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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

SLEZKÁ OSTRAVA/Zcela 
mimořádné svatby se usku-
tečnily v měsíci červnu na 
slezskoostravské radnici.

Ta první, která se konala v sobotu 9. 
června, byla svatbou diamantovou. 
Manželé Marie a Josef Klimešovi 
ze Slezské Ostravy spolu oslavili 
šedesát let společného života. „Pro 
manžele Klimešovy je to skutečně 
mimořádná událost,“ řekl starosta 
Ing. Antonín Maštalíř. Manželé 

Klimešovi obnovili před starostou 
Maštalířem na slezskoostravské 
radnici svůj manželský slib.
Oba manželé pocházejí z jižní Mo-

ravy, kde vyrůstali a chodili do 
školy. Josef se v roce 1941 vyučil 
stolařem a Marie v roce 1948 dám-
skou krejčovou. Dne 7.června 1952 
se vzali v obci, kde tehdy žili, jiho-
moravských Vranovicích. V roce 
1959 odešel Josef za prací do Os-
travy, kde pracoval jako horník na 

Dole Rudý říjen. V roce 1963 se za 
ním odstěhovala celá rodina. Od té 
doby žijí na Slezské Ostravě.
Starosta Maštalíř se své řeči při-
pomenul, že Josefa Klimeše i jeho 
ženu zná jako vyhlášené včelaře. 
„Manželé odvedli mnoho práce 
jako funkcionáři ve včelařské orga-
nizaci, kde oba získali vysoké oce-
nění Svazu včelařů,“ konstatoval 
starosta. Vzpomínal, jak dříve pra-
coval ve spotřebním družstvu Bu-
doucnost, kam právě Josef Klimeš 
dodával svůj med. „Pan Klimeš je 
mezi ostravskými včelaři pojmem,“ 
zdůraznil Antonín Maštalíř.
Manželům starosta daroval ob-
raz s motivem Sýkorova mostu 
a Slezské Ostravy, dále pak knihu 
o historii slezskoostravské radnice 
a knihu o historii dobývání uhlí 
na Ostravsku, kterou vydala Na-
dace Landek. „Tuto speciální knihu 
mám právě pro vás, protože jste 
býval havíř,“ řekl Antonín Maštalíř 
Josefu Klimešovi. 
„Knihy si dáme do knihovny, ob-
raz pověsíme v obývacím pokoji,“ 
plánoval Josef Klimeš, co manželé 
provedou s obdrženými dárky. 
Josef Klimeš vzpomínal, co ho 
v mládí přivedlo do Slezské Os-
travy: „Ve Vranovicích mi říkali, 
když tu nejsi spokojen, běž do 

„havírně.“ A já jsem tedy šel. Do-
stal jsem byt, byl jsem celý život 
na Slezské velice spokojen. Ko-
nečně jsem měl čas i dostatek fi-
nancí, abych si mohl pořídit včely. 
Chovám je od roku 1964 stále,“ 
vyprávěl Josef Klimeš o tom, že 
odchodu z jihu Moravy na sever 
do Slezska nikdy nelitoval. 
Josefu Klimešovi je osmdesát osm 
let, jeho paní je o čtyři roky mladší. 
Manželům Klimešovým se naro-
dily čtyři děti: syn Josef a dcery 
Jarmila, Marie a Pavla. Nyní 
už mají Klimešovi osm vnoučat 
a čtyři pravnoučata. I s početnou 

rodinou oslavili manželé svatbu ve 
Slezské Ostravě v restauraci a pak 
ještě doma. „Když se dva mají 
rádi, vydrží spolu bez problémů,“ 
prozradil Josef Klimeš recept na 
šťastné a dlouholeté manželství.

Zlatí. Františka a Josef Fuksovi
V sobotu 16. června obnovili svůj 
manželský slib na slezskoostravské 
radnici manželé Františka a Josef 
Fuksovi ze Slezské Ostravy. Zlatou 
svatbou tak oslavili padesátileté 
manželství. Vzali se v roce 1962 na 
tehdejším Národním výboru v Os-
travě Porubě.

„Mám za sebou také několik let 
manželství, a proto vím, že to ne-
může být pořád idylka, která se 
obejde bez hádek, sporů kolem 
výchovy dětí, občasné tiché do-
mácnosti a podobných radostí,“ 
řekl slavícím manželům zastupitel 
MUDr. Marian Starý, před kterým 
Františka a Josef Fuksovi svůj slib 
obnovili.
„Celý život jste poctivě pracovali. 
Paní Františka jako kuchařka v re-
stauraci, ve školce a v nemocnici, 
pan Josef pracoval celý život jako 
horník,“ doplnil Marian Starý.
„Už moje babička říkávala, není 
kostelíčka, kde by nebylo kázá-
níčka,“ vysvětlovala recept na 
dlouhé manželství Františka Fuk-
sová. „Mít toleranci a mít rád,“ do-
dala pak ještě. To Josef Fuksa řekl, 
že je zapotřebí vydržet a odpustit. 
I Josef Fuksa, stejně jako „diaman-
tový manžel“ Josef Klimeš pracoval 
na Dole Rudý říjen v Heřmanicích. 
Celkem tři desítky let. Prvních de-
vatenáct let fáral, později pracoval 
na povrchu. Nyní se zaměstnává 
chovem domácích zvířat a ve také 
ve své dílně dlouhé hodiny pracuje 
se dřevem.
To kuchařka v důchodě Františka 
Fuksová stále ráda vaří a neustále 
zkouší nějaké nové recepty.
Manželé spolu vychovali dva syny, 
dnes se těší z vnoučat.
„Je to určitě obdivuhodné,“ řekl 
o tak dlouhém manželství Ma-
rian Starý, který popřál manželům 
mnoho štěstí a zdraví do dalších 
společných let. /jk/ 

Slezskoostravská radnice. Místo i pro mimořádné svatby po letech
Diamantoví a zlatí manželé

V soutěži o nejlepší polévku zvítězila Slezská
Tým starosty a senátora Ing. An-
tonína Maštalíře zvítězil v soutěži 
o nejlepší polévku, kterou vyhlásila 
Armáda spásy. Soutěž se konala 19. 
června v Centru sociálních služeb 
pro ženy a matky s dětmi. Ve vaření 
soutěžily týmy Magistrátu města 
Ostravy, krajského úřadu, starostové 
některých městských obvodů, Na-
dace OKD i kuchyň Armády spásy. 
Porotu tvořili odborníci, kterými 
jsou kuchaři ostravských hotelů. „Ar-
máda spásy chce tímto netradičním 
způsobem představit svou práci, pro 
kterou je polévka symbolem pomoci 
potřebným,“ říká Bc. Alena Válková 
z Armády spásy.
První cenou byl dort a také putovní 
kuchařská vařečka. Obě ceny zís-
kali zástupci Slezské Ostravy. „Že 
vyhrajeme obě ceny, to mě opravdu 
nenapadlo,“ komentoval hned dvoj-
násobné vítězství starosta Maštalíř. 
V týmu měl ještě radního Petra Ze-
zulčíka a kuchaře Karla Drápala, 

jednoho z organizátorů soutěže 
o nejlepší slezský bigos, která se kaž-
doročně koná na Dni Slezské.
„Na návrh Karla Drápala jsme vařili 
polévku nazvanou Kozí brada. Jde 
o tradiční polévku z havířské kolonie 
ze Slezské Ostravy,“ popisuje cestu 
k vítězství starosta Maštalíř. „Zá-
kladem je zelí strouhané na trojúhel-
níčky, takže vypadá jako kozí brada. 
K zelí se pak ještě přidávají bram-
bory a klobása,“ doplňuje starosta. 
Výsledkem vaření každého týmu byl 
desetilitrový hrnec plný polévky. „Za 
týmem ze Slezské Ostravy se umís-
tila Nadace OKD s Nadační grochu-
lou a tým Armády spásy z Krnova se 
Cvilínskou zelňačkou,“ říká o dalším 
pořadí Alena Válková. „ Soutěž je 
velice povedená. Navíc jsme se s dal-
šími účastníky soutěže domluvili, že 
přijdeme letos 23. prosince rozlévat 
polévku na Masarykovo náměstí,“ 
říká starosta Maštalíř.
 /jk/

DIAMANTOVÍ. Manželé Marie a Josef Klimešovi se starostou Ing. Antoní-
nem Maštalířem. FOTO/JAN KRÁL

ZLATÍ. Manželům Františce a Josefovi Fuksovým gratuluje MUDr. Marian 
Starý. FOTO/JAN KRÁL

VÍTĚZOVÉ. Tým ze Slezské Ostravy s cenou za nejlepší polévku. Zprava Ing. 
Antonín Maštalíř, Petr Zezulčík, Karel Drápal. FOTO/ROSTISLAV CZEKAJ

OSLAVY. Šedesát let manželství si manželé Klimešovi připomněli na slez-
skoostravské radnici.  FOTO/JAN KRÁL

OBŘAD. Na slezskoostravskou radnici přišli manželé Fuksovi obnovit man-
želský slib. Ten si dali v roce 1962. FOTO/JAN KRÁL
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HEŘMANICE/Děti ze ZŠ 
Pěší a MŠ Na Liščině zaplni-
ly v pátek 1. června cvičiště 
kynologů v Heřmanicích.

