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Jaroslav Doležal. 
Lysá hora jako můj druhý domov
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Turista, 
horolezec, běžec, cykloturista, 
horník. Tím vším byl nebo stále 
ještě je Jaroslav Doležal z Mu-
glinova. Ze všech horských vr-
cholů, které kdy zdolal, jej nej-
víc upoutala Lysá hora. 

Pane Doležale, víte, kolikrát 
jste za svůj život vyšel na Ly-
sou horu v Beskydech?
Vím. Celkový počet výstupů je 
5997.

A víte, kdy jste byl na Lysé 
hoře poprvé?
Vše mám přesně zapsané. Bylo to 
10. prosince 1961.

To Vám bylo dvacet let, jestli 
počítám dobře…

Ano, chvíli trvalo, než jsem na Ly-
sou poprvé vylezl. Věnoval jsem 
se tenkrát horolezectví, vyhledával 
spíše skály než vrcholy.

A vzpomínáte ještě někdy na 
Váš prvovýstup? Byla to už 
tehdy láska na první pohled?
Tehdy to bylo jinak. Na Lysou cho-
dilo mnohem méně lidí než dneska. 
Líbilo se mi sledovat z jedné strany 
Praděd a z další Malou i Velkou Fat-
ru a také Nízké Tatry. Mimochodem, 
nejvzdálenější hora Nízkých Tater, 
která je z Lysé vidět, je Kráľova 
hoľa. Na Lysou jsem zpočátku hod-
ně chodil zejména v zimě. Rád jsem 
lyžoval, lyže jsem si nechával přímo 
na Lysé. Jezdilo se ještě na severní 
sjezdovce. K té jsem přirostl. Ostat-

ní svahy mi přišly spíše pro děti. Ne-
měly pořádné „padáky“. 

Při všech těch počtech Vašich 
výstupů, jaké vlastně máte 
„mezičasy“?

(pokračování na str. 3) 

Zajímavé 
osobnosti 
Slezské

Jaroslav Doležal
• narodil se v roce 1941 ve  
 Fryštáku, od roku 1966 žije  
 v Muglinově
• jako cykloturista najezdil  
 ročně i 16 tisíc kilometrů
• 32 let pracoval jako horník  
 v Petřkovicích
• výstup z Ostravice na Lysou  
 horu zvládal za hodinu LYSAŘ. Nezdolný pokořitel Lysé hory, Jaroslav Doležal ze Slezské Ostravy. 

FOTO/JAN KRÁL

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se usku-
teční 18. června 2015 od 
9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.

Tolik pytlů 
odpadků 
odvezli 
ostravští 

turisté z haldy Ema.
Více na straně 6
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Vystoupení dětí a žáků mateř-
ských a základních škol. Kolo-
toče, skákací hrady, soutěže. 
Kouzelníci, herci, interpreti jako 
saxofonista Michal Žáček, sku-
pina Buty nebo rapper Rytmus. 
A plné nádvoří spokojených 
návštěvníků. Takový byl Den 
Slezské v sobotu 23. května na 
Slezskoostravském hradě.

Tradiční slavnosti začaly již úderem 
10. hodiny, kdy na pódium přiběhli 
nejmenší vystupující, děti ze slez-
skoostravských mateřských škol 
a MŠ B. Dvorského, Ostrava-Běl-
ský Les. Pro svá vystoupení zvolily 
kostýmy horníků, čertů nebo do-
mácích koček. Všechna vystoupení 
sklidila zasloužený aplaus zcela za-
plněného hlediště.

Děti z mateřských škol později 
vystřídali žáci škol základních. Ti 
ukázali nejrůznější kreativní taneč-
ní vystoupení. Pro děti byl zajištěn 
i dětský koutek, kde si mohly pro 
rodiče vyrobit krásné dárky.
Den Slezské zahájili na pódiu sta-
rostka obvodu MVDr. Barbora Je-
lonková, místostarostové Ing. Ro-
man Goryczka, Ing. Ivona Vaňková, 
Mario Lyčka a Rudolf Ficek. Po-
přáli přítomným co nejpříjemnější 
zábavu. Diváky pozdravil za gene-
rálního sponzora Dne Slezské Tapas 
Rajderkar, generální ředitel společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Odpoledne se rozpoutala zábava na 
plno. V obležení dětí byly kolotoče, 
skákací hrady i dětský vláček. Své 
informativní stánky měly na slavnos-

ti Městská policie Ostrava i Policie 
České republiky. Děti bavily vystou-
pení kouzelníků, soutěžily o ceny ve 
speciální hře Westernová cesta.
Programem celý den provázel herec 
Jiří Sedláček.
K večeru obsadili pódium taneční-
ci ze skupin Pierro Forte nebo Beat 
Up. Po nich už nastoupili umělci 
zvučných jmen. Ostravská skupi-
na Buty a na závěr rapper Rytmus. 
Tleskalo jim celé nádvoří.
Speciálním zpestřením Dne Slez-
ské byla, jako již každý rok, mezi-
národní kulinářská soutěž Slezský 
bigos na hradě. Pohár pro vítěze si 
tentokrát odvezli kuchaři z polského 
města Bielsko-Biala.
Více fotografií na www.slezska.cz

/red/

Den Slezské 2015. Dvanáct hodin skvělé zábavy na hradě

ZAHÁJENÍ. Vedení obvodu Slezská Ostrava přeje všem příjemnou zábavu.

POTLESK. Hradní nádvoří zaplnily stovky spokojených návštěvníků.

DEN SLEZSKÉ 2015. Hudba, tanec, zpěv, kouzla, vystoupení nejmenších. Takový byl sobotní den na Slezskoostravském hradě. FOTO/JAN KRÁL
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Problematika parkování v oko-
lí ZOO Ostrava trápí obyvatele 
Slezské Ostravy. Do redakce ne-
ustále chodí emaily a dopisy upo-
zorňující na současný stav.

„Situace je zde v průběhu víken-
dů a státních svátku velmi špatná, 
motorizovaní návštěvníci ZOO 
parkují na příjezdových komuni-
kacích k výše uvedeným domům  
a garážím včetně přilehlých trav-
natých ploch, čímž velmi kompliku-
jí příjezd stávajícím nájemníkům. 
Nechci ani uvažovat co by nastalo, 
pokud by došlo k požáru nebo jiné 
krizové situaci a záchranná do-

pravní technika by měla absolutně 
zablokovaný přístup k dané lokali-
tě,“ píše čtenář JC.
„Návštěvníci parkují všude, na 
trávě, ve výjezdu na silnici, blokují 
se navzájem,“ stěžuje si čtenářka 
LB.

Odpověď vedení obvodu:
Vzniklou situací, kterou zapříčini-
la zejména rekonstrukce hlavního 
parkoviště před zoo, se intenziv-
ně zabýváme. Na místě, zejména 
v expandovaných časech víkendů, 
usměrňují provoz strážníci měst-
ské policie. Problematikou par-
kování v okolí zoo se již zabývala 

také bezpečnostní komise měst-
ského obvodu. Předpokládáme, že 
ke zklidnění situace by mělo do-
jít už v měsíci srpnu, kdy má být 
rekonstrukce parkoviště hotova. 
Rekonstrukci provádí Magistrát 
města Ostravy. 

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky  
uvítáme na emailové  
adrese:  
ismidakova@slezska.cz 

Do příštích čísel chystáme 
články s využitím názorů  
místních obyvatel.

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych vás touto cestou popr-
vé pozdravila jako místostarostka 
městského obvodu Slezská Ostra-
va. Na naší radnici mi bylo svěřeno 
řízení odboru územního plánová-

ní a stavebního řádu a dále odboru 
majetkové správy, což představuje 
především pronájmy bytů a prostor 
sloužících k podnikání, výpůjčky, 
prodeje, výkupy a směny pozemků 
a zřizování věcných břemen (slu-
žebností).
V prvních měsících mého působení 
na radnici jsem se zaměřila kromě 
jiného hlavně na podrobné sezná-
mení se s bytovým fondem našeho 
městského obvodu. Myslím si, že 
Slezská je výjimečnou a atraktivní 
lokalitou, která ačkoliv je v blíz-
kosti centra Ostravy, zachovává 
si zároveň určitý „venkovský“ ráz 
a zaslouží si více oživit a nabídnout 
příjemné možnosti bydlení i spor-
tovního a kulturního vyžití široké-
mu spektru obyvatel od mladých 
rodin s dětmi až po seniory. Chceme 
proto pro větší informovanost obča-
nů o možnostech bydlení v našem 
obvodu výrazně rozšířit naše webo-
vé stránky, kde by se mohli zájemci 

seznámit prostřednictvím fotografií 
a podrobnějších informací s aktuál-
ní nabídkou volných obecních bytů 
k pronájmu.
Dále ve spolupráci s odborem ma-
jetkové správy připravujeme ná-
vrh na zřízení funkce domovníka 
v našich bytových domech. Naše 
představa je, že domovníci budou 
vybráni rozhodnutím Rady městské-
ho obvodu na základě svého poža-
davku z řad stávajících nájemníků, 
kteří budou schopni zprostředkovat 
efektivní komunikaci mezi námi 
a jednotlivými nájemci, dohlížet na 
pořádek v domě a provádět drobné 
údržbářské práce. Bližší informace 
přineseme v příštím vydání Slez-
skoostravských novin.
Přivítám z vaší strany jakékoli pod-
něty a připomínky.
Přeji vám všem krásné léto, plné od-
počinku a pohody.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka 
ivankova@slezska.cz

