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Žáci základních škol městského obvodu studují v učebnách evropské úrovně 

Školy na Slezské: Miliony do technologií
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Nové 
technické vybavení v ceně 
přesahující osm milionů 
korun získaly základní školy 
ve Slezské Ostravě. Jejich 
učebny jsou nyní vybaveny 
tím nejmodernějším, co lze 
v Evropě pořídit. 
Nové jsou zejména počítače i speciál-
ní interaktivní tabule. Vybaveno tak 
bylo v obvodě celkem dvaatřicet uče-
ben ve všech čtyřech školách. „Naše 
děti technika opravdu hodně chytla. 
Zatímco ti starší inklinují spíše k po-
čítačovým učebnám, ti malí si velmi 
oblíbili interaktivní tabule. Na dětech 
vidíte, jak je baví přejíždět prstem po 
tabuli a volit si z nejrůznějších nabí-
dek. To je pro ně fascinující,“ popisuje 
ředitel školy ZŠ Chrustova Mgr. Radim 
Motyčka, jak rychle si žáci na nové 
technologie zvykají.
Prakticky stejným způsobem hovoří 
i všichni tři Motyčkovi kolegové – ře-
ditelé ze základních škol Bohumínská, 
Pěší a Škrobálkova. „Je to významný 
posun vpřed. Odezva dětí je úžasná. 
Ovládaní moderních technologií bude 
velice důležité pro jejich pracovní 
uplatnění v jakékoli pozici,“ přidává se 
ředitel ZŠ Pěší Mgr. František Vrána.
„Slezské Ostravě se podařilo získat 8,2 
milionů korun z Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko 
na projekt Modernizace vybavení zá-
kladních škol městské obvodu Slezská 
Ostrava, což je 92,5 procent celkových 

způsobilých výdajů projektu. Dále byl 
projekt spolufinancován z prostředků 
statutárního města Ostravy, městské-
ho obvodu Slezská Ostrava,“ vysvětlu-
je Ing. Jan Michalec, vedoucí oddělení 
pro obnovu a rozvoj obvodu. Každá ze 
škol v obvodě tak dostala na vybavení 
zhruba dvoumilionovou částku.
 „Moderní učebny, to je opravdu něco 
nového. O něčem takovém se nám 
v dobách, kdy jsme chodili do školy 
my, ani nesnilo. Jsem ráda, že i na Slez-
skou přišla ta nejmodernější technolo-
gie, a že děti našich občanů mají mož-
nost pracovat s pomůckami, které jsou 
obecně srovnatelné s Evropou,“ míní 
MUDr. Hana Heráková, místostarostka 
městského obvodu, která má školství 
ve své kompetenci. „Myslím si, že mo-
derní technika určitě přitáhne zájem 
rodičů,“ předpokládá Heráková.  
Jen na ZŠ Bohumínská vybavili po-
čítači a speciálními tabulemi deset 
učeben. „Děti například v českém ja-
zyce mohou do textů doplňovat různá 
písmena. Učitelé nemusí nic opravo-
vat, udělá to za ně program,“ popisuje 
ředitel školy Mgr. Radek Pollo výhody 
nové techniky. 
Na ZŠ Chrustova zase vznikla celá jed-
na učebna se sedmnácti novými počí-
tači, dalších patnáct nových počítačů 
je v moderní učebně jazyků. Do školy 
přibyl datový projektor, vznikl nový 
datový server. V Kunčičkách se děti 
těší z nové fyzikálně-chemické labo-
ratoře, k pochopení učiva mají kromě 
počítačů i vizualizéry. Jde o speciální 
tabule, na kterých lze pracovat už úpl-

ně jinými metodami, než křídou. Mytí 
houbou pochopitelně odpadá zcela.
„Práce na projektu jsme začali už v roce 
2009. Jenom samotná příprava zabrala 
prakticky dva roky. Je to náročné,“ od-
povídá na otázku, jak moc je těžké pe-
níze na takovou modernizaci sehnat, 
Ing. Jan Michalec z oddělení pro obno-
vu a rozvoj obvodu. „Jsme rádi, že se 
projekt podařil. Z vlastních provozních 
prostředků bychom na takové věci ur-
čitě neměli,“ konstatuje Mgr. František 
Vrána ze školy na Pěší ulici.
Moderní vybavení v učebnách si 
přišlo na školu na Bohumínské 

prohlédnout i vedení městského 
obvodu. „Ve srovnání s ostatními 
školami v Ostravě nekulháme v ni-
čem pozadu,“ říká starosta městské-
ho obvodu Ing. Antonín Maštalíř. „ 
Doufám, že naše školy budou mít 
plnou obsazenost. To by bylo vítěz-
stvím,“ dodává starosta.

Obsazenost? Zlatý střed
Podle místostarostky MUDr. Heráko-
vé je nyní obsazenost všech čtyř škol 
v obvodě v poloze „zlatého středu“. 
Tedy žáci nijak dramaticky nechybí, 
ale naopak ani nepřebývají. „Bohu-

žel dotace z města nejsou tak vel-
ké, abychom naráz opravili všechny 
školy. Na Bohumínské je nyní nutno 
opravit především fasádu učebni-
cového pavilonu, která po opravě 
přímo volá. Zatím je opravena fasá-
da alespoň na tělocvičně a na části 
budovy z ulice Bohumínské,“ uvádí 
místostarostka. (jk)

Krásné léto 
a Slezská
Vážení čtenáři, je krásné léto. To 
však vůbec nebrání tomu, abys-
te se nedozvěděli, co všechno se 
v posledních dnech na Slezské 
dělo.  Tak určitě se nenudily děti. 
Dětské oslavy Slezkou totiž do-
slova zaplavily.  Děti teď mohou 
jen doufat, že se tak rodí nová 
tradice.  
Stejně, jako už je tradičním hu-
dební festival Colours of Ostrava. 
Každoročně především na slez-
ském břehu Ostravice na něm 
v červenci vystupují hvězdy svě-
tových scén a milionových hono-
rářů. O tom všem v listě povídá 
ředitelka festivalu Zlata Holušová. 
Bavit se  lidé dokáží různě.  Vol-
by Miss senior vypukly v domově 
seniorů na Kamenci.  A v Kunčič-
kách se střílelo. A to zcela legálně, 
neb ve hře byl pohár pana staros-
ty. Slavit mohou slezskoostravští 
chovatelé holubů. Jejich holubi 
se z velkých dálek na Slezskou 
velmi rychle a neomylně.  Pokud 
někam v létě vyrážíte pryč, ať 
jste jako ti holubi. Ať se vrátíte 
jistě a v pořádku. Krásné léto!

 Jan Král, redaktor 

V UČEBNĚ. Žáci Základní školy Bohumínská pracují na nových počítačích pořízených z evropské dotace.  Na práci s novou 
technikou se do školy přišlo podívat i vedení městského obvodu.  FOTO / JAN KRÁL

Důl Alexander dostává novou šanci. I lidé v něm
Památkově chráněné budovy 
někdejšího dolu Alexander 
v Ostravě Kunčičkách rekon-
struuje Charita svatého Ale-
xandra. V rekonstruovaných 
budovách nacházejí zdravotně 
postižení zaměstnání, brzy 
zde mají i bydlet. 
Charita svatého Alexandra slaví 
v těchto dnech desáté výročí svého 
vzniku. V roce 1992 se na dole Ale-
xander přestalo těžit uhlí. V roce 2002 
byl areál dolu, byť památkově chráně-
ný, na spadnutí. Jestli vše půjde podle 
plánů, budou v roce 2012 v prosto-
rách kdysi sloužících horníkům bydlet 
zdravotně postižení lidé.
Při svém vzniku před deseti lety kou-
pila Charita svatého Alexandra od spo-
lečnosti OKD a.s. objekt zvaný Kovárna. 
Byl v dezolátním stavu. Dnes je v něm 
stolařská a textilní dílna, objekt je zcela 
opraven. Později se charitě podařilo zís-
kat od státu další dvě vedlejší budovy. 
Takzvanou Kočárovnu a administrativ-
ní budovu. I ty byly na spadnutí. Kočá-
rovna je dnes již opravená. Zaměstnanci 
charity v ní zpracovávají plastový od-
pad. Nyní charita opravuje i třetí budo-
vu v areálu, administrativní. „Chráněné 
bydlení zde najde devět klientů,“ plánu-
je ředitel charity Pavel Folta. Budova je 
ve velmi špatném stavu, na střechách 
rostou břízy. Že je objekt památkově 

chráněný, na snadnosti oprav nepřidá. 
„Čeho se člověk dotkne, to musí památ-
káři schválit. Není to žádná sranda,“ říká 
Folta. Do dvou již opravených budov 
musela charita investovat zhruba deset 
milionů korun, rekonstrukce budovy 
administrativní vyjde na devět milionů 
korun. O výjimečnosti projektu hovoří 
ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek: „Pře-
stavba bývalého dolu na chráněné dílny 
a bydlení je opravdu unikátní.  Podobný 
záměr nikde v okolí neexistuje,“ dodává 
Suchánek. Nadace OKD charitě finanč-
ně výrazně vypomáhá.

