
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Na Slez-
skoostravském hradě se v so-
botu 24. května uskutečnil již 
tradiční Den Slezské.

Slavnost městského obvodu Slez-
ská Ostrava začala již úderem de-
sáté hodiny dopolední, kdy svá 
vystoupení začaly předvádět děti 
slezskoostravských mateřských 
škol. Každé vystoupení bylo oce-
něno bouřlivými ovacemi. „Máme 
tady historickou událost. Poprvé na 
Dnech Slezské vystoupí nejenom 
děti z mateřských škol, ale spolu 
s nimi i jejich maminky,“ uvedl ma-
teřskou školu Bohumínská moderá-
tor akce Ing. Aleš Juchelka.
Maminky spolu se svými dětmi 
pak předvedly nadšeným divákům 
westernové taneční kreace. Po ma-
teřských školách nastoupily i žáci 
všech čtyř základních škol měst-
ského obvodu, kteří tančili, zpívali 
i hráli na nejrůznější nástroje.
V souvislosti se Dnem Slezské pa-
novaly obavy, aby hrad nezasáhly 
prudké bouřky, které ten den me-
teorologové předpovídali. Naštěstí 
však mraky hrad obcházely. 
V poledne přivítali návštěvníky  
i představitelé městského obvodu. 
Starosta Ing. Antonín Maštalíř, mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková 
a místostarosta Ing. Petr Janíček po-
přáli příchozím, aby se během celé-
ho dne dobře bavili. To se nakonec 
i splnilo.
Velký úspěch měl u malých i vel-
kých diváků Miloš Nesvatba, ne-
stárnoucí hity zazpíval Vladimír 
Hron, ukázky bojového tance před-
vedli členové skupiny Capoiera, ta-
neční umění zase ukázali tanečníci 
z úspěšného tanečního klubu Pierro 
Forte.

Bigos? Slovenské prvenství
Značnou pozornost, jako každý rok, 
měla mezinárodní kulinářská soutěž 
ve vaření tradičního slezského jídla 
bigos. „Zájem o účast v soutěži je 
veliká, letos se kvůli místu mohlo 
do soutěže kvalifikovat jen sedm 
družstev,“ řekl slezskoostravský 
radní a zároveň člen poroty Petr 
Zezulčík. „Během oceňování bigo-
su hodnotíme, chuť, vůni, ale také 
vzhled a úpravu stánku,“ vysvětlo-
val pravidla soutěže Petr Zezulčík. 

Soutěže se zúčastnilo pět českých, 
jeden slovenský a jeden polský tým. 
K velkému překvapení letos zvítězil 
slovenský tým Bigos Goral Tercho-
vá, který se soutěže na hradě zúčast-
nil vůbec poprvé. „Zapojili jsme 
vlastní fantazii, kromě vepřového 
jsme dali do bigosu i uzená žebra, 
švestky, houby a také maďarské pi-
kantní lečo,“ prozradil člen vítězné-
ho týmu František Stráňava.
Kolotoče i Superman
Děti se mohly bavit prakticky na 

všech místech hradu. Na dolním ná-
dvoří pro ně byly přichystány nej-
různější atrakce včetně velkého ře-
tízkového kolotoče za symbolickou 
desetikorunu. Děti také soutěžily  
a procházely cestu komiksových  
hrdinů, na hradě je tak vítal napří-
klad i Superman. Zájem byl tak 
veliký, že soutěžící stáli na jednotli-
vých stanovištích ve frontách.
„Je pěkné sledovat nadšené děti.  
Vystoupení mateřských i základ-
ních škol neměla chybu, je vidět, že 
učitelky i děti mají spousty nápadů. 
Zaujalo mě také, že s dětmi mateř-
ské školy Bohumínská vystoupily 
i jejich maminky. Vynikající bylo 
také folklórní vystoupení, které 
předvedli žáci ze školy Chrustova,“ 
ocenila vystupující místostarostka 
MUDr. Hana Heráková.
„Všude kolem v Ostravě prší, ale 
Den Slezské jako by byl od všeho 
chráněn,“ sděloval v podvečer spo-
kojenému obecenstvu moderátor 
Juchelka. Měl ale i horší zprávy. 
Česká hokejová reprezentace ne-
zvládla zápas s Finy o finále mis-
trovství světa a prohrála.
Diváci se ovšem i dál výborně ba-
vili. A to zejména hudbou. Na hlav-
ním pódiu se střídaly kapely FiHa, 
Nebe a také ostravské seskupení 
Legendy se vrací. „Znám moc dob-

ře starostu Antonína Maštalíře, je to 
bezvadnej chlap, hrajeme pro něj,“ 
oznámil publiku leader kapely Petr 
Šiška.
Po Legendách se vrací následoval 
na hradě ohňostroj. „Jsem úplně 
nadšená. S manželem jsme váhali, 
jestli přijít kvůli počasí. Ale všechno  
vyšlo. Pan Hron byl naprosto skvě-
lý a vlastně celý program také,“ 
řekla Alena Jindráková, jedna z po-
četných divaček. „Přišel jsem hlav-
ně kvůli bigosu, ale dění na pódiu 
mě přinutilo zůstat až do večera,“ 
přiznal se další z návštěvníků Jiří 
Čvančara.
Celý program zakončila dlouhým 
koncertem kapela Support Lesbiens.
„Ani jsme nečekali, že se letos Den 
Slezské tak vydaří. Slezská byla 
snad jediným místem v Ostravě, kde 
nepršelo. Kdo přišel, neprohloupil. 
Program byl vymyšlen pro všechny 
generace, organizace neměla chy-
bu. Každý, s kým tady mluvím, je 
nadmíru spokojen,“ konstatoval sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř. „Poděkování patří všem 
sponzorům, zejména generálnímu 
sponzorovi ArcelorMittal a.s. Bez 
nich bychom takovou akci vůbec 
pořádat nemohli,“ doplnil starosta. 
Tato akce se konala za podpory sta-
tutárního města Ostravy. /jk/
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Tanec, zpěv, hudba a také již tradiční slezský bigos

Den Slezské 2014. Slavnost obvodu na hradě

BIGOS. Slezské jídlo se vařilo  
v kotlích.

VYSTOUPENÍ. Spolu s dětmi z MŠ Bo-
humínská vystoupily i jejich maminky.

PŘIVÍTÁNÍ. Vedení městského obvodu vítá příchozí na Slezskoostravském 
hradě.  FOTO/JAN KRÁL

DEN SLEZSKÉ. Spokojení návštěv-
níci Slezskoostravského hradu. 

LEGENDY. Vystoupil i Petr Šiška se 
svým bandem.

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava se uskuteční 
26. června 2014 od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice Na Druhém č. 4.

Městský obvod Slezská Ostrava zve 
na akci „Sportovní den na Slezské“, 
která se uskuteční v sobotu 7. červ-
na od 10:00 do 16:00 hodin. Obča-
né mohou během dne pěšky nebo na 
kolech absolvovat zhruba pětikilo-
metrovou trasu vedoucí od slezsko-
ostravské radnice na hřiště FC Heř-
manice Slezská.  Startovat se bude 
od 10 hodin před slezskoostravskou 
radnicí, kde bude pro účastníky 
připraven info stánek. Všichni do-
stanou mapu trasy a slosovatelnou 
kartičku. Zvlášť budou startovat 
pěší a zvlášť cyklisté. Méně zdatní 
mohou použít na některých částech 
trasy městskou hromadnou dopra-
vu, případně 2. start u zoo.
Na trase vyrostou dvě stanoviště. 
První infostánek u ZOO, kde po-
dobně jako u radnice obdrží účast-
níci mapu, slosovatelnou kartičku 

a pití. Druhé stanoviště bude u dět-
ského hřiště Beruška (ul. Sionkova 
a 8. března), kde mohou děti soutě-
žit v chytání rybiček. V cíli trasy, na 
hřišti FC Heřmanice Slezská, bude 
připraven program sportovního  
a odpočinkového odpoledne. Ve 12 
hodin je plánováno slavnostní za-
hájení programu. Návštěvníci uvi-
dí vystoupení zájmových sdružení, 
například ukázky práce hasičů, fot-
balistů, mažoretek, dětí z capoliery, 
voltiž a další. Pro děti i dospělé bu-
dou připraveny atrakce obří nafuko-
vací koš, surf simulátor, trampolí-
na, skákací hrad, laserová střelnice  
a nejrůznější sportovní soutěže. Ne-
bude chybět ani občerstvení.
Akce je určena pro všechny generace 
a koná se jako součást projektu Ostra-
va – Evropské město sportu 2014 za 
podpory statutárního města Ostravy.

Pozvání na Sportovní den

Občerstvení
Zábavné stanoviště

Sportovní zóna

Soutěže

10:00-16:00
7.6.2014

SPORTOVNÍ DEN
na Slezské

CÍL
HŘIŠTĚ FC HEŘMANICE SLEZSKÁ

TRASA přes SLEZSKOU OSTRAVU po označených stezkách
 Pěší 5 km   Cyklisté 5,5 km

START v 10:00 hod.
SLEZSKOOSTRAVSKÁ RADNICE

mapa na www.slezska.cz

    PROGRAM OD 12:00 HOD.
 vystoupení zájmových sdružení
 ukázky činnosti hasičů
 obří nafukovací koš
 surf simulátor  trampolína
 laserová střelnice  lezecká stěna



SLEZSKÁ OSTRAVA/ V pa-
mátkově chráněné budově 
slezskoostravské radnice do-
končují v těchto dnech své 
práce restaurátoři.