Slovo místostarostky
Korfbal jako jeden z mála smíše-
ných sportů vytváří neopakovatel-
nou atmosféru a sociální prostředí. 
Může oslovovat nejen sportovce, ale 
i učitele, kteří právě díky sociálním 
aspektům budou korfbalu využívat 
při vlastní výuce i při volnočaso-
vých aktivitách dětí a mládeže. 
„Jménem Českého korfbalového 
svazu si dovoluji poděkovat vedení 
městského obvodu Slezská Ostrava 

za zájem o náš sport a za podporu, 
kterou v korfbalu věnuje. Děkujeme 
i za Vaši osobní účast na korfbalo-
vém turnaji základních škol z měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, který 
proběhl dne 17. 4. 2015. Doufáme, 
že naše vzájemná spolupráce na dal-
ších korfbalových akcích ve vašem 
městském obvodu bude moci pokra-
čovat,“ řekl Daniel Valeš, předseda 
Českého korfbalového svazu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
městským policistům Milanu Sto-
hlovi a Jiřímu Ježovi za jejich nad-
míru profesionální přístup. Nad svo-
je služební povinnosti vyšli vstříc 
handicapovanému občanovi ze 
Slezské Ostravy, kterému se zaběhl 
pes. Oba strážníci hbitě zareagovali, 

využili svých znalostí místní lokali-
ty a psa po několika hodinách vrátili 
nyní již spokojenému majiteli.
Jsem ráda, že ve Slezské Ostravě 
máme tak pohotové a ochotné měst-
ské policisty.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka  
městského obvodu Slezská Ostrava

Ročně končí stovky psů přiváza-
ných u stromů, vyhozených z aut 
nebo zmateně pobíhajících po uli-
cích. Tímto způsobem jim bohužel 
někteří majitelé oplácejí jejich věr-
nost. Naštěstí se ale najdou lidé, 
kteří chtějí opuštěným zvířatům 
pomoci najít nový domov. Pokud 
i vy patříte mezi ně, přijďte do útul-
ku pro psy na Provozní 4 do Ostra-

vy-Třebovic. Jeho provozovatelem 
je nově Magistrát města Ostravy, 
odbor ochrany životního prostředí. 
Kromě pondělí je v útulku otevřeno 
denně od 10 do 17 hodin. 
Aktuální nabídku pejsků k osvojení  
najdete na www.ostrava.cz v sekci  
útulek pro psy, 
tel. 599 455 191, 602 768 795. 
Email: utulek@ostrava.cz.

Upozorňujeme občany, že dle § 42 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči, může provádět odchyt toula-
vých a opuštěných psů pouze odbor-
ně způsobilá osoba. Není přípustné, 
aby občané tyto toulavé psy odchy-
távali a odevzdávali je na úřad.
Obecně závazná vyhláška Statutár-
ního města Ostravy č. 9/2012 stano-
ví povinnost chovatelů psů na území 
statutárního města Ostravy nechat 
označit psa staršího 3 měsíců čipem 
a přihlásit se do evidence chovate-

lů psů. Do evidence chovatelů je 
třeba nahlásit ukončení chovu psa, 
příp. změny a to do 30 dnů ode dne, 
kdy byl chov psa ukončen nebo kdy 
změny nastaly.
Žádáme všechny chovatele psů 
v městském obvodu Slezská Ostrava, 
kteří dosud nenechali své psy čipovat, 
aby tak v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 9/2012 učinili a následně 
číslo čipu ohlásili do evidence Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava.

Městský obvod Slezská Ostrava

Slezská podporuje korfbal

Poděkování policistům

Útulek pro psy má otevřeno

Upozornění občanům

Chystali se se šrotem do sběrny
Dne 12. dubna v odpoledních 
hodinách byli strážníci městské 
policie vysláni do Ostravy-Kun-
čiček, kde mělo docházet ke krá-
deži šrotu z haldy. Po příjezdu na 
místo spatřila hlídka tři muže (27, 
30 a 37 let) a ženu (28 let). Ti spo-
lečně postávali u hlavní silnice 
vedoucí do centra Ostravy, poblíž 
hromady strusky. U šrotu byl za-
parkován i ruční dvoukolový vo-

zík, nechyběl kýbl a velké ruční 
kladivo. Hlídka vyzvala všechny 
dotyčné k prokázání totožnosti. 
Poté všichni vysvětlovali, že zmí-
něný materiál našli mimo objekt 
tamní firmy a považovali jej tak za 
neupotřebitelný. Proto se rozhodli 
jej zpeněžit ve sběrně druhotných 
surovin. Materiál byl předán odpo-
vědné osobě a přestupek proti ma-
jetku byl postoupen příslušnému 
správnímu orgánu.

Městská policie Ostrava

KORFBALOVÝ TURNAJ. Nový sport se prosazuje ve školách. FOTO/JAN KRÁL

Městský obvod Slezská Ostrava 
a městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz chystají společnou akci 
Řeka 2015. 
Akce se koná v sobotu 27. června na 
březích řeky Ostravice mezi mos-

tem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. 
Lidé se mohou těšit na soutěž ne-
tradičních plavidel nazvanou Roz-
marné slavnosti Ostravice, spoustu 
atrakcí i kulinářské speciality. 
„Chceme symbolicky sblížit oba 

velké ostravské obvody, které dělí 
řeka Ostravice. A také chceme, 
aby se lidé u řeky během akce vel-
mi dobře bavili,“ řekl o chystané 
slavnosti slezskoostravský radní  
Ing. Martin Vidura. 

Řeka 2015. Rozmarné slavnosti Ostravice
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Od roku 2000 průměrně 250 výstu-
pů ročně. Do roku 2000 to bylo jen 
60 ročně. Mám o tom všem podrob-
né zápisy.

To máte zapsáno opravdu 
všechno?
Každou takovou vycházku, každou 
svoji vyjížďku na kole, mám pečlivě 
evidovanou. A Tatry, ty mám zvlášť. 
Jeden deník mi vystačí zhruba na 
tisíc výstupů. Spolu s Lysou mám 
zhruba 8 tisíc výstupů na nejrůznější 
evropské hory.

Ale Lysá je samozřejmě nej-
lepší…
Od roku 2000 mám na Lysé, řekl 
bych, přechodné bydliště. Zazname-
návám si dokonce i zvěř, kterou po-
tkávám, nebo květiny, které po cestě 

vidím. Všechno je v mých diářích. 
V jednom období jsem pět měsíců 
po sobě udělal 151 výstupů. Nevy-
nechal jsem jediný den. To na Giro 
d‘ Italia jedou cyklisté deset dní 
a pak mají celý den volna. Já žád-
né volno neměl. Chodil jsem. A to 
i s puchýři a se vším…

A domů jste dojel večer?
Ale kdepak! Doma jsem musel být 
vždy do 11 hodin, ještě před obě-
dem. Abych stihl manželce ještě 
nakoupit, kdyby jí v kuchyni něco 
chybělo. To víte, musel jsem chodit 
rychle.

Tak si to zkusíme shrnout. 
V kolik jste vstával?
Ve tři hodiny. Ve 4.58 jel vlak do 
Beskyd. Ale jít pěšky na nádraží do 
Přívozu z Muglinova v takových 
hodinách je riziko. Jednou mne do-

konce přepadli. Takže jsem jezdil 
trolejbusem, který jede ve 4 hodiny, 
a zhruba hodinu jsem čekal na ná-
draží na vlak. Ve Frýdlantu se pak 
dalších 20 minut musí čekat na pří-
poj na Ostravici.

Takže na Lysou vyrážíte kla-
sicky z  Ostravice po červené 
značce?
To taky, ale mívám všelijaké svo-
je zákruty. Z Frýdlantu chodívám 
málo. Poslední dobou mám zdravot-
ní problémy, musím se šetřit. Nerad 
bych, aby to se mnou někde v hoře 
cvaklo. Takže teď už chodím jedině 
s doprovodem.

Kolik Vám výstup zabere času?
O půl šesté přijel vlak na Ostravici, 
o půl sedmé jsem byl nahoře. Na 
jedno nadechnutí jsem udělal tři 
kroky. Dneska už je to bohužel ob-

ráceně. Na jeden krok se potřebuju 
nadechnout třikrát. Už se musím 
šetřit. Chodím na Lysou maximálně 
dvacetkrát měsíčně.

