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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/Již tra-
diční Den Slezské se konal 
na Slezkoostravském hradě 
v sobotu 26. května.

Někteří nedočkaví návštěvníci če-
kali před hradem už před desátou 
hodinou dopolední, kdy se hrad ote-
vřel. Atrakce byly už za hradbami. 
Za desetikorunu se děti vozily na 
kolotočích a skákaly na skákacích 
hradech.
Na pódiu se od desáté hodiny stří-
daly děti a žáci Slezské Ostravy, 
kteří si připravili řadu vystoupení. 
V jedenáct hodin byl Den Slezské 
oficiálně zahájen. „Těší mne, ko-
lik lidí přišlo. Program je výborný, 
skvělé počasí, co víc si přát,“ přiví-
tal z pódia návštěvníky starosta ob-
vodu Ing. Antonín Maštalíř. „Jsem 
ráda, že se všichni zase vidíme. 
Den Slezské mi připadá letos ještě 
lepší než v minulém roce,“ řekla 
na pódiu místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. „Ať se dobře ba-
víte a vydrží počasí,“ popřál ná-
vštěvníkům místostarosta Ing. Petr 
Janíček. Návštěvníky přivítali také 
náměstek primátora Ing. Martin 
Štěpánek, Ph.D. a Mgr. Jan Rafaj, 
MBA ředitel pro personalistiku a 
vnější vztahy společnosti Arcelor-
Mittal, a.s. 
Hned po poledni přijely jedny 
z hlavních hvězd programu. Hoke-
joví brankáři Petr Mrázek a Jakub 
Štěpánek. Oba mají z letošního 
hokejového mistrovství světa 
bronzové medaile. Petr Mrázek je 
z Antošovic, Jakub Štepánek, který 
několik let chytal za Vítkovice, je 
přítelem Mrázkovy sestry Lenky. 
„Dostali jsme nabídku, která se 
neodmítá,“ řekli brankáři o své 
účasti na Dni Slezské. „Na Slez-
skoostravském hradě jsem teprve 

podruhé v životě, poprvé jsem tady 
byl před lety se školou,“ vzpomí-
nal Mrázek. Pak už starosta Maš-
talíř pozval oba reprezentanty na 
pódium. „Ty jejich medaile svítí, 
jako by nebyly bronzové, ale zlaté. 
Antošovice jsou dnes slavné,“ 
žertoval starosta. Oba hokejisté 
mu pak darovali jako poděkování 
za pozvání na Den Slezské pode-
psaný reprezentační dres. „Ten si 
musím nechat zarámovat a pově-
sit na čestném místě v kanceláři,“ 
plánoval starosta. Jakub Štěpánek 
přede všemi do mikrofonu prohlá-
sil: „Přiznávám na rovinu, že je 
jednodušší chytat finálové zápasy 
mistrovství světa, než stát tady 
na pódiu a mluvit.“ Pak už násle-
dovala nekonečná autogramiáda 
obou borců. „Naše rodina moc 
fandí hokeji, a že se tady dneska 
můžeme s nimi vyfotografovat, 

je prostě bomba,“ řekla Martina 
Prokopová z Muglinova, která na 
Den Slezské přišla i s početnou ro-
dinou. „Na Den Slezské chodíme 

každý rok a program je perfektní,“ 
chválila Prokopová.
Pro podpisy si přišel i Pavel Řezáč 
se svými dvěma syny a manželkou. 
„Přijeli jsme z Dubiny, velmi se 
nám tady líbí a jsme rádi, že mů-
žeme vzdát hold našim reprezen-
tantům,“ ocenil Řezáč.
Na pódiu, kde hlavní slovo měl mo-
derátor Aleš Juchelka, se mezitím 
střídaly další soubory a účinkující.  
Tančily mažoretky, vyhrávaly ka-
pely jako Tempo Di Vlak či Legendy 
se vrací. Se svým leaderem Petrem 
Šiškou odehrály Legendy většinu 
zásadních rockových hitů. Nejmo-
dernější techniku předváděli zájem-
cům stážníci, policisté i zdravotníci. 
Se svými služebními psy předvedli 
ukázky zákroků kynologové z Mug-
linova. Konala se i tradiční soutěž 
o nejlepší bigos (viz.strana 2).
„Ani jsem nevěřil, že Den Slezské 
bude jednou mít takový zvuk. Už 
když jsem přijížděl ráno k hradu, 
pomalu jsem neměl kde zaparko-
vat,“ konstatoval Antonín Mašta-
líř. Ocenil, že se do akce zapojila 

spousta sponzorů z řad podnikatelů, 
kteří na Slezské sídlí, nebo mají 
k obvodu nějaký vztah.
V devět hodin večer pak program vy-
vrcholil koncertem Davida Kollera. 
Známý zpěvák a bubeník roztančil 
lidi pod pódiem.
„Účast byla letos bezkonkurenční. 
Určitě nejvyšší za dobu, co Dny 
Slezské pořádáme,“ hodnotila spo-
kojeně návštěvnost místostarostka 
Hana Heráková. „Program, který 
si připravily školy, neměl chybu, 
příjemným zpestřením se stali oba 
hokejoví reprezentanti.  Výborní 
byli i muzikanti a jejich koncerty,“ 
chválila místostarostka. Ocenila 
také podporu společnosti Arcelor 
Mittal a dalších sponzorů. „Bez 
nich bychom tak velkou akci vůbec 
nemohli dělat,“ konstatovala. Den 
Slezské se podle Hany Herákové 
bude konat i příští rok. „Už teď 
budeme muset začít přemýšlet nad 
programem. Tradici Dne Slezské 
určitě zachováme,“ uzavřela mís-
tostarostka. /jk/ 

Tisíce lidí se bavily na Slezskoostravském hradě. Včetně reprezentantů
Den Slezské: S hokejisty i bigosem

V Kunčičkách je kontaktní místo městské policie
Na ulici Pstruží v Kunčičkách začalo 
od začátku června fungovat kon-
taktní místo městské policie. Otevřít 
rekonstruované místnosti pro stráž-
níky přišli do Kunčiček zástupci 
Slezské Ostravy, magistrátu i RPG 
Real Estate. Právě v domě RPG nové 
kontaktní místo sídlí.
Strážníci v upraveném bytě v ulici 
Pstruží 6 najdou zázemí a místo bude 
rovněž sloužit pro styk s veřejností. 
„Zatím zde budou sloužit dva stráž-
níci. Nevylučuji, že po vyhodnocení 
situace přibudou i další,“ řekl ře-
ditel Městské policie Ostrava Mgr. 
Zdeněk Harazim. Strážníci budou 
do bytu na Pstruží chodit rovnou do 
práce. „Je zbytečné, aby chodili nej-
prve někam na služebnu a odtud pře-
jížděli do Kunčiček. Šetříme tak čas 
i náklady,“ uvedl ředitel Harazim.  
Kontaktní místo městské policie sou-
sedí v domě s místnostmi projektu 
Šance domova, který provozuje os-
travská Charita.  Pomocí sociálních 

pracovníků projektu si zde hledají 
bydlení lidé, kteří se ocitli v obtížné 
životní situaci.
Podle radního Slezské Ostravy 
Radomíra Mandoka pomůže pří-
tomnost městských policistů v Kun-
čičkách zachování pořádku a také 
bezpečí v této části Ostravy. „Kon-
taktní místo je maximem toho, co 
jsme zatím mohli dosáhnout. Ale 

budeme tlačit na ministerstvo vnitra 
a přesvědčovat, že lokalita Kunčičky 
a Kunčice potřebuje služebnu nejen 
městské, ale i státní policie,“ řekl 
Mandok.
Nové kontaktní místo si přišel pro-
hlédnout i ostravský primátor Ing. 
Petr Kajnar. Poděkoval zástupcům 
Slezské Ostravy i RPG, že se na pro-
jektu podíleli. „Slezská Ostrava je 
obvodem, který se dlouhodobě snaží 
začlenit menšiny do běžného života. 
Moc jim za to děkuji. Tato snaha se 
také vyplácí i ekonomicky. Pokud 
v takových snahách budeme úspěšní, 
minimalizujeme náklady na nejrůz-
nější dávky,“ konstatoval primátor.
Stanislav Svoboda, ředitel vlád-
ních vztahů RPG, připomenul, že 
ještě v roce 2008 byla čtvrť zpust-
lou, s prázdnými byty a rozbitými 
okny. „Společně se Slezskou Ostra-
vou a dalšími partnery jsme založili 
projekt Lokální partnerství a v roce 
2009 jsme zahájili revitalizaci,“ 

připomenul Svoboda. Do Kunčiček 
investovala společnost 76 milionů 
korun. „Zrovna Pstruží byla částí 
Kunčiček, která patřila k těm s horší 
pověstí. Dnes je zde kontaktní místo 
městské policie, funguje kamerový 
systém. Kunčičky se stávají žádanou 
lokalitou, množství prázdných bytů 
se snižuje. Věřím, že Kunčičky bu-
dou vzkvétat,“ prohlásil Svoboda.
Radní Radomír Mandok ovšem při-
pomíná, že k ideálu mají Kunčičky 
pořád velmi daleko. „Ale z pohledu 
uplynulých čtyř let ušly obrovský 
kus cesty směrem k tomu, aby už 
nebyly nazývány vyloučenou lokali-
tou. Je to výsledek sociální a terénní 
práce, která se tady odvádí. Spolu-
práce všech, ať už odboru sociálních 
věcí Slezské Ostravy, Charity, RPG 
i městské policie, začíná přinášet 
ovoce,“ konstatoval Mandok. Pro-
hlédnout si nové kontaktní místo 
přišel i slezskoostravský zastupitel 
Ing. Jiří Šárek /jk/