Již poněkolikáté se zde konala oslava 
Mezinárodního dne dětí. „Chodíme 
sem prakticky každý rok. Den dětí 
zde má dlouhodobou tradici a se 
všemi je výborná spolupráce,“ po-
chvalovaly si učitelky ze ZŠ Pěší 
Dana Golatová a Miroslava Faldy-
nová, které přivedly žákyně a žáky 
první a páté třídy. 
Pro děti organizátoři připravili nej-
různější soutěžní disciplíny jako há-
zení kruhem na terč nebo jízdu na 
umělohmotných motorkách. Dobrou 
náladu kazilo počasí. Od rána pršelo, 
během dne však alespoň déšť ustal. 
„Počasí na prvního června málokdy 
vyjde, většinou bývá škaredě,“ po-
stěžovaly si učitelky. Lucii ani její 
kamarádce Patricii z páté třídy ZŠ 
Pěší však počasí nevadilo. „Je to 

tady moc hezké, těšila jsme se na to, 
co nás tady čeká,“ svěřila se Lucie. 
„Myslím, že letos jsou oslavy lepší, 
loni pršelo pořád,“ vzpomínala její 
kamarádka Patricie.

Oslavy dětského dne navštívil i sta-
rosta Ing. Antonín Maštalíř s radní 
MVDr. Barborou Jelonkovou. „Po-
časí se naštěstí uklidnilo, takže se 
děti mohou vydovádět,“ konstatoval 

starosta. „Den dětí v Heřmanicích 
pořádá každoročně klub KSČM. 
Je tady moc pěkný areál a je moc 
dobře, že se ukázalo, že cvičiště ne-
musí sloužit jen k výcviku psů, ale 
mohou se zde konat i atrakce pro 
děti,“ dodal starosta.
Spolu s Barborou Jelonkovou pak 
dětem rozdávali spousty připra-
vených drobností. Pexesa, omalo-
vánky či různé sladkosti.
„Pro děti jsme zde připravili cel-
kem sedm atrakcí, akci pořádáme 
už po šesté,“ vypočítával zastupitel 
Petr Svačinka. Dětem pak před-
vedl spolu s ostatními místními 
kynology poslušnost i zákroky 
služebních psů. Svoji techniku 
a připravenost na boj s požáry pak 
dětem ukázali i dobrovolní hasiči 
z Heřmanic. Děti si mezitím dávaly 
párky coby další dárek od organi-
zátorů. „Příští rok určitě budeme 
akci opakovat,“ doplnil Svačinka.

Kunčičky: přesun
To v Kunčičkách raději plánované 
oslavy dětského dne přesunuli 
z areálu hasičské zbrojnice zdej-
ších dobrovolných hasičů do tělo-
cvičny ZŠ Škrobálkova. 
Děti v tělocvičně pozdravil sta-
rosta Antonín Maštalíř. Popřál 
jim vše nejlepší k svátku a také 
hodně pěkné blížící se prázd-
niny. Stejně jako v Heřmanicích, 

tak i v Kunčičkách čekaly na děti 
ohřáté párky. „Je zajímavé, že ať 
přijdu na oslavy dne dětí kam-
koli, všude mne vítá vůně horkých 
párků,“ smál se starosta. Děti v za-
plněné tělocvičně místní školy pak 
už dlouho a velmi úspěšně bavil 
kouzelník Patrik. „Program kou-
zelníka Patrika zaujal děti tak, že 
zapomněly na čas,“ všiml si místní 
farář Dariusz Sputo, který se na 
organizování dne dětí v Kunčič-
kách rovněž podílí. „Je jen velká 
škoda, že jsme letos kvůli počasí 
nemohli zopakovat fotbalový zápas 
s žáky. Proti žákům loni nastoupili 
„starší“, tedy ředitel školy Mgr. Jiří 
Smělík v brance s farářem Sputem 
v útoku. „Loni jsme vyhráli, žáci 
nám chtěli porážku letos oplatit, 
ale kvůli počasí k fotbalové odvetě 
nedošlo,“ litoval farář.
 /jk/

Děti v obvodě mohly oslavit svůj svátek hned na několika místech

Dětské dny na Slezské: hry, párky i klauni 

PEXESO. MVDr. Barbora Jelonková (vlevo) a starosta Ing. Antonín Maštalíř 
odměňují děti na dětském dni v Heřmanicích. FOTO/JAN KRÁL

Letos jsme uspořádali oslavu Me-
zinárodního dne dětí v Azylovém 

domě pro rodiny s dětmi Na Liščině 
v sobotu 26. května ve spolupráci 

s občanským sdružením a moto-
klubem Pakynostra z Vratimova. 
Motoklub navštěvuje podobná za-
řízení pravidelně a dělá radost těm, 
kteří ji nejvíce potřebují, dětem. 
Program byl velice pestrý. Děti se 
svezly na motorkách, debatovaly 
společně o všem kolem nich, hrály 
pétanque a také soutěžily v nej-
různějších herních disciplinách, 
například v páce či nafukování ba-
lónků. Všechny děti dostaly sladké 
odměny a upomínkové předměty. 
Po ukončení někteří pokračovali 
za zábavou v rámci Dne Slezské, 
který organizoval městský obvod 
Slezská Ostrava v areálu Slezsko-
ostravského hradu.

Ing. Kateřina Michaliková, 

vedoucí oddělení sociálních služeb

Dětský den s motorkáři Na Liščině

MOTORKÁŘI. S oslavami dětského dne pomohl i motoklub Pakynostra. 
 FOTO/ARCHIV

Dne 16. května, již o čtrnáct dní 
dříve, oslavili žáci školní družiny 
svůj svátek, Mezinárodní den dětí. 
Oslava probíhala trochu jinak. Ve 
spolupráci s agenturou Ahojky jsme 
pro děti připravili v tělocvičně školy 
interaktivní pořad „Vikingové“. Pro-
gramem je provázel klaun Ali. Děti 
byly rozděleny do dvou družstev 
a pluly na pomyslné vikingské lodi, 
jejichž kapitány byli Adam Grygar 
a Matěj Dutko ve vikingských kro-
jích. Dětem bylo vysvětleno, že Vi-
kingové byli výborní mořeplavci, 
objevitelé vzdálených území. K tomu 
museli být chytří, bystří, nebojácní 
a silní. Na těchto vlastnostech bylo 
toto představení postaveno. Stejně 
jako Vikingové objevovaly děti svě-
tadíly, hory, moře, řeky, města, floru 

i faunu. Soutěžily také ve sportovních 
disciplínách, zpívaly a tancovaly. 
Tato jinak pojatá oslava dne dětí se 
vydařila a určitě zanechala v dětech 
spoustu krásných zážitků. 
 Margita Tkáčová,

ved. vychovatelka ZŠ Bohumínská

Den dětí na ZŠ Bohumínská

VIKINGOVÉ. Děti na Bohumínské se 
učily, že Vikingové byli chytří, bystří, 
nebojácní a silní. FOTO/ARCHIV

KUNČIČKY. Děti ze ZŠ Škrobálkova 
slavily dětský den ve školní tělo-
cvičně.  FOTO/JAN KRÁL

Na prostranství kolem kulturního 
domu v Muglinově uspořádali v ne-
děli 3. června oslavy Mezinárod-
ního dne dětí zástupci občanského 

sdružení Kultura pro Slezskou 
Ostravu. 
Pro děti byla přichystána spousta 
atrakcí. „Maximální spokojenost,“ 

shrnula za organizátory průběh 
červnově neděle Simona Šnajd-
rová. „Nabídka byla pestrá a děti 
nadšené,“ dodala Šnajdrová. Děti 
zaujalo Divadlo Zdeňka Pavlíčka, 
Klauni z Balónkova nebo ukázky 
kynologů. Děti se projížděly v elek-
trických autíčkách, viděly dobro-
volné hasiče v akci.
„Sdružení Kultura pro Slezskou 
Ostravu pořádalo letos oslavy Dne 
dětí potřetí, podruhé právě v Mug-
linově. A letos byla mnohem větší 
účast, než minulý rok. Viděli jsme 
totiž stejné tváře jako loni a mnohé 
ještě navíc. Děti i jejich rodiče si už 
na dětské oslavy v Muglinově za-
čínají zvykat,“ těšilo dalšího z or-
ganizátorů, Marcela Pažického, že 
o akci byl odpovídající zájem.
„Myslím, že velkou roli také hrálo 
to, že jsme si zjistili, jaké akce se 

konají v okolí. Dětský den jsme po-
tom naplánovali na neděli, kdy se 
pro děti nikde nic nedělo,“ doplnila 
Šnajdrová.
Pro děti organizátoři kromě pestrého 
programu přichystali i spoustu od-
měn. Za účast v soutěžích dostávaly 

děti zejména nejrůznější sladkosti. 
„Občerstvení jsme prodávali do-
slova za nákladové ceny. Párky, 
kofola, vše za deset korun,“ řekl Pa-
žický. „Příští rok bude dětský den 
v Muglinově určitě znovu,“ přislíbil 
Marcel Pažický. /jk/