Asi se nelze nezeptat. Co Va-
šemu koníčku říká manželka?
Ta mě vždycky dovolí jít nahoru za 
podmínky, že ještě potom půjdu na 
tůru s ní. Spolu už nechodíme po 
vrcholech, ale děláme si procházky 
třeba po Opavsku. Manželka byla 
dobrou cyklistkou, jezdila závodně, 
fotila horolezce, lezli jsme spolu na 
skály…

Mezitím jste musel někde pra-
covat.
Od roku 1956 jsem fáral na Dole 
Eduard Urx v Petřkovicích. Ještě mi 
nebylo ani 18 let a už jsem fáral na 
noční. Na šachtě jsem jako horník 
dělal celých 32 let.

A bydlel na Slezské…
V podstatě ano. V Muglinově ve 
stejném bytě bydlím prakticky od 
roku 1966.

Co Vás na do těch hor tak 
žene?
Nikdy mne nebavilo starat se o něja-
ký dům nebo šlechtit v garáži auto. 
A člověk musí mít nějakou zálibu. 
Chodil jsem sám, koukal se, kde co 
je. Rád jsem byl v lese. Jsem kluk 
z Fryštáku, v lese jsem vlastně vy-
rostl.

Jaké máte další plány?
Výstup s číslem 6000 chci spo-
jit s otevřením Bezručovy chaty, 
která se teď na Lysé dostavuje. Co 
pak už udělám navíc, to už je věc 
výdrže. Je důležité vydržet a nedat 
se.

/jk/

Oslavám konce druhé světové 
války byla vzhledem k jubilej-
nímu výročí věnována velká 
pozornost, a to nejen ze strany 
historiků, politiků a pamětníků, 
ale i veřejnosti. 

Městský obvod Slezská Ostrava se 
do těchto oslav zapojil velmi aktivně. 
Rekonstrukce bojů a přehlídka dobo-
vé techniky na Slezskoostravském 
hradě se těšily mimořádnému zájmu 
lidí a také České televize. Akce na 
Slezské Ostravě byly prostřednictvím 
živého vysílání na ČT24 prezentová-
ny divákům v celé naší republice.
Starostka MVDr. Barbora Jelonko-
vá, místostarostové Ing. Roman Go-
ryczka, Ing. Ivona Vaňková a Mario 
Lyčka a tajemník úřadu Mgr. Gustav 
Kuchař uctili památku obětí 2. svě-
tové války. Položili věnce a květiny 
u památníku 1. československé sa-
mostatné tankové brigády ve Slez-
ské Ostravě, u památníku a pamětní 
desky Miloše Sýkory v bezprostřed-
ní blízkosti Sýkorova mostu a na pi-
etní místa ve Slezské Ostravě i u  pa-
mátníku v Komenského sadech.
Z veteránů se slavnostního aktu 
účastnili plukovník ve výslužbě Be-
dřich Opočenský a plukovník ve vý-
službě Karel Šerák. Plukovník Opo-
čenský 30. dubna 1945 jako velitel 
tanku přímo zažil dramatické chví-
le, kdy se českoslovenští a sovětští 
tankisté probíjeli přes Sýkorův most 
dále na Slezskou Ostravu. 
Bezprostřední dojmy zástupců ve-
dení obvodu:
„Je mi velkou ctí, že jsem na tomto 
místě mohla při příležitosti 70. vý-

ročí osvobození našeho města podě-
kovat nejen přítomným tankistům, 
ale všem vojákům, kteří se zúčastnili 
Ostravsko-opavské operace. Bez 
jejich hrdinských obětí by nebylo 
dnešní svobody, ale s největší prav-
děpodobností ani naší národní exi-
stence,“ řekla starostka Jelonková.
„Setkání s válečnými veterány pro 
mě bylo velkým zážitkem. Cítím hlu-
bokou úctu k lidem, kteří tehdy bo-
jovali za svobodu naší země. Mnozí 
přitom v Československu do té doby 
nežili, ani zde nikdy předtím nebyli. 
Přesto byli připraveni položit své 
životy za správnou věc. Kdo ví, jak 
by se s tak krutou dobou vyrovnali 
současníci, jestli by dokázali také 
tak obstát,“ řekla místostarostka 
Vaňková.
„Pietní místa dokazují, kolik lidí je-
nom na území Slezské Ostravy mělo 
během druhé světové války nepřed-
stavitelnou odvahu. Za svobodu za-
platili svými životy. Pietní místa ne-
jsou jen pomníky, ale také seznamy 
jmen a za nimi konkrétní lidé a je-
jich osudy. Všichni tito odvážní si 
zaslouží naši trvalou úctu a poděko-
vání,“ řekl místostarosta Goryczka.
Tato pietní místa se nacházejí 
na ulicích Na Druhém v Muglinově, 
Koněvova v Heřmanicích, Škrobál-
kova v Kunčičkách, Jeseninova 
v Kunčicích, na Ústředním hřbitově 
Slezská Ostrava a na budově slez-
skoostravské radnice, kde má pa-
mětní desku radista Ivan Ahepjuk, 
který padl 30. dubna 1945 při osvo-
bozování Ostravy. 

/red/

Oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války na Slezské

PIETNÍ MÍSTA SLEZSKÉ OSTRAVY. 
na ulici Na Druhém /1/, na ulici 
Koněvově /2/. Více foto na www.
slezska.cz FOTO/JAN KRÁL

PODĚKOVÁNÍ. Starostka MVDr. Barbora Jelonková děkuje veteránům. 
FOTO/JAN KRÁL 

V KOMENSKÉHO SADECH. Slavnostní akt u Památníku Rudé armády. 
FOTO/JAN KRÁL

NA LYSÉ. Opět na vrcholu, opět 
v cíli. FOTO/ NAĎA ŠVRČINOVÁ EVIDENCE. Na tisíc výstupů stačí jeden deník. FOTO/JAN KRÁL

ZÁPISKY. Své výstupy pan Doležal pečlivě zaznamenává. 
FOTO/JAN KRÁL
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Ozdravný pobyt 50 dětí z MŠ Ko-
merční a jejich odloučených praco-
višť MŠ Keramické a MŠ Antošo-
vické v Koblově se letos uskutečnil 
od 13. do 26. dubna v krásném 
prostředí okolí lázeňského města 
Luhačovic a na Morávce v Bes-
kydech. Na tento pobyt nám byla 
poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace statutárního města Ostravy 
z Fondu pro děti ohrožené znečiš-
těním ovzduší.
Děti byly ubytovány v hotelu Ada-
mantino přímo u Luhačovické pře-
hrady, kde měly po celou dobu poby-
tu k dispozici bazén a malou hernu  
a v penzionu U přehrady na Mo-
rávce.
Krásné jarní počasí dětem umož-
ňovalo uskutečnit veškeré aktivity 
na čerstvém vzduchu. S veselý-
mi maňásky Rákosníčkem nebo 
Skřítkem Koblováčkem se denně 
vydávaly za dobrodružstvím mo-
tivovaným známými pohádkami. 
Navštívily lázeňské město Luha-
čovice, ochutnaly vodu z léčivých 
pramenů, seznámily se s výrobou 
lázeňských oplatků, zavítaly na 
ranč za zvířátky, kde si samy vy-
zkoušely práci na farmě. Velkým 
zážitkem byla pro děti projížďka 
traktorem. Nechybělo ani hledání 
pirátského pokladu, večerní dis-
kotéky, výprava s baterkami nebo 
návštěva dětského lanového centra 
v Pirátské zátoce zdejší přehrady.
Druhá skupina dětí z Koblova se 
vydala na exkurzi za rybičkami 
do pstruhárny přímo pod přehra-
dou Morávka, seznámily se s péčí 
myslivce o zvířata v beskydských 
lesích, při návštěvě obory měly 
možnost pozorovat daňky a srnce. 
Zavítaly také do výrobny dortů 
Marlenka a poznaly práci Integro-
vaného záchranného sboru v Nošo-
vicích.
Dny rychle ubíhaly, děti pravidel-
ně dostávaly pohledy z domova, 
poznávaly zajímavé věci a neměly 

čas smutnit. Mezi dětmi vládla přá-
telská atmosféra a pohoda. Domů 
si s sebou všichni odvezli nejen 
odměny z her a soutěží, ale také 
mnoho vzpomínek a získaných 
zkušeností.
Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat statutárnímu městu Ostravě, 
které umožnilo dětem strávit čtr-
náct překrásných dnů v přírodě na 
čerstvém vzduchu.

A na co nejvíce vzpomínaly děti 
MŠ Komerční po příjezdu?

Terezka Volková: „Jak jsme pořád 
chodili na výlety a jak jsme hleda-
li Rákosníčka u přehrady. Po ma-
mince mi bylo smutno, ale vydržela 
jsem to.“

Petra Schneiderová: „Na zelenou 
party, protože mám ráda zelenou 
barvu“.