Mezi zaměstnanci charity je nejméně 
devět bývalých horníků se zdravotními 
komplikacemi.  Dohromady zaměstná-
vá charita 67 osob, z toho je 48 zdra-
votně postižených. V obvodu Slezské 
Ostravy působí zaměstnanci charity 
nejenom v Kunčičkách. Zpracovávají 
také odpad v OZO v Kunčičích. Dvacet 
handicapovaných zaměstnanců zde 
měsíčně rozebere sto tun vyřazené 
elektroniky z ostravských domácnos-
tí. Dalším pracovištěm Charity svatého 
Alexandra je prodejna před vstupem 
do ZOO. Tam se prodávají nejrůznější 

suvenýry a pomůcky vyrobené právě 
v chráněných dílnách. „V ZOO je otevře-
no každý den, máme tam tři prodavačky. 
Naštěstí nám ZOO pronajímá prodejnu 
jenom za platby za spotřebované ener-
gie,“ chválí Folta vedení zahrady. 
Administrativní budova v Kunčičkách 
má být opravena již za rok. V těchto 
dnech kolem ní roste lešení a zední-
ci provádějí první práce. „Bydlet by 
tu měli lidé s mentálním postižením. 
Mohli by u nás i pár hodin denně 
pracovat. Podobné věci jsem viděl 
v Německu,“ vysvětluje Folta. Pokud 
vše půjde dobře, mohou podle plánů 
vedení charity přibýt k chráněnému 
bydlení i nějaké skleníky a také hos-
podářská zvířata, například ovce. Pro 
handicapované by tak bylo práce dost. 
A život by se do areálu dolu Alexander, 
kde se těžilo uhlí už od roku 1898, na-
trvalo navrátil. (jk)

editorial

REKONSTRUKCE. Ředitel Pavel Folta před administrativní budovou. Oprava 
kulturní památky začala.  FOTO / JAN KRÁL

KOČÁROVNA.  Už opravená památ-
ka. Uvnitř pracují handicapovaní. 
 FOTO / JAN KRÁL
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Dětský den na Slezské se proměnil na celý dětský týden

Psi, klauni i spousta párků. Den dětí
MUGLINOV, KUNČIČKY / Hned 
několik oslav Dne dětí se 
uskutečnilo na začátku měsíce 
června v celé Slezské Ostravě.
Už tradičně se děti ze slezskoostrav-
ských škol a školek vypravily v dopro-
vodu svých učitelek na oslavy Dne dětí 
na cvičiště psů v Muglinově. Oslavy 
dětského dne pro ně připravili klub 
zastupitelů KSČM městského obvodu 
Slezská Ostrava a Základní kynologic-
ká organizace Muglinov.
„Takovéto akce pro děti tady pořádá-
me už spousty let. Kromě jiného dě-
tem předvádíme, jak jsou psi posluš-
ní, jakou umí obranu nebo jak zadrží 
pachatele,“ popsal Petr Svačinka, za-
stupitel městského obvodu a kynolog 
v jedné osobě.
„Toto cvičiště zakládal můj děda Alois 
Svačinka v 50. letech, můj otec Jan Sva-
činka v tradici pokračoval a já se zde 
aktivně výcviku psů věnuji od roku 
1995,“ vysvětlil svůj vztah k muglinov-
ské kynologické organizaci Svačinka. 
Na cvičiště na ulici Kanczuckého přišlo 
na dvě stovky dětí. A to z nedalekých 
škol ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova a také ze 
školky na Bohumínské ulici. 
Předvést se jim se svým psem jmé-
nem Casio přišel i pětapadesátiletý 
strojmistr Jiří Strakoš. Jeho německý 
ovčák bez nejmenšího zaváhání pře-
konával veškeré překážky a také našel 
fiktivního pachatele, na kterého si za-
hrál právě Petr Svačinka. „Před osmi 
lety jsem si Casia pořídil a výcvik mne 
začal hodně bavit,“ svěřil se Strakoš. 

Od té doby také s Casiem navštěvuje 
muglinovské cvičiště. „Pokud mám 
trochu volno, jezdíme s Casiem na zá-
vody, pravidelně chodíme i na dětské 
dny,“ řekl Strakoš. Svého psa označuje 
jako poslušného, ale také jako poně-
kud mohutnějšího. Německý ovčák 
váží osmačtyřicet kilo.
Děti, až na výjimky, um muglinovských 
psovodů oceňovaly. „Je to tady moc 
pěkné. Mým nejoblíbenějším psem je 
právě německý ovčák,“ pochvaloval si 
Viktor Jelonek, žák ZŠ Pěší. „Je to tady 
super. Nejvíc se mi líbilo, jak pes chy-
til člověka,“ ocenil pohotovost Casia 

při ukázce další z žáků ZŠ Pěší, Robin 
Smělík. Žákyně Michaela Gorolová 
však jen krčila rameny: „Moc mne to 
nezajímá,“ přiznala. To její spolužačka 
Valentýna Pešková byla nadšená: „Je 
to moc dobré, psi jsou nádherní. Také 
bych takového chtěla, až budu velká,“ 
svěřila se žákyně ZŠ Pěší.

Kunčičky: fotbal u zbrojnice
Obdobná dětská slavnost, tentokrát 
ovšem bez psů, se konala v ten samý 
den i v areálu hasičské zbrojnice 
v Kunčičkách. Na žáky zdejší školy 
čekal fotbalový turnaj, klauni i opéká-

ní párků. Pořadateli byli ZŠ Kunčičky 
i místní farnost. „Podobnou akci jsme 
chtěli dělat už loni, ale nepřálo nám 
počasí,“ vysvětlil farář Dariusz Sputo. 
Pro mnohé se vrcholnou atrakcí stalo 
utkání v kopané. Mužstvo dospělých, 
ve kterém byli zastoupeni i ředitel 
školy v Kunčičkách Mgr. Jiří Smělík 
stejně jako farář Sputo, porazilo star-
ší žactvo těsným rozdílem 1:0. „Letos 
jsme dětský den v takové podobě dě-
lali vůbec poprvé a za rok to určitě zo-
pakujeme,“ slíbil Dariusz Sputo.
Starosta Ing. Antonín Maštalíř sti-
hl obě z pořádaných akcí. „Jsme tak 

rozlehlý obvod, že všechny děti by 
se na jednu oslavu snad ani neveš-
ly a jeden Den dětí by nám rozhod-
ně nestačil,“ konstatoval starosta 
obvodu.  „Pro děti se toho v těchto 
dnech na Slezské dělo opravdu dost. 
Akce začaly už Dnem Slezské na 
Slezskoostravském hradě a skončily 
až o týden později na dětském dni 
v Muglinově pořádaném občanským 
sdružením Kultura pro Slezskou Os-
travu. Na Slezské tak vlastně nesla-
víme dětský den, ale přímo dětský 
týden,“ prohlásil starosta Antonín 
Maštalíř.    (jk)

Den dětí v Kunčičkách
V Kunčičkách na Bořivojově ulici u bu-
dovy Křesťanského sboru se v sobotu 
4. června odpoledne uskutečnil již 
podeváté dětský den. Tento rok jej 
organizovala Pavučina, pobočka ob-
čanského sdružení DEN, ve spoluprá-
ci se střediskem sociální aktivizace 
Horizont, patřícím k Diecézní charitě 
ostravsko-opavské.
Také letos se do soutěžních disciplín 
zapojily děti od šesti do čtrnácti let ve 
třech věkových kategoriích. Soutěžilo 
se například ve střelbě ze vzduchov-
ky, běhu na čas, prolézání opičí drá-
hy nebo házení míčků do plechovek. 
Některé disciplíny si mohly vyzkou-
šet i předškoláci.  Po soutěžních dis-
ciplínách měly děti možnost zapojit 

se do zábavných her nebo si nechat 
na obličej namalovat vybraný motiv 
(spiderman, motýl, zimní víla a další). 
Velkou atrakcí bylo vystoupení sboru 
dobrovolných hasičů z Kunčiček, kte-
ří byli přivolání ke cvičnému požáru 
a při hašení ukázali všem přítomným 
mnoho ze svých dovedností. Děti si 
poté mohly prohlédnout jejich tech-
niku zblízka. Poslední část programu 
byla zkrácena s ohledem na nastáva-
jící déšť, takže přítomné děti a také 
mnozí rodiče stačili zhlédnout pouze 
pěvecká vystoupení. V narůstajícím 
dešti jsme ještě vyhodnotili soutěže 
a rozdali odměny sedmdesáti třem 
zúčastněným dětem. Více nám počasí 
nedovolilo.  Michal Vašenda

Děti v Azylovém domě na Liščině 
slavily svůj svátek společně s hasiči
Na páteční odpoledne 3. června jsme 
se těšili hned ze dvou důvodů. Pro děti 
z Azylového domu Na Liščině a děti 
z ulice Riegrovy jsme připravili ve 
spolupráci s úsekem prevence Měst-
ské policie v Ostravě soutěžní odpole-
dne ke Dni dětí. Zároveň jsme dokon-
čili venkovní úpravy Azylového domu, 
vybudovali dětské hřiště a zpříjemnili 
zdejší pobyt postavením pergoly a vý-
sadbou okrasných keřů. 
Během odpoledne probíhaly sou-
těže, děti závodily ve střelbě na la-

serové střelnici, ve skoku v pytli, 
lovení rybiček či skládáním puzzle, 
za které dostaly soutěžní karty. 
Všechny zaujala ukázka hasičského 
vozidla a předvedení cvičených psů 
potřebných k vyhledávání či sledo-
vání osob. Do soutěží se také zapojili 
rodiče dětí, kteří pomohli s organi-
zací a v podvečer zajistili společné 
grilování. Děti dostaly nejen dárek 
ke Dni dětí, ale soutěžní karty na sa-
mém konci vyměnily za připravené 
sladkosti a drobné dárky s diplomy.  

Velké poděkování patří také pra-
covníkům úseku prevence Městské 
policie Ostrava, kteří akci modero-
vali, připravili soutěžní disciplíny 
a byli velmi vstřícní. Potěšilo nás 
také poděkování rodičů dětí za 
přípravu soutěžního odpoledne 
a největší radostí bylo vidět šťast-
ný úsměv a spokojenost ve tvářích 
všech dětí. 

Ing. Kateřina Michaliková, 
vedoucí oddělení sociálních služeb

Muglinovský kulturní dům dětem
Okolí muglinovkého kulturního domu 
patřilo v sobotu 4. června celé dětem. 
Lidé z občanského sdružení Kultura 
pro Slezskou Ostravu pro ně uspořá-
dali dětský den. „Překvapilo nás, že 
dětí přišlo tolik. S takovým zájmem 
jsme nepočítali,“ řekl o vydařené so-
botě jednatel sdružení Ladislav Čabla.
Klauni, skákací hrad, autíčka, soutě-
že, dětské divadlo i akce hasičů. To 
všechno čekalo na děti v okolí domu. 
„Náš kulturní dům alespoň více vejde 
ve známost. Někteří lidé, kteří bydlí 
v okolí, o kulturním domě ani nevědí. 

