce 1793 darem uhlí od hraběte Wilczka a dal jím vytápět kaplanův byt. Proti 
tomu se však kaplan prudce ohradil, že ho farář chce poškodit na zdraví. Spor se dostal právně až 
před konzistorní církevní soud, kde se rozhodovala otázka, zda uhlí škodí lidskému zdraví.
Hornická práce byla v počátcích vykonávána poddanými vrchnosti místo roboty panském, od toho 
se odvozuje lidové rčení „havíři idu do roboty nebo z roboty“, kdežto o hamerácích – hutnících se 
říkalo „hameráci idu na šichtu nebo ze šichty“, neboť práci ve vítkovických „hamrách“ vykonávali lidé 
svobodní, osvobození od poddanství.

2. Fotografie jámy Emma a Lucie pochází z roku 1916. Obě jámy se nacházely v centru údolí Burňa. 
Práce na hloubení jámy Emma, nazvané podle manželky J. N. Wilczka (Emma hr. Emmo-Capodilista), 
byly zahájeny v roce 1860, těžba začala v roce 1863. Ve stejném roce bylo započato hloubení jámy 
Lucie, která byla pojmenována podle Marie Josefy Lucietty, dcery majitele. Výstavba byla dokončena 
v roce 1869, kdy do provozu byly dány těžní věže, cechovny a dílny. Obě jámy byly od sebe vzdáleny 
asi 50 metrů, takže jejich objekty, které projektoval A. Trampler, splynuly v jeden. V době svého roz-
květu dosáhla jáma při 10 patrech 438 metrů. V roce 1930 se však těžilo již jen v hloubce 262 metrů, 
tehdy se již uhelné sloje blížily k vyčerpání. V roce 1913 došlo na jámě Lucii k neštěstí, když se utrhlo 
lano s těžní klecí. Krátce nato byl zde provoz zastaven a jáma sloužila jako výdušná. V březnu 1933 
byla uzavřena i jáma Emma. Dnes se v těchto místech nachází identifikační označení obou objektů.

4. Historicky ojedinělé údolí Burňa bylo po  více než 200  let  důsledně přeoráváno,  podkopáváno 
a překopáváno. Proto den ze dne měnilo svůj reliéf, až se vše ustálilo do dnešní podoby, hodně vzdá-
lené té původní. Trvalou upomínku této hektické doby se stal do dnešních dnů kuželový vrchol haldy, 
pro kterou se ujal novodobý název „halda Ema“. Demolice části dolu Trojice a celého areálu koksovny 
Trojice vytvořila z tohoto prostoru „místo duchů“. Nicméně právě v těchto místech lze dnes navštívit 
stará důlní díla, která zde vznikla před více než sto  lety s krásnými názvy – Korunní princ, Štola 
korunního prince spodní, Ke třem slabým slojím atd. Panoramatická pohlednice z 60. let dvacátého 
století vydaná nakladatelstvím ORBIS dokládá, jakým městem uhlí a železa tehdy ještě Ostrava byla. 
Dokumentuje také jednu z fází proměn údolí Burňa. Z pohledu od haldy Ema je patrný důl Trojice, 
jehož činnost byla ukončena v roce 1967, (v dubnovém čísle SON chybně uveden rok 1947), areál 
Žofínské hutě vpravo, horizont pak tvoří panorama Vítkovických železáren. 
 S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil Česlav Piętoň. 
 FOTOGRAFIE OSOBNÍ ARCHIV ČESLAVA PIęTONĚ.

3. Nákladem výstavního výboru včelařské 
výstavy  v  Karviné  vydala  tiskem  Slezská 
Grafie  v  Opavě  sérii  pohlednic  z  hornic-
kého  prostředí.  Tato  pohlednice  má  ná-
zev  „horník  si  dává  na  slivku“,  tj.  žvýká 
tabák. U velké  části  horníků bylo  rozšíře-
ným  zvykem  nosit  sebou  do  práce  pytlík 
s tabákem, do kterého se zamíchávala tzv. 
bago-močka, která se usazovala ve spodní 
části  dýmky.  Bago  bylo  smícháno  s  tabá-
kem a horník pak z  toho užmoulal  slivku, 
kterou  vkládal  do  úst.  Podle  tehdejšího 
mínění  bagování  bránilo  vniku  uhelného 
prachu  do  plic  a  také  se  tímto  způsobem 
zaháněla žízeň.
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peníze ihned na ruku

Tel: 604 118 269
Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, 

Octavie, ale i jiné značky.
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Výběrová řízení na přidělení 
bytů ve Slezské Ostravě
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Slezská Ostrava nabízí pronájem obecních 
bytů s příslušenstvím, formou výběrového ří-
zení. Byty se pronajímají za minimální měsíč-
ní nájemné a na základě přistoupení k dluhu 
nedobytné pohledávky dluhů třetích osob 
na nájemném a dalších službách spojených 
s nájmem. Jedná se o níže uvedené byty:

byt č. 1, o velikosti 1+3,  o ploše 78,12 m² (byt) + 8,9 
m² (plocha sklepní kóje), v domě v ulici Nová Osada 
1471/3, Slezská Ostrava

byt č. 2, o velikosti 1+3, o ploše 78,48 m² (byt) + 8,9 
m² (plocha sklepní kóje), v domě v ulici Nová Osada 
1471/3, Slezská Ostrava

byt č. 3, o velikosti 1+3, o ploše 78,12 m² (byt) + 8,7 
m² (plocha sklepní kóje), v domě v ulici Nová Osada 
1471/3, Slezská Ostrava

byt č. 4, o velikosti 1+3, o ploše 78,48 m² (byt) + 10 
m² (plocha sklepní kóje), v domě v ulici Nová Osada 
1471/3, Slezská Ostrava

byt č. 1, o velikosti 1+3,  o ploše 74 m², v domě v ulici 
Nová Osada 1463/6, Slezská Ostrava

byt č. 2, o velikosti 1+3, o ploše 76,9 m², v domě v uli-
ci Stromovka 1464/13, Slezská Ostrava

byt  č.  14,  o  velikosti  0+1,  o  ploše  21,8 m²,  v  domě 
v ulici Dědičná 1290/12, Slezská Ostrava

byt  č.  20,  o  velikosti  0+1,  o  ploše  21,8 m²,  v  domě 
v ulici Dědičná 1290/12, Slezská Ostrava.

Veškeré  informace  k  výběrovým  řízením  naleznete 
na  webových  stránkách městského  obvodu  Slezská 
Ostrava  - www.slezska.cz  (pod  názvem  úřední  des-
ka) nebo se můžete informovat na odboru majetkové 
správy, paní Holková, tel. číslo: 599 410 049.   (red)

Bytový dům 
v ulici  

Nová Osada