Míša Sládková: „Jak jsme mohli 
tančit v pyžamu na diskotéce“.

Barbora Šlauerová: „Na hotelový 
pokoj a bazén a hledání pokladu“.

Petr Žlebek: „Jak jsme jeli trakto-
rem na farmě. Na krmení oveček  
a jak jsme dávali jehňátku pít mlíč-
ko z láhve“.

Tadeáš Kundrát: „Když jsme na-
vštívili výrobnu lázeňských oplatků  
a mohli jsme je ochutnat“.

Dorotka Žižlavská: „Na lanové 
centrum v Pirátské zátoce, kde jsme 
mohli jezdit takovou lanovkou“.

Jonáš Pernický: „Na hotelový po-
kojíček, ve kterém se mi dobře spin-
kalo. A na cukrárnu, kde jsme byli 
na zmrzlinový pohár“.

Izabela Vlčková: „Na Rákosníčka, 
hledání pokladu podle mapy. Líbil 
se mi celý hotel a hezky ustlané po-
stele“.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční  
a odloučených pracovišť

Sportovní soutěž slezskoost-
ravských základních škol O po-
hár radnice Slezské Ostravy se 
konala 7. května v Kunčičkách.

Sportovní soutěž slezskoostrav-
ských základních škol O pohár 
radnice Slezské Ostravy se konala 
7. května v Kunčičkách.
Pořadatelem soutěže byla zdej-
ší ZŠ Škrobálkova v součinnosti 
s odborem školství a kultury úřadu 
městského obvodu. Zatímco chlap-
ci měřili své síly ve fotbale, dívky 
v tělocvičně školy střílely ze vzdu-
chovek.
Celkovým vítězem poháru se stala 
ZŠ Bohumínská. Soutěž na travna-
tém fotbalovém hřišti zahájili mís-
tostarostové Ing. Roman Goryczka 
a Mario Lyčka. Popřáli soutěžícím 
co možná nejlepší výsledky a také, 
ať vše dopadne bez úrazů. Tak se 
nakonec i stalo a zdravotní dozor, 
který bezplatně zajišťovala Sanita 

Hrbáček, neměl ve slunečném květ-
novém dopoledni žádnou práci. 
Na druhém místě za ZŠ Bohumín-
ská skončila ZŠ Škrobálkova, a to 
pouze o skóre. Třetí místo patřilo 
ZŠ Chrustova a čtvrté ZŠ Pěší. „Od 
Pěší očekávám příště zlepšení, přece 
jenom jde o moji srdeční záležitost,“ 
komentovala výsledky soutěže sta-
rostka MVDr. Barbora Jelonková, 
která žákům vítězné poháry spolu 
s místostarosty předávala.
Nebojovalo se však jen o celkové 
nejlepší umístění. Poháry a diplomy 
se rozdávaly i za pořadí v jednotli-
vých soutěžích. Ve fotbale zvítězila 
ZŠ Bohumínská, druhá skončila ZŠ 
Chrustova, třetí byla ZŠ Škrobálkova 
a na čtvrtém místě skončila ZŠ Pěší.
Ve střelbě vzduchovkou si nejlépe 
vedla děvčata ze ZŠ Škrobálkova, 
druhá byla ZŠ Bohumínská, tře-
tí ZŠ Chrustova a čtvrtá ZŠ Pěší. 
„Těžko na cvičišti, lehko na boji-
šti,“ komentoval výsledky děvčat 

z Kunčiček ředitel školy Škrobál-
kova Mgr. Jiří Smělík. „Střelbu 
trénujeme před turnajem, snažíme 
se žáky a žákyně zaujmout i méně 
tradičními druhy sportů,“ dodal ře-
ditel.
Ocenění za nejlepšího fotbalistu 
turnaje si odnesl Daniel Navrátil ze 
ZŠ Bohumínská. Vstřelil šest gólů. 
„Už osm let hraji za FC Michál-
kovice,“ vysvětlil mladý fotbalis-
ta, který je fanouškem klubu Paris 
Saint-Germain FC. „Líbí se mi je-
jich hra,“ řekl.
Pohár a diplom pro nejlepší střelky-
ni získala Denisa Květoňová ze ZŠ 
Pěší. „Zajímám se o zbraně, v bu-
doucnu bych chtěla do armády,“ 
svěřila se střelkyně, jejímž koníč-
kem jsou bitvy pomocí airsoft zbra-
ní. „Ve skupinách ve vojenském 
oblečení bojujeme v lesích. Náboji 
jsou airsoftové kuličky,“ sdělila žá-
kyně ZŠ Pěší.
Více foto z turnaje na www.slezska.cz

Projekt „Janička“ zorganizo-
vala společnost SCIO ve spo-
lupráci s British Coucil. Jeho 
cílem je zvyšovat kvalitu ja-
zykové výuky na základních 
školách metodou CLIL, což 
je integrace výuky předmětu 
a cizího jazyka ve spolupráci 
s rodilým mluvčím. Do projek-
tu je zapojeno 40 škol z celé 
ČR, mezi nimi i ZŠ Pěší. 
Na této škole pracuje v rámci pro-
jektu Mr. Paul Angus z Velké Britá-
nie. Po dobu devíti měsíců 22 hodin 
týdně připravuje ve spolupráci s vy-
učujícími pro žáky do hodin vlas-
tivědy, přírodovědy, prvouky nebo 
hudební výchovy zajímavé aktivity 
vedené v anglickém jazyce. Mezi 
žáky má jeho práce v hodinách 
velmi kladnou odezvu, nejenže se 
přirozeně učí správnou výslovnost 
a přízvuk, ale také si obohacují 
slovní zásobu, dovídají se spoustu 
nových a zajímavých informací. 
Zeptali jsme se Mr. Anguse, jak 
práci v projektu vidí on:
Jak jste se k práci v projektu 
dostal?
Dlouhá léta jsem pracoval v za-
hraničí. Účastnil jsem se geo-
logického průzkumu v Kazach-
stánu, Siera Leone, v Angole, 
Liberii, Francii a Rusku. Poté co 
jsem založil rodinu v České re-
publice, mne zaujal projekt Ja-
nička, ve kterém jsem mohl zúro-
čit svoje znalosti a zkušenosti. 
Přihlásil jsem se a byl vybrán.

V čem vidíte přínos metody 
CLIL?
Hlavně v mezipředmětovém cha-
rakteru této metody. Tím, že děti 
používají cizí jazyk jako komuni-
kační prostředek při získávání vě-
domostí z různých oborů, používají 
jej přirozeně, spontánně. Navíc se 
odborné termíny učí v obou jazy-
cích, tedy česky i anglicky.
Jak se vám s dětmi na ZŠ Pěší 
pracuje? 
Jedním slovem – výborně! Snažím 
se, aby každá hodina byla interak-
tivní, zábavná, hravá. Děti se mnou 
navazují konverzaci také o přestáv-
kách na chodbě. Angličtinu tak po-
užívají ve zcela přirozených situa-
cích. 
Co vás v průběhu trvání pro-
jektu překvapilo?
Nemohu říct, že by mě překvapi-
lo něco z realizace projektu. Spíše 
jsem překvapen výraznými pokroky 
v angličtině, které žáci za těch sedm 
měsíců udělali. Hlavně ti menší na 
1. stupni. Je pro mě vzrušující „být 
u toho“! Děti ztrácejí ostych v po-
užívání cizího jazyka, oslovují mě, 
chtějí si povídat. To považuji za 
svůj hlavní úkol.
Máte v plánu v této práci po-
kračovat?
Byl bych moc rád. Ale projekt trvá 
pouze 9 měsíců, nelze v něm pokra-
čovat. Pan ředitel ZŠ Pěší Mgr. Ka-
mil Krahula se snaží najít finanční 
prostředky, abych mohl na této ško-

le zůstat. Zatím není nic jisté, ale ve 
školství bych rád pracoval i nadále.