PSTRUŽÍ. Za Slezskou Ostravu při-
šel otevřít kontaktní místo radní Ra-
domír Mandok (první zprava).
 FOTO/JAN KRÁL 

ZAHÁJENÍ. Starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana He-
ráková a místostarosta Ing. Petr Janíček spolu s hosty zahajují Den Slezské.
 FOTO/JAN KRÁL

DRES. Ing. Antonín Maštalíř dostává reprezentační dres. FOTO/JAN KRÁL

Tak si tak někdy přemýšlím o ži-
votě, a o tom, jak nebýt nakonec 
jako ten kůl v plotě.
Vím, ono se mi to teď hezky rý-
muje, a vypadá to jen jako takový 
bezduchý slogan, ale má to něco do 
sebe. Kůl v plotě je součástí plotu, 
ale zároveň je kůlem, tedy něčím, 
co stojí mimo. My lidé jsme také 
součástí ostatních lidí, ale záro-
veň jsme osamocené, originální 
bytosti, prostě kůly. Jsme součástí 
celku ve své jedinečnosti. A tak 
mne zajímá, jak to vlastně s tako-
vým kůlem ve světě a v životě je. 
A co znamenáme pro druhé, a co 
druzí znamenají pro nás. A jak 
v dnešním světě vnímám sebe ve 
společnosti, a co děláme jen pro 
sebe, a co děláme pro ty druhé, 
a proč vůbec občas děláme to, co 
děláme. A jestli být kůlem v plotě, 
který drží ty ostatní, je dobré, 
nebo jestli být kůlem znamená 
být osamoceným, vyčnívajícím 
jedincem.
Proč o tom přemýšlím? Protože 
dnešní svět spíše vnímá osamo-
cenost kůlů, než jejich funkci sou-
držnosti s ostatními. Jsme spíše na 
světě tak nějak sami. A sami by-
chom být neměli, protože samota 
je zlá. A je smutné být sám upro-
střed lidí.
Nemůžu si pomoci, ale být kůlem, 
který vše drží a spojuje, by mělo 
prostě být, a nebojme se toho po-
pulárního anglického výrazu – 
cool – tedy skvělé. Ne naopak…

Miriam Prokešová

Editorial

Více fotografií ze Dne 
Slezské najdete na 
www.slezska.cz sekce 
O Slezské Ostravě/
Fotogalerie
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ten 
nejlepší bigos se pokoušely 
uvařit kuchařské posádky na 
Slezskoostravském hradě.

Bigos je tradičním slezským jíd-
lem. V roce 2007 byla vyhlášena 
soutěž v jeho vaření na Dni Slez-
ské poprvé, od té doby se koná 
každý rok. Letos soutěžilo ve 
vaření bigosu osm kuchařských 
týmů z Česka i Polska. „Jsem 
v porotě čtvrtým rokem a pokaždé 
je rozhodování těžší. Kuchaři zde 
předvádějí vysokou kvalitu a pro-
fesionální výkony,“ řekl radní Ra-
domír Mandok.
Dalším členem poroty byl Karel 
Drápal z Asociace kuchařů a cuk-
rářů. „Podobná soutěž ve vaření 
bigosu není v Evropě ani na světě. 
A to ani v Polsku, kde je bigos 
známější než tady,“ konstatoval 
Drápal.  „Bigos se dříve ve Slez-
sku vařil běžně, mám doma staré 
recepty na radvanický nebo kob-
lovský bigos. Současným trendem 
světové gastronomie je vracet se 
k regionálním receptům. Proto je 

skvělé, že taková soutěž existuje“ 
dodal Drápal. 
Vítězný týmem se nakonec stal 
Beskidzki klub kulinarny z pol-
ského města Skoczów. Stejný tým 
vyhrál s bigosem na Slezské i loni 

a předloni. „Každý rok děláme bi-
gos trochu jinak, ale dáváme do něj 
své srdce,“ vysvětloval s úsměvem 
tajemství receptu vítězného týmu 
polský kuchař Jacek Dutka.  Polští 
kuchaři se rádi na Slezskou vracejí. 

„Jsme až zaskočení tím, jak jsou 
tady lidé milí a pohostinní,“ řekl 
Dutka.  Do bigosu prý nedávají Po-
láci nic originálního – základem je 
vepřové maso, kyselé zelí a trochu 
brambor. 

Druhé místo ve vaření bigosu zís-
kal Gourmet Team Přerov (do bi-
gosu dávali přerovští kuchaři maso 
výhradně z divočáka), třetí skončil 
Česnek tým z Opavy.
 /jk/

Již šestý ročník kulinářského klání se konal v rámci Dne Slezské 

Soutěž ve vaření bigosu. Jediná na světě

VÍTĚZOVÉ. První cenu ve vaření bigosu získali polští kuchaři.
 FOTO/JAN KRÁL

Majitelé vozů Fiat navštívili v rámci 
svého mezinárodního setkání v so-
botu 5. května Slezskoostravskou 
radnici. Po budově provázel moto-
risty osobně starosta Ing. Antonín 
Maštalíř. Ten jim pak také před 
radnicí odstartoval jejich závod.

„Pravidelná setkání pořádáme už 
od založení Fiat klubu Ostrava 
v roce 1958,“ řekl za ostravský Fiat 
klub Miroslav Jucha. „Ale že by-
chom byli někde na radnici, a tam 
nás provázel přímo starosta, a ještě 
jsme k tomu dostali občerstvení, to 

se nám skutečně ještě nestalo,“ pro-
hlásil o návštěvě Slezské Ostravy 
Jucha.
Svá pravidelné setkání pořádají přá-
telé italských aut začátkem května 
v Bartošovicích na Novojičínsku. 
Z nedalekého Bílovce pak startují 
na různé okružní jízdy. „Letos při-
jelo na čtyřicet posádek, dorazili 
majitelé italských aut i z Maďar-
ska, Slovenska i Polska,“ vysvět-
lil Jucha. V minulosti se tak už 
motoristé vypravili na Hukvaldy, 
do Štramberku nebo na prohlídku 
opevnění z 30. let na Opavsko. Le-
tos si vybrali Slezskou.
„Umožnit prohlídku členům Fiat 
klubu mi přišlo skvělé. Už jenom 
proto, že sám jsem kdysi míval 
polského „malucha“ ještě s krás-
ným chromováním. A později také 
Fiat Punto. S oběma auty jsem byl 
velmi spokojen,“ svěřil se starosta 
Ing. Antonín Maštalíř. Vzpomněl 
si také, že jeho bratr dostal Fiata 
850 jako svatební dar. „Jenže nikdo 
z rodiny tehdy neměl řidičák, a tak 

auto stálo rok pod plachtou,“ smál 
se starosta.  
„Prohlídka radnice byla skvělá. Vi-
děli jsme obřadní a koncertní síň 
s varhanami, ale byli jsme také ve 
věži radnice s výhledy na část Os-
travy,“ popsal průběh setkání další 
z členů Fiat klubu, Milan Chudej. 
„Exkurze se všem účastníkům, 
hlavně těm zahraničním, velmi 

líbila. Pan starosta nás osobně pro-
vázel s poutavým výkladem a od-
povídal na všetečné dotazy,“ dodal 
Chudej.
Na parkovišti před radnicí  pak ři-
diči soutěžili v jízdách zručnosti, 
starosta Maštalíř nakonec odstarto-
val fandům italských aut orientační 
jízdu, která vedla přes Paskov zpět 
do Bartošovic. /jk/

Milovníci značky Fiat se zastavili na slezskoostravské radnici

START. Starosta Antonín Maštalíř zahajuje orientační závod obdivovatelů 
italských aut.  FOTO/MILAN CHUDEJ

