
Lenka Anežková, výrazná pedagogická osobnost

U  příležitosti Dne učitelů ocenilo měs-
to Ostrava výrazné pedagogické osob-
nosti z řad učitelů mateřských a základ-
ních škol a pedagogy, kteří se úspěšně 
věnují práci s dětmi po mnoho let.

Čestná ocenění do-
stali vyznamenaní 
23. března během 
slavnostního veče-
ra v  Divadle loutek 
Ostrava. Mezi oce-
něnými byla i  Bc. 
Lenka Anežková, 
ředitelka MŠ Požár-
ní v  Ostravě-Heř-
manicích. „Vyzna-
menání je pro mne 
velkým závazkem 
do budoucna. Moc 
za ně děkuji, chci 
pracovat ještě lépe 
než doposud. Mys-
lím si, že se u mne 
ještě rezervy na-

jdou, “ říká Lenka Anežková.
Do mateřské školy v  roli učitelky nastoupila 
po ukončení středoškolského studia v  roce 
1983, od roku 1991 pracuje jako ředitelka 
MŠ Požární v Ostravě-Heřmanicích. Celkem 

má na starosti tři pracoviště mateřských škol 
a přípravnou třídu v základní škole – dohro-
mady 151 dětí.
„Děti jsou úžasné osobnosti. V  předškolním 
věku nejsou ničím zkažené, jsou připravené 
naslouchat, mají spoustu pozitivní energie, 
která mne nabíjí a žene vpřed,“ popisuje ředi-
telka své svěřence. Že by pracovala v nějakém 
jiném oboru, to už si po těch letech stráve-
ných ve školství vůbec neumí představit.
„Mnohdy k nám přicházejí děti s nedůvěrou, 
co je čeká. Když odcházejí, tak ve většině pří-
padů vím, že nejde o  naše poslední setkání. 
Během dlouhé praxe mám ověřeno, že se vra-
cejí a vodí k nám i svoje děti, často i vnoučát-
ka. A  to je pro mne také velkým oceněním,“ 
konstatuje Lenka Anežková.

(pokračování na str. 6 dole)

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Květen  2016

Tolik let slaví ZŠ Pěší.

Pozvánka na str. 5120

VYZNAMENANÁ. Paní ředitelka Lenka Anežková mezi dětmi v MŠ Na Liščině. Foto/ jk

Zdeněk Vašíček.
65 let trampské osady Hell´s Deviles a 127 vydání Trampa
Zdeněk Vašíček z Heřmanic je trampem, 
vydavatelem i spisovatelem. Byl u toho, 
když před 65 lety vznikala ve Slezské 
Ostravě trampská osada Hell´s Deviles. 
Má přezdívku Ďáblík a  dlouhá léta vy-
dával časopis Tramp.

Pane Vašíčku, letos slavíte 74 let a také 65 let 
vaší trampské osady Hell´s Deviles. To jste 
začal s trampingem hodně brzy…
Začínal jsem jako skaut. Byl jsem ve Slezské 
Ostravě členem Družiny tygrů u  Miroslava 
Rybičky, dnes známého akademického so-
chaře z  Jistebníku. Měli jsme klubovnu na 
Slezskoostravském hradě. V únoru 1951 hrad 
poklesl natolik, že jsem si z klubovny akorát 
tak stihli odnést věci a  vedoucí skautský od-
díl rozpustil. Skauting byl stejně o  pár mě-
síců později zakázán. Přesně 15. února 1951 
jsme na hradě symbolicky spálili svá skautská 
jména a hned jsme založili novou trampskou 
osadu.
Nesla, nebo tedy nese, dost nezvyklé jméno. 
Jak vás napadlo zrovna Hell´s Deviles?
Česky název znamená Ďáblové z pekel. Inspi-
rovaly nás koksovna Karolina a Vítkovické že-
lezárny. Když začaly vypouštět, byla celá Os-
trava červená. A  k  tomu všude plno prachu. 
Atmosféra zřetelně připomínala peklo.
Kolik trampů na hradě osadu zakládalo?
V oddíle nás bylo 13, já byl jeden z nejmlad-
ších. Dnes už žijeme jenom dva. Zubař Krása, 
který má ve Vídni kliniku, a já.