Těší mne, jak děti využívají okolního 
parku. To se děje málokdy,“ hodnoti-
la dětský den správkyně kulturního 
domu Eva Nowáková. 
Občanské sdružení Kultura pro Slez-
skou Ostravu pořádalo svůj první 
dětský den loni, tehdy ještě v areálu 
restaurace Stará kuželna. „Letos jsme 
zkusili využít muglinovského kultur-
ního domu, protože je zařízením měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Jen 
jsme doufali, že lidé přijdou,“ vysvětlil 
změnu místa konání oslav Ladislav 
Čabla.  A lidé opravdu přišli. Kolem 

kulturního domu se bavily možná dvě 
stovky dětí spolu se spokojenými rodi-
či. „Je výborné, že tady někdo něco ta-
kového dělá. V Ostravě není moc míst, 
kam o víkendu vyrazit s dětmi. Navíc 
to tady máme kousek,“ prohlásila Lucie 
Hájková žijící na nedalekém sídlišti. Na 
oslavy přivedla své dvě děti.
Poněkud kuriózní byly oslavy i tím, 
že děti do patnácti let měly párek 
i kofolu zdarma. „Peníze od sponzorů 
se snažíme využít co nejefektivněji. 
A komu jinému je dát, než dětem?,“ 
usmíval se jednatel Čabla.
Akci přišli podpořit i místní dobrovol-
ní hasiči z Muglinova.  Děti si mohly 
vyzkoušet rozbalování hadic nebo 
stříkání vody ze stříkaček na kuželky. 
„S dětmi se nyní snažíme trávit každý 
víkend. Pořádáme pro ně maškar-
ní bály, Mikuláše, jezdíme s nimi na 
soutěže mladých hasičů,“ vypočítá-
val René Pchálek, starosta sboru, jak 
dobrovolní hasiči z Muglinova peču-
jí o juniory. „Ve sboru máme dvacet 
sedm mladých hasičů mezi šesti až 
osmnácti lety. To je určitě potěšující 
číslo,“ dodal. Celý muglinovský sbor 
má osmdesát členů.
Ladislav Čabla nepochybuje, že dět-
ský den uspořádá sdružení zase za 
rok opět u muglinovského kulturního 
domu. V kulturním domě nyní nabí-
zejí kurzy jogy nebo zumby. „Věříme, 
že právě tak povedené akce, jakou byl 
dětský den, k nám přilákají ještě více 
lidí,“ myslí si Nowáková. (jk)

KLAUNI. Premiéra před muglinovským kulturním domem a užaslé děti. 
 FOTO/JAN KRÁL

OSLAVY S DĚTMI. Na kynologickém cvičišti v Muglinově.  Uprostřed starosta 
Ing. Antonín Maštalíř a radní MVDr. Barbora Jelonková.  FOTO/JAN KRÁL

ZÁKROK. Kynolog Petr Svačinka dětem ukazuje, co všechno zvládne cvičený ně-
mecký ovčák.  FOTO/JAN KRÁL 

ODMĚNY. Všechny děti dostaly dárky.  FOTO / ARCHIV

UKÁZKA. Děti viděly, co všechno umějí hasiči.  FOTO / ARCHIV
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Česko polský projekt v domově na Kamenci podpořil Brusel

Na volbě Miss senior 
se zpívalo i recitovalo 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Dvě české a dvě polské seniorky soutěžily 
o titul Miss senior. V Domově pro seniory Kamenec nakonec 
zvítězily všechny.

Božena Kubečková slavila patnáctého 
června své 81. narozeniny. A oslavila 
je skutečně netradičně. Oblékla si kos-
tým zvaný zima a Domov pro seniory 
zastupovala v soutěži o seniorskou 
miss. V kategorii volná disciplína si 
vybrala známou báseň Jaroslava Vrch-
lického:  Za trochu lásky, šel bych svě-
ta kraj. V konečném pořadí obsadila 
Božena Kubečková titul 2. vícemiss. 
„Dnes vyhrály všechny soutěžící,“ 
shrnula výsledky soutěže Ing. Šárka 
Kutějová z domova seniorů. Takovou 
soutěž zde uspořádali v dějinách do-
mova vůbec poprvé.
Vše začalo tím, že dva polské domovy 
důchodců, ve městech Rybnik a v Gor-
zycze, se domluvily spolu s domovy 
v Orlové a na Kamenci ve Slezské Os-
travě. Vytvořily společný projekt, kte-
rý podpořila Evropská unie. V květ-
nu tak senioři z těchto domovů měli 

v Orlové společný májových pochod, 
nyní byla řada na uspořádání akce 
v domově na Kamenci. „Inspirovali 
jsme se v jiných domovech. Tam Miss 
senior také pořádají. Pojali jsme ji tak, 
že tématem budou čtyři roční období. 
Promenádu v plavkách jsme vyřadili,“ 
usmívala se Kutějová. Každý z domovů 
vybral jednu ze seniorek. Ty pak sou-
těžily v rozhovoru, řešily česko-polský 
kvíz a měly také volnou disciplínu.
„Vrchlického Za trochu lásky jsem si 
vybrala proto, že je to taková dojemná 
a procítěná báseň,“ svěřila se repre-
zentantka Kamence Božena Kubečko-
vá. Její česká kolegyně z Orlové Rozálie 
Martinovičová zazpívala všem lidovku 
ta naše Morava. Polské reprezentant-
ky si zase zvolily polský repertoár.  
O umístění rozhodovala pětičlenná 
porota složená z ředitelů a ředitelek 
jednotlivých domovů a také zástupců 
ostravského magistrátu. 
Vše navíc provázela hudební dvojice 
Duo Classic, která ve volných chvílích 
zahrála písně jako Nikdy se nevrátí  

pohádka mládí nebo Ta naše písnička 
česká. Nechyběla ani tombola, losova-
lo se o masové speciality, sýry nebo 
čokoládové kuličky.
Hlavními odměnami pro vítězky sou-
těže Miss se staly kosmetické balíčky, 
ale také nezbytné korunky a šerpy. 
„Je to dokonalá oslava narozenin,“ 
smála se Božena Kubečková. Dříve 
pracovala dvacet pět let jako vedou-
cí klenotnictví v Havířově. V domo-
vě pro seniory na Kamenci je již je-

denáctým rokem. „Jsem tady určitě 
spokojená. Podobné soutěže jsou pro 
nás oživením,“ hodnotila nevšední 
podvečer Kubečková.
Domov seniorů Kamenec nyní uby-
tovává celkem 197 klientů. „Dal-
ší velkou akci pro ně plánujeme 
v září. Bude to Kamenecké vinobraní 
s ochutnávkami vína, hudebním pro-
gramem a letos premiérově chystáme 
i kouzelnickou show,“ konstatovala 
Šárka Kutějová. (jk)

VÍTĚZKY. Na volbě miss na Kamenci nebylo ani vítězů, ani poražených. 
 SNÍMKY / JAN KRÁL

RECITACE. Božena Kubečková recituje 
verše Jaroslava Vrchlického.

Senioři na zájezdu v Kroměříži
Odbor sociálních věcí Úřadu 
městského obvodu Slezská 
Ostrava uspořádal 15. června 
pro seniory z DPS Hladnovská 
119, O.-Muglinov, DPS Heř-
manická 19, Slezská Ostrava 
a klubů seniorů jednodenní 
zájezd do Kroměříže.

Během dopoledne senioři navštívili ar-
cibiskupské zámecké sklepy a ochutnali 
místní víno. Také měli možnost pro-
hlédnout si Podzámeckou zahradu, kte-
rá je stylovým krajinářským parkem. 
Poté poobědvali v nedaleké restauraci 
hotelu Bouček. „Naše výprava dále po-
kračovala na prohlídku arcibiskupské-
ho zámku, který je zapsán na seznamu 
světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO. Na zpáteční cestě jsme 
se zastavili ve velmi příjemném penzio-
nu Diana v lázeňském městečku Teplice 
nad Bečvou. Zde jsme povečeřeli a za-
končili zájezd poslechem hudby i tan-
cem,“ uvedla Ing. Kateřina Michaliková, 
vedoucí oddělení sociálních služeb. Dle 
ohlasů se zájezd vydařil, atmosféra 

byla příjemná.  „Škoda jen, že jsme ne-
měli více času na delší prohlídku a pro-
cházku nádherným zámeckým parkem 

a Květnou zahradou. Třeba je navští-
víme příště, na třídenním podzimním 
výletě,“ dodává Michaliková. (red)

VÝLET. Senioři ze Slezské si vyjeli do Kroměříže. Prohlédli si arcibiskupský zámek, 
stejně jako vinné sklepy.  FOTO / ARCHIV

Muž vyhrožoval sebevraždou
Dne 24. května přijal operátor na tísňové lince volání 33letého, velmi roz-
rušeného muže z Ostravy- Kunčiček, který vyhrožoval sebevraždou a chtěl 
mluvit s místním okrskářem. Okrskář dotyčného velmi dobře zná a ihned 
po přijetí volání vyrazil k místu jeho bydliště. Při hovoru s mužem zjistil, 
že mu před několika dny zemřela babička, se kterou bydlel a na kterou byl 
silně citově vázán, a nyní nemá dostatek financí, aby jí zaplatil pohřeb. Po-
koušel se peníze porůznu sehnat, ale marně. Ze zoufalství se rozhodl skon-
covat se životem, chtěl se oběsit. Vypadal skutečně odhodlaně a strážník 
z obavy, aby muž své výhrůžky neuskutečnil po jeho odchodu, přivolal na 
místo sanitku s lékařem. Ten pak rozhodl o převozu muže do nemocnice.

Pokus o krádež kol z auta
Dne 6. června zadrželi strážníci městské policie dva muže, podezřelé z po-
kusu o krádež kol ze zaparkovaného vozidla v Ostravě-Muglinově. Strážníci 
vyjížděli na základě oznámení o pohybu dvou podezřelých osob na parko-
višti. Když dorazili na místo, zjistili, že jedno za zaparkovaných vozidel má 
povolené šrouby na všech kolech. Vozidlo bylo na zvedáku a jedno z kol 
bylo již částečně demontováno. Při kontrole parkoviště si strážníci všim-
li 19letého mladíka, ležícího na zadním sedadle jiného auta. To stálo jen 
několik metrů od vozu s povolenými koly. V parčíku vedle parkoviště se 
pak procházel další mladý muž (22 let). Oba podezřelé  strážníci předali 
přivolané hlídce Policie ČR.

