
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Slez-
skoostravské noviny přináše-
jí tradiční předprázdninový 
rozhovor s vedením obvodu, 
rekapitulující uplynulých šest 
měsíců. Na otázky odpovídá 
místostarostka MUDr. Hana 
Heráková.

Jak hodnotí vedení městské-
ho obvodu Slezská Ostrava 
první pololetí letošního roku? 
Lze ve stručnosti shrnout, co 
nejdůležitějšího se ve Slezské 
Ostravě během uplynulých 
šesti měsíců odehrálo? 
Každoročně je pro nás začátek 
roku velkou neznámou, pokud jde 
o objem peněz na investiční akce, 
které „snad“ dostaneme z měs-
ta. Není také jisté, jak dopadnou 
naše žádosti o finance z dotačních 
programů a co za akce půjde rea-
lizovat.
Proto musíme využívat pouze 
vlastní ušetřené peníze z předchá-
zejícího roku a peníze přidělené 
jednotlivým odborům v rámci 
schváleného rozpočtu.
Přesto mohu konstatovat, že s ohle-
dem na letošní mírnou zimu jsme 
mohli už v zimních měsících pro-
vést hodně prací, které by normál-
ně musely počkat na teplejší jarní 
měsíce.
Mohly začít rekonstrukce chod-
níků, rekonstrukce čekáren na za-
stávkách, převážně střech. Z cel-
kového počtu 70 je již opraveno 
40 čekáren. Opravovaly se plochy 
čtyř parkovišť na ulici Vdovské 
na sídlišti Muglinov. Opravova-
la se schodiště v Golíkově sadu  
i na ulici Dědičné, opravuje se 
rovněž schodiště na ulici Pastr-
ňákova. Opravují se rozsáhlé  
výtluky na komunikaci Záblatská 
a Bronzová.

Restaurátoři rekonstruovali památ-
ník tanku u slezskoostravské rad-
nice, spousta prací byla vykonána 
také na slezskoostravských hřbito-
vech. Mezi nimi opravna chodníčků  
v urnových hájích na ústředním 
hřbitově, oprava části oplocení 
hřbitova v Muglinově, chodník na 
hřbitově v Koblově, na opravách se 
pracovalo také na hřbitově v Kun-
čičkách.
V Kunčičkách také došlo k viditelně 
změně na místní hasičárně. Budova 
byla zateplena a dostala novou fa-
sádu. Rekonstruována byla rovněž 
památkově chráněná kaplička na 
Keltičkově ulici.
V současných dnech probíhají práce 
v objektu MŠ v Koblově. Tělocvič-
na dostává novou podlahu.
Slezská Ostrava je známa tím, 
že má velký, ovšem už hodně 
zastaralý bytový fond. Podaři-
lo se něco změnit?
V rámci zlepšování pohody bydlení 
našich občanů odbor TSB provedl 

například výměnu oken v byto-
vém domě Dědičná 10 a 12, vy-
měněna byla sklepní okna v domě 
Sionkova 9. Opravovaly se domy 
Bohumínská 138, Zapletalova 6,  
Holvekova 44, Na Liščině 2,  
8. března 2, Koněvova 2, Hladnov-
ská 119 a další. Šestnáct bytů se 
dočkalo kompletní rekonstrukce. 
Z investičních akcí byla opravena 
střecha na bytovém domě Vančuro-
va 4, opravovaly se bytové jednotky 
na ulicích Chrustova 22, Sionkova 
9, Koněvova 16, některé opravy 
budou dokončeny během měsíce 
července. 
Budou práce pokračovat  
i v prázdninovém období? 
Jaké?
Většina plánovaných investičních 
akcí se teprve rozjíždí, proto budou 
probíhat hlavně v prázdninových 
měsících.
V nejbližší době začne výstav-
ba dětského hřiště ve vnitrobloku 
ulic Švédská – Vdovská, chystá se 

nové oplocení areálu MŠ na ulici  
Zámostní, pokračovat budou prá-
ce na chodníku Bohumínské ulice.  
V létě mají stavbaři rovněž pro-
vést estetizaci prostoru amfiteátru  
v Muglinově a rekonstruovat vjezd 
a parkovací plochy MŠ Zámostní. 
Bude zahájena lll. etapa Regenerce 
sídliště Muglinov. 
Čeká současné vedení radnice 
ještě úkol, který by rádo stihlo 
o konce volebního období?
Rádi bychom dokončili, co jsme na-
šim občanům na začátku roku slíbili.
Občané se ještě dočkají se opra-
vy parkoviště na Kamenci za ob-
chodem Hruška, opravený bude 
chodník na ulici Vratimovská  
v Kunčičkách, dokončen bude 
vjezd k MŠ Frýdecká – náměstíčko. 
Rekonstrukcí se dočkají komunika-
ce na ulicích Ciorova a Zemanská. 
Opravíme kapličku v Muglinově. 
Stihneme zateplení MŠ Zámostní. 
Projektuje se ještě chodník na uli-
cích Serafínova v Kunčicích.

Na jaře se ve Slezské Ostravě 
konaly dvě velké akce, po-
řádané městským obvodem. 
Tradiční Den Slezské a zcela 
premiérový Sportovní den na 
Slezské. Jak tyto akce hodno-
títe?
Myslím si, že je důležité, když mů-
žeme prostřednictvím takových 
akcí nabídnout lidem trochu radosti 
a zábavy. Den Slezské je už tradiční 
akcí, na kterou se lidé těší. Letos se 
Den Slezské opravdu vydařil, moc 
hezké jsou vždy vystoupení dětí 
z našich mateřských i základních 
škol. Program se snažíme připravit 
tak, aby si v něm každý našel, co by 
ho potěšilo.
Sportovní den byl první akcí toho-
to typu, rádi bychom, kdyby letoš-
ní sportovní akce nebyla poslední. 
Lidem se velmi líbila, oceňovali 
zvláště připravené sportovní hry pro 
děti na hřišti FC Heřmanice Slezská 
v Heřmanicích.
Budou čekat na děti v mateř-
ských a základních školách po 
skončení prázdnin v září něja-
ké novinky? 
V letošním roce proběhne během 
prázdnin zateplení ZŠ Chrusto-
va a zateplení a výměna oken ZŠ 
Škrobálkova. Rádi bychom pro 
děti zregenerovali zahradu u MŠ 
Frýdecká. 
Chtěli byste občanům něco 
vzkázat spolu s přicházejícími 
letními prázdninami a dobou 
dovolených?
Určitě bychom našim občanům 
rádi popřáli hezké léto plné slunce 
a pohody. Těm, co pojedou na do-
volenou, aby si ji ve zdraví užili  
a šťastně se vrátili domů. Dětem, 
aby si užily prázdniny, odpočinuly 
si od školy a načerpaly dostatek sil 
do nového školního roku.
  /red/
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Opravovaly se byty, školy i památky. Práce i nadále pokračují 

První pololetí v městském obvodu Slezská Ostrava

ZASTUPITELSTVO. Vedení obvodu Slezská Ostrava během zasedání zastupitelstva 26. června. Příště se zastupitelé 
sejdou 11. září. FOTO/JAN KRÁL

Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vás informovala 
o tom, že Rada městského obvo-
du Slezská Ostrava, v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, 
vyhlásila konkursní řízení na ob-
sazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ky Mateřské školy Slezská 
Ostrava, Bohumínská 68, příspěv-
kové organizace, Mateřské školy 
Slezská Ostrava, Komerční 22a, 
příspěvkové organizace a Základ-
ní školy Ostrava-Slezská Ostrava, 
Bohumínská 72/1082, příspěvkové 
organizace. Na základě konkursní-
ho řízení Rada městského obvodu 
Slezská Ostrava jmenovala, s účin-
ností od 1. 8. 2014, na vedoucí pra-
covní místo ředitele/ky:

Mateřské školy Slezská Ostrava, 
Bohumínská 68, příspěvkové orga-
nizace, paní Bc. Milenu Kolkovou,
Mateřské školy Slezská Ostrava, 
Komerční 22a, příspěvkové orga-
nizace, paní Martinu Kubinákovou, 
Základní školy Ostrava-Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72/1082, 
příspěvkové organizace, pana Mgr. 
Bc. Marka Sládečka.
V souvislosti se jmenováním ředite-
lů k zásadním personálním změnám 
nedojde a děti a žáci se mohou těšit 
na své učitelky a učitele.

Mgr. Petra Nitková,

vedoucí odboru školství a kultury

Mgr. Bc. Marek Sládeček 
Narodil jsem se v roce 1970 v Os-
travě. Od raného dětství se zajímám  
o přírodní vědy, zejména matema-
tiku, fyziku a geografii, které jsem 
si vybral i ke studiu na vysoké  

škole po absolvování Hladnovské-
ho gymnázia na Slezské Ostravě v 
roce 1988. V letech 1989 – 1994 
jsem vystudoval učitelský obor  

s aprobací 
matemati-
ka - fyzika 
na Ostrav-
ské uni-
v e r z i t ě . 
Poté jsem 
nastoupil 
ke studiu 
na Ma-
sarykově 
univerzitě 
v Brně, 

obor geografie – kartografie, jenž 
jsem úspěšně ukončil bakalářskou 
zkouškou v roce 1998.
Od roku 1996 učím výše zmíněné 
přírodní vědy na středních a vyš-
ších odborných školách v Ostravě.  

