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Česlav Piętoň. Každý měsíc pořádná  
porce slezskoostravské historie
MUGLINOV/ Každý měsíc vy-
chází ve Slezskoostravských 
novinách stránka o historii 
Slezské Ostravy. Díky archiv-
ním fotografiím i autentickým 
vzpomínkám pamětníků se 
těší značné oblibě. Kdo je ale 
vlastně autorem těchto strá-
nek? Sběratel, publicista, vý-
tvarník, výtvarný kritik i turis-
ta. Česlav Piętoň z Muglinova.

Pane Piętoni, Vaše články se 
staly nedílnou součástí Slez-
skoostravských novin. Jako 
autor jste v tomto listu už tak 
trochu inventárním číslem. Jak 
vlastně Vaše spolupráce se 
Slezskoostravskými novinami 
začala?
Sledoval jsem je od začátku 90. let, 
kdy začaly vycházet. Později redakce 
hledala někoho, kdo by byl schopen 
napsat něco o historii jednotlivých 
obcí ve Slezské Ostravě. Tehdejší 
redaktorka PaedDr. Květoslava Míč-
ková proto zašla do požární zbrojni-
ce dobrovolných hasičů v Muglino-
vě, kde je tak trochu střed místního 
společenského života. A hasiči ji od-
kázali na mne.

Vzpomenete si ještě, alespoň 
přibližně, na datum?
Bylo to koncem 90. let. Velmi rych-
le jsem pak napsal publikaci o Mu-
glinově. Tím vše začalo. Psal jsem 
o Sokolu v Hrušově, o skautech ve 
Slezské Ostravě… Později jsem vy-
tvářel přílohu o tom, jak vypadala 
Slezská Ostrava v době mládí jejích 
nejznámějších spisovatelů – Zdeňka 
Jirotky a Oty Filipa. Celou stránku 
jsme poskládali z mých historických 
fotografií.

To se samozřejmě snadno 
řekne, ale hůře udělá. Kde se 
všechny ty historické materiá-
ly berou? 
Sbírám je celý život. Mou velkou 
chloubou je sbírka pohlednic. Mám 
přes 2 000 pohlednic jenom z Ostra-
vy. Ve Slezskoostravských novinách 
jich bylo publikováno už okolo pětis-
tovky. K pohlednicím a fotografiím 

si píšu texty. Buďto své vlastní, nebo 
takové, které jsem někde vyčetl. Sbí-
rám totiž také texty, které se místní 
historií zaobírají. Těch už mám dnes 
pomalu více než fotografií.

Počátky Vaší sbírky musí být 
hodně vzdáleny.

To ano. V mládí jsem se chodil 
učit malovat k Josefu Dobešovi. 
Josef Dobeš byl občanem Slezské 
Ostravy, patřil ve 30. letech k mo-
dernistickému křídlu ostravských 
malířů. Mimo jiné je autorem po-
sledního portrétu Josefa Čapka, 
portrétu z koncentračního tábora 
Sachsenhausen... Když měl kolem 
sedmdesátky, loučil se s věcmi. Zís-

kal jsem tehdy od něj stovky kreseb 
s motivy Ostravy a také Muglinova, 
kde žil. K tomu také fotografie, kte-
ré sbíral někdy od roku 1919. Mi-
mochodem, spolu s kunsthistorikem 
Petrem Holým jsme v 90. letech 
o Josefu Dobešovi napsali knihu. 

Mrzí mne, že se na tyto ostravské 
výtvarníky v Ostravě prakticky za-
pomnělo. Jako by vůbec ani nebyli.

Musíte mít doma pořádný archiv.
Mám všechno v šanonech a je jich 
opravdu hodně. Obsahují zajímavé 
informace a fotografie. Byl bych 
rád, kdyby jednou skončily v Archi-
vu města Ostravy.

Na Slezské žijete celý život?
Ano. Žili zde i moji rodiče a praro-
diče. Náš rod bydlí ve Slezské Os-
travě už více než 120 let. Slezskou 
jsem musel opustit jen kvůli vojně 
a také po dobu studií. Původně jsem 
vyučený zámečník, ale nikdy jsem

 

se tímto řemeslem neživil. Hned 
po vyučení jsem šel na Školu umě-
leckých řemesel do Brna. V letech 
1952 – 1955 jsem absolvoval vzdě-
lávací kurzy kreslení u profesora 
Miloše Kejly a krajinářskou školu  
u akademického malíře Josefa Šrám-
ka. V té době jsem osobně poznal 
řadu osobností z ostravské kultury. 
Ze starší generace to byli Vladimír 
Kristin, Augustin Handzel, Vilém 
Wünsche, z mladších potom to byli 
začínající Drahomír Beran, Miloš 
Urbásek, Rudolf Valenta a student 
VŠB Eduard Ovčáček. 

Čím se vyučený zámečník 
a absolvent Školy uměleckých 
řemesel mohl v Ostravě živit?
Hned po vojně jsem nastoupil do 
výrobně technické propagace v Díl-
nách pro opravu železničních vozi-
del a parních lokomotiv v Přívoze. 
Podnik funguje dodnes pod názvem 
Ostravské opravny a strojírny. Pra-
coval jsem v něm až do roku 1997. 

(pokračování na str. 3)
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Česlav Piętoň
• narodil se v roce 1938 ve  
 Slezské Ostravě
• Slezskou Ostravu opustil  
 jen po dobu studií  
 a vojenské služby
• je autorem řady publikací  
 o historii a výtvarném  
 umění
• říká, že historie Ostravy  
 je pozoruhodná  
 a jedinečná, proto má  
 město rád

AUTOR. Česlav Piętoň, jehož historické studie vychází každý měsíc ve Slezskoostravských novinách. FOTO/JAN KRÁL

Vážení čtenáři,
příští číslo 
Slezskoostravských novin 
vyjde až na začátku 
měsíce září. Připravujeme 
už nyní nový, modernější 
formát listu. Všem 
přejeme krásné prožití 
letních měsíců, ať už 
budete trávit čas prázdnin 
někde v exotické cizině 
nebo doma ve Slezské 
Ostravě.
Příjemné léto.

Redakce 
Slezskoostravských novin

Tolik 
utkání 
odehrál 
brankář 

Petr Mrázek z Antošovic 
v základní části NHL.

Více na straně 6
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V lokalitě Žabník místní čás-
ti Koblov v městském obvodu 
Slezská Ostrava byla dokončena 
stavba protipovodňové hráze. 

Hráz je téměř kilometr dlouhá 
a v některých místech až téměř pět 
metrů vysoká. Začíná u Hřbitovní 
ulice a končí v náspu mostu v Kob-
lovské ulici. Výška hráze odpovídá 
úrovni hladiny v řece Odře při prů-
toku stoleté vody.
Kvůli hrázi vznikla u Hřbitovní 
ulice také přečerpávací stanice se 
třemi čerpadly a vlastním zdrojem 
elektrické energie. Úkolem stanice 
bude v případě vzedmutí vodních 
hladin odvádět vodu z Koblova do 
řeky Odry.
Protipovodňová hráz byla slavnost-
ně zprovozněna 19. června. „Chci 
poděkovat za občany Slezské Ostra-
vy části Koblov. Byla jsem svědky-
ní povodní v těchto místech v roce 
1997 i v roce 2010. Bylo to oprav-

du obrovské neštěstí,“ řekla během 
zprovoznění hráze starostka Slezské 
Ostravy MVDr. Barbora Jelonková. 
„Dnes jsem šťastná, že se stavba 
hráze povedla. A jsem také ráda, že 
od doby dokončení stavby této hrá-
ze budou naši občané moci klidně 
spát,“ doplnila starostka.
„Oblast Žabníku v blízkosti Odry  
patřila při povodních vždy k nejkri-
tičtějším místům v Ostravě. Zhruba 
kilometrový úsek protipovodňo-
vé hráze by tuto část Koblova nyní 
měl chránit spolehlivě i proti stoleté 
vodě,“ konstatoval primátor města 
Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA.
Hráz bude také plnit funkci cyklo-
stezky a ještě letos má být napoje-
na na soustavu cyklostezek v okolí 
řeky Odry.
Stavba hráze přišla na více než 58 mi-
lionů korun. Náklady hradilo Minis- 
terstvo financí v rámci Programu re-
vitalizace Moravskoslezského kraje.

/red/

Protipovodňová hráz v Koblově-Žabníku je dokončena

NA HRÁZI. Starostka Barbora Jelonková spolu s primátorem Tomášem  
Macurou a dalšími hosty při zprovoznění hráze v pátek 19. června.

HRÁZ A TECHNOLOGIE. Spolu s hrází vznikla i přečerpávací stanice, která 
má odvádět vody z Žabníku do Odry. FOTO/JAN KRÁL
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Parkování u ZOO.  
Po stížnostech poděkování

Paní J. K. z Nové Osady napsala 
v měsíci květnu stížnost na to, jak 
návštěvníci zoo parkují v jejím nej-
bližším okolí, zejména v ulici Kep-
kově a v ulici Stromovka: 
„Mám devítileté dítě a mám ho dr-
žet doma, protože jsou u nás nájez-
dy a pak si nemá kde hrát, aby ná-
hodou někomu nepoškodil auto?“
Mezitím městský obvod učinil 
opatření – v nejpostiženějších uli-
cích byly rozmístěny dopravní 
značky zakazující vjezd a průjezd 
kritickými místy.
Další email od paní J. K. již byl  
v jiném tónu: „Chtěli bychom moc 
poděkovat za opatření, které jste 
udělali na naší ulici – zákaz vjezdu. 
Konečně po několika letech se nám 
lépe dýchá a naše děti nemusíme 
neustále napomínat, že jede auto.“

Vyjádření starostky obvodu: 
Vážení občané, bytostně vnímáme 
nepříjemnou situaci týkající se do-
pravy, vzniklou v souvislosti s re-
konstrukcí parkoviště u ZOO. Přes-
to že jde o akci statutárního města 

Ostrava, o akci sice potřebnou, ale 
ne námi – městským obvodem – až 
tak ovlivnitelnou, především co se 
načasování její realizace týče, sna-
žíme se dopad této akce na dopravu 
kolem ZOO zmírnit. 
Vím, že je to pro občany bydlící 
v této lokalitě zátěž, proto jsme 
v rámci našich možností učinili 
opatření, která by vám měla po-
moci překlenout tuto nepříjemnou 
situaci. Umístili jsme zákazové 
značky na naše komunikace, zvý-
šili počty policistů, kteří nejen že 
usměrňují parkování návštěvníků 
ZOO, ale zároveň pomocí připra-
vených mapek ukazují, kde mohou 
návštěvníci ZOO svá vozidla za-
parkovat. 
I přes tato opatření se stává, že ná-
vštěvníci ZOO své vozidlo zapar-
kují na místo k tomuto nevhodné 
a vás obtěžující. V tomto případě, 
prosím, kontaktujte přítomné poli-
cisty, kteří se budou snažit o nápra-
vu situace. 
Velmi vám děkujeme za vaši tr-
pělivost, přejeme příjemné prožití 
letních dnů.

