
SLEZSKÁ OSTRAVA / Tři zlaté 
svatby během jediného měsí-
ce se v březnu konaly na slez-
skoostravské radnici.

Svůj manželský slib si přišli ob-
novit po padesáti letech v sobotu  
1. března hned dvě manželské dvo-
jice. Obřad vykonala PhDr. Miriam 
Prokešová, Ph.D. „Za dobu, kdy 
oddávám, jde o mé první zlaté svat-
by. A že se konají hned dvě v jediný 
den, to je opravdu kuriozita,“ uved-
la slezskoostravská radní.

Jako první přišli na řadu manželé 
Julie a Hynek Pieranovi z Hlučína. 
Paní Julie Pieranová se ve Slez-
ské Ostravě narodila, svatbu měli 
manželé na slezskoostravské rad-
nici 29. února 1964. „Samozřejmě 
jsme si pro zlatou svatbu vybrali tu 
samou radnici. Připomněli jsme si 
tak dobu, kdy jsme se brali. Bylo to 
moc krásné,“ řekla Julie Pieranová. 
Hynek Pieran se ženil ve dvaceti, 
paní Julie se vdávala v devatenácti 
letech. „Dlouhé manželství je hlav-

ně o porozumění, pořád se doplňu-
jeme,“ shodli se oba manželé.
Začátky prý byly těžké. Aby měl 
v roce 1964 novomanžel na sva-
tební oblek, musel prodat svoji 
oblíbenou motorku. Hynek Pieran 
pracoval dlouhá léta v hornic-
tví, později jako řidič z povolání.  
Julie Pieranová pracovala od svých 
osmnácti let jako účetní. V roce 
1990 se manželé rozhodli založit 
v Hlučíně dopravní firmu, začínali 
s jedním jeřábem. Dnes provozují 
velký rodinný podnik. Pieranovi 

mají tři děti, šest vnoučat a dvě 
pravnoučata.

Manželé Mariana a Vladimír 
Košťálovi
Jako další v pořadí si v sobotu  
1. března obnovili manželský slib 
manželé Mariana a Vladimír Koš-
ťálovi. Ve Slezské Ostravě žijí již 
pětatřicet let, proto si k obřadu vy-
brali slezskoostravskou radnici. 
„Recept na dlouhé manželství je 
jednouchý: vydržať, vydržať, vydr-

žať,“ usmíval se Vladimír Košťál. 
Rodák z Prahy prožil část života 
na Slovensku, studoval v Brati-
slavě, kde se oba manželé potkali  
a v roce 1964 vzali. Paní Mariana 
žila v Podunajských Biskupicích  
u Bratislavy.
Manželé bydleli také v Dobrušce ve 
východních Čechách, v roce 1976 se 
ale přestěhovali do Slezské Ostravy. 
Vladimír Košťál našel zaměstnání 
u VOKD. Manželé Košťálovi mají 
dvě děti a pět vnoučat. „Chce to 
hodně trpělivosti, život není lehký. 
Hlavně, že vnoučátka jsou zdravá,“ 
těšilo Marianu Košťálovou. Zlatou 
svatbu pak manželé oslavili slav-
nostním obědem s celou rodinnou.

Manželé Eva a Oldřich  
Brňákovi
Třetí zlatá svatba v pořadí se konala 
na slezskoostravské radnici v so-
botu 22. března. Manželský slib po  
padesáti letech zde obnovili manže-

lé Eva a Oldřích Brňákovi z Kunčic. 
Oba dva se v Kunčicích narodili, se-
známili se v roce 1960 na místním 
plese v Kunčicích. V letech 1961 až 
1963 čekala pana Oldřicha vojna  
v Bratislavě, ale vztah vydržel.  
První jarní den roku 1964 se kona-
la v Ostravě-Porubě svatba. Dnes 
manželé žijí v rodinném domku 
Kunčicích, mají dvě dcery a tři 
vnuky. „Vy patříte k těm šťastným, 
kteří se mohou ohlédnout za svým 
společným manželstvím,“ blaho-
přála manželům slezkoostravská 
zastupitelka Ing. Justýna Kamená, 
před kterou manželé svůj slib ob-
novili. „Lidé mají odpouštět a mít 
se rádi,“ uvedla jako recept na dlou-
holeté manželství Eva Brňáková. 
„Musí se prostě vydržet,“ doplnil 
svoji manželku Oldřich Brňák. 
Tři zlaté svatby během jediného 
měsíce, takový počet na slezsko-
ostravské radnici nepamatují. „Jde  
o něco zcela mimořádného,“ potvr-
dila referentka ohlašovny a matriky 
Pavlína Volná. /jk/
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Obnovování manželského slibu na slezskoostravské radnici

Dvě zlaté svatby za den, tři za jeden měsíc

ZLATÁ SVATBA 1. Manželé Julie a Hynek Pieranovi.  FOTO/JAN KRÁL

ZLATÁ SVATBA 3. Manželé Eva a Oldřich Brňákovi.  FOTO/JAN KRÁL

Městský obvod Slezská Ostrava 
zakoupil dvě fotopasti, které pře-
dal do majetku Městské police Os-
trava. „Strážníci městské policie 
nyní fotopasti instalují na různá 
místa obvodu podle potřeb úřadu 
a poznatků našich okrskářů,“ uvá-
dí vedoucí městské policie oblasti 
Slezská Ostrava a rovněž slezsko-
ostravský zastupitel Bc. Marcel 
Pažický.
Do nastražených fotopastí se již 
chytají první hříšníci. Strážníci 
ve Slezské Ostravě mohli doslova  
v přímém přenosu sledovat, jak 

37letý muž přijel s autem k již dří-
ve vytvořené černé skládce a z při-
pojeného vozíku vysypal stavební 
suť. Zřejmě se domníval, že ušetří 
na poplatcích spojených s její řád-
nou likvidací. Strážníci ho však 
překvapili ještě dříve, než stačil 
z místa odjet. Nejen, že si odpad 
musel znovu naložit na vozík a od-
vézt, ještě k tomu dostal i vysokou 
pokutu. 
„Černé skládky jsou velkým pro-
blémem našeho obvodu. Fotopas-
ti nám umožní pachatele chytit 
přímo při činu nebo je později  

jednoduše identifikovat,“ vysvět-
luje Marcel Pažický.
Fotopasti byly integrovány do měst-

ského kamerového systému. Stráž-
níci, pokud na fotografiích uvidí co-
koli podezřelého, vyrážejí okamžitě 

na místo. Systém fotopastí využívá 
Slezská Ostrava jako vůbec první 
obvod v celé Ostravě.  /red/

Fotopasti ve Slezské Ostravě: První přistižení hříšníci

Zasedání zastupitelstva městského obvodu se uskuteční  
24. dubna 2014 od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice Na Druhém č. 4. FOTOPAST. Dopadený hříšník zaplatil vysokou pokutu a svůj odpad si musel opět naložit a odvést.  FOTO/MPO

ZLATÁ SVATBA 2. Manželé Mariana a Vladimír Košťálovi. FOTO/JAN KRÁL



Velikonoce patří k nejpestřejším 
svátkům v roce. Připadají na první 
neděli po prvním jarním úplňku. Od 
pradávna bývají spojovány s ožive-
ním přírody a starodávnými zvyky.

Slezsko jako rázovitý region si za-
chovalo mnoho lidových tradic a spe- 
cifických velikonočních pokrmů.

Velikonocím předchází doba ma-
sopustu. Poslední čtvrtek před 
Popeleční středou, vrchol maso-
pustu, se nazývá Tlustý čtvrtek. 
Dříve se tradovalo, že v tento den 
má člověk co nejvíce jíst a pít, aby 
měl po celý rok dostatek sil. Pekly 
se koblihy (pączki) a chrust.

Chrust
150 g hladké mouky, 3 žloutky, 35 g 
másla, 1 lžíce rumu, 2 lžíce smeta-
ny, 35 g cukru moučka, sádlo nebo 
olej na smažení
Z připravených surovin zpracuje-
me tuhé těsto, které „vytlučeme“ 
na vále válečkem. Vyválíme „na 
stéblo“. Rádlem vykrajujeme pásy, 
které pak vykrájíme do tvaru koso-
čtverce. Ty pak rádlem uprostřed 
prořízneme. Jeden konec „chrusta“ 
prostrčíme tímto otvorem, pak sma-
žíme v rozpáleném sádle nebo ole-
ji do zlatova. Usmažené „chrusty“ 
necháme okapat a osušit na papíro-
vém ubrousku. Před podáváním po-
cukrujeme, podle chuti posypeme 
mletou skořicí.

Velikonoce, slavnost vzkříšení Ježí- 
še Krista, tvoří vrchol celého cír-
kevního roku, kterým předchází tý-
den plný barev a pranostik.

Poslední postní neděle se nazývá 
Květná. Na Květnou neděli se svě-
tily palmy – kocanky, vrbové prout-
ky s kočičkami. Kocanky se zapí-
chávaly do polí na ochranu úrody. 
Následující dny po Květné neděli 
se nazývají Modré pondělí a Žluté 
úterý. Následuje Škaredá středa 
- v tento den zradil Jidáš Krista. 
Hospodyně čistily kamna a komíny, 
též nebylo vhodné se mračit – moh-
lo se pak stát, že zamračenou tvář 
budou nosit všechny středy v roce. 
Pokrmem pro tento den byla čočka 
nebo hrách.

Zelený čtvrtek, připomínající Ježí- 
šovu modlitbu v „zelené zahradě 
getsemanské“ nebo též zelené rou-
cho kněze při večerní bohoslužbě, 
která zpřítomňuje poslední večeři 
Páně. Na Zelený čtvrtek odletěly 
zvony do Říma, jedly se zelené po-
krmy.