Městská policie Ostrava

Sloní samička 
je Nej mládě 
roku 2011
Sloní samička ze ZOO Ostrava se stala 
vítězkou soutěže Nej mládě roku 2011.  
Rozhodli o tom návštěvníci faceboo-
kové stránky www.facebook.com/uni-
ezoo, kterou provozuje Unie českých 
a slovenských zoologických zahrad 
(UCSZOO). Zájemci mohli v soutěži Ba-
byZOOm 2011 hlasovat v době od 1. do 
15. června, celkem se jich zúčastnilo 
bezmála 700. Vybírali ze všech mláďat, 
která se narodila v devatenácti českých 
a slovenských zahradách. Uvedl to pre-
zident UCSZOO a ředitel ZOO Liberec 
David Nejedlo. „Sloní samička získala 
absolutní převahu více než 41 procent 
hlasů, na druhém místě skončila mlá-
ďata outloně malého Cipísek a Cézar ze 
ZOO Děčín (bezmála 17procent hlasů) 
a třetí místo si odnáší samice prasete 
savanového  Mayda ze ZOO Plzeň (té-
měř 9procent hlasů). Svá mláďata do 
soutěže nominovalo celkem čtrnáct 

zoologických zahrad,“ řekl Nejedlo. (red)

Dárky úspěšným dětem
Děti z Dětského domova Na Vizině dostaly v prostorách slezskoostravské radnice dárky od 
vedení městského obvodu.  Děti byly oceněny za mimořádné školní výsledky, mimoškolní ak-
tivity a vzornou reprezentaci domova. Milena byla čtvrtá v celostátní soutěži Miss dětských 
domovů, Petr má vynikající výsledky ve fotbale, Naděžda s Kateřinou mají skvělé výsledky 
ve škole stejně jako nejmladší Natálka. „Věříme, že se budete takto snažit i nadále. Držíme 
vám palce,“ řekl dětem starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř. Podle ředitele dětské-
ho domova Mgr. Josefa Palkoviče je v těchto dnech kapacita domova ve Slezské Ostravě zcela 
naplněna. Žije v něm čtyřicet osm dětí ve věku od šesti do osmnácti let.    (red)

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ. Sloní samička ze ZOO ve Slez-
ské Ostravě je mládětem roku 2011.  FOTO/PETR VLČEK DÁRKY. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava obdarovalo děti z dětského domova.
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Tři dny v Moravskoslezských Beskydech. Za zdravím i poznáním

Žáci z Pěší vyrazili za Radegastem
Základní škola Pěší v Ostravě-
-Muglinově připravila ve 
dnech 23. - 25. května pro 
své žáky třídenní sportovně 
turistickou pobytovou akci 
v oblasti Moravskoslezských 
Beskyd. 
Tato akce byla součástí dlouhodobého 
koncepčního záměru školy. Chceme 
vést žáky ke zdravému a aktivnímu ži-
votnímu stylu a ochraně přírody.
Perfektní ubytovací, stravovací a rela-
xační podmínky poskytl našim žákům 
a pedagogickému doprovodu horský 
hotel Mesit, nacházející se v malebné 
beskydské obci Horní Bečva. 
Po pondělním příjezdu, ubytování 
a chutném obědě jsme společně vy-
razili do blízkého lesa, kde žáci absol-
vovali kombinovaný orientační závod 
spojený s plněním úkolů z oblasti geo-
grafie, přírodovědy a sportovní teorie. 

Po ukončení závodu a návratu do ho-
telu vedly naše první kroky do vnitř-
ního hotelového bazénu a whirlpoolu, 
kde děti zregenerovaly svá unavená 
těla a příjemně si zaskotačily. Po ve-
čeři se pak ve venkovním  prostoru 
za hotelem uskutečnila soutěž o he-
reckou a pěveckou Superstar, na níž 
mnohé děti projevily svůj nesporný 
taneční, pohybový a hudební talent.
Po úterní snídani v podobě švédských 
stolů jsme společně vyrazili na celo-
denní horskou túru směřovanou do 
oblasti Radhoště. Místním autobusem 
jsme vyjeli přes Zavadilku na maleb-
né horské sedlo Pustevny. Počasí bylo 
pro turistiku naprosto ideální, svítilo 
sluníčko, byla dokonalá viditelnost 
a bezvětří.
Z Pusteven jsme se vydali západ-
ním směrem na vrchol majestátné 
a pověstmi opředené hory Radhošť. 
Cestou na Radhošť jsme si prohlédli 
hezkou vyhlídkovou lokalitu Cyrilka, 

shlédli opravenou sochu pohanské-
ho boha Radegasta a zejména pak 
důstojné sousoší slovanských věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje. Na vrcho-
lu Radhoště se dětem velice líbila 
zrekonstruovaná dřevěná kaplička 
a rozhledna, z níž byl díky příznivému 
počasí opravdu fantastické výhled na 
všechny světové strany.
Túra byla krásná, ale současně také 
fyzicky náročná, a proto děti po pří-
chodu do hotelu velice ocenily rela-
xaci v bazénu a pěnivé vířivce, v nichž 
načerpaly novou energii, tolik potřeb-
nou pro večerní zábavný program 
v místnosti hotelového klubu. 
Středeční dopolední program se nesl 
ve znamení sportovních soutěží, které 
se uskutečnily ve venkovním sportov-
ním areálu. Po obědě jsme se přistave-
ným autobusem vydali zpět ke svým 
domovům. Společně jsme odjížděli se 
spoustou pěkných zážitků.
  Mgr. František Vrána, ředitel ZŠ Pěší

NA RADHOŠTI. Děti z muglinovské školy u tolik proslavené sochy pohanského 
boha.  FOTO / ARCHIV ŠKOLY ZŠ PĚŠÍ

Vodácký kurz žáků ZŠ Bohumínská
Na ZŠ Bohumínská se ve dnech 1. - 3. 6. 
pořádal již 2. ročník vodáckého kur-
zu. Zúčastnili se ho žáci 4. až 9. tříd 
naší školy. Tato akce byla financována 
z grantu statutárního města Ostravy, 
a proto jsme o pomoc požádali „Spo-
lek vodáků Campanula“, kteří nám 
zajistili odborný výcvik, půjčení lodí, 
pádel, vest a přileb. 
Výcvik byl prováděn na řece Ostra-
vici pod Slezskoostravským hradem 

a odtamtud jsme pokračovali v jízdě 
na lodích až do Koblova. Další den nás 
přivítalo smutné počasí, ale nám to 
nevadilo, protože jsme se zapotili na 
řece Odře. Sjezd byl naplánován z Po-
lanky nad Odrou až do Petřkovic.
Třetí den byl pro nás nejkrásnější. 
Jeli jsme vlakem do Háje ve Slezsku, 
kde nás vítala řeka Opava zalitá jar-
ním sluncem. Překrásné meandry 
řeky, zpěv ptáků, hnízdící čápi. To vše 

umocňovalo kouzlo řeky. Naše pu-
tování po moravských vodách bylo 
ukončeno na „Loděnici“ u Hlučína, 
kde jsme si opékali špekáčky. Přijel se 
na nás podívat vládce moří „Neptun“, 
který si dovolil naše vodáky přijmout 
do své říše. Zažili jsme u toho velkou 
legraci a se slovy: „Příště zas“ jsme se 
smutně navraceli domů. Všem se vo-
dácký kurz líbil.
 Mgr. Eva Prstecká, ZŠ Bohumínská

Landek v obležení ZŠ Chrustova

Před prázdninami čekala 
žáky ZŠ Chrustova tradiční 
oslava Dne dětí, která je již 
neodlučitelně spojena se 
sportovní akcí na Landeku 
v Petřkovicích. 

V takzvaném „větším stylu“ jsme akci 
pořádali díky grantu v hodnotě pěti 
tisíc korun, který jsme získali z roz-

počtu statutárního města Ostravy. 
Všechno bylo odstartováno 3. června 
v ranních hodinách, kdy se na místě 
určení sešli žáci všech tříd. Někteří 
trolejbusem a pěšky, ti odvážnější na 
kolech.
 Od této chvíle připomínaly prostory 
kolem Hornického muzea až do od-
poledních hodin známá „Škatulata, 
škatulata, hejbejte se!“. Stejně jako ka-
ždý rok hýřil program svou pestrostí. 

Chybět nemohly závody na kole, což 
byla jedna z mála individuálních dis-
ciplín. V ostatních aktivitách naopak 
záleželo z velké části na týmové prá-
ci. Koneckonců záměrem bylo spolu 
se zábavou a vyplavením adrenalinu 
právě utužení kolektivu. Žáci 2. stup-
ně mohli ukázat svého sportovního 
ducha především v plážovém fotbale 
a přehazované. Děti 3. – 5. tříd si to 
„rozdaly“ ve vybíjené, v plážovém fot-
bale, v přetahované a ve štafetových 
disciplínách. 
Ti nejmenší pak měli možnost stát 
se nejlepšími v jízdě zručnosti na 
koloběžkách. Po dlouhých, urput-
ných bojích byly vyhlášeny výsledky 
a první tři místa byla odměněna jak 
krásnými medailemi, tak diplomy. 
V malých prodlevách mezi disciplí-
nami děti nechytaly lelky, ale účast-
nily se doplňkových aktivit. Oblí-
benosti vévodil badminton, házení 
kroužků na cíl a mikádo. Zde byli 
žáci odměňováni malými dobrotami. 
Vedle minutu po minutě naplánova-
ného programu už vše záleželo jen 
na počasí – to nám naštěstí přálo, 
a tak měl každý z účastníků možnost 
„chytit bronz“. 
Myslím, že se velmi dobře bavili jak 
žáci, kteří se se vší vervou a humorem 
disciplín zúčastnili, tak učitelé. Teď už 
se jen můžeme těšit na další ročník 
a doufat, že bude neméně vydařený.

Mgr. Kateřina Komárková, 
ZŠ Chrustova

LANDEK. Místo školy na Landek? Žáci ze ZŠ Chrustova nadšeně souhlasí. 
 FOTO / ARCHIV ŠKOLY ZŠ CHRUSTOVA

Sinus, kosinus, deskriptiva
Krátce před koncem školního roku již 
několik let vrcholí mezinárodní ma-
tematická soutěž Taktik. Té se letos 
zúčastnilo okolo čtyři sta škol z České 
a Slovenské republiky, mezi nimiž byli 
poprvé také žáci ZŠ Chrustova. 
Do soutěže se zapojila 2. a 5. třída 1. 
stupně a 7. – 9. třída 2. stupně. Aty-
pičnost této soutěže spočívá v tom, 
že se nejedná o jednorázovou ma-
tematickou akci typu Klokan, kde 
žáci během určitého časového limitu 
ukážou, co umí. „Taktik“ je soutěž 
korespondenční, která probíhá celý 
školní rok a je členěna do čtyř kol. 
Šanci uspět mají jak individualisté, 
tak ti žáci, kteří upřednostňují tý-
movou práci. Záleží totiž jen na nich, 
jestli se zapojí sami za sebe, nebo 
v rámci družstva o dvou, či třech čle-
nech. 