Trampové zakladatelé byli, předpokládám, 
ze Slezské Ostravy.
Vesměs ano. Většinou bydleli v ulicích v mís-
tech, kde dnes stojí Gymnázium Hladnov.
Můžete popsat, co Hell´s Deviles prováděli?
Prakticky to samé, co předtím ve skautingu. 
Jezdili jsme na hory. Vybavení oproti dnešku 
bylo úplně jiné. Spali jsme v německých cel-
tách, žádné spacáky nebyly. Nejvíce času jsme 
trávili v  Beskydech, v  údolí, kde později vy-

rostla přehrada Šance. Měli jsme tam svůj fl ek. 
V údolí stávaly také chalupy se seníky. Během 
roku jsme místním pomáhali se sklizní bram-
bor, s  obilím, na senech. Za to jsme v  zimě 
mohli přespávat ve stodolách. Chodili jsme 
na Lysou horu, na Ivančenu, na Bílý kříž, ně-
kdy také do Těšínských Beskyd. Hodně jsme 
jezdili také na Opavsko. Do okolí Jakartovic, 
na Kružberk, do údolí řeky Moravice.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

TRAMP. Zdeněk Vašíček, cestovatel, vydavatel a spisovatel z Heřmanic. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské
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Terminál Hranečník

Chtěla bych vyjádřit svou nespokojenost 
s  novým terminálem na Hranečníku. Jez-
dím pravidelně za rodinou do Orlové a za 40 
let, co bydlím v Muglinově, již bylo několik 
nástupních stanic na autobusy ČSAD, ale 
nikdy jsem nemusela dvakrát přestupovat. 
Každopádně je to ztráta času, při každém 
přestupu se musí čekat na další spoj a  to je 
mi naštěstí víc než 65 let a  tudíž využívám 
ODISku zdarma, jinak by se mi cestování 
značně prodražilo. Uznávám, že pro občany 
z Poruby, Dubiny to může být vylepšení, že 
nemusí přecházet z autobusů ČSAD na míst-
ní dopravu, ale na Slezskou Ostravu se moc 
nemyslelo. Z Hranečníku do centra se dosta-
nu bez dlouhého čekání č. 107, jenže 107 při-
jíždí na most. M. Sýkory v 17:26  a 108 směr 
Muglinov odjíždí v 17:24, takže při přestupu 
stačím dojít na přechod a 108 odjíždí. Jedná 
se o neděli a  čekání 20 minut na další spoj 
s  nepřizpůsobivými občany a  bezdomovci 
je dost nepříjemné. Zřejmě tvůrci jízdních 
řádu nemysleli na to, že by někdo také chtěl 
pokračovat na Muglinov. Proto bych byla 
ráda, kdyby se tato skutečnost připomínko-
vala a došlo v budoucnu k nápravě.

Jaroslava Kořínková, Muglinov

Bydlíme s manželem  na Kamenci a zprovoz-
nění terminálu na Hranečníku nám způso-
bilo  dosti velké problémy při dopravě  nejen 
do zaměstnání. 
Zrušením linek 29, 30 a 101  se zhoršila do-
prava do centra města, přestože se jedná jen 
o  dvě zastávky.   Trolejbus č. 105 jezdí tři-

krát za hodinu, hodně často se jeho odjezdy 
kryjí s busem č. 22, nejednou spoj po  „opti-
malizaci dopravy“ vynechal, v pracovní dny 
nemá návaznost na linky jedoucí na Náměstí 
Republiky, kde je hlavní tramvajový uzel na 
všechny směry. Linka je od konzervatoře na 
Karolinu minimálně vytížená.
DPO zdůvodňuje změny linek optimalizací 
dopravy, ale vůbec nezohledňuje pohybově 
omezené občany, kterým přestupování činí 
nemalé problémy. Obyvatelé Kamence stár-
nou, DPO   nebere ohled a  staří lidé, kteří 
stojí na zastávce, mnohdy situaci kritizují, 
ale svůj názor vzhledem k věku nezveřejní.

manželé Hana Němcová a Roman Wiaczka

Odpověď městského obvodu:

Vážení občané,
dne 28. února 2016 byl spuštěn do provozu 
terminál Hranečník, který zasáhl citelně do 
provozu městské hromadné dopravy v celém 
městě. Důvodem zřízení přestupního termi-
nálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci ve-
řejné dopravy v centru města Ostravy.
Stavba terminálu byla hrazena z finančních 
prostředků města Ostravy. I  když se stavba 
terminálu nachází v  našem městskému ob-
vodu, stále ještě není dořešena jeho budoucí 
správa. V současné době městský obvod pro-
vádí pouze běžnou údržbu a úklid chodníků 
a parkoviště. 
Součástí stavby je i provozní budova, ve kte-
ré se nachází čekárna, veřejné WC, zázemí 
městské policie, prostory pro trafiku a další 
místnosti pro technická zázemí. Celý pro-
stor dopravního terminálu, včetně budovy, 
je pod stálým dohledem Městské policie. Po 
uvedení do provozu je tento objekt, včetně 

zastřešení nástupišť, v majetku města, který 
prostřednictvím svého odboru hospodářské 
správy zajišťuje vlastní provoz. 
Je však předpoklad, že po vyřešení provoz-
ních problémů, převezme v druhé polovině 
roku městský obvod Slezská Ostrava tento 
objekt do své správy.
V případě Vašich dalších dotazů, podnětů 
či připomínek se tudíž, prosím, obracejte 
na odbor hospodářské správy magistrátu 
města Ostravy.

Ing. Daniela Lukavcová 
vedoucí oddělení nakládání s majetkem

Pozn. redakce: Vážení čtenáři, i  nadále nás 
zajímají vaše reakce spojené s problematikou 
terminálu Hranečník. Děkujeme.