Mgr. Hana Kuřilová  
ve spolupráci s Mgr. Lenkou Fromelovou

49. ročník festivalu Ars Poetica – Puškinův památník

Ozdravný pobyt  
dětí z Komerční

O pohár radnice Slezské Ostravy.  
Fotbal a střelba v Kunčičkách

Projekt Janička na ZŠ Pěší

Zprávičky ze škol

ANGLIČTINA. Žáci ZŠ Pěší  
s rodilým mluvčím Paulem Angusem.  
FOTO/ARCHIV

DEN MATEK. Děti z MŠ Chrustova na návštěvě u seniorů. FOTO/ARCHIV

MŠ KOMERČNÍ. Děti v Luhačovicích. 
FOTO/ARCHIV

MŠ KOBLOV. Děti na Morávce. 
FOTO/ARCHIV

ZŠ ŠKROBÁLKOVA

ZŠ PĚŠÍ

MŠ KOMERČNÍ

STŘELKYNĚ. Nejlepší ve střelbě 
vzduchovkou, Denisa Květoňová. 
FOTO/JAN KRÁL

STŘELEC. Šest gólů vstřelil  
Daniel Navrátil. FOTO/JAN KRÁL

POHÁR. Vítězní fotbalisté ze ZŠ 
Bohumínská FOTO/JAN KRÁL

U příležitosti Dne matek navštívily 
děti z MŠ Chrustova domovy s pe-
čovatelskou službou ve Slezské Os-
travě na ulicích Heřmanická a Hlad-
novská. Děti seniorům předvedly 
vystoupení plné písniček, básniček 
a tanečků, které pilně trénovaly. Za 
odměnu pak dostaly sladkosti a také 
háčkovanou ozdobu, kterou pro ně 
vyrobila jedna z obyvatelek domo-
va. Děti měly z návštěvy pěkný zá-
žitek a už se těší na příště.

Bc. Silvie Šeděnková, MŠ Chrustova

Vystoupení ke Dni matek MŠ CHRUSTOVA
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Jedni z nejvýznamnějších a nej- 
žádanějších českých interpre-
tů vážné hudby, houslista Jiří 
Vodička a pianista Martin Ka-
sík, koncertovali 19. května ve 
slezskoostravské radnici.

Koncert uvedl profesor Jan Hališka. 
Připomenul, že pravidelné koncerty 
se díky podpoře vedení městského 
obvodu konají ve slezskoostravské 
radnici již od roku 1999 a poděkoval 
za přízeň starostce MVDr. Barboře 
Jelonkové. Na programu měli inter-

preti skladby M. Ravela, F. Chopina, 
N. Paganiniho a vše zakončila Sona-
ta pro housle a klavír č. 47 Ludwiga 
van Beethovena.
„Premiérově jsme tyto skladby hrá-
li s Jiřím Vodičkou v mém rodném 
Frenštátě pod Radhoštěm, jinak my-
slím, že právě Ravel a Beethoven se 
k sobě dobře hodí, mají leccos spo-
lečného,“ řekl o výběru repertoáru 
Martin Kasík. 
Ani on ani Jiří Vodička nevystupo-
vali v obřadní síni slezskoostravské 

radnice poprvé. „Je to tady nádher-
né. Obdivoval jsem, jak je radnice 
opravená. Je z ní kouzelný výhled 
na město. Akustika sálu je krásná, 
klavír sice už něco pamatuje, ale 
není až v tak špatném stavu,“ shrnul 
svoje dojmy z radnice Martin Ka-
sík. „Už jsem tu hrál mnohokrát za 
svůj život s různými umělci. Mám 
na Slezskou Ostravu krásné vzpo-
mínky. Je zde příjemné prostředí, 
stabilní publikum, skvělá akustika. 
Vždycky se na koncerty v radnici 

těším, sál je jeden z nejlepších v Os-
travě,“ doplnil Martina Kasíka hou-
slista Jiří Vodička.
Plný sál ocenil výkon mimořád-
ných hudebníků dlouhým po- 
tleskem. Další koncert se ve slez-
skoostravské radnici uskuteční až 
v měsíci září. Vystoupí harfenistka 
Jana Boušková a houslista Josef 
Špaček. Cyklus komorních koncer-
tů se koná za podpory statutárního 
města Ostravy.

/jk/

Osmý ročník Slezskoostravské-
ho Rock–Festu se bude konat již  
4. července na Slezskoostravském 
hradě. „Tradiční open air festival 
Ostravska od brzkého poledne až 
do pozdních večerních hodin na-
bídne jako vždy žánrově bohatou 
přehlídku zajímavých interpretů, 
kde nebudou chybět špičky domácí 
hudební scény, mladé talentované 
formace i speciální hosté ze za-
hraničí,“ říká za pořadatele slez-
skoostravský zastupitel Ing. Mar-
cel Pažický.
Pozvání na festival přijaly kapely 
jako Inekafe, Radim Hladík a Blue 
Effect, Abraxas, Progres 2, Vilém 

Čok a Bypass, Imodium, Banana, 
Salamandra, Blackshard a další.
„Součástí festivalu budou opět do-
provodné akce i atrakce pro děti 
a mládež – Dětská zóna. Samo-
zřejmostí je prodej občerstvení, 
workshopy a jiné aktivity,“ doplňu-
je Pažický.
Děti do patnácti let s doprovodem 
mají vstup zdarma. Více informa-
cí na www.kpso.cz a www.sorfest.
cz. Akce je pravidelně podpořena 
dotačními programy Moravskoslez-
ského kraje, statutárního města Ost-
rava a městským obvodem Slezská 
Ostrava.

/red/

Mezinárodní křesťanský festi-
val Slezská lilie se uskuteční ve 
dnech 13. a 14. června v Kunčič-
kách. Už tradičně se bude hrát 
na louce mezi kostelem sv. An-
tonína Paduánského a hasič-
skou zbrojnicí u Vratimovské 
ulice.

„Letos se na festivalu na dvou pó-
diích představí například Glenn 
Kaiser Band (USA), velká osobnost 
světového blues a rocku se svou ka-
pelou, stejně jako britský písničkář 
a skladatel John de Jong, který se na 
mezinárodní scéně prosadil svým 
jemným, ale upřímným blues fol-
kem. 
Českou scénu zastoupí výborná 
Lenka Dusilová, alternativa oce-
něná Andělem – kapela Traband, 
nebo uskupení Svatopluk, hrající 
v rockové podobě výrazné písně 
charismatického faráře Svatopluka 
Karáska,“ informuje Mgr. Tomáš 

Pinďák z Diecézní charity ostrav-
sko-opavské.
„Interpretů zahraničních i domá-
cích bude samozřejmě mnohem víc. 
Dvoudenní festival navíc jako jeden 
z mála dává patřičný prostor také 
místní scéně i ještě neobjeveným 
kapelám,“ doplňuje.
Jsme tu pro druhé
Festival, jehož motto zní „Jsme tu 
pro druhé“, má také dobročinný pře-
sah. 
Díky spolupořádající Diecézní cha-
ritě ostravsko-opavské pomůže 
výtěžek festivalu matkám s dětmi 
v tísni v Charitním domě bl. Matky 
Terezy v Novém Jičíně.
Nedělní část programu bude patřit 
vyprávění faráře Mariana Kuffy, 
který se věnuje lidem na okraji spo-
lečnosti. 
Festival podporuje rovněž městský 
obvod Slezská Ostrava.

/red/

1. 6. Den dětí pro veřejnost 
2. 6. Babičko, dědečku – pojďme  
si hrát – vystoupení mažoretek
6. 6. Závěr florbalové ligy
7. 6. Babičko, dědečku – pojďme  
si hrát – „Vlakovýlet Dinopark“
10. 6. Slavíme pětatřicátiny
9.–12. 6. Badatelský svět

13. 6. Muzejní noc 
19. 6. Dětská tisková konference
20. 6. 2015 Michalfest –  
prezentační činnost SVČ
Činnost bude ukončena ke 12. 6. 
Zápisy na další rok od 1. do 4. 9.
Ostrčilova 19/2925, Ostrava 
Více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Slezskoostravský Rock-Fest 
open air. Začátek prázdnin

Slezská lilie. Lenka Dusilová  
i Glenn Kaiser Band

PUBLIKUM. Profesor Jan Hališka hovoří k plnému sálu. FOTO/JAN KRÁL PO KONCERTĚ. Jiří Vodička (vlevo) a Martin Kasík na radnici. FOTO/JAN KRÁL

„Slezskoostravská galerie” ul. Tìšínská 35/138, Slezská Ostrava

VRBICKÁ 133 
HEŘMANICE
Lesní pohádky 
malujeme obrázky k pohádkám 
úterý 9. 6. | během půjčování
Červnový kvíz 
soutěž pro děti 
celý měsíc | během půjčování
Hledej uvnitř hradu! 
zábavné odpoledne pro děti 
každé úterý | během půjčování
Těšíme se na prázdniny 
malá výstava cestopisných knih  
a průvodců přírodou 
celý měsíc | během půjčování
hermanice@kmo.cz 
tel. v úterý 603 386 675
Více na kmo.cz

HLADNOVSKÁ 49 
MUGLINOV
Test PC inteligence 
otestuj své znalosti
Bavíme se se zvířátky 
beseda s pracovníkem ZOO 
pondělí 1. 6. │ 9 – 10 hod.
Honzo, vstávej!  
výtvarná dílna,  
vyrábíme budík z CD 
pondělí 8. 6. │ 14 – 16 hod.
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu  
pro děti předškolního věku  
a jejich rodiče 
Vstávej, zvoní budík 
tvoříme z papíru a CD 
pondělí 29. 6.│ 15 – 16.30 hod.
Kdo má samé jedničky? 
překvapení za vysvědčení 
úterý 30. 6. │ 13 – 16 hod.
Dětí se baví v knihovně 
výstava fotografií 
červen│ během půjčování
Z doktorské brašny 
výstava knih s lékařskou  
tématikou 
červen │během půjčování
hladnovska@kmo.cz 
599 522 200, 602 191 200