Muglinovský dětský den, druhý ročník

MUGLINOV. Pro děti v Muglinově uspořádalo oslavy sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu.  FOTO/JAREK PLESAR

DEN DĚTÍ. Kynologové se psy, horké párky i různé soutěže. To vše čekalo na děti 1. června. FOTO/JAN KRÁL
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Gymnázium Hladnov uspořá-
dalo v sobotu 9. června 1. setkání 
absolventů Gymnázia Hladnov 
a jejich profesorů. odpoledne 
se odehrál už 28. ročník turnaje 
Hladnov Cup. Tentokrát zvítězil 
tým profesorů, a tak pohár na rok 
putuje do ředitelny. Po turnaji se 
začali scházet další absolventi 

a profesoři. Nejstarší návštěvník – 
absolvent maturoval v roce 1957! 
V budově školy byly připraveny 
kroniky ze života školy, foto-
grafie. Lidé se zde zastavovali 
a vzpomínali… Venku byl při-
praven velký stan s posezením 
a občerstvením. U vínečka si pak 
všichni zavzpomínali na to, jaké 

to bylo kdysi, jaké je to dnes. 
K tomu jim zazpíval školní sbor 
a hudební skupina Šajtar. 
Budovu školy, která prošla nedávno 
výraznou změnou, si každý s chutí 
prohlédl. Změny byly výrazné a ná-
vštěvníci nešetřili chválou. 
Bylo až dojemné, jak se mezi sebou 
poznávali absolventi a absolventky 

s profesory. Kdo přišel, nelitoval. 
Příští rok Gymnázium Hladnov 
oslaví šedesát let novodobé histo-
rie. Doufáme, že se přijde podívat 
a zavzpomínat ještě více absolventů 
a profesorů.
 Alena Lacinová, 

 Gymnázium Hladnov

SLEZSKÁ OSTRAVA/Čtrnác-
tiletý Radek Slaný z 8.A třídy 
ZŠ Bohumínská se probojoval 
až do celostátního finále pře-
hlídky dětských recitátorů. 

Již v pořadí čtyřicátá první celo-
státní přehlídka dětského divadla 
a dětských recitátorů se konala ve 
Svitavách v polovině měsíce června. 
Do svitavského finále postoupili 
vždy dva dětští recitátoři z každého 
kraje republiky. Ostravu, respek-
tive ZŠ Bohumínskou, zastupoval 
její žák Radek Slaný. Vybral si bá-
seň amerického beatnika Gregory 
Corsa Okno. „Je v ní takové hlubší 
zamyšlení o smrti, nic podobného 
jsem dříve recitovat nezkoušel,“ 
vysvětluje Radek Slaný, proč sáhl 

po právě takové básni, se kterou se 
přes okresní a krajská kola probojo-
val až do celostátního finále. To už 
bylo nesoutěžní. „Byla to vlastně 
jen přehlídka toho nejlepšího,“ 
uvádí Radek Slaný.
Jeho talent začal vycházet najevo 
někdy ve třetí třídě, když přednášel 
básničku ve škole. Práce s textem mě 
začala bavit, mamka mě přihlásila do 
dramaťáku na ZUŠku,“ vzpomíná 
Slaný. Dnes je již druhým rokem čle-
nem souboru „ZDividla“, které vede 
Saša Rychetský a které má zkušebnu 
v ZŠ Bohumínská.
Radka Slaného lze vidět také v Diva-
dle Jiřího Myrona v inscenaci DO-
NAHA! (Holé dupy). Inscenace je 
však prakticky stále vyprodaná a se-
hnat vstupenky znamená vynaložit 

značné úsilí. „Právě Saša Rychetský 
na mě dal kontakt panu režisérovi 
Pavlu Šimákovi,“ vysvětluje Slaný, 
jak se dostal ke klíčové roli malého 
Ondry. Ondra je synem jednoho 
z nezaměstnaných ocelářů, kterého 
představuje herec Igor Ozorovič. 
Otec malého Ondry nemá ani na pla-
cení alimentů na Ondru a právě kvůli 
tomu se parta propuštěných ocelářů 
pustí do činnosti, kterou by je jinak 
dělat určitě nenapadlo: vytvoří pán-
skou striptýzovou skupinu.
Jaké jsou další plány Radka Sla-
ného? „Zatím bych šel raději na 
střední školu na gymnázium než 
na konzervatoř. Plat herců se u nás 
moc neliší od platu uklízeček a já 
mám v osmé třídě samé jedničky. 
Možná bych to po gymnáziu zku-
sil na DAMU nebo JAMU, ale na 
rozhodnutí si chci nechat čas,“ říká 
o své budoucnosti nadějný herec 
a recitátor Radek Slaný. /jk/

TALENT. Žák ZŠ Bohumínská je nadějným hercem i recitátorem. 
 FOTO/JAN KRÁL

Čestné členství starostovi
Starosta Ing. Antonín Maštalíř 
se stal čestným členem kynologů 
ZKO Muglinov. „Panu starostovi 
jsme čestné členství udělili za jeho 
kladný vztah ke kynologii. A mimo 
jiné také jako poděkování za uspo-
řádání kynologické soutěže nultého 
ročníku O pohár starosty,“ řekl za-
stupitel a kynolog ZKO Muglinov 
Petr Svačinka. Soutěž O pohár sta-
rosty se konala v květnu na cvičišti 
v Heřmanicích a pořádali ji ZKO 
Muglinov a ZKS Poodří. „Moc za 
čestné členství děkuji,“ řekl sta-
rosta, který je rovněž kynologem. 

Doma má dobrmana jménem Budy. 
Dobrman Budy je již čtvrtým psem 
tohoto plemene v pořadí, kterého 
starosta chová. „Snad si najdu čas 
a s Budym se na cvičiště v Heř-
manicích brzy vypravím,“ doufal 
starosta. Petr Svačinka vysvětlil, 
že čestné členství pro starostu je 
teprve druhé udělené muglinov-
skými kynology. „První dostala již 
téměř devadesátiletá paní Blažena 
Kamasová. Je zasloužilou členkou 
ZKO Muglinov, dlouhá léta chovala 
německé ovčáky a rotvajlery,“ kon-
statoval Svačinka. /jk/

Talentový žák ZŠ Bohumínská hraje ve věčně vyprodaném představení

ČESTNÝ ČLEN. Starosta Ing.Antonín Maštalíř se stává čestným členem 
ZKO Muglinov. FOTO/JAN KRÁL

Mateřská škola bude mít 
novou ředitelku
Na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Ostrava-Slezská 
Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvkové organizace byla na základě 
konkursního řízení Radou městského obvodu Slezská Ostrava jmeno-
vána k 1. 8. 2012 paní Bc. Renata Karpíšková, která v současné době 
působí jako učitelka na odloučeném pracovišti Zámostní 31. Více infor-
mací v příštím čísle Slezskoostravských novin. /red/

Dny Ruska na ZŠ Bohumínská
Dne 14. června v rámci dnů ruské 
kultury zavítala na naši školu 
vzácná návštěva v čele s honorár-
ním konzulem Ruské federace Ing. 
Alešem Zedníkem, který zároveň 
i doprovázel ruského hosta, a to paní 
docentku Tamaru Galyninu. Dele-
gaci dále tvořily zástupkyně měst-
ského obvodu Slezská Ostrava paní 

místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková a členka rady a krajská zastu-
pitelka MVDr. Barbora Jelonková.
Cílem návštěvy bylo zhodnotit úro-
veň výuky ruského jazyka a její 
další podpora a propagace, sezná-
mení a prohloubení vědomostí žáků 
o Rusku samotném, jeho kultuře 
a tradicích.