Za vedení MOb 
starostka MVDr. Barbora Jelonková

Projekt otevřená hřiště

Plán městského obvodu na otevření 
dětských hřišť mateřských škol ve-
řejnosti vyvolává také nesouhlasná 
stanoviska.
„V Muglinově mi tento nápad 
připadá zbytečný a nekoncepční 
vzhledem k tomu, že se tam vloni 
otevřela nová hřiště uprostřed síd-
liště, kde je to pro děti dostupné. 
Na MŠ Komerční navíc kultivova-
li zeleň, aby mohly děti pozorovat, 
jak všechno roste. Jsem skeptická, 
zda by měly co pozorovat, pokud se 
hřiště otevře pro veřejnost,“ píše 
paní R.G. ze Slezské Ostravy.

Vyjádření místostarosty obvodu:
Program otevřená hřiště již zdárně 
funguje na základních školách, kdy 
náklady spojené s osobou správce 
hradí v plné výši město. Plán je 
otevřít hřišťata u MŠ ve stejném 
režimu, pouze však jen pro děti  
v doprovodu rodičů. Chceme 
umožnit rodičům hrát si s vlastními 
dětmi na hřištích v místě bydliště. 
Do všech MŠ jsme nechali umís-
tit schránky pro rodiče, abychom 
znali jejich názory. Pokud nebudou 
chtít hřiště otevřít, bude to jejich 
rozhodnutí. Vše bylo předem pro-
jednáno s ředitelkami školek. Byly 
požádány, aby vytipovaly lokality  
a možné správce. Je na ředitelkách 
a zájmu rodičů, ve kterých lokali-
tách bude tento program zahájen. 
Čas ukáže jeho životaschopnost.

 Ing. Roman Goryczka, místostarosta

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky  
uvítáme na emailové  
adrese:  
ismidakova@slezska.cz 
Do příštích čísel chystáme 
články s využitím názorů  
místních obyvatel. 

V našem obvodu mi byla svěře-
na oblast technické správy budov  
a oblast technické správy komuni-
kací, zeleně a hřbitovů.
Komunální služby jsou rozsáh-
lý pojem, pod kterým se skrývá 
hodně nikdy nekončící práce. Ať 
už hovořím o zimní údržbě komu-
nikací a chodníků, čištění, údržbě 
zeleně či úklidu odpadků, jedná 
se o stále se opakující práce, které 
zajišťujeme prostřednictvím firem 
či vlastními zaměstnanci (dělníky 
čištění města). Právě tito dělníci 
jsou převážně nezaměstnaní obča-
né evidováni na úřadu práce, kteří 
se na základě smlouvy s úřadem 
práce, stávají na dobu určitou max. 
1 roku našimi zaměstnanci. Rov-
něž úřad práce hradí jejich mzdové 
náklady. 
Velkým problémem městského 
obvodu jsou neustále nově vzni-
kající černé skládky. K jejich úkli-
du, který zajišťují již zmiňovaní 
dělníci čištění města, se používají 
velkoobjemové kontejnery, které 
zdarma poskytuje obvodům město 
Ostrava. Možná jste však informo-
váni, že kvótu těchto kontejnerů 
město Ostrava všem městským 
obvodům snížilo a je tudíž možné, 
že nebudeme moci vám, občanům, 
na podzim kontejnery umístit do 
všech lokalit.
Jsem si vědom, že v našem měst-
ském obvodu jsou oblasti, kde ješ-
tě stále není vybudována odpadní 
kanalizace se zaústěním na ČOV. 
I když výstavbu těchto kanalizací 
zajišťuje město, popř. OVaK a jsou 
hrazeny převážně z dotačních titulů 
vyšších rozpočtů, hledáme zdro-
je financování, ze kterých by bylo 
možno uhradit celkové rekonstruk-
ce vozovek a chodníků dotčených 
právě při stavbě kanalizací.
V neposlední řadě bych se rád zmí-
nil o hřbitovech. Městský obvod 
vlastní 6 hřbitovů, z toho ústřední 

hřbitov patří mezi největší v re-
publice. Snažíme se o tato místa 
posledního odpočinku pečovat zod-
povědně a snad se nám to i daří.  
V letošním roce byly na ústředním 
hřbitově opraveny některé chodní-
ky, probíhají práce na opravě části 
oplocení, podařilo se nám zajistit  
z fondu životního prostředí měs-
ta finanční prostředky na postřik 
škůdce thujových porostů a fond 
Nadace OKD nám poskytl finanč-
ní příspěvek na opravu hrobů hor-
nických stávek. Před vstupem na 
ústřední hřbitov se nachází umělec-
ká díla, jejichž restaurování právě 
připravujeme. V této souvislosti 
jednáme s jejich autory.
V současné době probíhají v na-
šem obvodu dopravní stavby, které 
po svém ukončení ovlivní dopravu  
v celém městě. Mám na mysli vý-
stavbu terminálu Hranečník a na-
vazující prodloužení trolejbusové 
trati po ul. Těšínské. Spolupracu-
jeme s jejich investory a společně 
se snažíme řešit problémy, které se 
při realizaci vyskytly. Připravena  
k zahájení je, z mého hlediska nej-
důležitější investiční akce, která 
zvýší bezpečnost silničního provo-
zu v našem obvodu – okružní kři-
žovatka u Dolu P. Bezruč. Po dobu 
její výstavby (cca 4 měsíce) vznik-
ne složitější dopravní situace, kdy 
budou stanoveny objížďky a ome-
zena městská hromadná doprava. 
Proto bych vás chtěl touto cestou 
požádat o trpělivost a shovívavost. 
Odměnou nám bude bezpečnější 
provoz touto křižovatkou.
Se zástupci města řešíme další 
dlouhodobý problém, a to parko-
vání návštěvníků ZOO. Bydlící 
občané v lokalitě Nové Osady již 
nějaké změny k lepšímu vnímají, 
ale přesto máme připraven návrh 
na zvýšení počtu parkovacích míst 
v této lokalitě.
Soustavně také opravujeme a re-
konstruujeme rozsáhlý bytový fond 
obvodu Slezská Ostrava. Volné 
byty následně předáváme majetko-
vé správě k obsazení novými ná-
jemníky. V současné době opravu-
jeme také byty v DPS Hladnovská. 
I do těch se již brzy budou moci 
nastěhovat noví uživatelé.
Vážení občané, uvedl jsem vám jen 
některé záležitosti, které v součas-
né době řešíme, ale věřím, že příště 
vás budu moci informovat o dalších 
úkolech, které se nám podaří úspěš-
ně vyřešit.
Přeji všem občanům Slezské Ostra-
vy krásné léto a prázdniny.

Rudolf Ficek, místostarosta
rficek@slezska.cz

Slovo místostarosty

Hospodářská konference nazvaná 
Perspektivy hospodářské a obchodní 
spolupráce České, Polské a Sloven-
ské republiky se konala 17. června  
v budově Nové radnice. 
Mezi účastníky tohoto mezinárodní-
ho setkání vrcholných politiků a re-
prezentantů tří zemí byl i místosta-

rosta Slezské Ostravy Ing. Roman 
Goryczka. 
Účastníci konference se kromě 
obecných hospodářských otázek 
zabývali také perspektivními obory, 
investičními možnostmi a také otáz-
kami mezinárodní bezpečnosti ve 
střední a východní Evropě. Na řadu 

přišla také věda, výzkum a inovace 
v praxi. 
Konferenci zahájil Doc. Ing Jiří 
Cienciala, CSc. – předseda předsta-
venstva Česko-polské obchodní ko-
mory a vládní zmocněnec pro Mo-
ravskoslezský a Ústecký kraj. 

/red/

Hospodářská konference

Dne 1. června oslavila v Domě pro 
seniory Kamenec 102. narozeniny 
paní Antonie Adamčíková. Gratu-
lovat jí byl k výročí místostarosta 
Slezské Ostravy Mario Lyčka. Po-
přál oslavenkyni mnoho spokoje-
nosti a především zdraví. Jménem 
městského obvodu předal paní 
Adamčíkové květiny a velký dár-
kový koš.
Paní Adamčíková se narodila na 
Moravě, v malém městečku Krun-
víř jako Antonie Ostřišková. Dlou-
há léta pracovala v Městské ne-

mocnici v Ostravě Fifejdách. Byla 
skladnicí, evidovala zdravotnický 
materiál. Paní Adamčíková je v Do-
mově pro seniory Kamenec Ostrava 
od července roku 2011 a i přes svůj 
vysoký věk není nejstarší obyvatel-
kou domova. Jak připomněl ředitel 
Domova pro seniory Kamenec Ing. 
Juraj Chomič, který se rovněž za-
pojil mezi gratulanty, tou nejstarší 
obyvatelkou domova je Marie Fili-
pská, která loni v říjnu oslavila 103. 
narozeniny. 

/red/

Dne 31. května pořádala Kultura pro 
Slezskou Ostravu, z.s. tradiční Dětské 
odpoledne. Děkujeme touto cestou 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
za finanční podporu, Revírní bratrské 
pokladně za spoustu dárečků pro děti. 
Program byl úžasný, atmosféra skvě-
lá. Za vše mluví radostné dětské tvá-
ře a spokojenost všech zúčastněných. 
Těšíme se na příští ročník. 

Členové KPSO

102. narozeniny

Proběhlo tradiční Dětské odpoledne

U ZOO. Městská policie a nové dopravní značení v ulicích v blízkosti ZOO. 
FOTO/JAN KRÁL

DĚTSKÉ ODPOLEDNE. Sdružení Kultura pro Slezskou Ostravu připravilo pro děti tradiční akci. FOTO/JIŘÍ VANĚK
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Tehdy jsem navrhl a výtvarně zpra-
coval nové podnikové logo, které je 
dnes k vidění mezi sponzory Baníku 
na ostravských Bazalech.

