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Rozjímání s kobylou
Do nového roku si obyčejně pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, lásky 
a – také úspěchů v práci. Protože 
co naplat, také naše práce, profe-
se a úspěchy, které se z ní dostaví, 
jsou pro život důležité.
Mou profesí je pedagogická čin-
nost. A to jak profesionálně, pro-
tože se výchovou a jejími otáz-
kami „vědecky“ zabývám, tak 
i z hlediska soukromého, protože 
vychovávám děti, psy, kočky, ptáky, 
manžela, prostě všechno, co se dá. 
A v poslední době i koně.
Psala jsem onehdy, že se naše ro-
dinka právě o jednoho koně roz-
rostla. Dnes už to není pravda. 
Během podzimu se v běhu různých 
událostí stalo, že nemáme koně 
jednoho, ale už tři. Dva valachy 
a jednu kobylu. 
S těmi koňmi se mi zároveň dostalo 
nejen potřebného relaxu při pohle-
du na to, jak krásně běhají, klušou, 
prostě jaká to je nádhera, ale neče-
kaně i něco jiného. Konečně jsem 
také hloubkově porozuměla své 
práci. A to nejen ve chvílích, kdy 
nesmíte ustoupit, pokud si kůň po-
staví svou hlavu, a vy tu svou musí-
te mít tvrdší a svou důsledností do-
kázat, kdo je tady pánem, ale také 
ve chvílích zcela opačných.
Chtěla jsem jednoho dne naší nové 
kobylce nasypat do jejího žlábku 
granule, které má tak ráda. Slušně 
jsem ji ráno pozdravila, přivítala se 
s ní, mrkla do toho žlabu a málem 
jsem omdlela. Měla tam své koby-
lince. Pěkně kulaté, pěkné, až jsem 
chvíli zaváhala, jestli jsem jí už dřív 
nedala nějaký jiný typ granulí. Ale 
typický vzhled mne přesvědčil, že 
naše kobyla je prostě čuně. 
V té chvíli se ve mně ozvala má vy-
chovatelská duše. Spustila jsem na 
ni příval slov o tom, jak je nevycho-
vaná, jaké je prase, a jestli se toto 
dělá, a kde to kdy viděla, nasírat si 
do vlastního žlabu, a co teď s tím já, 
a kam jí mám ty granule jako nasy-
pat, a co si jako nemyslí…
A najednou jsem se v údivu zarazila. 
Ten kůň stál jak zmoklá slepice, uši 
dozadu, ocas stažený, oči smutné, 
postoj plný tichého studu a zoufal-
ství – ten kůň prostě stál jako holé 
neštěstí, zdeptaný z mého projevu, 
prostě naprosto hin. 
A já poprvé, poprvé v životě zaku-
sila pocit výchovného vítězství. Ta 
nebohá kobyla mne poslouchala, 
vnímala, vzala si má slova k srdci 
a litovala. Nikdo nikdy na má slova 
až tak nereagoval. Zavolala jsem ji 
k sobě a vděčně ji objala kolem hla-
vy a ona šťastně zafrkala.
Nevím, jestli se to k novému roku 
přát hodí, ale přála bych vám všem 
– i sobě – hodně takových pracov-
ních úspěchů, kdy pocítíte, že vaše 
práce i slova padají na úrodnou 
půdu.
Kdy prostě vidíte, cítíte i vnímáte, 
že naše práce má smysl.
Takže ať je celý náš rok takový – 
plný štěstí, lásky, zdraví a pracov-
ních úspěchů – a nejen v podobě 
kobylích granulí. Prostě plný smys-
lu, ať už ho hledáme kdekoliv a jak-
koliv.  Miriam Prokešová

editorial

novoroční slovo starosty 

Vážení přátelé,
po krátkém odpočinku v atmosféře 
vánočních svátků začínáme nový rok 
2011. Zima zřejmě ještě nepředved-
la vše, co umí, ale nekonečně dlouhé 
noci a krátké pošmourné dny nás 
zřejmě hned tak neopustí. S touto sku-
tečností nás ale smiřují krásné zimní 
sporty a kouzelný pohled na spící za-
sněženou krajinu. 
Tradičně je však zima rovněž obdo-
bím plesů a rozmanitých kulturních 
a společenských akcí. Dovolím si tedy 
hned v úvodu pozvat vás na již tradič-
ní Společenský ples, který se bude ko-
nat začátkem března. 
Ale nepředbíhejme. Je tady leden 
a s ním i sté výročí narození spisova-
tele Zdeňka Jirotky. Ano, tento slavný 
spisovatel a novinář se narodil přímo 
v srdci Slezské, dříve Polské Ostra-
vy, na dnešní Keltičkově ulici, a to 7. 
ledna 1910. V loňském roce se nám 
podařilo vypátrat mnohé skutečnosti 
nejen z jeho dětství, které tady prožil, 
ale nahlédli jsme také do velmi boha-
tého života jeho otce Ladislava, který 
měl pro Slezskou Ostravu zatím nedo-
ceněný význam. 
Před sto lety se začala stavět na 
Těšínské ulici také dnešní radni-
ce, jejíž architektonický význam je 
neoddiskutovatelný. Jak sami vidí-
te, těch stovek má Slezská Ostrava 
před sebou hned několik. I proto 
připravujeme výstavu, která by dala 
nejen našim občanům nahlédnout 
do doby, kdy byla Slezská neuvěři-
telně bohatým kulturním, obchod-
ním, vzdělanostním a státotvorným 
centrem. Před sty lety zde působilo 
velké množství spolků, ať už pě-
veckých, literárních, sportovních 
či divadelních. To vše se za minulá 

desetiletí vytratilo z vědomí nás 
všech, a protože jsme přesvědčeni, 
že Slezská Ostrava si zaslouží, aby 
se o její minulosti vědělo co nejvíce, 
shromažďujeme historické materiá-
ly, které vyvedou její slávu ze zapo-
mnění. 
Vážení čtenáři, samozřejmě, že se 
v letošním roce sejdeme někdy 
v květnu nebo červnu na Slezsko-
ostravském hradě, kde bude již tra-
diční Den Slezské se vším, co k tomu 
patří. Je toho hodně, co chceme letos 
zrealizovat, a snad se nám to podaří. 
Přejděme ale v souvislosti s novým 
rokem na jiné téma, které souvisí 
s dnešní hektickou dobou. 
V době mnoha různých škrtů a so-
ciálních nejistot myslím na seniory 
a lidi těsně před odchodem do dů-
chodu, tělesně a sociálně handica-
pované a potřebné. Právě oni pocítí 
dopad úspor a zvyšování nákladů 
nejvíce a zaslouží si pomoci. I proto 
se musíme my ostatní daleko více 
snažit. Přijmout odpovědnost sami 
za sebe a navíc v rámci solidarity 
přispět těm, kteří si sami pomo-
ci nemohou. Usilovat o to, aby ten, 
který se nesnaží, nebo si škodí, ne-
žil na úkor aktivních. Žádný paušál-
ně spravedlivý systém neexistuje, 
vždy na tom někdo bude hůř nebo 
lépe. Vzhlížejme proto k těm, kteří 
dokážou aktivně čelit osudu a do-
kážou v dobrém využít příležitost 
a neškodit okolí. Mnozí navíc ještě 
dosáhnou vlastní činností užitku 
pro druhé. Ti by pro nás měli být in-
spirací. Jen tak se z nás nestane stá-
do brblajících pesimistů. Pozitivně 
myslet a pracovat by mělo být naše 
krédo nejen v roce 2011. 
 Těším se na setkávání s Vámi
 Váš starosta Antonín Maštalíř

Ocenění převzalo šest desítek občanů
SlezSká OStRAVA/  Bezmála šest desítek občanů, kteří se 
v letošním roce významně podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu v různých oblastech veřejného života, 
ocenil v pondělí 13. 12. 2010 starosta Slezské Ostravy 
senátor Antonín Maštalíř. 

Pozvaní obdrželi v krásných prosto-
rách obřadní síně slezskoostravské 
radnice z rukou starosty, jeho mís-
tostarostů Hany Herákové a Petra 
Janíčka, tajemníka úřadu Gustava Ku-
chaře a vedoucí odboru školství a kul-
tury Petry Nitkové pamětní list, upo-
mínkové předměty a menší finanční 
obnos. 
Mezi oceněnými byli například 
lidé, kteří nezištně a obětavě po-
máhali během letošních květno-
vých povodní, nebo ti, kteří mají 
nemalý podíl na rozvoji kulturního 
a sportovního dění, nebo se podí-
lejí na zvyšování bezpečnosti ob-
čanů. Vedení radnice poděkovalo 
také těm, kteří svůj volný čas vě-
nují mládeži, nebo kteří se věnují 
lidem žijícím ve znevýhodněném 
sociálním prostředí. 
Za všechny jmenujme MUDr. Dra-
hoslavu Doležílkovou, která letos 
o prázdninách zpřístupnila svou 
vilu – známou jako Liskovu nebo 
Šlapetovu - široké veřejnosti. Snad 
nemusíme připomínat, že se jedná 
o architektonický skvost, který byl 
před nedávnem vyhlášen národní 
kulturní památkou. Mezi oceněnými 
byli také René Pchálek nebo Petr Kos, 
kteří svůj volný čas zasvětili výchově 
mladých hasičů.
Ocenění z rukou starosty převzal 
také letopisec Česlav Pietoň, který 
prostřednictvím Slezskoostravských 

novin zpřístupňuje svůj bohatý histo-
rický archiv široké veřejnosti. 
Oceněn byl také farář farnosti v Ost-
ravě-Kunčičkách Dariusz Sputo, který 
má obrovský podíl na obnovení poutí 
sv. Antonína, jemuž je zasvěcen kun-
čický kostel. Sputo je v poslední době 
veřejnosti znám především jako inici-
átor návštěvy farníků do italské Pado-
vy, odkud přivezli jako jediní v České 
republice ostatky svatého Antonína. 
Mezi přítomnými byli mnozí další, na-
příklad Daniela Synková – majitelka 
soukromého psího útulku – která se 
stará o desítky nemocných a dožíva-
jících psů. 
Slavnostní atmosféru umocnilo vy-
stoupení žáků Základní školy Chrus-
tova v Heřmanicích. děti zazpívaly za 
klavírního doprovodu několik vánoč-
ních písní. 
„Předvánoční čas je dobou, kdy by-
chom se měli na chvíli zastavit a zti-
šit se. Je i dobou, kdybychom si měli 
vzpomenout na všechny ty, kteří ne-
zištně pracují pro druhé a během roku 
není čas poděkovat jim. I proto se už 
stalo tradicí, že je v době adventu zve-
me k nám na radnici, abychom jim po-
děkovali,“ řekl starosta Antonín Maš-
talíř a dodal: „Já si jejich práce velice 
vážím a jsem rád, že jim mohu alespoň 
touto formou poděkovat.“  

(reportáž na www.slezskaostrava.tv, 
další podrobnosti na str. 8)

 Marie Stypková

ZASLOUŽENÉ PODĚKOVÁNÍ. V překrásných prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice se začátkem loňského prosince sešlo devětapadesát občanů ne-
jen Slezské Ostravy, aby z rukou starosty Antonína Maštalíře převzali ocenění za 
svůj podíl na zvelebení nebo propagaci městského obvodu.  FOtO/  MARie StyPkOVá

Pour Féliciter 
   2011

SLEZSKÁ OSTRAVA/Ing. 
Petr Janíček je místosta-
rostou Slezské Ostravy od 
roku 2010. Na starosti má 
technickou správu budov, 
investiční činnost a obnovu 
a rozvoj obvodu. Slezsko-
ostravské noviny s Petrem 
Janíčkem hovořily o pláno-
vaných opravách, bytech 
i veřejných zakázkách.