Během celé návštěvy panovala milá 
a přátelská atmosféra, žáci mohli 
ukázat své znalosti, které získali jed-
noroční výukou. Předvedli společně 
se svým učitelem Mgr. Pavlem Mol-
nárem formy a různé možnosti práce, 
aby výuka byla poutavá a zajímavá. 
Do hodiny se zapojila i paní Tamara 
Galynina, která jako bývalá učitelka 
na univerzitě, žákům popsala a vy-
světlila některé ruské tradice a záro-
veň je obdarovala drobnými dárečky. 
Sama pak nabídla do budoucna spo-
lupráci a podporu při výuce ruského 
jazyka, což bude mít pro školu i sa-
motné žáky velký přínos.
V závěru pak honorární konzul 
Ruské federace Ing. Aleš Zedník 
neskrýval své uznání nad prací 
učitele, jeho přístupu k žákům 
a příjemné pracovní atmosféře, nad 
šikovností žáků 7. ročníku, kteří 
tak zúročili svoji celoroční píli.

Mgr. Pavel Molnár, 

učitel JR na ZŠ BohumínskáDNY RUSKA. Vzácní hosté navštívili školu na Bohumínské. FOTO/ARCHIV

Hladnovský slet aneb Dobří holubi se vracejí

SETKÁNÍ. Účastníci setkání absol-
ventů si s chutí prohlédli budovu 
školy.  FOTO/ARCHIV

Ocenění pro úspěšné děti i vychovatelky
Starosta Ing. Antonín Maštalíř 
ocenil úspěšné děti i vychovatelky 
z Dětského domova Na Vizině. 
Děti i s vychovatelkami si navíc 
mohly projít a prohlédnout celou 
slezskoostravskou radnici. „Máme 
tady překrásnou obřadní síň. Třeba 
se v ní jednou budete vdávat,“ řekl 
starosta oceněným děvčatům.
Z vychovatelek byly oceněny Dag-
mar Sivková za reprezentaci dět-
ského domova a nácvik kulturních 
vystoupení a Jiřina Matulíková za 
obětavost a práci s dětmi.
Drobné dárky a květiny pak do-
stali Dominika Máchová, Jarmila 
Kvasňáková a Marcel Sušila za re-
prezentaci dětského domu a Milena 
Nováková a Marie Schönová za stu-
dijní výsledky. Dominika Máchová 

se dokonce letos stala vítězkou sou-
těže Miss dětských domovů, která 
se konala ve Strakonicích.

„Přeji všem moc hezké prázdniny,“ 
rozloučil se s dětmi i jejich vycho-
vatelkami starosta Maštalíř. /red/

BLAHOPŘÁNÍ. Starosta Ing. Antonín Maštalíř spolu s úspěšnými dětmi 
i vychovatelkami. FOTO/JAN KRÁL 

Radek Slaný. S poezií až do finále
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Pro 
děti ohrožené znečištěným 
ovzduším byl zastupitel-
stvem města Ostravy zřízen 
fond, který je určený k hra-
zení ozdravných pobytů.

Do Fondu životního prostředí 
města Ostravy přispívá jak město 
Ostrava, tak velcí znečišťovatelé 
z oblasti, včetně ArcelorMittal, a.s.
Peníze z fondu ve školním roce 
2011/2012 využily děti ze Základní 
školy Bohumínská ve Slezské Ostra-
vě. Čerstvého beskydského vzduchu 
si v měsících březnu a dubnu užívalo 
celkem 240 žáků školy.
Využili ubytování ve dvou středis-
cích na Horní Bečvě, v horském 
hotelu HIT a Rališka. 
Spolu s dětmi odjeli na ozdravný 
pobyt pedagogové, kteří se o děti 
starali a snažili se maximálně 
využít podmínek pobytu. Zajis-
tit takový pobyt ale nebylo vůbec 
jednoduché, protože jak děti, tak 
učitelé zažili poprvé situaci, kdy 
spolu trávili 24 hodin denně po 
dobu čtrnácti dní. Že vše proběhlo 
nad očekávání dobře, bylo jistě 
i díky pestrému programu, který 
byl pro děti připraven.

V rámci ozdravného pobytu byla 
pro žáky v dopoledních hodinách 
zajištěna výuka a v odpoledních 
a večerních hodinách připraveny 

různé vzdělávací, sportovní a tu-
ristické aktivity, exkurze, envi-
ronmentální program, přednášky 
a podobně.
Žáci si užili Den zdravé výživy, 
kde prezentovaly v rámci karne-
valu zdravé i nezdravé potraviny 

a nápoje. V odpoledním projektu „ 
Poznej neznámé město“, se sezná-
mily s místem pobytu, Horní Beč-
vou. A že byli nápadití a odvážní, 

hovořili například i se starostou 
obce. Při procházkách pak žáci 
poznávali nejbližší okolí a měli 
možnost ho obdivovat i z výšky při 
vyjížďce lanovkou. Relaxovali také 
v bazénu blízkého hotelu DUO. 
A protože jsme se snažili využít 

pěkného počasí a trávit maximum 
času na čerstvém vzduchu, byly 
zorganizovány také dva celodenní 
výlety. V prvním týdnu do Rožnova 
pod Radhoštěm, kde v rámci Dne 
Země žáci plnili úkoly projektu „ 
Životní styl v minulosti a dnes “, 
navštívili Dřevěné městečko a také 
výrobnu svíček UNIPAR. 
Na další celodenní výlet se žáci 
vydali na Pustevny. Čekala je túra 
na Radhošť a doprovodné spor-
tovní aktivity agentury Outdoor & 
Colours . Tato agentura se podílela 
v druhém týdnu ozdravného po-
bytu na zajištění programu pro děti 
a nazvala jej „ Barevné Beskydy“. 
A program to byl opravdu ba-
revný a pestrý. Střídaly se aktivity 

sportovní, jako výuka ragby, s od-
počinkovými. Což byly například 
aktivity na stmelení kolektivu 
a posílení vazeb mezi žáky. Děti si 
ve skupinkách vyzkoušely tvorbu 
vlastního časopisu, či natáčení 
videoklipů k písničkám, připra-
vily si originální módní přehlídku 
a vyzkoušely si i moderování. Byla 
také zajištěna přednáška a work-
shop „Horská služba a teorie le-
zení“, kde si základy lezení mohli 
vyzkoušet i žáci. A třeba večerní 
opékání buřtů na ohništi, když 
všude kolem byl ještě sníh, bylo 
premiérovým zážitkem snad pro 
všechny. 

Mgr. Liana Svobodová, 

učitelka ZŠ Bohumínská

Stává se už téměř tradicí, že ZŠ 
Pěší pod vedením paní učitelek Fal-
dynové, Staré a Horské pořádají pro 
děti MŠ Jaklovecká, MŠ Komerční 
a MŠ Keramická v rámci projektu 
Brzy budu školákem zábavné spor-
tovní dopoledne. Akce proběhla 
25. května a účastnilo se jí téměř 
šedesát dětí. Ty si na půdě ZŠ Pěší 
za pomocí žáků 7. třídy prověřily 
své dovednosti v různých stolních 
hrách a zdatnost ve sportovních 
aktivitách na hřišti i v tělocvičně. 
Nakonec děti obdržely diplomy za 
účast a dárkové předměty. 
Mgr. Miroslava Faldynová, učitelka ZŠ Pěší

Brzy budu školákem

TRADICE. Zábavné sportovní 
odpoledne pro děti se stává tradicí. 
 FOTO/ARCHIV

Díky speciálnímu fondu odjelo do hor 240 žáků základní školy

Ozdravný pobyt žáků ZŠ Bohumínská

BESKYDY. Na děti ze ZŠ Bohumínská čekal na horách čerstvý vzduch 
a pestrý program. FOTO/ARCHIV

Odvážní jedinci z řad 4. a 5. třídy 
Základní školy Chrustova se dne 
24. května vydali na stadion ve Vít-
kovicích, aby pokořili své soupeře 
v atletickém zápolení. Konal se zde 
projekt nazvaný Hurááá na Zlatou 
tretru 2012. U příležitosti tohoto 
světového atletického mítinku byl 
pro žáky základních škol, stejně 
jako v předchozích letech, připraven 
sportovní den s programem „Kids´ 
Athletics“ – Dětská atletika IAAF.
Náš tým složený z šesti dívek (Lucie 
Šustrová, Chlustová Markéta, Klim-
číková Petra, Kocmánková Tereza, 
Bezecná Adéla, Prošková Denisa) 
a šesti chlapců (Stružík Daniel, Pro-
šek Michal, Gebauer Radim, Ge-
bauer Martin, Pizlo Daniel, Barna 
David) se stal jedním ze čtrnácti zú-
častněných družstev ze základních 
škol ČR. Celé zápolení zahájil Jan 
Železný slavnostním pozdravem. 
Poté se jednotlivá družstva rozptýlila 
po závodišti. Na tréninkovém hřišti 
Vítkovického stadionu bylo připra-
veno pět disciplín. Každé z nich se 
zúčastnilo deset žáků z jednotlivých 
družstev. Jednalo se o tyto spor-
tovní disciplíny: Překážkový běh na 
trati dlouhé 30 metrů zahájilo naše 
družstvo celé sportovní zápolení. 