Hlavní část těchto prací se koná 
již od února v obřadní síni radnice. 
Restaurátoři zde obnovili detaily 
štukových prvků výzdoby a kom-
pletně přeleštili varhanové píšťaly. 
Celkovou repasí prošla osvětlovací 
tělesa.
„V rámci obnovy štukových prvků 
se jednalo o tmelení drobných de-
fektů patek pilastrů, přilepení uvol-
něných částí, injektáž prasklin a ná-
slednou retuš napodobující původní 
umělé mramorování,“ popisuje prá-
ce MgA. Tomáš Skalík z Ateliéru 
restaurování a obnovy památek.
Vůbec poprvé byly pravděpodobně 
od doby jejich výroby a instalace 
kompletně demontovány a přeleš-
těny varhanové píšťaly v obřad-
ní síni. „V průběhu minulé doby 
povrch kovových píšťal z mosazi  
a slitiny cínu přirozeně patinoval  
a byl pokryt prachovými nečisto-
tami. Vlivem působení korozních 
činitelů došlo na mnoha místech  
k lokálnímu vzniku tmavých skvrn, 
zejména tam, kde se kovů v minu-
losti dotýkali řemeslníci holýma ru-
kama,“ vysvětluje Skalík.
Pot řemeslníků měl podle Skalíka 
působit jako činitel korozních pro-
cesů. „Otisky prstů se v průběhu de-
setiletí působení projevily jako mís-
ta koroze, vedoucí ke ztrátě lesku  
a ztmavnutí kovu. Na počátku práce 
se předpokládalo, že budou plochy 
píšťal pouze očištěny pomocí de-
tergentů nečistot a nově nakonzer-
vovány. V průběhu prací se ukázala 
nutnost provést celkové přeleštění 

ploch všech píšťal pomocí jemné 
ocelové vlny a rozpouštědla orga-
nických nečistot. Povrch byl násled-
ně konzervován mikrokrystalickým 
voskem Revax,“ popisuje detaily 
obnovy varhan Tomáš Skalík.

Radniční osvětlení
Soubor osvětlovacích těles zahrnu-
je trojici velkých závěsných lustrů 
a šest nástěnných svítidel. V rámci 
celkové repase bylo postupně de-
montováno všech padesát skleně-

ných kulovitých stínítek z bílého 
mléčného skla tvořící koule o prů-
měru 20 centimetrů.
Chybějící koule a ty, které byly  
v minulosti nahrazeny nepůvod-
ními, doplnili restaurátoři novými 
stínítky.
Veškeré kovové plochy svítidel 
byly očištěny a přeleštěny. Lokálně 
byl povrch přezlacen. „Chybějící 
prvky jsme doplnili kopiemi, které 
byly vyrobeny litím do forem vyro-
bených podle dochovaných prvků.  

Jednalo se o drobné perličky, ale  
i celé cylindry. Byly doplněny de-
sítky mosazných šroubů a další 
drobné detaily,“ říká Skalík o práci 
na vnitřním osvětlení radnice.
„Rovněž byly doplněny chybějící 
skleněné gemy a čočky z barev-
ných skel. Několik desítek těchto 
detailů bylo odlito z transparent-
ní červené, čiré a zelené barevné 
pryskyřice a osazeno na místa těch 
chybějících původních,“ dodává 
Skalík.

Nově byly také vytvořeny kopie 
dvou chybějících malovaných skel 
vyplňujících otvory v lustrech.
Elektrikáři obnovili objímky pro 
žárovky v místech, kde byly v mi-
nulosti zrušeny. Závěrem byly kom-
pletně nahrazeny všechny žárovky 
zcela novým typem LED žárovek, 
které zajišťují krásné teple bílé  
světlo ve všech místech, jak bylo při 
budování síně původně zamýšleno.

/red/
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Od měsíce února pracují restaurátoři v prostorách radnice

Obnova světel, varhan i štukových prvků

Tak jako v jiných částech Slezské 
Ostravy i v lokalitách Františkov 
a Trojické údolí si občané trvale 
stěžovali na polozbořené garáže, 
v nichž se zdržovali bezdomov-
ci a obtěžovali své okolí hlukem, 
hromaděním odpadů a spalováním 
čehokoliv, co hoří. Mimo uvedené 
zásadní problémy přitahovali dal-
ší nepřizpůsobivé občany, kteří se 
v rozpadlých garážích zdržovali  
a dále je devastovali.
Odprodejem pozemků na ulici  
Na Šestém, na nichž bylo umístě-
no 86 garáží v různém stavebním 
stavu, od zbořeniště až po garáže 
s porušenou statikou, ve větší míře 
naplněných odpady, kde se dařilo  
i nežádoucím obyvatelům – potka-
nům, se z černé skládky stala zelená 
plocha vhodná pro další využití.
Jiný přístup zvolila společnost  

v majetku Zdeňka Bakaly, RPG RE 
Land, s.r.o. Zahrála si na mrtvého 
brouka a do řešení protiprávního 
obsazení garáží na svém pozemku 
nechtěla zasahovat. Zde, na základě 
požadavků občanů a člena rady, po-
žádalo vedení, rada a stavební úřad 
Slezské Ostravy o urgentní řešení. 
Stavební úřad svolal společné jed-
nání s majitelem pozemků RPG RE 
Land, s.r.o., majitelů garáží, měst-
ské policie, hasičů a pracovníků 
ČEZ. Na jednání bylo dohodnuto se 
všemi zainteresovanými stranami 
odstranění bezdomovci nashromáž-
děného odpadu, zazdění některých 
nevyužívaných garáží a celkové vy-
čištění garážového areálu.
Doufáme, že dohody budou platit  
a vše bude ve standardním stavu  
neobtěžujícím své okolí.

Ing. Vladimír Cigánek, člen rady za ODS

Blýská se na lepší časy  
s garážovými areály

V lokalitě Františkov bylo již více 
než před patnácti lety zrekonstru-
ováno několik, v té době vybydle-
ných domů, čímž vznikla zajíma-
vá část, sestávající z domů z první 
poloviny minulého století. Občané 
navštěvující ostravskou dominantu 
haldu Ema se o tom mohou denně 
přesvědčit.
Bohužel, procházející návštěvníci, 
majitelé garáží a někteří občané  
Ostravy si zelené plochy začali 
plést s místem vhodným pro ulože-
ní odpadu.
Neutěšenou situací se na svých 
jednáních zabývala Komise pro 
podporu ekonomického rozvoje  
a následně rada. Rada pověřila 
svého radního a předsedu komise 
k jednání s vlastníky pozemků, na 
nichž se nepořádek a černé skládky 
nacházely.
Na požadavek úřadu na revitalizaci 
svých pozemků, sběr odpadů a vy-
kácení nebezpečných stromů a cel-
kové pročištění pozemků, zareago-
vali někteří majitelé velmi rychle 
a během jednoho měsíce došlo  
k zásadní nápravě. 
Chtěl bych poděkovat Městským 
lesům Ostrava, a.s., státnímu pod-
niku Lesy České republiky, OKK 
Koksovny, a.s. a v neposlední řadě 
Vítkovicím, a.s. Všechny tyto orga-

nizace se na rozdíl od společností 
RPG RE Land, s.r.o. a Baranovec, 
s.r.o se svým dílem vypořádaly 
opravdu ve velmi krátkém termínu.
Bakalova RPG RE Land, s.r.o. 
se neobtěžovala odstranit černou 
skládku a po jejím zahoření a ná-
sledném uhašením to museli zajistit 
pracovníci úřadu.
Společnost Baranovec, s.r.o. nejen 
že dosud svůj pozemek neuklidila, 
ale ani nezabezpečila svoji částečně 
demolovanou stavbu, do níž se oka-
mžitě přemístili bezdomovci.
Na rozdíl od výše uvedených spo-

lečností svou vlastní stavbu „Obyt-
ný soubor pěti domů“ pod ulicí Na 
Františkově, společnost IPB Real, 
s.r.o., i když po urgencích, zabezpe-
čila.
Stávající stav staveb a zelených 
ploch není ještě ve všech případech 
takový, jaký by si občané přesta-
vovali a se společnostmi RPG RE 
Land, s.r.o. a Baranovec, s.r.o. bu-
deme ještě dále jednat tak, aby od-
stranily na svých pozemcích nevy-
hovující stav. 

Ing. Vladimír Cigánek, předseda  

Komise ekonomického rozvoje 

Velký úklid zelených ploch a zajištění 
staveb pod Bezručem

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE. Obnova interiérů slezskoostravské radnice.  FOTO/JAN KRÁL/ARCHIV

ČIŠTĚNÍ. Garážové areály čeká úklid. FOTO/ARCHIV

SKLÁDKY. S pozemků mizí nežádoucí odpad. FOTO/ARCHIV



SLEZKÁ OSTRAVA/ Místosta-
rosta Ing. Petr Janíček spolu 
s dalšími představiteli obvodu 
uctili v posledních dubnových 
dnech památku obětí druhé 
světové války a připomněli si 
69. výročí osvobození města.