Práci s dětmi jsem se věnoval dlou-
há léta v rámci družinových a od-
dílových schůzek, víkendových 
výprav i letních táborů. Mezi mé 
osobní koníčky patří pěší turistika 
a vysokohorská turistika. Největ-
ší osobní zálibou ovšem pro mě je 
moje rodina.

Martina Kubináková
Narodila jsem se v roce 1968 v Os-
travě. Od velmi raného dětství jsem 
toužila stát se učitelkou a žádnou 
jinou profesi jsem si nedokázala 
představit. V letech 1982 – 1986 
jsem absolvovala střední pedago-
gickou školu v Krnově, obor učitel-
ka mateřské školy.
Z mé dlouholeté praxe bych chtě-
la zmínit mé působení v mateřské 
škole v Ostravě Výškovicích, která 
byla zaměřená na děti s problémy 
dýchacích cest a jejich doléčování. 

Pracovala jsem zde ve funkci zá-
stupkyně ředitelky mateřské školy 
a byla jsem iniciátorkou zavedení 
,,Frolovy metody“, kdy se děti učí 

endogenní 
n e b o l i 
v n i t ř n í 
dýchán í , 
které jim 
napomáhá 
v y t v á ř e t 
si vlast-
ní kyslík 
p ř í m o  
v buňkách 
a posiluje 
i m u n i t n í 
systém.

V letech 2006 – 2007 jsem absol-
vovala dvouleté doplňující studium 
na Pedagogické fakultě Palackého 
Univerzity v Olomouci zaměřené na 
speciální pedagogiku a logopedii.

Nová ředitelka v MŠ Komerční, nový ředitel v ZŠ Bohumínská



Paní Antonie Adamčíková oslavila 
1. června v Domově pro seniory 
Kamenec 101. narozeniny. Blaho-
přát jí přišla místostarostka Slezské 
Ostravy MUDr. Hana Heráková. 
Paní Adamčíková dostala kytici, 
velký dárkový koš a také se jí do-
stalo přání, ať jí ještě dlouho slouží 
zdraví.
Paní Adamčíková se narodila na 
Moravě, v malém městečku Krun-
víř jako Antonie Ostřišková. Vy-
růstala se třemi sourozenci, dvě-
ma sestrami a bratrem, sama děti 
neměla. Dlouhá léta pracovala  
v Městské nemocnici v Ostravě-Fi-
fejdách jako skladnice. Maminka jí 
zemřela, když byla malá, a tak péče 
o domácnost a hospodářství zůstala 
na ní a jejích sestrách. V mládí se 
ráda věnovala četbě a péči o milo-
vaná zvířátka. Také si pořídila pejs-
ka, který se jmenoval Šohaj. Jejím 
nejoblíbenějším jídlem jsou koláče 
s tvarohem a bábovka. 

Paní Adamčíková je v Domově 
pro seniory Kamenec Ostrava od 
července roku 2011 a mezi její nej-
oblíbenější činnosti patří muziko-

terapie, při které vzpomíná na svá 
mladá léta. Ráda si povídá a také 
procvičuje motoriku různými čin-
nostmi.  /red/
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Antonie Adamčíková oslavila 101 let 

Vítání občánků Slezské Ostravy 
se uskutečnilo na slezskoostravské 
radnici v sobotu 31. května.
Z pozvaných 64 dětí a jejich rodičů 
se slavnosti zúčastnilo celkem 28 
dětí. Přivítány byly děti, které se 
narodily mezi prosincem 2013 až 
březnem 2014. Během jednoho dne 

se konaly hned čtyři obřady v pěta-
čtyřicetiminutových intervalech.
Nové občánky slavnostně přivítala 
zastupitelka Mgr. Ludmila Ohn-
heiserová. Popřála všem, dětem  
i jejich rodičům, mnoho lásky štěstí  
a zdraví v dalším životě. Rodiče se 
poté zapsali do kroniky městského 

obvodu, s dětmi jim během obřa-
du pomáhaly i budoucí zdravotní 
sestry. Nechybělo fotografování  
v připravené kolébce. Obřad rovněž 
zpestřily písničky a básničky star-
ších dětí.
Z radnice si rodiče nejmenších 
občánků Slezské Ostravy odnesli 

drobné dárky, které jim již tradičně 
věnoval městský obvod. V dárkové 
tašce byly dětské příbory, bryndáček 
nebo hračky vyrobené v chráněných 
dílnách. Další vítání občánků se na 
slezskoostravské radnici uskuteční 
na konci měsíce září.

/red/ 

Armáda spásy v Ostravě-Fifejdách 
pořádala již čtvrtý ročník netradiční 
soutěžní akce „Polévka je grunt“. 
Právě polévka má své nezastupi-
telné místo v „první pomoci“ li-
dem bez domova. Každý den nabízí  
Armáda spásy v Ostravě tuto po-
moc přibližně stovce lidem z ulice. 
Konkrétně jde o nabídku bezpečné-
ho prostředí, stravy, noclehu a soci-
álního poradenství k cestě zpět do 
společnosti.
4. ročník soutěže proběhl 13. červ-
na v Centru sociálních služeb pro 
ženy a matky s dětmi. Výbornou 

rodinnou gulášovou polévku vařil 
náměstek primátora města Ostravy 
Ing. Martin Štěpánek Ph.D., rybí 
halaszlé připravil starosta měst-
ského obvodu Slezská Ostrava  
a senátor Ing. Antonín Maštalíř, 
a gruntovní slavnostní polévku  
„po krajsku“ náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. 
Svatomír Recman. Letos získala  
1. místo polévka neoriginálnější. 
Šťovíkovou vítěznou polévku uva-
řil tým z krnovské Armády spásy. 

Bc. Alena Válková, 

Armáda spásy, oblastní ředitelství

Vítání nových občánků 
Slezské Ostravy

Polévka je grunt

Zlatá svatba. Ludmila a Zdeněk Rybákovi

Vzali se 5. června 1964 v Michál-
kovicích, o šedesát let později,  
7. června 2014, oslavili na slez-
skoostravské radnici diamantovou 
svatbu. Svůj manželský slib slav-
nostně obnovili Jarmila a Antonín 
Frühaufovi před slezskoostravskou 
zastupitelkou Ing. Justinou Kame-
nou. Ta manželům popřála hodně 
štěstí a zdraví v dalším životě.
Manželé se seznámili v tanečním 
kroužku v Michálkovicích. Paní 
Jarmila pochází z hornické rodiny  
z Michálkovic, kde vyrůstala s bra-
trem a rodiči. Vyučila se švadlenou, 
později pracovala jako prodavačka 
v drogerii. Ráda šije, plete a stará se 
o domácnost.
Pan Antonín pochází ze Šumavy 
z rolnické rodiny, byl nejstarším 
ze šesti sourozenců, proto jej rodi-
če poslali již v jeho čtrnácti letech 
do Ostravy, aby se vyučil horní-
kem. Po vyučení pracoval Antonín 
Frühauf na Dole Zárubek, později 
pak na Dole Petr Cingr. Jeho záli-
by jsou houbaření, práce na zahradě  

i kolem domu, také pěstuje zeleninu 
a chová drůbež.
Manželům se narodily tři děti, dnes 
už mají šest vnoučat a čtyři prav-
noučata. Stále bydlí v Michálkovi-
cích.
„Lidé se musí mít rádi a také se 
tolerovat,“ sdělila svůj recept na 

spokojené šedesátileté manželství 
Jarmila Frühaufová. „Bylo to tak 
krátké, dodnes pořádně ani nevím, 
že jsem se oženil,“ smál se Antonín 
Frühauf. Diamantovou svatbu man-
želé oslavili s početnou rodinou na 
zahradě u svého michálkovického 
domku.  /jk/

Svůj manželský slib po padesáti le-
tech obnovili na slezskoostravské 
radnici v sobotu 7. června manželé 
Ludmila a Zdeněk Rybákovi.
Manželé se seznámili v Michál-
kovicích před prodejnou potravin. 
Pan Zdeněk sem přijel na motorce 

a okamžitě se paní Ludmile zalí-
bil. Dne 6. června 1964 se konala 
svatba na slezskoostravské radni-
ci. Po svatbě bydleli novomanželé  
u rodičů, od roku 1969 dodnes žijí  
v Heřmanicích.
Ludmila Rybáková po základní  