Hod medicimbálem – zástupce na-
šeho týmu Lucie Šustrová nastavila 
laťku svým vynikajícím výkonem. 
Medicimbálem o váze 2kg hodila 5 
metrů. Ve skoku snožmo je důležité 
pochválit celé družstvo, které souč-
tem svých 20 skoků dosáhlo hranice 
39,52 metrů. Tento výsledek byl 
sice překonán, ale i tak si zaslouží 
náš obdiv. Čtvrtou disciplínou byla 
štafeta. Terén byl náročný a nejed-
nomu závodníkovi se umělá tráva 
stála osudnou. Poslední disciplínou 
byl hod raketkou. I tady jsme měli 
své želízko v ohni v podobě Daniela 

Stružíka, který svým nejlepším vý-
konem hodil 40 metrů.
Přestože náš tým nevstal na pomy-
slné „bedně“ pro vítěze, zaslouží si 
náš obdiv a gratulace. Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se a dát sou-
peřům o sobě vědět. Během celého 
dopoledne na tréninkovém stadionu 
běhali sprinteři z celého světa a byli 
k dispozici všem nadšeným spor-
tovcům z řad žáků. Autogram bylo 
možné získat od papíru, přes dresy 
až na kůži unavených těl.

Petra Luptovcová, 

asistent pedagoga, ZŠ Chrustova

Hurááá na Zlatou tretru

TRETRA. Tým ze ZŠ Chrustova na Zlaté tretře ve Vítkovicích. FOTO/ARCHIV

Bublinkový den

V pátek 15. června se školní za-
hrada v MŠ v Antošovicích promě-
nila v zahradu bublinkovou, plnou 
bublinek, balónků, soutěží a vy-
stoupení dětí. Děti vytrvale skákaly 
na trampolíně a skákacím hradě 
a s nadšením se zapojovaly do vy-
stoupení s klauny. Bublinkový den 
provázela dobrá nálada, sluníčkové 
počasí a dobroty, které maminky 

dětí výborně napekly. Dobrovolní 
hasiči z Antošovic a Koblova pro 
děti zajistili balíčky a občerstvení. 
Věříme, že ani v příštím roce ne-
bude o podobné akce nouze. Celý 
kolektiv MŠ Koblov a Antošo-
vice přeje všem krásné a slunečné 
prázdniny.

Martina Blahutová,

učitelka MŠ Koblov

BUBLINKY. V Antošovicích vytvořili zahradu plnou bublinek. FOTO/ARCHIV

Němčina je klíčovou řečí EU, řečí 
našich sousedů. Pojďme ji poznávat 
v souvislostech a hlouběji. S tímto 
heslem naši žáci ZŠ Pěší vyrazili na 
unikátní interaktivní multimedi-
ální výstavu Man spricht deutsch. 
Každý si přišel na své. Díky množ-
ství audioexponátů bylo možné 
proniknout do současného němec-
kého jazyka z mnoha úhlů pohledu 
a také objevovat jeho rozmanitosti. 
Vždyť cizí jazyk nám nenabízí jen 
jiná slova, ale jiný svět.

Mgr. Hana Stará, učitelka ZŠ Pěší

Učit se německy? Určitě ano!

NĚMČINA. Žáci ZŠ Pěší zjišťovali, jak dobré je znát cizí jazyk. FOTO/ARCHIV

Ohlasy dětí ZŠ Bohumínská: 
“Bylo to super, bylo by fajn, kdyby to bylo i příští rok.“ Michal K.
„Všechno to bylo supér! Ráda bych se vrátila, abychom byli zase 
všichni spolu. Každý z nás si to tam užíval. Díky pobytu s vámi jsem 
si dokázala, že na něco mám. Třeba ta Aréna – nikdy jsem nevěděla, 
že bych toho tolik uběhla.“ Anet P.
„Bylo to moc fajn. Nikdy by mě nenapadlo, že bychom něco tako-
vého mohli prožít. Nejlepší byl ten videoklip, dobrý nápad, byla u toho 
i sranda. Doufám, že se to někdy bude opakovat. Nejhorší bylo to lou-
čení a to video nakonec mi připomnělo všechny ty fajn zážitky.“ Kika
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Výstavu 
obrazů nazvanou Pohádkové 
časy zahájila ve čtvrtek 20. 
června ve Slezskoostravské 
galerii ostravská výtvarnice 
Danuše Markovová.

„Člověk v této nepoetické době po-
třebuje spíše obrazy poetické pro 
uklidnění duše. Výstava je trochu 
metaforou na to, co se děje v dnešní 
společnosti,“ uvedla autorka. Danuše 
Markovová se zabývá výtvarným 
uměním, ale také tvorbou interiérů 
a psaním a ilustrováním knih pro 
děti. Na jaře jí v nakladatelství Al-
batros vyšla knížka nazvaná Psíkov. 
Na její výstavě lze spatřit snové kra-
jiny stejně jako průmyslové výjevy. 
Mezi nimi i nově zrekonstruovaný 
plynojem v Dolní oblasti Vítkovic 

pojmenovaný Gong. „Líbí se mi 
tyto věci posouvat až do blázni-
vých poloh. Z vysokých pecí jsem 
udělala jakoby koncert, kdy z nich 
trčí píšťaly. Tyto objekty splnily 
svoji funkci, ale zároveň s námi žijí 
dál. Když jezdím kolem Dolní ob-
lasti, zvláště večer, kdy je nádherně 
nasvícena, vždy mi naskočí husí 
kůže,“ přiznala výtvarnice.
Výstava ve Slezskoostravské ga-
lerii je první autorskou výstavou 

Markovové, která dříve vystavo-
vala nejvíce společně s výtvarnou 
skupinou z Ostravska In Signum. 
Danuše Markovová se netají ob-
divem k Slezskoostravské galerii: 
„Z těchto prostor jsem uchvácená. 
Řekla bych, že jsou krásné už kvůli 
tomu, že jsou tak členité. Je mi po-
ctou, že tady mohu vystavovat,“ 
dodala výtvarnice. Výstava Pohád-
kové časy potrvá do 5. srpna. 

/jk/

Na zdi Slezskoostravské galerie visí i vítkovický plynojem Gong

Danuše Markovová. Pohádkové časy

V Ostravě Kunčičkách i na dalších 
místech Ostravy se o víkendu 9. 
a 10. června odehrál mezinárodní 
festival moderní křesťanské hudby 
Slezská Lilie. 

Na louce za kostelem sv. Antonína 
Paduánského v Kunčičkách vyrostlo 
velké pódium, na kterém vystoupily 
v průběhu sobotního dne a večera 
místní křesťanské soubory jako 

například Přivozacy, v Kunčičkách 
ovšem zahráli i tak známí interpreti 
jakými jsou Bratři Ebenové nebo 
Dan Bárta.
„Jsem rád, že si do Kunčiček na fes-

tival lidé našli cestu, a to navzdory 
mistrovství Evropy ve fotbale,“ řekl 
starosta Ing. Antonín Maštalíř, který 
festival zahajoval. „Líbí se mi zdejší 
přátelská atmosféra. Narodil jsem 

se jen dvě stě metrů odtud. Většinu 
místních velmi dobře znám,“ dopl-
nil starosta. 
Na pódiu se mezitím střídali nej-
různější kapely, jeden z největ-
ších úspěchů měli právě Bratři 
Ebenové, kteří pak ještě uspořá-
dali dlouhou autogramiádu pro 
fanoušky. „Bratři Ebenové? Tak 
takové hvězdy jsme v Kunčičkách 
opravdu nečekali,“ řekl starosta 
dobrovolných hasičů v Kunčič-
kách Zdeněk Chrobák. Také zdejší 
hasiči vypomáhali s organizací 
festivalu. „Moc se nám festival 
líbí, myslím, že se oproti loňsku 
velmi zlepšila propagace. Spolu-
práce s místní farou je výborná, 
pomáháme se zázemím festivalu, 
provádíme také požární dozor,“ 
pokračoval Chrobák.
Ze Slezské lilie se stává úžasná 
tradice. Musím ocenit výbornou 
organizaci, málokdo si dovede před-
stavit, kolik příprava takového fes-
tivalu dá práce a kolik si vyžaduje 
času. Je jistě fajn, že na lilii přijeli 
i lidé z jiných částí Ostravy a také 
mimoostravští. Pokud jde o obvod 
Slezská Ostrava, snažili jsme se po-
moci, co jen bylo v našich silách,“ 
shrnul radní Radomír Mandok.