Na co potřebovaly opraváren-
ské dílny oddělení propagace?
Dělalo se tam všechno možné. Měli 
jsme i vlastní tiskárnu. Kromě růz-
ných tiskopisů jsme vydávali kalen-
dáře nebo dokonce zájezdové katalo-
gy. Tisklo se ještě pomocí kovolisů, 
dnes už jsou úplně jiné technologie. 
Byla to velmi zajímavá práce. A do-
konce jsme vydávali i vlastní časo-
pis – jmenoval se Nárazník.

Pokud vím, nepublikoval jste 
zdaleka jen v Nárazníku.
To vůbec ne. Někdy od roku 1967 
jsem publikoval v nejrůznějších os-
travských periodicích. Díky mému 
přátelství s Josefem Dobešem jsem 
důkladně poznal tehdejší ostravskou 
výtvarnou scénu – Šrámka, Kristina, 
Obšila a další. Mé články o výtvarném 
umění vycházely v Ostravském kul-
turním zpravodaji, v Trampu, v Os-
travském večerníku, spolupracoval 
jsem s Československým rozhlasem.

To vše o výtvarném umění?
Připravoval jsem různé seriály, včet-
ně turistických. Vycházely mi na po-
kračování seriály Putování po Osob-
lažsku, Putování po Hlučínsku. Psal 

jsem o osudech nejrůznějších obra-
zů… V rozhlase jsem měl několika-
dílný seriál o sběratelích. Účinkoval 
v něm například Stanislav Šárský. 
Dodnes mám pořad doma na mag-
netofonových páscích nahraný. Bo-
hužel, můj magnetofon Sonet Duo 
už dlouho nefunguje, takže jsem ty 
pásky už přes třicet let neslyšel…

Dnes jste tedy kmenovým 
autorem Slezskoostravských 
novin. Máte na své písemné 
a obrazové exkurze do histo-
rie nějaké ohlasy?
Většinou od známých. Když si jim 
občas stěžuji, že už jsem unavený 
a že všeho nechám, oponují mi, že 
to mohu udělat jedině za podmínky, 
až si vychovám nějakého nástupce. 
Ale hodně lidí mi říká, jak si díky 
mým fotografiím a textům oživují 
paměť. Vzpomenou si místa a udá-
losti, které znali, jen už na ně dávno 
zapomněli. Myslím si ale, že vý-
znam by mohla mít má práce i pro 
mladé. Mohla by být zprávou, že 
místo, ve kterém kde žijí, není jen 
nějakým obyčejným kusem země. 
Slezská má bohatou historii. Kolik 
jen zde bylo šachet, vždyť v pade-
sátých letech tady žilo 50 tisíc lidí. 
Dnes jich není ani 20 tisíc. To je ješ-
tě méně, než v roce 1919. Jenom na 
Zámostí žilo 6 tisíc lidí. To už si snad 
dneska ani nikdo neumí představit. 

/jk/

Krádež nafty
Dne 10. května po jedenácté ho-
dině dopolední spatřila hlídka 
městské policie při výkonu služby 
v Ostravě-Kunčičkách poblíž are-
álu soukromé firmy vyběhnout dvě 
osoby směrem do blízkého lesíku. 
Při kontrole místa spatřili strážníci 
v příkopu stát 8 plastových kany-
strů naplněných naftou. V přileh-
lém lesíku pak strážníci našli další 
4 kanystry plné nafty. Celkem se 
jednalo o 240 litrů nafty. Opodál 
stálo zaparkované osobní motoro-
vé vozidlo tovární značky Volks-
wagen. Ve vozidle na místě řidiče 
seděl muž (21 let). Ten strážníkům 
tvrdil, že má problém se svým 
autem, které nemůže nastartovat. 
O kanystrech s naftou údajně nic 
nevěděl a ani nic podezřelého ne-
viděl. Strážníci mu však neuvěřili 
a přivolali na místo Policii ČR, 
která si událost převzala k dalšímu 
šetření. 

Chlapci popsali zastávku
Dne 7. června přistihli strážníci 
městské policie dvě nezletilé děti, 
které popsaly fixem přístřešek za-
stávky MHD v Ostravě-Muglinově. 
Dva malující chlapce uviděl svě-
dek, který kontaktoval městskou 
policii. Strážníci pak na místě 
dopadli oba malé „výtvarníky“. 
Černým fixem vytvořili na stěnách 
přístřešku zastávky několik obraz-
ců a nápisů. Oba chlapce strážníci 
předali přivolaným policistům.

Dětské dopravní hřiště na ul. Ore-
bitské v Ostravě-Přívoze je otevře-
no také o prázdninách denně 10–17 
hod., s přestávkou od 13 do 14. hod. 
Zábavné akce se zde konají v nedě-
li 5. července a ve čtvrtek 20. srpna 
vždy 10–13 hod. a 14–16.30 hod.

Mezinárodní setkání jízdních 
policií se koná 29. srpna v zadní 
části Komenského sadů v Morav-
ské Ostravě od 12.30 hod.

Městská policie Ostrava

NEJSTARŠÍ. Setkání rodáků a přátel Hrušova se zúčastnil také Lubomír Kus, 
který letos oslavil 89. narozeniny. FOTO/JAN KRÁL

Na tři stovky rodáků a obyva-
tel kdysi výstavní čtvrti Hrušov 
se sešlo v sobotu 30. května 
v Kulturním domě v Petřkovi-
cích. Šlo o jubilejní desáté se-
tkání pamětníků, kdy první se 
konalo již v roce 1988. 

Účastníky celodenního setkání ro-
dáků a přátel Hrušova pozdravili 
také starostka obvodu MVDr. Bar-
bora Jelonková a místostarosta Ma-
rio Lyčka.
„Chci s vámi pobýt na vašem vel-
kolepém setkání,“ řekla přítomným 
starostka. Zvlášť pozdravila nej-
staršího účastníka srazu, kterým byl 
devětaosmdesátiletý Lubomír Kus. 
„V Hrušově jsem se narodil, měl 
jsem zde spoustu přátel. Stál jsem 
u zrodu Hrušovských novin, které 
v Hrušově vycházely,“ vzpomínal 
Lubomír Kus na své mládí. „Celé 
ty roky jsem pracoval v tiskárně, 
tiskli jsme brožury o Hrušovu, Hru-
šov také patřil ke známým sídlům 
tělovýchovných jednot,“ připomněl 
ještě Lubomír Kus, který nyní tráví 
penzi v Trojanovicích v Beskydech.
Nostalgicky na dávný Hrušov vzpo-
mínali i ostatní rodáci: „Celá moje 
rodina pochází z Hrušova. Žilo se 
nám výborně, působily zde dva fot-
balové kluby, úžasný veslařský od-
díl, nechybělo koupaliště ani kino,“ 
vypočítával přednosti někdejšího 
Hrušova rodák Josef Noga. 
Neúnavnými organizátory setkání 
rodáků a přátel Hrušova jsou man-
želé Zdeňka a Zdeněk Dudkovi 

z Muglinova, zakladatelé občanské-
ho sdružení Senioři Hrušov.
„Na organizaci setkání jsme začali 
pracovat už loni v říjnu,“ svěřili se 
manželé.  Dudkovi museli objednat 
velký sál petřkovického kulturního 
domu, obeslali 500 pozvánek, za-
řídili vydání pamětního listu i ka-
lendáře účastníkům, propagaci, in-
formační panely o Hrušovu v sále 
a mnohé další.
„Panuje tady skvělá atmosféra, líbí 
se mi, jak se všichni baví. Od inže-
nýrů po havíře v důchodu,“ konsta-
toval spokojeně Zdeněk Dudek.
„Je to vzácnost, lidé tady mají velké 
srdce, přijíždějí na setkání z celé re-
publiky,“ ocenila přítomné starostka 
Jelonková. „Samozřejmě, že nás 
mrzí, jak nyní Hrušov vypadá, dlou-

ho se v rámci města jedná o prů-
myslové zóně, která má v Hrušově 
vzniknout. Věřím, že najdeme cestu, 
jak Hrušov oživit, je to místní část, 
která si zaslouží naši pozornost,“ 
uvedla.
Místostarosta Lyčka připomenul, že 
Slezská Ostrava nemá v současné 
době zařízení, kde by se tak velké 
setkání mohlo konat. „Doufám, že 
nám vyjdou plány s rekonstrukcí 
kulturního domu v Muglinově tak, 
aby se taková skvělá akce mohla 
konat brzy v našem obvodu,“ pro-
hlásil.
Setkání se konají každý třetí rok, 
to letošní podpořil městský obvod 
Slezská Ostrava a také statutární 
město Ostrava.

/jk/

Desáté setkání rodáků a přátel Hrušova

V sobotu 30. května se konalo ve 
slezskoostravské radnici vítání no-
vých občánků Slezské Ostravy. 
Během jednoho dne se konal obřad 
hned třikrát, tentokrát byl o vítání 
mimořádný zájem. „Pozvali jsme 
rodiče 46 dětí, pozvání přijali a při-
šli rodiče 25 dětí,“ uvedla Pavlína 
Volná, referent agendy matriky.
Přivítáni byli noví občánci Slezské 
Ostravy, kteří se narodili mezi led-
nem a březnem 2015. Další vítání 
občánků se ve slezskoostravské rad-
nici uskuteční v měsíci říjnu.

/jk/

Děti přivítány ve slezskoostravské radnici

Dvacet nových ptačích budek 
rozmístila během měsíce květ-
na v sadu Maxima Gorkého 
v Kunčičkách slezskoostravská  
zastupitelka Iveta Frančíková.

„Rozmístění budek jsme schválili 
nejprve v komisi životního prostře-
dí, budky a jejich instalaci uhradil 
městský obvod Slezská Ostrava,“ 
říká Frančíková, která je obyvatel-
kou Kunčiček a není jí lhostejné,  
v jakém stavu se park nachází. „Vě-
řím, že do podzimu se v nových 
budkách uhnízdí ptáci jako sýkor-
ky, špačci, brhlíci nebo kosi,“ po-
kračuje Frančíková. Deset větších 
budek je určeno větším ptákům, 
deset menších naopak pro menší 
druhy. 
Sad Maxima Gorkého je svým způ-
sobem významnou historickou loka-
litou. Právě v těchto místech vznikla 
v říjnu 1951 na podnět horníka Bo-
humila Vítka zoologická zahrada, 

jejímž nejcennějším zvířetem byl 
indický slon Pepík. V roce 1960 
byla ZOO z Kunčiček přestěhována 
do současného areálu ve slezskoost-
ravské Stromovce.
„Park je to moc hezký, je kusem 
pěkné přírody,“ říká o sadu Maxima 
Gorkého Iveta Frančíková.
 „Ještě krásnější by ale park byl, 
kdyby v něm někteří lidé nepáli-
li kabely, neodhazovali odpadky 
a nekáceli stromy na topení,“ litu-
je přístupu části veřejnosti k zeleni 
v Kunčičkách Frančíková.