škole pracovala nejprve jako po-
mocná kuchařka v menze VŠB na 
Hladnově, později byla topičkou na 
šachtě Oskar v Heřmanicích. Svou 
pracovní kariéru ukončila jako ku-
chařka v Diagnostickém ústavu pro 
mládež v Koblově. Jejími největšími 
koníčky jsou ruční práce a zahrada.
Pan Zdeněk se vyučil strojním zá-
mečníkem, pracoval v NHKG, poz-
ději na Dole Petr Cingr. Od roku 
1978 se stal důlním záchranářem. 
Jeho oblíbenými kratochvílemi jsou 
fotbal, stolní tenis a zahrada. 
Manželé Rybákovi vychovali dvě 
děti. „Dali jste jim vše, co potře-
bovaly pro další život. Vychova-
li jste je s láskou, ale také s úctou  
a respektem ke svému okolí,“ řekla 
manželům zastupitelka Ing. Justina 
Kamená, která vykonala slavnostní 
obřad. Dnes už mají Rybákovi pět 
vnoučat.
„Více zdraví, více tolerance,“ řekla 
svůj recept na dlouholeté manželství 
Ludmila Rybáková. „Nejdůležitější 
je odpouštět si,“ doplnil Zdeněk  
Rybák. /jk/

Diamantová svatba. Jarmila a Antonín 
Frühaufovi

POLÉVKA JE GRUNT. Soutěže o nejlepší polévku Armády spásy se zúčastnil 
rovněž starosta Ing. Antonín Maštalíř.  FOTO/ARCHIV

ZLATÁ SVATBA. Manželé Rybákovi obnovili svůj manželský slib po padesáti 
letech. FOTO/JAN KRÁL

VÍTÁNÍ. Noví občánci Slezské Ostravy na radnici. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé Frühaufovi obnovili svůj manželský slib po 
šedesáti letech.  FOTO/JAN KRÁL

GRATULACE. Místostarostka MUDr. Hana Heráková popřála Antonii Adamčí-
kové k 101. narozeninám.  FOTO/JAN KRÁL



SLEZSKÁ OSTRAVA/ Historic-
ky první akce nazvaná Spor-
tovní den na Slezské se konala 
v sobotu 7. června.

Zahájení se odehrálo již v deset 
hodin dopoledne před slezskoost-
ravskou radnicí. Na start přišli pěší, 
běžci i cyklisté. Čekala je zhruba 
pětikilometrová trasa kolem haldy 
Ema a ZOO Ostrava až na hřiště  
FC Heřmanice Slezská. Akce byla 
součástí projektu Ostrava – Evrop-
ské město sportu 2014.
Organizátoři v informačních stán-
cích u radnice a zoologické zahrady 
rozdávali mapy trasy a slosovatel-
nou kartičku.
Na start před radnici dorazilo ně-
kolik desítek lidí. „Je to naše první 
taková akce, cyklistů přijelo dost, 
doufám, že příští rok jich bude jak 
na Závodě míru,“ žertoval starosta 
Ing. Antonín Maštalíř, když spolu 
s místostarostkou MUDr. Hanou 
Herákovu přestřihávali startovní 
pásku. „Letos půjdu trasu pěšky, 
ale příští rok už určitě vyrazím  
s vámi na kole,“ slibovala účast-
níkům Sportovního dne místosta-
rostka.
Úderem dvanácté hodiny polední 
začalo na hřišti FC Heřmanice Slez-
ská sportovní a odpočinkové odpo-
ledne. Pro děti byla nachystána řada 
atrakcí jako lezecká stěna, surf si-
mulátor, lukostřelba nebo trampolí-
na. Své umění předváděli na hřišti 
mladí fotbalisté, mažoretky, kyno-
logové i mladí jezdci na koních.
„Rádi bychom ze Sportovního dne 
Slezské udělali stejnou tradici, ja-
kou se stal Den Slezské na Slez-
skoostravském hradě,“ řekl staros-
ta Ing. Antonín Maštalíř. „Areál  
FC Heřmanice Slezská by se mělo 
více zpřístupnit lidem, dnes vidíme, 
že nemusí sloužit jenom fotbalu,“ 
dodal starosta.
Na kole spolu s dalšími účastníky 
Sportovní dne projel celou trasu  
i radní Ing. Vladimír Cigánek.  
„V panujícím horku byl pro některé 
těžký zejména výšlap kolem Emy,“ 

všiml si. „Chceme lidem přiblížit 
Slezskou, aby věděli, kam všude se 
dá jít. Kolem haldy Ema jsou krás-
ně zalesněná místa, určitě by bylo 
dobré, aby lidé tato místa znali,“ 
uvedl Cigánek.
Místostarostka MUDr. Hana He-
ráková chválila příjemně strávené 
odpoledne. „Prošla jsem se pěšky 
s ostatními, mnoho lidí se přidáva-
lo během cesty. Slezská by si za-
sloužila více takových sportovních 
aktivit. Přímo v areálu hřiště by se 
určitě ještě dala vybudovat další 
sportoviště pro tenis nebo plážový 
volejbal. Stejně tak i menší dětské 
hřiště,“ řekla místostarostka. „Plá-
nů je hodně, věřím, že některé věci 
by se daly zrealizovat ještě letos,“ 
doplnila.
Fakt, že areál v Heřmanicích ožil 
takovouto akcí, ocenil předseda 
heřmanického oddílu Vlastimil 
Dyl. „Myslím, že ti, kteří nepři-
šli, mohou jen litovat. Je tady 
spousta dětí, které mají perfekt-
ní vyžití. Areál tak alespoň vejde 
ve známost,“ konstatoval Dyl.  

V letních měsících se bude na 
hřišti budovat systém umělého za-
vlažování, na který poskytl finan-
ce městský obvod. „Těžce jsem  
nesla, když mi heřmaničtí řek-
li, že mají nejhorší trávník ze 
všech oddílů krajského přeboru,“ 
uvedla místostarostka Heráková.  
„Zavlažování nám moc pomůže. 
V loňském suchém létě jsme měli 
trávník úplně spálený. Musíme 
nyní vše stihnout naistalovat do 
7. srpna, kdy začíná další sezóna,“ 
vysvětlil předseda klubu.
Na hřišti zatím probíhalo losování 
slosovatelných kartiček. Výherci si 
odnášeli věcné ceny včetně kšilto-
vek a sportovního batohu.
„Vše fantasticky připravené,  
organizace na jedničku. Navíc pře-
je i počasí, takže výhled z Emy na 
Slezskou Ostravu byl fantastický. 
Opravdu krásné odpoledne,“ řekl 
Karel Klimonda, další z cyklistů, 
kteří na Sportovní den na Slezské 
také přijeli.
Akce se konala za podpory statutár-
ního města Ostravy. /jk/
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Městský obvod Slezská Ostrava připravil velkou sportovní akci

Sportovní den na Slezské. První ročník

V neděli 1. června se již tradičně 
konalo u Kulturního domu v Ostra-
vě-Muglinově Dětské odpoledne, 
pořádané občanským sdružením 
Kultura pro Slezskou Ostravu za 
podpory městského obvodu Slez-
ská Ostrava. Děti mohly shlédnout 
několik vystoupení úžasné dvojky 
Myšky Klárky a Veverky Terky, 
které se postaraly o úsměvy na tvá-
řích nejen dětí, ale také dospělých. 

Nechyběl skákací hrad, ukázka prá-
ce psovodů Městské policie Ostrava 
i dobrovolných hasičů. Novinkou 
bylo malování na obličej. Poča-
sí nám přálo. Na malou chvíli se  
prostory KD proměnily v pohád-
kovou říši, kde pobíhali samí Spi-
dermani, a poletovalo mnoho víl  
a motýlů. 

Simona Šnajdrová, 

Kultura pro Slezskou Ostravu o.s.

Pohádková říše v Muglinově
Oslavy Mezinárodního dne dětí 
uspořádali ve středu 4. června 
společně kynologové ze Základní 
kynologické organizace Ostrava-

Muglinov a Ostrava-Kunčice. Akce 
se konala na ploše cvičiště ZKO 
Muglinov na ulici Kanczuczkého   
v Hrušově.

Během dopoledne na cvičiště při-
šly dvě stovky dětí ze slezskoost-
ravských mateřských a základních 
škol. Kynologové pro ně nachystali 
nejrůznější sportovní soutěže, děti 
skákaly v pytli nebo se strefova-
ly míčkem na cíl. Pak následovaly 
ukázky výcviku psů.
„Velmi oceňuji, jak se zde děti 
baví, jak získávají různé sportov-
ní dovednosti. Snad nám tak roste 
generace, která si chce hrát i venku  
a nejenom sedět u počítačů,“ řek-
la na akci radní Slezské Ostravy 
MVDr. Barbora Jelonková.
Své umění dětem ukázaly i členky 
Záchranné brigády kynologů Mo-
ravskoslezského kraje. „Akci po-
řádáme každoročně, myslíme si, že 
jde o výbornou propagaci kynolo-
gického sportu.  Děti alespoň uvidí, 
jak také mohou vyplnit volný čas,“ 
uvedl za organizátory slezskoost-
ravský zastupitel Petr Svačinka.
„Určitě chceme podporovat všech-
ny projekty, které rozvíjejí pohybo-
vé aktivity dětí ze Slezské Ostravy,“ 
doplnila radní Jelonková. /jk/

Dětský den se slezskoostravskými kynology

Hřiště TJ Kunčičky znovu ožilo 
v pondělí 26. května, kdy na něm 
sportovně laděný Den dětí, pořádala 
společnost RPG Byty ve spolupráci 
s Charitou Ostrava. Slavnostního 
zahájení sportovních klání se zú-
častnil také starosta Slezské Ostra-
vy Ing. Antonín Maštalíř.
Pro nejmladší účastníky byly při-
praveny různé hry, starší změřili své 

síly při fotbalovém turnaji. Vítězem 
může být jen jeden. Tentokrát se 
podařilo vyhrát družstvu AC Roma 
Kunčičky, ale oceněna byla též hra 
fair play, a tak se z vyhodnocení ra-
dovala též ostatní družstva. Všichni 
se pak sešli u společného opékání 
párků a sdělovali si radost z příjem-
ně prožitého odpoledne.
Kateřina Charbuláková, TJ Kunčičky

Den dětí v areálu TJ Kunčičky

TJ KUNČIČKY. Hřiště v Kunčičkách ožilo.  FOTO/ARCHIV

MUGLINOV. Dětské odpoledne se vydařilo.  FOTO/ARCHIV

SOUTĚŽE. Děti na heřmanickém 
hřišti.  FOTO/JAN KRÁL

POCHOD. Účastníci se vydávají na 
pětikilometrovou trasu.