HOLVEKOVA 44 
KUNČIČKY
Když mají děti svátek 
testy, hry, kvízy 
pondělí 1. 6. | 13 – 17 hod.
Křížem krážem 
soutěžní luštění pro děti  
červen 2015 | během půjčování
Čaj o páté – výtvarná dílna 
každý čtvrtek | 13 – 15 hod.
Přesný zásah 
turnaj pro děti 
každé pondělí | 13 – 15 hod.
Děsivé dějiny 
výstava knih z oblíbené edice 
červen | během půjčování
Jak to bylo, jak to je 
tematická nástěnka 
červen | během půjčování
Vůně časů minulých 
výstava historických románů 
červen | během půjčování
Sloni v knihovně 
tematická výstava  
ze ZOO Ostrava 
červen | během půjčování
Kdo má samé jedničky? 
překvapení za vysvědčení 
úterý 30. 6. │ 13 – 17 hod.
kuncicky@kmo.cz 
599 522 216

KnihovnyCyklus pravidelných koncertů pokračuje v září

Dlouhý potlesk pro Vodičku a Kasíka

Ve Slezskoostravské galerii se koná 
v pátek 5. 6. v 17. 30 hodin vernisáž 
výstavy polských výtvarníků nazva-
ná Zlota Linia. Vernisáž zahájí sta-

rostka obvodu MVDr. Barbora Je-
lonková spolu s generální konzulkou 
Polské republiky v Ostravě Annou 
Olszewskou. Výstava potrvá do 31. 7.

Pozvání na vernisáž
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Rodičovská premiéra  
u mladšího páru orlosupů

„Do letošní hnízdní sezóny byl 
mladší pár orlosupů bradatých 
v ostravské zoologické zahradě 
označován jako ten „málo zkuše-
ný“. Tento rok se však pro něj stal 
průlomový,“ říká mluvčí ZOO 
Šárka Kalousková.

Oba ptáci byli do ZOO Ostrava 
přivezeni v roce 2000 jako roční. 
Zde dospěli a poprvé zahnízdili  
v roce 2008. Až do loňského roku 
nebylo jejich hnízdění úspěšné. 

Podstatnou změnu zaznamenali 
pracovníci zoo na začátku letoš-
ního roku. „Díky kamerovému 
systému máme možnost nepřetrži-
tě sledovat, co se děje na hnízdě, 
aniž bychom ptáky při hnízdění 
jakkoli rušili. Na začátku roku 

2015, 3. ledna, jsme zaznamenali 
snesení prvního vejce. Druhé se 
pak objevilo 12. ledna. Do průběhu  
inkubace jsme se rozhodli nijak 
nezasahovat, a proto jsme nevě-
děli, zda jsou oplozená. K naší 
radosti se 23. února vyklubalo prv-
ní mládě,“ popisuje Kalousková.

„Dnes jsou mláděti více než dva 
měsíce a nás velmi těší, že po 
sedmi letech od prvního hnízdě-
ní mladší pár konečně úspěšně 
odchovává mládě. Do doby, 
kdy mláďata orlosupů opouštějí 
hnízdo, zbývá už jen pár týdnů, 
proto snad můžeme říci, že i tento 
pár mládě úspěšně odchová. Jak 
ukázaly krevní testy, jedná se  
o samečka,“ uzavírá.

A jaký je osud druhého vejce? 
Protože u orlosupů dochází k jevu 

zvanému siblicida, kdy starší a sil- 
nější mládě usmrtí to menší, pra-
covníci ZOO druhé vejce odebrali  
a nahradili je podkladkem. Protože 
i toto bylo oplozené, podložili je 
druhému páru, který letos o vlastní 
vejce přišel. Bohužel líhnutí  
nakonec nedopadlo dobře.

Co se děje v ZOO 

Již tradičně vyrazili ostravští turisté 
na úklid slezskoostravské haldy Ema. 
Odpadem naplnili dvě dodávky. „Na-
sbírali jsme 35 pytlů odpadků včetně 
hromady pneumatik,“ říká Rostislav 
Kašovský z TOM Čmoudík. Na roz-
díl od minulých let oceňuje, že tento-
krát nikdo v zimních měsících nepoč-

máral a neponičil panely, které lemují 
naučnou stezku na nejvyšší bod Slez-
ské Ostravy. Podle Kašovského patří 
poděkování všem turistickým oddí-
lům, které přišly na pomoc. Jsou to 
TOM Mušketýr, Průzkumník, Sírius, 
Sylvatik a Čmoudík.

/red/

Čistící vůz známý pod jménem Mý-
val, opět čistí ulice městských obvo-
dů. Vozidlo v hodnotě pěti milionů 
korun věnovala huť ArcelorMittal 
Ostrava a. s. Slezské Ostravě a obvo-
du Radvanice a Bartovice již v roce 
2009 a od té doby navíc každý rok 
přispívá na jeho provoz. Díky němu 
vždy po zimě mizí z ulic nečistoty 
a polétavý prach. Celkově věnovala 
společnost od roku 2009 okolním 
obcím na provoz vozu téměř 2,5 mil. 
korun. Letos Mýval vyjíždí do ulic 
již posedmé. 
V letošním roce věnuje huť Arce-
lorMittal Ostrava na provoz Mývala 

358 000 korun. Z těchto peněz se 
vyčistí 53 km místních komunika-
cí a parkovišť v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice a 130 km 
místních komunikací v městském 
obvodu Slezská Ostrava.

/bdč/

Masarykovo náměstí v cen-
tru Ostravy přivítá v neděli  
21. června TÁTAFEST – 4. ročník 
neformálního setkání řádných, 
neřádných i mimořádných tátů  
a jejich rodin.
Tradici svátku otců v našem městě 
založila ředitelka Rodinného a ko-
munitního centra Chaloupka Mgr. 
Edita Kozinová a tým jejich spolu-
pracovníků v roce 2012.
Ze skromných začátků před čtyřmi 
lety postupně vybudoval realizační 
tým z Chaloupky akci, která se stále 
více těší zájmu ostravské veřejnosti. 
„Chceme především oslovit tatínky, 
kteří chtějí být svým dětem dobrým 
rodičem a to nejen jeden den v roce. 
Toto setkání, které připadá v celém 
světě na třetí červnovou neděli, je 
novou možností pro nás pro všech-
ny zamyslet se, jak významná je 
role otce v našich rodinách, která je 
tolik důležitá pro zdravý vývoj dítě-
te a pro jeho budoucí život v rodině 
vlastní,“ vysvětluje Edita Kozinová.  
Svátek otců je také významnou 
měrou zasvěcen kampani Dejme 
dětem rodinu a právě Chaloupka, 
díky zkušenostem a velké pomoci 
pěstounským rodinám, hledá i pro-
střednictvím Tátafestu nové pěstou-
ny pro děti, které nemají to štěstí žít 
v rodinách. 
Na 21. červen je připraveno ne-
jen pro všechny táty a jejich rodi-

ny odpoledne plné zábavy a dobré 
hudby. Tátafest  zahájí ve 14 hodin 
Ostravský dětský sbor ZUŠ Eduarda 
Marhuly v Ostravě – Mariánských 
Horách, po nich se představí dívčí 
skupina Stepaerobiku ze ZŠ Matič-
ní a pak už bude pódium patřit ka-
pelám L. A. SUNDAY A BANDA 
DEL CAFFE.
Pro děti je také připraven skáka-
cí hrad, pestrý soutěžní program, 
hezké odměny  i vyhlášení soutěže 
„TÁTA ROKU“. Otcové i ostatní 
návštěvníci se mohou těšit po celé 
odpoledne na zajímavý doprovodný 
program.
Přijďte s námi oslavit svátek otců!

/red/ 

Třináct ekologických projektů, tři 
miliardy korun, pět set tun prachu, 
to jsou čísla, která představují le-
tošní rekordní ekologický rok huti 
ArcelorMittal Ostrava, která roč-
ně vyrobí dva miliony tun železa. 

V roce 2015 má huť za cíl postavit 
třináct ekologických investic v cel-
kové hodnotě tři miliardy korun, 
což je zatím nejvíce současně pro-
bíhajících projektů zaměřených na 
ochranu životního prostředí. Větši-

na investic směřuje do odprašování 
a celkem zachytí více než 500 tun 
prachu ročně, miliardová investice 
na hutní elektrárně pak sníží emise 
oxidu dusíku o více než polovinu.