/red/

20 nových ptačích budek v Kunčičkách

VÍTÁNÍ. Občánci a jejich rodiče ve slezskoostravské radnici. FOTO/JAN KRÁL

KONTROLA. Iveta Frančíková prohlíží nové budky. FOTO/JAN KRÁL

Na cvičišti ZKO Ostrava Muglinov 
se v sobotu třicátého května kona-
la soutěž O pohár starostky Slezské 
Ostravy 2015.
Jedna z disciplín byla věnována dě-
tem a mládeži v rámci Mezinárodní-
ho dne dětí. Prověřovalo se psovod-
ské umění i šikovnost pejsků. Porotu 
tvořili radní obvodu Slezská Ostrava 
Ivana Šmidáková a Petr Svačinka. 
Soutěžilo patnáct mladých psovodů 
v dětské kategorii a šest psovodů 
v kategorii dospělých. Vítězkou dět-
ské kategorie se stala Veronika Mit-
rusová se psem Míšou. 
„Malí kynologové jsou úžasní. Jedná 

se o sport, který jde napříč generace-
mi, děti mají své miláčky na soutěž 
mimořádně dobře připravené,“ řekla 
starostka MVDr. Barbora Jelonková. 
Více foto na www.slezska.cz

/jk/

Kynologové soutěžili  
O pohár starostky

DĚTI A PSI. Malí kynologové v Hru-
šově. FOTO/JAN KRÁL
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Zprávičky ze škol

Máte taky pocit, že se na 
Slezské skoro nic neděje? 
Ne že by tady nebylo vůbec 
žádné vyžití, například ZOO 
i Slezskoostravský hrad se 
v posledních letech mohou 
pochlubit zvyšujícím se zá-
jmem návštěvníků. Chtělo by 
to tady ale oživit, podpořit 
místní komunity, dát lidem 
příležitost užít si dostupnou 
zábavu s celou rodinou.

Takovými myšlenkami jsme se 
zabývaly také my – dvě mámy ze 
Slezské. Rozhodly jsme se zde žít 
se svými rodinami a vychovávat své 
děti, líbí se nám tady z mnoha dů-
vodů, ale přesto chceme víc. Rády 
bychom využily potenciálu Slezské. 
Chceme, aby místní prostředí bylo 
pro nás i naše děti přívětivé, bezpeč-

né, ale aby to tady žilo. Daly jsme 
tedy síly i nápady, zkušenosti a svůj 
volný čas dohromady s vizí, že pro 
to chceme také něco aktivně udělat! 
Podařilo se nám získat podporu 
pro naše první dva projekty a právě 
pracujeme na jejich realizaci.

Slezská žije pro děti
V rámci tohoto projektu jsme se 
rozhodly uspořádat v různých lo- 
kalitách Slezské Ostravy akce pro 
děti a jejich rodiny – sportovní 
odpoledne, opékání špekáčků, 
návštěvu ZOO spojenou s krme-
ním zvířat atd. Jde nám o podporu 
rodin, které chtějí v prostředí 
Slezské aktivně a společně trávit 
svůj čas. Víme ale také, že jsou 
děti, kterým právě tyto pro mnohé 
běžné a příjemné činnosti nikdo 
nenabídne. Do těchto akcí tedy 

budou zapojeny i děti ohrožené 
sociálním vyloučením, kterým 
se budou kvalifikovaně věnovat 
odborníci z Rodinného  
a komunitního centra Chaloupka. 
Tyto akce jsou určeny a dostupné 
všem dětem bez rozdílu. 

Nejbližší akcí, kterou připravujeme 
je Sportovní odpoledne na hřišti 
v areálu ZŠ Pěší, které proběhne 
28. 8. 2015 od 15 do 18 hodin. 
Přijďte se svými dětmi, pro které 
budou připraveny soutěže, úkoly  
a také odměny. Sportovní disciplí-
ny jsou rozděleny podle věku dětí 
mezi 3 – 15 lety do 3 kategorií. 
Nedočkaví prvňáčci už navíc mo-
hou absolvovat svou první školní 
akci a lépe se seznámit s místním 
prostředím. O konkrétních termí-
nech dalších akcí se dovíte  

v následujících vydáních SON.

Valíme se Slezskou
Tato zážitková soutěžní hra je 
zaměřena na teenagery od 15 let  
a dospělé. Soutěžní dvojice budou 
na Slezské podle instrukcí hledat 
vybrané lokality – stanoviště, na 
kterých budou plnit různorodé 
úkoly. Úkoly jsou nastaveny tak, 
aby byly pestré, akční a splnitelné, 
celá hra je velmi zábavná i poučná, 
významnou roli zde hrají náhoda  
a moment překvapení. A pozor, 
stačí splnit 9 z 10!

Celá akce je však pro úplně všechny 
bez rozdílu věku, každý se zde může 
výborně pobavit a proto Vás srdečně 
zveme na 19.9.2015 do areálu 
před Gymnáziem Hladnov, které 
se bude na organizaci soutěže i do-

provodného programu také podílet. 
Můžete se těšit na bohatý program, 
který zajistí převážně místní orga-
nizace – MŠ, ZŠ, gymnázium, ZUŠ 
i další. Cílem této akce je totiž také 
podpora a propagace místních orga-
nizací. Velký prostor pro vyžití zde 
bude připraven pro děti, bude tady 
totiž současně probíhat jedna z akcí 
projektu „Slezská žije pro děti“.

Více podrobností najdete na www.
tricomunity.org (informace o akcích  
na Slezské) a www.valimese.cz 
(informace o předchozích roční-
cích), kde také zájemci o soutěž 
získají veškeré informace o pravi-
dlech a přihlašování. Srdečně Vás 
na obě akce zveme. Přijďte si užít 
skvělou zábavu a pomozte nám 
oživit Slezskou!

Martina Schneiderová a Edita Kozinová

Valíme se Slezskou aneb Slezská žije (nejen) pro děti

Spousta neustále aktualizovaných 
článků ve fotogalerii na našich 
webových stránkách dokazuje, 
že žáci ZŠ Bohumínská ve Slez-
ské Ostravě jsou aktivní, vynikají 
v řadě dovedností, pomáhají, účast-
ní se mnoha školních akcí, některé 
si i sami organizuji a daří se jim 
reprezentovat školu na soutěžích 
a olympiádách. Velmi nás těší, že si 
činnosti a úspěchů našich žáků váží 
i statutární město Ostrava, které je 
zařadilo mezi oceněné žákovské 
osobnosti a žákovské kolektivy za 
rok 2015. 
Ve velké konkurenci všech ostrav-
ských základních škol a víceletých 
gymnázií jsme získali ocenění ve 
dvou kategoriích. V kategorii žá-
kovské osobnosti druhého stupně 
získal uznání Jakub Dobeš z 8. tří-
dy, který je výborným hokejistou – 
brankářem HC Vítkovice Steel. 
V kategorii žákovských kolektivů, 
kde byly za celou Ostravu oceněny 

čtyři skupiny studentů, zabodoval 
devítičlenný žákovský parlament 
naší školy ve složení: Daniella 
Sanders, Klára Skibová, Zuza-
na Poběžalová, Václav Paťorek, 
Alexandra Lakomá, Veronika Jare-
šová, Denisa Balcárková, Michaela 

Talašová a Lukáš Bochnia. Žákov-
ský parlament byl oceněn zejména 
za aktivitu, se kterou se zapojuje do 
akcí školy.
Ocenění se konalo 15. června v Di-
vadle loutek Ostrava. 

Mgr. Liana Svobodová, ZŠ Bohumínská

Ceny města pro žákovské 
osobnosti a školní kolektivy

ZŠ BOHUMÍNSKÁ

Dne 1. června se v MŠ Komerční 
slavilo. Oslava Dne dětí započala 
již v dopoledních hodinách, kdy ob-
čanské sdružení Mláďata dětem za-
jistilo a financovalo jízdu po školní 
zahradě na poníkovi pod dohledem 
zkušených instruktorek. A co na po-
níka říkaly děti?
 „Poník nejdřív chodil nahoře tam, 
kde je písek, a pak chodil po trávě 
a vozil děti dole až k vrátkám. “
„Poník byl super. Přijede zase?“
„Paní trenérky nám řekly, jak se 
máme k poníkovi chovat a mohli 
jsme ho i hladit a jezdit na něm, to 
se mi líbilo.“
Slavnost na školní zahradě pokra-
čovala i odpoledne za účasti rodin 
dětí. Počasí nám přálo a pro děti byl 
od 15 h nachystán pestrý program 
v indiánském stylu včetně občerst-
vení pro všechny účastníky akce. 

Oslavy Dne dětí v MŠ Komerční 
by se nemohly uskutečnit bez obě-
tavého nasazení všech učitelek MŠ, 
studentek Pedagogické fakulty Ost-
ravské univerzity a finanční podpo-

ry občanského sdružení Mláďata. 
Všem zúčastněným touto cestou 
moc děkujeme. 

Občanské sdružení Mláďata

V MŠ Komerční se slavilo –  
školní zahradu obsadili indiáni

MŠ KOMERČNÍ

Dne 1. června proběhl náš tradiční 
dětský den na Landeku. Zábavné 
dopoledne se uskutečnilo v areálu 
Hornického muzea, kam se většina 
dětí už zkušeně dopravila na ko-
lech. Doprovod jim jako obvykle 
dělali policisté, kteří dohlíželi na 
hladký průběh cesty a především 
na menší cyklisty. 
Počasí se nám na rozdíl od minu-
lého roku náramně vydařilo. Celé 
dopoledne dětem svítilo sluníčko. 
Proto si všechny disciplíny mohly 
na sto procent užít. 
Jednotlivá družstva plnila nejrůz-
nější sportovní disciplíny. Týmy 
prvního stupně si během dne za-
dováděly na koloběžkách, vy-
zkoušely si chůzi na chůdách či 
netradiční přehazovanou. Hráči 
druhého stupně změřili své síly 
ve fotbalových či basketbalových 
dovednostech, při střelbě z luku 
nebo při přeskocích přes švihadlo. 
Všichni si také zahráli náš milo-
vaný korfbal. Základy sebeobrany 
děti vyučoval náš dobře známý Ja-
kub Debrecenyi z oddílu Hakuba. 
Účelem aktivit bylo především to, 

aby se kamarádi společně pobavi-
li. Celé dopoledne se neslo v du-
chu jedné z našich závodivých 
disciplín „Člověče, nezlob se!“ To 
bylo heslem našeho dopoledne, 
kde neměl být vítěz ani poražený, 
pouze radost ze společně stráve-
ných chvil. 
Po splnění všech úkolů dostali žáci 
za odměnu své vlastní originální 
tričko s logem naší školy a občers-
tvení na doplnění energie. 
Tímto děkujeme statutárnímu měs-
tu Ostravě za finanční podporu, 
díky které mohl sportovní den na 
Landeku 2015 proběhnout.