Pane místostarosto, které zá-
sadní investice městský obvod 
v příštích týdnech čekají?
Mezi těmi nejviditelnějšími bude 
například oprava podchodu na Bo-
humínské ulici. Podchod je nyní 
prakticky v dezolátním stavu. Za-
téká do něj a mnoho lidí, než aby 
šlo podchodem, raději jde přes 
silnici, která je rušná a nebez-
pečná. Z města se nám na opravu 
podchodu podařilo získat tři a půl 
milionu korun. Práce mají začít co 
možná nejdříve. Po jejich skončení 
bude podchod jako nový. Jen dou-
fáme, že v takové podobě nějakou 
dobu vydrží a že se podchod na síd-
lišti nestane terčem vandalů.
Z města jsme také získali dva mi-
liony korun na opravu Mateřské 
školy Komerční v Muglinově. 
Mateřská škola projde generální 

opravou, kterou už opravdu potře-
buje. Získá nové zastřešení vstup-
ního prostoru, fasádu a střechu.

Hodně se hovoří o chybějícím 
domově pro seniory. Má vy-
růst v Antošovicích?
Ano. Vznikne přestavbou z mateřské 
školy, která je v současné době ško-
lou využívána pouze z jedné třetiny, 
a vzhledem ke stavu budovy jsou 
náklady na její provoz značné. Ve 
Slezské Ostravě domovy pro seniory 
chybí, v současné době provozujeme 
pouze domy s pečovatelskou službou. 
V Antošovicích by měly v budoucnu 
najít domov čtyři desítky seniorů. 
Už máme hotovou projektovou do-
kumentaci a na realizaci žádáme fi-
nanční prostředky z norských fondů. 

Co letos čeká běžné nájemní-
ky v obecních bytech?
V opravách bytového fondu bu-
deme letos pokračovat jako ostatně 
každý rok. Na opravy máme vy-
členěnu zhruba stejnou částku jako 
loni, to znamená deset milionů ko-
run. Bohužel, stále máme problémy 
s nájemníky, kteří devastují byty 
v majetku obvodu. Byty se pak 
musí za nemalé náklady městského 
obvodu opravit tak, aby mohly být 
přiděleny novým nájemníkům. Ně-
kdy se oprava vyšplhá až na částku 
půl milionu korun. Je to jistě škoda, 
protože takové peníze by se daly in-
vestovat do oprav celých domů.

Existuje nějaká obrana?
Je to špatné. Nájemníci ničící byty ani 
většinou neplatí nájemné. Kvůli tomu 
jsou vystěhováni, ale celý proces trvá 
velmi dlouho. Musíme se spoléhat na 
soud a vydání právoplatného rozsudku 
trvá běžně i dva roky. Nájemníci jsou 
sice na základě právoplatného roz-
sudku soudu vystěhováni, ale obci 
zůstanou zdevastované byty.

Takovou částku obvod zpět 
asi nezíská?
Je to většinou tak. Takové škody 
jsou prakticky nevymahatelné a ob-
vod stojí jejich vymáhání jen další, 
tentokrát soudní náklady.

Jak to nyní vypadá s plánova-
nými úpravami na muglinov-
ském sídlišti?
Ty, kteří se na další změny na síd-
lišti těšili, teď zklamu. Letos se na 
sídlišti nic zásadního dělat nebude. 
Ministerstvo pro místní rozvoj nám 
na další revitalizaci sídliště neuvol-
nilo prostředky. Takže revitalizace 
se zatím odkládá.

Nějaké další investiční akce 
ale budou…
To samozřejmě. Spěcháme na opravu 
cest v Heřmanicích. Poté, co se zde po-
ložila nová kanalizace, se musí cesty 
udělat prakticky znovu. Jde o ulice 
Nad Dvorem, K Maliňáku nebo Do-
stálova. Už máme zásadní slib od 
města, že peníze na dostavbu cest 

uvolní. Rekonstruovat chceme také 
cesty na náměstí J. Gagarina, které již 
loni prošlo částečnou rekonstrukcí. 

Hovoří se také o opravách 
slezskoostravské radnice…
V plánu máme opravu fasády. Vždyť 
radnice je dominantou nejen Slez-
ské Ostravy. Ale musíme investovat 
i do věcí, jako je kamerový systém. 
Krádeže se totiž bohužel nevyhnou 
ani radniční budově. V loňské zimě 
zmizely z radnice některé měděné 
římsy, letos o Velikonocích zase část 
okapů. Příště už by nám měl pomoci 
odhalit zloděje kamerový systém, 
který radnici hlídá.

Jak je na tom obvod s dodava-
teli prací? Je v těchto časech 
znát, že si firmy zakázek váží?
Ano. Díky veřejným zakázkám do-
sahujeme značných úspor. Někdy až 
šedesát procent z původně plánované 
ceny projektu. A musím také říct, že 
naštěstí nemáme u provedených prací 
žádné závažné reklamace. Nemusíme 
tak řešit problémy typu ostravské dál-
nice. Navíc od 1. dubna platí novela 
o veřejných zakázkách. Ta zjedno-
dušuje různá kritéria pro účastníky 
veřejných soutěží. Doufáme, že díky 
novele si budeme moci vybírat z ještě 
většího počtu uchazečů.

Hovořili jsme o aktuálních re-
konstrukcích, které by měly 
být letos udělány. Je nějaký 
náhled i pro další období?
Pevně věřím, že se nám v rámci 
programu zateplování veřejných 
budov konečně podaří zateplit 
i Základní školu Chrustova. Díky 
stejnému programu jsme v loňském 
roce zateplili Dům s pečovatelskou 
službou Heřmanice. 
Větší samostatné investiční akce si 
nyní Slezská Ostrava nemůže do-
volit. Také kvůli tomu, jak velký 

máme bytový fond. Vlastníme 
okolo 1 400 bytů, což je velmi ob-
tížné spravovat. Ideální počet by 
byl kolem tisícovky bytů.

Ale bytové domy se prodá-
vají…
To ano, sám jsem zvědav, jak budou 
prodeje pokračovat. Pokud půjdou 
dobře, chceme se pustit do oprav by-
tových domů naproti Domu s pečo-
vatelskou službou Heřmanice. Rádi 
bychom celou oblast zvelebili.

Poslední otázka. Jak moc je 
složité dohodnout se na nut-
ných investicích v obvodě 
s městem?
S městem máme velmi dobrou spo-
lupráci. Po řádném zdůvodnění po-
třebné peníze dostaneme. I město 
je nyní v těžké finanční situaci, 
ale v rámci možností nám vychází 
vstříc. /jk/ 

S Ing. Petrem Janíčkem o investicích i devastujících nájemnících
Opraví se podchod, školka, náměstí i radnice

BYTY. Zdevastovaný byt v Heřmanicích a nově spravený na Bohumínské 
ulici.  FOTO/JAN KRÁL

MŠ KOMERČNÍ. V Muglinově už za-
čaly opravy MŠ. FOTO/JAN KRÁL

Rodák z Antošovic má nakročeno do NHL
Hokejoví experti o něm mluví v su-
perlativech jako o novém Dominiku 
Haškovi. Dvacetiletý Petr Mrázek je 
blízko svému životnímu snu. Chytat 
v kanadsko-americké NHL.
„Cíl je blízko, ale já mu pořád opakuji, 
ať zůstane na zemi,“ říká o svém sy-
novi Petrovi jeho otec Karel Mrázek. 
Svého syna coby malého kluka do 
hokejové brány přivedl. V 70. letech 
chytal Karel Mrázek v Bohumíně, 
pak ale přišlo zranění. Svého syna 
Petra postavil na brusle už ve třech 
letech. Že bude chytat v brance, se 
rozumělo tak nějak samo sebou. Od 
šesti let je Petr Mrázek brankářem.
Zatímco nyní dvacetiletý Petr Mrá-
zek žije už třetím rokem v Kanadě, 
kde usiluje o splnění svého velkého 
snu, jeho rodiče jej zatím z Antošo-
vic všemožně podporují. „Od druhé 
třídy chodil Petr ve Vítkovicích do 
hokejové třídy a pro nás rodiče to 

znamenalo jediné, vozit ho z Antošo-
vic do školy a na tréninky. A to každý 
všední den. O sobotách a nedělích se 
pak hrály zápasy. Nevzpomínám si, 
že bychom jako rodiče měli volný 
víkend. Byli jsme prostě na zimním 
stadionu,“ líčí počátky kariéry svého 
syna Karel Mrázek.
V žácích do patnácti let byl Petr Mrá-
zek dvakrát mistrem republiky, ve 
třinácti letech cestoval sám do ka-
nadského Vancouveru, aby se zde ve 
svém brankářském umění zdokonalo-
val. „Cíl zahrát si v NHL měl odma-
lička,“ říká jeho otec. V šestnácti byl 
Petr Mrázek reprezentantem, chytal 
dokonce ve vítkovickém dresu třia-
dvacet minut první zápas v extralize.
Od sedmnácti let je již trvale v Ka-
nadě. Zlákala ho Ottawa, konkrétně 
místní klub Ottawa 67 ś, který hraje 
kanadskou juniorskou ligu OHL. 
„V Ottawě pravidelně chytá jako 

jednička, získal i řadu ocenění typu 
nejlepší hráč,“ popisuje kanadskou 
dráhu svého syna otec Karel. Na 
letošním mistrovství světa dvaceti-
letých v lednu byl Petr Mrázek vy-
hlášen nejlepším brankářem turnaje, 
přestože Češi skončili až na pátém 
místě. „To je skutečně mimořádné, 
že by byl gólman týmu, který skon-
čil pátý, vyhodnocen jako nejlepší,“ 
konstatuje Karel Mrázek. „Ten kluk 
je hvězda!“, hodnotily jednoznačně 
brankářovy výkony novinové titulky 
na počátku letošního roku.
Petr Mrázek pomalu končí v Ottawě 
a během měsíce srpna se přesune do 
Detroit Red Wings. Jde o ten samý 
klub, ve kterém v 80. letech hrával 
jiný slavný ostravský hokejista, Fran-
tišek Černík. Detroitští si Mrázka 
sami vybrali. Chytat bude na farmě, 
což je záloha NHL. „Myslím, že 
zatím jdu tím správným směrem,“ 

napsal ze zámoří Slezskoostravským 
novinám nadějný brankář. „NHL 
znamená hrát v nejlepší lize na světě. 
Je to sen každého kluka, co hraje ho-
kej, a já věřím, že si NHL zahraju,“ 
dodal Petr Mrázek.
„Má dobře nakročeno,“ říká jeho otec 
a ví, že do NHL je z farmy opravdu 
už jenom kousek. „Jen musí na sobě 
pořád pracovat,“ připomíná Karel 
Mrázek. /jk/