Po deváté od roku 1988 se setkali 
rodáci a přátelé Hrušova na svém 
pravidelném srazu. Do kulturního 
domu v Petřkovicích se v sobotu 
26. května sjelo na 320 lidí, kteří 
uchovávají Hrušov ve své paměti 
takový, jaký býval v jejich mla-
dých letech. „Vzpomněli jsme na 
ty, kteří už s námi nejsou, přečetli 
jsme také dopis od Marie Rottrové. 
Psala nám, že na sraz nemá čas při-
jet, ale všechny nás pozvala na svůj 
koncert, který bude mít 17. června 
v hrušovském kostele,“ řekl za or-
ganizátory setkání Ing. Pavel Pasek. 
Nejstarší účastnicí setkání byla An-
děla Říčná, která se narodila v roce 
1922. „Tato setkání by se určitě měla 

pořádat dál. Lidé si spolu promluví, 
zavzpomínají, a starší se hned 
cítí mladší,“ řekla Říčná. Rodáky 
z Hrušova přijel pozdravit i starosta 
Ing. Antonín Maštalíř. „Bohužel, na 
setkání ještě nikdy nepřijel jeden ze 
slavných rodáků, Karel Fiala, který 
hrál hlavní postavu ve filmu Li-
monádový Joe,“ zalitoval starosta. 
„Jinak velký dík patří manželům 
Dudkovým, kteří se o organizaci 
srazu tolik zasloužili,“ dodal Anto-
nín Maštalíř. „S Karlem Fialou jsem 
ve spojení, zkusím ho přesvědčit, ať 
přijede příště. Na Hrušov pořád rád 
vzpomíná,“ řekla Alena Stanová, 
účastnice setkání a rovněž i sestře-
nice Karla Fialy. /jk/

Deváté setkání Hrušováků

SETKÁNÍ. Každé tři toky se setkávají rodáci a přátelé Hrušova.
 FOTO/JAN KRÁL

BIGOS. Porotci to letos měli těžké, každý bigos byl vynikající.
 FOTO/JAN KRÁL

První jarní zasedání komise život-
ního prostředí se konalo 25. dubna 
na Centrálním odvalu Zárubek 
(COZ).
Odval umožňuje ukládat odpady 
kategorie nebezpečné a ostatní. 
V areálu se nachází dekontami-
nační středisko pro odpady znečiš-
těné ropnými látkami i zařízení na 
recyklaci stavebního odpadu.
Ředitel COZ Ing. Roman Hudec, 
spolu s vedoucím skládky v areálu 
Zárubek Jaroslavem Ruskem, se-
známili členy komise s novinkami 
v tomto prostoru.
Na Zárubku se nyní připravuje 
další etapa rekultivace. Mimo jiné 
budou upraveny svahy skládky 
a upraví se její pláň. Otvírací doba 
skládky COZ je pondělí až pátek 
od 6 do 19 hodin.   

Ing. Jiří Šárek, předseda KŽP

Komise životního prostředí na Zárubku

ZÁRUBEK. Členové komise životního prostředí na inspekci na Zárubku. 
 FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA Starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř spolu s dalšími před-
staviteli městského obvodu 
uctili v pondělí 30. dubna 
památku padlých ve 2. světo-
vé válce a oslavili 67. výročí 
osvobození města Ostravy. 

Série pietních aktů za účasti vete-
ránů a pamětníků 2. světové války 
začala už v devět hodin dopoledne 
u Památníku 1. čsl. samostatné tan-
kové brigády ve Slezské Ostravě.
„Nesmírně si vážím všech, kteří při-
spěli k osvobození města Ostravy,“ 
uvedl ve svém projevu k přítomným 
starosta Antonín Maštalíř. Konsta-
toval, že právě Most Miloše Sýkory, 
v jehož blízkosti se pietní akt konal, 
byl 30. dubna 1945 jediným spoje-
ním mezi Moravskou a Slezskou 
Ostravou. „Máme na úřadě také 
velkou zajímavost. Obraz dokumen-
tující osvobozování Sýkorova mostu 
od Bohumíra Krystyna,“ připome-
nul starosta.

Vzpomínky plukovníka
Jedním z účastníků tehdejších bojů 
byl i tankista, plukovník Bedřich 
Opočenský. „Generál Janko mi dal 
příkaz jet do Slezské Ostravy. Já 
nevěděl, kde to je, ale přiběhli k na-
šemu tanku mladíci, kteří slíbili, 
že nás na Slezskou zavedou,“ líčil 

okamžiky z osvobozování města 
plukovník Opočenský. Čtyři mladí 
muži tak seděli na tanku a radili 
posádce, kudy dál. „Ukazovali 
nám, kde jsou Němci a my jsme si 
palbou uvolňovali cestu,“ líčil Opo-
čenský. U dnešního Mostu Miloše 
Sýkory se potkali se sovětským 
tankem Nikolaje Ivasjuka. „Do-
hadovali jsme se, kdo pojede jako 
první. Ivasjuk ukázal „jedu“. My 

jsme ho kryli. Zahájili jsme palbu 
z kulometů a ručních zbraní,“ po-
kračoval Opočenský. Sovětský tank 
051 však dostal po přejetí mostu tři 
zásahy panzerfaustem. V tanku za-
hynul Ivan Ahepjuk, Nikolaj Ivas-
juk byl těžce raněn. „Ostatní chlapci 
z tanku běželi k nám, Němci po nich 
pálili a my jsme tlumili jejich palbu,“ 
řekl o dalších chvílích Opočenský. 
Pak již na Slezskou vyrazily další 

sovětské tanky a pěchota. „Pěšáci 
obsazovali okolní budovy. Bylo sly-
šet, jak si ručními zbraněmi uvolňují 
cestu,“ doplnil Opočenský.
Plukovník také zmínil Miloše Sý-
koru a jeho diskutovanou roli na zá-
chraně mostu. „Možná Miloš Sýkora 
dráty přerušil, to dnes nikdo neví. 
Já mu žádné zásluhy neupírám. My 
ale Sýkoru neviděli,“ konstatoval 
Opočenský.

Vysílačka na Slezské
Vzpomínkového aktu se zúčastnila 
i Matylda Klapalová ze Slaného. Za 
války žila ve Slezské Ostravě, kde 
její manžel byl spoluvlastníkem gu-
márenské firmy. Firma stála neda-
leko Mostu Miloše Sýkory. „Bylo mi 
tehdy dvacet let, manžel mě nechtěl 
do ničeho zatahovat. Netušila jsem, 
že ve firmě skrývá vysílačku,“ řekla 
Klapalová. Jenže dílna začala v čer-
venci 1941 hořet. „Z vysílačky zů-
staly jen zbytky kondenzátoru, které 
můj manžel Jaromír s jiným spolu-
pracovníkem v noci vhodili s pat-
řičnými obavami do řeky Ostravice. 
Manžel měl strach, že Němci vysí-
lačku objeví,“ vzpomíná Klapalová. 
Po požáru byl gestapem zatčen její 
švagr Ladislav Kopec. Němci se 
domnívali, že mohlo jít o sabotáž. 
Později se zjistilo, že za požár mohl 
neopatrný učeň. Její manžel byl za 
války dvakrát vězněn ve Vratislavi. 
„Začala kalvárie. Když si na výsle-
chy gestapa vzpomenu, dodnes se 
chvěju,“ vykládala Matylda Kla-
palová lidem shromážděným před 
tankem. 

Kytice padlým
Oslavy 67. výročí konce války pak 
pokračovaly v Komenského sadech 
v Moravské Ostravě. K Památníku 
Rudé armády položili kytice i sta-
rosta Ing. Antonín Maštalíř a ta-
jemník Mgr. Gustav Kuchař. Ti také 
později položili květiny i k dalším 
pomníkům padlých ve Slezské Os-
travě. A to na Škrobálkově ulici 
v Kunčičkách, na Jeseninově ulici 
v Kunčicích a na ulici Na Druhém 
v Muglinově. Kytice dali zástupci 
Slezské Ostravy i k pamětní desce 
tankisty Ivana Ahepjuka přímo na 
zdi u vchodu do slezskoostravské 
radnice. 