Zelená velikonoční polévka 
(5 porcí)
jarní bylinky (mladé lístky kopřiv, 
polníčku, šťovíku, pažitky, petrželky, 
špenátu), 60 g másla, 100 g hladké 
mouky, 2 vejce, 150 ml smetany,  
50 g žemle, rohlíku nebo veky
Bylinky omyjeme a jemně poseká-
me. Z másla a mouky připravíme 
světlou jíšku, zalijeme studenou vo-
dou a pečlivě metličkou rozšlehá-
me. Osolíme a dobře provaříme. Na 
malém množství másla lehce podu-
síme nakrájené bylinky a pak je při-
dáme do provařené jíšky. Necháme 
lehce přejít varem. Do polévky pak 
přidáme smetanu s rozšlehanými 
žloutky. Před podáváním dodáme 
jemně pokrájenou pažitku a žemlič-
ky, osmažené na másle.

Špenát z kopřiv (5 porcí)
900 g mladých kopřiv, 50 g cibule, 
100 g másla, 50 g hladké mouky,  
50 ml mléka, 1 vejce, česnek, sůl, 
pepř
Listy kopřiv dobře propláchneme 
studenou vodou. Kopřivy pak na-
drobno posekáme, spaříme vařící 
vodou a necháme v cedníku okapat. 
Cibuli pokrájíme nadrobno, v kast-
rolu rozpustíme máslo a cibuli lehce 
osmahneme, přidáme mouku a při-
pravíme cibulovou jíšku. Zalijeme 
trochou vody s mlékem, metličkou 
pečlivě rozšleháme a dobře provaří-
me. Pak přidáme posekané kopřivy. 
Dochutíme česnekem, utřeným se 
solí a pepřem, do hotového „kop-
řivového špenátu“ zamícháme roz-
šlehané vejce.

Na Zelený čtvrtek se pekly jidáše 
z kynutého těsta. Kynuté těsto ve 
velikonočním pečení znamená růst 
a sílu jarní přírody. Jidáše, kynuté 
těsto, točené do tvaru spirály, při-
pomínající provaz, na kterém se 

zrádce oběsil. V některých rodinách 
se věřilo, že sníst na Zelený čtvrtek 
jidáše s medem zaručuje zdraví po 
celý rok.

Jidáše
500 g hladké mouky, 50 g změklé-
ho másla, 40 g krystalového cukru,  
2 žloutky, 250 ml mléka, 42 g drož-
dí, sůl, mák na posypání, 1 vejce na 
potření
Připravíme kvásek: droždí promí-
cháme s trochou cukru, rozředíme 
malým množstvím vlažného mlé-
ka, přidáme trochu hladké mouky  
a promícháme, až vznikne řídké těs-
tíčko - kvásek. Necháme vykynout.
Ke zbylé dávce hladké mouky při-
dáme žloutky, zbylý cukr, sůl, roz-
puštěný tuk a zbylou dávku vlažné-
ho mléka a vykynutý kvásek. Směs 
pečlivě promícháme, vypracujeme 
těsto a necháme vykynout.
Z těsta vyválíme dlouhý válec, kte-
rý nakrájíme na 20 malých dílků. 
Každý dílek rozválíme na tenký vá-
leček o délce asi 35 cm a stočíme 
jidášky do tvaru spirály (tvar má 
připomínat stočený provaz, na kte-
rém se Jidáš oběsil). Klademe je na 
tukem vymazaný smaltovaný plech 
a necháme ještě 15 min kynout. 
Jidáše potřeme rozšlehaným vajíč-
kem a sypeme mákem. Pečeme do 
zlatova ve středně vyhřáté troubě 
20 minut. 

Velký pátek, den smutku, církev 
prožívá umučení a smrt svého spa-
sitele. Země a skály mají magickou 
sílu, vydávají své poklady. Brzy 
ráno ve vesnicích vyhánějí sedláci 
a čeledíni koně do proudící vody 
řek a potoků, aby je zbavili hrozby 
nemocí. Do této doby se též tra-
duje slavnost „Havířská jízda“. 
Důlní koňaři vyvezli na povrch důl-
ní koně, kteří byli slepí. Na Velký 

pátek je pak vyhřebelcované vedli 
po nádvoří šachet a pak vyjeli do 
okolních vesnic. Tato slavnost se 
pořádala pravidelně na dole Ida  
i na některých jiných šachtách. Na 
Velký pátek byl přísný půst. Jedly 
se jen polévky: voďanka, kmíňač-
ka, chlebová. 

Bílá sobota
V kostelích je zapálena Velikonoční 
svíce – paškál. V noci ze soboty na 
neděli, která se nazývá Velká noc, se 
slouží v kostelech velikonoční vigi-
lie. Nastává okamžik zmrtvýchvstá-
ní, symbol nového života. Na Bílou 
sobotu se připravovaly typické po-
krmy: velikonoční hlavička, která 
má připomínat tvar trnové koruny. 
Tento pokrm měl být překlenutím 
mezi přísným půstem a slavnostním 
jídle svátků.

Velikonoční hlavička
250 g uzeného vařeného bůčku, 
1 veka, 4 vejce, 3 dl mléka, 100 g 
margarínu, 100 g pórku, česnekové 
nati a kopřiv, pepř, muškátový květ, 
sůl
Bábovkovou formu vymažeme tu-
kem. Do mísy vložíme na kostky 
krájenou veku, polejeme mlékem  
s kořením a žloutky. Přidáme na 
kostičky nakrájený uvařený uzený 
bůček, krájenou nať pórku, česne-
kovou nať a pokrájené mladé kop-
řivy. Vše promícháme s pevným 
sněhem z bílků. Vlejeme do bábov-
kové formy, kterou jsme vymazali 
tukem, a ve středně vyhřáté troubě 
pečeme 35 minut do zlatova.

Boží hod velikonoční (neděle)
Je připraven slavnostní velikonoční 
prostřený stůl, kde nesměl chybět 
velikonoční svěceník – mazanec. 
Kulatý tvar mazance připomíná 
pecen chleba. Dále velikonoční be-
ránek a šoldra, někde též nazývaná 
muřin – šunka zapečená v těstě.

Šoldra - muřin 
(šunka zapečená v těstě)
20 ml mléka, 100 g margarínu,  
42 g droždí (1 kostka), 2 žloutky, 
300 g polohrubé mouky, 100 g šun-
ky, 100 g uzeného vařeného bůčku, 
100 g bílé klobásy
Do vlažného mléka rozdrobí-
me droždí, přidáme rozpuštěný 
margarín, žloutky, sůl a mouku. 
Vypracujeme tužší těsto a necháme 
vykynout. Z vykynutého těsta vy-
válíme obdélník o tloušťce asi 1 cm, 
který poklademe na silné plátky na-
krájenou šunkou, uzeným bůčkem 
a bílou klobásou. Přehneme těsto 
z jedné a druhé strany jako závin, 

potřeme rozšlehaným vejcem a ne-
cháme vykynout. Položíme na vy-
mazaný smaltovaný plech a pečeme 
do zlatova.  Pečeme 30 minut při 
teplotě 170 °C.

Velikonoční svěceník – mazanec
400 g polohrubé mouky, 100 g más-
la, 70 g cukru, 20 g droždí, 2 dl 
mléka, 3 žloutky, 50 g rozinek, 50 g  
mandlových lupínků, 1 vanilkový 
cukr, špetka soli, vejce na potření
Z mouky, másla, soli, cukru, drož-
dí, mléka, vanilkového cukru  
a žloutků vypracujeme kynuté těs-
to. Vmícháme rozinky a necháme 
hodinu kynout. Potom z těsta udělá-
me bochník a dáme ho na vymaza-
ný plech. Opět necháme vykynout. 
Potom povrch bochníku nakrojíme 
do kříže, potřeme vajíčkem, posy-
peme mandlemi a pečeme 30 minut 
při teplotě 170 °C.

Velikonoční beránek
200 g polohrubé mouky, 80 g pís-
kového cukru, 2 vejce, ½ prášku do 
pečiva, ½ vanilkového cukru, 100 ml  
mléka, 100 ml oleje
Ze všech surovin umícháme těsto. 
Vlijeme ho do formy na beránka, 
kterou jsme dobře vymazali a vy-
sypali. Pečeme 25 minut při teplotě 
170 °C.

Velikonoční pondělí: Velikonoce 
jsou ukončeny pohanským zvy-
kem – šmigrustem: „chlopi a syn-
ci“ polévají „děvuchy“ vodou nebo 
levnou voňavkou, pak je vyšlehají 
karabáčem se slovy: „Máte-li tu 
něco plesnivého nebo ospalého  
a lenivého, nechte si to občerstvit.“ 
Dívka nebo žena, která byla pošle-
hána čerstvými pruty, byla tak ob-
darována životodárnou mízou stro-
mů, která pošleháním vešla do těla. 
Mládenci dostávali za pomlázku 
od dívek malované vajíčko, krasli-
ce nebo též ořechy a sladkosti. Na 
zapití pak něco ostřejšího. Dívky 
se předháněly, za kterou přijde více 
šmigrustníků, čím více dostala na-
šleháno a byla zlita vodou - „slita 
do suche niti“, tím byla u mláden-
ců oblíbenější.

Velikonoce, svátky jara, jsou 
připomínkou staletých tradic na-
šich předků a vyznačují se speci-
fickými pokrmy lidové kuchyně. 
Vyzkoušejte některé z těchto tra-
dičních jídel, která se dochovala do 
dnešních dnů.
Radostné Velikonoce přeje

Karel Drápal,  

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 

pobočka severní Morava a Slezsko
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Výběr tradičních velikonočních jídel kuchařského mistra Drápala

Slezské velikonoční pokrmy. Recepty k přípravě

Ve dnech 12. – 13. dubna se na 
Slezskoostravském hradě koná tra-
diční velikonoční lidový jarmark 
s programem, ukázkami řemesel  
a prodejem lidově uměleckých vý-
robků. 
„Návštěvníci mohou sledovat ukáz-
ky lidových zvyků, naučit se plést 
velikonoční pomlázku, namalo-
vat vajíčko nebo si vymodelovat  
na hrnčířském kruhu hrníček. Na 
jarmarku načerpají inspiraci, jak 
nazdobit velikonoční vajíčka, vázy, 
košíčky a jiné tradiční výrobky.  