PETR MRÁZEK. FOTO/ARCHIV 

MÍSTOSTAROSTA. Ing. Petr Janíček 
hovoří o tom, jaké opravy letos Slez-
skou čekají. FOTO/JAN KRÁL

Květnově
Květen je měsíc návratů. Víme, 
že to je měsíc lásky, měsíc znovu-
zrození života, měsíc plný květů 
a naděje, prostě krásný měsíc, ve 
kterém je i na světě krásně. Chtělo 
by se ale říci, že jak komu a jak kdy. 
Možná proto tento měsíc začíná 
po „noci čarodějnic“ a jeho první 
den je vnímám také jako den, ve 
kterém je oslavována práce. 
Někdy mi to připadne úsměvné 
spojení – čarodějnické reje, láska 
a práce k tomu. Ale na světě a ve 
svých životech se máme stejně 
tak. Vše kolem nás je jen jeden 
velký čarodějnický rej, zahalený 
do lásky a do práce, ať je již jaká-
koliv. Tedy ta práce i ta láska. 
A v květnu – v máji – se k nám 
vrací život v plné síle, a to nejen 
v přírodě (budeme vůbec za čas 
vědět, co je příroda?), ale také 
v životní síle jednotlivce. Proto 
také v druhou neděli květnovou 
slavíme svátek matek. Protože bez 
matek by nebyl ani ten rej, ani ta 
práce a už vůbec ne láska. A proto 
je měsíc květen měsícem návratů. 
Po dlouhé zimě, sněhu, chladu 
a probouzejícím se jaru už tady 
máme opět to období, kdy návrat 
do života a jeho bezpečí a tepla je 
jistý. Když už ne ve společnosti, 
tak v našich srdcích určitě. Přála 
bych to nám všem.

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Editorial



Slezskoostravské noviny • květen 2012 • strana 2SLEZSKÁ OSTRAVA

HRUŠOV/Již podeváté od 
roku 1988 se na svém srazu 
setkají rodáci a přátelé Hru-
šova.

Srazy pořádají Hrušovští každým 
třetím rokem. Kromě těch vel-
kých, na kterých se sjíždějí stovky 
lidí, existují ovšem i srazy mno-
hem menší. A to v areálu TJ Jis-
kra Hrušov, kde lidé vzpomínají 
na někdejší život v Hrušově téměř 
každý měsíc. 
„Scházíme se pravidelně, každé 
první pondělí v měsíci,“ říká Zde-
něk Dudek, jeden z hrušovských 
rodáků a členů občanského sdru-
žení Senioři Hrušov. 

26. května do Petřkovic
V pondělí 2. dubna se v klubovně 
TJ Jiskra Hrušov sešly na tři de-
sítky přátel Hrušova. Program 
schůzky byl jediný: vše pečlivě 
připravit na 26. května. To je da-
tum velkého srazu, kdy rodáci 
a přátelé Hrušova zamíří do Kul-
turního domu Petřkovice. 
„Už teď je všech 320 míst obsa-
zeno,“ říká o plánovaném setkání 
Zdeněk Dudek. K velké lítosti 
místních letos nepřijede rodina 
profesora Šejnohy až z daleké Ka-
nady. „Omluvili se kvůli nemoci,“ 
konstatuje Dudkova manželka 
Zdeňka Dudková. A jistý není ani 
jeden z nejvzácnějších hostů, zpě-
vačka a hrušovská rodačka Marie 
Rottrová. „Zatím se nám neozvala, 
ale pokud se přihlásí, určitě ji ne-
vykážeme,“ směje se Dudková.

Hrušov? Krásné místo
„Taková soudržnost jako v Hru-
šově, to nikde jinde nenajdete,“ 
myslí si Elen Fialová, jedna 

z mnoha těch, kteří se účastní 
takřka každého setkání. „V Hru-
šově jsem žila od narození do 
svých dvaceti let,“ říká Fialová 
a stejně jako mnoho ostatních 
i ona vypočítává, čím byl život 
v Hrušově krásný. „Měli jsme 
koupaliště, tenisové kurty, di-
vadlo, kino,“ vzpomíná Fialová. 
Někdy v  šedesátých letech, po 
jedné z povodní, však začal podle 
Fialové pozvolný konec kdysi tak 
příjemného místa.
František Herian se v Hrušově na-
rodil v roce 1929. „Byl jsem vodní 
skaut,“ říká hrdě. „Za Němců jsme 
se scházeli ilegálně, po roce 1948 
nás zrušili komunisté,“ vzpo-
míná Herian na mládí. Někdejší 
armádní důstojník byl členem 
veslařského klubu. „Na Odře už 
se dnes veslovat nedá, koryto je 
zanesené,“ lituje Herian. Na léta 
prožitá v Hrušově prý nejde za-
pomenout. Nakonec se František 

Herian neodstěhoval z Hrušova 
daleko. Dnes žije v Antošovicích.
„Víte, kdyby Hrušov stál, tak ke 
schůzkám nemáme důvod. Jenže 
Hrušov už vlastně není,“ lituje Ja-
roslava Šrubařová z Muglinova. 
Je jednou z mála rodáků, která se 
na dům, kde kdysi žila, ještě může 
chodit dívat. V ulici Ke Kamenině 
zůstal stát a je dnes sídlem firmy. 
Přátelé Hrušova za pěkného po-
časí pořádají i nejrůznější vy-
cházky, samozřejmě nejčastěji 
Hrušovem. „Ale chodíme také do 
Šilheřovic, Petřkovic, byli jsme 
se podívat i na věži Nové rad-
nice,“ vypočítává Zdeňka Dud-
ková, co všechno přátelé Hrušova 
podnikají.
Božena Lichnovská z Poruby 
jezdí na všechna setkání rovněž 
pravidelně. Vedla v Hrušově tělo-
výchovnou jednotu, nacvičovala 
spolu s dalšími spartakiády. „Jez-
dily jsme jako TJ Hrušov často na 

zájezdy do Piešťan, pořádaly se 
plesy, finančně nás vždycky pod-
pořil nedaleký Důl Stachanov,“ 
vzpomíná Lichnovská na zašlé 
časy. Dodnes si pamatuje, jak 
v hrušovském kině Svět dávali Ti-
mura a jeho partu. „Bylo to moc 
pěkné. V kině Svět jsme viděli 
všechny filmy, co tehdy dávali.“

Myšlenky jsou stálé
Jak je možné, že lidé na Hrušov 
před mnoha lety tak intenzivně 
vzpomínají? „Myšlenky na Hrušov 
jsou stálé,“ odpovídá na otázku ně-
kdejší redaktor deníku Lidová de-
mokracie Lubomír Kus. V Hrušově 
se narodil v roce 1926. „Hrušov, to 
byl pojem, žilo zde hodně lidí, kteří 
něco znamenali,“ vysvětluje inten-
zitu vzpomínek Kus.

Na srazy chodí pravidelně i Jaro-
slav Unzeitig, přestože se z Hru-
šova odstěhoval s rodiči jako 
pětiletý už v roce 1949. „V Hru-
šově jsem přesto zakořenil. Měl 
jsem tady babičku, tři tety…,“ ar-
gumentuje Unzeitig, proč ani on 
na zaniklý Hrušov nezapomněl.
O Hrušovu jako srdeční záleži-
tosti mluví Zdeňka Skřivánková. 
„Prožili jsme zde celé dětství, do-
konce jsme jako děti samy chodily 
do školky. Rodiče se o nás nebáli, 
žilo se jinak,“ líčí Skřivánková. 
O přátelích Hrušova prohlašuje, 
že si jsou blízcí jako jedna rodina. 
Na sraz 26. května do Petřkovic, 
stejně jako ostatní, pochopitelně 
přijde. „Už se ani nemůžu dočkat,“ 
těší se do Petřkovic Zdeňka Skři-
vánková. /jk/

Hrušovští přátelé a rodáci. Velká rodina bude opět pohromadě 

Přípravy na deváté velké setkání Hrušováků

RODÁCI A PŘÁTELÉ. Desítky pamětníků Hrušova se jednou měsíčně scháze-
jí v prostorách TJ Jiskra Hrušov. FOTO/JAN KRÁL

Na Pstruží ulici číslo 6 v jed-
nom z klasických bytových domů 
v Kunčičkách zřídila Diecézní 
charita ostravsko-opavská kance-

lář, ve které mohou hledat pomoc 
rodiny, které přišly o bydlení. Na 
projektu, nazvaném Šance do-
mova, spolupracuje firma RPG 
Byty, s.r.o, ale také městský obvod 

Slezská Ostrava, který poskytl pro 
projekt jeden ze svých bytů.
„V důsledku hospodářské krize se 
rozrůstá počet rodin, které přichá-

zejí o bydlení,“ říká ředitel Vesničky 
soužití v Muglinově Ing. Miroslav 
Hodeček, který má projekt Šance 
domova na starosti. Jeho slova do-
kládá údaj, že o možnost bydlení se 

v těchto týdnech zajímá u charity 
v Ostravě na padesát rodin.
Projekt Šance domova funguje ve 
zkratce tak, že sama charita si pro-
najímá byty od RPG či městských 
obvodů. Do nich pak umisťuje své 
klienty, se kterými dále pracuje. 
Vlastníci bytů mají jistotu, že cha-
rita uhradí nájemné a že bude o ná-
jemníky v nouzi ze strany charity 
postaráno. „Zatím máme obsazeny 
v Kunčičkách čtyři byty. O dalších 
jednáme ve Slezské Ostravě, v Mi-
chálkovicích, ale i v Moravské Os-
travě,“ říká Hodeček. Už do konce 
měsíce dubna má takto fungovat 
sedm bytů.
Nájemníci bydlí v bytech za stan-
dardní nájemné, které platí charitě. 
Ale nemusejí například skládat 
kauci, na kterou v těžké finanční 
situaci nemají. „K rodinám dochází 
sociální služba, která řeší jejich pro-
blémy. Počítáme, že po dvou letech 
by se stali tito lidé v bytech běž-
nými nájemníky,“ konstatuje Ho-
deček. Říká také, že hlavní důraz 
kladou sociální pracovníci přede-
vším na sledování zájmů dětí, které 
v rodině vyrůstají. „Snažíme se 
zajistit vhodné prostředí pro jejich 
zdravý vývoj a nabízíme jim taktéž 
navazující služby, které poskytuje 
Vesnička soužití v Muglinově nebo 
Středisko Horizont v Kunčičkách,“ 
doplňuje Hodeček. /jk/