/jk/

SADY. Starosta Ing. Antonín Maštalíř spolu s tajemníkem Mgr. Gustavem Kuchařem na oslavách osvobození v Komen-
ského sadech. FOTO/JAN KRÁL

Poslední zpravodaj Sokolů z Muglinova
Nečekaný nález se podařil boxerům 
klubu Boxing Ostrava v muglinov-
ské sokolovně. Našli v ní pět kusů 
Zpravodaje muglinovských Sokolů. 
Další, nejspíše kvůli okupaci, už 
nevyšly.
Zpravodaj je skromnou osmistrán-
kovou brožurou, vydanou 15. února 
1939. Do okupace zbývaly už jen 
týdny. „Na zmenšeném území 
s menším počtem věrných českých 
duší začali jsme pracovati v novém 
roce,“ popisuje ve zpravodaji teh-
dejší starosta muglinovské sokolské 
obce Oldřich Havránek nelehkou 
situaci po Mnichovské dohodě 
a záboru českého pohraničí. Přesto 

neztrácí optimismus: „Tělocvična 
žije, žije ruchem cvičenců od těch 
nejmenších až po muže a ženy. 
...Tož všichni ruce k dílu a půjde 
to opět kupředu a výše,“ vyzývá 
Havránek.
Boxeři našli muglinovské zpravo-
daje při úklidu tělocvičny soko-
lovny, která pochází z roku 1931. 
Tělocvičnu museli sportovci ukli-
dit poté, co si ji před třemi měsíci 
pronajali.
„Uklízeli jsme nahoře na balkóně, 
kde byla ještě spousta sokolského 
cvičebního náčiní. Na všem le-
žel stoletý prach, byly tam i gra-
mofonové desky z té doby,“ líčí 

podrobnosti Ing. Richard Sklář, 
funkcionář a trenér ostravského 
boxerského klubu. Mezi činkami 
a gramofonovými deskami byly 
i zpravodaje, které tam nejspíš 
někdo v roce 1939 položil, a od té 
doby tam zůstaly ležet. „Jde pa-
trně o poslední zpravodaj, který se 
muglinovským Sokolům podařil 
vydat před okupací v březnu 1939,“ 
domnívá se Sklář. Zpravodaj vy-
cházel jedenkrát měsíčně.
Přestože válka byla už velmi 
blízko, dokázali se tehdy Sokolové 
v Muglinově bavit. Pod titulkem 
Divadlo hlásí se k životu zpravo-
daj informoval, že „režisér bratr 
Jóža Dobeš připravuje pro nejbližší 
dobu dvě divadla: dne 5. března ve-
selohru o třech jednáních „Šťastní 
otcové“ a dne 30. dubna veselou 
operetu „Cestička k nebi“. Jestli se 
plánovaná představení odehrála, 
jasné není, ale moc pravděpodobné 
to není. Už 14. března 1939 začala 
německá vojska okupovat Ostravu.
Muglinovští sokolové se také dle 
svého zpravodaje svědomitě chystali 
na oslavu dvaceti let založení zdejší 
jednoty, což se mělo odehrát 22. 
února 1940. Na oslavy už nedošlo. 
Sokol, stejně jako ostatní podobné 
organizace, byl okupanty úředně 
rozpuštěn. /jk/

Veteráni i pamětníci vzpomínali na poslední dny 2. světové války

Před 67 lety přijel tank 051 na Slezskou

UCTILI PAMÁTKU. Zastupitelé Slez-
ské Ostravy u Památníku 1. čsl. tan-
kové brigády. FOTO/JAN KRÁL

VÍTÁNÍ. Veterány a pamětníky vítal 
u tanku starosta Antonín Maštalíř.
 FOTO/JAN KRÁL

ODBOJ. Matylda Klapalová vykládá 
o vysílačce svého muže.
 FOTO/JAN KRÁL

VZPOMÍNKY. Plukovník Opočenský 
vzpomíná na boje v okolí mostu.
 FOTO/JAN KRÁL

ZPRAVODAJ. Nález z muglinovské sokolovny.

Pietní místa na slezskoostravské radnici, v ulici Na Druhém v Muglino-
vě, na Jeseninově ulici v Kunčicích, i na Škrobálkově ulici v Kunčičkách.
 FOTO/JAN KRÁL
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KUNČIČKY/Velký úspěch má 
za sebou Michaela Horvátho-
vá. Je Dívkou roku 2012.

„Modelingu se věnuji již od svých 
čtyř let,“ říká Michaela Horváthová, 
která od narození bydlí v Kunčič-
kách ve Slezské Ostravě. Do sou-
těže Dívka roku, která je určena 
dívkám mezi třinácti a patnácti 
lety, a je jakousi obdobou české 
miss pro mladší ročníky, přihlásili 
Michaelu Horváthovou zástupci 

její modelingové agentury. Dívka 
musela projít třemi koly. V tom 
prvním, ostravském, postoupila 
dál jako náhradnice, ve druhém 
už porota vybírala dvanáct dívek 
z třiceti, a ve třetím jich do celore-
publikového finále postoupilo šest 
z Moravy a Slezska.
Finále se konalo 21. dubna v Jičíně. 
„Musela jsem absolvovat disciplíny, 
jako aerobic, rozhovor s moderáto-
rem nebo volná disciplína,“ líčí po-
drobnosti Michaela Horváthová. Za 

volnou disciplínu si vybrala rom-
ský tanec. Nechyběla ani tradiční 
módní přehlídka. 
„Vítězka soutěže Michaela Hor-
váthová ve své volné disciplíně 
vystoupila s romským tancem 
a porotu i diváky zaujala přede-
vším svou něžností a upřímností,“ 
vysvětlila za organizátory soutěže 
choreografka Kristýna Sklená-
řová, čím si Michaela svůj titul 
zasloužila.
Michaela Horváthová říká, že se 
i s rodinou dodnes z úspěchu vzpa-
matovávají. „Nemohla jsem tomu 
uvěřit. Rodiče hned chystali oslavu 
pro mě i mé kamarádky, abych si 
ten den pořádně zapamatovala,“ 

směje se Horváthová. „Tím, že 
jsem vyhrála, mě nyní čeká i více 

módních přehlídek, nabídky už 
jsou,“ dodává čtrnáctiletá dívka.
Připomíná, jak ji rodina ve všem 
podporuje. Poprvé módní pře-
hlídku v roli modelky absolvovala 
už coby čtyřletá.
„Je bezproblémová, spolehlivá, 
jsme moc rádi, že soutěž vyhrála,“ 
říká ředitel ZŠ Škrobálkova Mgr. 
Jiří Smělík. Školu v Kunčičkách 
navštěvuje Michaela už od první 
třídy. „Michaela může být vzorem 
pro ostatní dívky. Nyní vidí, že 
pílí, zodpovědností a důsledností 
mohou dosáhnout i celorepubli-
kových úspěchů,“ komentuje ti-
tul Divka roku 2012 ředitel školy 
Smělík. /jk/

Jaro nemá kouzelnou hůlku, a přesto 
umí čarovat. Letos nám přičarovalo 
krásné počasí na jedno z pravidelně 
se opakujících odpolední, které po-
řádáme pro děti a rodiče.
Měsíc duben, to není jen aprílové 
počasí, ale také „pálení čaroděj-
nic“. Na zahradě mateřské školy 
„Na Liščině“ jsme se 30. dubna 
proměnili v „čarodějnické učně“, 
vyráběli jsme čarodějnická košťata, 
vařili kouzelný lektvar i tančili na 
diskotéce s čarodějkou Evelínou.

Vyvrcholením odpoledne u nás 
byla návštěva samotného čaroděje 
Mefista s jeho nejvěrnějšími po-
mocnicemi, které nám společně 
s čarodějkou Evelínou předvedli 
pravý čarodějnický tanec na oslavu 
našeho dění.
Po splnění všech úkolů následovala 
sladká odměna, poté jsme zapálili 
oheň, kde shořela námi vyrobená 
„slaměná čarodějnice“ a pustili 
jsme se do opékání párků.

Jarmila Jílková, MŠ Na Liščině 

ČARODĚJNICE. Pálení čarodějnic 
se konalo v MŠ Na Liščině.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Čarodějné odpoledne v mateřské škole

Děti z mateřských škol Keramická 
a Liščina v pátek 20. dubna vyrazily 
společně s polskými kamarády na 
v pořadí již čtvrtý jednodenní výlet 
v rámci projektu Hrajeme si a pozná-
váme svět s polskými kamarády.
Tentokrát si děti prohlédly krásy 
Malé Morávky a do přírody se vy-
pravily na procházku pojmenova-
nou Po stopách sněženek. Sluníčko 
nás doprovázelo celý den při krásné 
procházce na Prašivou. Děti na pro-
cházce plnily řadu úkolů. Tím nejzá-
bavnějším bylo najít poklad, ukrytý 
pod hromadou kamenů.
Po výtečném obědě se louka na 
Prašivé proměnila v dětský ráj. Ně-
které děti se točily na kolotoči, jiné 
na lavičkách před chatou vybarvo-
valy pracovní sešity plné jarních 

obrázků. Na závěr si všechny děti 
společně zazpívaly české a polské 
jarní písničky s kytarou a zahrály 
různé pohybové hry.

Mgr. Jarmila Chlopková, 

ředitelka MŠ Slezská Ostrava 

Po stopách sněženek

VÝLET NA PRAŠIVOU. České i polské 
děti hledaly sněženky v Beskydech. 
 FOTO/ARCHIV

Čtrnáctiletá žákyně ZŠ Škrobálkova zvítězila v celostátní soutěži

Dívkou roku je Michaela Horváthová z Kunčiček

DÍVKA ROKU. Michaela byla v soutěži nejlepší.  FOTO/JAN KRÁL

Dne 13. dubna vystoupil dětský 
pěvecký soubor s našimi žáky AM 
Gospel v klubu Cooltour v Ostravě. 
Stejně jako minulý rok, tak i letos 
koncertům předcházelo společné 
soustředění celého týmu naší pě-
vecké skupiny. To se uskutečnilo 
během dvou březnových dnů ve 
Smilovicích u Třince. Díky podma-
nivému prostředí a skvělé atmosféře 
během celého pobytu jsme dokázali 
nacvičit další skvělé songy, se kte-
rými jsme měli možnost vystoupit. 
Kromě soustředění se žáci scházeli 
na pravidelných zkouškách v ZŠ 
Chrustova pod vedením paní uči-
telky Dominiky Kosterové. 
Koncerty v Cooltouru byly rozčle-
něny na dva dopolední, které byly 
určeny především pro školy a jeden 
večerní, kterého se účastnili rodiče 

vystupujících dětí a veřejnost. Ovace 
na večerním koncertu nebraly konce, 
proto skupina přidala ještě přídavek 
v podobě písně „Praise His Holy 
Name“, která byla tou pomyslnou 
tečkou za celým, pro děti náročným, 
ale zároveň velice úspěšným, dnem.