Velikonoční jarmark na Slezskoostravském hradě

VELIKONOCE. Dvoudenní oslava na hradě se koná o víkendu 12. a 13. dubna.  FOTO/ARCHIV

Ke zhlédnutí bude velké množství 
lidových stánků s tou nejpestřejší 
nabídkou,“ informuje mluvčí spo-
lečnosti Ostravské výstavy Ing. Ka-
trin Tomanová.
Na velikonočním programu jsou 
také folklórní taneční a zpěvácké 
soubory, divadélko pro malé i velké 
nebo soutěže, například o nejkrás-
nější velikonoční vajíčko či o nej-
delší karabáč. Děti potěší ohrádka 
se živými zvířátky. Jako novinka 
bude v sobotu 12. dubna otevřena 
nová expozice Permoníci a čerti  
v podzemí Slezskoostravského hra-
du. Program se koná od 10 do 17 
hodin. /red/

AUTOR. Kuchařský mistr Karel Drápal pravidelně vaří i hodnotí kvalitu jídel na 
akcích připravovaných městským obvodem Slezská Ostrava. FOTO/JAN KRÁL



MUGLINOV / Odbor sociálních 
věcí Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava uspořádal pro 
slezskoostravské seniory slav-
nost nazvanou Veselé klobou-
kové odpoledne. 

Slavnost se konala ve čtvrtek  
13. března v muglinovském kultur-
ním domě a všichni se u ní výborně 
bavili. Sál kulturního domu byl zce-
la zaplněn, většina z návštěvníků 
slavnosti skutečně dorazila v klo-
boucích rozličných typů. Podobné 
slavnosti na různá témata připravu-
je odbor sociálních věcí pravidel-
ně, tentokrát byl prémiově zvolen 
symbolem klobouk. „Samozřejmě, 
že všechny ty klobouky jsou naše, 
pořídily jsme si je ještě za dob Ma-
rie Terezie,“ smála se u stolu obsa-
zeného dámami kompletně v klo-
boucích Antonie Gorová. Během 
večera oslavila svižným tancem své 
91. narozeniny. 
Na slavnost přišli a oslavenkyni 
popřáli také místostarostka MUDr. 
Hana Heráková a uvolněný radní 
Radomír Mandok.
„Klobouky nemají chybu. Je to 
úžasné vítání jara. Na člověka hned 
dýchne jiná atmosféra. Naši senioři 
opět nezklamali, mají tolik ener-
gie, že jsou schopni dobíjet baterky  
i nám mladším,“ ocenila nápad  
s klobouky i vitalitu slezskoostrav-
ských seniorů místostarostka Herá-
ková.
Nápad s klobouky jako s doplňky 
slavnosti se líbil i seniorce Bedřišce 

Chlopkové. „Klobouky, ty musely 
za našeho mládí prostě být. Jinak by 
si nás nikdo ani nevšiml,“ smála se. 
„Je to tady dnes moc sympatické. 
Výborné pohoštění, jedinečná at-
mosféra,“ chválila akci Chlopková. 
Během veselého odpoledne, které 
se protáhlo až do večera, vystoupi-
ly se svými programy děti ze slez-
skoostravských mateřských  škol,  
k tanci hrála skupina Šmoulové.
„Chodím plavat do bazénu na Ješ-
těrku do Radvanic. Vždycky si při 
plavání říkám, že přesně tak jsem 
si stáří přestavovala, že se mám 
dobře,“ svěřila se oslavenkyně Go-
rová. Podobně, jako velká část sla-
vících seniorů, je i ona obyvatelkou 
Domova s pečovatelskou službou 
Hladnovská, který spravuje měst-

ský obvod Slezská Ostrava. „V do-
mově jsem šťastna,“ konstatovala 
Gorová.
Podobně hovořily i obyvatelky do-
mova Ludmila Sasová a Anastázie 
Štěpánková. „Vedení se nám moc 
věnuje, každý měsíc máme nějakou 
akci. Už brzy půjdeme do divadla 
na Čardášovou princeznu,“ těšily se 
seniorky. Na slavnost přišla i bývalá 
zdravotní sestra Milena Rusnoková 
z Hrušova. „Je to tady výborné. 
Jsem úplně unešena,“ řekla.
„Senioři jsou nadšeni a my s nimi. 
Spokojnost občanů, to je smysl 
práce, kterou na radnici děláme. 
Úsměvy na tvářích jsou pro nás tou 
nejlepší odměnou,“ shrnula dojmy 
ze slavnosti místostarostka Hana 
Heráková.  /jk/
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„Klobouky? Ty jsou z dob Marie Terezie,“ smály se seniorky

Veselé kloboukové odpoledne v Muglinově

S potěšením konstatuji, že se v měst- 
ském obvodu Slezská Ostrava po-
stupně daří opravovat veškeré za-
stávky městské hromadné dopravy. 
Tak byly nyní opraveny zastávky 
na ulici Frýdecká pod Rudnou ulicí  
v Kunčicích. Statisícové částky ob-
vod vynakládá na opravy či obnovu 
poškozených, ukradených či reza-
vých odpadových košů u zastávek, 
stejně jako na opravy čekáren. 
Nejsou to zbytečně „vyhozené“ pe-

níze, ale mohly být použity na jiné, 
smysluplnější účely jako například 
opravy chodníků, cest, škol či ško-
lek, bytových domů a podobně. 
Prosím Vás, vážení občané, dívejte 
se po svém okolí, sledujte dění ko-
lem sebe a budete-li svědky vanda-
lismu, nahlaste bezprostředně tako-
výto negativní jev Policii ČR anebo 
městským strážníkům, aby mohli 
neprodleně zasáhnout.

Ing. Jiří Šárek, zastupitel

Zveme všechny občany na každo-
roční akci pořádanou městským 
obvodem Slezská Ostrava Den 
Slezské, která se uskuteční v sobotu 
24. května 2014 od 10,00 do 21,00 
hodin v prostorách Slezskoostrav-
ského hradu. Během dne se na je-
višti představí děti z mateřských  
a základních škol městského ob-
vodu, mažoretky, dětský animátor 
a kreslíř Adolf Dudek nebo Mi-
chal Nesvadba z Kouzelné školky. 

V odpoledních hodinách vystoupí 
hudební kapely FiHa a Nebe, ná-
vštěvníky pobaví Vladimír Hron  
a kapela Legendy se vrací. 
Součástí této akce je již VIII. roč-
ník mezinárodní kulinářské soutěže 
Slezský bigos. Nebude chybět ob-
čerstvení, dětské atrakce a pro děti 
také oblíbená soutěžní cesta s od-
měnou. Vstup na akci je zdarma.

Srdečně zve 

vedení městského obvodu

Zastávky MHD se opravují

Den Slezské. FiHa, Nebe  
i Slezský bigos

OSLAVENKYNĚ. Antonie Gorová slaví 91. narozeniny. 

FRÝDECKÁ. Zastávky MHD po opravách.  FOTO/JAN KRÁL

DEN SLEZSKÉ 2014. Letos v sobotu 24. května.  FOTO/ARCHIVNaučnou stezku vedoucí Slezskou 
Ostravou na haldu Ema vyčistili tu-
risté v neděli 23. března. 
„I přes nepřízeň počasí jsme stih-
li natřít a vyčistit dvanáct stojanů 
a vysbírat od odpadků část haldy 
Ema. Odvezli jsme dvacet pytlů pl-
ných odpadků,“ říká Ing. Břetislav 
Boháč, předseda Klubu českých 
turistů, oblast Moravskoslezská. 
Na úklidu se rovněž podíleli čle-
nové Turistického oddílu mládeže 
Čmoudík a lidé ze společnosti Nová 
Akropolis.
„Je to hrůza, kolik odpadků vždyc-
ky najdeme. Haldu Emu a její okolí 
uklízíme většinou dvakrát za rok,“ 
doplnil Břetislav Boháč.
V neděli 6. dubna pořádají turisté 
již tradiční jarní výstup nazvaný  
S Emou na Emu. Svátek Emy totiž 
připadá na 8. dubna. „Na Emě bu-
deme od 9 do 13 hodin, pro všech-
ny účastníky máme připraveny 
pamětní listy,“ uvádí za pořadatele 
Herbert Schenker z Klubu českých 
turistů při SSK Vítkovice.

/red/

Turisté uklízeli naučnou stezku

ÚKLID EMY. Naučná stezka je díky turistům vyčištěna. 
FOTO/ROSTISLAV KAŠOVSKÝ

KLOBOUKY. Nezbytná součást slavnosti. FOTO/JAN KRÁL

BĚHEM SLAVNOSTI.  Našel se čas i na společné foto. TANEC. Zatančit si se seniory přišla i místostarostka.



SLEZSKÁ OSTRAVA / Žáci ZŠ 
Bohumínská získali putovní 
pohár starosty Slezské Ostravy.

Soutěž O Putovní pohár starosty 
Slezské Ostravy se v obvodě letos 
konala již sedmým rokem. Pravi-
delně dvakrát ročně spolu soupeří 
v různých sportovních disciplí-
nách žáci čtyř slezskoostravských  
základních škol. V pořádání turna-
je se školy zřízené městským ob-
vodem Slezská Ostrava pravidelně 
střídají.
V úterý 4. března se stala pořada-
telem soutěže ZŠ Bohumínská. 
V tělocvičně spolu soupeřily fot-
balové týmy, v učebnách pak dívky  
i chlapci stříleli na laserové pro-
jekční střelnici.
„Jsem ráda, že se nám daří v dě-
tech podporovat sportovního ducha  
a zdravou soutěživost. Děti ze Slez-
ské Ostravy se také díky turnaji 
lépe poznají, naváží přátelství,“ 
těšilo místostarostku MUDr. Hanu 
Herákovou, která sportovní klání 

sledovala. „Zajímavé je, jak dobře 
si vedou ve střelbě také děvčata,“ 
zaujalo místostarostku.
Ve střelbě nakonec zvítězila celko-
vě ZŠ Bohumínská, následovaná 

ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova a ZŠ Škro-
bálkova. Nejlepší střelkyní se stala 
Veronika Šeděnková ze ZŠ Bohu-
mínská, nejlepším střelcem Patrik 
Šigut z té samé školy.