Hlavní pietní akt se konal 30. dubna 
v Komenského sadech v Moravské 
Ostravě, kde obvod zastupovali 
místostarosta Ing. Petr Janíček a ta-
jemník úřadu Mgr. Gustav Kuchař.
O dva dny dříve, v pondělí  
28. dubna, uctili památku obětí 
války váleční veteráni i zástupci 
obvodu Slezská Ostrava u památ-
níku tanku vedle slezskoostravské 
radnice a také u pomníku Miloše 
Sýkory. 
K válečným veteránům, kteří se 
přijeli poklonit památce obětí k pa-
mátníku 1. čsl. samostatné tankové 
brigády, promluvil místostarosta 
Janíček. Seznámil přítomné s cha-
rakteristikou obvodu, připomenul, 
že Slezská Ostrava je největším ob-
vodem Ostravy.
Místostarosta Ing. Petr Janíček spo-
lu s tajemníkem úřadu Mgr. Gus-
tavem Kuchařem během pondělí  
28. dubna také položili květiny na 
pietní místa ve Slezské Ostravě.
Pietní místa se v obvodě Slezské 
Ostrava nacházejí na Jeseninově 
ulici v Kunčicích, na Škrobálkově 
ulici v Kunčičkách, v ulici Na Dru-
hém v Muglinově a také přímo na 
slezskoostravské radnici, kde má 
pamětní desku radista Ivan Ahep-
juk, který padl 30. dubna 1945 ve 
Slezské Ostravě. /red/
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Uctění památky obětí u památníků i pietních míst Slezské Ostravy

69 let od konce druhé světové války

Během měsíců dubna a května byla 
opravena kulturní památka Kaplič-
ka Panny Marie Lurdské na Keltič-
kově ulici. Památka je v majetku 
obvodu Slezská Ostrava. 
„V kapličce se opravovaly vnitřní 
interiéry, dlažby, parapety, elektro-

instalace, udělala se nová výmal-
ba,“ vypočítá změny provedené 
v kapličce Ing. Josef Hykl, vedou-
cí odboru technické správy budov. 
Kaplička v blízkosti slezskoostrav-
ské radnice má rovněž renovovány 
dveře, střechu a fasádu. /red/

Kulturní památka opravena

U TANKU. Veteráni spolu se zástupci obvodu u památníku  
ve Slezské Ostravě.

PAMĚTNÍ MÍSTA. Vzpomínka na padlé ve Slezské Ostravě.

ZELEŇ. Stovky stromů a keřů byly vysazeny u nové okružní křižovatky 
v blízkosti radnice. FOTO/JAN KRÁL

PRŮVOD. Zástupy hasičů kráčely od zbrojnice ke  
kostelu. FOTO/ JAN KRÁL

OPRAVENO. Kaplička před a po rekonstrukci. FOTO/ARCHIV/JAN KRÁL

V KOMENSKÉHO SADECH. Ing. Petr Janíček spolu s Mgr. Gustavem Kucha-
řem uctili památku obětí 2. světové války.  FOTO/JAN KRÁL

Mimořádná slavnost se konala 
v sobotu 10. května v Kunčičkách. 
Místní Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava-Kunčičky oslavil 115. vý-
ročí založení a také se zde uskuteč-
nilo 9. Setkání hasičských praporů. 
Podobné setkání dobrovolných ha-
sičů z celé Ostravy se v Kunčičkách 
odehrálo vůbec poprvé.
Vše začalo před jedenáctou hodi-
nou dopolední, kdy se průvod dob-
rovolných hasičů vydal od hasičské 
zbrojnice do kostela. V čele prů-
vodu jelo historické vozidlo Praga  
A 150, které před lety sloužilo právě 
v Kunčičkách a nyní je ve sbírkách 
Hasičského muzea města Ostravy. 
Po slavnostní mši se vydal průvod 
zpět do zbrojnice, kde se mimo jiné 

konala prohlídka hasičské techniky.
„Jsme velmi rádi, že jsme před 
slavností stihli zbrojnici i celý areál 
zrekonstruovat,“ řekl starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Kun-
čičky Zdeněk Chrobák.
Areál se postupně opravoval již od 
roku 2008. „Řešili jsme akutní věci, 
spravovala se střecha, topení, od-
pady, letos se konečně podařilo bu-
dovu zbrojnice zateplit a dát na ni 
novou fasádu. To vše díky pochope-
ní vedení městského obvodu,“ řekl 
Zdeněk Chrobák.
Popřát hasičům k jejich výročí přišel 
i starosta Slezské Ostravy Ing. An-
tonín Maštalíř. „Hasiči v Kunčič-
kách jsou jediní, kteří v místní části 
vyvíjejí spolkovou činnost. Přispěli 

jsme jim na rekonstrukce v rámci 
našich finančních možností a hasiči 
se svého úkolu zhostili perfektně,“ 
ocenil místní dobrovolné hasiče sta-
rosta Maštalíř. Na opravách hasiči 
odpracovali stovky brigádnických 
hodin. 
„Je výborné, že se všechny opravy 
stihly udělat do dnešní významné-
ho dne. Hasičská zbrojnice nyní 
vypadá přesně tak, jak by měla  
v 21. století vypadat,“ konstatoval 
starosta.
V městském obvodě Slezská Os-
trava funguje pět sborů dobrovol-
ných hasičů. Kromě Kunčiček ještě 
v Muglinově, Koblově, Heřmani-
cích a Antošovicích.

/red/

Hasiči v Kunčičkách slavili 115. výročí

ZBROJNICE. Hasiči spolu se starostou Ing. Antonínem 
Maštalířem /2. zprava/ před zrekonstruovanou zbrojnicí.

Celkem 318 dřevin a další keřové 
skupiny byly vysázeny v okolí nové 
okružní křižovatky v blízkosti slez-
skoostravské radnice. 
Snahou bylo, aby okolí spolu 
s křižovatkou a radnicí vytvořily 
estetický celek. Před stavbou kři-
žovatky muselo být vykáceno 167 
dřevin. Nová okružní křižovatka je  

vnímána jako jedna z etap směřují-
cí ke zlepšení dopravní obslužnos-
ti Slezské Ostravy a je součástí již 
dlouhodobě plánované stavby Ob-
vodová komunikace – Františkov.
Stavba byla částečně financována 
z evropských fondů. Celkové ná-
klady činily přes 52 milionů korun. 

/red/

Nová zeleň u křižovatky



Dostat se na tu správnou střední 
školu či učiliště je snahou i snem 
každého vycházejícího žáka. Le-
tošní „přijímačky“ nám ukázaly, 
že nároky středních škol na své 
budoucí žáky stoupají. Testy z ma-
tematiky, českého či cizího jazy-
ka prověřovaly nejen znalosti ze 
základní školy, ale hlavně schop-
nost samostatně a logicky myslet, 
pracovat s textem, zobecňovat své 

znalosti. S velkou radostí můžeme 
konstatovat, že letošní „deváťáci“  
i jejich rodiče tento současný trend 
pochopili a přípravu na přijímací 
zkoušky brali opravdu zodpověd-
ně. Učitelé tak mohli žáky připra-
vit, aby ve velké konkurenci ostat-
ních škol uspěli. 
Díky této vzájemné spolupráci se le-
tošní přijímací zkoušky na ZŠ Pěší 
opravdu povedly. Posuďte sami:  

95% žáků se dostalo hned v pr- 
vním kole a to na obě vybrané školy,  
84% žáků bude studovat maturitní 
obor, čtyři žáci budou studovat na 
gymnáziu (přijato bylo šest).
Musíme vyzdvihnout také výbor-
né individuální výsledky žáků 
deváté třídy. Ti se v mnoha přípa-
dech umísťovali ve výsledkových 
listinách na předních místech. 
Za všechny jmenujme 1. místo  

z 90 uchazečů na SPŠ Kratochví-
lova, 9. a 13. místo na Gymnáziu 
Hladnov, první místo také na SPŠ 
Zengrova. Na SŠ teleinformatiky 
našel náš žák své jméno na 2. mís-
tě ze 100 uchazečů. Výčet úspěchů 
u přijímacích řízení uzavíráme  
7. místem na Sportovním gymná-
ziu D. a E. Zátopkových. 
A které obory budou naši žáci 
studovat? Tak například grafický  

desing, sociální činnost, kosmetič-
ka, pedagog, informační technolo-
gie, instalatér, kadeřnice, výpočetní 
technika, dopravní prostředky, me-
chanik seřizovač, cukrář, cestovní 
ruch, obchodní akademie nebo živé 
jazyky. 
Přejeme všem žákům, aby zvolenou 
školu s úspěchem dostudovali. 

Mgr. Hana Kuřilová,  

ZŠ Pěší
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Žáci ZŠ Pěší úspěšní v přijímacím řízení na střední školy

Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Pěší se zú-
častnili v rámci projektu nazvaného 
Technické vzdělání – brána k úspě-
chu exkurze do Tatry Kopřivnice. 
V první části jsme navštívili některé 
provozy automobilky a viděli, jak 

vznikají nákladní automobily urče-
né pro mnoho odvětví, například ar-
mádu, lesnictví, stavebnictví, těžař-
ství, komunál nebo hasiče. Ve druhé 
části jsme navštívili Technické mu-
zeum Tatra Kopřivnice.
Ve zcela unikátním muzeu je zachy-
cena téměř stopadesátiletá historie 
automobilky Tatra od doby, kdy byl 
roku 1897 vyroben první automo-
bil v Rakousko-Uhersku, nazvaný  
Präsident.

Osobní, sportovní a nákladní au-
tomobily značky Tatra, podvozky, 
motory, sportovní letoun a další 
zajímavosti byly opravdu atraktivní 
podívanou pro naše žáky. Kopřiv-
nickému rodáku, Emilu Zátopkovi 

a jeho ženě Daně, slavným olympi-
onikům, je věnována síň slávy. 
Projektový den v podniku Tatra 
Kopřivnice organizovala Krajská 
hospodářská komora Moravsko-
slezského kraje a byla zcela finan-
covaná z fondů EU. Návštěva pro-
vozu i muzea měla nesporný přínos 
nejen pro vzdělávání žáků, ale také 
pro jejich rozhodování o budoucí 
profesi. 