/bdč/

O víkendu 9. a 10. května se v Ost-
ravě-Martinově konalo okresní kolo 
celoroční hry Plamen. Mladí hasiči 
zde prolomili dlouholetou smůlu  
a po sedmnácti letech postoupili do 
krajského kola. 
V celkovém pořadí se družstvo star-
ších umístilo na krásném 1. místě 
s velkým náskokem před ostatní-
mi. A co to znamená? O víkendu 
6. a 7. června se na atletickém sta-
dionu ve Vítkovicích „popereme“ za 
Muglinov i za Ostravu o co nejlepší 
umístění v krajském kole, případně 
o postup do republikového kola.
Ovšem za zmínku stojí také druž-
stvo starších B, které rovněž bojo-
valo o co nejlepší umístění. A ostu-
du mladí hasiči určitě neudělali. Ve 
všech disciplínách se umísťovali 
ve středu bodovací tabulky, a tak 
konečné 10. místo je velice krásné 
ukončení hry Plamen. 
Třetím družstvem, které v sobotu 
měřilo síly s ostatními, bylo druž-
stvo mladších žáků. Jejich celková 
snaha byla nakonec odměněna vel-
mi vydařeným 4. místem, se kterým 
jsme byli všichni velice spokojeni.
Neděle patřila kategorii dorostu 

a i tam jsme měli žhavé kandidáty 
na postup do krajského kola. Dva 
dorostenci a pět dorostenek se v brz-
kém deštivém ránu třepali strachy 
i nervozitou, jak všichni dopadnou. 
Čekaly je disciplíny, se kterými se 
doposud na obvyklých soutěžích 
nesetkali. Mezi tyto disciplíny patří 
test z požární ochrany, běh na 100 m 
s překážkami a dvojboj. Všech dis-
ciplín se dorostenci zhostili veli-
ce pěkně a bojovali i přes vlastní 

zranění a mnohdy velikou bolest.
Nejlépe se nakonec umístili za 
mladší dorostenky Aneta Bittnerová 
a za mladší dorostence Josef Žle-
bek. Ti se ve Vítkovicích v neděli 
7. června také „poperou“ o postup 
do republikového kola.
Určitě se přijďte podívat a hlasitě 
povzbudit jak naše družstvo, tak 
i o den později naše jednotlivce.

vedoucí mladých hasičů Petr Gvuzď  
a Stanislava Močigembová

Turisté uklidili Emu

Mýval vyrazil do ulic

Tátafest v Ostravě počtvrté

Ekologické investice

Budeme bojovat za Muglinov i za Ostravu

KALENDÁŘ AKCÍ  
VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ  
V MĚSÍCI ČERVNU

1. 6. Den dětí v ZOO Ostrava

1. 6. – 6. 8. Výstava olejomaleb 
Mileny Kantorové,  
Slezskoostravský hrad

6. 6. FC Heřmanice Slezská – 
FK SK Polanka, krajský přebor, 
17 hod.

6. 6. TJ Sokol Koblov – Polanka 
„B“, městský přebor, 17 hodin

12. 6. Jazz Open, jazzový festival,  
Slezskoostravský hrad, od 19 hod.

13. 6. Den otců a medobraní, 
ZOO Ostrava

13. 6. S.K. Rapid Muglinov – TJ 
Sokol Koblov, městský přebor, 
17 hod.

13. 6. Jiskra Hrušov – TJ Vítkovi-
ce-Svinov, městský přebor, 17 hod.

20. 6. Den Policie,  
Slezskoostravský hrad

20. 6. FC Heřmanice Slezská – 

FK Krnov, krajský přebor, 17 hod.

20. 6. TJ Sokol Koblov – TJ Klim-
kovice, městský přebor, 17 hod.

20. 6. Jiskra Hrušov – TJ Sokol 
Hošťálkovice, městský přebor, 17 
hod.

23. 6. Olympijský den 2015 na 
Slezskoostravském hradě

27. 6. Country Fontana,  
Slezskoostravský hrad

27. 6. Prázdniny začínají v ZOO, 
ZOO Ostrava

Slezská žije 

ÚKLID. Turisté našli na haldě haldy odpadků. FOTO/ARCHIV

MÝVAL. Čistící vůz v ulicích Slezské 
Ostravy. FOTO/ARCHIV

ORLOSUPI. Mládě přišlo na svět 
23. února. FOTO/PAVEL VLČEK

POSTUP! Mladí hasiči úspěšně závodili v Martinově. FOTO/ARCHIV

CYKLOVÝLET – Zastupitelé 
a členové místní organizace 
TOP 09 Slezská Ostrava si 
dovolují pozvat všechny občany 
a příznivce cykloturistiky 
na cyklovyjížďku po nově 
vybudované cyklostezce 
táhnoucí se po pravém břehu 
řeky Ostravice – Koblov – 
Vratimov. Akce se koná  
v sobotu dne 13. 6. 2015  
a startujeme v 10 hodin od 
hasičské zbrojnice v Koblově. 

Inzerce
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1.  Současná generace Ostravanů si dnes bez dochovaných historických pohlednic a fotografií nedokáže předsta-
vit, jak vypadalo jejich město před sto a více lety. Se zájmem si mnohdy prohlížejí záběry neznámých budov, ulic 
a městských zákoutí, nedokáží je však identifikovat, i když se v těchto místech denně pohybují. A není se co divit – 
vše se v průběhu let proměnilo, změnilo či dokonce nenávratně zmizelo. Jen stěží si dokážeme představit, že v pro-
storu dnešní Nové radnice v Moravské Ostravě ještě na počátku 20. století stála tato budova postavená ostrav-
ským střeleckým spolkem. Každoroční nebezpečí povodní a postupující industrializace Slezské Ostravy si vynutily 
řešení, které vyústilo k odchodu střeleckého spolku z dosavadního působiště „Staré střelnice“. Obvyklé roční 
tzv. „královské střelby“ v roce 1891 ještě proběhly na původní střelnici – nicméně již v tomto roce byl položen 

základní kámen k postavení „Nové 
střelnice na levém, moravském bře-
hu řeky Ostravice v tzv. „Cinglu“. 
Cingl byl starý pomístní název, 
vzniklý z německého slova Züngl  
/die Zunge – jazyk/ jazýček, země-
pisně ostroh, výběžek k řece Ostra-
vici. Jde v podstatě o lokalitu, na 
které se dnes nachází Nová radnice 
a část Komenského sadů. Na této 
dokumentárně hodnotné pohledni-
ci „pohled z Mor. Ostravy – Nová 
Střelnice“ vydanou nakladatelem 
R. Papauschkem, která prošla poš-
tou 5. 6. 1900, je patrné, jak hlavní 
budova nově zbudované střelnice 
vypadala po slavnostním otevření 
14. srpna 1892.

2.  Dělená, barevně tónovaná pohlednice „Ostrauer Spaziergänge“ z roku 1900 vydaná Juliem Kittlem s moti-
vy: Stadtpark, Neuer Stadtpark, Neue Schiesstätte Allee, Neue Schiesstätte, Fahrradbahn des Radfahr – Clubes 
M. Ostrau je působivou dobovou ilustrací „pohodového“ života, které nabízelo Ostravanům stále oblíbenější 
nábřeží obou stran Ostravice. Po slavnostním otevření se na Nové střelnici pořádaly střelecké exhibice, v přileh-
lém sadu se konaly zahradní koncerty, na upravených cestičkách se procházela ostravská společenská smetánka 

a sad sloužil k odpočinku a relaxa-
ci všem obyvatelům města. I když 
městská rada v roce 1907 rozhod-
la o rozšíření sadu podél toku řeky 
Ostravice, upravovaná část svou 
rozlohou v té době dosahovala 
zhruba do míst dnešního Památní-
ku osvobození. Technické vybavení 
Nové střelnice bylo na svou dobu 
nadstandartní. Kromě restaurace 
se slavnostním sálem a kuželnou 
k ní patřily střelecké dráhy v délce 
175 a 300 metrů s moderním doro-
zumívacím zařízením mezi cílařem 
a zapisovatelem na střelišti. V ná-
sledujících letech si ostravský stře-
lecký spolek vydobyl dobré jméno 
a patřil k nejaktivnějším střeleckým 
spolkům na Moravě. Proto byl po-

věřován uspořádáním nejrůznějších střeleckých soutěží. V roce 1903 měl tento elitní spolek 71 členů a roční 
členský příspěvek byl stanoven na 24 rakouských korun, z čehož vyplývá, že členy se mohli stát jen bohatí měš-
ťané, podnikatelé a průmyslníci. Proto nepřekvapuje rozhodnutí střelecké rady v Brně, která přiřkla uspořádání 
X. moravské zemské střelby bohaté Ostravě, když střelecký spolek v Šumperku tuto poctu pro finanční potíže 
odmítl. Historik Bohumír Indra, který se činností měšťanského střeleckého spolku v Moravské Ostravě zabýval, 