Mgr. Kateřina Niessnerová,  
ZŠ Chrustova

Landek, korfbal 
a zábava v létě 

ZŠ CHRUSTOVA

Dne 16. 6. proběhlo v MŠ Keramická 
„Slavnostní rozloučení se školáky“. 
Sedm dětí zdárně prošlo zábavnou 
testovací zkouškou, při níž ukázaly 
ostatním, že již vše potřebné k nástu-
pu do ZŠ ovládají a znají. V upomín-

ku na MŠ si děti odnášely domů krás-
nou pohádkovou knihu s věnováním 
všech zaměstnanců školky. Na závěr 
si všichni zazpívali oblíbenou hymnu 
„Keramická školička“. 

Kolektiv MŠ Keramická

Rozloučení MŠ KERAMICKÁ

DEN DĚTÍ. Indiáni obsadili mateřskou školu. FOTO/ARCHIV

PARLAMENT. Ocenění žáci ZŠ Bohumínská. FOTO/ARCHIV

LOUČENÍ. S budoucími školáky se loučili také v MŠ Komerční. FOTO/ARCHIV

VZHŮRU NA LANDEK. ZŠ Chrustova  
vyráží na výlet. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Výstava 
umělecké skupiny Złota Linia 
byla zahájena v pátek 5. červ-
na ve Slezskoostravské galerii.

K vidění jsou kresby, malba, grafi-
ka, keramika, fotografie, dřevořez-
by či prosvětlené instalace ze skla 
a kovu. Autoři těchto děl pocházejí 
převážně z Polska, ale také z Ukra-
jiny, Norska, Švýcarska, Německa  
a České republiky.
Výstavu slavnostně zahájili generální 
konzulka Polské republiky v Ostravě 

Anna Olszewska a místostarosta Slez-
ské Ostravy Ing. Roman Goryczka.
„Złota Linia svou rozmanitostí pa-
tří mezi nejoriginálnější umělecká 
sdružení, nejen pokud jde o bohat-
ství rozvíjených forem uměleckého 
vyjádření. Jde o svéráznou skupinu 
lidí, které spojuje opravdový tvůrčí 
zápal a především skutečné pouto 
přátelství i vzájemné duchovní blíz-
kosti, překračující všechny hranice,“ 
konstatovala konzulka Olszewska.
Místostarosta Goryczka připomenul, 
že Slezskoostravská galerie je po-
dobným projektům vždy otevřena. 
„Je nám ctí poskytnout prostory ta-
kovéto výstavě,“ uvedl.
Umělci zabývající se různými obory 
umění, pocházející z různých kultur-
ních prostředí i různých koutů země, 
se potkali v roce 2008 na interne-
tovém portálu GoldenLine. V roce 

2009 uspořádali první společnou 
výstavu ve městě Mszana Dolna. Od 
té doby do dnešního dne uspořádali 
17 úspěšných výstav v celém Polsku  
a svá díla na nich představilo více 
než 70 umělců. 
„Výjimečný charakter skupiny Złota 
Linia spočívá v tom, že představuje 
širokou škálu forem umělecké výpo-
vědi: hudbu, tanec, sochařství, kera-
miku, instalace, poezii, malířství, gra-
fiku i paradivadelní formy. Výstava 
v Ostravě je první výstavou skupiny 
Złota Linia v zahraniční,“ konstatoval 
jeden ze zakladatelů skupiny, karika-
turista a malíř Andreas A. Malecki.
Výstava Złota Linia potrvá ve Slez-
skoostravské galerii do 31. července. 
Více fotografií na www.slezska.cz
V měsíci srpnu je Slezskoostravská 
galerie uzavřena.

/red/

Slezskoostravská galerie se v sobo-
tu 13. června zapojila do projektu 
Ostravská muzejní noc. Návštěvníci 
galerie se stali svědky hudební per-
formance, která, podle jejích tvůrců, 
byla světovou premiérou nového hu-
debního formátu, totiž hudební kari-
katury.  Třemi hlavními aktéry byli 
ostravský výtvarník a pedagog Doc. 
Mgr. Jiří Surůvka, jeho pes Emil  
a také hudebník Mgr. Jan Gajdica. „Já 
mám na starost verbální stránku, Jan 
Gajdica hudební a Emil rytmickou,“ 

oznamoval příchozím Jiří Surůvka.  
Návštěvníci byli usazování na židli, 
Jiří Surůvka popisoval jejich vizáž, 
Jan Gajdica hrál a Emil rytmicky ště-
kal. Zvukový portrét své osobnosti 
si mohli příchozí zaznamenat na své 
mobilní telefony. „Napodobujeme 
tak umělce na Karlově mostě, kteří 
malují portréty do dvou minut,“ žer-
toval Surůvka. Do Ostravské muzej-
ní noci se letos zapojil rekordní počet 
sedmatřiceti ostravských institucí. 

/jk/

V rámci 70. výročí konce 2. svě-
tové války vzpomíná Ing. Miro-
slav Šmíd na první poválečné 
měsíce a roky, kdy se ve Slezské 
Ostravě zrodil kulturní soubor 
Slezskoostravská Sedmička. 

Po osvobození v souladu s Košickým 
vládním programem bylo rozhodnuto, 
že nebudou obnoveny kulturní, spor-
tovní ani společenské instituce pod 
vedením politických stran, jak byly 
známé z dob první republiky. Jako 
houby po dešti začaly vznikat mládež-
nické organizace. Ta, která vznikla ve 
Slezské Ostravě v okolí Dolu Trojice, 
byla sedmá v pořadí, a proto dostala 
do názvu číslo sedm. Dosud je v pod-
vědomí starších občanů známá jako 
„Slezskoostravská Sedmička“. Chvíli 
nesla jméno hrdiny Miloše Sýkory, ale 
tento název se neuchytil.
Dnes se zdá málo pochopitelné, že 
mladí lidé ze Slezské Ostravy doká-
zali nejen plnit své úkoly ze zaměst-
nání, ale že si dovedli ze zchátralé so-
kolovny, která připadla Dolu Trojice, 
vybudovat takový kulturní stánek, že 
jim jej záviděli široko daleko. Ně-
kteří členové Sedmičky, jako Reček, 
Věncek a jiní, byli také vynikajícími 
sportovci a tak se věnovali více spor-
tu než kultuře. Na zábavnou činnost 
v Sedmičce ale nezapomínali, neboť 
tam měli i své partnerky a děvčata.
Největší hlad, kromě tance, který byl 
po celou dobu protektorátu zakázán, 
byl po písňové kultuře. Vynikající 
práci v ní odvedli František Kulhánek, 
Láďa Zmuda, sestry Kolářovy, sestry 
Lisníkovy, Ludvík Kuska a další.
Když jsem jednou šel z práce ze 
šachty Michálka na ubytovnu, uslyšel 
jsem, že se v sokolovně zpívá. Sta-
vil jsem se tam a jejich program mne 
upoutal natolik, že mě vlastně drží 
dosud. Zpívaly se tam písně Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha na hudbu 
Jaroslava Ježka, k nimž napsal vtip-
né a parodické texty Láďa Zmuda. 
Děvčata recitovala básně Petra Be-
zruče, Jiřího Wolkera, S. K. Neuman-
na a dalších pokrokových básníků  
z meziválečné éry. Každá schůzka či 
zkouška byla pro mne svátkem. Zís-
kal jsem pro soubor i Václava Krůč-
ka, dnes už emeritního profesora  Os-
travské konzervatoře, který se mnou 
krátkou dobu pracoval v dole. Pro 

Sedmičku se stal přínosem, protože 
s námi nacvičil řadu národních a li-
dových písní, se kterými jsme slavili 
úspěchy i za hranicemi Ostravy.
Do Sedmičky mohl přijít každý, kdo 
chtěl. Když se mu tam líbilo, zůstal, 
pokud ne, odešel. Bylo samozřej-
mostí, že když se soubor zúčastnil 
soutěží v okresních či krajských ko-
lech a konečně vyhrál i ústřední kolo 
Soutěže tvořivosti mládeže, muselo 
se více dbát na docházku a sborovou 
kázeň. Jiří Masný si vybíral pro zpěv 
ty nejschopnější, ale přesto na zkouš-
ky chodili i ti, kteří se veřejných vy-
stoupení na pódiích nezúčastnili.
Po získání titulu „Kulturní pionýr 
města Ostravy“, začali naše vystou-
pení navštěvovat i tehdy významní 
divadelní herci jako Josef Kobr, Kos-
ťa Holubář, J. Ehrlich a další. Říkali 
nám: „My jsme si přišli pro motiva-
ci a je nám s vámi dobře.“ Později 
jsme s nimi vystupovali i v Českém 
rozhlase Ostrava, například v pořadu  
„V dobré notě po robotě“.
Kromě zpěvu jsme provozovali také 
amatérské divadlo, do něhož se za-
pojili i někteří rodiče našich členů.
Fantastické byly plesy a Mikulášské 
zábavy, kde aranžmá připravoval 
vynikající mladý aranžér obchodní-
ho domu Ostravica, Radek Mikula.
Naše kultura však nepřestávala mít 
kontakt s Dolem Trojice, kde někte-
ří hoši dělali v důlních provozech. 
Děvčata chodila alespoň o víkendech 
pomáhat do provozů povrchových. 
Naším havířským partnerem byla 
úderka Jaroslava Misky, nejlepšího 
havíře, kterého jsem v životě po-

znal a navrhl jako předáka v rubání  
v 7. jaklovecké sloji ve svém revíru. 
Jejich začátky byly těžké, ale s naším 
životním a kulturním posláním se 
shodovaly. Svědčí o tom i píseň, kte-
rou jsem pro ně napsal s amatérským 
skladatelem, přítelem R. Kubína, Be-
dřichem Bičištěm.