S diváky se těšíme opět na viděnou 
a na slyšenou také na Colours of 
Ostrava.

Mgr. Kateřina Niessnerová, 

 Mgr. Dominika Kosterová, 

učitelky ZŠ Chrustova

Úspěchy zpívajících žáků ZŠ Chrustova

ARCELOR MITTAL GOSPEL. Vystoupení dětí ze ZŠ Chrustova. FOTO/ARCHIV

Besídka ke Dni matek

Školní družina ZŠ Bohumínská po-
řádala 9. května v tělocvičně školy 
besídku ke Dni matek. Všechny 
přítomné přivítal ředitel školy 
Mgr. Radek Pollo. V programu se 
střídaly básničky s písničkami, 
děti zahrály dvě pohádky, coun-
try kroužek předvedl vystoupení 

se skladbou Zuzana. Již podruhé 
vystoupil malý kouzelník Jan Goj 
se svými novými triky. Na závěr 
recitovaly všechny děti společně 
báseň a předaly svým maminkám 
a babičkám blahopřání.

Margita Tkáčová, 

ved. vychovatelka ZŠ Bohumínská

BESÍDKA. V tělocvičně ZŠ Bohumínská se konala besídka ke Dni matek.
 FOTO/ARCHIV

Děti z MŠ Koblov a Antošovice 
pod vedením svých učitelek Mar-
tiny Šusterové, Elišky Moskvové 
a Martiny Blahutové, vyrazily na 
„výpravu za hledáním pokladu“ na 
Horní Bečvu.
Jako správní skřítkové měli če-
pičky s rolničkami, které ušila paní 
kuchařka Věra Vlčková. Skřítkové 
Koblováčci zažili báječný a taju-
plný týden plný překvapení, her, zá-
bavy a soutěží. Byli tak zabraní do 
skřítkovských činností, že neměli 
vůbec čas smutnit po maminkách. 
A pro opačný případ – smutné ma-
minky se mohly každý den podívat 
na www.mskomercni.cz, kde byly 
průběžně vkládány fotografie.
Každý skřítek už po celodenním 
výletě na Pustevny ví, kde je so-
cha Radegasta. Průzkumné cesty 
podnikali skřítkové i do blízkého 

okolí a večer jim bylo vždy odmě-
nou dovádění v hotelovém bazénu 
a vířivce. Závěr byl završen ve-
selým karnevalem s diskotékou, 

a nechyběl ani poklad – jak jinak 
než velký a sladký.

Martina Blahutová, 

učitelka MŠ Koblov

Skřítci Koblováčci jeli hledat poklad

KOBLOVÁČCI. Skřítci z Koblova navštívili Pustevny.  FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Ostrav- 
ský malíř Mgr. Antonín Gavlas 
představil ve středu 9. květ-
na svá díla ve Slezskoostrav-
ské galerii.

Výstava s názvem Levitace zahr-
nuje desítky malířových obrazů, 
ale také sochy, keramiku fotogra-
fie či smalty. Dr. Vladimír Šiler 
ve svém úvodním slově k výstavě 
označil Antonína Gavlase za vše-
stranného výtvarníka. „Antonín 
Gavlas si za léta působení v Os-
travě vybudoval to nejlepší, co 
člověk může – dobrou pověst. Jako 
široce uznávaného všestranného 
výtvarníka i jako respektovaného 
manažera umění,“ konstatoval Ši-
ler. „Antonín Gavlas, ač bohém, 
ovládá i pozemská řemesla, kovy 
i hlínu, ba i matematiku či kon-
strukci pecí,“ připomenul Šiler.
Na výstavě je možné mimo jiné 
vidět i obrazy vytvořené tech-
nikou zvaná enkaustika. Což je 
technika práce s voskem. Té se 

u nás a dokonce i ve světě věnuje 
jen několik výtvarníků.
„Když člověk tvoří, pak není dů-
ležité z čeho, ale je důležité co,“ 
odpověděl autor Antonín Gavlas 
na otázku, proč používá ve svém 
díle tolik technik. „Dělám po-
řád jedno téma. Je to něco mezi 
nebem a zemí, levitování mezi 
zemí a kosmem. A jaké technice, 
to je vlastně jedno,“ konstato-
val Gavlas. „Hledám člověka 
v prostoru, který nás obklopuje,“ 
dodal.
Sám Gavlas se při tak rozma-
nité tvorbě musí obklopit mnoha 
věcmi, které k ní potřebuje: Na so-
chy bruskami a rozbrušovačkami 
a diamantovými kotouči, na dřevo 
pilami, kvalitním fotoaparátem 
na fotky, nahřívacími paletami na 
enkaustiku… „No, a na smalty si 
musím někde sehnat smaltovnu,“ 
připouštěl výtvarník, že jeho záběr 
sebou nese značnou náročnost.
Díla na výstavu Levitace ve Slez-
skoostravské galerii připravoval 

Antonín Gavlas celý rok. „Ga-
lerie je opravdu šíleně krásná. 
Před dvěma roky jsem organizo-
val v galerii výstavu starších os-
travských výtvarníků nazvanou 
Ostrava z druhé strany. Je radost 
pracovat v tak nádherném repre-
zentativním prostoru. Posílám 
lidi, ať se do galerie přijdou po-
dívat. Mnozí netuší, že ve Slez-
ské galerie je. Až do ní vstoupí, 
teprve zjistí, jak je krásná,“ pro-
hlásil umělec o prostorách, kde se 
nyní koná jeho výstava. Výstava 
Levitace Antonína Gavlase bude 
otevřena do 17. června.

/jk/

Výtvarník představuje v radniční galerii i obrazy z roztaveného vosku

Levitace Antonína Gavlase

Dvoudenní mezinárodní festival 
moderní křesťanské hudby Slez-
ská lilie se v červnu uskuteční 
v Ostravě.
Hlavní festivalový program odstar-
tuje 9. června ve 14.30 u římsko-
katolické farnosti v městské části 
Ostrava-Kunčičky. V Kunčičkách 
kromě skupin z Velké Británie, 
Polska či Maďarska vystoupí i Bra-
tři Ebenové či Dan Bárta trio. 
„Bratři Ebenové i Dan Bárta si 
v Kunčičkách velmi rádi zahrají,“ 
odpovídá za pořadatele Filip Habr-
man z Diecézní charity ostravsko-

opavské na otázku, jak složité 
bylo známé interprety do Kunči-
ček přilákat. Jen Bratři Ebenové 
se museli u organizátorů Colours 
of Ostrava informovat, zda ne-
vadí, že vystoupí na Slezské Lilii 
v červu, a o měsíc později potom 
na Colours. „Naštěstí to organizá-
torům Colours vůbec nevadilo,“ 
říká Habrman. A dodává, že je rád, 
že i tak známé interprety festival 
Slezská lilie zajímá.
Hudebníci se objeví nejen v Kun-
čičkách, ale taktéž na jiných mís-
tech Ostravy. „Již v dopoledních 

hodinách 9. června se odehraje 
část programu v prostorách Avion 
Shopping Parku, kde bude umís-
těno vedlejší pódium festivalu,“ 
informuje Habrman.
Letos se v Ostravě koná již druhý 
ročník festivalu. „Ze Slezské lilie 
bychom chtěli udělat pravidelnou 
každoroční akci a do Kunčiček zvát 
kvalitní interprety,“ říká o plánech 
pořadatelů Habrnal. Přesný pro-
gram je na www.slezskalilie.cz. 
Projekt podporuje i městský obvod 
Slezská Ostrava.

Slezská lilie i s Bratry Ebeny

LEVITACE. Výtvarník mnoha technik Antonín Gavlas vystavuje ve Slezskoost-
ravské galerii. FOTO/JAN KRÁL

Pozvánka na koncert
Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje 27. června 
koncertem „KDE ŽIJE NEVY-
ZPÍVANÁ KRÁSA...“ 
Literárně-hudební pořad z díla 
Petra Bezruče vzdává hold krá-
sám Lašska a Těšínského Slez-
ska. Vybrané básně Petra Bezruče 
střídají hudební intermezza, která 
sestávají z improvizací na laš-
ská a slezská lidová témata, ale 
i z krátkých kompozic skladatelů, 
kteří se lašským a slezským folk-
lorem, jakož i poezií Petra Bez-
ruče, nechali inspirovat. Program 
neklade důraz na sociální prvky 
Bezručova díla, ale akcentuje pře-
devším básníkův vztah k přírodě 
a jeho lásku k lidem v kraji pod 
Beskydami…
V pořadu vystoupí Alfred Strej-
ček, Jan Rokyta a Jan Rokyta ml. 
Vstupenky za 100 Kč budou 
v prodeji od 13. června 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 do 16 
hodin. Případné dotazy vám zod-
povíme na tel. 599 410 426 nebo 
599 410 081.