NA STARTU. Starosta Antonín Maštalíř spolu s místostarostkou Hanou Herákovou startují Sportovní den. 

NA CVIČIŠTI. Kynologové předvedli své umění slezskoostravským dětem.  
FOTO/JAN KRÁL



Vytýčenou trasou se v pátek  
30. května vydaly děti ze ZŠ Chrus-
tova strávit zábavné dopoledne 
v areálu Hornického muzea pod 
Landekem v Ostravě-Petřkovicích. 
Akce, která má již dlouhou tradici, 
si našla mnohé příznivce a děti i je-
jich učitelé se na tento den každý 
rok těší. 
Dítka od první do deváté třídy, 
která našla odvahu jet celou cestu 
tam i zpět na kolech, vytáhla po 
zimě své rychlé stroje, upravila 
si výšku sedátek, dofoukala kola, 
zkontrolovala světla a utáhla si 
pásky od přileb. Peloton přibliž-
ně padesáti dětí a několika kanto-
rů s rodiči vyrazil ráno do centra 
Ostravy v obklíčení policistů na 
kolech. Cesta proběhla v pořád-

ku a žádný cyklista nebyl zra-
něn. Ostatní děti se přemísťovaly  
objednaným autobusem nebo po-
mocí MHD. 
Ačkoliv se počasí moc nevydařilo 
a občas nás trošku skropil jemný 
déšť, bylo chladno a větrno, děti 
se bavily náramně. Byly rozděleny 
do družstev, ve kterých měly plnit 
nejrůznější sportovní, vědomost-
ní a logické úkoly, které si pro ně 
připravili sami učitelé. Hlavním 
cílem více než patnácti družstev 
bylo splnit zadání na jednotlivých 
stanovištích a získat indicie k vy-
luštění tajenky, ve které byla skry-
ta cesta k pokladu. Sladká odměna  
a medaile na krk byly dostatečnou 
motivací pro děti bojovat statečně 
a odhodlaně.

Celým areálem se rozléhal dětský 
smích a děti jako malí mravenci 
pobíhali mezi jednotlivými disciplí-
nami. Nadšení pro hru bylo patrné 
na všech dětských tvářích a dobrá 
nálada a touha po vítězství předči-
la i obavy z deštivého počasí. Jarní 
akci „Landek 2014“ prohlašujeme 
za úspěšnou a těšíme se na příští 
ročník. Tímto bychom chtěli také 
poděkovat Magistrátu města Ostra-
vy za vydatnou finanční podporu. 

Bc. Petra Videnková, 

ZŠ Chrustova

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Žák 
naší školy ZŠ Chrustova Lu-
káš Blinka získal ocenění Žá-
kovská osobnost za úspěchy  
v thajském boxu. 

Sám o sobě říká: „Vždycky jsem 
se zajímal o bojové sporty. Trénu-
ji už skoro šest let thajský box pod 
trenérem Petrem Mahrem a klu-
bem Hamr Gym. V roce 2010 jsem 
se už dvakrát zúčastnil semináře  
s thajskou jedničkou Aikpracha  
Meenayothinem. A v roce 2011 jsem 
sbíral zkušenosti na amatérských 
ligách v thajském boxu a na gala-
večerech, které pořádal klub Hamr 
Gym. Následujícího roku 2012 mě 
už čekal jeden z větších zápasu na 
Mistrovství ČR v boxu, kde jsem se 
bohužel neumístil. Ale už další rok, 
tedy 2013, jsem byl nominován, 
abych reprezentoval ČR na mistrov-
ství světa v thajském boxu, které se 
konalo v Turecku v Istanbulu od  
13. do 17. března 2013. Zde jsem 
vybojoval zatím svůj dosavadní 
největší úspěch, bronzovou me-
daili. A hned za další měsíc po 

mistrovství světa jsem se zúčastnil 
Mistrovství ČR Muay Thai, které 
se konalo v Praze, a tam jsem zís-
kal titul Vicemistr ČR. Teď jsem 
byl opět nominován trenérem Pet-
rem Mahrem na mistrovství Evropy  
v thajském boxu, které se bude ko-
nat v Polsku v září 2014.“ 

Titul Žákovská osobnost uděluje 
město Ostrava za vynikající repre-
zentaci školy i města. Spolu s dal-
šími žáky z celé Ostravy se Lukáš 
Blinka zúčastnil slavnostního pře-
dávání cen 10. června v Loutkovém 
divadle Ostrava. Blahopřejeme.

PhDr. Jiří Rudinec, ZŠ Chrustova
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Žák základní školy Chrustova je úspěšným reprezentantem v thajském boxu

Lukáš Blinka, žákovská osobnost města Ostravy

Prvňáci, druháci a páťáci ZŠ Pěší se 
v pondělí 9. června vydali za krása-
mi Beskyd do malebného penzionu 
U Přehrady na Morávce.
S nadšením si děti užívaly všech 
akcí, které pro ně připravily paní 
učitelky. Nechybělo hledání pokla-
du, stezka odvahy, štafetový závod, 

túra či koupání v bazénu. Velkým 
překvapením byla pro děti projížď-
ka bryčkou taženou dvěma koňmi. 
K dispozici byl i minigolf, který si 
mnohé děti zahrály poprvé. Týden 
utekl jako voda a v pátek jsme se 
plni dojmů vrátili domů.

Markéta Hlinková, ZŠ Pěší

Dne 6. června odjel autobus plný 
rodičů a dětí z mateřské školy Po-
žární a Chrustova na prosluněné 
pobřeží Jadranu. V Biogradu na 
Moru si užily osm prosluněných 
dnů plných koupání v moři. Děti 
trávily čas nejen se svými rodiči, 
ale převážně se svými vrstevníky. 
Malovaly na trička, sbíraly mušle  
a kamínky. Celý pobyt jsme zakon-
čili společným výletem lodí kolem 
ostrova Vrgada. Vznikla zde nová 
přátelství, všichni byli velmi spo-
kojeni a již se těšíme na další spo-
lečné akce. 

 Bc. Silvie Šeděnková, 

učitelka MŠ Požární

Škola v přírodě na MorávceS policejní eskortou na Landek

Rodiče a děti z MŠ Požární v Chorvatsku

LANDEK. Žáci ZŠ Chrustova strávili v areálu hornického muzea příjemné chvíle.   FOTO/ARCHIV

OCENĚNÍ. Lukáš Blinka se stal Žákovskou osobností díky úspěchům v thaj-
ském boxu.  FOTO/ARCHIV

V BESKYDECH. Žáci ZŠ Pěší odjeli do školy v přírodě na Morávku do 
Beskyd.  FOTO/ARCHIV

CHORVATSKO. Děti a jejich rodiče se ze Slezské Ostravy vydali na Jadran.  
 FOTO/ ARCHIV

Stalo se již pravidlem, že starší žáci 
pořádají pro děti z MŠ Komerční  
a Jaklovecké zábavné sportovní  
dopoledne. 
Tentokrát byli předškoláci rozděle-
ni do pěti skupin a se svými staršími 
kamarády zdolávali různé sportovní 
a dovednostní disciplíny. 
V tělocvičně školy proběhli překáž-
kovou dráhu, na hřišti házeli na cíl, 
snažili se vsítit gól, jinde zase uká-
zali své malířské umění. 
Za každou disciplínu byly děti od-
měněny a po sladké svačince si 
ještě pod vedením starších děvčat 
zacvičily.
Všem dětem se dopoledne ve škole 

líbilo. Při odchodu budoucí školá-
ci říkali, že se do velké školy moc 
těší.