Do Kunčiček přijela na festival 
i dvacetiletá Jana Schánělová z cen-
tra Ostravy. „Asi je to ostuda, ale 
já jsem vlastně nikdy v této části 
města nebyla. Přijde mi skvělé, 
že se i tady najde místo na takový 
festival. Přijela jsme hlavně kvůli 

programu, který je moc dobrý,“ 
popisovala Schánělová důvody, pro 
které se rozhodla navštívit Slez-
skou lilii.
Na festival letos dorazili i muzi-
kanti ze Slovenska, Polska, Maďar-
ska nebo Velké Británie. „Všichni 
jsme s festivalem velmi spokojeni. 
Dokonce i Bratři Ebenové slíbili, 
že kdykoli rádi přijedou znova,“ 
zhodnotil průběh festivalu za or-
ganizátory farář z Kunčiček Da-
riusz Sputo. Na festival dorazilo 
dva a půl tisíce návštěvníků. „To je 
velice dobré číslo,“ chválil Sputo. 
Slezská lilie prý bude mít určitě za 
rok svůj třetí ročník. „Už máme do-
mluveny dvě úžasné skupiny. Jejich 
jména však teď prozradit nemůžu,“ 
doplnil farář z Kunčiček. /jk/

Slezská lilie. Ročník druhý

PRŮMYSL. Danuše Markovová mezi svými obrazy. FOTO/JAN KRÁL

Až k slzám dojal některé návštěv-
níky koncert Marie Rottrové věno-
vaný obnově hrušovského kostela. 
Podobně dojata byla na závěr i sama 
zpěvačka. Po skončení koncertu pu-
blikum povstalo a dlouho tleskalo.
Koncert nazvaný Rodnému Hru-
šovu se konal v hrušovském kostele 
sv. Františka a Viktora v neděli 17. 
června. „Přišlo tolik lidí, že jsme 
ještě museli přidávat židle. Z ta-
kové účasti jsme nadšeni,“ řekla 
o výsledku koncertu radní PhDr. 
Miriam Prokešová Ph.D. Koncert 
organizovalo občanské sdružení 
Společnost pro památkovou ob-
novu hrušovského kostela. „Výtě-
žek, téměř devadesát tisíc korun, 
bude použit na obnovu vitráží,“ do-
dala Prokešová. Miriam Prokešová 
velmi ocenila, že Marie Rottrová 
nabídla koncert v Hrušově z vlastní 
iniciativy. Navíc v době, kdy už 
sama ohlasila konec své koncertní 
činnosti. „Velmi si toho ceníme. 
Otec Marie Rottrové, Vladimír 
Rotter, hrával v místním kostele tři 

desítky let na varhany, sama Marie 
Rottrová je hrušovskou rodačkou,“ 
připomněla Prokešová. Během 
koncertu zazněla většina hitů po-
pulární zpěvačky. A to písně jako 
Skořápky ořechů, Řeka lásky nebo 

Ten vůz už jel. Jednu z písní, Kůň 
bílý, věnovala Marie Rottrová míst-
nímu faráři. Mgr. Piotr M. Kowal-
ski je totiž Polák a píseň Kůň bílý 
původně zpívala slavná polská in-
terpretka Maryla Rodowicz. /jk/

Marie Rottrová. Na závěr i slzy

LILIE. Na druhý ročník festivalu přišlo dva a půl tisíce návštěvníků. 
 FOTO/JAN KRÁL

HVĚZDY. Do Kunčiček přijeli i Bratři 
Ebenové. FOTO/JAN KRÁL

RODNÉMU HRUŠOVU. Slavná rodačka Marie Rottrová zpívala v hrušov-
ském kostele. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Červenec a srpen v knihovnách
Literární olympijské hry 2012 – zábavný test se sportovní temati-
kouProjekt LOH 2012 je financován 
v rámci dotace statutárního města Os-
trava – městský obvod Slezská Ostrava

Hladnovská 49, Muglinov
Čtvero ročních období – soutěže, kvízy, výtvarné dílny
Junior kviz – zábavné kvizy pro děti, během půjčování
Léto v rytmu afrických bubnů (Africké ozdoby z korálků, Masky afric-
kých šamanů) – výtvarná dílna
Putování Afrikou – zábavný test
Klub Hladnýsek – setkání knihovnického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče, poslední pondělí v červenci a srpnu od 15.00 hodin 
Písečná duna – výtvarná dílna, sypané písky do skleničky, pondělí 16. 7., 
9.00–15.00 hodin
Turnaj rytířů – zápolíme ve stolních hrách
Slunce žblunce – skládejte rýmy a vymyslete krátké básničky – léto
U řeky Ostravice stojí knihovna – Znáte Knihovnu města Ostravy? 
Zveme Vás na exkurzi! Středa 1. 8. dopoledne
Kouzelný obelisk – výtvarná dílna, malování na kameny, pondělí 20. 8., 
9.00–15.00 hodin
Zvířata a my – výstava fotografií, 1. 7. 2012 – 30. 8.2012
Literární výročí – výstavka, nabídka knih: Pavel Kohout, Zdena Frýbová

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Vstupte do světa fantazie! – test o pohádkových postavičkách, každé 
úterý v červenci
Kdo a co kde žije – vědomostní test, každé úterý v červenci
Lev salonní – výtvarná dílna pro děti, výroba papírové dekorace, úterý 
10. 7. během půjčování
Veselé křížovky – zábavné odpoledne s křížovkami každé úterý v červenci
Podivní tvorové – vědomostní test každé úterý v srpnu
Kočičkové jmenovky – výtvarná dílna pro děti, výroba jmenovek 
k oslavám, úterý 7. 8. během půjčování
Prázdniny se super knihou – hravé odpoledne s Příšerně velkou kni-
hou kvizů, každé úterý v srpnu
Příběhy z knih – najděte si svého románového hrdinu! – vědomostní 
test, každé úterý v srpnu

SLEZSKÁ OSTRAVA
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Za osm týdnů byla v Ostravě vysta-
věna společná stezka pro chodce 
a cyklisty podél řeky Odry z Pe-
třkovic do Koblova. Stezka měří 
1270 metrů v úseku od Landek 
Parku (dříve Hornické muzeum) 
po ulici Výklopnou. Její realizace 
byla zahájena letos 14. března, 
dokončena byla 30. května. „Tato 
akce navazuje na stavby „Cyk-
lostezka Odra – Morava – Du-
naj v Moravskoslezském kraji“ a 
„Cyklostezky – úsek Koblovský 
most, lávka na Kamenec“. Cyk-
lostezka je součástí nadnárodní 
sítě Greenways Odra-Morava-

Dunaj,“ řekla mluvčí ostravského 
magistrátu Andrea Vojkovská. 
„V současné době je v Ostravě 
zhruba 200 kilometrů cyklistic-
kých stezek a tras. Tento počet 
by se měl do budoucna zdvojná-
sobit. Město Ostrava má v plánu 
dobudovat celkem pět páteřních 
úseků o celkové délce šestnácti 
kilometrů, které povedou kolem 
řek Ostravice a Odra a propojí 
nejlidnatější části města a velké 
podniky“, prohlásil náměstek pri-
mátora Jiří Srba.

/red/

OTEVŘENO. Nová cyklostezka spo-
jila Koblov s Petřkovicemi. 
 FOTO/JAN KRÁL

SLEZSKÁ OSTRAVA/Putov-
ní pohár starosty si z klání 
slezskoostravských škol od-
nesla ZŠ Bohumínská.