Píseň úderky

Dívá se na nás tisíce očí,
zdali padnem, či světem hnem.
Každý z nás levou rázně vykročí,
nebo je třeba šetřit každým dnem.
Čas letí vpřed, a kdo nejde kvapem,
tratí darmo, co mu život dal.
Kdo před mozoly prchá, není chlapem,
ten lásku k práci jenom lhal.

Ref.
Brigáda naše heslo razí,
nebát se zkoušet riskovat.
Každého štěstí doprovází,
s životem kdo porve se rád.
Tisíckrát svou věc prohrajem,
tisíckrát budou se smát.
|: Jen v boji, v boji vyrostem  
a dozrajem, na nás čeká mladý stát. :|

Kdo se chce skutečně zamyslet nad 
tehdejšími časy a získat pravdivý ob-
raz o tom, jak to bylo s námi, lidmi 
poznamenanými hornictvím a atmo-
sférou Ostravy, doporučuji mu opat-
řit si „Sborník písní a povídaček ze 
Slezskoostravské Sedmičky“, který 
doufám do konce tohoto roku vyjde. 
Najdete v něm písně vážné i veselé, 
ale především absolutně pravdivé. 
To pokládám za největší přednost 
připravovaného zpěvníku. 

Ing. Miroslav Šmíd

Hudební karikatura

Slezskoostravská Sedmička

Mezinárodní umělecká skupina a originální výstava

Złota Linia ve Slezskoostravské galerii

Ředitelem Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 
je již druhým rokem profesor Jan 
Hališka ze Slezské Ostravy. Festival 
Janáčkovy Hukvaldy se letos koná  
v době od 27. června do 12. července 
na Hukvaldech, ve Frýdku-Místku  
a také v Příboře.
„Festival každoročně získává na me-
zinárodním významu,“ říká ředitel 
Hališka. Festival stále častěji na-
vštěvují milovníci Janáčkovy hudby 
z USA, Austrálie nebo Japonska. 
Kromě návštěv jednotlivých koncer-
tů se také na Hukvaldech a v oko-
lí seznamují s životem skladatele 
a místního rodáka Leoše Janáčka.
Letos se pořadatelé při tvorbě pro-
gramu soustředili na mladé per-
spektivní sólisty, z nichž mnozí už 
dosáhli značných mezinárodních 

úspěchů. Na programu 22. ročníku 
festivalu jsou ovšem i taková jména 
jako Eva Dřízgová-Jirušová, Wiha-
novo kvarteto nebo Hradišťan s Ji-
řím Pavlicou.
Profesor Jan Hališka je organizáto-
rem pravidelných koncertů v obřad-
ní síni slezskoostravské radnice.

/jk/

Profesor Jan Hališka zve 
na Janáčkovy Hukvaldy

ZAHÁJENÍ. Vernisáž výstavy Złota Linia. Místostarosta Roman Goryczka, 
konzulka Anna Olszewska a výtvarník Andreas A. Malecki. /zprava/  
FOTO/JAN KRÁL

SLEZKOOSTRAVSKÁ SEDMIČKA. Soubor Svazu české mládeže při vystou-
pení v prvních poválečných letech. FOTO/ARCHIV

JANÁČKOVY HUKVALDY. Profesor 
Jan Hališka na zahajovací tiskové 
konferenci. FOTO/JAN KRÁL

MUZEJNÍ NOC. Probíhá performance: portrétovaný, Jan Gajdica, Jiří Surůvka  
/zleva/. Pes Emil dole. FOTO/JAN KRÁL
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V muglinovské sokolovně 
v klubu Boxing Ostrava vyrůs-
tá boxerská hvězda. Šestnác-
tiletý Miroslav Gorol získal na 
Mistrovství Evropy v junior-
ském boxu v ukrajinském Lvo-
vě stříbrnou medaili.

„Je to obrovský úspěch nejen pro 
ostravský, ale i pro celý český 
box,“ říká Gorolův trenér, Dalibor 
Fröhlich z Muglinova. Poslední 
stříbro z juniorského mistrovství 
Evropy přivezl do Česka naposle-
dy známý boxer Lukáš Konečný, 
a to už před dvaceti lety. Pro Os-
travu je to za posledních třicet let 
teprve třetí medaile z tak prestiž-
ních boxerských klání. S medailí 
za třetí místo se vrátil v roce 1984 
ostravský boxer Josef Trtík, v roce 
1991 se stal mistrem Evropy další 
ostravský boxer, Josef Baláž. Od té 
doby čekala Ostrava na výraznější 
úspěch. Povedlo se to až Miroslavu 
Gorolovi.
„Má velké šance, je to vynikající 
sportovec a taky dobrý kluk,“ hod-
notí svého svěřence Dalibor Fröh-
lich. Gorol je čtyřnásobným mis-
trem republiky, v roce 2012 získal 
1. místo na Letních olympijských 
hrách mládeže v Olomouci. V září 
jej čeká Mistrovství světa EUBC Ju-
nior v ruském Petrohradě. „Hlavním 
naším cílem jsou olympijské hry 
v Tokiu 2020,“ uvádí Fröhlich, že 

mladík boxující v Muglinově by za 
pět let mohl usilovat o jednu z nej-
žádanějších medailí.
Do klubu Boxing Ostrava přivedl 
před sedmi lety devítiletého začá-
tečníka jeho otec, rovněž Miro-
slav. V klubu začali boxovat oba. 
„Zkoušel jsem s tátou doma boxo-
vat už od čtyř let, nějakou chvíli 
jsem přemýšlel, že bych se věno-
val i fotbalu, ale box definitivně 
zvítězil,“ líčí svůj příklon k boxu 
Miroslav Gorol, jinak student 
Bezpečnostně právní akademie 
v Michálkovicích.
Nyní ho čekají speciální tréninky, 
aby byl na zářijové mistrovství svě-
ta co nejlépe připraven. „Už máme 

problém vybrat mu soupeře. Štěstí, 
že máme blízko Poláky, kteří k nám 
přivážejí na tréninky starší, těžší 
a výborně připravené boxery. Ale 
i ty Mirek s klidem poráží,“ směje 
se Fröhlich. Klub Boxing Ostrava 
sídlí v muglinovské sokolovně ve 
Slezské Ostravě již čtvrtým rokem 
a se svým působištěm jsou boxeři 
spokojeni. „Spolupráce s městem 
Ostrava, s městským obvodem 
Slezská Ostrava i Centrem indivi-
duálních sportů Ostrava je velmi 
dobrá, jsme rádi za jejich podpo-
ru,“ uvádí hlavní trenér a předseda 
občanského sdružení Boxing Ost-
rava Dalibor Fröhlich.

/jk/

Hokejový brankář Petr Mrázek 
z týmu Red Wings Detroit tráví 
prázdniny doma v Antošovicích. 
Našel si čas také na návštěvu slez-
skoostravské radnice, při které vzni-
kl krátký rozhovor: 

Myslím si, že máte za sebou 
velmi úspěšnou sezónu. Sou-
hlasíte? 
Úspěšnou? No, Stanley Cup nemá-
me. Vždycky se říká, že sezóna je 
úspěšná, když se vyhraje poslední 
zápas a tím se získá pohár… Ale 
ano, z pohledu Red Wings Detroit 
sezóna dobrá byla. Vyřadila nás 
Tampa Bay, která nakonec došla až 
do finále. K postupu do dalšího kola 
nám chyběl jediný vyhraný zápas. 

Měl jsem na mysli Vás osobně. 
V novinách vycházely titulky 
typu: Mladý Mrázek v Detroitu 
čaruje. 
Už loni na farmě jsem věřil, že bych 
mohl za Detroit nastupovat. Pak se 
oba brankáři Detroitu zranili, měl 
jsem štěstí chytat 30 zápasů v zá-
kladní části. 

To zní jako splněný klukovský 
sen. 
Určitě. Když jsem jako kluk hrá-
val ve Vítkovicích, tak všichni snili 
o tom, že budou hrát profesionální 
ligu a nejvíce NHL. Ale je to taky 
hodně o štěstí. Být na správném 
místě ve správnou dobu. 

Co máte v letních měsících 
v plánu? 
Přiletěli jsme domů s přítelkyní 
v květnu, zpět do Ameriky poletíme 
1. září. Nyní hodně trénuji, chodím 
do posilovny, běhat, na kolo. Chys-

táme se na Wimbledon. V Antošovi-
cích sehraji i nějaká fotbalová utkání. 

Takže se zapojíte do sportov-
ního dění ve Slezské Ostravě? 
Ano, fotbálek hrajeme v Antošo-
vicích, kde máme na zahradě malé 
hřišťátko. Teď jsme ještě kolem při-
dělávali sítě. Čeká nás zápas s míst-
ní starou gardou a pánové někdy 
pálí hodně nahoru. Tak ať nechodí-
me pro balony moc daleko. 

Máte nějakou radu pro mladé 
kluky ze Slezské, co by si taky 
někdy v budoucnu chtěli za-
hrát NHL? 
Je to hodně o práci. A taky zvlád-
nout kritické roky. Někteří v pat-
nácti, šestnácti letech začnou dělat 
úplně jiné věci než sport. A to se 
vymstí. Důležité je zůstat u práce 
jak na ledě, tak mimo led a jít si za 
svým snem. 

/jk/

Miroslav Gorol, evropské stříbro Petr Mrázek. Na prázdniny 
z NHL do Antošovic 

Námětové cvičení slezskoostrav-
ských a michálkovických dobro-
volných hasičů se konalo v pátek 
15. května na městské skládce OZO  
v Ostravě-Hrušově. Bylo vyhlášeno 
poplachem, jako je tomu při ostrých 
výjezdech. Do deseti minut od vy-
hlášení poplachu byla naše jednotka 
na místě události. 
Úkolem při tomto cvičení v teré-
nu bylo vytvořit dálkovou dopravu 
vody. Dálková doprava byla vytvo-
řena pomocí požárních stříkaček PS 
12, které čerpaly vodu z vodních ná-

drží pod skládkou, a dále ji dopravo-
valy na skládku do cisteren. 

Petr Kos, Velitel JSDH Heřmanice

V sobotu 13. června se uskutečnil již 
sedmý ročník Mezinárodního volej-
balového turnaje smíšených druž-
stev. Akci přišla do Gymnázia Hlad-
nov podpořit také starostka Slezské 
Ostravy MVDr. Barbora Jelonková. 
O vítězství v turnaji se nakonec 

utkalo celkem 30 týmů s více než 
250 hráči a hráčkami ze všech koutů 
naší republiky, z Polska, Slovenska 
a Maďarska. Z celkového vítězství 
se nakonec zaslouženě radoval tým 
Interdekor Karviná. Tým prošel ce-
lým turnajem bez jediného zaváhání.