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava,

pod záštitou starosty a za podpory
statutárního města Ostravy

nevyzpívanákrása…
Kde žijeKde žijenevyzpívanákrása…

Slezskoostravská radnice
27. června 2012 v 19.00 hodin

Slezskoostravská radnice
27. června 2012 v 19.00 hodin

Červen v knihovnách
HLAdnOVSKÁ 49, MuGLInOV
Čtvero ročních období – soutěže, kvízy, výtvarné dílny
Červen – Junior kviz – zábavné kvizy pro děti, celý měsíc během půjčování
Pátek svátek – slavíme den dětí – soutěže, zábava, malování na chodník, pátek 1. 6. od 13.00 do 15.00 hodin
Literární olympijské hry 2012 – zábavný test s literární tematikou, celý měsíc během půjčování
LOH 2012 – Skok do dálky – výtvarná dílna; vyrábíme papírové žabky, pondělí 4. 6. od 14.00 do 15.30 hodin
LOH 2012 – Jarní báseň – probuď v sobě múzu a napiš krátkou básničku o jaru, celý měsíc během půjčování

Projekt LOH 2012 je financován v rámci dotace statutárního města 
Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava

Třetí galaxie – setkání klubu čtenářů – příznivců knihovny, čtení a poznávání – nejen nad knižními novinkami, 
středa 6. 6. od 9.00 hodin
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti, předškolního věku a jejich rodiče, pondělí 25. 6. 
od 15.00 během půjčování
Zvířata a my – výstava fotografií, 1. 6. 2012–30. 7. 2012, během půjčování
Literární výročí – výstavka, nabídka knih autorek: Martiny Kopřivové, Ireny Fuchsové, celý měsíc během 
půjčování
Prázdninová půjčovní doba (od 1. července do 31. srpna 2012): Pondělí 9.00–12.00, 13.00–18.00 hodin
 Úterý, Pátek 9.00–12.00, 13.00–15.00 hodin
 Čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–16.00 hodin

VRBICKÁ 133, HEŘMAnICE
Prázdninová půjčovní doba (od 1. července do 31. srpna 2012): Úterý 8.00–11.30, 12.00–16.00 hodin 

Co je enkaustika?
Enkaustika je jednou z nejstarších malířských technik, užívaná ve Starém Egyptě a posléze v antickém Řecku 
a v Římě. Odtud také pochází její název. „Enkausis“ znamená vypalování, jde tedy o vypalovanou voskovou 
malbu. Enkaustická barva vzniká ze směsi roztaveného vosku, pryskyřic, barevných pigmentů a dalších přísad, 
které se zatepla nanáší na podklad a poté se znovu tepelně zpracovávají a vypalují. Vysoký obsah včelího vosku, 
který je chemicky inertní látkou, zaručuje, že se enkaustická malba po staletí i tisíciletí nemění a zachovává si 
svoji původní barevnou svěžest.

V neděli 17. června přijde do kos-
tela sv. Františka a Viktora v Hru-
šově zazpívat hrušovská rodačka 
Marie Rottrová. Koncert začíná 
v 16 hodin. 
Vstupné na koncert s názvem 
Rodnému Hrušovu bude ve výši 

490,- Kč. Vstupenky lze zakou-
pit každou neděli od 9.30 hodin 
přímo v prostorách kostela. Výtě-
žek z koncertu je určen právě na 
opravu hrušovského kostela.
„Koncert v prostorách novogo-
tického kostela, který je kulturní 

památkou, bude jistě nejen veli-
kým uměleckým, ale také lidským 
zážitkem s dobrou vůlí pomoci 
tam, kde je to zapotřebí,“ říká za 
organizátory koncertu Miriam 
Prokešová.

/red/

Marie Rottrová rodnému Hrušovu

1.–2. 6. 2012 „Kajdeš nAnOVO 2012“ – žákovská přehlídka 
divadelních souborů s workshopem

2. 6. 2012  Vystoupení Mažoretek SVČ v Antošovicích 
v Hasičské zbrojnici (Den dětí)

6. 6. 2012  Jak ten čas běží – akademie SVČ „Na plovárně“. 
 Akci finančně podporuje Statutární město Ostrava
8. 6. 2012  dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů – „Putování vesmírem“
9. 6. 2012  Toulky Ostravou aneb co ještě neznáme
12. 6. 2012  dětiáda pro MŠ a Šd – „Čarodějnická olympiáda“
13. 6. 2012  Šachový turnaj
14. 6. 2012  Kouzelné hůlky – přehlídka mažoretek SVČ
15. 6. 2012  Pane, pojďte si hrát – „Kdo to straší ve věži“
19. 6. 2012  „Skoč a plav“ – dopoledne pro ZŠ a odpoledne pro veřej-

nost. Akci finančně podporuje MO Mor. Ostrava a Přívoz
23. 6. 2012  den Policie ČR (Slezskoostravský hrad)
27. 6. 2012  Rozloučení se školním rokem na Dopravím hřišti
30. 6. 2012  Oslavy 20. výročí založení Městské policie
Bližší informace na www.svcoo.cz.

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava

SLEZSKÁ OSTRAVA
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OZO Ostrava nabízí nejen firmám, 
ale i občanům prodej kompostu 
a zeminového substrátu, které vy-
rábí ve své kompostárně. Prodej 
probíhá přímo v areálu kompostárny 
v Ostravě-Hrušově a ve vybraných 
sběrných dvorech. V případě zá-
jmu zajišťuje také jejich přepravu 
na místo určení zájemce. OZO Os-
trava připravilo i pro tento rok pro 
občany mimořádné slevy.

S příchodem jara se řada lidí pouští 
do úpravy svých zahrad, města 
a obce zkrášlují veřejné zelené plo-
chy a stavebníci provádějí úpravu 
terénu kolem nově vybudovaných 
staveb. K tomu jim může dobře 
posloužit kvalitní a cenově vý-
hodný kompost nebo namíchaný 
zeminový substrát od ostravské 
společnosti OZO Ostrava. Ta na-
bízí již druhým rokem všem zájem-
cům z řad firem i občanů prodej 
kompostu KOMPOZO I. a sub-
strátu ZEMINOVÝ SUBSTRÁT 
I. Oba výrobky produkuje ve své 

kompostárně v Ostravě-Hrušově ze 
zeleně (trávy, listí, ovoce, zeleniny, 
rozdrcených větví či pilin), kterou 
společnost sváží od občanů nebo 
občané sami odevzdávají přímo ve 
sběrných dvorech společnosti, ale 
i z rostlinných materiálů, které do-
dávají firmy zabývající se údržbou 
zeleně. Tyto výrobky jsou vyráběny 
dle platných norem a předpisů a je-
jich kvalita je zaručena certifiká-
tem Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby v Praze. 
„V případě zájmu o větší množství 
kompostu či zeminového substrátu 
se zákazníci mohou obrátit přímo 
na naši kompostárnu v Ostravě-
Hrušově, kde je zajištěna i nakládka 
výrobků. V případě zájmu si mo-
hou zákazníci u nás také objednat 
dodávku kompostu či zeminového 
substrátu přímo na místo určení,“ 
říká tisková mluvčí OZO Ostrava 
Vladimíra Karasová.
Menší množství kompostu či zemi-
nového substrátu je pak především 
pro občany ke koupi v ostravských 

sběrných dvorech v  Kunčicích, 
Přívoze, Slezské Ostravě, Porubě 
či Polance nad Odrou, a to v prů-
běhu provozní doby jednotlivých 
sběrných dvorů. Zájemci o tyto 
výrobky si zde do vlastních přive-
zených pytlů nebo do přívěsného 
vozíku sami naloží pod dohledem 
obsluhy sběrného dvora požado-
vané množství výrobku.
Aby OZO Ostrava podpořilo prodej 
těchto svých výrobků, připravilo 
i pro tento rok mimořádné slevy 
pro všechny občany, kteří mu po-
skytují vstupní materiál pro jejich 
výrobu – tedy trávu či listí ze za-
hrádek. „Připravili jsme pro občany 
slevové kupony na desetiprocentní 
slevu, a to jednak pro ty, kteří v na-
šich sběrných dvorech v Ostravě 
odevzdávají zeleň, ale i pro ty, kteří 
si objednali hnědou popelnici na 
zeleň a její pravidelné vyvážení. 
Těm pak budou slevové kupony 
doručeny spolu s fakturou za první 
fakturační období,“ dodává na zá-
věr Vladimíra Karasová.