Šance domova v měnících se Kunčičkách

50 RODIN. Tolik nyní podle Miroslava Hodečka eviduje charita zájemců o při-
jatelné bydlení. FOTO/JAN KRÁL

Kancelář Šance domova, která 
slouží zároveň jako zázemí pro te-
rénní pracovníky charity, stojí prak-
ticky uprostřed problematické čtvrti 
v Kunčičkách. Domy, které ještě 
před dvěma lety vypadaly, jako by 
tudy prošla fronta, jsou nově opra-
veny. „Před dvěma lety jsme se roz-
hodli, že dáme této lokalitě šanci, aby 
se vrátila k životu,“ říká mluvčí RPG 
Petr Handl. „K tomu pomáhá i spo-
lupráce s charitou. Těší nás, že zde 
vznikla služebna městské policie, vy-
budovali jsme zde kamerový systém, 
který jsme předali městu. Chceme, 
aby tady bylo stále bezpečněji,“ 

pokračuje Handl. RPG také dává 
zdejším nájemníkům k dispozici 
materiál na ploty, kterými si oplocují 
prostranství za domy. „Funguje to 
dobře. Nájemníci se o domy i jejich 
okolí začínají mnohem více starat,“ 
uvádí Handl.
Podle jeho mínění se opravená část 
Kunčiček začíná pozvedávat. „V po-
sledních měsících se do Kunčiček 
chodí dívat na byty stále více lidí. 
Většinou jde o mladé, nebo také 
o maminky, kteří nepotřebují být 
v centru, v nejdražších lokalitách,“ 
říká o zájemcích Handl.
 /jk/

Přicházejí noví lidé

KUNČIČKY. O opravenou lokalitu začíná být opět zájem. FOTO/JAN KRÁL

1901 postavena lékárna
1908 založena tělocvičná jednota Sokol, obec Hrušov povýšena na městys
1911 zahájena doprava na elektrifikované trati do Polské Ostravy
1922 velká povodeň, otevřena obecní veřejná knihovna
1931 otevřeno koupaliště TJ Sokol
1937 velká povodeň
1941 Hrušov se stává částí města Moravská Ostrava
1951 vznik každoročního Hrušovského divadelního jara
1952 vznik oddílu kopané TJ Jiskra Hrušov, zahájen provoz trolejbusové 

dopravy Nám. Republiky – Hrušov
1960 velká povodeň
1963 koupaliště mimo provoz, trhliny v bazénu
1975 zrušen Důl Stachanov
1979 osobní přeprava ve stanici Ostrava-Hrušov zrušena
1980 postupně se demolují domy
1988 první sraz Hrušováků
1990 Hrušov se stává součástí městského obvodu Slezská Ostrava
1997 největší likvidující povodeň, čtvrtý sraz Hrušováků
2009 zbourán kulturní dům a tělocvična
2011 spadla tělocvična Sokolů
2012 devátý sraz Hrušováků

Z dějin Hrušova 20. a 21. století
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ostrav-
ští vodáci slavnostně otevřeli 
v sobotu 14. dubna Ostrav-
ské vodácké stezky pro rok 
2012. 

Obřad se konal na soutoku řek Lu-
činy a Ostravice u lávky vedoucí 
k Slezskoostravskému hradu. Bě-
hem slavnosti vystoupily i děti 
z folklórního souboru Hlubinka, 
které na závěr svého vystoupení 
shodily z mostu do Ostravice zapá-
lenou loutku zvanou Morana. Tím 
se rozloučily se zimou a přivítaly 
jaro. Jeden z vodáků s velkým klí-
čem Ostravici symbolicky odemkl.  
Vodáci pak nasedli do svých lodí 
a vypluli z řeky Lučiny po Ostra-
vici až do Koblova. Slavnostní ob-
řad měl letos již svůj osmý ročník.
„V loňském roce jsme na ost-
ravských řekách svezli 850 dětí 

z různých škol,“ říká PhDr. Fran-
tišek Vyhňák z ostravského vo-
dáckého spolku Campanula, který 
pravidelně otevírání řeky Ostra-
vice pořádá. Na slezskoostrav-
ském břehu řeky poblíž lávky již 
také začala stavba loděnice. Ta má 
v budoucnu sloužit jako místo pro 
ekologickou výchovu dětí stejně 
jako zázemí pro vodácký sport. 
„Vodácké klasické sportovní kluby 
v Ostravě úplně zmizely. Budeme 
se věnovat olympijským sportům, 
jakým je kanoistika,“ vysvětluje 
Vyhňák. Ve Slezské Ostravě tak 
bude sídlit jediný vodácký spor-
tovní klub ve městě. Stavbaři mají 
vodákům předat hotovou loděnici 
už za pár měsíců. Přesně 4. listo-
padu 2012. /jk/

OSTRAVICE. Vodáci odemkli řeku a z Lučiny se vydali kolem slezskoostrav-
ské radnice do Koblova. FOTO/JAN KRÁL

Stop kriminalitě na seniorech
Senioři městského obvodu Slezská 
Ostrava z Domů s pečovatelskou 
službou na ulici Hladnovská 119, 
Ostrava-Muglinov, Heřmanická 19, 
Slezská Ostrava a z klubů seniorů 
se zapojili do projektu „Stop kri-
minalitě na seniorech“, který reali-
zuje úsek prevence Městské policie 
Ostrava.
V rámci projektu se senioři poprvé 
setkali již v březnu a budou se prů-
běžně setkávat každý měsíc po celý 
rok. Hlavním cílem je předcházení 
páchání trestné činnosti na seni-
orech a posilovat jejich bezpečí. 
V naučné části projektu budou 
připraveny různé přednášky, na-
příklad historie četnictví na území 
Ostravy, a seznámení s činností 
městské policie, základy právního 
vědomí, jak minimalizovat mož-
nost stát se obětí trestné činnosti. 
V praktické části se pak naučí 
techniky sebeobrany, základům 

první pomoci a při exkurzích se 
seznámí s činností složek Integro-
vaného záchranného systému. Je 
připraven také celodenní výlet do 
Hradce nad Moravicí a završením 
projektu bude plánovaný víken-
dový pobyt v horském rekreačním 

zařízení, kde si senioři inten-
zivní formou působení zopakují 
a upevní nabyté informace. Pro-
jekt je financován z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy. 

Ing. Kateřina Michaliková

vedoucí oddělení sociálních služeb

STOP KRIMINALITĚ. Setkání policistů a seniorů v Muglinově. FOTO/ARCHIV

Vodáci pluli pod radnicí

Pedagogové sněmovali

Dne 28. března na Den učitelů se 
na ZŠ v Kunčičkách uskutečnilo 
setkání pedagogů z vybraných škol 
z celé Moravy, které spolupracují 
na projektu Evropského sociálního 
fondu Centrum nových metod a pří-
ležitostí ve vzdělávání společnosti 
Deneb Int., s.r.o.
Cílem projektu je zavedení nových 
metod do oblasti výchovy a vzdě-
lávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a do ob-
lasti jejich volnočasových aktivit. 
V rámci tohoto projektu probíhá 
cyklus odborného vzdělávání 
v mentoringu a právech dítěte, jehož 
výstupem bude vytvoření a prak-
tické ověření nových účinných vý-
chovných a vzdělávacích metod, jež 

budou lépe rozvíjet klíčové kompe-
tence cílové skupiny, a dále vytvo-
ření vzdělávacích multikulturních 
modulů pro pedagogy a žáky v ob-
lasti práv dítěte, které povedou 
ke vzájemné toleranci a respektu 
a k potírání rasové a národnostní 
nesnášenlivosti. 
Učitelé se takto scházejí několikrát 
do roka a teoreticky formulují prak-
tické zkušenosti spojené s výchovou 
dětí, jejich povědomím o právech 
a vzdělání celkem. 
Účast na projektu je pro zdejší peda-
gogy ctí, považují to za ocenění své 
práce, když mohou své poznatky 
předat dalším kolegům a usnadnit 
jim jejich práci.
Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova

DEN UČITELŮ. Pedagogové z celé Moravy v Kunčičkách. FOTO/ARCHIV

Otec se synem a hledaný 
muž rozebírali cizí garáž
Dne 14. března přistihli strážníci 
městské policie při rozebírání garáže 
v Ostravě-Hrušově dva muže ve věku 
24 a 33 let a spolu s nimi desetiletého 
chlapce. Starší z mužů byl jeho otec. 
Garáž, kde rozebírali kovové zárubně 
garážových vrat, jim nepatřila. Dře-
věná vrata rozštípali na menší kusy 

a přichystali si je k odvozu, stejně jako 
několik dalších kovových předmětů 
z garáže. Při zjišťování totožnosti 
strážníci zjistili, že mladší z mužů 
(24 let) je hledán policií. Událost i za-
držené osoby si na místě převzali při-
volaní policisté. 

Neoprávněné kácení stromu 
Při kácení stromu přistihli strážní-

ci městské policie dne 22. března 
ve Slezské Ostravě 29letého muže. 
Ten nebyl schopen prokázat se ná-
ležitým povolením, které by ho 
opravňovalo ke kácení, a navíc ani 
nebyl schopen prokázat svou totož-
nost. K jejímu zjištění musel být 
předveden na policejní oddělení. 
Nyní mu hrozí za přestupek proti 
majetku pokuta až 15 000 Kč.

Městská policie Ostrava

Upozornění na nedoplatky za odpad 
Magistrát města Ostravy upozor-
ňuje všechny poplatníky místního 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kteří dosud 
nezaplatili za období roku 2009, že 
správce tohoto poplatku jim tento 
nedoplatek vyměřil hromadným 
předpisným seznamem. Informace 
o jeho vyhotovení je vyvěšena od 
19. března 2012 na úřední desce 
Magistrátu města Ostravy a k na-
hlédnutí je dlužníkům (dlužníkem 
se občan stává následujícím dnem 
po dni splatnosti poplatku, který 
není uhrazen) u správce poplatku, tj. 
Magistrátu města Ostravy, odboru 
financí a rozpočtu, oddělení daní 
a cen, ve třetím patře v kancelářích 
č. 357, č. 358, č. 359 a č. 361. 
V případě, kdy je u poplatníka evi-
dován nedoplatek za starší období, 
je správce poplatku povinen každou 
platbu použít na nejstarší nedoplatek.

Hromadný předpisný seznam na-
bývá účinnosti dnem 27. dubna 2012. 
Nebude-li nedoplatek vyměřený 
hromadným předpisným seznamem 
uhrazen v náhradním termínu, bude 
přistoupeno k vymáhání exekucí (tím 
dojde k navýšení nedoplatku o exe-
kuční náklady ve výši 500 Kč) nebo 
se vymáhání zabezpečí prostřed-
nictvím soudu či soudního exeku-
tora (tímto způsobem se náklady za 
nařízení mnohonásobně zvýší). 
Proto vyzýváme všechny poplat-
níky, aby splnili svou doposud ne-
splněnou poplatkovou povinnost!!!
Informace o výši případného dluhu 
získáte zdarma na některém z níže 
uvedených kontaktů:
Magistrát města Ostravy, oddě-
lení daní a cen odboru financí 
a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, 729 
30  Ostrava, 3. patro, kanceláře 
č. 357 – 363,
komunalniodpad@ostrava.cz,
tel.: 844 12 13 14.

Místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
pro rok 2012 zůstává nezměněn 
a činí 498 Kč za osobu. Tato částka 
se v letošním roce nebude navyšo-
vat ani v případě schválení novely 
zákona o místních poplatcích, ve 
které se předpokládá značné navý-
šení tohoto poplatku. Splatnost  je 
k 30. červnu 2012, občané  mohou 
poplatek hradit i ve splátkách, a to 
kdykoliv během 1. pololetí a bez 
sjednání splátkového kalendáře 
(žádost o povolení splátkového ka-
lendáře je zpoplatněna). Úhrada je 
možná složenkou, bankovním pře-
vodem či na pokladně magistrátu, 
kde přijímají i platební karty. Na 
blížící se termín splatnosti budou 
občané již tradičně upozorněni 
obdržením složenek v průběhu 
května, do SIPA bude poplatek na-
veden v červnu.