Jak prozradil ředitel turnaje René 
Ivanský, pro velký zájem volejba-
listů a volejbalistek z domova i ze 
zahraničí již nyní pořadatelé jednají 
s vlastníky okolních sportovišť s cí-
lem turnaj rozšířit o dalších 5 týmů. 

Edita Kozinová

Cvičení dobrovolných  
hasičů na skládce

NohejbalMemoriál Václava Činčaly

Mezinárodní volejbalový turnaj

EVROPSKÉ STŘÍBRO. Dalibor Fröhlich a Miroslav Gorol. FOTO/JAN KRÁL

PETR MRÁZEK. Úspěšná sezóna  
v NHL.

VOLEJBAL. Mezinárodní turnaj se konal ve Slezské Ostravě. FOTO/ARCHIV

CVIČENÍ. Dobrovolní hasiči v terénu. 
FOTO/ MATĚJ LAŠTOVKA.

Nohejbalový turnaj pod záštitou 
starostky Slezské Ostravy MVDr. 
Barbory Jelonkové se konal v sobo-
tu dvacátého června na hřišti Gym-
názia Hladnov. O poháry soutěžilo 
celkem třicet dva hráčů v deseti 
týmech. Vítězství si odnesl Prostor 
Muglinov, druhý skončil tým Mo-
ravská Ostrava a bronz patří týmu 
Fekys Antošovice.

Druhý ročník Memoriálu Václa-
va Činčaly se uskutečnil na hřišti 
Sokola Koblov v sobotu dvacáté-
ho června. O poháry bojovalo šest 
žákovských fotbalových mužstev 
včetně domácího Koblova. Vítěz-

ství si nakonec odnesli žáci FC 
Odra Petřkovice A, druhý skončil 
FC Hlučín, třetí TJ Lokomotiva Su-
chdol nad Odrou. Václav Činčala 
byl významným činovníkem kob-
lovského Sokola.

Krajské kolo celostátní hry Plamen 
se konalo ve Vítkovicích šestého 
a sedmého června a skončilo úspěš-
ně pro mladé dobrovolné hasiče 
z Muglinova. Dorostenci Aneta Bitt-
nerová a Josef Žlebka zvítězili v dis-
ciplíně sto metrů s překážkami, na 
předních příčkách skončili i v dal-
ších disciplínách. Postoupili tak na 
republikové kolo do Prahy, které se 
koná jedenáctého a dvanáctého čer-
vence. Družstvo mladých hasičů se 
celkově umístilo na čtvrté příčce. 
Je to nádherný výsledek, vždyť do 
krajského kola jsme se probojovali 
po sedmnácti letech. Na své výkony 
se mladí hasiči připravovali také na 

třídenním soustředění v Jánských 
Koupelích. Soustředění se podařilo 
zrealizovat díky finanční podpoře 
městského obvodu Slezská Ostrava. 

Stanislava Močigembová,  
vedoucí kolektivu MH

Jedeme na republiku!!!

DO PRAHY! Mladí hasiči z Muglinova  
postoupili do celorepublikové  
soutěže. FOTO/ARCHIV
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1.  Naši přední etnografové se shodují v tom, že uctívání hornických patronů se v našich zemích traduje nejméně 
od středověku. Zbožná adorace k patronům nejrůznějších řemesel byla v minulosti nositelkou víry, že pod jejich 
ochranou se bude dařit jejich řemeslu a dílu. Kult hornických světců v ostravsko-karvinském revíru však nebyl 
jednoznačný, neboť na Ostravsku uctívali havíři nejen sv. Barboru, ale také sv. Prokopa.

Etnografka O. Skalníková uvádí, že v německých hornických oblastech 
měli horníci za patronku sv. Barboru a sv. Prokop je typický pro hornic-
tvo v českých zemích. Znalec ostravské hornické problematiky Ing. Sta-
nislav Vopasek k tomu dodává: „V době národního probuzení bylo v roce 
1856 na Ostravsko z Příbrami přeneseno uctívání sv. Prokopa. Dělící 
hranicí mezi uctíváním sv. Prokopa a sv. Barbory byla na severozápa-
dě revíru hranice bývalého Pruska, tvořená řekou Odrou a na východě 
územím za Petřvaldem. Na Ostravsku se slavilo čtvrtého července a na 
Karvinsku čtvrtého prosince. Na uctívání hornických patronů v 1. pol.  
19. století se dochovaly nejen písemné záznamy, ale také byla glorifiková-
na především sv. Barbora, její význam nacházel uplatnění na výšivkách 
hornických praporů, v četných dřevořezbách a malbách na skle. Tato 
podmalba na skle s motivem sv. Barbory pochází z národopisné sbírky 
slezskoostravského osvětového pracovníka a ředitele školy na Baranovci 
K. J. Bukovanského – dnes je součástí sbírek Ostravského muzea. Mal-
ba patří do skupiny oltářních obrázků, které Bukovanský získal přímo 
„ v terénu“ tj. modliteben ostravských šachet. Reprodukovaná malba  
sv. Barbory byla v minulosti součástí oltáříku, který se nacházel v ce-

chovně Dolu Trojice a je pamětníkem starého hornického zvyku, kdy před sfáráním do dolu u něj horníci vyko-
návali krátkou pobožnost. Po ukončení modliteb k hornickým patronům se oltáříky zavíraly a zastíraly textilní 
rouškou, aby se nepoškodily.

2.  Prastarý zvyk společných modliteb prodchnutý vírou v ochranu patro-
nů při těžké a nebezpečné práci v dole se udržoval i na dalších slezskoost-
ravských šachtách. Dokládá to i tato oltářní podmalba na skle sv. Barbory 
z Dolu Hermenegild /Zárubek/, kterou lze zařadit do staršího horizontu 
uměleckých artefaktů, pocházejících z 19. století. Někteří odborníci na et-
nografii se domnívají, že předlohou k obrázku mohla být použitá některá 
z podobizen císařovny Marie Terezie. I když je svědecky doloženo, že ještě 
v době 1. světové války se na šachtě Ida v Hrušově udržovaly tyto staro-
bylé náboženské ceremonie, tak tento tradiční způsob zahájení práce po-
zvolna zanikal. Z prostorů cechoven vymizel zvučný hlas „štajgra“ nebo 
„oberštajgra“, který vyvolával jména horníků podle čísel „ortů“, zanika-
la tradice společných modliteb a prostorná cechovna se stávala místem 
pro konání šachetních schůzí hornických organizací.

3.  Konání oslav svátků sv. Barbory ve Slezské Ostravě je doloženo zprá-
vami z 1. pol. 19. století. Oslavy se konaly čtvrtého prosince a horníci 
Wilczkových dolů se v tento den shromažďovali v parádních krojích na 
nádvořích svých dolů, aby se pak kooperativně odebrali s praporem nebo 
korouhví v čele za zvuku hornické kapely na slavnostní mši do kostela nebo na prostranství, kde byl postaven 
provizorní polní oltář. Častým dějištěm slavností horníků z Wilczkových dolů byly sady „Staré střelnice“ ve 
Slezské Ostravě. Jak vypadalo toto oblíbené středisko kulturního a společenského života Ostravy v roce 1901 
dokládá pohlednice „Gruss aus Mähr-Ostrau“ /Stadt-park, im Hintergrunde der Dreifaltigkeitsschacht und 
Pln. Ostrau/, kterou vydal nakladatel R. Papauschek z Mor. Ostravy.

4.  Od roku 1863 se na Ostrav-
sku začal prosazovat kult nového 
patrona horníků sv. Prokopa, kte-
rý byl odedávna tradičním patro-
nem horníků v Čechách. Zavádění 
„prokopských slavností“ se připi-
suje postupnému „počešťování“ 
ostravského revíru, na který měla 
rozhodující vliv vlastenecky uva-
žující inteligence čelných před-
stavitelů slezskoostravských dolů. 
Ikonografickou představu nového 
českého hornického patrona nám 
přibližuje tento lidový grafický list 
špalíčkového formátu s modlitbou 
ke sv. Prokopovi. Tento drobný 
umělecký artefakt pochází ze sbírky 
hornických reálií bývalého tajem-

níka Horní školy Aloise Pavlisky, který se domníval, že rytina neznámého autora je pravděpodobně přepisem 
prastarého obrazu z chrámu sv. Prokopa na Sázavě v Čechách a je po stranách doplněn švabachem připojenou 
modlitbičkou. 

5.  Obrazové dokumentace z nejstaršího období konání „prokopských slavností“ na Ostravsku je poměrně dost. 
Oficiálně vydaných pohlednic s tímto námětem je méně. Proto pohlednice s názvem „prokopská slavnost“ vydaná 
nakladatelem N. Grossem v roce 1905 patří k vzácným výjimkám, vypovídajícím o starobylé tradici, která se udr-
žovala až do první světové války. O tom, jak „prokopská slavnost“ probíhala, pořídil v roce 1951 písemný záznam 
spisovatel, publicista, badatel a neúnavný organizátor kulturního života, přítel Jan Rohel. A to podle vyprávějící-
ho „provizyjonysty“, kerý se narodil v roce 1871.