Upozornění majitelům psů
Majitelé psů mají povinnost uklidit psí ex-
krementy při znečištění veřejného prostran-
ství nejen ve městě, ale i v lokalitách, kde se 
nacházejí rodinné domy. Za jejich oploce-
ním, i když jsou již veřejným prostranstvím, 
udržují trávníky majitelé rodinných domů, 
nikoli technické služby. 
Zveřejnit upozornění doporučil čtenář Jaro-
slav Šnapka: „Kromě sekání trávníků musí 
majitelé rodinných domů odstraňovat i  psí 
exkrementy, které neuklidili nezodpovědní 
majitelé psů. Psími exkrementy jsou pak při 
údržbě trávníků znečištěny sekačky, elektric-
ké kabely i obuv,“ konstatuje čtenář Šnapka. 

/red/

Dopisy čtenářů

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

Rajónové čištění vozovek a parkovišť
Vážení občané,
v měsíci květnu bude v sídlištích Muglinov, 
Kamenec a na ulicích kolem Modrého pavilo-
nu a ulice Kmetské ve Slezské Ostravě probí-
hat rajónové čištění vozovek a parkovišť.
V souladu se zákonem o pozemních komuni-
kacích bude předmětná oblast označena tý-
den před vlastním čištěním dopravní značkou 
B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na 
které bude vyznačen den a hodina, od 6:00 do 
18:00 hod.
V tomto časovém rozmezí firma Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava provede postupně 
vyčištění všech zpevněných ploch v předmět-
ných oblastech.
Aby akce proběhla bez problémů, je nutno 
Vaší spolupráce. Z tohoto důvodu Vás žádáme 
o respektování zákazu stání v daném časovém 
období.
Vážení občané, v předmětném období přepar-
kujte svá vozidla na jiná místa - na parkoviště 
pod estakádou, na odstavné pruhy na ulici 
Hladnovské atd., pomůžete takto ke zlepšení 
životního prostředí ve Vaší oblasti.

Děkujeme za spolupráci 
Odbor TSKZaH

OBLAST KMETSKÁ
9.5.2016 ul. Kmetská
 ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
 parkoviště na ul. Na Baranovci u 

domu č. 1975/30, 1976/32, 1977/34, 
1978/36

OBLAST KAMENEC
11.5.2016 parkoviště a příjezdové komunikace 

u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 
446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 
442/51, 441/49

13.5.2016 parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 
439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 
441/50

16.5.2016 parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 
1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4

OBLAST OLBRACHTOVA 
(MODRÝ PAVILON)
18.5.2016 ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická 

po ul. Mahenova)
 ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovické 

po ul. Olbrachtova)
 ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická 

po ul. Mahenova)
 ul. M. D. Rettigové (celá)
 ul. Nejedlého (celá)
 ul. Mahenova (celá)

OBLAST MUGLINOV
20.5.2016 ul. Fojtská (celá) včetně parkoviště
23.5.2016 ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. 

Křižkovského)
 parkoviště na ul. Švédská u domů č. 

645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 636/7, 
637/9, 638/11, 668/33

 ul. Vedlejší
25.5.2016 ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. 

Křižkovského)
 parkoviště na ul. Vdovská u domů 

č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 
685/26

27.5.2016 ul. Vdovská (od ul. Křižkovského po 
ul. Na Druhém)

 ul. Křižkovského (od ul. Vdovská po 
ul.Švédská)

 parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 
696/36, 697/38, 692/34

30.5.2016 ul. U Kapličky (celá)
 ul. Švédská (od ul. Křižkovského až 

dolů)
 parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 

736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 
730/75, 728/73, 729/2
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Den učitelů a poděkování
Vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava poděkovalo u  příležitosti Dne 
učitelů pedagogům za jejich práci. 
Ve čtvrtek 24. března byli pozváni ře-
ditelky a  ředitelé mateřských a základ-
ních škol na společné posezení.

Zde jim za jejich příkladné pracovní nasa-
zení poděkovali starostka obvodu MVDr. 
Barbora Jelonková, místostarostové Ing. 
Roman Goryczka, Ing. Ivona Vaňková 
a Mario Lyčka.
Prostřednictvím ředitelů také vedení městské-
ho obvodu poděkovalo za práci a popřálo vše 

nejlepší k svátku všem, 
kteří se pedagogické 
práci s dětmi v obvodě 
věnují. Městský obvod 
Slezská Ostrava je zři-
zovatelem tří základ-
ních a čtyř mateřských 
škol. Den učitelů se 
v České republice slaví 
vždy 28. března, kdy je 
výročí narození Jana 
Amose Komenského.