Na hřišti Základní školy Chrustova 
se konal v pátek 8. června již tradiční 
sportovní turnaj slezskoostravských 
škol O pohár starosty.
Šest desítek žáků soupeřilo v nej-
různějších atletických disciplínách, 
jako šedesát metrů sprint, skok do 
dálky nebo šest minut vytrvalost-
ního běhu. „Nemusel jsem dělat nic, 
jenom šest minut běžet,“ usmíval se 
vítěz chlapecké kategorie v čtyřboji 
Jan Fiala z 8.B třídy ZŠ Bohumínská. 
„Vítězství oslavím asi s kamarády. 
A myslím, že po tomhle vítězství 
budu běhat ještě víc,“ smál se Fiala. 
Běhu se věnuje vítěz letošního po-
háru osm let a je členem Sboru dob-
rovolných hasičů Muglinov.
I vítězka dívčí kategorie v čtyřboji, 
Karolina Dombrovská z 8. A třídy 
ZŠ Chrustova, je členkou hasičského 
sboru. „Jsem ve Sboru dobrovolných 
hasičů Heřmanice. K závodu jsem 
potřebovala především energii,“ 
svěřila se Dombrovská. Na otázku, 
zda své vítězství nějak oslaví, odpo-
věděla skromně: „Ani ne“.
Vítězné poháry předala na hřišti 
školákům místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. Popřála všem žá-
kům i žákyním pěkné prázdniny 

a pochválila je za dobré sportovní 
výkony. „Trénovanost mladých ha-
sičů se dokonale projevila,“ řekla 
místostarostka po zjištění, že oba 
atletičtí vítězové jsou členy slez-
skoostravských hasičských sborů.
Putovní Pohár starosty pro nej-
lepší školu po sečtení všech vý-
sledků obhájila ZŠ Bohumínská. 
„Nejhorší je, že se od nás obhajoba 

vítězství tak trochu očekávala 
a někteří byli nervózní, jestli sku-
tečně roli favoritů potvrdí,“ pro-
hlásil o výsledku ředitel školy ZŠ 
Bohumínská Mgr. Radek Pollo. 
„Zvítězili jsme určitě také díky 
tomu, jak hodně trénujeme,“ dodal 
ředitel školy spokojeně.
Jako odměny si úspěšní mladí spor-
tovci odnesli flash disky a další 

drobnosti, které do soutěže věno-
vala slezskoostravská radnice. Pro 
všechny děti také bylo zajištěno 
občerstvení. Ve Slezské Ostravě se 
O pohár starosty utkávají všechny 

čtyři základní školy obvodu už pá-
tým rokem. „Ukazuje se, že založit 
takovou tradici byl vynikající ná-
pad. Žáci slezskoostravských škol 
se tak mezi sebou alespoň lépe po-
znávají a to je určitě dobře“ řekla 
místostarostka Hana Heráková. 

/jk/ 

Putovní pohár starosty obhájila ZŠ Bohumínská

Mezi běžci uspěli dobrovolní hasiči

NEJLEPŠÍ ATLET. Pohár a diplom 
převzal od místostarostky také Jan 
Fiala. FOTO/JAN KRÁL

VÍTĚZOVÉ. Pohár starosty pro nejlepší školu má ZŠ Bohumínská. FOTO/JAN KRÁL

NEJLEPŠÍ ATLETKA. Karolině Domb-
rovské gratuluje místostarostka MUDr. 
Hana Heráková. FOTO/JAN KRÁL

V sobotu 9. června se v muglinov-
ské Sokolovně konalo Oblastní kolo 
v boxu. Podle slov trenéra klubu, 
Dalibora Fröhlicha, je takové klání 

nejlepším místem pro získání prv-
ních zkušeností v ringu. Mladí nebo 
začínající boxeři mají možnost po-
měřit síly s borci z jiných oddílů 

v regionu, kteří jsou na přibližně 
stejné výkonnostní a hmotnostní 
úrovni. Sobotní maraton zápasů byl 
toho důkazem.
V Muglinově se kromě domácího 
Boxing clubu představili zástupci 
oddílů z Baníku Karviná, DTJ Pros-
tějov, Sokol Poruba, SSK Vítkovice, 
Sokol Vítkovice a Victoria Havířov. 
Viděli jsme patnáct dvojic, od školní 
mládeže až po seniorské kategorie. 
Pouze ženy v ringu tentokrát nebyly, 
neboť domácí závodnici, Ing. Ester 
Konečné, nedorazila soupeřka. 
Pořadatele mile překvapil i zájem 
diváků. Během dne se jich sešlo 
přes stovku a o bouřlivou atmosféru 
v hledišti nebyla nouze. Vedení 
klubu je navíc ujistilo, že od příští 
sezóny, která začíná letos v září, 
budou k vidění v muglinovské so-
kolovně i zápasy 1. ligy, Extraligy 
a Interligy, takže se fanoušci boxu 
na nejvyšší amatérské úrovni mají 
na co těšit. /rs/

Box na Slezské zaujal

OBLASTNÍ KOLO. Box přivádí do muglinovské sokolovny spousty diváků a 
s nimi i bouřlivou kulisu.  FOTO/ING. RICHARD SKLÁŘ

Z Landek Parku po Koblovský most 

Dne 3. června jsme odjeli s mla-
dými hasiči z Ostravy Heřmanic 
na soutěž jednotlivců na šedesát 
metrů překážek. Akce se konala 
u hypermarketu Globus v Opavě. 
Na soutěž odjelo z našeho sboru 
devět dětí a všechny si odvezly 
poháry za umístění do pátého 
místa. V kategorii mladší dívky 
vybojovaly 1. místo Veronika 
Steklá, druhá skončila Vendulka 
Kozelská a na 4. místě se umís-
tila Verunka Jarešová. Další ka-
tegorií jsou mladší chlapci, kde 
nás reprezentoval Matěj Veverka, 
a umístil se na krásném 2. místě. 
Následovaly kategorie starší dívky 
a chlapci. V těchto kategoriích 
vybojovala Veronika Šeděnková 
2. místo a Karolína Dombrovská 
krásné 3. místo. Richard Svačina 
se umístil na 3. místě, Michal 
Knop na 4. místě a Milan Wil-
czek na 5. místě. Gratulujeme 

všem k dosaženým výkonnostním 
třídám.

Vedoucí mládeže Bc. Silvie Šeděnková

Hasiči na Globus cupu 2012

S POHÁRY. Mladí hasiči z Heřmaníc 
uspěli na Globus cupu. 
 FOTO/ARCHIV

Obvodní báňský úřad vydal roz-
hodnutí, kterým povoluje výstup 
na vrchol haldy Ema. Stalo se tak 
po roce usilovných jednání mezi 
Diamo s.p., RPG Real Estate, Ob-
vodním báňským úřadem a Klu-
bem českých turistů. 
Výstup na vrchol haldy Ema je po-
volen ze severní strany od ZOO. 
Z jiných míst, zvláště z jihu, ne-
bude možné na haldu vstupovat. 
Na haldě budou vyznačeny přesné 
cestičky, kudy jít. Na haldě stále 
prohořívá zbytek uhlí, které bylo 
při odvozu hlušiny ze šachet vy-
vezeno. Z některých míst stále 
hořením uniká plyn. Tato místa 
budou opatřena monitorovacím 
zařízením pro sledování hoření 
s ohledem na bezpečnost lidí 
vstupujících na území.
Před dovolenými a prázdninami je 
to jistě dobrá zpráva jak pro naše 

občany, tak i pro turisty z České 
republiky i ze zahraničí. V něko-
lika uplynulých letech se věhlas 
tohoto ostravského fenoménu roz-
šířil i za hranicemi Česka.
Halda Ema je součástí Naučné 
stezky Adolfa Podroužka, zakla-
datele turistiky na Ostravsku. Je 
opatřená dvanácti zastaveními 
s naučnými tabulemi. Ty vybudo-
val Klub českých turistů s přispě-
ním sponzorů, mimo jiné i našeho 
obvodu Slezská Ostrava.  Tato na-
učná stezka je zatím jedinou tako-
vouto stezkou ve Slezské Ostravě 
a je také příspěvkem ke zviditel-
nění našeho obvodu.
Je dobře, že zvítězil zdravý ro-
zum podle rčení vše je řešitelné, 
jen když je zájem lidí! 

Ing. Jiří Šárek,  

předseda komise životního prostředí

Halda Ema opět přístupná
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6) Výrobní  program  chemičky  byl  v  počátcích  její  existence  rozmanitý 
a v průběhu let se měnil a rozšiřoval. I když hlavním produktem byla nadále 
výroba průmyslové sody, kyseliny solné a sírové, tak také vyráběla sulfáty, 
chlorové vápno, kyselinu dusičnou a Glauberovu sůl. Z toho je zřejmé, že 
v návaznosti na všechny výrobní změny se postupně měnil i  fyzický obraz 
továrny. Tato barevná pohlednice vydaná v roce 1908 přívozským knihkup-
cem Buschbaumem tyto změny názorným způsobem dokumentuje. Za oněch 
téměř 150  let  trvání hrušovské chemičky se  továrna rozrostla v  jedinečný 
průmyslový areál, ve kterém, dle pamětníků, byla zachována celá řada uni-
kátních a historicky cenných artefaktů i celých provozních zařízení, které se 
jinde ve světě v provozuschopném stavu nezachovaly.