ZŠ Bohumínská rovněž uspěla i ve 
fotbale. Pohár vyhrála s devíti body, 
šest bodů získala ZŠ Pěší, tři body 
ZŠ Chrustova a ZŠ Škrobálkova zů-
stala bez bodu.

Nakonec byli mladí sportovci od-
měněni poháry, diplomy a drobnými 
dárky místostarostkou MUDr. Hanou 
Herákovou a vedoucí odboru školství 
a kultury Mgr. Petrou Nitkovou.   /jk/
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O Putovní pohár starosty. Zvítězila Základní škola Bohumínská

Sedmý ročník turnaje slezskoostravských škol

Přesto, že vládlo téměř jarní počasí, 
na svahu v Palkovicích se to hemži-
lo malými lyžaři z MŠ Koblov. Děti 
lyžovaly s nadšením a byly moc ši-
kovné, za odměnu jim všem byly na 
konci lyžařského kurzu rozdány čo-
koládové medaile a diplomy, které 
si určitě zasloužily.

Za MŠ Koblov  

Martina Blahutová, učitelka 

V sobotu 8. března se konal již  
5. společenský večer ZŠ Bohumín-
ská. Večer byl slavnostně zahájen 
projevem ředitele Mgr. Radka Pol-
la, po kterém následovalo taneční 

vystoupení žákyň 1. stupně pod 
vedením Mgr. Viery Dobešové. 
V průběhu večera se hosté také in-
spirovali uměním juniorek taneční 
školy Pierro Forte, kterou vedou 
sourozenci Petr a Dominika Čuba-
novi (absolventi ZŠ Bohumínská) 
a jejich vystoupením Chicago ve 
stylu 20. – 30. let a moderním New 
age. O skvělou atmosféru se posta-
rala skupina Magnet, která roztan-
čila a rozezpívala celý sál. Kromě 
pestrého programu měli hosté mož-
nost získat krásné a hodnotné ceny 
v rámci slosování vstupenek. Celý 
večer se nesl ve znamení skvělé ná-
lady, hudby a tance. 

Mgr. Věra Kozubová,  

zástupce ředitele ZŠ Bohumínská

Ve velkém, barevně vyzdobeném 
sále Divadélka pod věží se 21. úno-
ra rozezněly tóny veselých písní  
a roztančily karnevalové masky dětí 
MŠ Bohumínská. 
Taneční kroužek Rebelky pod vede-
ním paní učitelky Jany Ficové roz-
tančil nejen děti, ale také dospělé. 
Členové tanečního klubu TK Pierro 
Forte předvedli své taneční umění 
a díky nim jsme se všichni naučili 
zatančit salsu. 
Děti společně s rodiči plnili mnoho 
úkolů a mimo jiné si i zasoutěžili. 
A jako na správném karnevale, ani 
na tom našem nechyběla tombola  

a kolo štěstí. Žádné z dětí neodchá-
zelo bez dárečku a úsměvu na tváři.

Zaměstnanci MŠ Bohumínská

Dětská obezita je celosvětový pro-
blém, s kterým se snaží bojovat  
i školní jídelny. Přestože mohou jen 
částečně ovlivnit stravovací zvyk-
losti dětí, stále více školních jíde-
len zařazuje a propaguje zdravou  
výživu. 
Od mala jsou děti a jejich rodiče 
ovlivňováni reklamami na nezdravé 
produkty z jinak zdravých surovin, 
na každém rohu číhá pokušení v po-
době různých fast foodů. 
Proto se také naše školní jídelna ve 
školním roce 2013/2014 zapojila do 
projektu „STOP dětské obezitě.“ 
Nesnažíme se dětem silou vnucovat 
zdravé potraviny, ale přidáváme je 
do pokrmů, zkoušíme nová jídla, 
chystáme nové receptury. 
Do polévek zařazujeme luštěnino-
vé těstoviny, vaříme rýži Parbol  
(se slupkou), často používáme 
kroupy, krupky, ovesné vločky, 
cizrnu, cizrnovou mouku na za-
huštění a další. Také kuskus se těší 
velké oblibě. Děti jsou již zvyklé 
na slanou verzi, vyzkoušeli jsme  

i sladkou verzi. Do pitného režimu 
jsme zařadili 100% přírodní džusy 
bez konzervantů a přidaného cuk-
ru, džusy s pevným podílem ovoce, 
džusy s podílem zeleniny. Dětem 
nabízíme k pití i čistou pitnou vodu 
a nestačíme naplňovat džbánky. 
Dále se nám podařilo obědy dopl-
ňovat čerstvým ovocem, čerstvou 

zeleninou (samozřejmě s ohledem 
na finanční možnosti a sezónní 
nabídku), kysanými mléčnými  
výrobky. 
Dětem nabízíme i nové recepty.  
Například zapečené brambory 
s brokolicí a mozzarellou, peče-
nou tresku s fazolovými lusky, 
teplou šunku s bretaňskou zele-
ninou, masové kuličky s koprem, 
pečené vločkové karbanátky, 
bramborový závin plněný masem, 
kysaným zelím a kroupami, špe-
nátové placičky a mnoho dalších. 
Je potěšující, když se děti samy 
ptají, kdy zase něco z těchto jídel 
bude. 
Tato naše snaha byla oceněna 
„osvědčením“, že naše školní 
jídelna naplňuje podmínky pro-
jektu „STOP dětské obezitě“. Po-
děkování patří kolektivu školní 
jídelny, ale i vedení školy a pe-
dagogickým zaměstnancům za 
jejich podporu.

Eva Kašáková,  

ZŠ Bohumínská

První ročník celoškolské akce Miss 
Poupě se konal v ZŠ Na Vizině ve 
Slezské Ostravě 25. února.
Miss Poupě se účastnily dívky ško-
ly ve věku od šesti do dvanácti let, 
projekt byl podpořen statutárním 
městem Ostrava. Za obvod Slezská 
Ostrava přijali pozvání do poroty 
starosta Slezské Ostravy Ing. Anto-
nín Maštalíř a také slezskoostravský 
zastupitel Antonín Křikava.
Během celého dopoledne porotci 
hodnotili společenské vystupování, 
úroveň komunikace a vedení roz-
hovoru, kreativní volnou disciplí-
nu i promenádu ve společenských 
šatech. Součástí soutěže byla pre-
zentace zájmových útvarů školy, 
vystoupil pěvecký, hudební a taneč-
ní soubor. Mimo jiných vystoupili 
na pódiu i děti z MŠ Na Liščině ve 
Slezské Ostravě. 
„Cílem akce bylo prohloubení vzá-
jemného poznání a spolupráce mezi 

vzdělávacími institucemi, zástupci  
veřejného a politického života měs-
ta Ostravy, širokou veřejností a žáky 

naší školy,“ uvedla jako koordinátor 
projektu učitelka školy Mgr. Petra 
Jurošková. /red/

Lyžování v Palkovicích

Společenský večer  
ZŠ Bohumínská

Karnevalový rej masek dětí 

ZŠ Bohumínská: Stop dětské obezitě

Miss Poupě 2014. ZŠ Na Vizině

VÍTĚZOVÉ. Nejlepší tým turnaje, ZŠ Bohumínská.  FOTO/JAN KRÁL

LASER. Střelbu na laserové projekč-
ní střelnici skvěle zvládaly i žákyně.

FOTBAL. ZŠ Bohumínská /v červe-
ném/ proti ZŠ Pěší.

ODMĚNY. Místostarostka předává ceny.

V PALKOVICÍCH. Děti z MŠ Koblov 
vyrazily na lyže.  FOTO/ARCHIV

V ZŠ NA VIZINĚ. Starosta Ing. Antonín Maštalíř s vítězkami na pódiu. 
FOTO/JAN KRÁL

SPOLEČENSKÝ VEČER. Panovala 
skvělá atmosféra.  FOTO/ARCHIV

REJ. Děti z mateřské školy v Diva-
délku pod věží.  FOTO/ARCHIV

Výsledky turnaje  
ve fotbale:
Bohumínská - Chrustova  13:3
Škrobálkova - Pěší  3:4
Bohumínská - Škrobálkova  6:3
Pěší - Chrustova  10:3
Bohumínská - Pěší  8:3
Chrustova - Škrobálkova  6:5



Cyklus komorních koncertů 2014, 
který se koná za podpory statu-
tárního města Ostravy, pokračuje 
koncertem 8. dubna v 19 hodin. 
V pořadu zahrají vynikající mladí 
umělci.
Houslistka Iva Kramperová je 
koncertním mistrem komorního 
souboru Barocco sempre giovan-
ne, se kterým vystoupila na stov-
kách koncertů v České republice  
i zahraničí včetně festivalů jako je 
Pražské jaro. Obdržela řadu oce-
nění, stala se stipendistkou firmy 
Yamaha, laureátkou Mezinárodní 
soutěže Beethovenův Hradec, sou-
těže konzervatoří ČR, mezinárodní 
soutěže Leoše Janáčka a obdržela 
ocenění za nejlepší interpretaci 
díla Leoše Janáčka a cenu nadace 
Český hudební fond. V současné 
době je profesorkou houslové hry 
na Konzervatoři Pardubice.
Na lesní roh zahraje Kateřina  
Javůrková, která je členkou skupi-
ny lesních rohů v České filharmo-
nii a působí na pozici sólo-hornisty 
v PKF – Prague Philharmonia. Je 
vítězkou několika mezinárodních 

interpretačních soutěží, například 
Mezinárodní žesťové soutěže 
v Brně, Mezinárodní soutěže Fe-
derico II di Sveria v Itálii a je lau-
reátkou mezinárodní interpretační 
soutěže Pražské jaro 2013.