/red/

Bio popelnice zdarma
Statutární město Ostrava  zavádí novinku v 
systému nakládání s komunálními odpady, 
která se týká občanů trvale žijících v rodin-
ném domě se zahrádkou. Každý trvale oby-
dlený rodinný dům se zahrádkou na území 
statutárního města Ostravy bude mít nárok 
na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice 
o objemu 240 l a pravidelný svoz zeleně (bio-
logicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu). Statutární město Ostrava si tímto 
krokem klade za cíl omezit podíl využitel-
ného biologicky rozložitelného odpadu ve 
směsném komunálním odpadu ukládaném 
na městskou skládku. Biologicky rozložitelný 

odpad rostlinného původu je navíc vstupní 
surovinou pro výrobu kompostu – kvalitního 
přírodního hnojiva, které může být opět vyu-
žíváno k obohacení půdy, ať už na zahrádkách 
občanů města, nebo v rámci údržby veřejné 
zeleně. Odděleným sběrem zeleně tedy vý-
razně přispějeme ke zvýšení míry využívání 
komunálního odpadu a k ochraně životního 
prostředí ve městě. Nová služba bude plně 
hrazena z poplatku za komunální odpad, kte-
rý město zachovalo i pro letošní rok ve výši 
498 Kč na osobu za rok. Kdo má již vytvoře-
ný funkční systém využití zeleně ze zahrádky 
(vlastní kompostování či chov domácích zví-

řat, odvoz do sběrného dvora), je v pořádku, 
když tento systém zachová a BIO popelnici si 
objednávat nebude.
Obyvatelé Slezské Ostravy se budou moci 
do systému přihlásit v průběhu měsíce 
června a první kontejnery na bioodpad 
pak budou rozmísťovány v červenci. Bližší 
informace občané obdrží na informačních 
letácích do poštovních schránek, které bude 
distribuovat společnost OZO Ostrava s.r.o., 
a také na webových stránkách městského 
obvodu www.slezska.cz.

Ing. David Bořuta, 
referent agendy životního prostředí

Norská velvyslankyně ve Slezské Ostravě

Velvyslankyně Norského království Siri 
Ellen Sletner navštívila v úterý 5. dubna 
mateřskou a základní školu v Chrusto-
vě ulici ve Slezské Ostravě.

Velvyslankyně si prohlédla třídy i zázemí škol, 
seznámila se s jejich chodem. O problematice 
místního školství diskutovali s velvyslankyní 
místostarosta Slezské Ostravy Ing. Roman 

Goryczka, ředitelka MŠ Požární Bc. Lenka 
Anežková a ředitel ZŠ Chrustova Mgr. Radim 
Motyčka.
„Byla to historicky vůbec první návštěva vel-
vyslance u  nás ve škole,“ řekl ředitel školy 
Motyčka. Siri Ellen Sletner ocenila výzdobu 
školy, sledovala výuku v  první třídě. „Paní 
velvyslankyni se líbilo, jak u nás děti pracují. 

Velmi se zajímala o spolupráci školy s občan-
skými sdruženími a  také, jak pomáháme dě-
tem v nižších ročnících se vstupem do školy,“ 
uvedl ředitel ZŠ Chrustova. Škola dostala od 
velvyslankyně darem knihu norských pohá-
dek.
Podrobně si také Siri Ellen Sletner prohlédla 
i nedalekou MŠ Chrustova. „Je to tady velmi 
hezké, příjemné,“ ocenila mateřskou ško-
lu velvyslankyně. I  zde byla historicky první 
velvyslankyní, která školu navštívila. „Paní 
velvyslankyně se zajímala především o inklu-
zivní vzdělávání, návaznost mateřské a  zá-
kladní školy, spolupráci školy s rodiči,“ řekla 
o schůzce ředitelka mateřské školy Anežková. 
Místostarosta Goryczka seznámil norskou 
velvyslankyni s  problematikou financování 
škol zřizovaných městským obvodem.
„Bylo to velmi příjemné a inspirativní setkání,“ 
řekla na závěr návštěvy Siri Ellen Sletner, kte-
rá ve Slezské Ostravě strávila podstatnou část 
úterního dopoledne. 
Návštěvu zorganizovalo o.s. Vzájemné soužití, 
které na zmíněných školách zavedlo projekt 
na podporu vzdělávání „Vzdělávání – základ 
života“. Z  projektu jsou placeni někteří asis-
tenti pedagogů. Projekt byl finančně podpo-
řen Norskými fondy. 