Mgr. Miroslava Faldynová, 

Mgr. Hana Stará, ZŠ Pěší

Předškoláci na ZŠ Pěší

PŘEDŠKOLÁCI. Děti z mateřských škol  
navštívily ZŠ Pěší.  FOTO/ARCHIV

Dorostenci Tomáš Veverka a Ve- 
ronika Steklá ze Sdružení dobro-
volných hasičů Ostrava-Heřmanice 
vyhráli okresní kolo hry Plamen  
a postoupili do krajského kola ko-
naného v Novém Jičíně. Tímto jím 
gratulujeme k pěknému umístění  
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
okresu Ostrava.

 Bc. Silvie Šeděnková, 

SDH Ostrava-Heřmanice

ÚSPĚCH. Heřmaničtí hasiči postupují 
do krajského kola. FOTO/ARCHIV 

Vzorná reprezentace



Ve dnech 14. a 15. června se ko-
nal v Kunčičkách mezinárodní 
křesťanský festival soudobé hud-
by. Festival uspořádaly Diecézní 
charita ostravsko-opavská, farnost 
sv. Antonína z Padovy a TV Noe. 

Cílem této akce bylo přiblížit ve-
řejnosti současnou autorskou křes-
ťanskou hudbu, vzájemně překo-
návat nejenom geografické hranice 
a dát prostor také dobročinnosti.
Na dvou venkovních pódiích  

a v přilehlém kostele sv. Antonína 
z Padovy probíhal od sobotního 
poledne maratón vystoupení inter-
pretů napříč žánry. K vidění a sly-
šení byla mimo jiné polská kapela 
Heled, složená z řádových sester, 
písničkář Pavel Helan, nebo fol-
krocková stálice Oboroh. Vrcholem 
sobotního večera pak bezesporu 
bylo vystoupení zpěváka americké 
křesťanské rockové skupiny Petra 
Johna Schlitta. 
Nedělní program byl rovněž boha-
tý duchovně i hudebně. Vystoupe-
ní skupin Chapela, Family Gospel  
a zvláště Arka Noego z Polska přija-
lo publikum s patřičným nadšením. 
Za oba dva dny navštívilo festival 
Slezská lilie na dva tisíce diváků. 
Festival podpořil také městský ob-
vod Slezská Ostrava.

Mgr. Tomáš Pinďák, 

Diecézní charita ostravsko-opavská

Novým ředitelem Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy se stal profesor Jan Ha-
liška ze Slezské Ostravy. Hališka 
dlouhodobě spolupracuje s měst-
ským obvodem Slezská Ostrava  
v organizaci komorních koncertů  
v obřadní síní slezskoostravské  
radnice.
„Nové role jsem se ujal s nadšením, 
festivalem žiji prakticky od mých 
mladých let, kdy se ještě jmenoval 
Janáčkovo hudební Lašsko, mnoho-
krát jsem také na Hukvaldech hrá-
val,“ svěřil se Jan Hališka.
Mezinárodní hudební festival Ja-
náčkovy Hukvaldy se letos koná od 
3. do 20. července, právě 3. červen-
ce uplyne 160 let od narození Leoše 
Janáčka. Během konání festivalu 
zazní dvanáct koncertů. „Určitě ne-
chceme překonávat velké festivaly, 
jakým je například Pražské jaro. 
Největší devizou Hukvald jsou sa-
motné Hukvaldy. Místo, kde Leoš 
Janáček dobíjel energii, vnímal  

rytmus Lašska a celý život používal 
místní nářečí. To vše mělo vliv na 
jeho tvorbu,“ řekl o festivalu a Leo-
ši Janáčkovi Jan Hališka.
Profesor Jan Hališka byl v letech 
1995 – 2004 ředitelem Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, jako violoncel-
lista a pedagog působil v mnoha ze-
mích světa. Narodil se a stále žije ve 
Slezské Ostravě. Za své aktivity byl 
několikrát oceněn městem Ostrava  
i obvodem Slezská Ostrava. /jk/

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ostrav-
ská výtvarnice Jelena Jed-
ličková představila ve Slez-
skoostravské galerii výstavu 

nazvanou Tvář (a) krajiny. 
Vernisáž se konala ve čtvrtek 
30. května, výstava skončila 
22. června.

„Slezskoostravská galerie je fan-
tastická, snad osm let jsem kolem 
ní chodila a nikdy jsem neměla 
možnost vstoupit. Až poté, co jsem 

ji uviděla, jsem si uvědomila její 
úroveň, hloubku a prostor,“ řek-
la výtvarnice. Podle Jedličkové 
podobná galerie v celé Ostravě 
neexistuje. „Všem výtvarníkům  
v Ostravě bych doporučila, aby ve 
Slezskoostravské galerii vystavo-
vali,“ dodala.
Obsahem výstavy Tvář (a) krajiny 
byly grafické listy, malby krajiny  
a koláže. „Několik let se zajímám 
o podoby lidské komunikace. Ptám 
se, proč už se spolu ani nebavíme. 
Kvůli všem počítačům a mobilům 
jsme si mezi sebou přestali vyprá-
vět,“ řekla výtvarnice o své tvorbě.
Jelena Jedličková se narodila  
v roce 1950 v Opavě, od roku 1955 
žije v Ostravě. Vystudovala SUPŠ  
v Uherském Hradišti, obor průmys-
lové výtvarnictví se zaměřením na 
design. Působila jako výtvarnice  
v propagačních odděleních ost-
ravských firem a institucí, v letech 
1991 až 2011 učila malbu a grafiku 
na ZUŠ v Ostravě. Zaměřuje se na 
krajinu, figurální objekty, portrét 

a také nefigurální témata. Její prá-
ce jsou zastoupeny v soukromých 
sbírkách v ČR, Německu, Kanadě, 
USA, Francii a Chorvatsku.
Poslední její autorská výstava se ko-
nala v klubu Atlantik v roce 2013, 
jmenovala se Krajina lidství. Spojila 
ji s poezií ostravské autorky Jarmi-
ly Kučerové. Rovněž ve spolupráci  
s Jarmilou Kučerovou vydala v roce 
2013 sbírku Doteky hlubin. /jk/
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Výstava Tvář (a) krajiny ostravské výtvarnice ve Slezskoostravské galerii

Jelena Jedličková. Přestali jsme si vyprávět

Slezská lilie, hudební festival v Kunčičkách

Jan Hališka a Janáčkovy Hukvaldy
Výstava Zábřeží ve 
Slezskoostravské galerii

Již sedmý ročník hudebního festi-
valu Slezskoostravský Rock-Fest 
se bude konat v sobotu 23. srpna na 
Slezskoostravském hradě. 
„Vše se odehraje na dvou podiích 
nazvaných Nádvoří stage a Aréna 
stage, kde od odpoledních do noč-
ních hodin proběhne produkce čtr-
nácti rockových kapel,“ informuje 
za pořadatele, kterým je občanské 
sdružení Kultura pro Slezskou Os-
travu, slezskoostravský zastupitel 
Bc. Marcel Pažický.
„Tradiční open air festival pravi-
delně ukončující festivalové léto 
na Ostravsku od brzkého poledne 
až do pozdních večerních hodin 
nabídne jako vždy žánrově bohatou 
přehlídku zajímavých interpretů, 
kde nebudou chybět špičky domácí 
hudební scény, mladé talentované 

formace i speciální hosté ze zahra-
ničí,“ doplňuje Pažický.
Největší hvězdou se stanou Dog 
Eat Dog z USA. Další kapely jsou:  
Persona Grata /SK/, Seven, Met-
ropolis /SK/, Nil, Liveevil, Hand 
Grenade, Hlahol, Public Relations, 
Black Widow, Line, Slepí křováci, 
Jeseter, Ahard.
„Součástí festivalu budou opět do-
provodné akce i atrakce pro děti  
a mládež. Včetně dětského koutku  
s možností přenechání dětí do ru-
kou pedagogických pracovníků. 
Chystáme také prodej občerstvení, 
workshopy a jiné aktivity,“ zdůraz-
ňuje Marcel Pažický.
Akce je pravidelně podpořena do-
tačními programy statutárního měs-
ta Ostrava a městským obvodem 
Slezská Ostrava. /red/

Slezskostravský 
Rock-Fest 2014

VERNISÁŽ. Jelena Jedličková /první zleva/ zahajuje výstavu ve Slezskoostravské galerii. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

OBRAZY. Z díla Jeleny Jedličkové.
FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA.