Úlohy, které soutěžící museli řešit, 
byly zaměřeny především na mate-
matickou logiku a schopnost kombi-
nace. Jelikož celá akce skýtá již tradič-
ně mnoho „malých matematiků“, není 
snadné jen tak prorazit. To se však po-
dařilo našim žákům 8. třídy – Petrovi 
Zdražilovi a Janu Kolkovi, kteří se ve 
své kategorii umístili na krásném 1. 
místě. Gratulace je na místě o to víc, že 
v jejich kategorii bylo zaregistrováno 
přes 750 žáků. A ostatní naši soutě-
žící? Ačkoliv se neumístili na prvních 
třech příčkách, tak je soutěž bezespo-
ru posunula vpřed, a to nejen z pohle-
du matematického, ale také z hlediska 
týmové spolupráce. Proto doufáme, že 
účast v následujícím roce bude mini-
málně stejná.

Mgr. Věra Hřivňáková,
ZŠ Chrustova

VÍTĚZOVÉ. Velký úspěch pro matematiky ze ZŠ Chrustova. Petra Zdražilu a Jana 
Kolka. FOTO / ARCHIV ŠKOLY ZŠ CHRUSTOVA

ODMĚNA. Ti nejlepší z žáků se svezli 
na bobové dráze.

Žáci jeli za odměnu na výlet
Blíží se konec školního roku a nastává 
očekávaný čas výletů a exkurzí.
Ve středu 15. června se čtyřicet 
vybraných dětí základních škol 
městského obvodu Slezská Ostrava 
společně s řediteli škol zúčastnilo 
celodenního výletu, který pro ně 
uspořádal odbor školství a kultury 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava. Hned z rána děti vyrazily 
do zábavného centra HEIpark v To-
šovicích u Oder, kde se vydováděly 
na oblíbené bobové dráze, velkých 
trampolínách a lanovém centru. Po 

vydatném obědě završené osvěžující 
zmrzlinou místo zákusku následoval 
přesun do akvaparku Olešná u Frýd-
ku-Místku, kde se odpoledne vydo-
váděli nejen v bazénu, ale především 
na tobogánech. A protože jeli žáci 
na výlet za odměnu pro vzorný pro-
spěch a reprezentaci školy, obdrželi 
drobné upomínkové dárečky. I přes 
malou odpolední dešťovou přeháň-
ku se počasí vydařilo a děti se tak 
vrátily domů s milou vzpomínkou na 
příjemně strávený den. 
 Odbor školství a kultury
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Koncertní cyklus na radnici
Vystoupením houslisty Ivana Ženaté-
ho a klavíristy Stanislava Bogunii vy-
vrcholila jarní část cyklu koncertů ve 
Slezskoostravské radnici. 
Tento koncert předních českých 
umělců světové úrovně měl všechny 
znaky vrcholné události – do posled-
ního místa naplněný sál posluchači, 
kteří byli od prvního tónu zcela za-
ujati mistrovstvím obou interpre-
tů, jejich nejen bezchybný, ale také 
hluboce prožitý a výrazově bohatý 
výkon, spontánní nadšení publika, 
které bylo nakonec odměněno pěti 
přídavky. Takový zážitek je před 
prázdninovou přestávkou jistě i dů-
vodem k pohledu do minulosti. Vždyť 
koncerty v nádherném a akusticky 
dokonalém prostředí obřadní síně 
Slezskoostravské radnice se konají 
pod záštitou starosty městského ob-
vodu Slezská Ostrava a v posledních 
letech s podporou statutárního měs-
ta Ostravy již dvanáctým rokem. Na 
více než 110 koncertech vystoupila 
celá řada vynikajících českých i za-

hraničních umělců. V dobré paměti 
máme ještě ty letošní – z podobné 
kategorie vrcholného umění jako 
koncert Ivana Ženatého bylo květno-
vé vystoupení české violoncellistky 
Michaely Fukačové, která k nám „na 
Slezskou“ přijela až z dánského Ker-
teminde, kde s rodinou žije, a spolu 
s klavíristkou Renatou Ardaševovou 
nám připravily podobně silný záži-
tek. Velmi působivý byl i dubnový 
koncert sympatické sopranistky 
Zdeny Kloubové s klavíristou Pe-
trem Jiříkovským. Jakoby z jiného 
světa k nám v březnu přišel ruský 
virtuos, houslista Alexander Sho-
nert, vybaven skvělým nástrojovým 
mistrovstvím a hlubokým hudebním 
cítěním, aby nám představil hudbu 

tří staletí z pohledu židovského nit-
ra. Pohledem do hudební historie 
byl únorový koncert předního, dnes 
již velmi renomovaného souboru 
Barocco sempre giovane, vedené-
ho Josefem Krečmerem. A konečně 
letošní cyklus zahájil 18. ledna vý-
borný zahraniční soubor - smyčcové 
trio“ Leopoldinum“ z Wroclavi. Cy-
klus koncertů na Slezskoostravské 
radnici se stal již součástí nejlepších 
kulturních tradic Ostravy. Za pořa-
datele bych chtěl poděkovat vám 
všem, kteří tyto koncerty navštěvu-
jete a spoluvytváříte jejich neopa-
kovatelnou atmosféru. Věřím, že ani 
v budoucnu nebudete zklamáni naší 
nabídkou a budeme se i nadále na 
koncertech setkávat. Jan Hališka

Jak pozvat do Ostravy australského domorodého Nohavicu

Zlata Holušová: O Colours i plačících babičkách
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ve dnech 14. 
– 17. července opět vypukne 
na obou březích řeky Ostra-
vice hudební festival Colours 
of Ostrava. Hlavní část scény, 
kde také vystoupí ty největší 
hvězdy, bude jako již tradičně 
na Slezské Ostravě - na Slez-
skoostravském hradě a v jeho 
nejbližším okolí. Ředitelka 
a dramaturgyně festivalu 
Zlata Holušová považuje tato 
místa za ta nejlepší, které 
lze pro pořádání takové akce 
vůbec nalézt.

 @Pamatujete ještě na rok 2004, kdy 
se festival po dvou letech existence 
vlastně poprvé zčásti přesunul na 
Slezskou Ostravu?
Určitě ano. První dva ročníky se pře-
cházelo mezi scénami na Stodolní 
ulici a na Černé louce. Lidé to měli 
opravdu hodně daleko.  Z Colours 
se tak málem staly dva samostatné 
festivaly. Nyní je ta vzdálenost mezi 
Slezskoostravským hradem a Černou 
loukou daleko příjemnější. Přechod 
řeky ze začátku komplikovaný nebyl. 
Teď už, vzhledem k počtu návštěvní-
ků, komplikovaný je.  Takže stavíme 
druhou lávku přes Ostravici a vůbec 
se snažíme zvýšit komfort v těch nej-
užších místech, jak to jenom jde.

 @Festival se na Slezské a  na Černé 
louce už za těch pár let zabydlel. My-
slíte si, že jde pro tuto akci o ta nej-
lepší místa?
Bezesporu. V dané chvíli je to pro fes-
tival skutečně ten nejlepší prostor.

 @Hlavními hvězdami, které letos 
na Colours of Ostrava vystoupí, je 
Nick Cave se svou kapelou The Bad 
Seeds.  Bylo hodně těžké je na festi-

val, a tudíž i na pódium na Slezské, 
vůbec dostat?
Nick Cave je ze všech interpretů, kte-
ré jsme kdy na Colours měli, v tomto 
ohledu nejnáročnější. Snažila jsem 
se o něj čtyři roky a vyšlo to až letos. 
Šlo o souhru mnoha příznivých okol-
ností. Za prvé se letos rozhodl hrát na 
velkých festivalech. Za druhé ho nám 
naštěstí nikdo nepřetáhl. A do třeti-
ce – povedlo se nám ho zaplatit. Jde 
o nejdražší kapelu všech dob na Co-
lours a byl o ni také nejdelší boj.

 @ Jak je vůbec obtížné získat do Os-
travy interprety s velkými jmény?
Možná to snadně vypadá, ale snadné 
to určitě není. Fungujeme v evropské 
konkurenci a víkendů je v létě jenom 
osm. A velkých festivalů je spousta. 
Jsou samozřejmě země, kde mají ne-
skutečně vyšší ceny vstupného. Stá-
vá se, že kapely, které si vybereme, 
nám pořadatelé z těchto zemí snadno 
přeplatí. Ty částky jsou skutečně ne-
smírné. U hlavních hvězd se pohybují 
v mnoha milionech korun.

 @Koho byste letos návštěvníkům 
festivalu doporučila?
Jsem velice šťastná, že se na festivalu 
objeví Clannad. To je opravdu klenot, 
který nikdy v České republice nehrál. 
Je to to nejnádhernější z jemné irské 
hudby. Myslím, že půjde o krásný kon-
cert, který by bylo škoda minout.  Pak 
Public Image Ltd., kde hraje Johny 
Rotten z legendárních Sex Pistols. 
Hrají rovněž v České republice po-
prvé, stejně jako Blackfield. A samo-
zřejmě Youssou N´Dour, fenomenální 
africký interpret, který je nejdražší 
africkou hvězdou na světě. Patří k na-
prosté špičce. S ním a jeho manage-
mentem jsme bojovali tři roky o to, 
aby přijel. Nebylo to vůbec snadné. 
Pak mám v programu pár tajných pe-
rel. Tou je například Frank Yamma. 
Aboriginec, který nikdy nebyl ani v Ev-

ropě. Je to naprosto úchvatný písnič-
kář, takový australský Jarek Nohavica. 
Má ve svých písních velkou sílu. Těch 
perel je samozřejmě víc a já se prostě 
těším na všechno.

 @Mají takoví interpreti vůbec čas 
vnímat okolí?  Uvědomí si, že kon-
certují někde na Slezské Ostravě, že 
mají blízko hrad nebo Ostravici?
Cizincům se ten areál líbí moc. Niko-
mu totiž není příjemné hraní někde 
na letišti, kde se podobné festivaly 
občas také konají. Letiště je mnohdy 
pastí. V době, kdy prší, je tam těžko. 
A v době, kdy je horko, je těžko ještě 
více. Takže oceňují, že je areál překle-

nut řekou, že v něm rostou stromy, že 
má určitou členitost. 