Pavel Svoboda je jedním z nejú-
spěšnějších varhaníků mladé gene-
race, nyní studuje Akademii mú-
zických umění v Praze. Vystupuje 
jako sólista s několika orchestry, 

spolupracuje se souborem Baroc-
co sempre giovane, je uměleckým 
ředitelem Mezinárodního hudeb-
ního festivalu F. L. Věka. Obdržel 
mnoho ocenění v ČR i v zahraničí, 
např. již po roce studia varhan zís-
kal 1. cenu na Mezinárodní soutěži 
mladých varhaníků v Opavě, a ob-
držel cenu interpretace od Nadace 
český hudební fond. V roce 2013 
se stal laureátem soutěže Pražské 
jaro 2013.
V jejich podání uslyšíme např. 
skladby Johanna Sebastiana Ba-
cha, Carla Phillipa Emanuela  
Bacha, Leoše Janáčka či Emanue-
la Kauckého. Celý program a více 
zajímavostí o účinkujících zjistíte 
na www.slezska.cz.
Vstupenky za 100,- Kč si můžete 
zakoupit v přízemí slezskoost-
ravské radnice v kanceláři číslo 8 
v pondělí a středu od 8 do 17 ho-
din, úterý a čtvrtek od 8 do 14 ho-
din (polední přestávka od 11,30 do 
12,30) a v pátek od 8 do 12 hodin. 
Případné dotazy vám zodpovíme 
a vstupenky zarezervujeme na tel. 
599 410 081 nebo 599 410 426.

SLEZSKÁ OSTRAVA / Výstava 
bakalářských a diplomových 
prací studentů katedry archi-
tektury, VŠB TU Ostrava, FAST 
prezentuje nejlepší oceněnou 
studentskou tvorbu posled-
ních třech let, mimo jiné ze 
Slezské Ostravy a okolí. Uka-
zuje metody a výsledky, které 
pomáhají ke zpracování ar-
chitektonicko-urbanistických 
témat, včetně problematiky 
rekonstrukcí. Nabízí 3D archi-
tektonické modely, které do-
provázejí samotné návrhy. 

Bonusem výstavy bude přednáška  
o městském veřejném prostoru, 
která se uskuteční během akce. Po-
zoruhodná je multimediální prezen-
tace z pracovního a školního života 
studentů. 
Výstava je dělena na čtyři tematic-
ké sekce: 
1 - prostor inspirace, 2 - Slezsko, 
3 - diplomy, 4 - zážitky.
Výstava bude zahájena ve Slezsko-
ostravské galerii vernisáží dne 7. 4. 
od 17:00 hodin. Na vernisáži za-
hraje studentská kapela. 
Výstava potrvá do 23. 5. 2014. 
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Pozvánka na výstavu ve Slezskoostravské galerii: 

Řemeslo / poezie / architektura

DŮL TROJICE. Studenti architektury předvedou svoji tvorbu také ze Slezské Ostravy.

Koncert laureátů ve slezskoostravské 
radnici – housle, lesní roh a varhany

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA DUBEN 2014
 5. 4.   „Kdo sportuje, nezlobí“ - Nabij si jarní energie – turnaj 

ve vybíjené starších žáků
 10. 4.  Den Země
 12. 4.  Soutěž basket
 12. 4.  Velikonoční dílna – glazování
 12. 4.  Výtvarná velikonoční dílna
 13. 4.  6. Kolo florbalové ligy starší
 17. 4.  Dívej se a poslouchej – Technická památka známá – neznámá
 17. 4.  Hurá prázdniny – turistický velikonoční výlet
 19. 4.  Předtáborové setkání III. turnusu LDR – výlet do Beskyd
 20. 4.   Uzávěrka básní do Almanachu žákovské studentské 

poezie
  Akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava
 23. 4.  Cyklus dětských tiskových konferencí
 25. 4.  Den Země 2014 – Komenského sady
  Akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava
 26. 4.  Soutěž basket
Více na www.svcoo.cz

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Křížovku vylušti, tajenku napiš
Nejlepší dvojice
duben │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
Přehozená přísloví a rčení
duben │ během půjčování
Papírový papír
výtvarná dílna – výroba ručního 
papíru
čtvrtek 24. dubna. │ 14.00 – 16.00
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:
Milan Kundera, Zuzana Franc-
ková
duben │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
tel.:  599 522 200,  

602 191 200 

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub
druhé – tentokrát jarní – setkání 
Dámského čtenářského klubu  
v tomto roce
středa 16. 4. │ od 8.30 do 10
Krasosmutnění Bohumila  
Hrabala
malá výstavka knih a materiálů ke 
stému výročí narození B. Hrabala
duben │ během půjčování
Knižní hitparáda

na téma „nej- knihy v Kunčičkách“
duben │ během půjčování
Šmigrust
test pro děti 
duben │ během půjčování
Zvířecí Babylon
turnaj v přiřazování na téma  
„zvířecí rodinky“
každé pondělí │ od 13:00 – do 
15:00
kuncicky@kmo.cz
tel.: 599 522 216 

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Dnes je to dovoleno!
malá odměna pro děti za vyvedení 
Aprílem 
kohokoli v naší knihovně 
úterý 1. dubna │ během půjčování 
Velikonoční zajíček
výtvarná dílna pro děti
s papírem a s kolíčkem
úterý 15. dubna │ během půjčování
Než se otočí přesýpací hodiny
vědomostní test pro děti 
duben │ během půjčování
Jarní klání 
zábavné odpoledne pro děti
duben │ během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel.  pouze v úterý  

603 386 675 

DEN ZEMĚ 2014

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Životní prostředí a ekologie 
výstava knih o životním prostředí 
a ekologii
duben │ během půjčování
Životní prostředí a kdo ho 
ovlivňuje
zábavný kviz
duben │ během půjčování
Papírový papír
výtvarná dílna – výroba ručního 
papíru
čtvrtek 24. dubna. │ od 14 do 16
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Barevný rok
výstavka knih
duben │
Máme rádi přírodu
test pro děti
duben │
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Petkováčci a Petkovačky
výroba zvířat z kelímků od jogur-
tu, pet láhví
každý čtvrtek │ od 13 do 15

Duben v knihovnách

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
pod záštitou starosty a za podpory

statutárního města Ostravy

Slezskoostravská radnice
8. dubna 2014 v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek ve Slezskoostravské galerii, 
více na www.slezska.cz.

Koncert laureátů

Legendární formace Dog Eat Dog 
z USA je bezesporu jednou z nej-
úspěšnějších crossoverových ka-
pel posledních let. Dog Eat Dog 
ovlivnili celou generaci, širokou 
veřejnost a také hudebníky, zkrát-
ka Dog Eat Dog se stali legendou. 
Vznikli v roce 1993 z bývalých čle-
nů rovněž legendárních Mucky Pup  
a následovali úspěch Anthrax, kteří 
jako první zkombinovali tvrdý rock  
s hip-hopem.
Hity Dog Eat Dog v České repub-
lice zdomácněly. Kapela ovlivnila 

několik generací vyznavačů kvalitní 
hudby a muzikantů po celém světě. 
Rozeskákaná tvorba Dog Eat Dog  
v sobě kombinuje základy řízné 
rockové muziky s průrazným sou-
ndem saxofonu a výrazným rapem. 
Zkrátka takový výživný hudební 
mix pro fanoušky rocku, ska, pun-
ku, hip-hopu nebo crossoveru, který 
prostě musíte zažít naživo v Ostravě 
23. srpna na SORF 2014. Předpro-
dej vstupenek zahájen od března, 
počet míst je omezen. 

Bc. Marcel Pažický

Mnoho let se mezinárodní hudební 
festival Colours of Ostrava konal 
také na Slezskoostravském hradě, 
letos se na území Slezské Ostravy 
po dvouleté přestávce vrací. A to 
v podobě stanového městečka, kte-
ré v areálu hradu vyroste. „Již od 
pondělí 14. července bude otevřen 
kemp v areálu Slezskoostravského 
hradu, který na celý týden nabídne 
ubytování a veškeré zázemí zájem-
cům i bez vstupenky na Colours of 
Ostrava, například rodinám s dětmi, 
turistům či sportovcům,“ říká ředi-
telka festivalu Zlata Holušová.
„Chceme, aby návštěvníci do Ostra-
vy přijeli na celý týden, protože ve 
městě i okolí je co objevovat. Proto 
již od pondělí připravujeme zvlášt-
ní turistický a sportovní program, 
jehož přesnou podobu oznámíme 

později. Celému týdnu říkáme pra-
covně Colours Week,” vysvětluje 
Zlata Holušová. Žádný program se 
však na hradě ani jeho okolí letos 
konat nebude. Podle pořadatelů to 
ani není možné kvůli pracím, které 
na hradě v současné době probíhají. 
Festival se koná od 17. do 20. čer-
vence, loni na Colours of Ostrava 
přišlo 33 tisíc návštěvníků. /jk/

Dog Eat Dog přijedou na 
Slezskoostravský Rock-Fest

Colours se vrací na Slezskou 
v podobě kempu

COLOURS OF OSTRAVA. Pořadate-
lé oznamují, že ve Slezské Ostravě 
vyroste kemp. FOTO/JAN KRÁL
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KUNČIČKY / TJ Kunčičky má 
nové vedení, to chce organi-
zaci odrazit ode dna.

Tělovýchovné jednotě Kunčičky 
patří rozsáhlý areál zahrnující jed-
no travnaté a jedno škvárové hřiště  
a také budovu se zázemím pro spor-
tovce. Areál však od svého vzniku 
v 60. letech značně zchátral, ubývá 
i lidí, kteří jsou ochotni v Kunčič-
kách sportovat.
„Fotbalový tým TJ Kunčičky v zi- 
mě přerušil soutěž. Hráli jsme 
městský přebor, nejsou fotbalisti, 
kteří by za Kunčičky nejen hrá-
li, ale byli by ochotni i udělat pro 
rozvoj TJ něco navíc,“ krčí smutně 
rameny Ing Jiří Horák. Je předse-
dou nového výkonného výboru  
TJ Kunčičky, který se pokusí jed-
notu zachránit. „Zkusíme to tady 
dát dohromady,“ prohlašuje tajem-
nice jednoty Ing. Kateřina Charbu-
láková. 