Aktiv BESIP, pracovní 
skupina odboru dopravy 
MMO ve spolupráci 
s Dopravním inspekto-
rátem Ostrava, Policií 
ČR a dalšími připravil 
dopravně-prevent ivní 
kampaň o přednosti 
tramvají na přechodech 
pro chodce. Kampaň je 
vyvolána zvyšujícím se 
počtem mrtvých chodců 
po střetu s tramvají právě 
na přechodu pro chodce. 
Naštěstí se za loňský rok 
nejednalo o žádné dítě. 
Do nejohroženější sku-
piny se dle statistiky řadí 
senioři.

        Dopravní inspektorát                 
    Ostrava, Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLEM TRAMVAJ 
NEZASTAVÍŠ.

TRAMVAJ MÁ VŽDY PŘEDNOST  
na přechodech pro chodce.

Tram has priority on zebra crossing. 

Tramwaj mieć panoszyć na przejście dla pieszych.

        Dopravní inspektorát                 
    Ostrava, Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLEM TRAMVAJ 
NEZASTAVÍŠ.

TRAMVAJ MÁ VŽDY PŘEDNOST  
na přechodech pro chodce.

Tram has priority on zebra crossing. 

Tramwaj mieć panoszyć na przejście dla pieszych.

Tělem tramvaj nezastavíš



Slezskoostravské noviny • květen 2012 • strana 4SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKÁ OSTRAVA/Do le-
tošního již dvanáctého roč-
níku Noci s Andersenem se 
zapojilo více než tisíc čte-
cích a spacích míst.

Nocovalo v nich přes čtyřicet čtyři 
tisíc dětí a sedmnáct tisíc dospě-
lých. Důležitější než počty bylo 
ovšem to, že pořadatelé této krásné 
akce dokázali k poctě H. Ch. An-
dersena, Jiřího Trnky, Boženy 
Němcové a dalších autorů připravit 
dětem v knihovnách, klubovnách 
a školách atraktivní program. 
Naše škola se účastnila také. Spojili 
jsme čtení s dobrodružstvím a sou-
těžemi již počtvrté.
Po několika ročnících „Noci s An-
dersenem“, kdy děti přicházely jed-
nou za rok pobýt ve škole, trochu 
si zařádit, vyslechnout si spoustu 
čtených pohádek v podání herců či 
moderátorů, zasoutěžit si a hlavně 
užít si společně spaní ve spacáku 
přímo ve třídě se svou paní učitel-
kou, jsme připravili na naše čte-
náře malou lest. Proč by se mělo 
předčítat jen jeden večer v roce, 
když se můžeme scházet u knížek 
pravidelně alespoň jednou týdně 
a poslechnout si pohádky po vy-
učování a na chvíli relaxovat po 
perném školním dni. Zájem předčil 

naše očekávání a třída, kde jsme se 
scházeli, bývala nacpaná dychti-
vými posluchači k prasknutí. 
Vyvrcholením těchto pravidelných 
schůzek byla samozřejmě dlouho 
očekávaná a připravovaná „Noc 

s Andersenem“, která letos připadla 
na 30. březen. Zasvětili jsme ji ma-
líři a ilustrátorovi Jiřímu Trnkovi 
a ve virtuální společnosti všech 

zúčastněných knihoven a škol 
z Česka, Slovenska i dalekého za-
hraničí jsme si užili krásné setkání 
s knihami a zajímavými hosty, 
z nichž mnozí nás poctili svou mi-
lou účastí již několikrát. 

Napjatě jsme také očekávali no-
váčky v naší dobrodružné noční 
pouti, zaměstnance městské 
knihovny na Hladnově. Nebo 

spíš naopak, my jsme byli hosty 
knihovny. Paní knihovnice pro 
děti připravily zajímavý pro-
gram, za kterým se děti vypra-
vily již v odpoledních hodinách. 
Navázali jsme tak na dlouholetou 
spolupráci s knihovnou a pro nás 
všechny to bylo velmi milé zpest-
ření letošního nocování.
Pokud se vrátím do předchozích 
nočních čtení, vždy nás čekaly ne-
zapomenutelné zážitky, knihy četli 
dětem opravdoví mistři slova. Kate-
řina Huberová, redaktorka Českého 
rozhlasu Ostrava, jako Křemílek 
a Vochomůrka nebo čarodějnice 
v Andersenově Křesadle neměla 
konkurenci. Právě v poslední zmí-
něné pohádce jí skvěle a vtipně 
sekundoval herec Jiří Sedláček.  
Příběhy s Ferdou Mravencem zdra-
matizované herci Vendulkou Nová-
kovou a Lukášem Červenkou nebo 
pohádky o Šejtročkovi v podání Iva 
Martáka se dětem opravdu líbily.  
Pro spisovatele Břetislava Uhláře 
a Miroslava Sehnala bylo předčí-
tání dětskému publiku zajisté také 
novou a zajímavou zkušeností a při 
čtení Erbenovy Kytice nám všem 
běhal mráz po zádech. 
Samozřejmě jsme neseděli jen 
u knížek. Dodnes děti vzpomí-
nají na strašidelnou cestu lesem 

Řáholcem, na svícení lampióny 
jako Karafiátovi broučci nebo na 
setkání se samotným panem An-
dersenem v nočním šeru školy. Na 
snídani nás čekaly skvělé buchty 
maminek našich čtenářů a domů si 
děti odnášely nejen nové zážitky, 
ale také upomínková trička, která 
si samy vyrobily.
Letos nás opět navštívili Kate-
řina Huberová a Lukáš Červenka, 
aby nám přečetli jednak úryvek 
z knihy, která má teprve vyjít, 
„O chlapci který spadl z nebe“ od 
spisovatelky Evy Braunové, ale 
hlavně Trnkovy „Zahrady“, o níž 
se četlo, promítalo, soutěžilo, ale 
v níž se i strašilo. 
Za podpory statutárního města Os-
trava jsme si mohli dovolit obohatit 
program o odměny, dárky a upo-
mínkové hrníčky s vlastnoručně 
vyrobeným logem „Noci“ a roz-
šířit nabídku knížek v naší školní 
knihovně o nové tituly.
Nevím, zda byla letošní „Noc s An-
dersenem“ lepší nebo alespoň tak 
zdařilá jako ty minulé, ale určitě 
dnes už víme, že všechno to sna-
žení má smysl a již nese své ovoce 
v podobě dychtivých zdatných ma-
lých čtenářů.

Mgr. Radim Motyčka,

ředitel ZŠ Chrustova

V Kunčičkách vyrůstá generace 
dívek, které ovládají vzduchovou 
pušku nejlépe z celé Ostravy. Ano, 
družstvo dívek doplněné chlapci 
(ve složení Edita Siváková, Natálie 
Horváthová, Michaela Horváthová, 
Patrik Kanalos, Jaroslav Vávra) ze 
Základní školy Škrobálkova v Kun-
čičkách se zúčastnilo střelecké sou-
těže, kterou pořádala ZŠ Šalounova 
ve Vítkovicích, a na celé čáře po-
razilo všechna pozvaná mužstva 
z jiných částí Ostravy. 
Úspěch navíc podtrhla Edita Sivá-
ková, ta vyhrála nejvyšším nástře-
lem ze všech účastníků i účastnic 
a byla korunována královnou sou-
těže. Střelecké družstvo tak uká-
zalo, že v Kunčičkách můžeme 
myslet a dosahovat na vysoké cíle 
nejen na terčích. 
Mgr. Jiří Smělík, ředitel ZŠ Škrobálkova

Evropské země očima žáků

O světě kolem nás se žáci vzdělávají 
ve všech předmětech. Občanská 
výchova jejich vědomosti pomáhá, 
mimo jiné, utřídit a pochopit v sou-
vislostech. A přesně s takovým 
cílem byl vytvořen projekt 7. třídy 
Evropské země očima žáků.

Jednotlivé skupiny si vylosovaly 
jednu ze zemí Evropy a o té pak 
měli za úkol shromáždit co nejvíce 
zajímavých poznatků nejen z ji-
ných předmětů, ale také pomocí 
encyklopedií, internetu, časopisů 
a často také vlastních zdrojů. Ma-
teriál pak žáci upravili, nalepili, 
doplnili kresbami a vznikly tak bo-
haté vizitky jednotlivých zemí. Ty 
pak skupiny využijí jako materiál 
při svých prezentacích v hodinách 
občanské výchovy.
Žáci 7. třídy pracovali velmi dobře. 
Projevili nápaditost, nadšení i roz-
sáhlé vědomosti. Všichni si zaslouží 
velkou jedničku a také pořádnou 
pochvalu. Své práce sedmáci vy-
stavili na chodbě školy, aby se také 
ostatní žáci mohli potěšit i poučit. 

Mgr. Hana Kuřilová, učitelka ZŠ Pěší

STŘELBA. Žákyni Natálii Horvátho-
vé radí trenér Lukáš Poláček.
 FOTO/ARCHIV

Střelkyně z KunčičekTurnaj ČEZ STREET HOCKEY je 
největším žákovským florbalovým 
turnajem v České republice, kterého 
se účastní základní školy z Morav-
skoslezského, Olomouckého a Zlín-
ského kraje v počtu téměř 6 500 
školáků. Turnajový systém začíná 
nejprve na úrovni školního sou-
těžního kola, pokračuje oblastním 
kolem a následně předkolem finále. 
Vítězové tohoto předkola postupují 
do „Velkého finále“, které se usku-
teční v ostravské ČEZ Aréně.
Postup do finále turnaje, v němž 
bude bojovat 64 nejlepších druž-
stev, vybojoval florbalový tým ZŠ 
Pěší, tvořený žáky 6. a 7. ročníku 
ve složení: Michal Guldan, Aleš 
Děcký, Patrik Chlopek, Dominik 
Ficek, Jan Šustr, Martin Dráb a Mi-
lan Rűckauf.
Držíme klukům palce, aby ve „Vel-
kém finále“ uspěli.

Mgr. František Vrána, ředitel ZŠ Pěší

Pěší ve velkém finále

FLORBAL. Žáci ZŠ Pěší se probojovali až do velkého finále. FOTO/ARCHIV

EVROPA. Akce Evropské země 
očima žáků se konala na ZŠ Pěší.
 FOTO/ARCHIV

Zájem předčil veškerá očekávání, třída byla nacpaná k prasknutí

Noční hlášení o dlouhém čtení na Chrustovce

PRO DĚTI. Dětem na Chrustové četla i Kateřina Huberová z Českého rozhla-
su Ostrava.  FOTO/ARCHIV

V pondělí druhého dubna se v od-
poledních hodinách proměnila 
jídelna Základní školy Pěší v Os-
travě-Muglinově na velikonoční 
dílny.
Sešlo se tady dvaadvacet dětí se 
svými rodiči, ale i mnohem mlad-
šími sourozenci. Všichni se dali 
do vyrábění spousty veselých 
velikonočních ozdob, ozdobili va-
jíčka různými technikami a vy-
robili pro všechny velikonoční 
přáníčko. 
Nálada byla výborná, rodiče i děti 
byli až nečekaně zruční a práce 
jim šla od ruky. V podvečer jsme 
se příjemně naladěni na blížící se 
velikonoční svátky spojené s ja-
rem rozešli do svých domovů. 