k tomu dodává, že protektorát nad 
soutěží převzal arcivévoda Rainer 
a osobní návštěvu Moravské Ostra-
vy a střelnice přislíbil i císař Fran-
tišek Josef I.
3.  Tato fotografie pochází z kon-
volutu snímků, které byly poříze-
ny 28. června 1906 při návštěvě 
císaře Františka Josefa I. v Mo-
ravské Ostravě. Snímek zachycuje 
atmosféru napjatého očekávání 
před příjezdem dvorního vlaku na 
přívozské nádraží. Vlak vypravený 
z Vídně v 7 hodin a 29 minut přijel 
do Ostravy-Přívozu přesně podle 
plánu v 11 hodin a 9 minut za do-
provodu hymny rakouského císař-
ského domu.
Za účasti četných městských spole-
čenských korporací a zástupců ost-
ravského střeleckého spolku v uví-
tacím proslovu promluvil moravský 

místodržící hrabě Žerotín, slezský zemský prezident rada Heinhold, hrabě Vetter a slezský hrabě Larisch. Po úvod-
ních proslovech prošel císař vestibulem nádraží a v 11 hodin a 30 minut nastoupil do kočáru, ve kterém vyjel do 
centra Moravské Ostravy.
4.  Dle dobových svědectví a dochované obrazové dokumentace, císař projel špalírem vítajících obyvatel města 
kolem Dolu Jindřich na Antonínské /Smetanovo/ náměstí a odtud na Hlavní /Masarykovo/ náměstí. Tam, jak je pa-
trné ze snímku, pod baldachýnem vysokého stanu vyslechl další projevy, které postupně pronesli náměstek starosty 
Glassner, zástupce německého obyvatelstva dr. Richter, za české obyvatele dr. Palkovský a za Poláky naddůlní 
Grusiewicz. Po přijetí „holdu“ dalších gratulantů císař pokračoval v cestě k Nové střelnici.

Nová střelnice byla v tzv. „Cinglu“
5.  Císař František Josef I. se desátých zemských střeleb zúčastnil jen sym-
bolicky, neboť soutěže ve vypsaných sedmnácti druzích střelby začaly již 
před jeho ostravskou návštěvou 24. června 1906 a trvaly do 3. července 
1906. Snímek z císařovy návštěvy Nové střelnice je z 28. června 1906. Je na 
něm patrná část uvítacího ceremoniálu, který se uskutečnil před uniformo-
vanými jednotkami soutěžících střelců s rozvinutými spolkovými zástavami. 
O uvítací „pikantérii“ se postarala paní Spenglerová, která císaře přivíta-
la jménem ostravských dam. Po krátkém vzájemném rozhovoru ji císař ob-

daroval krásným briliantovým náramkem. Poté si císař prohlédl vystavené 
dary a se zájmem sledoval přípravy a ukázky střeleb. Podle dochovaného 
protokolu císař na Nové střelnici pobyl 45 minut a v kočáru pokračoval 
do Vítkovic, aby si prohlédl železárny a práci osazenstva. Zde byl uvítán 
baronem Rothschildem a rytířem Gutmanem, v doprovodu ředitelů žele-
záren Schustera a Sonnenscheina si prohlédl některé provozy a zvláště se 
zajímal o výrobu děl a pancířů pro námořní loďstvo. Ve Vítkovicích se císař 
zdržel téměř dvě hodiny. Z Vítkovic se císař vrátil na nádraží a ve 2 hodiny 
a 30 minut dvorní vlak opustil přívozské nádraží.
Na paměť návštěvy císaře Františka Josefa I. byl v parku Nové střelnice 
8. srpna 1907 odhalen pomník s nápisem „Schützen Zeitung 1907“. Po-
mník stál až do roku 1919, kdy byl odstraněn, přibližně v místech dnešního 
schodiště pěší lávky z Komenského sadu na Kamenec. Trvalou připomínku 
na tyto pamětihodné události dnes kromě dochovaných střeleckých reálií 
představuje i exkluzivní publikace, Gedenkschrift über den Allerhöchsten 
Kaiserbesuch anlässlich des X. Mährischen Landesschiessns Mähr. Ostrau

-Witkowitz 28. juni 1906“, kterou pohotově ještě v roce 1906 vydal činoro-
dý nakladatel Julius Kittl.
Moravskoostravský střelecký spolek ještě v roce 1913 oslavil jubilejními 
střelbami 60. výročí trvání spolku – nicméně jeho aktivity rok od roku klesa-
ly a v roce 1926 střelecký spolek fakticky zanikl a pro trvající nečinnost byl 
v roce 1933 úředně rozpuštěn.

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

1.

3.

2.

4.

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

 

Exkluzivní prodej mezonetového 
bytu o dispozici 3+kk o CP   
127 m2 v lokalitě Ostrava, ulice  
U Parku. Byt po rekonstrukci je 
situován do 3. NP + podkroví 
cihlového domu po revitalizaci. 
Cena: 2 970 000  Kč.  

Městský obvod Slezská Ostrava
děkuje partnerům za podporu akce

Hlavní partner akce
arcelorMittal Ostrava a.s.

Za finanční pOdpOry
Statutárního města Ostravy

další partneři
Bystroň group a.s.
teMar spol. s.r.o.

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
danter - reklama a potisk, s.r.o.

iSOra, a.s.
Jan tomický - t.k.l. agentura Ostrava

Mitrus rostislav                            
SatUM cZecH s.r.o.
Skatyl, spol. s r.o.

technické služby, a.s., Slezská Ostrava 
traper elektrO s.r.o.

ista česká republika s.r.o.
dav, a.s.

fikO-inStal s.r.o.
HydOr s.r.o.

Jankostav s.r.o.
Jiří Barč - stolařství

palStav stavitelství s. r. o.
Stavby cOMplet s.r.o.

vS - invest a.s.
knap stavební práce s.r.o.
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R PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ZUŠ

Základní umělecká škola Edvarda Runda
ve Slezské Ostravě

zve všechny příznivce umění na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. - 4. června 2015

mezi 14. až 17. hodinou,mezi 14. až 17. hodinou,
ve kterých se budou

konat i přijímací zkoušky nových žáků.

Navštívit nás můžete na Keltičkově ulici,
ve vile Třanovského v Radvanicích,

v prostorách ZŠ Bohumínská.
 

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

INEKAFE
BLUE EFFECT

ABRAXASPROGRES 2 ABRAXASPROGRES 2
VILÉM ČOK & BYPASS

IMODIUM SALAMANDRA
BANANA    BLACKSHARD... a mnoho dalších

SALAMANDRASALAMANDRA
BANANA    BLACKSHARD... a mnoho dalšíchBANANA    BLACKSHARD... a mnoho dalšíchBANANA    BLACKSHARD... a mnoho dalších

ABRAXASABRAXAS

2 scény open air
Dětský koutek

Vstup do 15 let
ZDARMA

www.kpso.czwww.sorfest.cz

INEKAFE
Rock-Fest

vstupenky:
4.7.2015 SLEZSKOOSTRAVSKÝ 

HRAD od 12:00 hod.

SV VOTEK
s t a v e b n í

f i r m a Slezská s.r.o.

•  Nový salon pro psy, stříhání, 
koupání i venkovních, 
nemocných psů, odbornost. 
Hotel pro psy, kvalitní krmiva. 
Rozumné ceny. Objednání 
na tel. č. 732 956 743. OV 
Kunčičky, areál pneuservisu. 

•  Pedikúra – Manikúra Modrý 
Pavilón. Chittussiho 9,  
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439

•  Prodám atypický rodinný  
dům 5+1 se zahradou a lesem  
v krásné a tiché lokalitě  
městské části Slezské Ostravy.  
Užitná plocha domu je 240 m2. 
Celková plocha pozemku 
je 6100 m2. Cena dohodou. 
Telefon: 739 230 142

•  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon, nabízí různé druhy 
masáží. Relaxační, medové, 
Dornova metoda a další. Senioři 
a studenti stálá sleva.  
Tel. 603 909 748

 www.masazekopretina.cz

Inzerce

Pokud nemáte platbu navedenou 
na SIPO, nezapomeňte na termín 
splatnosti poplatku – předcházejte 
svým dluhům! 
Splatnost: 30. 6. 2015
Výše poplatku: 498 Kč na osobu  
a kalendářní rok 
Způsob úhrady:  
• bankovním převodem  
• složenkou (nejsou automaticky 
zasílány – složenky typu A si lze 
vyzvednout na poštách)  
• na pokladně MMO, Prokešovo 
nám. 8 (Nová radnice) 
Číslo účtu:  
30015-1649297309/0800 
Variabilní symbol pro platbu  

složenkou nebo bankovním  
převodem získáte na stránce  
www.ostrava.cz – Platba za  
komunální odpad. Stačí zadat 

rodné číslo. Případně se informujte 
na telefonním čísle 844 12 13 14 
nebo e-mailem na adrese  
komunalniodpad@ostrava.cz.

NEZAPOMEŇTE VČAS ZAPLATIT POPLATEK ZA ODPAD!!! 