LILIE. Na festivalu vystoupila i známá skupina Oboroh. FOTO/PAVEL ZUCHNICKÝ

NOVÝ ŘEDITEL. Profesor Jan Hališka během tiskové konference k Meziná-
rodnímu festivalu Janáčkovy Hukvaldy.  FOTO/JAN KRÁL

Ve Slezskoostravské galerii vysta-
vují v těchto dnech svá díla Denisa 
Fialová a Daniel Bednář. Denisa Fi-
alová je odbornou asistentkou ate-
lieru Nová média u Jiřího Surůvky 
na Fakultě umění Ostravské univer-
zity, tvůrkyně videí, spoluorganizá-
torka mnoha ostravských kulturních 

akcí. Je také spoluprovozovatelkou 
Galerie Jáma.
Daniel Bednář studoval Ostravskou 
univerzitu u akademického malíře 
Daniela Balabána. Svou výstavu 
nazvali tvůrci Zábřeží. Vernisáž se 
konala 26. června, výstava potrvá 
do 31. července. /red/
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Huť ArcelorMittal Ostrava, jeden  
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
v Moravskoslezském kraji, který 
sídlí v městském obvodu Slezská 
Ostrava, působí v regionu už více 
než šedesát let. Pod hlavičkou nej-
většího ocelářského koncernu na 
světě ArcelorMittal letos zahájila 
jedenáctý rok výroby železa a oce-
li. Kromě samotné produkce však 
věnuje pozornost a prostředky na 
modernizaci provozů, ekologizaci 
výroby a stará se také o dobré vzta-
hy se svými sousedy. Miliardovými 
investicemi zároveň vysílá jasný 
signál nejen pro zaměstnance: in-
vestuje pro budoucnost.  Na to, jaké 
konkrétní investice v huti Arcelor-
Mittal Ostrava probíhají, nám od-
povídal její generální ředitel Tapas 
Rajderkar.
V nedávné době jste ozna-
movali miliardové investice 
do vaší energetiky. O co se 
konkrétně jedná a mají přínos  
i pro životní prostředí?

V naší dceřiné společnosti Arcelor-
Mittal Energy Ostrava probíhá mo-
dernizace a ekologizace energetiky 
v celkové hodnotě tří miliard korun. 
Dá se říct, že náš závod energetika, 
který huti dodává veškeré potřebné 

energie, projde celkovou transfor-
mací s ohledem na zvýšení účinnosti 
a snížení dopadů na životní prostře-
dí. Všechny uhelné kotle procházejí 
zásadními změnami: čtyři nejstar-
ší kotle budou nahrazeny jedním 
novým za 1,5 miliardy korun, na 
dalších čtyřech se právě dokončuje 
odsíření a na třech proběhne tzv. de-
nitrifikace, tedy snížení emisí oxidů 
dusíku. Všechny tyto investice jsou 
přínosem do budoucna, protože bu-
dou dlouhodobě zajišťovat nepřetr-
žitý a energeticky náročný proces 
hutní výroby a zároveň průběžně 
snižovat ekologickou zátěž. Navíc 
díky nim budeme s předstihem plnit 
návrh evropských emisních limitů. 
Tyto investice jsou pro nás opravdu 
významné, výstavba nového fluid-
ního kotle je největší investicí od 
stavby minihuti v 90. letech.
Když směřujete tolik prostřed-
ků do provozu energetiky, ne-
zapomínáte na huť? Největší 
zátěž pro životní prostředí 

přeci představuje právě výro-
ba surového železa.
Do ekologizace huti jsme prvních 
deset let od vstupu skupiny Arcelo-
rMittal do hutě investovali 4 mili-
ardy korun. Jednalo se čistě o naše 
prostředky, které směřovaly do boje 
proti emisím. Dnes vidíme jasné 
výsledky našeho snažení: za deset 
let jsme emise prachu snížili o dvě 
třetiny a plníme jedny z nejpřísněj-
ších emisních limitů na světě. Díky 
tomu, že jsme emise již snížili pod 
budoucí limity EU, dané tzv. nej-
lepší dostupnou technikou, jsme 
mohli loni žádat o dotace na další 
ekologické projekty. Výsledky naší 
ekologizace tedy ocenila EU a za-
hajujeme tak ekologické investice, 
na které čerpáme dotace ze Státního 
fondu životního prostředí a evrop-
ských fondů. Jejich celková hodno-
ta činí 2,6 miliardy korun a směřují 
převážně do nejprašnějších provozů 
huti – na aglomeraci a vysoké pece. 
Nejvýznamnější přínos pro životní 

prostředí bude mít tkaninový filtr, 
kterým odprášíme spékací pásy jižní 
aglomerace. Jen tato investice sníží 
emise prachu o cca 94 tun ročně. 

/red/

Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava: 
S ekologizací bychom mohli být vzorem většině hutí 

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Žáci 
ZŠ Bohumínská získali pu-
tovní pohár starosty Slezské 
Ostravy.

Soutěž se konala v areálu ZŠ 
Chrustova v pondělí 9. června. 
Žákyně a žáci čtyř slezskoostrav-
ských základních škol soutěžili 
v atletických disciplínách. Skákali 
do výšky i dálky, házeli granátem, 
sprintovali na šedesát metrů a běha-
li štafety.
Vše odstartoval starosta obvodu 
Ing. Antonín Maštalíř, po sečtení 
výsledků vítězné týmy i jednotliv-
ce odměnila místostarostka MUDr. 
Hana Heráková.
Nejlepší ve všech atletických dis-
ciplínách byla ZŠ Bohumínská, 
následovaná ZŠ Chrustova, ZŠ 
Pěší a ZŠ Škrobálkova. V rámci 
závodů se také soutěžilo, kdo se 
stane nejlepší atletkou a atletem 
všech čtyř škol. Mezi žákyněmi 
nejlépe uspěla Denisa Hyršová ze 
ZŠ Bohumínská, která ve skoku do 
dálky překonala hranici 350 cm, 
ve sprintu na 60 metrů měla čas  
8, 80 sekundy a granátem hodila 
do vzdálenosti 25 metrů. Štafeta 
ZŠ Bohumínská byla vítězná.

Jako atlet si vedl nejlépe Milan 
Rückauf ze ZŠ Pěší. Jako jediný 
zdolal ve skoku vysokém hranici 
140 cm, granátem hodil 43 metrů, 
do dálky skočil 465 cm a šedesát 
metrů uběhl za 7,75 sekundy.
„Oceňuji, jak se mladí lidé ze 
Slezské Ostravy během závodů  
poznávají, je vidět, že mnozí 
sportují opravdu s chutí,“ uvedla  

místostarostka Heráková, když 
odměňovala soutěžící poháry,  
diplomy, medailemi i drobnými 
dárky.
Letos se konal již sedmý ročník 
této soutěže, kdy spolu dvakrát roč-
ně soupeří slezskoostravské školy 
v různých sportovních disciplínách. 
V pořádání turnaje se školy pravi-
delně střídají. /jk/

Putovní pohár starosty Slezské Ostravy získala ZŠ Bohumínská 

Slezskoostravské školy a soutěž v atletice 

Ostravská zoologická zahrada při-
vítala 24. června letošního čtvrtmi-
liontého návštěvníka. Stala se jím 
paní Danka Žakárovská z Ružom-
beroku, která do zoo přišla se svou 
kolegyní Renatou Šrámekovou.  
V Ostravě byly pracovně na Ost-

ravské univerzitě a zbývající volný 
čas se pak rozhodly strávit právě  
v zoologické zahradě. Pro obě byla 
návštěva zoo premiérou. 
„Doufáme, že si jubilejní návštěv-
nice přijdou na své. Díky výrazným 
investicím v posledních několika 
letech (jednak ze strany zřizovate-
le zoo statutárního města Ostrava, 
jednak z Evropských fondů) se po-
dařilo výrazným způsobem změnit 
tvář zoologické zahrady. Řada sta-
rých a nevyhovujících expozic byla 
nahrazena novými moderními cho-
vatelskými zařízeními a postupně 
se zlepšují a rozšiřují i služby pro 
návštěvníky. Snažíme se v zoo vy-
tvořit příznivé podmínky chovaným 
zvířatům i příjemné prostředí našim 
návštěvníkům,“ uvedla mluvčí zoo 
Šárka Kalousková. /red/

V Jablonci nad Nisou se konalo 
na přelomu měsíců května a červ-
na Mistrovství České republiky  
v tancích, kterého se zúčastnil také 
taneční klub Pierro Forte působící 
ve Slezské Ostravě. Z taneční sou-
těže v mnoha sólových, párových  
i skupinových disciplínách si při-
vezli tanečníci pod vedením souro-
zenců Čubanových sedm zlatých, 
šest stříbrných a jednu bronzovou 
medaili.
Příjemné a nezapomenutelné chvíle 
si mohly v Městské hale v Jablonci 
nad Nisou poprvé vyzkoušet také ta-
nečnice a tanečníci ve zcela nových 
disciplínách (One dance, v latinsko-
amerických, standardních tancích 

a karibských tancích). „Za největ-
ší úspěch považujeme první místo 
v kategorii Small teams Caribien 
style Show dance pod názvem  

NEW AGE,“ uvedla manažerka os-
travského klubu Jana Čubanová. 
Dodala, že i ostatní medaile jsou 
cenné a poděkovala svým svěřenky-
ním za vzornou reprezentaci a trené-
rům za skvělou přípravu.
Čeští tanečníci se mohli prostřed-
nictvím soutěží nominovat na 
Mistrovství světa a Mistrovství 
Evropy WADF. „Ostravu navští-
ví tanečníci 6. a 7. prosince 2014, 
kdy ostravský taneční klub Pierro 
Forte bude organizovat Mistrovství 
Evropy v tancích Czech Open 
Championship v tanečních sty-
lech LAT, STT, Moderna, Hip hop 
Latino show,“ informovala mana-
žerka klubu Čubanová.  /red/

Branou zoo prošel 
čtvrtmiliontý návštěvník

Úspěchy tanečního klubu Pierro Forte

TAPAS RAJDERKAR. Generální  
ředitel společnosti.  FOTO/ARCHIV

EKOLOGIE. Odsíření energetiky  
ArcelorMittal Ostrava právě prochá-
zí zkušebním provozem. Tato půl-
miliardová investice zajistí více než 
čtyřnásobné snížení emisí oxidu siři-
čitého ze čtyř odsiřovaných kotlů. 