Tělovýchovná jednota má nyní pět 
desítek členů, kteří se věnují sou-
těžnímu i rekreačnímu volejbalu. 
„Finanční situace nic moc,“ říká  
o současném stavu Charbuláková. 
Přesto jsou první plány. Nové ve-
dení chce nechat během jara areál 
oplotit, aby již dále nebyl devas-
tován. Velkým problém je, že část 
Kunčiček je vyloučenou lokalitou. 
„Spousta lidí nás od našich plánů 
odrazuje, ale sport do Kunčiček ur-
čitě patří. Vždyť Sokol tady fungo-
val už od roku 1900,“ argumentuje 
Horák. 
Po nejnutnějších úpravách chtějí  
v Kunčičkách členové jednoty areál 
pronajímat alespoň na krátkodobější 
akce. „Oslovíme kynology, ti potře-
bují velké prostory. Areál může být 
vhodný pro různé tréninkové čin-
nosti, místo škárového hřiště může 
vyrůst například bikepark,“ plánuje 
Horák. „Samozřejmě bychom také 
rádi obnovili činnost fotbalistů, ale 

zatím nejsou lidi,“ dodává. 
Kateřina Charbuláková podotýká, 
že areál je snadno dostupný. Au-
tem do centra Ostravy jen několik 
minut, blízko je MHD včetně tram-
vaje, stejně jako vlaková zastávka. 
Areál mohou využívat školy stej-
ně jako sportovní družstva. Nadějí 
pro jednotu je i nedaleké rozvíjející 
se Průmyslové centrum Ostrava.  
V průmyslovém areálu na Vrati-
movské ulici má najít práci až 1 500 
zaměstnanců. „Zkoušíme jednat  
i s Baníkem Ostrava, jestli by zde 
jejich družstva nechtěla trénovat, za 
každý podnět jsme vděčni,“ dopl-
ňuje Horák. 
Členové nového vedení jednoty 
se shodují, že o záchranu se chtě-
jí alespoň pokusit. „Kdybychom 
to nezkusili, bylo by nám to líto,“ 
uvádějí. Nápady a podněty sbírají 
zástupci jednoty na emailové adrese 
infotjkuncicky@seznam.cz. 

/jk/

Nové vedení chce zachránit Tělovýchovnou jednotu Kunčičky 

Čerstvé plány se starým areálem 

TJ KUNČIČKY. Ing. Jiří Horák a Ing. Kateřina Charbuláková v areálu jednoty. 
FOTO/JAN KRÁL

V tvrdé konkurenci obstáli taneční-
ci TK Pierro Forte v Moskvě, kde 
se 15. a 16. března konalo Mistrov-
ství Evropy WADF (World Artistic 
Dance Federation). V početném ob-
sazení přes dvě tisícovky účastníků 
z Ruska, Kazachstánu, Turecka, 
Belgie, České republiky, Maďarska, 
Polska přivezli mladí tanečníci pět 
zlatých, dvě stříbrné a jednu bron-
zovou medaili. 
Trenéry bylo oceněno také několik 
čtvrtých míst a finálových umís-
tění. „Titul ME získala děvčata  
v juniorské věkové kategorii s for-
mací Chicago ve stylu dvacátých 
a třicátých let, dále v sólech Klá-
ra Gizová, Angelina Lastůvková,  
v duu pak Sabina Řádková a Gilli-
en Salamonová,“ uvádí Jana Čuba-
nová, manažerka tanečního klubu 
s tím, že ve velké konkurenci se 
taneční klub neztratil a opět doká-
zal, že TK Pierro Forte ze Slezské  
Ostravy patří mezi nejlepší školy  
v Evropě.
V kategorii Adults (dospělí) vybo-
jovala druhé místo malá čtyřčlenná 
skupinka se Show Caribien Style 
v obsazení Petr Čuban, Dominika 
Čubanová, Klára Gizová a host os-
travského tanečního klubu Petr Pik, 
kterého zná veřejnost jako bývalého 

tanečníka moderátorky Lucie Bor-
hyové ze soutěže Bailando.
Pierro Forte ze Slezské Ostravy je 
moderní taneční klub, který pracu-
je s mládeží čtyři roky a poskytuje 
široké spektrum pohybové kultu-
ry. Trenéři, sourozenci Dominika  
a Petr Čubanovi, jsou několikaná-

sobnými Mistry světa, Evropy a ČR 
v sólech, duu, malých formacích, 
velkých formacích a Petr Čuban 
také v párových tancích. V pro-
storách taneční školy se také ko-
nají kurzy pro veřejnost. Hlavním 
mottem tanečního klubu je „Tanec  
v srdci“. /red/

Strážníky městské policie mohou 
občané městského obvodu Slezská 
Ostrava v současné době potkávat 
na ulici s mobilními telefony v ruce. 
Strážníci si však rozhodně nevy-
řizují soukromé záležitosti v pra-
covní době. Ve zkušebním provozu 
testují, zda bude možno nahradit 
stávající radiostanice právě mobil-
ními telefony.
Mobilní telefony jsou výrazně lehčí 
(hmotnost o 330 gramů nižší) a také 
kvalita spojení je podstatně lepší a 
to i v okrajových částech města, kde 
se při používání stávajících radio-
stanic potýkáme mnohdy se špat-
nou kvalitou signálu. Součástí mo-
bilních telefonů je rovněž zařízení 
umožňující vyslat signál nouze, 
pokud se strážník dostane do potíží 
a bude potřebovat posily. Pro mo-
bilní telefony hovoří také podstatná 
finanční úspora v řádech desítek ti-
síc korun u jednoho přístroje. Kaž-
dý strážník má v mobilním telefonu 
k dispozici také mapu včetně navi-
gace, což usnadní jednak jeho ori-
entaci při výkonu služby a umožní 
snáze lokalizovat konkrétní místo. 
Strážníci poměrně často pomáhají 
občanům nalézt určitý objekt, fir-
mu, dům, úřad. A tady se právě tato 
aplikace v mobilním telefonu jeví 

jako velmi praktická. Potenciál pro 
další využívání mobilních telefonů 
strážníky městské policie v rámci 
informačních systémů je značný.
Zda mobilní telefony u ostravské 
městské policie zcela nahradí méně 
praktické vysílačky, bude rozhod-
nuto po vyhodnocení zkušebního 
provozu, který potrvá až do konce 
dubna.

Bc. Vladimíra Zychová, mluvčí  

Městské policie Ostrava

Tanečníci z TK Pierro Forte přivezli  
z Moskvy medaile

Městská policie nahradila 
vysílačky mobilními telefony

Setkání hasičských praporů. 
Poprvé v Kunčičkách

TECHNIKA. Strážníci městské policie  
testují nové telefony. FOTO/MPO

MOSKVA. Úspěšní tanečníci ze Slezské v hlavním městě Ruska. FOTO/ARCHIV

Vůbec poprvé v historii se ve 
Slezské Ostravě uskuteční setkání 
hasičských praporů. Stane se tak  
v sobotu 10. května v Kunčičkách. 
„Kromě toho, že se u nás bude ko-
nat 9. setkání hasičských praporů, 
oslavíme i 115. výročí založení 
hasičského sboru v Kunčičkách,“ 
připomíná starosta Sboru dobro-
volných hasičů Ostrava-Kunčičky 
Zdeněk Chrobák.
Přípravy na oslavy jsou v těchto týd-
nech v plném proudu. „Upravujeme 
zahradní plochu a instalujeme nové 
posezení na zahradě za hasičárnou. 
V hasičárně opravujeme sanitární 

zařízení, chystá se malování a také 
generální úklid,“ vypočítává činnost 
hasičů velitel Jednoty sboru dobro-
volných hasičů Ostrava-Kunčičky 
Bc. Martin Jajcaj. Během letošního 
roku hasiči také připravují zateplení 
a novou fasádu celé hasičárny.
Ta se začala v Kunčičkách stavět již 
v roce 1949. „Na slavnost přijdou 
i pamětníci, kteří byli u toho, když 
se zde pokládal základní kámen,“ 
těší se Zdeněk Chrobák. Dodává, že 
hasiči se připravují skutečně zodpo-
vědně. „Všichni jsou zvědavi, jak to 
u nás v Kunčičkách bude vypadat. 
Není to totiž příliš známá lokalita,“ 

uvádí. Přípravy na slavnost se ko-
nají ve spolupráci s místní farností. 
„Když nedávno přivezli čerstvý be-
ton, musel jsem i já do montérek,“ 
s úsměvem přiznává zdejší farář 
Dariusz Sputo, který je čestným 
členem hasičského sboru. 
Hasiči zvou v sobotu 10. května ši-
rokou veřejnost. „Chystá se průvod, 
mše, ukázky hasičské techniky, 
muzika i grilování,“ uvádí Zdeněk 
Chrobák. „Musíme být připraveni  
i na možnost, že by ten den pršelo,“ 
dodává. Přesný program slavností 
na str. 8.