/red/

DEN UČITELŮ. Vedení obvodu poděkovalo učitelům. Foto/Jan Král

NÁVŠTĚVA. Velvyslankyně Norska Siri Ellen Sletner, mluvčí velvyslanectví Terje B. Englund 
a místostarosta Roman Goryczka /zprava/ při prohlídce MŠ Chrustova. Foto/Jan Král
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Pohádkový karneval Bubeníčci ze školky 
aneb veselé muzicírování

Velikonoční tvoření
Velikonoční setkání

Měsíc únor byl pro děti z Mateřské školy 
Komerční a odloučeného pracoviště MŠ 
Jaklovecká opravdu pohádkový. Každý 
den jsme si četli pohádky, malovali nebo 
vyráběli pohádkové postavičky a pečlivě se 
připravovali na dětský karneval, který se stal již tradicí.
Prostory mateřských škol se proměnily v jedno velké pohádkové 
království. Děti přicházely v převlecích pohádkových bytostí, které 
jim zajistili jejich rodiče. Také paní učitelky je vítaly v karnevalo-
vých kostýmech.
O zpestření akce se postaral klaun Pepíno Prcek. Zábavné hry a 
soutěže se střídaly s dětskou diskotékou. Každé dítě si domů od-
neslo balónek v podobě zvířátka či jiného pohádkového předmětu a 
spoustu prima zážitků. Radostná nálada a úsměvy dětí samy hovo-
řily o jejich spokojenosti.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční a odloučeného pracoviště MŠ 

Jaklovecká

Ve středu 8. března se naše MŠ Zámostní  
proměnila ve školku malých bubeníků. 
Přijela k  nám paní Mgr. Lenka Břenková 
se „svou“ muzikoterapií. Celou školkou se ozývaly zvuky bubínků 
a různých perkusních nástrojů. Děti i paní učitelky si vyzkoušely 
hru na netradiční hudební nástroje. Všichni společně si zazpívali 
i zatancovali. Byla to velmi příjemně strávená hodina, která byla 
ukončena pohádkou. Při vyprávění pohádky paní lektorka použila 
různé etnické hudební nástroje, které vyvolávaly dojem, jako by-
chom v pohádce přímo byli. Všem se tato akce velmi líbila a doufá-
me, že si ji brzy zopakujeme.

Kolektiv MŠ Zámostní

Velikonoční svátky a příchod jara přivíta-
ly děti z MŠ Zámostní, společně se svými 
rodiči, velikonočním tvořením. Všichni 
pilně pracovali a vytvářeli různé jarní motivy. Vyráběli se zajíčko-
vé, kuřátka, vajíčka, závěsné dekorace z peříček. Tyto dekorace jistě 
udělaly radost všem a každý si tak mohl odnést domů kousek jara. 
Pracovní nasazení bylo vysoké a potvrdilo skutečnost, že tato tradi-
ce zaujímá důležité místo. Všem zúčastněným děkujeme za společ-
ně příjemně strávené chvíle.

Kolektiv MŠ Zámostní

Před velikonočními svátky jsme rodičům 
nabídli setkání, kde bychom společně s 
dětmi vyráběli velikonoční dekorace. Ma-
minky s velkou radostí pozvání přijaly. Naše mateřská škola se pro-
měnila ve velikonoční dílničky, kde měli všichni plné ruce práce s 
lepením, stříháním a barvením. Maminky společně s dětmi si vyro-
bily dekorativní jarní větvičky ozdobené barevnými květy, na které 
zavěsily barevná vajíčka. Akce se všem moc líbila a společně s rodiči 
jsme si řekli, že určitě toto setkání nebude poslední.

Kolektiv MŠ Keramická

MŠ Jaklovecká

MŠ Zámostní

MŠ Zámostní

MŠ Keramická

MŠ Komerční

KARNEVAL. Prostory školy jako pohádkové království. Foto/ archiv

TVOŘENÍ. Rodiče i děti pilně pracovali. Foto/ archiv

BUBNOVÁNÍ. Děti zkoušely hry na nejrůznější nástroje. Foto/ archiv

DÍLNIČKY. Mateřská škola a Velikonoce. Foto/ archiv
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Noc s Andersenem 2016 Tradiční velikonoční dílny

Jak ovládnout klávesnici

Knihomolové, knižní nadšenci a přede-
vším milovníci pohádek se konečně po 
roce dočkali. Žáci ZŠ Chrustova měli mož-
nost prožít další pohádkovou Noc s Andersenem. Nocování těch, 
kteří bez knihy nedají ani ránu, proběhlo 1. dubna, kdy se na dálku 
spojili milovníci popsaného papíru z několika zemí. Letošním té-
matem bylo 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Žáci 
několik týdnů usilovně pracovali na výzdobě školy, ze které se stal 
doslova podmořský svět. Na vybrané nocležníky čekal opět boha-
tý program, který zaručoval dobrodružství i překvapení. Ten začal 
soutěžemi a dílnami na jednotlivých stanovištích, kde si děti plnily 
kvízy, hádanky a sudoku. Nechyběla také výroba podmořské mas-
ky, kterou někteří žáci nesundali ani ve spacáku. Za všechny spl-
něné aktivity dostávali čtenáři razítka mořských živočichů na svá 
soutěžní trička. Poté následovala soutěž s názvem Andersenovská 
hra – Expedice z pohlednice, kde skupinky dětí řešily nejrůznější 
čtenářské úkoly. Nechybělo také předčítání hosta, kterým byla paní 
Zdeňka Röderová, a maškarní rej v podmořském stylu. Po večeři 
se uskutečnilo promítání pohádky „Malá mořská víla“, na kterou 
se všichni tolik těšili. Nechoďte spát – pojďte si hrát. Tímto heslem 
jsme se řídili i po pohádce, kdy na malé Anderseny čekalo oblíbe-
né „čtení do spacáku“. Spokojený výraz, ve tvářích našich dětí před 
usnutím, mluvil za vše, letošní Noc s Andersenem 2016 jsme si opět 
moc užili!