PIERRO FORTE. Své umění 
předvedly tanečnice klubu i na Dni 
Slezské na slezskoostravském hradě.  
FOTO/JAN KRÁL

SKOK. Jednou z disciplín byl i skok vysoký.  FOTO/JAN KRÁL

DRUZÍ. Stříbrný tým ZŠ Chrustova. TŘETÍ. Bronzový tým ZŠ Pěší. 

250 000. Do zoo ve Slezské Ostravě 
přišla jubilejní návštěvnice. FOTO/
ARCHIV

VÍTĚZOVÉ. Žáci ZŠ Bohumínská získali pohár starosty. 



Zaniklá cihelna WIZUB v Muglinově
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1) Půjdete-li někdy procházkou, dnes po 
značně nerovném dláždění chodníku na 
Kmetské ulici, můžete na rubu některých 
převrácených dlaždic spatřit vylisovaný nápis 
WIZUB. Tyto dlaždice jsou jednou z mála 
dochovaných reálií, připomínající položku 
ve výrobním programu zaniklé muglinovské 
cihelny a betonárny. Na počátku třicátých let 
20. století se tento výrobek vedl jako kachle 
na chodníky. Byly vyrobeny v nové technologii 
ze směsi bazaltu, žuly, umělého kamene  
a křemene. Jejich kvalita byla podrobena 
zkouškám Státního výzkumného ústavu pro 
křemičitou technologii a označena jako 
chodníkové bloky BASALIT. Tento výrobek si 
dodnes zachoval proklamovanou pevnost proti 
úderům a obroušení, odolnost proti mrazu  
a velmi dobrou betonovou soudržnost. Ve své 
době byl výrobek vřele doporučován jako 
betonová dlažba. Na snímku je titulní stránka  
z nabídkového seznamu výrobků firmy 
WIZUB.

3) Základním předpokladem pro vznik cihelny v Muglinově bylo přirozené bohatství v dostatečném množství velmi 
kvalitní mastné hlíny s velkým obsahem jílu. Ložisko této cihlářské hlíny bylo uloženo téměř po celém katastru horní 
části Muglinova. Pod vrstvou jílu se nacházelo velké ložisko písku, jehož svrchní vrstvy obsahovaly vzácnou formu 
čistého písku, který byl pro svou mimořádnou kvalitu vyhledáván ve slévárnách železa u nás a našel si odbytiště  
i v cizině. K odběratelům písku patřil například také vzdálený Island. Muglinovská cihelna, jak ji znali dosud žijící 
občané Slezské Ostravy, stála až do sedmdesátých let 20. století, kdy bylo započato s její postupnou likvidací,  
u okresní silnice ze Slezské Ostravy do Hrušova, na vyvýšenině asi 15 metrů nad úrovní dnešní Bohumínské ulice. 
Na snímku z konce dvacátých let 20. století je patrná její poloha u křižovatky současných silnic Muglinovská, 
Bohumínská a Orlovská. V popředí se nachází dnešní silnice Orlovská, vpravo na volném prostranství, pod hlavní 
budovou cihelny, je dnes vybudována benzinová pumpa Lukoil. Na fotografii dominuje okolí hlavní stavba cihelny, 
vpravo se nacházejí nízké dřevěné objekty určené pro sušení cihel. Na horizontu je patrný areál zaniklé šachty  
Na druhém. Hlubinné dolování zde bylo zahájeno v roce 1846 a těžba ukončena v roce 1870. Do dnešních dnů se  
z areálu šachty dochovala podlouhlá budova. V jedné z její části se nachází veterinární ošetřovna.

2) Betonárka byla na katastru obce Muglinov 
založena v bezprostředním sousedství výborně 
prosperující cihelny v roce 1925 jako její 
součást a používala zavedené logo WIZUB. 
Tato značka byla odvozena od oficiálního 
názvu podniku „Johann Wilczekschez ziegel 
– und betonwerk Schless. – Ostrau.“ Podnik 
v době největšího rozkvětu nabízel široký 
sortiment výrobků: betonové podlahové 
krytiny, soklové desky, betonové ploty, 
studniční skruže, betonové železniční pražce 

a podobně. Prosperitu závodu značně usnadňoval fakt, že většina materiálu potřebného pro výrobu se těžila  
z velkého ložiska, které se nacházelo v areálu závodu a také napojení na železniční vlečku, která spojovala podnik 
WIZUB s nádražím v Hrušově. Na snímku je část zaniklého podniku WIZUB od dnešní Betonářské ulice. V popředí 
se nachází areál betonárky, v pozadí je patná část hlavního objektu cihelny. Dnes se v těchto místech u orlovské 
silnice nachází VOKD-Slezský beton a.s. Betonárna.

4) Muglinovská cihelna byla založena v roce 1889. V průběhu let byla 
rozšiřována, přebudovávána a modernizována. Ve své době patřila  
k nejlepším ve Slezsku. Základem dobré organizace práce byla její dokonalá 
elektrifikace. Elektrickou energii jí dodávala vlastní centrála z koksovny 
Trojice. Tato ekonomická vymoženost umožnila vybudovat 140 metrů 
dlouhou lanovou a řetězovou dráhu, která dopravovala hlínu do lisovny, 
kde pro výrobu cihel byl k dispozici moderní lisovací systém Raupach  
s denním výkonem 25 – 35 000 kusů cihel. V případě potřeby mohla být 
výroba přeorientována na výrobu dutých cihel. Jiná zmodernizovaná 
zařízení sloužila mletí jílovitého materiálu a pro hladký a rovnoměrný řez 
cihel se používal osvědčený systém Keller. Na snímku, který byl pořízen 
od bohumínské silnice ve třicátých letech 20. století, je zřejmá rozlehlost  
a monumentalita cihelny. Obytné domy v popředí slouží svému účelu 
dodnes. Pro sušení cihel byla určena tříposchoďová cihlová budova vlevo 
a měla 36 sušících komor v délce 1 200 metrů. Napravo od budovy jsou 
mostem propojeny tři dřevěné kůlny pro vzdušné vysušování 270 000 
kusů cihel. Sušení cihel probíhalo v teplém letním období přirozenou 
cestou, při změně počasí se sušení provádělo uměle. Cihelna disponovala 
vypalovacími pecemi systému Hoffmann, které umožňovaly vypálení  
50 – 55 000 normálních cihel denně. Proto roční produkce lehce dosahovala 
v těchto letech 10 – 11 milionů cihel ročně. Rentabilitě ekonomicky prospělo, 
že jako palivo byl využíván uhelný prach z Wilczkových kamenouhelných 
závodů ve Slezské Ostravě, který byl přivážen železniční dráhou přes 
Hrušov nebo nákladními auty. Podnik ve třicátých letech 20. století řídil 
prokurista, důlní ředitel Ing. Hans Höfer, který sjednával prodej produktů 
prostřednictvím prodejního oddělení v budově Horního ředitelství Johanna 
Wilczka ve Slezské Ostravě.

5) Od první poloviny 19. století poskytovala výroba cihlářského zboží obživu stovkám dělníkům z Mugli-
nova a okolí. Někteří příslušníci starších usedlých rodů prokazatelně pracovali v cihelně po několik generací  
a pamatovali dobu, kdy se 
cihly ještě vyráběly v lokalitě 
zvané „stará cihelna“. Ta se 
rozkládala v prostoru dnešní-
ho stacionáře Ústavu sociální 
péče pro mentálně postižené.  
V prostoru ohraničeném dneš-
nímu ulicemi Hladnovská, Ko-
merční, Křížkovského a Bohu-
mínská, v místě se starobylým 
názvem Brzesina, se rozkládala 
cihelna DUTAG /Dampfziegel 
und Tonwarenfabrik A.G., / kte-
rá byla předchůdkyní pozděj-
ší cihelny WIZUB. Na snímku  
z roku 1932 je část osazenstva 
cihelny WIZUB, z nichž většina 
pochází z Muglinova, Mexika, 
Hrušova a Heřmanic.