Mgr. Hana Kuřilová, ZŠ Pěší

V tělocvičně ZŠ Bohumínská se 
uskutečnil „Sportovní den s Talen-
tem“ v rámci čtvrtého ročníku celo-
státní soutěže Talent roku, která je 
součástí projektu Českého olympij-
ského výboru Česko sportuje. Sou-
těž má za cíl podpořit zájem škol, 
jejich žáků a dětí o sport, motivovat 
je k vlastním sportovním aktivitám, 
pěstovat v nich soutěživost a hrdost 
na vlastní výkony. Velmi nás těší, že 
právě naše škola měla tu čest hostit 
mladé sportovce z Moravskoslez-
ského kraje, kteří se do této soutěže 
přihlásili.
Hlavním bodem programu byl spe-
ciální závod postaven na principech 
„opičí dráhy“ a také doprovodné 
soutěže – slalom na koloběžkách, 
závodivé hry a podobně. V hlavním 
závodu soutěžily děti ve čtyřech ka-
tegoriích, v nichž byli zastoupeni  

i žáci naší školy, kteří ukázali,  
že i oni jsou pohybově nadaní. 
Zvládli běh pozadu, kotouly, hod na 
koš, slalom a střelbu florbalovým 
míčkem na branku i žabáky, a to vše 
ve výborných časech.
Vítězové jednotlivých kategorií zís-
kali poháry, diplomy a další drob-
nosti. Všichni soutěžící byli odmě-
něni sladkostmi.
Vítězem s nejrychlejším časem ze 
všech zúčastněných se stal Voj-
ta Blahut, žák 5. třídy naší školy. 
Prozradil nám, že sport ho baví. 
Už čtyři roky hraje florbal a pro-
běhnout opičí drahou pro něj bylo 
snadné. Všechno mu vyšlo bez za-
váhání napoprvé, snad jen u házení 
na koš, jak uvedl, měl štěstí a pro 
příště musí tuto disciplínu trošku 
trénovat.

Vedení ZŠ Bohumínská

V souvislosti s blížícími se oslavami 
50. výročí systému školního stravo-
vání mě napadlo, že by rodiče, ve-
řejnost, ale i zřizovatele mohlo za-
jímat, jak se vaří ve školní jídelně, 
a že by bylo příjemné toto pojmout 
jako setkání u večeře, neboť v sou-
časné uspěchané době je společné 
stolování čím dál vzácnější.
Společně s děvčaty z kuchyně jsme 
stanovily datum a sestavily jídelní-
ček. Také se nám podařilo zajistit 
sponzora a program s jeho přispě-
ním doplnit o ochutnávku jídel ze 
surovin „zdravé výživy.“ 
Na akci jsme formou letáčků a infor-
mací na webových stránkách školy 
pozvali nejen rodiče, ale i vedení  
a členy zastupitelstva městského 
obvodu, dále také členy školské 
rady a ředitele základních a mateř-
ských škol, pro které vaříme. 
Zájem o akci projevili i pedagogo-
vé, vychovatelky a žáci školy, kte-
ří nám namalovali obrázky, jak si 

představují, že dříve vypadaly škol-
ní kuchyně. Z obrázků jsme udělali 
v jídelně výstavku, která byla dopl-
něna o kuchyňské vybavení a zají-
mavosti z dřívějších dob - hmoždí-
ře, máselnice, kameninové nádobí, 
vyšívané zástěry, alba s dobovými 
fotografiemi a podobně.
Všechny přítomné přivítal ředitel 
školy Mgr. Radek Pollo a stolování 
mohlo začít. Na úvod jsme nabíd-
li zeleninovou polévku s kapáním. 
Hlavní chod si bylo možné vybrat 
ze tří jídel. Hosté si pochutnali na 
segedínském guláši s houskovým 
knedlíkem, plněné vepřové roládě 
s rýží a okurkovým salátem, nebo 
na rybě Tillápii na česneku s roz-
marýnem, bramborem a restovanou 
zeleninou. 
Po konzumaci hlavního jídla se uja-
la slova odbornice na školní stravo-
vání paní Bohunka Bajgarová. Se-
známila přítomné s historií školního 
stravování, od nelehkých začátků 

až po dnešní stav, kdy jsou školní 
jídelny v rámci možností solidně 
technicky a personálně vybaveny, 
a snaží se vařit jídla z kvalitních 
surovin v duchu moderních trendů 
zdravé výživy.
V další části akce jsme ochutnali jíd-
la, která připravil kuchař z Vitany, 
pan Rut. Nejprve to byl čočkový bur-
ger s bramborovo-mrkvovou kaší, 
trhanými saláty a dijonskou zálivkou  
a následně vegetariánské lasagne  
s bílými fazolemi. I tyto pokrmy 
sklidily velkou pochvalu a mnozí 
přítomní si zapisovali recepty.
Během akce jsme rodičům i hos-
tům odpovídali na otázky týkající 
se naší jídelny, receptur, surovin, 
používaných nápojů. Posezení pro-
bíhalo v přátelské atmosféře a celá 
akce byla velice kladně hodnocena 
jak ze strany zástupců radnice, ředi-
telů škol a školek, tak i rodičů, dětí 
a veřejnosti.

Bc. Eva Kašáková, ZŠ Bohumínská

Ačkoliv se počasí během měsíce 
května zhoršilo, venku pršelo a tep-
loty klesly pod deset stupňů, na ZŠ 
Chrustova se změnilo jen to, že se v 
tělocvičně proháněli draví ptáci. 
Výukový program Dravci, který se 
konal 14. května, se musel kvůli 
špatnému počasí přesunout do tě-
locvičny školy. Na jeho kvalitě to 
však nic neubralo, pohled na širo-
ké rozpětí křídel orla skalního byl 
úchvatný a pohlazení jemného peří 
výra velkého bylo velmi příjemné. 
Během téměř hodinového progra-
mu mohly děti poznat krásu a hr-
dost velkolepých lovců jako jsou 
orel, výr, poštolka, raroh nebo třeba 
krkavec.
Největším zážitkem, který si děti 
budou z této akce určitě pamato-
vat, byla ukázka lovu sokola. A to 
hlavně proto, že součástí jeho le-
tecké trasy byly dvě členky našeho 
pedagogického sboru. Děti se pře-
svědčily na vlastní oči, že sokol je 

schopen cestou za kořistí překonat 
jakoukoliv překážku, i když ji tvoří 
úzká mezera mezi dvěma stojící-
mi postavami. Musím poděkovat 

kolegyním za odvahu postavit se  
sokolovi do cesty. Akce se opravdu 
vyvedla a děti byly spokojené. 

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Akce Miss Roma se konala 24. dub- 
na v kulturním domě v Heřmani-
cích. 
Do soutěže se přihlásilo 22 dívek. 
Dívky byly z Olomouce, Horní Su-
ché. Reprezentovaly nízkoprahová 
centra v Kunčičkách, na Zárubku,  
v Hrušově, Na Liščině a také Ves-
ničku soužití.
Akci jsme zahájili romskou hymnou 
v podání Dalibora Gregora. Dívky 
se představily ve společenských 
šatech, později předvedly tanec, 
zpěv a recitaci. Na programu byla 

také volná disciplína, svá vystou-
pení zakončily soutěžící děvčata  

promenádou ve večerních šatech. 
V porotě zasedli Lubomír Švec, Jan 
Chytil, Ladislav Koky a Marta Ha-
marová. 
Soutěž vyhrála Tereza Miková  
z Vesničky soužití, druhá skončila 
Iva Vavreková z Olomouce, třetí 
byla Karolina Čonková z Bedřišky. 
Titul Miss Sympatie získala Natalie 
Žigová z Hrušova. Všechny soutě-
žící dívky byly obdarovány hodnot-
nými baličky.

Renáta Gadžiová,  

vedoucí NZDM – KC Hrušov

Projektový den v podniku 
Tatra Kopřivnice 

Sportovní den s Talentem

Přijďte k nám na večeři. Akce školní  
jídelny ZŠ Bohumínská 

Program Dravci a lov na učitelky

Miss Roma 2014 v Heřmanicích

MISS ROMA. Dvaadvacet dívek sou- 
těžilo v Heřmanicích. FOTO/ARCHIV

DRAVCI. Žáci ZŠ Chrustova obdivovali dravé ptáky. FOTO/ARCHIV

V TATŘE. Žáci si prohlédli automobilku v Kopřivnici. FOTO/ARCHIV



Ostravský festival Slezská lilie před-
staví v červnu legendu i muzikantský 
dorost. Do Ostravy přijede zpěvák 
legendární americké skupiny Petra – 
John Schlitt a kapela složená z dětí 
špičkových polských hudebníků 
Arka Noego. Kromě toho nás čeká 
další spousta zajímavých jmen.
Slezská lilie jako mezinárodní křes-
ťanský festival současné hudby při-
bližuje veřejnosti opomíjený feno-
mén současné autorské křesťanské 
hudby. Místo konání festivalu je 
zasazeno do městské části Ostrava–
Kunčičky. Festival se letos usku-
teční na dvou venkovních pódiích, 
stejně jako v místním kostele. Ne-
dílnou součástí festivalu je nedělní 
evangelizační den. Termín festiva-
lu Slezská lilie je 14. a 15. června  
a v letošním roce je festival propo-
jen s oslavou 20. výročí fungování 
studia Telepace v České republice.