5) Při pohledu na rozsáhlý areál dobře fungující chemičky musíme ocenit prognostickou předvídavost J. M. Millera 
a C. Hochstettera, kteří, jak kdysi uvedli, „investovali do továrny na zelené louce kdesi v severovýchodním pohraničí 
s Pruskem“. Tato pohlednice z roku 1906 vyšla nákladem německého veslařského klubu v Hrušově (Ruder klub Ode-
rhot). Dokládá příznivou dopravní obslužnost s kolejištěm hrušovského nádraží, důležitým strategickým propojením 
mezi Vídní a Veličkou. Pohlednice vypovídá také o vývojové proměně továrny, kterou prošla od svého vzniku za uply-
nulé půlstoletí. Rozšiřování výroby si vynutila zvýšená spotřeba sody na celém území Rakousko-uherské monarchie 
v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby. Hrušovská průmyslová soda byla 
chemikálií nezbytnou pro průmyslovou činnost v oborech textilních, kožeděl-
ných, sklářských a mydlářských. Pro papírnický průmysl přinesla hrušovská 
chemička novou surovinu – celulózu, která nahradila hadry. Chlorové vápno, 
které vznikalo při výrobě sody jako vedlejší produkt, zrychlilo a zlevnilo bě-
lení plátna a také papíru a stalo se výborným desinfekčním prostředkem.

4) První zobrazení hrušovské továrny na sodu pochází z roku 1855. Obraz 
vznikl v dílně věhlasného rakouského malíře a grafika Jakoba Alta, který 
před definitivní  realizací  litografického  listu namaloval  také akvarelovou 
skizzu se stejným námětem. Vznik akvarelu je ve starší literatuře kladen do 
roku 1835, což je nepřesný údaj o vzniku díla. Hlavním vodítkem pro přesné 
určení roku vzniku této veduty jsou dvě okysličovací věže pro křemenné fil-
try na výrobu kyseliny dusičné, jejíž výroba byla v továrně zavedena právě 
v roce 1855. Dvoupatrová budova stojící mezi komíny pochází z roku 1852 
a  přežila  všechny  nástrahy  a  nebezpečí  přestaveb  bez  úhonu  až  do  roku 
1997, kdy poslední pofiderní majitel SEPO-EXIM vyhlásil likvidaci továrny, 
po níž se ujaly činnosti demoliční čety.

1) a 2) Počátky vzniku hrušovské chemičky jsou tradičně spojovány se 
jmény  Josefa  Maria  Millera  R.v.Aichholz,  velkoobchodníka  a  průmysl-
níka z Vídně (na snímku vlevo) a Carla Christiana Hochstettera, podnika-
tele v oboru chemie z Brna. Oba se dle nečetných svědectví historických 
pramenů setkali při lázeňské léčbě v Karlové Studánce, kde se prý zrodil 
i  projekt  výstavby  továrny  na  výrobu  sody. Hrušov  se  oběma  jevil  jako 
lokalita, která splňovala podmínky potřebné pro provoz chemičky – vedla 
zde železniční dráha, v místě byly bohaté zdroje kamenného uhlí, dostatek 
vody a levné pracovní síly. Hrušov měl i dobrou strategickou polohu z hle-
diska propojení do haličské Věličky, kde se nacházela základní surovina 
pro výrobu sody – kamenná sůl.

Hromady sutin, opuštěná, stromy porostlá halda a dva vztyčené prsty vysokých komínů, které dnes nepatří 
k ničemu. Jen obtížně si dokážeme představit, že na tomto nehostinném místě byly v polovině 19. století polo-
ženy základy moderního chemického průmyslu Rakousko-uherské monarchie.

Hrušovská chemička 1851–1997

3) Nástěnný obraz – obří litografie z roku 1910 „Die erste oesterreichische Sodafabrik in Hruschau“, která se vzhle-
dem ke své velikosti a přesného provedení hned tak nevidí, instalována na zdi v poschodí slezskoostravské radnice, 
poskytuje věrnou představu o rozsahu tohoto ojedinělého areálu továrny, která byla dána do provozu 25. prosince 
1851v tehdy nepatrné vesnici Hrušov. 

Dovedu si představit, že žádná soukromá či státní instituce si dnes nemůže 
dovolit nákladný přepych financování takovýchto rozsáhlých nefunkčních 
historických objektů – ale fakt, že z této ojedinělé technické památky ne-
zůstalo zachováno alespoň to nejdůležitější, lze považovat za krátkozra-
kost a nenapravitelnou chybu. 
S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil Česlav 

Piętoň. Fotografie osobní archiv autora. 
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Informace pro občany

Uděláme za vás malby, ná-• 
těry, údržba bytů, rodin-
ných domů, domácností. 
Instalatérské práce, obklady, 
dlažby, podlahové krytiny, 
sestavování koupelen, ku-
chyňských linek, nábytku. 
Výškové práce, sanitární 
technika montáž, demon-
táž. opravy a jiné služby po 
dohodě. 731 259 193.

Pedikúra-Manikúra Mod-• 
rý Pavilón. Chittussiho 9, 
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439

Výkup aut• , peníze ihned 
na ruku, tel.: 604 118 269 
Vykoupím především Š-Fe-
licie, Fabie, Octavie, ale 
i jiné značky.

Vinotéka Vineka•  Vás zve 
do nově otevřené prodejny 
vín a doplňků na ul. Čs. 
armády 269 v Ostravě-Mi-
chálkovicích. www.vino-
tekavineka.webnode.cz, 
vineka@email.cz, 737 733 
707, Po-Pá 9-18, So 8-12.

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. srpna 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

.

Vážení občané,
na základě usnesení vlády České republiky č. 
331 ze dne 9. května 2012, kterým schválila 
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné 
správy, vydal tajemník Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava s účinností od 12.6.2012 
rozhodnutí tajemníka č. 3/2012, jehož přílohu 
tvoří Etický kodex zaměstnanců statutárního 
města Ostravy, zařazených do ÚMOb Slezská 

Ostrava. Tento kodex stanoví standardy cho-
vání, vystupování a jednání zaměstnanců, 
které jsou od nich veřejností očekávány.
Cílem je kvalitní uspokojování požadavků 
občanů a upevnění jejich důvěry vůči všem 
zaměstnancům zařazeným do ÚMOb Slezská 
Ostrava. Celé znění Etického kodexu nalez-
nete na www.slezska.cz, sekce Aktuálně.

Mgr. Gustav Kuchař, tajemník úřadu

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

Vyučování ve škole U Jezu pokračuje
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o sloučení or-
ganizací Základní umělecká škola Eduarda 
Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 
6, příspěvková organizace a Základní umě-
lecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, pří-
spěvková organizace s účinností od 1.7.2012. 
Přejímající organizací se stane Základní 
umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-
Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková 

organizace se stávající ředitelkou školy Mgr. 
Pavlou Kovalovou.
Mgr. Eva Pilařová, která zastávala funkci 
ředitelky školy v Ostravě-Muglinově, bude 
jmenována do funkce zástupkyně ředitele na 
pobočce v Ostravě-Muglinově.
Tato organizační změna nebude mít dopad 
na výuku dětí. Vyučování bude probíhat ve 
škole U Jezu 4 v Ostravě-Muglinově a na Zá-
kladní škole Zelená 42 v Ostravě jako dosud.

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
Pobytové tábory 2012:
30. 6. – 14. 7.  LDR TZ SVČ Klokočůvek – „Za poselstvím bohů aneb vzhůru na Olymp“
14. 7. – 28. 7.  LDR TZ SVČ Klokočůvek – „Prokletí rytíře z Klokočí“
28. 7. – 11. 8. LDR TZ SVČ Klokočůvek – „Vesmírní lidé – sci-fi“
1.–7. 7.  LR pro rodiče s dětmi v Prostřední Bečvě – „Z pohádky do pohádky“
Příměstské tábory 2012:
2.–4. 7.  PT (hl. v. Martina Štěrbová) – „Letem světem“
9.–13. 7.  PT (hl. v. Štěpánka Macháčková) – „Z pohádky do pohádky“
9.–13. 7.  PT (hl. v. Bc. Monika Krupová) – soustředění tanečníků
16.–20. 7.  PT (hl. v. Lukáš Plonka) – „Tajemství skřítků a strašidýlek“
23.–27. 7.  PT (hl. v. Martin Macháč) – „Bezpečnost a technika, to je naše taktika“
30. 7. – 3. 8.  PT (hl. v. Lucie Kaniová) – „Hurá cestujeme...“
6. – 10. 8.  PT (hl. v. Kateřina Jakšová) – „Umění je zábava“
13. – 17. 8.  PT (hl. v. Tereza Kinclová) – „Křížem krážem“
20. – 24. 8.  PT (hl. v. Kristýna Barabášová) – „Doprava“
27. – 31. 8.  PT (hl. v. Mgr. Markéta Němečková) – „Kovbojové – není všechno zlato, co se 

třpytí“ 
27. – 31. 8.  PT (hl. v. Bc. Zuzana Sviderská) – „O kolečko víc“ – výuka bruslení
Bližší informace na www.svcoo.cz.