/jk/

PŘÍPRAVY. Zdeněk Chrobák, Martin Jajcaj a Dariusz Sputo před hasičárnou 
v Kunčičkách.  FOTO/JAN KRÁL



Důl Petr Bezruč byl nejhlubším v republice
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1) Demoliční práce úklidových čet, 
důvěrně známých z likvidačních pra-
cí mnohých továrních a šachetních 
objektů ve Slezské Ostravě, dospěly 
v roce 2013 k několik let chátrajícím 
objektům bývalého Dolu Petr Bez-
ruč. Zastánci místní historie mohli 
v průběhu roku sledovat rychlost, 
se kterou mizela zástavba dolu, kte-
rá byla svou funkčností výsledkem 
dlouhodobého vývoje šachty. Když 
byla 11. srpna 2002 zlikvidována 
těžní věž kladivového tvaru, která 
dlouhou dobu patřila k nejvyšším 
stavebním objektům na hladnov-
ském kopci, zůstaly zachovány pro 
budoucnost dvě zbývající těžní věže 
z let 1902 a 1917. Jejich včasný 
zápis do státního seznamu nemovi-
tých kulturních památek je uchránil 
od nedůstojného konce na sklád-
ce starého železa a zůstaly nadále 
významnou dominantou horizontu 
Ostravy. V novodobých projektech 
budoucího využití této lokality má 
vizuální představu zaniklého orga-
nizmu kdysi dobře fungujícího dolu 
kromě dvou těžních věží dokreslovat 
ještě samostatně stojící strojovna, 
v níž se dochovalo technické vyba-
vení s těžním strojem z roku 1920 
a pomocným strojem z roku 1914 
a některá další technická zařízení. 
Vše ostatní, co souviselo v minulos-
ti s denním provozem šachty, může 
případným návštěvníkům kvalifi-
kovaně komentovat jen erudovaný 
odborník na hornictví, nebo znalec 
místních poměrů. Tento snímek ze 
šedesátých let 20. stol. pochází z období, kdy byl důl plně funkční. Starší generace občanů – havířů si pamatuje, že 
zde tehdy pracovaly ve sloji Petr tzv. „úderky“ E.Langra a M. Krupičky a na přípravném úseku osádka F. Useina 
po celém revíru známá svými novými metodami práce, které činnost hornické práce urychlovaly a usnadňovaly. 
Byla to doba, kdy se v celé republice vědělo, že na „Bezruči“ se uhlí těží v úctyhodné hloubce 1000 metrů při 
vysokých teplotách a důl je považován za nejhlubší v celém bývalém Československu. Dle odborníků byla největší 
hloubka 1350 metrů dosažená v roce 1988 v prostoru těžního pole pod dnešní zoologickou zahradou. Důl Bezruč, 
ikona mezi šachtami celého kraje, byl funkční až do roku 1994, po ukončení těžby byly jámy zlikvidovány zásypy.

4, 5) Staré pohlednice a fotografie mají zvláštní vlastnost – podněcují představivost. Jejich význam spočívá v tom, 
že je lze využít jako prostředku pro identifikaci dávno zaniklých lokalit. Lze to demonstrovat i na pohlednici „Polská 
Ostrava – jáma Terezie“, kterou vydal nakladatel N. Gross v Mor. Ostravě. Pohlednice prošla poštou 9. 4. 1906  
a dokládá, že již v době vzniku jáma Terezie zaujímala v horizontu Ostravy dominující postavení. Pohled na jámu, 
která se nacházela v městské části Hladnov na samém vrcholu Jakloveckého kopce, byl pořízen ve směru od jámy 
Emma. V popředí jsou patrné koleje železniční vlečky. Mezi zaniklou jámou Terezie a Jánskou je dodnes zachová-
na obrysová konfigurace železnič-
ní tratě, která je obzvlášť výrazná 
u ulice na Najmanské v místě, kde 
mostní konstrukce protínala želez-
niční trať. Ze záznamů, které po-
jednávají o starší historii existence 
jámy Terezie, se dovídáme, že prů-
zkum důlního pole jaklovecké loka-
lity, na které pak jáma vznikla, byl 
prováděn od roku 1838. Vše se dělo 
v návaznosti na jakloveckou Dě-
dičnou štolu, kterou nechal v roce 
1829 razit hrabě Wilczek. Původní 
pojmenování jáma Terezie je odvo-
zeno dle Terezie Grossové, manželky 
Josefa Grosse, prvního ústředního 
ředitele ve Vítkovicích. Jámy byla 
otevřena v roce 1842 a v roce 1843 
zásadně přestavěna. V témže roce 
jámu získal bankéř a finančník S. M. 
Rothschild, který jámu v roce 1878 
znovu zrekonstruoval. Tehdy bylo 
dosaženo těžební hloubky 355 me-
trů a jáma sloužila jako hlavní těžní 
jáma pro celou jakloveckou oblast. 
V roce 1902 byla dostavěna nová 
strojovna a těžní budova opatřena 
35 metrů vysokou těžní věží. Z roku 
1917 pochází druhá těžní věž. Důl 
byl již ve svých počátcích dobře 
technicky vybavený, měl parní stroj 
a na povrchu se nacházely třídírny 
uhlí. Od roku 1901 měla jáma Te-
rezie vlastní koksovnu, jejíž provoz 
byl zrušen okolo roku 1926.

2, 3) Za dobu své existence hladnovská šachta, původně jáma Terezie, 
několikrát změnila svůj název. V roce 1942 byla jáma přejmenována na 
Náhorní důl /Bergschacht/. Název byl zřejmě odvozen od místa polohy nad 
městem. Po skončení 2. světové války byl v roce 1946 důl znovu přejmeno-
ván na Důl Petr Bezruč. K památným dnům bohaté historie dolu patřil čtvr-
tek 18. srpna 1949, kdy důl navštívil osobně básník Petr Bezruč a do „svého 
dolu“, jak s oblibou říkal, také sfáral. V den svých narozenin 15. září řekl 
delegaci havířů, která mu přišla blahopřát: „Moji synci, když už jste mě 
zrobili tím uhlobaronem, tak mne nesmíte zklamat…“ (2) Na snímku je za-
chycena jedna ze starších variant hlavní brány dolu po svém přejmenování. 
V roce 2013 byla zbourána také její poslední zmodernizovaná varianta.  
(3) Vpravo od zlikvidované brány se dosud nachází torzo pomníku, věno-
vaného slezskému „bardu“, na kterém je stále dobře čitelný citát z básně:  
„Já prvý jsem z toho / od Těšína lidu / bard prvý z Beskyd/ co promluvil.“ 
Pomník byl donedávna osazen kovovou deskou s portrétním reliéfem básní-
ka. Velmi zdařilý profil oblíbeného básníka byl vytvořen sochařem Vincen-
cem Havlem z Hradce nad Moravicí. Tato pamětní deska byla brutálním 
způsobem z pomníku servána a ukradena. Není bez zajímavosti, že tento 
pomník byl před branou závodu umístěn až okolo roku 1975. Do té doby se 
nacházel v důstojném prostředí parkové úpravy dodnes existujícího sadu 
Magdaleny Rettigové u ulice Chitussiho.

6) V roce 1939 uskutečnil renomovaný oděvní dům ROLNÝ Mor. Ostra-
va, Tř. 28. října, Žlutý dům pro své zaměstnance exkurzi do dolu Terezie. 
Autentické zážitky z exkurze nezkresleně vypovídají o tom, v jak těžkých 
podmínkách museli horníci každodenně pracovat…
„S různými pocity jsme stáli na plošině klece. Poprvé v dole. Krok do tmy, 
tak se mohlo správně nazvat naše fárání. Zdař Bůh – ten pozdrav nás do-
provázel. Dokud jsme procházeli překopem pěkně napřímeni, nezdálo se to 
nejhorší. Pak však jsme přistoupili k počátku naší cesty do neznáma. Jen 
55 centimetrů, taková byla výška sloje, kudy nás vedli. Ba, co vedli, plazili 
jsme se a mnohým z nás se zdálo, že se odtud možná ani nevrátí. Pak se 
objevily i slzy, není divu, slabé pohlaví. Nízký strop, nakloněný, a člověka 
jímala hrůza, když si pomyslil: Kdybych tak musel semhle každý den, jako 
musí havíř. Jaká to drsná a nebezpečná práce. Člověk se zde v podzemí 
promění ve studánku, když leze touhle dírou. Vždyť to ani jinak nelze nazvat. 
V těch děrách pracovali lidé. Ano lidé – havíři. Konečně jsme byli venku. 
Vybídli nás k odpočinku. Dámy poprvé snad si odpočinuly na havířské po-
steli, byla tvrdá – bylo to jen několik prken a kameny, ale byl to příjemný 
odpočinek. A jak chutnal dámám zaprášený chléb. Nikdy snad v životě jim 
tak nechutnal. A to prolezly jen jednu z havířských cest. Cesta, která nebyla 
výletem na hory, zanechala však nezapomenutelné vzpomínky. Vždyť jsme 
byli poprvé v dole. Havíři nejsou nám již cizí, není nám cizí jejich práce, 
opravdu těžká práce a přáli bychom si, aby všichni lidé, kteří se rádi posadí 
v zimě do tepla, šli se podívat na důl, abychom se navzájem poznali. My, 
kteří v teple sedíme s těmi, kdož teplo lámou v podzemí ze skal. Ač už doma, 
nezapomínáme na ně a voláme: Zdař Bůh, abyste vždycky ve zdraví vyfárali 
jako my…

Dle archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň
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www.slezska.cz

•  Kosmetické a relaxační stu-
dio na Slezské! Poliklinika 
Modrý pavilon, 

 tel.: 604 166 425, 
 www.modraoaza.cz
•   Masáže Kopretina – Modrý 

pavilon, Chittussiho 9, Slez-
ská Ostrava, nabízí různé dru-
hy masáží (relaxační, medové  
a další). Senioři a studenti 
SLEVA!

 tel.: 603 909 748, 
 www.masazekopretina.cz
•   Pedikúra – manikúra Modrý 

pavilon. Chittusiho 9, Slezská 
Ostrava. tel.: 731 414 439

Inzerce PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

Smrk:  
špalky 30 cm 690,- Kč / 1prm/s 

štípaný 850,- Kč/ 1prm/s
Buk:  

štípaný 35 cm 1100,- Kč/ 1prm/s 
špalky 1050,- Kč/ 1prm/s

Prodej cca 8kg pytlíku třísek  
za 39,- Kč/ks

Při objednávce nad 4 prm  
1ks pytlíku třísek zdarma

Doprava zajištěna vozem AVIE
AKCE 

Smrk špalky 650,- Kč/ 1prms  
(do vyprodání zásob)

Tel.: 725 987 422

Krátce

Poděkování zastupitelům

Paměť Ostravy

Mladí hasiči Ostrava-Heřmanice 
pořádají sběr starého papíru v ne-
děli 13. 4. 2014. Děti budou chodit 
ulicemi Ostravy-Heřmanic a papír 
budou nosit k hasičské zbrojnici. 
Výtěžek bude přidán na opravu 
stroje pro mladé hasiče.