Mgr. Kateřina Niessnerová

POZVÁNKA 
NA SLAVNOSTNÍ AKADEMII 

ZŠ PĚŠÍ
(1896 – 2016)

Přijďte s námi oslavit významné jubileum v životě 
naší školy - její 120. narozeniny!

Učitelé a žáci pro Vás připravili svá vystoupení 
a těší se na Vaši návštěvu 19. 5. 2016 v 16 hodin 

v restauraci Prostor (U Chvostka) v Ostravě-Muglinově.

Srdečně Vás všechny zveme!
Mgr. Kamil Krahula - ředitel školy

Ve školní družině na ZŠ Pěší byly Veli-
konoce signálem pro přípravu tradičních 
velikonočních dílen. Všechny děti se pilně 
připravovaly a sháněly potřebný materiál. Vše vyvrcholilo v úterý 
22. března na již tradičním Velikonočním tvoření rodičů s dětmi.  
Velikonoční dílny se těší čím dál větší oblibě. Opět totiž vzrostl po-
čet dětí, které si přišly vyrobit velikonoční dekoraci. Zúčastnilo se 
31 dětí s rodiči i prarodiči a nálada byla skvělá. Akce se uskutečnila 
ve školní jídelně, která byla během chvilky plná dětí a jejich po-
mocníků. Všichni se s chutí pustili do díla. Každý si mohl vyrobit 
květinový věneček, ovečku a slepičku k zavěšení, zvoneček z umě-
lohmotného vajíčka nebo si ozdobit různými technikami několik 
vyfouknutých vajíček. Nechyběla ani výroba velikonočního přá-
níčka nebo zajíčka na špejli pro zápich do květináče. Všichni byli 
s akcí spokojeni a nám nezbývá, než vymýšlet náměty na výrobky 
pro příští rok.

Lenka Rastočná, ved. vych. ŠD Pěší

V úterý 22. března jsme na Moravsko-
slezské obchodní akademii, která se na-
chází v budově Vysoké školy podnikání 
a práva, zorganizovali Krajskou soutěž 
v  grafických disciplínách. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích - psaní na klávesnici (opis textu), wordpro-
cessing (úprava textu), korektura textu (oprava textu) a záznam 
mluveného slova (zachycení slov). Soutěže se zúčastnilo 43 žáků 
z 13 středních škol z Moravskoslezského kraje. Nejlepších výsledků 
dosáhli žáci z Obchodní akademie z Českého Těšína a Obchodní 
akademie z Opavy, kteří postoupili na Mistrovství republiky v gra-
fických disciplínách v Novém Bydžově.  Dokonalá organizace a vý-
borné hodnocení soutěže nás inspirovaly k pořádání talentových 
soutěží žáků základních škol. 
Naučit se ovládat klávesnici všemi deseti nabízíme také občanům 
městského obvodu Slezská Ostrava, kdy jim poradíme, jak zvlád-
nout tuto praktickou dovednost a jednou možná překonat nejlepší 
výsledek krajského kola, a to 515 čistých úhozů za minutu. 

Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy

ZŠ Pěší

Moravskoslezská 
obchodní 
akademie

ZŠ Chrustova

POHÁDKOVÁ NOC. Děti prožívaly dobrodružství ve škole. Foto/ archiv

TRADICE. Celkem 31 dětí vyrábělo velikonoční ozdoby. Foto/ archiv

O RYCHLOSTI. Soutěž v ovládání klávesnice. Foto/ archiv
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Je obdivuhodné, že trampská osada založe-
ná kdysi na Slezskoostravském hradě vytr-
vala až do dnešních dnů.
Ano, stále existujeme. Od 3. do 5. června 
máme 65. výroční potlach na Rapotínské sa-
motě, což je základna České tábornické unie, 
oblast Jeseník. Předpokládám, že přijde 300 
až 400 lidí z celé republiky i ze zahraničí. Za-
vzpomínáme také na to, že čestným šerifem 
osady byl akademický malíř Zdeněk Burian 
přezdívaný Sidiburke a  čestným členem spi-
sovatel Jaroslav Foglar - Jestřáb. Nyní je šeri-
fem herec Čestmír Primus, zástupcem náčel-
ník ČTU oblast Beskydy Josef Willy Gloziga.