„Každy rok štvrtého červenca byly havířské parády. Šlo se v haviřskych uniformach. Od Ročilda měli ty čako 
bile peři. Od Severni drahy měli peři černe. V Karvine to bylo trochu ine. Hlavni haviřska parada byla na Pro-
kopa v Ostravě na rynku. To bylo tak, každy na svoju šachtu, jak kery robil. Kery měl uniformu, šel do pruvodu. 
Kdo neměl, ten šel pozadku. Všeci maširovali, staři i mladi, zavodni, inžiniři, štajgři aji šusmani, haviři, šlepři, 
vozacče – včeci. Dva inžiniři jeli na koňoch v haviřskych krojoch, oni měli ene taky ščetec, my federpuš, oni  

Slavnosti hrdého hornického povolání
a oberhajeři měli šable na ramenoch my paradni kylofky. Někteři měli 
šilty, někteři bez šiltuf. Na tym čaku měl šusman taky žluty pasek, ober-
hajer měl tři pasečky. U šabli byly dluhe kvasle. Kdo měl zlate pasky, měl  
i zlatou kvaslu u šable. Štajgři měli barvu střibrnou, panstvo, inžiniři, 

všecko zlato. Hormisko, kovani na kylofku, bylo žlute mosazne, ozdobe-
ne pěkně, to měl každy haviř. Kračalo se, haviř držel v ruce kovani kylof-
ku, špica na rameně, ti zas šable. Všecko do Ostravy na rynek. U svateho 
byla polni mše. Po mši se šlo na okolo rynku až k aptece. Tam u apteky 
na tym tretuaře stala ta cela šarža, ti, co nic něrobili. Jak my přichodili  
a šlo se kole samého tretuaru, tak volal oberštajger „Vlevo hleď!“ bo tam 
ty batory staly. Některy haviř hleděl a některy bunčel, ne. A šlo se zrovna 

do te ulice okolo apteky a napravo ku Ostravici na most. Tam byl dře-
vjany most, poniži teho říšského železného. A tu my šli z „Dvunacteho“,  
z „Hubertky“ a my z „Ida šachty“, každy ku svojim ku Muglinovu. Za-
vodni inžiniři byli na koňoch lebo v kolese, ti už byli na placu na šachtě. 
Tam byly stoly a peníze přichystane. Jak my přišli, oberštajger volal: 
„Kubenka Josef!“ A druhy mu odpovědal: Uniformist! Rynsky!“ Volali 
druhého, třetiho … „One uniform!“ Takovy dostal osym šestek – nu tuž 
také to bylo. A kapela byla a hrala a hrala..“

6.  O slavnostní atmosféře, která byla na šachtách, vypovídá i tento sní-
mek, pořízený na nádvoří Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Na skupinové 
fotografii dle údajů, které není možno ověřit, sedí uprostřed osazenstva 
hlavní inženýr dolu, po obou stranách jsou vrchní dozorci a v dalších řa-
dách nad nimi jsou dozorci a střelci.

Dle archivních a publicistických textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií  
sestavil Česlav Piętoň  

1.

2.

3.

4.

5.

5.
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Prodej  
palivového dřeva

Smrk:  
špalky: 30 cm AKCE 650 Kč / 1prm/s 

štípaný: 740 Kč / 1prm/s
Buk:  

štípaný: 33 cm 1100 Kč / 1prm/s 
odkory: 2 m 400 Kč/m3

Prodej cca 8 kg pytlíku  
třísek za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

•  Akce na červenec a srpen! 
Při předložení tohoto inzerátu 
masáž zad a šíje 300 Kč, senioři 
a studenti 220 Kč (běžně  
380 Kč). Masáže Kopretina –  
Modrý pavilon, Slezská 
Ostrava. Tel.: 603 909 748, 
www.masazekopretina.cz

•  Prodám atypický rodinný dům  
se zahradou a lesem v krásné 
a klidné lokalitě městské části 
Slezské Ostravy. Dům je na 
konci ulice, poskytuje soukromí. 
Celková plocha pozemku je  
6 100 m2. Užitá plocha domu je  
240 m2. Na pozemku je samostat- 
ná velká garáž a hospodářská 
budova (vhodné použít k podni- 
kání jako dílna, sklad apod.). 
Cena dohodou. Tel.: 739 230 142

•  Psí salon, úprava psů a koček, 
koupání, krmiva, antiparazitika, 
hotel. OV Kunčičky, Frýdecká 
259, Tel.: 732 956 743

Inzerce

KALENDÁŘ AKCÍ VE  
SLEZSKÉ OSTRAVĚ  
V ČERVENCI A SRPNU
4. 7. Slezskoostravský Rock Fest 
Open Air, Slezskoostravský hrad 
od 12 hodin

18. 7. – 10. 8. Letní  
Shakespearovské slavnosti,  
Slezskoostravský hrad

24. 7. Letní kino v ZOO,  
ZOO Ostrava (více o programu 
www.zoo-ostrava.cz)

31. 7. Zahradní slavnost,  
SDH Muglinov, od 18. hodin

15. 8. Den pro antilopu  
Derbyho, ZOO Ostrava

28. 8. Sportovní odpoledne  
v ZŠ Pěší, 15–18 hodin  
(více na www.tricomunity.org)

28. – 29. 8. Strašidelná noc  
na hradě, Slezskoostravský hrad 

29. 8. Zahradní slavnost,  
SDH Muglinov, od 18. hodin

Slezská žije 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr OZO Ostrava 
s. r. o. na ulici Čs. armády 
ve Slezské Ostravě má 
nově otevřeno i v pondělí.

Otevírací doba sběrného 
dvora v letním období: 
Po–Pá 10–20 hodin. 
Sobota 8–14 hodin.
Neděle zavřeno.

Statutární město Ostrava zřídilo 
v roce 1998 Útulek pro nalezené 
psy v Ostravě-Třebovicích. V sou- 
časné době je jeho kapacita 149 
kotců, z nichž 119 kotců je urče-
no pro zdravé psy a třicet zbý-
vajících je určeno pro umístění 
nově přijatých a nemocných 
psů. 
Informace o aktuální nabídce psů 
k adopci je zveřejněna na webu 

www.ostrava.cz v sekci útulek 
pro psy.
Kontakty: 
Útulek pro psy, Provozní 4
722 00 Ostrava-Třebovice
Tel.: 599 455 191
email: utulek@ostrava.cz
Provozní doba:
Úterý – Neděle 10:00 – 17:00 
hod. Pondělí – zavřeno.

Rada městského obvodu Slez-
ská Ostrava na 16. schůzi ko-
nané dne 10. června 2015 roz-
hodla o snížení ceny za nájem 
garážového parkování v objektu 
U Staré elektrárny č. p. 1881, ve 
Slezské Ostravě.

Nájemné za garážové stání bylo 
od 1. července 2015 stanoveno 
ve výši:
• Roční 7500 Kč + DPH
• Půlroční 4000 Kč + DPH
• Tříměsíční 2500 Kč + DPH
• Měsíční 1000 Kč + DPH

Nízkoprahové a poradenské cent-
rum bylo financováno z prostředků 
Evropské unie a státního rozpočtu 
v rámci dvou realizovaných pro-
jektů. Jedná se o projekty „Výstav-
ba nízkoprahového a poradenské-
ho centra v Ostravě-Kunčičkách“ 
Registrační číslo projektu: CZ 
1.06/3.1.00/03.07307 a „Provoz 
nízkoprahového a poradenské-
ho centra“ Registrační číslo pro-
jektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00004. 
Prostřednictvím těchto projek-
tů vzniklo nové centrum, kde 
městský obvod Slezská Ostrava 
ve spolupráci s DCHOO nabízí 
odbornou poradenskou činnost, 
sociálně aktivizační služby a akti-
vity v rámci nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež. 
Od počátku realizace projektu 
jsme prostřednictvím odborného 
sociálního poradenství pomohli 
vyřešit nepříznivou životní situa-
ci celkem 339 uživatelům sociální 
služby. Bylo poskytnuto celkem 
3732 intervencí zaměřených na ře-
šení problematiky života místních 
obyvatel. 
V lokalitě Ostrava-Kunčičky 
bude služba odborného sociální-
ho poradenství působit i nadále.
Ocitli jste se v nepříznivé životní 
situaci, se kterou si nevíte rady? 

Přijďte do kanceláře odborného 
sociálního poradenství, budeme 
hledat řešení společně.
Jsme tady pro Vás, občany z loka-
lity Ostrava-Kunčičky a pomůže-
me Vám zejména v následujících 
oblastech: pracovněprávní vzta-
hy, dluhová problematika, byd-
lení, rodina a mezilidské vztahy, 
sociální péče a sociální dávky, 
občanské soudní řízení, spotřebi-
telství. Využít můžete poradenství 
kvalifikovaného psychologa nebo 
právníka.

Zaměřujeme se především: 
na občany nezaměstnané, kteří 
chtějí pomoci s hledáním zaměst-
nání, občany s dluhy, osoby v kri-
zi, rodiny s dětmi a mládeží, ohro-
žené společensky nežádoucími 
jevy, oběti domácího násilí, oběti 
trestné činnosti a etnické menšiny.

Doba a místo poskytování sociál-
ní služby: 
Služba je poskytována bezplatně, 
terénně v domácnostech uživatelů 
a ambulantně v kanceláři, která se 
nachází v budově Nízkoprahového 
a poradenského centra, 
ulice Holvekova 204/44,  
718 00 Ostrava-Kunčičky.

PO, ST:  
8:00–11:30 hod., 12:00–17:00 hod.
ÚT, ČT:  
8:00–11:30 hod., 12:00–14:00 hod.
PÁ: 8:00–12:00 hod.

Kontakt: 
Mgr. Michaela Machková, 
sociální pracovník
Tel.: 724 676 291, 596 233 103
Email: osp@slezska.cz

Útulek pro nalezené psy

Snížení cen parkování

Projekt nízkoprahového  
a poradenského centra  
v Ostravě-Kunčičkách 

MLADÉ LAMY ALPAKY
Ve stádě lam alpak přibyla dvě 
mláďata, která mohou návštěvníci 
pozorovat od jejich prvních krůčků. 
Obě mláďata jsou samičky, první 
přišla na svět 31. května, druhá  
2. června. Mláďata lam, stejně 

jako většiny ostatních kopytníků, 
jsou krátce po porodu schopna 
vstát a následovat svou matku. 
Přestože první krůčky bývají na 
vratkých nožkách nejisté, netrvá 
dlouho a malé lamy už sebejistě 
pobíhají po výběhu. Lamy alpaky 
pocházejí z Jižní Ameriky a jedná 
se o zdomácnělou formu divoce 
žijících lam. Alpaka byla vy-
šlechtěna pro vlnu, která je velmi 
jemná a hřejivá. V ostravské ZOO 
se lamy rozmnožují pravidelně  
a podařilo se zde odchovat již 
desítky mláďat.

PRVNÍ MLÁĎATA  
PLAMEŇÁKŮ
V hejnu plameňáků kubánských se 
začala líhnout mláďata. První se 
vyklubalo 6. června. K dnešnímu 
dni je na světě šest mláďat, ale čís-
lo určitě není konečné, na vejcích 
sedí dalších jedenáct párů.

Po loňské velmi úspěšné hnízdní 
sezoně, kdy se na novém hnízdišti 
podařilo úspěšně odchovat šest 
mláďat, to v letošním roce vypadá 
na ještě vyšší počet. 

Co se děje v ZOO 

MLÁDĚ. Sebejistá mladá lama. 
FOTO/PAVEL VLČEK

PŘÍRŮSTKY. Plameňáků v ZOO  
přibývá. FOTO/PAVEL VLČEK