V programu letošního ročníku Slez-
ské lilie figuruje vedle gospelových 
souborů Fusion či ArcelorMittal 
Gospel spolu s mnoha jinými ze-
jména zpěvák legendární americké 
rockové skupiny Petra John Schlitt. 
Styl Petry připomíná kapely Def 
Leppard, Aerosmith, Journey a mož- 
ná trochu i Guns´n´Roses.
Kromě Johna Schlitta bude hostem 

festivalu také mnohokrát oceněná 
Lenka Dusilová. Pavel Helan na 
festival zavítá v rámci své „Ajfon 
tour“ (píseň, kterou ocenili diváci  
i porota v jedné z televizních soutě-
ží) a zahraje samozřejmě také další 
z jeho veselých i vážnějších písní. 
Po delším čase v našem regionu opět 
zahraje oblíbená skupina Oboroh, 
která kromě zhudebněných Žalmů 
předvede i vlastní autorské písně.
Zahraniční hosty reprezentuje sloven-
ská kapela N.D.E., stejně jako špič-
ková polská kapela Arka Noego, slo-
žená především z dětí křesťanských 
muzikantů téměř z celého Polska, 
která zahraje v neděli odpoledne.
Festival se uskuteční i díky podpoře 
Ministerstva kultury, statutárního měs-
ta Ostravy, městského obvodu Slezská 
Ostrava a Moravskoslezského kraje. 

Ing. Jana Hajnová,  

Diecézní charita ostravsko-opavská

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Rok 
2013 začal ve Slezskoostrav-
ské galerii ve znamení mládí. 

Ostravský vizuální umělec Marek 
Nenutil, který tvoří pod pseudony-
mem Openmindz 360°, představil 
svá nejnovější díla inspirovaná po-
chmurnou atmosférou zanikajících 
dolů. Na výstavě nazvané „ArtPo-
kalypsa“ se ptal po smyslu věcí, 
které dnes považujeme za krásné 
a zítra je bez milosti vyhodíme na 
skládku. Jeho pesimistická autorská 
vize se dočkala ohlasu i na strán-
kách lifestylových magazínů. 
Nablýskané pozlátko falešné krásy 
vystřídala v galerii krása prověřená 
časem. Výstava „Slavné vily zemí 
Visegrádské čtyřky a Slovinska“ 
byla výsledkem rozsáhlého projek-
tu, který trval tři roky. Na jeho kon-
ci stojí ucelený soubor knih věnova-
ných rodinnému bydlení v Evropě. 
Z vybraných pasáži knih vznikla  

i putovní výstava, která se předsta-
vila v domovských zemích projektu 
i na půdě Evropského parlamentu 
v Bruselu. Ostravská výstava byla 
její českou premiérou. 
V dominantní zelenomodré ba-
revnosti se nesla další expozice ve 
Slezskoostravské galerii. Pedagog 
Ostravské univerzity Milan Cięslar 
zavedl návštěvníky během června  
a července do tajuplného světa pod-
mořských krajin. Malby ukazovaly 
zadumanou atmosférou prosycené 
scény, ve kterých přirozené krajinné 
prvky překrývaly imaginární světel-
né kotouče a linie. Barevné ladění 
navozovalo chladivou uklidňující 
atmosféru kontrastující s horkým 
letním počasím venku. 
V době konání hudebního festiva-
lu Colours of Ostrava si mohli ná-
vštěvníci naší galerie prohlédnout 
další věkem vystavujících velmi 
„mladou“ výstavu. Ve spolupráci 
s pražskou The Chemistry Galle-
ry vznikla hravá expozice sedmi 
mladých nadějných autorů nazvaná 
„Plej!“. Věrna svému názvu vyzý-
vala ke hravému přístupu k životu, 
ale také podle českého významu 
slova plít k zbavování se plevele 
ze záhonu současného výtvarného 

uměni. Nabádala diváky k odvaze 
odsoudit díla, která se jako umění 
jenom rafinovaně tváří. 
Podzim přinesl do galerie zklidnění 
a relaxaci v podobě výstavy „Frag-
menty krajiny“ Jiřího Sibinského. 
Autor svůj zájem vedle malby sou-
střeďuje na grafiku a sochařskou 
tvorbu. V poslední době tvořil za-
jímavé velkoformátové digitální 

tisky, na kterých se objevovaly mo-
tivy z jeho rybářských toulek, od-
razy světla na vodní hladině a další 
detaily přírody. Svou sochařskou 
tvorbu na výstavě představil pomo-
cí fotografií.
Završením výstavního roku se stala 
výstava Michaely Terčové „Textil 
papír slovo – hotovo“. Uměřená 
v pravdě adventní barevnost jejích 

batik na látce či na papíru nastoli-
la otázky o smyslu života a tvorby. 
Autorka představila nejzajímavější 
práce z uplynulých dvou let.

Slezskoostravská galerie 2014
A na co se můžou návštěvníci tě-
šit letos? Na jaře nás čeká výstava 
ostravské výtvarnice Jeleny Jedlič-
kové „Tvář (a) krajiny“. Autorka 
se zabývá portrétní a figurální tvor-
bou. K vyjádření svých poselství 
volí kresbu, malbu i různé textilní 
techniky. Její práce znalci ostrav-
ské výtvarné scény dobře znají, ale 
překvapením pro ně může být další 
výstava, na které se představí Dani-
el Bednář. Jeho obrazy jsou sice za-
stoupeny v pražské Národní galerii, 
ale doma v Ostravě často nevysta-
vuje. Můžeme se těšit na jeho roz-
měrná plátna s intenzivní barevnos-
tí. Další výstava k nám zamíří přes 
moře. Z Kanady přijede malířka 
s českými kořeny Maria Gabánko-
vá. Vyučuje na Ontario College of 
Art and Design University v Toron-
tu a věnuje se především portrétům, 
z českých osobností jmenujme na-
příklad Josefa Škvoreckého, Karla 
Kryla nebo krasobruslařku Alenu 
Vrzáňovou. /red/
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ArtPokalypsa i Plej! O dění ve Slezskoostravské galerii

Letos čekejte Jedličkovou, Bednáře i Gabánkovou

V GALERII. V loňském roce vystavovali v galerii také mladí autoři Chemistry 
Gallery, Jiří Sibinský, Marek Nenutil nebo Michaela Terčová. FOTO/JAN KRÁL 

JOHN SCHLITT. Hlavní hvězda festi-
valu Slezská lile. FOTO/ARCHIV

Slezská lilie, hudební festival  
v Kunčičkách již 14. a 15. června

Slezskoostravský hrad oslavil v mě-
síci květnu desáté výročí od svého 
znovuotevření. „Když jsme v roce 
2002 začali o obnově hradu uvažo-
vat, šlo o zcela zdevastovaný objekt, 
kam už nechodili ani sběrači kovu,“ 
připomíná nedávnou minulost hra-
du Karel Burda, ředitel městské 
společnosti Ostravské výstavy a.s., 
která je správcem celého objektu. 
Vedení města tehdy rozhodlo, že 
má hrad projít rekonstrukcí. Dnes 
jde o památkově chráněný objekt, 
kam přijde až 130 tisíc návštěvníků 
ročně. V rámci návštěvnosti turis-
tických míst v České republice se 
hrad pravidelně umísťuje na 13. až. 
17. příčce, v rámci Moravskoslez-
ského kraje je v oblíbenosti na 5. až 
6. místě.
Od loňského roku je upravováno 
okolí hradu. Vzniká zde přírodní 
amfiteátr, nové chodníky i parko-
viště. Projekt úprav hradního okolí 
vznikl v roce 2009, revitalizaci úze-
mí platí ministerstvo financí z pro-
gramů na odstranění důlních škod. 
„Zemina v okolí hradu je kontami-
nována až do hloubky osmi metrů,“ 
uvádí ředitel Burda. Práce na úpra-
vách okolí hradu měly být ukonče-
ny letos v březnu. Stavebníci však 
zjistili, že kontaminované území je 
ještě větší, než očekávali. Musí se 

proto udělat nové vrty pro zachyce-
ní vod a vytvořit další izolační vrst-
vy. „Doufám, že během měsíců září 
a října už bude vše hotovo,“ říká  
o termínech dokončení prací Karel 
Burda.
Okolí hradu označuje ředitel Burda 
jako prostor, který bude sloužit li-
dem. Na uměle vytvořených svazích 
přírodního amfiteátru budou moci 
děti v zimě sáňkovat, v jiných mě-
sících jezdit třeba na kolech. V am-
fiteátru se mohou konat nejrůznější 
hudební nebo divadelní představe-
ní. Vznikají nové přípojky elektřiny 
stejně jako i nová kanalizace. 
„Již letos jsme původně chtěli do 
blízkosti Těšínské ulice stěhovat 
areál Miniuni z výstaviště, ale jeho 
přestěhování je odloženo na rok 
2018. Do té doby by zde mělo vy-
růst oplocení nebo obslužná budo-
va,“ uvádí podrobnosti o plánech 
s okolím hradu Karel Burda.  /jk/

Hrad oslavil desáté výročí, 
okolí čeká na dokončení

OKOLÍ. Stavení práce by měly být ho- 
tovy letos na podzim. FOTO/JAN KRÁL

SMETANOVO TRIO. Dne 6. května se ve slezskoostravské radnici uskuteč-
nil mistrovský koncert Smetanova tria. Účinkovali Jiří Vodička-housle, Jitka  
Čechová-klavír a Jan Páleníček-violoncello. Byl to krásný zážitek, který  
pohladil každého na duši.  FOTO/TOMÁŠ SLÁDEČEK

V AREÁLU.  Ředitel Karel Burda v areálu Slezskoostravského hradu. 