Ostravští policisté zahájí v dub-
nu 6. ročník kurzu KUZMA – kurz 
zodpovědného majitele městského 
psa. Kurz se bude konat ve spor-
tovním areálu Ostrava Hulváky od  
2. 4. do 25. 6. 2014 a od 10. 9. do 
12. 11. 2014. Kurz je zdarma pří-
stupný všem mladým psovodům 
ve věku od 12 do 18 let. Více na  
www.policie.cz, sekce Krajské ře-
ditelství Ostrava.

Slezské zemské muzeum po-
řádá pietní akt 8. 5. 2014 v areálu 
Národního památníku II. světové 
války v Hrabyni. Zahájení připo-
menutí Dne vítězství je v 10 hodin. 
Muzeum připravilo bohatý pro-
gram, vstup bude volný.

Vážení zastupitelé, dovoluji si Vám 
všem z celého srdce poděkovat za 
velice milou pozornost k životnímu 
jubileu 95 let. Přeji Vám všem pevné 

zdraví, optimismus, tělesnou i dušev-
ní svěžest a všeobecnou spokojenost. 

Srdečně pozdravuje Jan Smolinský, 

Ostrava-Heřmanice

Jste Ostravané či Ostravaci, je vám 
55+ a ledacos (si) pamatujete? Tak 
přesně vás oslovujeme! Knihovna 
města Ostravy přichází s projektem 
nazvaným Paměť Ostravy, který 
má zadržet kouzlo mizející razovite 
Ostravy. Díky pamětníkům budou 
zachyceny nejen významné dny, 
nýbrž také obyčejný, všední život 
na Ostravsku. 
Budeme společně s vámi shromaž-
ďovat a skenovat vaše historické  
fotografie, fotografovat stará mís-
ta v nové době a srovnávat je. 
Naučíme se upravovat fotografie  
a s využitím aplikací je „rozhýbat“. 
Můžeme také natáčet vzpomínky 
nechodících pamětníků na diktafon 
a pak je přepisovat do audio for-
mátu, nebo je prostě zapsat slovně.  
V období od dubna do listopadu 
2014 mohou účastníci společně  
s knihovnicemi a knihovníky pra-
covat na zachycení vzpomínek,  
v prosinci proběhne společné setká-
ní s prezentací výsledku veřejnosti. 
Chceme tak nejen zvýšit PC gra-
motnost generace 55+, ale také  

vytvořit přátelské skupiny pracují-
cí na společném díle. Byli bychom 
rádi, když by trvání obojího mělo 
delší charakter než jen několika-
měsíční trvání projektu. Abychom 
usnadnili spolupráci občanů s kni-
hovnou, určili jsme čtyři pracoviště, 
ve kterých se budou skupiny scházet 
a podílet se na společném díle: po-
bočka Ostrava-Poruba, Vietnam-
ská 1541; Ostrava-Výškovice,  
29. dubna 33; Ostrava-Michál-
kovice, Sládečkova 90 a ústředí 
KMO u Sýkorova mostu (28. říj-
na 2). Zapojit se můžete kdykoli 
od první schůzky v polovině dubna 
2014. 
Informace získáte na kterémkoliv 
pracovišti KMO. Projekt zajišťu-
je Mgr. Jarmila Burešová, KMO, 
tel. 599 522 222, email buresova@
kmo.cz.
Projekt Paměť Ostravy může být 
uskutečňován díky finanční dotaci  
z rozpočtu statutárního města Os-
travy z oblasti kultury.

Na spolupráci s vámi se těší 

vaše Knihovna města Ostravy

Slezskoostravské noviny po-
kračují v pravidelném zveřej-
ňování jednotlivých okrská-
řů městské policie v obvodu 
Slezská Ostrava.

Okrsek č. E 10

Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu 
Slezská Ostrava (místní část Slez-
ská Ostrava).
Ulice:
Bohumínská, Hradní, Hřivnáčova, 
Keltičkova, Klášterní, Kmetská, 
Michálkovická, Na Baranovci, Na 
Bunčáku, Na Burni, Na Najmanské, 
Na Šestém, Na Závadě, Občanská, 
Pod Výtahem, Podzámčí, Prokop-
ská, Rundova, Těšínská, Trojická, 
Vlčkova.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je ohraničen ulicemi Na 
Najmanské, Michálkovickou, Kel-
tičkovou, Na Baranovci, řekami 
Ostravicí a Lučinou a Ústředním 
hřbitovem. Je tvořen z menší části 
zástavbou rodinných a činžovních 
domů, větší část okrsku zabírá halda 
Ema a areál bývalých dolů Trojice 
a Petr Bezruč. V okrsku se nachází 
Ústřední hřbitov, kostel, Slezsko-
ostravský hrad, čerpací stanice, zá-

kladní škola, několik soukromých 
firem a restaurací. V areálu dolu 
Petr Bezruč dochází k rozebírání 
prázdných budov osobami bez pří-
střeší. Ústřední hřbitov bývá ob-
jektem vandalů a také zde dochází 
ke krádežím kovových předmětů  
z hrobů. V zalesněném okolí haldy 
Ema se často zakládají černé sklád-
ky a na turistických stezkách jezdí 
neoprávněně osoby na motocyklech 
a čtyřkolkách.

Okrskář:
str. Petr Janda

Okrsek č. E 25

Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (místní části Kunčičky 
a Slezská Ostrava).
Ulice:
Bořivojova, Frýdecká, Chamrádo-
va, Lihovarská, Lorišova, Osadní, 
Rudná, Střádalů, Šenovská, Třebíz-
ského, Vratimovská, Na Karolíně, 
Podborčí, Podzámčí, Zárubecká.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je ohraničen ulicemi Rud-
nou, Šenovskou, Lihovarskou a Vra- 
timovskou. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy. Nachází se zde 
kostel, hasičská zbrojnice, areál fi-
rem a prodejen. Dochází zde často  
k narušování veřejného pořádku  
a rušení nočního klidu. Jsou zde  
řešeny krádeže kovového materiá-
lu i volný pohyb psů. Častý je po-
hyb podezřelých osob v nočních  
hodinách.

Okrskář:
str. Dalibor Škandera

Kontakt na všechny okrskáře:
Městská policie Ostrava
IVC Slezská Ostrava, Čs. armády 
1892/20a, Slezská Ostrava

Tel. č.: 950 735 011, 725 528 578
Zelená linka MP: 800 199 922
(lze také využít tísňovou linku 156, 
jedná-li se o urgentní záležitost)

Představujeme okrskáře 
Městské policie Ostrava

Muž s podezřelým nákladem
Dne 12. února v časných ranních 
hodinách si strážníci městské po-
licie ve Slezské Ostravě všimli 
muže, který na ruční vozík naklá-
dal kola pocházející z motorového 
vozidla. Když přišli blíž, uvidě-
li, že ve vozíku je toho naloženo 
více – motorová pila, autobaterie, 
hliníkový žebřík. Podle 19letého 
muže leželo všechno na zemi a tak 
se rozhodl, že si to vezme a pro-
dá.  Strážníci měli podezření, zda 
věci nepocházejí z trestné činnosti  
a proto přivolali na místo Policii 
ČR. Policisté si muže i všechny 
věci převzali a událost šetří. 

Podezřelý muž  
mezi domy
Dne 23. února spatřili strážní-
ci městské policie při pochůzce 
v Ostravě-Hrušově muže, který 
vycházel z prostoru mezi dvěma 
domy a jakmile si všiml stráž-
níků, změnil náhle směr chůze  
a z místa se začal podezřele rychle 
vzdalovat. Strážníci muže zasta-
vili, zkontrolovali jeho totožnost 
a zajímali se, co před chvílí dělal. 
Muž tvrdil, že se byl u domu jen 
vymočit. Když pak strážníci mís-
to, odkud muž vycházel, zkontro-
lovali, našli ležet na zemi lopatu  
a krompáč. U domu byly poškoze-
né vstupní dveře a také vypáčené 
okno do sklepa. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu strážníci 
zadrženého muže předali přivola-
ným policistům.

Opilý řidič 
Dne 1. března si strážníci v Ostra- 
vě-Muglinově všimli vozidla, je-
hož řidič měl zjevně potíže udr-
žet auto v přímém směru jízdy. 
Podezření, že je řidič opilý, se 

potvrdilo ve chvíli, kdy strážníci 
vozidlo zastavili a hovořili s ři-
dičem. Muž starý 33 let měl pro-
blémy s komunikací, z jeho dechu 
byl silně cítit alkohol. Řidič kon-
zumaci alkoholu před jízdou ani 
nepopíral. Prý byl v restauraci, ale 
kolik toho vypil, nevěděl. Navíc 
strážníkům tvrdil, že si právě 
v oné restauraci zapomněl řidičský 
průkaz. Při dechové zkoušce byla 
muži naměřena hodnota 2,76 pro-
mile alkoholu v dechu. Strážníci 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu přivolali na místo Policii 
ČR a policisté si událost převzali 
k dalšímu šetření.

Opilý mladík rozbil okno 
v autobuse 
Dne 4. března zasahovali stráž-
níci městské policie ve Slezské 
Ostravě na autobusové zastávce, 
kde měl opilý muž demolovat au-
tobus. Jakmile strážníci přijeli na 
místo, už na ně volal řidič autobu-
su, že muž, který rozbil autobus, 
právě utíká, a ukázal na vzdalující 
se postavu. Strážníci ihned za utí-
kajícím mužem vyrazili a po chví-
li ho skutečně dostihli. Dotyčný 
však nereagoval na výzvy k zasta-
vení a tak byli strážníci nuceni ho 
zastavit za použití donucovacích 
prostředků. Když se se zadrženým 
mužem (20 let) vrátili zpět k auto-
busu, řidič v něm poznal výtržní-
ka, který rozbil okno v autobuse. 
Výtržník měl v průběhu jízdy au-
tobusem začít z ničeho nic vykři-
kovat, poté vzal kladívko, které je 
v prostředcích hromadné dopravy 
určeno k nouzovému rozbití okna 
v případě nehody a rozbil s ním 
jedno z oken. Mladého muže si od 
strážníků převzali přivolaní poli-
cisté.

Městská policie Ostrava