Lenka Rastočná,

vychovatelka ŠD

Velikonoční tvoření dětí s rodiči

TVOŘENÍ. Děti i rodiče velikonočně tvořili. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ostrav-
ský výtvarník Antonín Gavlas 
je kulturní veřejnosti dobře 
znám z desítek výstav, jimiž 
se prezentoval v naší repub-
lice i v zahraničí. Jeho ma-
lířská díla jsou navíc velmi 
charakteristická používáním 
ojedinělé voskové malířské 
techniky enkaustiky, která 
pochází ze Starého Egypta.

Autor zpracovává různá témata, 
ztvárňuje krajiny, figury, de-
taily přírody, ale nikdy nejde jen 
o reálný zápis, spíše jsou to po-
loabstraktní kompozice složené 
ze stylizovaných útržků vnějšího 
světa. V jeho dílech jde většinou 
o podivný, neskutečný prostor, 
složený v autorově fantazii z ge-
ometrických obrazců a přírod-
ních struktur. Celková kompozice 
je tvořena prolínáním několika 
rovin a obraz pak působí jako 
průhled do tajemného, snového 

prostoru, vtahujícího diváka do 
kosmických dálav lidské fantazie. 
Většina Gavlasových kompozic je 
situována vertikálně, jde o jakési 
podvědomé směřování vzhůru, 
o hledání tajemství v nekoneč-
ných výšinách, sen o jednotě 
Země a kosmu. 
Antonín Gavlas se však kromě 
malby věnuje i dalším výtvarným 
technikám, hlavně keramice a fo-
tografii, ale také plastice a smaltu. 
Navíc je i organizátorem různých 
projektů – založil mezinárodní 
sochařské sympozium v Ostravě- 
-Plesné, sympozium smaltu ve 
Vítkovicích anebo organizoval 
v naší galerii před dvěma roky 
úspěšnou výstavu ostravských 
výtvarníků nazvanou „Ostrava 
z druhé strany“.
Na jeho letošní autorské výstavě, 
která se jmenuje „Levitace“, uvi-
díme nejen obrazy, ale také smalty 
a hlavně fotografické koláže, ve 
kterých se fantastično, snovost 

a tajemství zrcadlí nejzřetelněji. 
Tyto fotografické obrazy vznikají 
většinou digitálními úpravami zá-
kladního fotografického materiálu 
a s původním, reálným motivem 
již nemají mnoho společného. Vy-
tvářejí představu nových dimenzí, 
iluze světelných chrámů, průniky 
vzdálených světů, ve kterých se 
vznášejí – levitují – symboly naší 
reality. 
Autor o své tvorbě říká: „Vlastně 
ani nic jiného než svoje sny ne-
maluji. Celý život je ‚o snech‛ – 
o tom, co chci dělat, koho chci 
potkat, co chci říct… Představy 
a sny jsou živnou půdou nejen pro 
umění, ale snad pro celou exis-
tenci člověka. Realita dnešního 
světa je sice hodně bohatá, ale 
kdyby nebylo snů, byla by příliš 
chudá.“
Výstava se koná ve Slezskoost-
ravské galerii od 10. května do 
17. června 2012.

Mgr. Věra Vahalíková, galeristka

Slezskoostravská galerie připravuje výstavu ostravského výtvarníka

Antonín Gavlas. Levitace

Dne 10. května bude v přízemí 
slezskoostravské radnice zahá-
jena výstava akademického ma-
líře Milana Zezuly. Milan Zezula 
je znám jako velký patriot Hru-
šova, který byl jedním z iniciá-
torů pravidelných setkání rodáků 
a přátel Hrušova.
„Letos 26. srpna by se tatínek dožil 
devadesáti let,“ říká jedna z malí-
řových dcer, Zdeňka Kolková.
Na výstavě návštěvníci uvidí asi 
pět desítek většinou litografií ze-
jména z Hrušova a Slezské Os-
travy, ale také z Beskyd nebo ze 
Slovenska.
„Díla jsem vybírala tak, aby si 
na své přišli především pamět-
níci, aby si zavzpomínali,“ uvádí 
Zdeňka Kolková. Vystavené práce 
jsou z domácího archivu. „Ta-
tínek byl velmi pečlivý člověk, 
vše pečlivě archivoval,“ dodává 
Kolková.
I když se Milan Zezula narodil 
v opavských Kateřinkách, v Hru-
šově prožil podstatnou část svého 
života. „Maminka byla hrušovská 
rodačka, tatínek se k ní do Hrušova 
přistěhoval za války. Spolu byd-
leli v Hrušově až do roku 1998,“ 
vzpomíná Zdeňka Kolková. Mezi 
lety 1945 až 1950 studoval Milan 

Zezula na Akademii výtvarných 
umění v Praze u prof. K. Mináře 
a prof. J. Želibského obor figurální 
malba. Prakticky celý profesní ži-
vot prožil později jako výtvarník 
Vítkovických železáren. 
Na studijních cestách procesto-
val velký kus Evropy, vystavo-
val v tehdejším Sovětském svazu 
i okolních zemích. Známé jsou 

například jeho ilustrace knih spi-
sovatele Lubomíra Mana.
Sympatie k Hrušovu podědila i ma-
lířova dcera. „Žila jsem v Hrušově 
do svých jedenadvaceti let, velmi 
ráda navštěvuji pravidelná setkání 
rodáků a přátel,“ říká Zdeňka 
Kolková. Kreslíř, malíř, grafik 
a ilustrátor Milan Zezula zemřel 
v červnu 1998. /red/

Zezula. Hrušovský malíř na radnici

MILAN ZEZULA. Letos by se hrušovský malíř dožil devadesáti let.
 FOTO/archiv

ANTONÍN GAVLAS. „Nemaluji vlastně nic jiného než svoje sny,“ říká ostravský 
výtvarník. FOTO/ARCHIV

Pozvánka na koncert
Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje koncertem 
Českého tria 23. května 2012 
v 19.00 hodin.
České trio v sestavě klavír, housle 
a violoncello bylo prvně ustano-
veno v roce 1997 a jeho zaklada-
teli byli Vilém Kurz, Bohuslav 
Lhotský a Bedřich Váška. Přes-
tože České trio netrvalo konti-
nuálně, soudobí interpreti se ke 
svým zakladatelům hrdě hlásí. 
Nyní je České trio složeno ze tří 
vynikajících interpretů, jsou to 
Milan Langer (klavír), Dana Vla-
chová (housle) a Miroslav Petráš 

(violoncello). Všichni členové 
souboru patří k vynikajícím in-
strumentalistům, věnují se i sólo-
vému vystupování a potvrzují tak 
názor, že u komorního tria musí 
být všichni hráči nejen skvěle se-
hraným souborem, ale i vynikají-
cími sólisty.
Vstupenky za 100 Kč budou 
v prodeji od 9. května v galerii ve 
slezskoostravské radnici v úterý 
až pátek od 10.00 do 17.00 hodin 
(polední přestávka 11.30–12.30) 
a v sobotu a neděli od 10.00 do 
16.00 hodin. Případné dotazy vám 
zodpovíme na tel. 599 410 426 
nebo 599 410 081.

Slezskoostravská radnice
23. května 2012 v 19.00 hodinSlezskoostravská radnice
23. května 2012 v 19.00 hodin

trioČeskétrioČeské
Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava,
pod záštitou starosty

a za podpory statutárního
města Ostravy

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava,

pod záštitou starosty
a za podpory statutárního

města Ostravy

MAKETA BAZALŮ V GALERII. Maketu stadionu Bazaly přivezl na výstavu 
do Slezskoostravské galerie Ing. arch. David Kotek. V uplynulých týnech byla 
v galerii výstava věnovaná současné industriální architektuře. „Je to takové 
zpestření výstavy,“ řekl o vystaveném stolním fotbale ve stylu Bazalů archi-
tekt. „Ať si lidé klidně zahrají na výstavě fotbálek. Ke všemu mají šanci zahrát 
si ho na Bazalech, dříve, než budou rekonstruovány,“ smál se Kotek. Součástí 
expozice byly i Kotkovy návrhy na rekonstrukci Bazalů. „Myslím si, že projekt 
je reálný. Pevně věřím, že se to podaří. Kdybych tomu nevěřil, tak to ani ne-
dělám,“ konstatoval architekt před svými plány. FOTO/JAN KRÁL

Květen v knihovnách
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Čtvero ročních období – soutěže, kvízy, výtvarné dílny
Léto – Junior kviz – zábavné kvizy pro děti, celý měsíc během půjčování
Záložky do knížky – výtvarná dílna; vyrábíme záložky, pondělí 14. 5., 
14.00–15.30 hodin
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, pondělí 28. 5., od 15.00 hodin během půjčování
…a zase ta zvířata! – beseda s pracovníkem ZOO, úterý 29. 5., během 
půjčování
Zvířata a my – výstava fotografií, 1. 5.–30. 7. 2012, během půjčování
Literární olympijské hry 2012 – zábavný test se sportovní tématikou, 
celý měsíc během půjčování
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorů Kamila Bednáře, Hen-
ryka Sienkiewicze, celý měsíc, během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
České kuriozity – test o neobvyklých místech ČR, každé úterý v měsíci 
během půjčování
Přáníčka – výtvarná dílna pro děti, výroba přáníček z papírových spirá-
lek, úterý 22. 5., během půjčování
Velká kniha her – hrajeme společenské hry, každé úterý v měsíci, během 
půjčování
Pět barevných kruhů – vědomostní test o symbolech olympijských her, 
každé úterý v měsíci během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Pobočka je během rekonstrukce budovy uzavřena. 
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Hned na pěti cyklostezkách se 
nyní pracuje nebo začíná pracovat 
na území obvodu Slezská Ostrava 
a v jeho bezprostředním okolí. 
Cyklisté se již brzy přes Slezskou 
Ostravu dostanou bezpečně z Lan-
deku až do Hrabové a odtud dál až 
do Beskyd.
„Stavba pěti páteřních tras spojují-
cích Hornické muzeum, Koblovský 
most, lávku Kamenec, Seidlerovo 
nábřeží, Slezskoostravský hrad 
a Hrabovou začíná. Trasa povede 
kolem Ostravice a Odry a postupně 
propojí nejlidnatější části města 
a také velké podniky,“ popisuje 

mluvčí ostravského magistrátu An-
drea Vojkovská.
Jako první bude dokončen úsek 
spojující Hornické muzeum Landek 
Park v Petřkovicích s Koblovským 
mostem, který by měl být hotov 
v červnu letošního roku, jako po-
slední bude zprovozněn úsek mezi 
Slezskoostravským hradem a Hra-
bovou, s jehož otevřením se počítá 
v listopadu 2014. Zbylé tři cyklos-
tezky mají být hotovy v únoru 2013.
„Město za zhotovení cyklostezek 
zaplatí cca 152 milionů korun, což 
je zhruba o 100 milionů méně než 
naznačovaly odhady. Projekty jsou 

součástí Integrovaného plánu roz-
voje města, a budou proto až z 85 

procent financovány ROP. Ostrava 
tak zaplatí pouze 22,8 milionů ko-
run,“ říká náměstek primátora pro 
dopravu Aleš Boháč. 
V současné době je v Ostravě cca 
200 kilometrů cyklistických ste-
zek a tras. Tento počet by se měl 
podle plánů ostravského magistrátu 
zdvojnásobit. Pro ostravské cyk-
listy je dobrou zprávou, že se nyní 
budují i chybějící části cyklostezky 
v úseku Vratimov–Sviadnov, stavbu 
realizuje svazek obcí Region Slez-
ská brána. Celý projekt cyklostezky 
Ostrava–Beskydy má za cíl propojit 
rychle a bezpečně Ostravu s Besky-
dami cyklostezkou podél řeky Ostra-
vice právě přes Slezskou Ostravu.
 /red/

MUGLINOV/Boxerský klub 
Boxing Ostrava našel úto-
čiště v muglinovské soko-
lovně.