HEŘMANICE/Kynologové 
pořádali v Heřmanicích prv-
ní ročník soutěže psích zá-
chranářů a obránců.

„Podobných soutěží je velmi málo. 
Závod zaměřený na záchranu 
i obranu je snad navíc první v his-
torii,“ řekl organizátory ZKO Mug-
linov slezskoostravský zastupitel 
Petr Svačinka.
Na cvičiště v Heřmanicích se sjeli 
v sobotu 19. května kynologové 
z celé republiky, ale i blízkého za-
hraničí. Anna Hermińska dorazila 
ze svojí border kolií z Polska. „O zá-
vodech jsem se dozvěděla díky zná-
mým. U nás moc záchranářských 

závodů není a v Heřmanicích se mi 
velmi líbí,“ svěřila se chovatelka. 
Proč se rozhodla zrovna pro border 
kolie? „Dřív jsem měla belgického 
ovčáka i staffordského teriéra. Ale 
boarder kolie, to je univerzální, 
pracovité plemeno. Navíc pes není 
nijak velký, prostě akorát,“ hodno-
tila Anna Hermińska svoji oblíbe-
nou rasu.

Závod i na haldě
V úvodu všechny soutěžící pozdra-
vil starosta Slezské Ostravy Ing. 
Antonín Maštalíř. „Můj pes by tady 
určitě nevyhrál,“ oznámil starosta 
před nastoupeným kynologům. 
„Chovám dobrmana, ale nechodím 

s ním pravidelně na výcvik tak, 
abych s ním mohl soutěžit,“ vy-
světlil starosta Maštalíř, kterého 
kynologové jmenovali i ředite-
lem závodu. Pro první tři výherce 
v obou posuzovaných kategorií 
nechal zhotovit šest speciálních 
pohárů se znaky Slezské Ostravy. 
„Velmi oceňuji práci místních ky-
nologů. Mají zde velmi pěkný areál. 
Do budoucna bychom jim rádi po-
mohli s terénními úpravami, které 
areál ještě vylepší,“ konstatoval 
Antonín Maštalíř.
Areál mezi heřmanickými fin-
skými domky si pochvaloval i sou-
těžící policista z Nového Jičína 
Robert Houdek. „Vypadá to tu 
velmi dobře,“ řekl muž, který se 
svým německým ovčákem Adirem 
jezdí na různé závody velmi často. 
S Adirem jsme už vyhráli obranář-
ský závod primátora města Haví-
řova nebo obranářský speciál ve 
Studénce,“ řekl Houdek, který se 
dle svých slov věnuje psům „celý 
život“.
Kynologové se svými psy nezávo-
dili jen na cvičišti, ale také na ne-
daleké haldě za věznicí Heřmanice, 
kde psi ukázali, jak umí vyhledávat 
zraněné osoby a kynologové zase, 
jak umí zraněné ošetřit.
„Všechno dopadlo perfektně. Ur-
čitě bude i další ročník,“ řekl za 
organizátory Petr Svačinka. To si 
myslí i starosta Antonín Maštalíř: 
„Doufám, že se ze závodu stane 
pravidelná akce. Každý určitě rád 
předvede, co jeho čtyřnohý společ-
ník všechno dokáže.“

První ženy
Na závodě nechyběli ani diváci. 
Sledovat závody přišel i Slavomír 
Novák z Heřmanic. Je řadovým 
členem ZKO Muglinov a na cvi-
čiště chodí pravidelně se svým 
německým ovčákem Zarou. „Sna-
žíme se areál udržovat, jak to jen 
jde. Stříháme trávník, natíráme 
plot, opravujeme chatku. Prostě 
kdo může, pracuje,“ popisoval 
Novák, který si pochvaloval, že 
zatímco v mnoha kynologických 

organizacích se stále více sklo-
ňuje slovo peníze, v Heřmanicích 
jsou vztahy spíše o přátelství. „Jak 
doma vezmu věci na výcvik, Zara 
už pozná, že jdeme na cvičiště 
a těší se. I pro toho psa je cvičení 
tady radost,“ řekl Novák.
Na závěr akce rozdal starosta 
Antonín Maštalíř úspěšným ky-
nologům všech šest připravených 
pohárů. V obou kategoriích se 
staly vítězkami ženy. V záchra-
nářských pracích zvítězila Na-
děžda Kramolišová z Městské 
policie Ostrava, v obranářství zase 
Kateřina Matějašková z Městské 
policie Havířov.

Diplom dostal od organizátorů 
i starosta Antonín Maštalíř. „Di-
plom je poděkováním za vstříc-
nost,“ vysvětlil kynolog Petr 
Svačinka /jk/

Šest pohárů se znakem Slezské Ostravy má své první majitele

Kynologové soutěžili o pohár starosty

POHÁR STAROSTY. Starosta Antonín Maštalíř předává pohár Naděždě Kra-
molišové. FOTO/MARCELA BLAHUTOVÁ

OZO Ostrava nabízí kompost

VÍTĚZKY. Naděžda Kramolišová a její fenka belgického ovčáka Freya.
 FOTO/MARCELA BLAHUTOVÁ

ŠESTICE. Vítězové dostali poháry se 
znaky Slezské Ostravy
 FOTO/JAN KRÁL

Agresivní muž skončil s pou-
ty na rukou
Dne 22. dubna zasahovali stráž-
níci městské policie v bytě v Os-
travě-Heřmanicích, kde muž 
fyzicky napadl svou družku. 
Opilý 38letý muž nejprve demo-
loval zařízení bytu, a když zaú-
točil na svou 37letou přítelkyni, 
vrhl se na něj 15letý syn napa-
dené ženy spolu se svým 18letým 
kamarádem. Mladíci útočníka 
doslova zalehli a snažili se mu 
tak zabránit v dalších agresivních 
projevech. Mezitím na místo do-
razili strážníci a opilého agresiv-
ního muže, který neustále všem 
vyhrožoval a nadával, zpacifi-
kovali nasazením pout. Přestože 
nebyl nikdo z přítomných vidi-
telně zraněn, strážníci nabídli 

přivolání lékaře. To však všichni 
odmítli. Strážníci na místo přivo-
lali Policii ČR.

Zapomenutý balík na zastávce
Mnohdy i obyčejnou nenápadnou 
pomoc poskytují strážníci měst-
ské policie občanům. Jako dne 
18. dubna, kdy na tísňovou linku 
městské policie zavolal mladý 
muž. V Ostravě-Heřmanicích 
na zastávce MHD zapomněl na 
lavičce balík. Při čekání na spoj 
si ho odložil a pak nastoupil do 
trolejbusu a na balík zapomněl. 
Vzpomněl si až po ujetí několika 
zastávek. Na místo hned vyrazila 
nejbližší hlídka. A měla štěstí, 
balík na lavičce našla, celý a ne-
poškozený. Balík se vrátil šťast-
nému majiteli. 

Městská policie Ostrava
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5) Z celé řady komunikačních spojů, mostů, nadjezdů a podobných zařízení jich na Ostravsku po ústupu německé ar-
mády v květnu roku 1945 zůstalo jen velmi málo nepoškozených. Prioritu měly u destrukčních oddílů především mosty. 
Několik z nich se podařilo zachránit. Nejznámější jsou události kolem zachráněného mostu přes řeku Ostravici, dnes 
známého jako Most Miloše Sýkory. Jen málokdo je však obeznámen se vzrušujícími okolnostmi, za jakých byl zachráněn 
železniční most u Hrušova na trati Ostrava-Bohumín. Dle pamětníků se o záchranu tohoto přičinil mladý havíř hrušov-
ské šachty Andělín Šusták. Ten, dle svědectví, v pondělí 30. dubna 1945 večer, kdy v sousedním Přívoze byla již sovětské 
vojska, ale v samotném Hrušově byli ještě Němci, s nasazením života se přiblížil k železničnímu mostu z úkrytu domu 
v jeho blízkosti a přerušil drát k náložím. Německá hlídka však poruchu brzy zpozorovala a přerušené spojení k náložím 
obnovila. Andělín Šusták toto vše z úkrytu tajně pozoroval a v příhodném okamžiku opakovaně spojení k náložím přetrhl. 
Mezitím do Hrušova dorazila předsunutá sovětská hlídka z nedaleké koksovny František. Havíři z hrušovské šachty 
upozornili na hlídkující německé vojáky u železničního mostu a sovětští vojáci se okamžitě vydali po obou stranách 
trati k mostu a nepřetržitou střelbou Němce zahnali. Nedbaje na dosud probíhající boje se Andělín Šusták asi o páté 
hodině ranní vrátil znovu k náložím pod mostem a postupně je odstraňoval. Za košili a v kapsách postupně přenášel 
nebezpečnou třaskavinu do bytu závodního Ing. Gurného. Mladý havíř z Hrušova se tak zasloužil o záchranu tohoto dů-

ležitého komunikačního spojení mezi 
Ostravou a Bohumínem.
Pohlednice pořízena ze svahu haldy 
dolu František, dnes důl Odra, byla 
vydána  koncem  50.  let  20.století 
pod  názvem: Důl  Stachanov,  dříve 
důl Hubert. Rozsáhlému areálu dolu 
dominuje těžní věž, úplně vpravo je 
patrný  objekt  patřící  k  továrně  na 
výrobu  kameninového  zboží.  Oba 
objekty  dnes  již  neexistují.  V  po-
předí  přes  řeku Ostravici  je  želez-
niční most s tratí Ostrava-Bohumín. 
Tento most  byl  funkční  až  do  roku 
1995,  kdy  byl  definitivně  sundán. 
V jeho bezprostřední blízkosti vznikl 
v  letech  1984–87 most  nový,  který 
slouží svému účelu dodnes.