Po letní přestávce budou pokračovat 
oblíbené koncerty, které se konají za 
podpory statutárního města Ostravy 
ve slezskoostravské radnici, v úterý 
30. září. V podání Wihanova kvarteta 
zazní slavné smyčcové kvartety tří 
hudebních velikánů Janáčka, Haydna 
a Dvořáka. Soubor se znovu po čty-
řech letech vrací do Ostravy v obno-
veném složení. Od března letošního 
roku na postu violisty působí syn pri-
mária kvarteta Jakub Čepický. Spolu 
s ostatními členy, Leošem Čepic-
kým, Janem Schulmaisterem a Ale-
šem Kaspříkem, slibují mimořádný 
hudební zážitek při poslechu Janáč-
kovy Kreutzerovy sonáty, Haydnova 
Císařského a Dvořákova Americké-
ho smyčcového kvartetu.  /red/

Kreutzerova 
sonáta v září
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Většina členů Sportovního klubu 
Mušketýr provedla jarní víkendo-
vé brigády s úklidem nepořádku na 
cestičkách a lesích v okolí haldy 
Ema.
Byla to fuška a některým se do 
toho ani nechtělo. Sbírali jsme 
zbytky kabelů, papírky či pet láh-
ve od kolemjdoucích nevychova-
ných turistů. Kupa byla veliká.
Potkali jsme i skupinku z Klubu 
KČT pod vedením Rostislava 
Kašovského. Ti zas poctivě čisti-
li turistické tabule postříkané od 
sprejerů.
Teď už je vše přikryté zelený-
mi lístky, a nepořádku moc vidět 
není. Měli bychom se nad naším 

okolím všichni zamyslet a být 
zodpovědnější k naší přírodě.
Zároveň tímto děkujeme obvo-
du Slezská Ostrava za pomoc při 

zprostředkování kontejneru na vý-
voz odpadu.

Markéta Hovjacká, 

SK Mušketýr

Jarní úklid kolem Emy

ÚKLID. Členky SK Mušketýr s nasbíranou hromadou odpadu. FOTO/ARCHIV

1.  Garáže ul. Na Šestém,  
k.ú. Slezská Ostrava

2.  Garáže ul. Na Baranovci, 
k.ú. Slezská Ostrava

3.  Areál bývalého dolu Petr 
Bezruč

4.  Garáže ul. Keramická,  
k.ú. Hrušov

5.  Ostrava-Hrušov – Business 
Park – Sanace území 

6.  Suť po bývalém Zámečku, 
k.ú. Kunčice nad Ostravicí

Ad 1) Garáže ul. Na Šestém,  
k.ú. Slezská Ostrava
Lokalitu si občané mohou pamato-
vat jako dlouhodobě neudržovanou 
a obydlenou lidmi bez domova. 
Pozemky pod garážemi koupil sou-
kromý investor Rezidence Svatá 
trojice, s.r.o., se záměrem vybudo-
vat na místě 14 řadových rodinných 
domů. Následně proběhla mraven-
čí práce jak investora a vlastníka 
pozemků, tak stavebního úřadu 
v jednáních s jednotlivými vlast-
níky garáží. Vlastník pozemků na-
rovnal majetkové poměry s vlast-
níky garáží a požádal o demolici 
devastovaných staveb garáží. Ná-
sledně provedl odstranění staveb 
zbývajících 61 neudržovaných  
a rozpadlých garáží na pozemcích 
ve vlastnictví společnosti z původ-
ních 85 garáží, a to na základě po-
volení stavebního úřadu – rozhod-
nutí č. 124/2013 ze dne 7. 8. 2014.
Níže podél ul. Na Šestém se nachá-
zí 18 stávajících garáží, z nichž 16 
je ve vlastnictví fyzické osoby, kte-
ré budou v brzké době zbourány. 

Stavební úřad jednal s vlastníkem 
koncem dubna 2014, na němž byly 
projednávány podmínky k odstra-
nění staveb, tj. způsob podání žá-
dosti a rozsah nutných podkladů. 

Ad 2) Garáže ul. Na Baranovci, 
k.ú. Slezská Ostrava
Po zmapování předmětné oblasti, 
zjištění legitimity jednotlivých sta-
veb a ověření aktuálních vlastnic-
kých práv svolal stavební úřad na 
konci března 2014 ústní jednání na 
místě staveb se zástupci dotčených 
orgánů a organizací (Hasičský sbor 
MSK, ČEZ Distribuce, a.s., odbor 
SV ÚMOb Slezská Ostrava) a za 
účasti vlastníků prozatím 7 nej-
více zanedbaných staveb garáží 
a vlastníka pozemků pod nimi - 
RPG RE Land. Dvě z garáží byly 
dočasně obydlené lidmi ve složité 
životní situaci. Vlastníci garáží 
byli stavebním úřadem obeznáme-
ni o povinnosti využívat garáž jen 
ke zkolaudovaným účelům, tj. ke 
garážování vozidla. Jednání bylo 
věcné a proběhlo bez zbytečných 
průtahů. 
Na místě byl sepsán (a přítomnými 
podepsán) protokol o zjištěném ne-
vyhovujícím a nelegálním stavu sta-
veb a přítomni byli seznámeni s dal-
ším postupem stavebního úřadu.
Čtyřem vlastníkům garáží se sklád-
kou odpadu v prostoru staveb byly 
následně zaslány písemné výzvy 
k vyklizení staveb v termínu do 
31. 5. 2014, a zároveň k prove-
dení udržovacích prací, případně 
zabezpečovacích prací k docílení  

bezzávadného stavu staveb – s ter-
mínem provedení do 30. 6. 2014.

Ad 3) Areál bývalého dolu Petr 
Bezruč
Jedna stavba v areálu, která je na 
očích občanů z ul. Michálkovic-
ké, budí emoce. Nikoliv promyš-
lenou a provedenou estetizací, ale 
více z opačné strany emočního 
žebříčku. Je nedostavěná a neváb-
ně vypadající. Vlastník v letech  
2012–2013 provedl několik nej-
nutnějších zabezpečovacích pra-
cí, neboť i zde nenechavci chtěli 
stavbě pomoci od kovových prvků. 
Stavební úřad svolal ústní jednání 
za účelem dořešení dlouho rozesta-
věné stavby bývalé sodovkárny po-
dél ul. Michálkovická s vlastníkem 
této nedokončené stavby společ-
nosti ZETA-MIKA a.s. V současné 
době tato jednání probíhají. 
Dále stavební úřad vede jednání 
s vlastníkem nedokončených demo-
lic staveb provozních objektů, kte-
rým je VOKD Development, a.s.

Ad 4) Odstraňování garáží na ul. 
Keramická, k.ú. Hrušov 
Areál řadových garáží na ulici Ke-
ramická je již delší dobu v celkově 
nevyhovujícím stavu, žádná stavba 
garáže již neslouží svému účelu  
a vzhledem k zanedbané údržbě  
a dalším vlivům se na místě nachá-
zejí již pouze zbytky obvodových 
zdí z původně 152 garáží.
Dne 17. dubna 2014 došlo k po-
slednímu místnímu šetření a zjiš-
těno, že na místě zůstaly zbytky 

obvodových zdí u cca 50 garáží. 
Přitom v dubnu roku 2013 se jed-
nalo o cca 120 garáží. Postupně do-
chází k odstraňování dalších staveb 
garáží a následně jsou po zhodno-
cení doložených dokladů vydávány 
potvrzení o odstranění staveb.
Pozitivní změna a obrat v přístupu 
vlastníků garáží, spočívající v hro-
madné vlně odstraňování staveb 
garáží, přišla po kontrolní prohlíd-
ce, která se konala 13. února 2014, 
kdy se mnozí z majitelů po něko-
lika letech do lokality dostavili  
a byli seznámeni s aktuálním ne-
bezpečným stavem jejich garáží. 
Stavební úřad se snaží vyjít vstříc 
majitelům garáží, neustále kon-
zultuje postup a prozatím neudělil 
jedinou sankci vzhledem k vesměs 
pozitivnímu přístupu vlastníků sta-
veb k tomuto problému.

Ad 5) Ostrava-Hrušov – Busine-
ss Park (areál bývalých HCHZ) 
– Sanace území 
Jedná se o sanaci plochy o výmě-
ře cca 300 000 m2 na místě bý-
valé chemičky v Hrušově. Roz-
sáhlé území je vymezeno ulicemi 
Orlovská, Bohumínská, komu-
nikací vedle věznice Heřmanice  
a železniční tratí (vlečkou AWT). 
Na uvedeném území dojde  
k odstranění nelegálních skládek  
a veškerých zpevněných ploch, 
odtěžení ohnisek kontaminace ze-
miny, vyrovnání terénu, umístění 
izolačního překrytu a následný 
návoz vhodné zeminy a zatrav-
nění. Dojde také ke zrušení slepé, 

již nefunkční, větve nadzemního 
vedení NN ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a.s., dále dojde k vy-
budování dočasné obslužné ko-
munikace a retenční nádrže pro 
dešťové vody.
V současné době bylo stavební říze-
ní přerušeno a bylo vyzváno k do-
plnění projektové dokumentace 
na základě doručeného statického 
posouzení stavu dvou cca stome-
trových komínů, které se nachází 
v dotčené lokalitě. Železobetono-
vý komín (blíže u věznice) není 
v příliš dobré kondici a investor 
a vlastník v jednom se rozhoduje, 
zda tento pozůstatek odstraní či ni-
koliv. Cihlový komín je v mnohem 
lepším stavu a proto je možné najít 
pro něj do budoucna jiné využití 
než bylo to původní. 

Ad 6) Suť po bývalém Zámečku, 
k.ú. Kunčice nad Ostravicí
Většina stavební suti na přední 
části pozemků u ul. Frýdecká již 
byla odstraněna, resp. podrcena  
a uložena na deponii pro další mož-
né využití. Dne 2. 4. 2014 proběhlo 
na stavebním úřadě ústní jednání, 
na kterém bylo s vlastníkem spol. 
Technoprojekt, a.s., dohodnuto, že 
v další fázi bude podrcena staveb-
ní suť na zbývající části pozemků 
a také budou odstraněny sklepní 
prostory, jež se na pozemcích na-
cházejí. Podrcená stavební suť má 
být uložena na pozemcích do doby 
než se pro ni najde uplatnění pří-
padně kupec. Termín byl stanoven  
do 30. 9. 2014.