„Dříve jsme sídlili v centru města, 
ale dostali jsme výpověď. Tady 
jsme to objevili v podstatě náho-
dou. Trénujeme zde od loňského 
srpna a v současnosti máme jedny 
z nejlepších podmínek pro box ve 
městě,“ říká Ing. Rudolf Sklář, je-
den z funkcionářů a trenér ostrav-
ského boxerského klubu.
Stojíme spolu v sále muglinovské 
sokolovny a všude kolem se boxuje. 
Malí kluci, pánové ve středních 
letech i jedna sympatická dáma. 
Muglinovskou sokolovnu si boxeři 
pronajali, udělali v ní generální 
úklid a nyní jsou zde prakticky 
každý den. V Muglinově dnes bo-
xují i velké naděje nejen ostrav-
ského, ale i českého boxu. Vyrůstají 
zde možná noví mistři i olympio-
nici. Od podzimu v klubu plánují 
návrat do extraligy.

Na olympiádu!
Tou nejmladší nadějí je třináctiletý 
Miroslav Gorol z Přívozu. Letos se 
stal ve své kategorii mistrem repub-
liky, je také olympijským vítězem 
mládeže.
„Mirek Gorol pojede v červenci 
na mistrovství Evropy žáků. Ve 
své kategorii nemá v Česku sou-
peře. Mohl by přijet s medailí, jde 
o velkou naději českého boxu,“ 
říká Dalibor Fröhlich z Heřmanic, 
zdejší hlavní trenér, který je rov-
něž i asistentem reprezentačního 
trenéra mládeže ČR. V rámci klubu 
funguje v Muglinově i sportovní 
centrum mládeže. Tato centra jsou 
pouze čtyři v republice. Do zdejší 
přípravky se mohou hlásit už dese-
tiletí kluci.
„Boxuju už tři roky, navedl mě 
taťka,“ svěřuje se mladý šampión 
Miroslav Gorol. Do muglinovské 
tělocvičny chodí třikrát týdně. Tedy 
vozí ho sem z Přívozu jeho stejně 
nadšený otec. „Cítím se tady vý-
borně, mám zde spoustu kamarádů 
a z domu je to kousek,“ pochva-
luje si zdejší sokolovnu Gorol. Na 
otázku, kam by to chtěl dotáhnout, 
odpovídá třináctiletý šampion bez 
zaváhání: „Na olympiádu.“
Dalším zdejším úspěšným boxerem 
je Bc. Jan Mužik. Student Ostravské 
univerzity ze Slezské Ostravy si už 
zaboxoval i na mistrovství repub-
liky. „Odmalička jsem se věnoval 

bojovým uměním. Motivoval mne 
film Rocky. Box je ze všech bojo-
vých sportů nejvíce gentlemanský,“ 
svěřuje se dvaadvacetiletý Mužik, 
proč si vybral zrovna box. Podobně 
jako o devět let mladší Gorol i on by 
chtěl na olympiádu. „To je sen kaž-
dého sportovce,“ říká. Sám ještě tré-
nuje mládež a také kondiční boxery. 
I další naděje, devatenáctiletý Ro-
bert Bilík, je stejně jako Jan Mužik 
ze Slezské Ostravy. „Je mistrem re-
publiky, reprezentoval na mistrov-
ství Evropy i světa. V Muglinově 
v minulých týdnech netrénoval 
z jediného důvodu. „Účastní se 
přípravného reprezentačního 
kempu pro kvalifikaci na londýn-
ské olympijské hry,“ vysvětluje 
Dalibor Fröhlich. Trenér Fröhlich 
mluví o Bilíkovi jako o jedné z nej-
větších nadějí. „Po třiceti letech 
se odchovanec ostravského boxu 
kvalifikoval na nejvyšší sportovní 
akce, ve svých devatenácti letech se 

dostal mezi třicet nejlepších boxerů 
světa,“ argumentuje Fröhlich. 
Mezi boxujícími je i jediná dáma, 
čtyřiadvacetiletá Bc. Ester Ko-
nečná. Je z Bečvy, v Ostravě ale 
studuje VŠB-TU. „Boxem žiju, 
v Muglinově jsem stoprocentně 
spokojená,“ říká mladá sportov-
kyně. „Je tady skvělý kolektiv, 
super prostředí, trénuji velmi ráda 
a jsem tady šťastná,“ dodává. Bo-
jovým sportům se studentka Vy-
soké školy báňské věnuje od svých 
patnácti let. „Že jsem tady jediná 
zástupkyně žen? To mi určitě ne-
vadí. Chlapi mě v tréninku nešetří, 
ale jinak se vzájemně respektujeme 
a jsme přátelé i mimo ring,“ usmívá 
se. Je také zároveň trenérkou kick 
boxu a kondičního boxu žen.
Že se muglinovská sokolovna spor-
tovcům líbí, potvrzuje i další z bo-
xujících, sedmnáctiletý Roman 
Bulavka, středoškolák žijící na kole-
jích ve Slezské Ostravě. „Je to tady 

super. Nejlepší prostředí. Naprosto 
mi to vyhovuje,“ říká. V boxu je 
loňským vícemistrem republiky ju-
niorů, letos bude určitě bojovat o ti-
tul a zároveň je v českém výběru pro 
letošní MS juniorů. „Boxovat jsem 
začal před třemi a půl lety. Proč? 
Chyběla mi sebejistota a chtěl jsem 
něco dokázat,“ vysvětluje vícemistr 
Bulavka.

Kondiční box
Muglinovská sokolovna ovšem není 
jen rájem boxerských šampionů. Po 
večerech po práci zde chodí muži 
a ženy na lekce kondičního boxu. 
„Box v kondiční podobě je vyni-
kající pro zlepšení fyzičky, nastar-
tuje metabolismus, zlepší náladu,“ 

popisuje výhody této disciplíny Ri-
chard Sklář. Kondičním boxerům 
v Muglinově je mezi osmnácti až 
šedesáti lety. „Někdy se u nás sejde 
tolik boxerů, že to tady vypadá jako 
na Kubě,“ směje se trenér Dalibor 

Fröhlich. Těší ho, že počet boxu-
jících se poslední dobou rozrůstá. 
„Zájem je nebývalý. Čím to je? Asi 
tím, že si na nic nehrajeme, nikdo se 
s nikým neporovnává, v podstatě je 
každému jedno, v jakých teplácích 
kdo trénuje a jakým autem na tré-
nik přijel,“ vysvětluje trenér.
Boxují mezi sebou dokonce i mana-
žeři a podnikatelé v soutěži, která 
se jmenuje manažerská liga. „Přes 
týden chodí v kravatách, o víkendu 
jdou do rukavic,“ popisuje Mar-
cel Hon, co taková manažerská 
liga obnáší. On sám je ostravským 
podnikatelem, patří mu například 
podnik na Stodolní ulici. „Box trpí 
nedostatkem peněz, špatně se shá-
nějí sponzoři. I pětitisícová částka 
oddílu hodně pomůže. Právě po-
mocí manažerské ligy se peníze 
dají sehnat mnohem jednodušeji,“ 
vysvětluje Hon.
On sám boxuje dva roky. „Byl jsem 
to jen zkusit a box mne neskutečně 

nadchl. Je to velmi technický sport. 
Navíc v Muglinově jsme moc spo-
kojení. Sál jsme si sami upravili 
a máme z něj velikou radost,“ do-
dává boxující manažer. 

/jk/

Boxeři šampioni i boxeři kondiční boxují v Muglinově

Všichni do rukavic, jako na Kubě

VELKÁ NADĚJE. Třináctiletý Miroslav Gorol nemá ve své kategorii v repub-
lice konkurenci. FOTO/RICHARD SKLÁŔ

Cyklostezky napříč Slezskou do Beskyd

NA LANDEK. Práce na cyklostezce 
mezi Koblovem a Landek Parkem již 
začaly. FOTO/JAN KRÁL

JAKO NA KUBĚ. V Muglinově někdy boxuje tolik boxerů, že to až připomíná 
Kubu. FOTO/RICHARD SKLÁŔ

BOXERKA. Jediná žena na tréninku: „Boxem žiju.“ FOTO/RICHARD SKLÁŔ

BOXING OSTRAVA. Boxeři se nastěhovali do muglinovské sokolovny.
 FOTO/RICHARD SKLÁŔ

Délka připravovaných 
cyklostezek
1) Cyklostezka – úsek Hor-

nické muzeum, Koblovský 
most – 1,72 km

2) Cyklostezka – úsek Kob-
lovský most, lávka na Ka-
menec – 3,63 km

3) Cyklostezka – úsek Seidle-
rovo nábřeží, Slezskoost-
ravský hrad – 1,26 km

4) Cyklostezka – úsek Slez-
skoostravský hrad, Hrabo-
vá – 4,92 km

5) Cyklostezka – komunikace 
v bermě a úsek lávka na 
Kamenec, lávka ke hradu 
– 1,18 km
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4), 5) „Toto městečko opravdu žilo naplno!“ prohlásil kdysi hrušovský ro-
dák Milan Ambrož. I když neúprosný čas a nejistý osud rozesel většinu rodáků 
z Hrušova po jiných částech Ostravy i mimo ní, tak se vždy rádi sejdou, aby si 
popovídali o Hrušovu, jaký byl v době jejich mládí, o místě, na které mají vzpo-
mínky a na které i přes odloučení nemohou a nechtějí zapomenout. Oživlé vzpo-

mínky znovu připomenou dobu, kdy 
se sdružovali ve spolcích, aby si mohli 
zahrát divadlo, věnovat se hudbě nebo 
sportu – sportovních organizací zde 
bylo hned několik, Sokol, Orel, Junák, 
DTJ. Působil zde i německý Turnve-
rein i Sportverein, židovský Makabi, 
polský Síla…, hrálo se zde divadlo, 
filmy se promítaly v kině Apolo-Svět, 
na promenádě hrály dechovky. Byla 
tu i hřiště, tenisové kurty, kluziště 
i koupaliště s jodovou vodou… Být 
Hrušovákem, to byl kdysi pojem! 
Této nádherné barevné pohlednici 
Hrušova z roku 1913 dominuje sty-
lová budova německého veslařského 
klubu RC Oderhort Hruschau. Její 
atmosféra názorně vypovídá o raných 
sportovních aktivitách obyvatel Hru-
šova. Ruderklub Oderhort Hruschau 
totiž vznikl již v roce 1885 a jeho čino-
rodá a všestranná činnost přetrvala až 
do roku 1945, kdy v závěru 2. světové 
války došlo k citelnému poničení lod-
ního parku, zařízení klubu a loděnice. 
K zajímavostem přiloženého snímku 
patří vztyčený stožár s vlajkou v bar-
vách klubu se symbolikou v podobě 
německého železného kříže. 
Český veslařský klub Odra byl zalo-
žen v roce 1921 a po 2. světové válce 
byla jeho činnost obnovena. ČVK 
Odra sdružovala mládež z Hrušova 
a okolí až do roku 1958, kdy klub 
ukončil svou činnost po likvidaci lo-
děnice a regulaci břehů Odry.