Byli Hell´s Deviles první trampskou osadou 
ve Slezské Ostravě?
To rozhodně ne. Trampskou historií se hodně 
zabývám, pátrám v archivech Slezského zem-
ského muzea v Opavě. Taková Osada sirotků 
vznikla už v roce 1928. A další osady zde vzni-
kaly ve 20. a 30. letech.
Vy jste rodákem ze Slezské Ostravy?
Narodil jsem se v  Moravské Ostravě na Sto-
dolní ulici. Ale od svých šesti let jsem vyrůstal 
u strýce na Hladnově. Takže ve Slezské Ostra-
vě žiji někdy od roku 1948.
V  trampském hnutí jste znám pod pře-
zdívkou Ďáblík. To nějak souvisí s názvem 
trampské osady? Jakože ďáblové - Ďáblík?
Původně jsem měl přezdívku Kid - tedy kůzle.  
Jenže později jsem na soutoku Černé a  Bílé 
Ostravice našel bylinu, kterou nikdo z  pří-
tomných trampů nepoznal. Hledali jsme tedy 
v herbářích a přišli jsme na to, že jde o ďáblík 
bahenní. Bylo kolem toho plno legrace, pře-
zdívka mi už zůstala. Přiznávám, že datum 
vzniku přezdívky si přesně nepamatuji. Tipuji, 
že jsem Ďáblíkem od roku 1957.
Věnovat se trampingu a  věnovat se psaní 
o  trampingu je přece jenom trochu rozdíl. 
Kdy se u vás tyto dvě věci spojily?
Základní vojenskou službu jsem absolvoval 
v  Litoměřicích, kde jako krajský deník vy-
cházel severočeský Průboj. Seznámil jsem se 
s jeho šéfredaktorem, a ten mi půjčil předvá-
lečná vydání časopisu Tramp. Byl jsem nadše-
ný. Z vojny jsem se vrátil v říjnu 1965, hned 
jsme s kamarády ve známé beskydské hospo-
dě U Veličků dohodli vydání prvního - vlast-
ně tedy nultého - čísla. Vytiskli jsme 200 kusů 
listů velikosti A 4 a rozdali je na trampském 
potlachu u  Děhylova Na kotvě. Do čtrnácti 
dnů už vyšlo první číslo a Tramp začal vychá-
zet pravidelně až do zákazu v roce 1971.

Časopis Tramp vás živil, nebo byl jenom ko-
níčkem?
Já tehdy dělal hospodského. Vyučil jsem se 
jako číšník, kuchař a  cukrář, žurnalistiku 
a  sociálně-právní školu jsem si mohl dodě-
lat až později. Pracovní kariéru jsem začínal 
v  restauraci Na špici, která stávala na Hlad-
nově naproti Dolu Petr Bezruč. Nějakou dobu 
jsem také pracoval U Arzena v Heřmanicích, 
později také v hotelu Odra na Stodolní ulici. 
Do Trampa jsem psal většinou zpravodajství 
o tom, co se ve světě trampů dělo.
Jaký měl Tramp v 60. letech náklad?
První ročník byl ještě ve stovkách, tak 300 až 
400 kusů. Druhý ročník už měl 3 tisíce kusů, 
třetí ročník asi 80 tisíc. Vždy se rozebral celý 
náklad, neexistovala remitenda. Kromě toho 
jsem začal pracovat i pro tehdejší krajský de-
ník Nová svoboda. Připravoval jsem zde oblí-
benou trampskou rubriku S městem za zády. 
I tam jsem musel v roce 1971 skončit.
Když začátkem 70. let Tramp kvůli zákazu 
skončil, žili trampové dál i  bez časopisu, 
předpokládám.
Samozřejmě. Spousta akcí se odehrála v okolí 
mé chaty na Ondřejníku. Přijížděli výtvarník 
Zdeněk Burian nebo písničkář Mirek Vostrý. 
Mívali jsme nejrůznější poetické večery, na 
které se sjížděly i  dvě stovky trampů. Veče-
ry jsme věnovali například Petru Bezručovi 
nebo také památce zavražděného amerického 
prezidenta Johna Kennedyho. Na Ondřejníku 
vlály na stožárech vlajky USA i Českosloven-
ska, za Kennedyho se držela čestná stráž… 
Prostě jsme fungovali dál.
A v roce 1990 vyšel Tramp, po devatenácti 
letech, znova.
Vše začal telefonát z  Nové svobody hned na 
začátku roku 1990. Ptali se mne, zda bych 
opět nedělal rubriku Z městem za zády a zda 
znovu nechci vydat Trampa. Nakonec jsem 
souhlasil, 1. dubna 1990 jsem se opět stal za-
městnancem Nové svobody. Na prvním čísle 
Trampa jsem pracoval sám celých 17 dní. Prv-
ní obnovené číslo vyšlo v dubnu 1990 v nákla-
du 115 tisíc. Takto jsem Tramp vydával celých 
deset let až do roku 2000. Pak ještě dalších pět 
let vycházel jako součást měsíčníku Western 
World. Dohromady za všechny ty roky vyšlo 
127 čísel časopisu Tramp.
To vypadá, jako byste celá 90. léta proseděl 
za klávesnicí a ve vydavatelství.
Tak to rozhodně nebylo. Otevřely se hranice 
a já nadšeně vyrazil do světa. Bylo mi 51 let, 
všude jsem měl plno přátel - trampů, kteří 
odešli z Československa do exilu. Projel jsem 
celé Spojené státy i Kanadu, podíval se za po-
lární kruh i do Austrálie. Navštívil jsem pro 
trampy tak významná místa, jakými je srub 
Jacka Londona nebo muzeum Buffalo Billa.
Co dělá „zasloužilý“ tramp Ďáblík nyní, ve 
svých 74 letech?
Někdy mám dojem, že naše osada Hell’s De-
viles je činorodá až moc. Pravidelně organi-
zujeme zavírání a  otevírání řeky Ostravice 
u Hradní lávky. V první květnové soboty po-
řádáme oblastní kolo Porty na Slezskoostrav-
ském hradě, letos se koná 7. května. Druhý tý-