Stavební úřad ve Slezské Ostravě informuje

ZKO Ostrava-Muglinov společně 
se Záchrannou brigádou kynologů 
Moravskoslezského kraje uspořá-
dala kynologickou soutěž O pohár 
starosty Slezské Ostravy.
Soutěž se konala v sobotu 24. květ-
na v kynologickém areálu na Kan-
cuczkého ulici v Hrušově. 

„Našeho závodu se zúčastnilo čtr-
náct závodníků ve dvou kategori-
ích. V kategorii základního minima 
zvítězil Radoslav Parolek ze ZKO 
Ostrava - Kunčice a v kategorii slu-
žební kynologie zvítězil Josef Van-
da, zástupce Policie ČR Zlín. Ten 
vyhrál také v loňském roce,“ uvádí 

za organizátory slezskoostravský 
zastupitel Petr Svačinka. 
„Závody O pohár Slezské Ostravy 
jsou již tradicí našeho městského 
obvodu a zároveň se během nich 
prohloubila spolupráce kynologů 
všech složek ve sportovní i slu-
žební kynologii a především také  

s kynology záchranných brigád,“ 
doplňuje Svačinka.
Vyhlášení a udílení cen se zúčastnil 
starosta Ing. Antonín Maštalíř, kte-
rý byl zároveň i ředitelem závodu, 
dále místostarosta Ing. Petr Janíček 
a radní MVDr. Barbora Jelonková.

/red/

O pohár starosty

OCENĚNÍ. MVDr. Barbora Jelonková oceňuje jednu ze závodnic. FOTO/ARCHIV

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Křížovku vyluští, tajenku napiš
U zubaře - během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
Zvířecí říše - během půjčování
Kočičiny
výtvarná dílna – sádrové odlitky
tvoříme a barvíme
projekt je financován statutárním 
městem Ostrava a MOb Slezská 
Ostrava
pondělí 16. června | od 14.00 do 
16.00
Čtyřlístek pro štěstí
test pro znalce Čtyřlístku - během 
půjčování
projekt je financován statutárním 
městem Ostrava a MOb Slezská 
Ostrava
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti 

předškolního věku a jejich rodiče
Koník Železník
papírové čarování pondělí  
30. června | od 15.00 do 16.30 
Hrabalovský rok v knihovnách
výstava knihy a filmy - během 
půjčování
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub
třetí – skoroletní – setkání Dám-
ského čtenářského klubu v tomto 
roce
středa 25. června | od 8.30 do 
10.00
Krvavé blues
malá výstavka knih s detektivní 
zápletkou
Vůně dálek
nástěnka a malá výstavka knih 
na téma „biomy“
Všecky krásy světa
test pro děti - během půjčování

Evropský maraton
turnaj ve znalostech evropských 
měst
každé pondělí | od 13.00 do 15.00
Korálkobraní
výtvarná dílna - vyrábíme náhr-
delníky
každý čtvrtek | od 13.00 do 15.00
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Papírový koníček
výtvarná dílna pro děti
úterý 17. června | během půjčo-
vání
Staré pověsti české
vědomostní test pro děti - během 
půjčování
Kačeří kvíz
soutěž pro malé čtenáře - během 
půjčování
Hledej koně
hádanky, úkoly a hry pro děti - 
během půjčování

Červen v knihovnách
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1) Haldy, těžní věže šachet, vysoké 
pece Vítkovických železáren, nebo 
jedinečná silueta věže Nové rad-
nice, patřily vždy k typickým atri-
butům Ostravy. Avšak haldy, dříve 
neodmyslitelná součást ostravské-
ho panoramatu, většinou do konce 
20. století zmizely. Ty, kterým se 
podařilo přežít, jsou dnes porost-
lé stromy, křovisky a zelení. Bylo 
zjištěno, že na celém Ostravsku  
se jich zvedalo k obloze více než 
sedmdesát a bylo vypočítáno, že 
by představovaly v souhrnu pohoří  
o obsahu 76 milionů tun kamene  
a hypoteticky zabíraly území o roz-
loze 1 130 hektarů. V minulosti se 
městští radní nestarali, kam byla 
důlní hlušina vyvážena, proto se 
kámen ukládal, jak to komu vyhovovalo. Tento snímek byl pořízen v prostranství Černé louky, zde se haldy  
vršily v samém centru města do konečné podoby až do roku 1917 a dosahovaly výšky 25 metrů. O jejich vznik se 
postaraly kolem roku 1870 dvě koksovny, ústřední koksovna zvaná Centrálka ze Slezské Ostravy /zrušena v roce 
1900/ a bývalá koksovna Karolina, které na toto místo začaly vyvážet kámen vypraný z uhlí. Zpočátku se hlu-
šina vyvážela dřevěnými vozíky taženými koňmi, později posloužila parní lokomotiva určená pro posun vagonů 
v rámci závodu. Tak vznikla spodní část hald, které byly nasypány do výšky 10 metrů. Přílišná strmost kolejí do 
stále příkřejších svahů způsobila, že v dalším sypání hlušiny se muselo pokračovat až po vybudování lanovky, 
která byla vedena z Karoliny.

3) Na snímku významného fotografa Viktora Koláře je kuželová halda na 
rozhraní Hrušova a Heřmanic, kterou byste dnes marně hledali. Mohutné 
těleso haldy patřilo k šachtě Ida /později Důl Stalin I. Rudý říjen I./. Snímek 
pochází z počátku šedesátých let 20. století a vypovídá, že halda byla v té 
době plně funkční a její vrchol dosud opatřen vyklápěcím zařízením zvaným 
„lecián“. Krátce poté byla halda v rámci účinnějšího odvětrávání ostrav-
ské kotliny postupně likvidována. Velká část hlušiny byla plošně rozvezena 
po okolí, což se projevilo i na změněné konfiguraci Heřmanického rybníka, 
jehož plocha se radikálně zmenšila. Tento rybník byl největším na katast-
ru obce. Na starších mapách byl označován jako „Teichried Hermansky“ 
/1836/, nebo „Gross Hermanitz T“ /1768/ a také „Herzmanitzer-grosser 
Teich“ /1840/. Lidově se rybník dodnes nazývá Heřmaňák. Aniž si to uvě-
domujeme, je celá tato lokalita přírodně i historicky velmi významná. Jen 
málo se ví, že rybníky na slezské straně Ostravy vznikly již v době předhu-
sitské a patří dle posledních výzkumů k nejstarším v zemích Koruny české. 
Uvádí se, že v době, kdy budoval v jižních Čechách rybníky Jakub Krčín 
z Jelčan, zde již dávno fungovala složitá rybniční soustava, jež se rozprostí-
rala v rovině mezi Záblatím, Vrbicí, Hrušovem a Heřmanicemi.
Karolinský katastr z roku 1723 nám zachoval i názvy některých rybníků, 
kterých bylo nejméně deset a pod haldou hlušiny zmizely další – Zahumník, 
Ollschiny, Podhurnik a Hruschauer-grosser Teich. Halda se začala zaklá-
dat v souvislosti se založením šachty Ida, na níž se začalo s těžbou v roce 
1872, neboť nedaleká Stará jáma č.1. tzv. hrušovský důl z let 1844–1876 
měl haldu vlastní. Její zbytky jsou patrné dodnes u Vývozní ulice v hrušov-
ské části zvané Liščina.

2) Od roku 1920 se městská sprá-
va začala zabývat otázkou likvida-
ce hald na Černé louce. Přemístění 
tak velkého objemu zeminy se však 
jevil jako neřešitelný technicko-
ekonomický problém. Opuště-
né haldy byly ve třicátých letech  
20. století krátkodobě využity  
pro atraktivní horskou dráhu tzv. 
TIVOLI. Tuto dobovou pohledni-
ci s areálem horské dráhy vydal 
technikou bromografie ostravský 
obchodník S. Slatner. Pohlednice, 
která prošla poštou 31. 7. 1935, 
byla určena dirigentu Josefu Tlus-
tému t.č. ve Vrbatově Kostelci. Ten-
to stav trval až do konce roku 1935, 
kdy bylo vyvoláno jednání o využití haldy jako násypného materiálu pro potřeby ČSD, která z něho, dle znalce 
železniční problematiky Jos. Frühwirta, budovala náspy pro nově vznikající železniční tratě v okolí Hranic na 
Moravě. První kubíky haldoviny byly odtěženy již v únoru 1936 a poslední zbytky odvezeny v roce 1937. Tehdy 
haldy z prostoru Černé louky definitivně zmizely. 

4, 5) Také na hrušovské haldě 
haldaři a haldařky šplhávali po 
strmých a nestabilních svazích, kde 
sbírali kusy dřeva a zbytky uhlí. Tito 
lidé většinou pocházeli z nižších so-
ciálních vrstev nedalekých hornic-
kých kolonií. Byli však prvními, kte-
rým se do rukou dostávaly kameny 
se zřetelnými otisky rostlin – byly 
to pozdravy z dávnověku, zkame-
nělé pozůstatky karbonských pra-
lesů. No povrch se tyto přírodniny 
dostaly při těžbě uhlí a v uhelných 
pánvích se tyto fosilie-zkameněliny 
nacházely často. Jejich výskyt na 
haldách a násypech představoval 
jen úlomky dávné flóry a fauny. 
Skutečně paleontologické poklady 
však byly uloženy hluboko pod po-
vrchem. Paleontologové – odbor-
níci získávali nejlépe zachované 
fosilie přímo v dole, ty nejkvalit-
nější se obvykle nacházely na okra-
ji uhelných slojí nebo ve vrstvách 
hlušiny, které je prokládaly. Právě 
z těchto vrstev pocházely památky 
na někdejší karbonové moře a pra-
lesy. Dokládá to i snímek listového 
vějíře kapraďosemenné zkameněli-
ny, pocházející z hrušovské vrstvy. 
/4/. Na pohlednici, kterou vydalo 
knihkupectví Amende & Holaň ve 
Vítkovicích, je horník při práci se 
šramacím strojem /Schrämmaschi-
ne/ v pracovním prostředí důlního 
porubu /rabuňku/, kde se nacházely 
fosilie z období karbonu v původ-
ním stavu. /5/.