6) Cihelna DUTAG ukončila svoji činnost okolo roku 1932. Jejím posledním 
majitelem byl Adolf Lövy /1871-1934/, kterému patřila nejen cihelna, 
ale také kamenolom na Bazalech. Adolf Lövy, rodák z Muglinova, patřil  
k nejbohatším občanům Moravské Ostravy. Byl častým dodavatelem štěrku 
potřebného k údržbě městských komunikací, který získával mechanickým 
roztlučením vytěženého čediče a v letech 1911-1912 vybudoval s bratrem 
Maxem novou parní cihelnu s kruhovou pecí na dnešní Cihelní ulici naproti 
zaniklé jámy Jiří. Také Max Lövy /1867-1922/ architekt a stavitel, se narodil 
v Muglinově. V Ostravě se etabloval jako stavitel a do konce 19. století 
dostal první zakázky na výstavbu činžovních a obytných domů s obchodními 
místnostmi v Moravské Ostravě a v Přívoze. V prvních desetiletích 20. století 
obdržela Lövyho stavební firma významné zakázky na výstavbu místních 
průmyslových podniků. Podílela se na výstavbě komplexu jámy a koksovny 
Karolina, Šalamounské kolonii, Jirské kolonii a kolonii koksovny František, 
která patřila Rakouské báňské a hutní společnosti – Oderské kolonii.  
V roce 1903 postavil Max Löwy pro sebe a bratra Adolfa dvě samostatné 
vily na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě. Vila č.p. 1235, v popředí 
pohlednice u Matiční ulice, byla zničena bombardováním v závěru  
2. světové války. Druhá vila č.p. 1242 stojící za ní, byla zbourána po válce 
a místo zastavěné současnou výstavbou.

S využitím dobových archiválií, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň
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www.slezska.cz

•  V kosmetickém studiu Modrá 
oáza v poliklinice ve Sl. Ostravě 
nezahálíme ani o prázdninách! 
Letní novinka-zahušťování  
a prodlužování řas! Zaváděcí 
cena! 

 Tel.: 604 166 425

•  PODLAHÁŘSTVÍ DV FLO-
OR nabízíme pokládku podla-
hových krytin vč. úprav pod-
kladů, více na www.dvfloor.cz. 
Tel.: 604 265 861.

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

•  DOMY – BYTY – POZEM-
KY, rychle odkoupíme vaši 
nemovitost. 

 Tel.: 602 375 405

•  Akce na červenec a srpen! 
  Při předložení tohoto inzerátu 

masáž zad a šíje 280 Kč, senioři  
a studenti 200 Kč (běžně 380 
Kč). Masáže Kopretina – Mod-
rý pavilon , Sl. Ostrava. 

  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

HLAVNÍ PARTNER AKCE

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ZA FINANČNÍ PODPORY

Statutárního města Ostravy

DALŠÍ PARTNEŘI

AutoCont CZ a.s.
Bystroň group a.s.

DAV, a.s.
Dobré stavby, s.r.o.
EKOFAS spol. s r.o.

HYDOR s.r.o.
ISORA, a.s.

Jan Tomický - T.K.L. Agentura Ostrava
Jankostav s.r.o.

Jiří Barč - stolařství
KAVIS, spol. s r.o.

Ostravská těžební, a.s.
PALSTAV stavitelství s. r. o.

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
SATUM CZECH s.r.o.
SKATYL, spol. s r.o.

SPAN s. r. o.
Technické služby, a.s, Slezská Ostrava

TEMAR spol. s r.o.
TRAPER ELEKTRO s.r.o.

VOTEK Slezská s.r.o.

Den Slezské

Městský obvod
Slezská Ostrava

děkuje partnerům
za podporu akce

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Prázdniny s mimozemšťany
To je můj mimozemšťan
výtvarná dílna, vyrábíme mimoně  
a mimoňky
červenec a srpen │během půjčování
Nesmírně vesmírné testy
zábavný test, který tě pobaví
červenec a srpen │během půjčování
Dej si pozor na mimoně
zábavná křížovka
červenec a srpen │během půjčování
Malujeme se Čtyřlístkem
prázdninové malování
projekt je financován v rámci 
neinvestiční účelové dotace Statu-
tární město Ostrava, městský obvod 
Slezská Ostrava
červenec a srpen │během půjčování
Kudy z nudy? Do knihovny!
souboje ve stolních hrách
červenec a srpen │během půjčování
Od pondělí do pátku
malujeme pohádku
výstava dětských prací v rámci  
Týdne uměleckého vzdělávání  
a amatérské tvorby
červenec a srpen│ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
tel.:  599 522 200,  

602 191 200 

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub
Třetí – letní - setkání DČK v tomto 
roce
středa 16. července | od 8.30 do 10
Prázdninová abeceda
malá výstavka velkých knih 
červenec - srpen | během půjčování
Tajemný Madagaskar
nástěnka a malá výstavka knih 
na téma Madagaskar
červenec - srpen | během půjčování
Pohádkový svět princezen
Babky ježibabky
testy pro děti 
červenec - srpen | během půjčování
Prázdninové toulání
prázdninový turnaj se stanovišti 
červenec - srpen | během půjčování
Pelmel
výtvarné dílny 
červenec - srpen | během půjčování
Divy, kam se podíváš
test pro dospělé
červenec - srpen | během půjčování
Já tak rád trsám, trsám
rozloučení s prázdninami – hry, 
tance, skládání, vyrábění, zábava
středa 27. srpna | od 8,30 do 12
kuncicky@kmo.cz
tel.: 599 522 216 

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Veselé květináče
výtvarná dílna pro děti
úterý 19. srpna | během půjčování
Ten-jehož-jméno-nesmíme-vyslo-
vit
bradavický test pro děti 
celé prázdniny | během půjčování 
Šmoulí kvíz
soutěž pro malé děti 
celé prázdniny | během půjčování 
Hádanky a luštěniny
hrajeme si s knížkou Jiřího Žáčka
celé prázdniny | během půjčování
tel.: 603 386 675

Půjčovní doba  o prázdninách 
Hladnovská 
po 9-12 / 13-18, 
út 9-12 / 13-15, 
čt 9-12 / 13-15, 
pá 9-12 / 13-15

Heřmanice 
2. - 22. 7. zavřeno, 
pak 8-12 / 12,30-16 

Kunčičky 
po 8-12 / 13-17, 
út 8-12, 
čt 8-12

Červenec v knihovnách

Od neděle 15. 6. 2014 do soboty 
30. 8. 2014 dojde ke změně organi-
zace provozu na trasách autobuso-
vých a trolejbusových linek č. 22, 
29, 30, 38, 71, 101, 105, 106, 108, 
109, 111, 112 a 113 z důvodu oprav 
na ul. 28. října u zastávky Most M. 
Sýkory.

ORGANIZACE PROVOZU 
LINEK MHD

Trolejbusová linka č. 101 bude  
v celé délce své trasy nahrazena au-
tobusy.

Spoje linek č. 22, 29, 30, 101  
a denní spoje linky č. 38 (v době 
od 04:25 h do 23:00 h) pojedou  
po svých obvyklých trasách. Pouze 
u zastávky Most M. Sýkory pojedou 
objížďkou po místních komunika-
cích - po ul. Havlíčkovo nábřeží  
a Biskupská.

Zastávka Most M. Sýkory na  
ul. 28. října bude dočasně přemís-
těna na provizorní zastávku na ul. 
Biskupské. Provizorní zastávka 
bude umístěna v pravém odbočo-
vacím pruhu (bude dočasně zrušen) 
před křižovatkou s ul. 28. října.

Spoje linek č. 71, 105, 106, 108, 
109, 111, 112, 113 a noční spoje 
linky č. 38 (v době od 23:00 h do 
04:25 h) pojedou odklonem přes 
zastávku Most Pionýrů.

Veškeré noční přípoje na zastávce 
Most M. Sýkory se dočasně pře-
souvají na zastávku Most Pionýrů.

Pro umožnění přestupů na/z lin-
ky č. 29 a 30 bude na ul. Česko-
bratrské, před křižovatkou s ul. So-

kolská třída (resp. před sjezdem na 
parkoviště MMO) dočasně zřízena 
provizorní zastávka Most Pioný-
rů pro linky č. 29 a 30 (směr Most  
M. Sýkory). V opačném směru bu-
dou linky zastavovat na obvyklé 
zastávce Most Pionýrů (směr Ba-
zaly).

Náhradní autobusová doprava 
(NAD) bude zavedena od pondělí  

16. 6. 2014 jako okružní linka  
v 20minutovém intervalu v trase 
„Nám. J. Gagarina – Most Pionýrů“ 
a zpět, a to pouze v pracovní dny  
(v době od 06:00 h do 18:00 h).

Dopravní podnik Ostrava a. s. si 
vyhrazuje právo změn v organizaci 
provozu.

Děkujeme za pochopení.

Změna organizace dopravy linek MHD 
obsluhující zastávku Most M. Sýkory

ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK MHD
ZASTÁVKA MOST PIONÝRŮ

ZASTÁVKA MOST M. SÝKORY

ZLATNICKÁ DÍLNA
GABRIELA ŠČERBOVÁ
- výroba zlatých a stříbrných šperků

- snubní a zásnubní prsteny
- opravy a prodej šperků

Výrobní ceny.

Provozní doba:
pondělí a čtvrtek

12:00–18:00 hodin
úterý, středa a pátek
10:00–17:00 hodin

tel.: 737 238 837
e-mail: scerbovagabriela@seznam.cz

Adresa:
Čapkova 36, Ostrava-Radvanice