 @Předpokládám, že podobně to 
funguje i u návštěvníků…
Zvláště návštěvníci z Čech bývají pře-
kvapeni z toho, co najdou uprostřed 
Ostravy. Nečekají takový příjemný 
přírodní areál.

 @Mají podle vás nějaké povědomí 
o místní historii?
Nemají. Většina návštěvníků je Ostra-
vou šokována. Čekají něco hrozného 
a přijíždějí do vlídného města.  Je jim 
tu dobře, a proto se i vracejí. Dochází 
pak k tomu, že místní babičky pláčou 

na břehu Ostravice, když vidí Pražáky 
koupat se v řece. Babičky pláčou doje-
tím, že je to zase možné.

 @Nabízíte návštěvníkům i  nějaké 
možnosti poznat nejbližší okolí?  Na-
příklad nedalekou haldu Emu?
Ano. Ve spolupráci s antikvariátem 
Fiducia nabízíme vyhlídkové trasy. 
Všechny cesty po stopách místního 
průmyslu bývají vyprodané. Je o ně 
obrovský zájem.  Návštěvníky tato 
historie zajímá a líbí se jim. Myslím, 
že industriální turistika je samozřej-
mě nejen pro Slezskou, ale pro celou 
Ostravu velikým příslibem do bu-
doucna.  (jk)

ZLATA HOLUŠOVÁ. Energická ředitelka, dramaturgyně i zakladatelka Colours of Ostrava v jednom.  FOTO/JAN KRÁL

KONCERTY. Houslista Ivan Ženatý 
a klavírista Stanislav Bogunia na slezsko-
ostravské radnici.  FOTO / KAREL RUBÁČ

Slezskoostravský Rock-Fest 
2011 Open Air na Hradě 
Legendární československá kapela 
Katapult se stává jedním z headline-
rů letošního již 4. ročníku hudebního 
festivalu s názvem Slezskoostravský 
rock-fest 2011 Open Air, který se bude 
konat v sobotu  20. srpna od 10. do 23. 
hodin v areálu Slezskoostravského 
hradu. 
Tentokrát jsou připraveny dvě scény 
– Nádvoří Stage a Aréna Stage. Již tra-
dičně dostanou na festivalu prostor 
za hvězdami rockového a metalového 
nebe regionální klubové seskupení 
a mládežnické hudební soubory. Ten-
to ročník bude zlomový nejen místem 

konání, ale i účastí prvních zahranič-
ních hostů na festivalu - známé fran-
couzské rapcore kapely Smash Hit 
Combo a ze Slovenska k nám přivítá 
mladá nadějná formace The Dovnhill. 
Také česká black metalová partička 
z Brna kapela Root, která je považo-
vána za jednu z nejvýznamnějších 
(nejen) českých skupin tohoto stylu 
jistě po delší době zase v Ostravě po-
těší všechny posluchače tohoto žánru. 
Celým festivalem bude provázet Ruda 
z Ostravy.
 Marcel Pažický, 
 Kultura pro Slezskou Ostravu

NA RADNICI. Profesor Jan Hališka (s nástrojem uprostřed) na Slezskoostravské 
radnici.  FOTO / ARCHIV

Rock na Bazalech? 
Zase po roce a jinak
Na slezskoostravských Bazalech za-
hráli hvězdy německého heavy meta-
lového nebe, skupina Scorpions. Před-
kapely jim dělaly ostravský Citron, 
Malignant Tumour nebo Doga, přidala 
se i skupina Vypsaná Fixa. 
„Obrovské pódium se stavělo dva dny,“ 
říká o koncertu známý moderátor 
Aleš Juchelka, který akci spoluorgani-
zoval. „Ukázalo se, že Bazaly jsou mís-
tem, kam takové festivaly bez problé-
mů patří. Šest a půl tisíce lidí vidělo 
vynikající koncert,“ shrnuje Juchelka.
Akce dostala název Rock na Bazalech 
a konala se v pátek 3. června. Pro mno-
hé ostravské fanoušky tvrdého rocku 
měla i jakousi druhou rovinu. Své oblí-
bené kapely mohli poslouchat přímo „ 
ze svaté půdy“. Totiž přímo z trávníku 
FC Baník Ostrava. Vše v pátek zača-
lo už po šestnácté hodině koncertem 
Malignant Tumour.  Ty pak vystřídla 
Doga a také Citron, který se dostal na 

pódium v 18 hodin. Citron, ostravští 
Zlatí slavíci z roku 1988, nyní slaví 
velký comeback. Po dvou desetiletích 
vydali v původní sestavě novou desku 
a objíždějí velké hudební festivaly. Po 
Vypsané fixe už přišly hlavní hvězdy 
večera. Scorpions. Kapela předvedla 
profesionální show, vždyť už hraje od 
roku 1965. Či spíše hrála. Toto turné 
označili Scorpions za své poslední.
„Určitě chceme něco podobného or-
ganizovat i příští rok. Rádi bychom na 
Slezské založili tradici rockových fes-
tivalů s tvrdší hudbou. Takových je na 
Ostravsku málo,“ říká Ivana Králová za 
organizátory z České sportovní. Na roz-
díl od koncertu se Scorpions by se podle 
Králové mohl festival přesunout na so-
botu. Konal by se tak celý den a mohlo 
by si na něm zahrát i více kapel. „Pře-
mýšlíme, že bychom k festivalu přidali 
i nějaký sraz motorkářů, to by se nám 
líbilo,“ prozrazuje Králová.  (jk)
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Chovatelé holubů sklízejí jeden úspěch za druhým.  Jejich chovanci patří k nejlepším v Evropě.

Slezští holubi: Z Bruselu až do 
Heřmanic 
HEŘMANICE/ Holubi od chova-
tele z Heřmanic Josefa Kutry 
obsadili v červnu 1. a 2. místo 
v závodu, kterého se zúčastni-
lo 2076 holubů. Kutrovi holubi 
letěli na Slezskou z Plzně. 
Holub Kazimíra Szczotky zase 
skončil na 8. místě ze závodů 
z Poděbrad. Bojoval v úcty-
hodné konkurenci holubů. 
Startovalo jich totiž 2286.

Je neděle ráno a Josef Kutra sedí na své 
zahradě, kterou ze dvou stran svírají 
stavby holubníků. Kutra kouká k nebi. 
Jeho holubi se jeden za druhým vra-
cejí ze závodů. Když holub proletí ho-
lubníkem, elektronické čtecí zařízení 
vše zaznamená. Pak se údaje dlouze 
vypočítávají a vyhodnocují. Laik nemá 
napoprvé vůbec do takového systému 
šanci proniknout.
„S chovem holubů jsem začal někdy 
v osmi letech,“ říká šedesáti čtyř letý 
Kutra. A o poštovní holuby, v jejichž 
chovu se stal šampiónem, se zajímá 
od svých patnácti. Holubů má doma 
nyní kolem sto sedmdesáti. Do Heř-
manic létají ze závodů, odstarto-
vaných ve velkých dálkách.  Třeba 
z belgického Bruselu nebo belgic-
kého přístavního města Ostende. To 
je nějakých 1 100 kilometrů. „Když 
je dobré počasí, tak holuby ráno 
v šest v Belgii vypustí a večer v osm 
už jsou doma. Letí rychlostí kolem 
sedmdesáti pěti kilometrů za hodi-
nu,“ říká Kutra. To jsou ti nejlepší 
z letců. „Takový holub musí dozrát. 
Jako kůň. Dobří bývají až tak ve čty-

řech letech,“ dodává chovatel. Jak se 
takoví holubi na start vlastně dosta-
nou?  Sváží je tam auta a kamiony z celé 
Evropy. Napřed je musí vyzvednout 
u chovatelů. „Minulý týden startovalo 
z Chebu přes sto tisíc holubů. Na star-
tovací místo je dovezlo na dvacet osm 
kamionů,“ vypočítává Kutra.
Dobrý holub, to prý je směs genetiky, 
dobré péče i kvalitního krmení. Exis-
tují už speciální krmící směsi pro zá-
vodní holuby. Obsahují až sedmnáct 
druhů zrnin. Jako všechno kolem zá-
vodních holubů, i správné podávání 
zrní je vědou i zkušeností zároveň.
Na otázku, kolik takový dobrý závod-
ní holub vlastně stojí, prý neexistuje 
přesná odpověď. Ve speciálním ho-
lubářském měsíčníku s názvem Letu 
zdar nyní psali, že jeden z belgických 
šampionů byl prodán do Japonska 
v přepočtu za pět milionů korun.

Dobrá péče a dobří sousedé
„Člověk se musí starat, věnovat se 
tomu,“ odpovídá na otázku, proč zrov-
na holubi ze Slezské jsou v evropské 
konkurenci tak dobří chovatel Kazi-
mir Szczotka.  „V Heřmanicích pros-
tě máme dobré holuby,“ dodává ještě 
chovatel.  O holuby se začal starat rov-
něž už v klučičím věku. 
S Josefem Kutrou jsou takřka sousedy 
přes ulici. Sám Kazimír Szczotka chová 
sto holubů starých a čtyřicet mladých. 
„Máme štěstí, že máme dobré sousedy, 
že jim to nevadí,“ říká o svém koníčku 
Sczotka. I on se v nedělním ránu věnu-
je zapisování holubů, kteří se vracejí 
zdaleka. Každý z holubů má své číslo, 
a když proletí holubníkem, blikne číslo 
na displeji Szcotkova zařízení. 

Jak vlastně holubi z Heřmanic pozna-
jí, jak se vrátit odněkud z Belgie? To 
podle holubářů zůstává velikou záha-
dou. „To je právě to, co mě na nich fas-
cinuje. Ta neuvěřitelná touha vrátit se 
domů k rodině. Některý holub přiletí 
tak vysílený, že později pojde. Vracejí 
se někdy i v příšerném počasí,“ kon-
statuje Kutra. 
Byly prý i pokusy chovat holuby na 
lodích a pak je vypouštět na pevni-
ny. Loď zatím plula dál, ale i tu domů 

vracející se holubi našli. „Nikdo neví, 
jak je to možné,“ krčí Josef Kutra ra-
meny nad nikdy neobjasněným ta-
jemstvím.
Holubáři přiznávají, že jejich koníček 
se v dnešní době netěší u mladých 
zrovna velké popularitě.  „V roce 1975 
bylo na Slezské 129 chovatelů holubů. 
Dnes je nás přesně deset,“ říká smut-
ně Josef Kutra. „A nejmladšímu je čty-
řicet čtyři let,“ doplňuje svého kolegu 
Kazimír Szcotka. 