6, 7) Cílevědomým sběrem fo-
silií, který byl motivován snahou 
po vědeckém poznání a také osvě-
tovými úmysly, se zabýval rodák 
z Michálkovic Ing. Václav Šusta 
/1892–1953/. Jeho zájem byl inspi-
rován karbonskou sbírkou v měst-
ském muzeu v Plzni. V roce 1924  
o tom napsal: „Překrásné karbon-
ské sbírky v Plzni vzbudily u mne 
nevýslovnou touhu pořídíti něco 
podobného pro svůj rodný kraj – 
Ostravsko.“ Na reprosnímku z roku 
1927 je Ing. V. Šusta zachycen 
při sběru fosilií v terénu se svým  
holandským kolegou J. W. Jong-
mansem /6/. Po studiích na české 
reálce v Ostravě a vysoké škole 
báňské se V. Šusta stal asistentem 
geologie v Příbrami, ale od roku 
1921 již působil v různých funk-
cích ve svém rodném kraji, včet-

ně kombinátu OKD, kde zastával funkci náměstka centrálního ředitele. 
Jako všestranný geolog napsal řadu knih a odborných statí, vynikl však 
jako paleontolog a znalec karbonu ostravsko-karvinské oblasti. Zaobí-
ral se systematickým sběrem zkamenělin, do kterého zapojil řadu spo-
lupracovníků – techniků, důlních měřičů a horníků. Nashromáždil tak  
obsáhlý paleontologický a mineralogický materiál a celou tuto jedinečnou 
sbírku zkamenělého rostlinstva a živočišstva odkázal v roce 1933 Městské-
mu muzeu v Ostravě. Jen s obtížemi dokážeme odhadnout hloubku vztahu 
V. Šusty k rodnému Ostravsku, když se jako jeden z mála přírodovědců  
dovedl ještě za svého života roz-
loučit se svým celoživotním dílem 
ve prospěch veřejnosti. Od roku 
1951 až do své smrti v roce 1953 
byl V. Šusta vedoucím odboru důl-
ního měřiče a geologa v kombinátě 
OKD. Na snímku je současný stav 
místa jeho posledního odpočinku 
na hřbitově ve Slezské Ostravě.

S využitím archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil 

Česlav Piętoň
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www.slezska.cz

•  Podlahářství DV FLOOR  
nabízíme pokládku podlaho-
vých krytin vč. úprav podkla-
dů, více na www.dvfloor.cz. 
Tel.: 604 265 861.

•  Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Os-
trava, tel.: 731 414 439

•  DOMY–BYTY–POZEMKY, 
rychle odkoupíme vaši nemo-
vitost. Tel.: 602 375 405

•  Milé dámy, navštivte kosme-
tické studio Modrá oáza v po-
liklinice Modrý pavilon na 
Slezské! Letní akce! Výhodné 
balíčky! 

 Tel.: 604 166 425

•  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon, Sl. Ostrava, nabízí 
různé druhy masáží. Senioři  
a studenti SLEVA! 

 Tel.: 603 909 748, 
 www.masazekopretina.cz

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
Dechový orchestr Ostrava 
přijímá přihlášky do stipendijního 
programu pro podporu mladých 
hráčů na dechové a bicí nástroje. 
Úspěšné žadatele podpoří stipen-
diem ve výši až 1/2 standardního 
školného na základní umělecké 
škole, kterou podpořený hráč ak-
tivně navštěvuje. Žáci se sou-
časně stávají aktivními členy 
dechové orchestru, který hraje 
zejména symfonickou dechovou 
hudbou, muzikálové melodie, 
jazzové a popové skladby. Ter-
mín pro přijetí přihlášek je 16. 6. 
2014, více informací na stránkách  
www.orchestrostrava.cz/stipendium 

Cyklo vyjížďka  
Slezskou Ostravou
Dovolujeme si pozvat všechny mi-
lovníky cykloturistiky a poznání 
chtivé občany na cyklo vyjížďku po 
krásách a zákoutích malebné Slez-
ské Ostravy a přilehlého okolí.
Projížďka se uskuteční po území 
městských částí Koblova a Anto-
šovic a zavítáme také do soused-
ních Šilheřovic. Během vyjížďky 
Vám ukážeme zajímavá místa 
těchto částí Ostravy. Seznámíme 
Vás s některými připravovanými 
i realizovanými projekty. Součástí 
vyjížďky bude také ukázka golfo-
vého umění s možností vlastního 
vyzkoušení. Občerstvovací místa 
jsou zajištěna.
Vyjížďka startuje v sobotu 14. červ-
na ve 13 hodin od hasičské zbrojni-
ce v Koblově. Dosažení cílové mety 
vyjížďky se předpokládá kolem 16 
hodiny na hřišti TJ Sokol Koblov. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Dětský den
V neděli 7. června se uskuteční 
dětský den s posezením u hasičské 
zbrojnice v Ostravě Heřmanicích. 
Začátek akce je od 13:00 hodin. 
Předpokládaný konec v nočních ho-
dinách.
Pro děti jsou připraveny soutěže, 
akce, kolotoče a jiné kratochvíle. 
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R PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ZUŠ

Základní umělecká škola Edvarda Runda
ve Slezské Ostravě

zve všechny příznivce umění na

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 9. - 13. června 2014,

ve kterém se budouve kterém se budou
konat i přijímací zkoušky nových žáků.

Navštívit nás můžete na KELTIČKOVĚ ULICI,
ve vile Třanovského v RADVANICÍCH,

v prostorách ZŠ BOHUMÍNSKÁ a ZŠ U KŘÍŽE.
 

Bližší informace najdete
na na www.zusslezskastrava.cz
nebo volejte tel. 595 245 941. 

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

NABÍDKA ČERVEN 2014
 5. 6.   Pozóóóór, start!!!! Ostrava sportuje tradičně  

i netradičně 
 6. – 8. 6.   Elááá, hop! – „Předtáborové setkání II. turnusu“
 7. 6.  Muzejní noc
 10. 6.   Skoč a plav! Nekonečná štafeta (15–16 hodin)
 12./13./16./18. 6.  Badatelský svět
 13. 6.   Předtáborové setkání III. turnusu  

(DDM Vratimov)
 16. 6.  Šachový turnaj II. (15–18 hodin)
 17. 6.   Křest 17. Almanachu žákovské a studentské 

poezie a 7. Sborník vítězných slohových  
prací Olympiády v českém jazyce

 18. 6.   Cyklus dětských tiskových konferencí –  
„Africké hudební nástroje, rituály“

 18. 6.   Rozloučení se školním rokem (14–17hodin)

Činnost zájmových kroužků bude ukončena k 26. 6. 2014.
Zápisový týden na nový školní rok bude od 1. do 5. 9. 2014.

PŘEJEME VÁM SLUNEČNÉ A POHODOVÉ 
LETNÍ PRÁZDNINY 

Více na www.svcoo.cz

Kradl kvůli penězům na pití
Dne 14. dubna strážníci MP pátrali 
ve Slezské Ostravě po muži, který 
přelezl oplocení pozemku a z novo-
stavby objektu zcizil kovové oka-
pové svody. Oznamovatelka udá-
losti strážníkům sdělila nejen popis 
pachatele, ale i směr, kudy z místa 
odešel. Díky všímavosti ženy byl 
pachatel nakonec nalezen a přestu-
pek proti majetku bude oznámen 
místně příslušnému správnímu  
orgánu. Muži hrozí pokuta do výše 
15 tisíc Kč. Při projednávání pře-
stupku pachatel uvedl, že svody 
ukradl, aby si zajistil peníze na pití, 
a že „kradou všichni, tak co“.

Krádež železa
Na základě oznámení občana dne 
1. května mělo docházet v Ostravě-
Kunčičkách v objektu bývalé beto-
nárny ke krádeži kovového materiá-
lu neznámými osobami. Po příjezdu 
strážníků na místo bylo spatřeno šest 
osob, které nakládaly na dva ruční 
vozíky a dětský kočárek kovový 
materiál. Strážníci museli kontakto-
vat odpovědnou osobu, aby jim po-
tvrdila, že materiál pochází z tohoto 
objektu. Následně byla způsobená 
škoda touto osobou odhadnuta na 2 
500 Kč. Protože muži neměli u sebe 
doklady totožnosti, museli být před-
vedeni ke zjištění na Policii ČR. 

Řídil vozidlo přes zákaz řízení
Strážnici MP dne 25. dubna spat-
řili v Ostravě-Kunčičkách osobní 
motorové vozidlo tovární značky 
Škoda Felicia, které ohrožovalo 
bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Při vyzvání o prokázání 
totožnosti se muž prokázal občan-
ským průkazem, na němž si nebyl 
podoben. Proto byl muž stráž-
níky převezen na policii ČR ke 
zjištění totožnosti. Na Policii ČR 
bylo zjištěno, že se jedná o muže  
(23 let), který má vyslovený zákaz 
řízení motorových vozidel. Muž se 
tedy dopustil trestného činu maře-
ní úředního rozhodnutí, proto byl 
ponechán na Policii ČR k dalšímu 
šetření.

Městská policie Ostrava