4) Tento snímek pochází ze soukro-
mého alba dosud neuveřejněných fo-
tografií, které vznikly bezprostředně 
po  leteckém  náletu  na  Ostravu 
v srpnu roku 1944. Jsou vzácné, pro-
tože se k nim nedochovaly negativy. 
Záběr  byl  pořízen  krátce  poté,  co 
se  nechtěným  cílem  bombardování 
stala slezskoostravská firma konce-
sovaného  elektrotechnika Oldřicha 
Skotnicy,  což  dokládá  i  reproduk-
tror Rádio Skotnica na stěně poško-
zeného objektu. Tento závod známý 
nejen na Slezské Ostravě byl vyhle-
dávaný i v širším okolí. Byla to reno-
movaná  odborná  firma  na  opravu 
elektronických  strojů  a  přístrojů 
a také radiozávod specializovaný na 
zvuková a zesílovací zařízení použí-
vaných zejména v biografech.

3) V soutěži na řešení Památníku Osvobození, který je někdy označován 
i  jako  Památník  osvoboditelům Ostravy,  porota  vybrala  k  realizaci  ná-
vrh  akd.  sochaře  Augustina  Handzla,  ostravského  rodáka  a  žáka  prof. 
Drahoňovského.  Součástí  řešení  bylo  také  jeho  důstojné  umístění  a  tak 
realizované  dílo  vzniklo  ve  spolupráci  sochaře  s  architektem  Friedlem 
v Handzlově ateliéru v Třebovicích. Společné dílo obou autorů bylo do-
končeno v roce 1946 a realizováno u vchodu do Komeského sadů při mostě 
přes Ostravici. Památník, jehož podstavec, na kterém je umístěn tank má 
tvar  komolého  jehlanu  se  zešikmeným  tvarem soklu,  na  svém původním 
místě setrval třicet let, tj. až do dubna 1980, kdy byl přesunut na stávající 
místo u Sýkorova mostu. Tank T-34 č.051 se tak znovu dostal do blízkosti 
místa, kde v roce 1945 skončila jeho válečná pouť. Přiložená pohlednice 
z počátku 60. let 20. století je pro slezskoostravské občany dokumentárně 
zajímavá tím, že je na ni zobrazena i část starší, dnes již neexistující zá-
stavby Slezské Ostravy před obdobím převratných změn, které zanedlouho 
nastaly. V popředí je most Pionýrů z roku 1959, později zničený výbuchem 
a znovu obnovený. Snímku dominuje úplně vpravo tzv. Špačkova vila, vlevo 
za propagačními plakáty u Bohumíské ulice je patrné dosud nezastavěné 
rumiště bývalé firmy na opravu elektrických přístrojů Oldřicha Skotnicy. 
Souvislá řada patrových domů ukončených v levé části snímku přízemními 
domky kolonie na Jaklovci se nachází již u Michálkovické ulice. Nad nimi 
je  sotva  viditelná  střecha  školy  na Zámostí. Blok  nad  školou,  stojící  po 
obou stranách ulice Petra Bezruče, dnes U staré elektrárny, je místem, kde 
se narodil  spisovatel Ota Filip. Na horizontu dominuje pohlednicovému 
záběru vodárenská věž na Hladnově.

2) Vyhořelý  tank T-34 č. 051 darovala sovětská armáda městu Ostrava, 
které již v srpnu roku 1945 vyhlásilo soutěž na architektonické řešení po-
mníku. Do  uzavření  soutěže  byl  tank  dočasně  umístěn  na  náměstí  před 
Novou radnicí. Korpus tanku stál přibližně v místech, kde se dnes nachází 
kašna s bronzovou sochou Ikara, kterou vytvořil v letech 1998/99 sochař 
František  Štorek.  Tank  byl  volně  přístupný  a  tudíž  i  středem objevných 
exkurzí ostravských občanů. Na snímku je tank součástí Památníku Osvo-
bození u vchodu do Komenského sadů.

Z historie je známo, že vojska 4. ukrajinského frontu se přiblížila v po-
sledních dubnových dnech k Ostravě. Němci houževnatě bránili pří-
stupové cesty k této důležité průmyslové základně, která zásobovala 
německou armádu válečným materiálem. Sovětské jednotky překročily 
řeku Odru a zmocnily se 30. dubna 1945 města. Boje o Ostravu se zúčast-
nily i jednotky 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, které téhož dne 
vstoupily i na území Slezské Ostravy. Tyto pohlednice vznikly relativně 
nedávno, proměnlivá relativita času z nich vak učinila součást historie 
již dnes.

Osudy tanku T-34 č.051 a zapomenuté hrdinství 

1) Dnešní Sýkorův most byl jediným, který Němci při svém ústupu podminovali, ale nestačili zničit. Tank typu T34, 
který byl součástí 3. praporu 1. čs. tankové brigády, se sice přes most na Slezskou Ostravu dostal, ale hned za ním 
byl vyřazen z dalších bojů zásahem z pancéřové pěsti. Tato pohlednice z druhé poloviny šedesátých let 20. století, 
zachycuje most pojmenovaný po Miloši Sýkorovi, který měl za úkol přestřihnout dráty vedoucí k náložím pod mos-
tem. V popředí je patrný jeho pomník, který byl odhalen v roce 1965. Autorem je sochař Konrád Babraj, podstavec 
a úpravu prostranství navrhl Ing. architekt M. Bartoň. 

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil Česlav 

Piętoň. Fotografie osobní archiv Česlava Piętoně. 
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pro občany

Pedikúra-Manikúra Modrý • 
Pavilón. Chittussiho 9, Sl. 
Ostrava, tel. 731 414 439
Výkup aut• , peníze ihned 
na ruku, tel.: 604 118 269 
Vykoupím především Š-Feli-
cie, Fabie, Octavie, ale i jiné 
značky.

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 červnu 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. června 2012

www.slezskaostrava.cz, 
www.slezskaostrava.tv

Inzerce

  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

.

Základní škola Ostrava-Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72/1082 
oznamuje, že multifunkční hřiště 
v areálu školy je otevřeno a veřej-
nost jej může využívat zdarma. 
Zájemci se mohou objednávat na 
tel. č. 724 333 066, 596 241 739. 
Využití: malá kopaná, odbíjená, 
tenis, házená, nohejbal.

Den
Slezské

MĚSTSKÝ OBVOD 
SLEZSKÁ OSTRAVA 
DĚKUJE SPONZORŮM 
ZA PODPORU AKCE

Hlavní partner akce:
ArcelorMittal Ostrava a.s.

Další partneři:
ATOS - 6, spol. s r. o., stavebně projektová kancelář
BYSTROŇ - zateplení a.s.
CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
COPY STAR, s.r.o.
Dobré stavby, s.r.o.
EKOFAS spol. s r.o.
ELIN servis s.r.o.   
ISORA, a.s.  
Jan Tomický 
Jiří Barč
JOROS s.r.o.
MeŠ - STAVBY s.r.o.
MS architektura a design s.r.o. 
SATUM CZECH s.r.o.
SKATYL, spol. s r. o.   
SPAN s. r. o.
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavební a rozvojová s.r.o.
Stavos Stavba a.s.
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
TEMAR spol. s r.o.
VAE THERM, spol. s r.o.
VOTEK Slezská s.r.o.

ALEŠ BRICHTA BAND

SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY

VILÉM ČOK & BYPASS 
SEGMENT  DOGA  TANJA
ASGAIA   SILENT HILL   TOM GROHREGIN
THE PLACES   KAPRIOLA   VSPH FESTIVALEM PROVÁZÍ 

RUDA Z OSTRAVYMOTOCYKLOVÁ KASKADÉRSKÁ SHOw
Dětský
koutek

2 scény
open air

SLEZSKOOSTRAVSKÝ
HRAD 11:30 – 23:0025.8.2012

www.kpso.cz

vstupenky
 tel.: 224 091 439

předprodej 200 Kč
na místě 300 Kč

Rock-Fest

Zahrádkáři Muglinov přejí p. Ja-
romíru Janštovi k jeho životnímu 
jubileu 80. let za dlouholetou 
obětavou práci dlouhá léta, zdra-
ví a životní pohodu.

Blahopřání