3) Velký vliv na rozvoj Hrušova měla v minulosti přítomnost velkých 
průmyslových podniků. Byly zde doly Albert (1849) a Hubert (1855), 
rozsáhlý areál chemičky (1851), továrna na hliněné zboží (1852) a řada 
firem drobných podnikatelů. Jejich provoz a nedostatek pracovních sil 
vyvolal silnou migrační vlnu, která narušila homogennost českého oby-
vatelstva. Přibylo obyvatel, kteří se hlásili k obcovací řeči německé, 
polské nebo židovské. Zvyšující se počet obyvatel vyvolal i čilý stavební 
ruch.
Kromě unifikovaných kolonií se na území Hrušova objevily i stavby 
s náročnějšími architektonickými prvky. V roce 1886 bylo přikročeno 
ke stavbě kostela sv. Františka a Viktora, který byl v roce 1893 vy-
svěcen kardinálem Dr. Koppem. Od roku 1899, kdy byla vysvěcena 
budova fary, získal Hrušov také samostatnou duchovní správu. Na 
barevné pohlednici z roku 1910, kterou vydalo přívozské nakladatel-
ství I. Buchsbauma, jsou patrné obě zmíněné budovy, které jako jedny 
z mála odolaly ničení i záplavám – horizont snímku pak tvoří dýmící 
komíny chemické továrny.

2) Tzv. Starý kostel pocházel z roku 1813. Byl však postaven na místě původ-
ního dřevěného kostela, jehož vznik je kladen na přelom 14. a 15. století.  Pa-
tronem kostela, který byl zasvěcen sv. Maří Magdaléně, byl hrabě František 
Josef Wilczek. V roce 1812 mu byla předložena zpráva, že při stavební kon-
trole byl kostel ze 14. stol. označen jako ruina, která se nedá opravit. I přes 
tento negativní posudek se kostel začal opravovat – stěny se však začaly 
naklánět a kostel musel být stržen. Náhradou byl tedy v roce 1813 postaven 
nový dřevěný kostel. Dle vizitační zprávy měl kostel ze 14. stol. hodnotný 
mobiliář – pochází z něj také obraz svaté Barbory (na snímku), jehož vznik je 
kladen do doby okolo roku 1500. Hrabě Wilczek nechal tento obraz převézt 
z Hrušova na zámek do Dobroslavic, odkud byl v roce 1934 darován do sbí-
rek Slezského muzea v Opavě. Tento vzácný pozdně gotický deskový obraz 
spolu se stejně vzácným gotickým obrazem P. Marie s Ježíškem ze Slezské 
Ostravy je dalším svědectvím starobylosti osídlení slezské části Ostravy.

Na území dnešní Ostravy neexistuje místo, které by prošlo tak drastickým 
vylidněním a totální devastací jako Hrušov. Navzdory tomu, že dnešní 
vzhled Hrušova více méně připomíná město duchů, nelze opomenout, 
že v době svého rozkvětu tvořila tato část Slezské Ostravy živý organis- 
mus s vlastní infrastrukturou všeho potřebného k životu. Zvlášť působivě 
o tom vypovídá obrazová dokumentace letitých fotografií a pohlednic, 
které ve sbírkách filokartistů i osobním majetku četných hrušovských 
rodáků tvoří významnou položku. Vybrat z množství vydaných pohled-
nic dokumentujících proměny Hrušova není lehký úkol, zvláště, když se 
jedná o lokalitu se starodávnými kořeny. 

Toto „městečko“ opravdu žilo naplno

1) Dělená tónovaná pohlednice „Pozdrav z Hrušova“ vydaná v roce 1920 nákladem hrušovského knihkupce Wal-
tera Tögela na čtyřech samostatných snímcích pojednává o tehdejším aktuálním stavu zástavby některých částí 
Hrušova. Vydavatel na ní zdůrazňuje komerční zájem spojený s propagací vlastního obchodního domu, který je 
inzerován na snímku vlevo. V roce vydání pohlednice ještě stál u Hlavní třídy tzv. Starý kostel, který definitivně 
zanikl v roce 1941. Je překvapivé, jak málo hrušovských rodáků si jeho existenci pamatuje. 

U příležitosti 9. setkání rodáků a přátel Hrušova sestavil Česlav Piętoň – Muglinov. 

Fotografie osobní archiv autora.

2

3

6) Počátky historie hrušovské kopané je nutno hledat okolo let 1912/13. Sku-
tečná historie SK Hrušov – Sportovní klub Hrušov se však patrně začíná od-
víjet až od 20. září 1919, kdy se v restauraci Ondřeje Kuzníka v Muglinově 
– Mexiku konala ustavující schůze klubu, po níž se SK Hrušov přihlásil do 
„Slezské župy fotbalové“. Tato fotografie byla pořízena okolo roku 1920, tedy 
přibližně v době, kdy klubu chemická továrna propůjčila pozemek na hřiště. 
Tento pozemek se rozkládal na ploše bývalého rybníka, který továrna zavezla 
odpadovým chemickým substrátem. Přes všechno úsilí se nikdy nepodařilo 
odstranit nerovnosti z povrchu hřiště a utkání se hrála na samé hranici re-
gulérnosti. V roce 1923 se situace poněkud zlepšila, ředitelství velkostatku ve 
Slezské Ostravě vyhovělo opakovaným žádostem SK Hrušov a klubu prona-
jalo pozemek ležící v blízkosti železné dráhy za roční částku 600 K. Součástí 
smlouvy byl požadavek, aby pronajatý pozemek byl urychleně oplocen, pro-
tože bylo v zájmu klubu, aby se mohlo vybírat vstupné, z něhož by se mohl 
splácet vzniklý dluh a další pohledávky. 
Bohatá historie SK Hrušov skončila v roce 1948, kdy se přestal užívat tra-
diční název – od roku 1952 vznikl v Hrušově oddíl kopané pod hlavičkou TJ 
Jiskra Hrušov.
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Občanské sdružení Kultura pro Slez-
skou Ostravu zve na „Dětské odpo-
ledne“ pořádané v neděli 3. června 
od 12.00 do 18.00 hodin ve venkov-
ních prostorách KD Muglinov. Akce 
je podpořena z rozpočtu městského 
obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012 
dotačním programem v oblasti kul-
tury, sportu a volnočasových aktivit.
Není nic krásnějšího, než vidět dět-
skou radost a spokojenost, proto 

jsme připravili bohatý program 
a spoustu zábavy. Nebudou chybět 
např. Klauni z Balónkova, kteří 
děti nadchnou nejen svými balón-
kovými výtvory, Dětské divadlo 
Zdeňka Pavlíčka, ukázka práce 
psovodů nebo skákací hrady. Děti 
mohou řídit elektroautíčka a soutě-
žit o ceny.
Občerstvení zajištěno pro děti i do-
spělé. Těšíme se na vás!

Informace pro občany
Oznámení o svozu odpadu

Pedikúra-Manikúra Modrý Pavilón. • Chittussiho 9, Sl. Ostrava, 
tel.: 731 414 439
Výkup aut. • Peníze ihned na ruku. T: 604 118 269. Vykoupím pře-
devším Š-Felicie, Fabie, Octavie, ale i jiné značky.
Uděláme za vás • malby, nátěry, údržbu bytů, rodinných domů, 
domácností. Instalatérské práce, obklady, dlažby, podlahové kry-
tiny, sestavování koupelen, kuchyňských linek, nábytku. Výškové 
práce, sanitární technika, montáž, demontáž, opravy a jiné služby 
po dohodě. 731 259 193.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v květnu 2012. 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: Repronis s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 18. května 2012

Zveme na Dětské odpoledne

www.slezskaostrava.cz, www.slezskaostrava.tv

Inzerce

Den
Slezské
Slezskoostravský hrad 26.5.2012

10:00 - 22:00

VSTUP ZDARMA 

Vystoupení dětí a žáků, mažoretky, kouzelník, Bořek 
stavitel, Teletubbies, Vladimír Hron, Legendy se vrací, 
David Koller, a další.
VI. ročník mezinárodní kulinářské soutěže Slezský 
bigos. Soutěžní cesta pro děti s kocourem v botách 
a odměnou. Atrakce, stánky a bohaté občerstvení.

Program celé akce na www.slezska.cz

Pořadatel akce: Hlavní partner akce:

David Koller

Legendy
se vrací

Be
a

t UP

Vladimír Hron

Te
le

tu
bb

ie
s

LR COSMETIC Big band

spol. s r.o.

R

  9 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  2. 7. - 6. 7.
 2.  9. 7. - 13. 7.
 3.  16. 7. - 20. 7.
 4.  23. 7. - 27. 7.
 5.  30. 7. - 3. 8.
 6.  6. 8. - 10. 8.
 7.  13. 8. - 17. 8.
 8.  20. 8. - 24. 8.
 9.  27. 8. - 31. 8.

  cena 2 700,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

Na území městského obvodu 
Slezská Ostrava si mohou ob-
čané ve spolupráci s OZO Os-
trava s. r. o. zajistit nádoby na 
BIO odpad (odpad, který občané 
nechtějí nebo nemohou kom-
postovat na svých pozemcích 
=> tráva, listí atd.). Odbor tech-
nické správy komunikací, zeleně 
a hřbitovů obdržel oznámení 
společnosti s přehledem jednot-
livých svozových dnů předmět-
ných nádob, a to: 
Slezská Ostrava, sudý týden, 
středa;

Muglinov, sudý týden, středa;
Kunčice n. O., sudý týden, středa;
Kunčičky, sudý týden, středa;
Antošovice, sudý týden, pondělí;
Koblov, sudý týden, pondělí;
Heřmanice, sudý týden, pondělí;
Hrušov, sudý týden, pondělí.
Bližší informace poskytne:
OZO Ostrava, s. r. o., ul. Sloven-
ská 1/1083, Moravská Ostrava, 
tel.: 596 101 143.

Ing. Ilona Borošová

vedoucí odboru technické správy 

komunikací, zeleně a hřbitovů

MOb Slezská Ostrava všechny srdečně zve 
na každoroční akci Den Slezské