Přesto kvality neubývá. Úspěchy 
měli v červnu i další ze slezsko-
ostravských holubářů. Z německé-
ho Aschaffenburgu, ze vzdálenosti 
660 kilometrů, přilétl na druhém 
místě svěřenec Vladimíra Lazo-
vého. Na startu bylo 583 holubů. 
A z Chomutova, ze vzdálenosti 360 
kilometrů, přilétl na sedmém místě 
holub Josefa Šokaly. Přitom ze stra-
tu odlétalo přesně 1750 holubů.
 (jk)

ŠAMPIÓNI. Chovatelé holubů Josef Kutra (vlevo) a Kazimír Szczotka. Jejich holubi létají napříč Evropou a vítězí. 
 FOTO / JAN KRÁL

Turisté uklidili haldu Ema
Mladí turisté si navlékli 
gumové rukavice, připravili 
igelitové pytle a zbavili haldu 
Ema ve Slezské Ostravě něko-
lika menších hald odpadků. 
„Problém je v tom, že řada lidí 
chápe haldu jako skládku,“ 
stěžuje si Ing. Břetislav Boháč 
z Klubu českých turistů.

Mladí turisté uklízeli na haldě na kon-
ci měsíce května. Tak velký generální 
úklid na nejvyšším ostravském kopci 
vyrostlém z lidské práce dělali turisté 
vůbec poprvé. Lidí přichází na haldu 
stále víc, a tím pádem na ni přibývá 
i odpad. „Proč jsme vlastně na haldě 
uklízeli? Jeden z důvodů je ten, aby 
lidé nenadávali turistům, že za ten 
odpad můžeme my,“ vysvětluje Boháč.
V hezkých dnech se vydávají na Emu 
celá procesí návštěvníků. Loni v dub-
nu Klub českých turistů vybudoval na 
cestách vedoucí k vrcholu Emy stez-
ku s dvanácti naučnými tabulemi.  

Návštěvník se tak během výstupu na 
315 metrů vysoký vrchol dozví i to, 
kdy a jak byl založen klub SK Slezská 
Ostrava, který se stal později Baní-
kem.  Nezapomnělo se ani na havíře. 
Tabule informují, že nedaleký důl 

Petr Bezruč byl nejhlubším dolem 
v republice, běžně se v něm těžilo 
více než kilometr pod zemí. Největší 
hloubka, 1350 metrů, byla dosaže-
na v roce 1988 pod ostravskou ZOO. 
„Naučné tabule k návštěvnosti haldy 
hodně pomohly,“ je přesvědčen Břeti-
slav Boháč. 
Na úklidu se podílely oddíly mladých 
turistů s názvem Čmoudíci, Muške-
týrci a Sirius.  Za dotaci z krajského 
úřadu mohli vedoucí mladým turis-
tům pořídit gumové rukavice, nakou-
pit se musely také pytle na odpadky. 
„Mladí musí mít dobré vedoucí. To 
víte, že je těžké mladým vysvětlit, 
proč mají uklízet nepořádek po ně-
kom jiném,“ dodává Boháč.  V uklí-
zení haldy budou turisté v budoucnu 
pokračovat.
 „Rádi bychom, kdyby na haldě vznikla 
místa na odpočívání i s odpadkovými 
koši. Jenže o to by se musel někdo 
starat, koše odvážet a na to všechno 
my jako občanské sdružení nemáme 
dostatek peněz,“ konstatuje za klub 
turistů Boháč. (jk)

ÚKLID. Turisté uklízejí po těch, co si 
pletou haldu Ema se skládkou. 
 FOTO/ROSTISLAV KAŠOVSKÝ

Kunčičky žily sportem. 
Dívky střílely, chlapci 
hráli kopanou
Dne 22. června se v areálu 
TJ Kunčičky a školy v Kun-
čičkách uskutečnil tradiční 
sportovní turnaj žáků a žá-
kyň slezskoostravských škol. 
Tedy ZŠ Pěší, ZŠ Bohumínská, 
ZŠ Chrustova a ZŠ Škrobál-
kova.
Dívky se utkaly ve střelbě ze vzdu-
chovky na terč a chlapci si zahráli 
kopanou. Záštitu nad turnajem 
převzal a vítězné poháry předal 
starosta městského obvodu Slez-
ská Ostrava ing. Antonín Maštalíř 
s místostarostkou MUDr. Hanou 
Herákovou.

Vítězný pohár ve střelbě dívek zved-
ly nad hlavu slečny ze ZŠ Kunčičky 
a speciální pohár pro nejlépe 
střílející dívku získala Šárka Miková 
z Kunčiček, jejíž výkony jí mohou zá-
vidět i profesionální vojáci.  Pohár 
vítězných fotbalistů obdrželi mlá-
denci ze ZŠ Pěší. Celkově vítěznou 
školou po sečtení výsledků v soutě-
žích se stala ZŠ Bohumínská. Putov-
ní pohár naplněn šampaňským pro 
nezletilé předal starosta kapitánovi 
za velkého potlesku zúčastněných. 
Naši žáci ukázali, že umí nejen u po-
čítačů, ale i na hřišti, a je mezi nimi 
dost talentů. 

Mgr. Jiří Smělík, 
ředitel ZŠ Škrobálkova

Ostrava vítězí na krajském kole hry Plamen

Dne 11. června se v Třinci usku-
tečnilo krajské kolo hry Plamen, 
kde se sešlo 12 družstev mladých 
hasičů z Moravskoslezského kraje. 
V průběhu dne se plnily disciplíny 
štafeta a útok CTIF, štafety 4x60m 
překážek, štafety dvojic a požární 
útok. Po dlouhých vyrovnaných 
bojích skončilo na 1. místě druž-
stvo z Ostravy-Michálkovic, na 2. 
místě družstvo z Ostravy-Heřma-
nic a na 3.místě se umístilo druž-
stvo z Havířova. (red)

POHÁR. Kapitán týmu ZŠ Bohumínská Radim Němec z 9. třídy přebírá pohár 
od starosty Ing. Antonína Maštalíře a místostarostky MUDr. Hany Herákové. 
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Před 110 lety 
byly vydány 
Dějiny Polské 
Ostravy 
V roce 1901 vydal Karel Jaromír Bukovanský,  učitel ve Slezské Ostravě – Ba-
ranovci knihu Dějiny Polské Ostravy, která vyšla v nevelkém nákladu. Tyto 
první dějiny dnešní Slezské Ostravy vytiskla I. společ. Knih-a kamenotiskárny 
v Polské Ostravě a Bukovanský ji vydal vlastním nákladem. I po více než sto 
desíti letech má tato kniha pro dnešního badatele, milovníka historie i pros-
tého čtenáře velkou přitažlivost, kterou je nutno vidět především v její doku-
mentárnosti. Při sestavování Dějin pracoval autor s některými, dnes již těžce 
dostupnými písemnými prameny a na základě vlastních terénních výzkumů. 
Velkým vkladem bylo také využití přímých svědectví jeho současníků, jejichž 
vyprávění sahala hluboko do minulosti-mnohdy až k počátku 19.století. Z 
takto získaného materiálu pak poskládal mozaiky faktografického materiálu, 
které by byly jinak nenávratně ztracené. S tímto souborem poznatků o his-
torii Slezské Ostravy musí dnešní historiografie počítat i dnes. Jejich aktuál-
nost spočívá také ve faktu, že Bukovanského Dějiny Polské Ostravy zůstávají i 
po více než sto letech jedinými knižně vydanými dějinami Slezské Ostravy. V 
době, kdy i zcela nepatrné obce se mohou pochlubit publikacemi o své minu-
losti, by historicky erudované a šířeji pojaté dějiny Slezské Ostravy v knižním 
vydání byly více než potřebné. 

Tento malebný žánrový obrázek Říšského mostu s okolím vydal nakladatel Karel Mareš okolo roku 1910. Most v popředí 
vznikl dva roky po zřícení řetězového mostu-tragédii, které se udála v roce 1886. Nově projektovaná stavební konstrukce 
byla ocelová a nýtovaná. Most měl délku 92 metry a po obou stranách chodníky. V provozu byl do roku 1912, tedy poměrně 
krátkou dobu. Jeho demontáž byla zdůvodňována sníženou únosnosti. Brzy nato začala výstavba nového mostu, dnešního 
mostu Miloše Sýkory, který byl uveden do provozu v roce 1915. 
Na pravé straně mostu se nachází starobylá lékárna U sv.Prokopa, po levé straně mostu, úplně na horizontu, je patrná budo-
va I. společ. Knih-a kamenotiskárny, od roku 1910 pak knihtiskárna UNION. Byla to první česká tiskárna ve Slezsku. Budov 
a z let 1898-1899 byla dvoupatrová a její fasáda měla neorenesanční prvky. Za druhé světové války, byla bombardováním 
poškozena a prošla několika stavebními úpravami. V silně pozměněné podobě stojí dodnes na Sazečské ulici. Nachází se v ní 
firma Atoll – Electronic spol. s.r.o. Havířov GALVANOVNA. Kromě tiskopisů a kalendářů se v tiskárně do roku 1917 tiskl také 
Ostravský deník a právě zde byly vytištěny i Dějiny Polské Ostravy.

 V objektu tiskárny UNION se v letech 1904-1911 nacházelo ve třech pronajatých místnostech slezskoostravské muzeum. 
Jádro sbírkového fondu tvořily exponáty bývalé školní sbírky K.J. Bukovanského, které ovšem již od roku 1903 byly v majetku 
obce. Výstavní expozice měla reprezentativní charakter a muzeum navštívili významní představitelé tehdejšího politického 
a veřejného života – ministerští předsedové hrabě E. Taaffe a hrabě Manfred Clary – Aldringen a také ministr zemědělství 
hrabě Julius Falkenhayn. Zájem širší veřejnosti však napovídal představám zřizovatelů. 
Proto po vypršení nájemní smlouvy s tiskárnou nedošlo k jejímu obnovení a sbírkové předměty byly deponovány v bednách. 
V době I. světové války byly bedny násilně otevřeny a část sbírek rozkradena. Uvádí se, že se do evidence moravskoostravské-
ho muzea dostalo jen 193 předmětů. Koncem srpna 1944 byla oblast Slezské Ostravy vystavena intenzivnímu bombardování 
spojeneckých leteckých svazů. Těžce bylo poškozeno i okolí Husova sboru. Na snímku je budova tiskárny UNION, které schází 
po náletu část druhého poschodí. Budova byla opravena, ale původní hodnotná fasáda s architektonickým členěním byla 
z velké části odstraněna.

Tuto pohlednici s tzv. dlouhou adresou „Pozdrav z Hranečníku“ adresoval A. Rosypal v roce 1902 Hedice Bártové, choti 
nadučitele školy na Zámosti. A. Rosypal patřil k pamětníkům, se kterým byl spojen kus nejstarší historie školství na Polské 
Ostravě 2.pol.19stol., o čemž nám zanechal i cenné písemné svědectví. Narodil se v roce 1860 a nastoupil na nově dostavěnou 
školu na Baranovci. V roce 1878 začal psát své vzpomínky na prvopočátky svého působení na této škole :
… První zmínka o škole na dnešní Slezské Ostravě je teprve z roku 1538. V roce 1738 byl dostavěn a vysvěcen nový kostel 
sv.Josefa a starý kamenný kostel sv.Jiří pod farou daroval patron hr. Wilczek obci, která tento proměnila ve školu, ve které 
se vyučovalo 91 let, tj. až do roku 1874, kdy byla otevřená nová škola na Baranovci. Prvním učitelem na staré škole byl Josef 
Vavrečka, posledním František Žůrovec. Na nově zřízenou utrakvistickou školu trojtřídní chlapeckou a trojtřídní dívčí, byl 
ustanoven byl roku 1874 učitel závodní školy na Salmovci K.J. Bukovanský: 
„V roce 1878 když jsem přišel na školu, měla 4 třídy chlapecké a 4 dívčí a pro velký počet dětí zřízeny v opuštěné již staré školy 
dvě pobočky v první a druhé třídě. Dne 1. září nastoupil jsem tedy své místo a přidělena mi byla nadučitelem pobočka při 
2.třídě ve zmíněné již staré škole. S nadšením mladého učitele-idealisty vypravil jsem se do školy. Otevřel jsem dveře učírny 
a ohromen zůstal jsem ve dveřích státi. První moje myšlenka byla : Uteč ! Než uváživ rychle, že bylo by nemužné bez boje 
prchati z bojiště,  odhodlaně jsem vstoupil do třídy. Octnul jsem se v malé nízké světničce s trámovým zčernalým stropem 
a třemi malými okénky hledícími do zahrady bývalého nadučitele Žůrovce, který po svém penzionování zůstal v dosavadním 
svém bytě a zastával dále varhanictví při zdejším kostele. Okna učírny byly ve výši půl metru od podlahy, takže neposední klu-
ci o polední přestávce bez obtíží vkročili oknem do zahrady páně rechtorovy na hrušky, z čehož ovšem byly stížnosti a žaloby 
na nezvedenou mládež a následek byl nezbytné vyplácení mlsných kluků za jejich pytlačení ve školní zahradě. 
Ve světnici stálo 7 dlouhých lavic sahajících od dveří až k oknům a v nich tísnilo se rovně 100 dětí. První dvě lavice zaujala 34 
děvčata a v ostatních pěti lavicích sedělo 66 chlapců. U okna stála malá katedra podobná zpovědnici, na přední stěny visel 
železný kříž a obraz císaře uprostřed na provázku zavěšená malá tabule. Promluviv několik slov na uvítanou a pomodliv se, 
začal jsem vyučovat. Děti seděly jako pěny, zvědavě prohlíželi si nového učitele a čiperně odpovídaly, takže dosti usmířen se 
svým osudem zakončil jsem první den své učitelské činnosti…“

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek 
připravil Česlav Piętoň. Fotografie osobní archiv Česlava Piętoně.

Titulní stránka dnes již poměrně vzácného a těžce dostupného vydání Dějin Pol-
ské Ostravy z roku  1901. K nemnoha dochovaným výtiskům patří i tento, který 
se nacházel v majetku Národní školy dívčí na Hranečníku v době, kdy tamějším 
ředitelem byl Adolf Rosypal.  Jeho vlastnické razítko s vlastnoruční signaturou-
-podpisem se nachází na titulní stránce knihy.



SONČERVENEC 20118

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc. Vydává statutární město Ostrava — městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v červenci 2011. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 
výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř — předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, Mgr. Marcela 
Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Karel Slíva. Tisk: EKON Jihlava. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 19. srpna 2011. 

další užitečné informace a zprávy z obvodu najdete na 

www.slezska.cz
www.slezska.tv

Výběrová řízení na přidělení bytů ve 
Slezské Ostravě – přistoupení k dluhu
Statutární město Ostrava-městský ob-
vod Slezská Ostrava nabízí pronájem 
obecních bytů s příslušenstvím, formou 
výběrového řízení. Byty se pronajímají 
za minimální měsíční nájemné a na zá-
kladě přistoupení k dluhu nedobytné 
pohledávky dluhů třetích osob na ná-
jemném 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 na 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 na 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 na 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 na ulici Nová Osada 
1471/3, Slezská Ostrava
- byt č. 1 o velikosti 1+3, o ploše 74 
m², v domě na ul. Nová Osada 1463/6, 
Slezská Ostrava
- byt č. 2 o velikosti 1+3, o ploše 76,9 
m², v domě na ul. Stromovka 1464/13, 
Slezská Ostrava
- byt č. 6 o velikosti 1+2, o ploše 58,16 
m², v domě na ul. 8. března 272/4, 
Slezská Ostrava
- byt č. 9 o velikosti 0+1, o ploše 21,8 
m², v domě na ul. Dědičná 1290/12, 
Slezská Ostrava
- byt č. 1 o velikosti 1+1, o ploše 49,8 
m², v domě na ul. Koněvova 240/4, 
Ostrava-Heřmanice
- byt č. 5 o velikosti 1+3, o ploše 
100,8 m², v domě na ul. Rajnochova 
199/199, Ostrava-KunčičkyBlíží se setkání jízdních policií

Již tradičně poslední srpnovou sobo-
tu, která letos připadá na 27. srpna, se 
v zadní části areálu Komenského sadů 
na ulici Hrušovské v Moravské Ostra-
vě uskuteční od 12,30 hodin Meziná-
rodní setkání jízdních policií. 
Strážníci a policisté se utkají na ko-
ních ve třech disciplínách – parku-
rovém skákání, zrcadlovém skákání 
a hlavní disciplíně, tzv. policejním 
parkuru. Návštěvníci se mohou těšit  
na bohatý doprovodný program, při-
praven je rovněž program pro děti. 
Vstup na akci je bezplatný.  (red)

JÍZDNÍ POLICIE. Koně s policejními 
jezdci budou opět k vidění v Komenské-
ho sadech.  FOTO / MĚSTSKÁ POLICIE

Poděkování hasičům
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Ostravy-Heřmanic, zejména pak panu Aleši Kosovi a jeho kolektivu hasičů. 
Každým rokem pro naše děti připravují celodenní akci nazvanou Den s hasiči, kdy kromě praktických ukázek a růz-
ných her a zábavy připravují dětem chutný oběd. Večer se děti těší na opékání párků. Činnost hasičů je nezištná. Moc 
si jejich vstřícnosti a pomoci vážíme. Mgr. Josef Palkovič, ředitel dětského domova Na Vizině 

Výběrová řízení na přidělení bytů ve Slezské Ostravě – na náklady nájemce

Statutární město Ostrava-městský 
obvod Slezská Ostrava nabízí pro-
nájem obecních bytů s příslušen-
stvím, formou výběrového řízení 
na přidělení bytu upraveného ná-
kladem nájemce. Jedná se o níže 
uvedené byty:
- byt č. 2 o velikosti 1+1, s koupelnou 
a WC, s lokálním plynovým topením, 

o výměře 51 m2, v domě na ul. Koně-
vova 242/8, Ostrava-Heřmanice
- byt č. 3 o velikosti 1+2, s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výmě-
ře 58,6m2, v domě na ul. Jaklovecká 
1757/12, Slezská Ostrava
- byt č. 6 o velikosti 1+3,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
72,8 m2, v domě na ul. Bohumínská 

363/174, Ostrava-Muglinov

Veškeré informace k výběrovým říze-
ním naleznete na webových stránkách 
městského obvodu Slezská Ostrava - 
www.slezska.cz (pod názvem úřední 
deska) nebo se můžete informovat na 
odboru majetkové správy, paní Holko-
vá, tel.číslo: 599 410 049.

ČERVENEC SRPEN

Ostrava–Muglinov,
Hladnovská 49

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

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 ZAVŘENO Úterý:    8.00-11.30    12.00-16.00

Ostrava-Kunčičky, Holvekova 44 Úterý:    8.00-12.00    12.30-17.00 Úterý:    8.00-12.00    12.30-17.00

Nabídka letních pobytových a příměstských táborů pořádaných 
Střediskem volného času, Ostrava–Moravská Ostrava, p. o., Ostrčilova 

19/2925, určeny dětem školního věku od ukončené první třídy.

Pobytové letní tábory 2011 

Prostřední Bečva,  téma: „ŠMIDLY, FIDLY, RÁZ, DVA, TŘI“ 
termín:  27. – 31. 8. 2011, zaměření: mažoretky  

Příměstské letní tábory 2011 
1. turnus  4., 7. - 8. 7. 2011 2. turnus 11. – 15. 7. 2011
3. turnus  25. – 29. 7. 2011 4. turnus  1. – 5. 8. 2011
5. turnus  8. – 12. 8. 2011  6. turnus  15. – 19. 8. 2011
7. turnus  22. - 26. 8. 2011 - zaměření: cyklistika 8. turnus 29. – 31. 8. 2011
9. turnus 11. – 15. 7. 2011 - zaměření moderní tanec (hip- hop, disco dance)

Informace: tel. 596 118 610, info@svcoo.cz, www.svcoo.cz

Zveme Vás i v létě do knihovny!
Otvírací doba knihoven od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010

VÝKUP AUT
• Peníze ihned na ruku, T: 604 118 269. 
Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, 
Octavie, ale i jiné značky.

inzerce