den v září zase organizujeme Mistrovství ČR 
v hodu nožem a sekerou. A kolik je různých 
vandrů a potlachů… jezdíme po celé Evropě, 
na vodu, zlézáme kopce. Je toho moc. Máme 
také silné hudební těleso, k vystupování jsme 
zváni na různá místa republiky. Každý čtvrtek 
se scházíme v Moravské Ostravě v restauraci 
Jindřiška, tam se zpívá a hraje.
Letos v lednu jsme, jako každý rok, uspořáda-
li zimní táboření v Jilešovicích. Přijela stovka 
trampů, vesměs samý starý pes.
Psaní se ještě věnujete?
Pochopitelně. V dubnu vyšla kniha Ivančena 
1946 - 2016, na které jsem se podílel. Pokřtili 
jsme ji v Beskydech. 
Kdybyste mohl shrnout, co vás na trampin-
gu nejvíce láká?
Především kamarádství, volnost. Je to prostě 
duševní styl, něco, co se nedá uchopit. Tram-
pové jsou organizací nikdy nikým neorgani-
zovanou. A nezničitelnou.

/jk/

Zdeněk Vašíček - Ďáblík

 vydavatel časopisu Tramp

 autor zhruba padesáti knih o trampingu, 
zbraních i vyznamenáních

 žije v Heřmanicích

 zakladatel trampské osady Hell´s Deviles

HELL´S DEVILES. Už 65 let ve Slezské Ostravě.

ČASOPIS. S přestávkami vyšel Tramp 127 krát.

(pokračování ze str. 1)

Pochvaluje si velmi dobrou spolupráci s rodiči 
ve Slezské Ostravě, kteří jsou pro ni rovnocen-
nými partnery. „Dávají mi spoustu podnětů 
pro moji práci,“ říká ředitelka a nezapomíná 
ani na své spolupracovníky. „Můžu mít jaký-
koli nápad, jakoukoli vizi, ale bez svých spolu-
pracovnic a spolupracovníků bych je nemohla 
naplnit, ani bych nemohla dosáhnout na udě-
lené vyznamenání,“ doplňuje ředitelka. 
Kladně hodnotí také městský obvod Slezská 
Ostrava. „Poděkování patří i  zřizovateli, bez 
jejich podpory bych svoji práci vůbec dělat 
nemohla.“
Lenka Anežková se ve Slezské Ostravě narodi-
la, žije zde a věří, že v obvodě bude žít i nadá-
le. „Musím prozradit, že k MŠ Požární mám 
zvláštní citový vztah. Chodil do ní už můj ta-
tínek jako dítě. Byla to tehdy chlapecká škola 
a  tatínek mi často s oblibou vyprávěl, jak to 
ve škole probíhalo,“ svěřuje se paní ředitelka.

/jk/



Příběh o dobrovolnictví ve Slezské Ostravě

Učitelka na penzi Zita Mertová ze Slezské 
Ostravy prodělala těžkou nemoc, a  protože 
žije sama, potřebovala, jak sama říká, někoho 
k ruce.
Obrátila se proto na dobrovolnické centrum 
ADRA v  Ostravě. To zajišťuje dobrovolníky, 
kteří zdarma docházejí do nemocnic, sociál-

ních zařízení i domácností. 
Z  dobrovolnického centra 
k paní Mertové poslali dob-
rovolnici Jarmilu Kaliňáko-
vou. I  ona žije ve Slezské 
Ostravě. Obě ženy teď spo-
lu již tři čtvrtě roku tráví 
volné chvíle. „Posedíme, 
povykládáme, podíváme 
se na televizi. Se službou je 
prý maximálně spokojena. 
„Rozumíme si, nic mi ne-
chybí,“ dodává.
O  spokojenosti mluví také 
dobrovolnice paní Kaliňá-
ková, která před nástupem 

do důchodu pracovala na finančním oddělení 
podniku Bastro. „V  důchodu jsem najednou 
byla pořád doma, chtěla jsem čas trávit nějak 
účelně. K dobrovolnictví mne přivedla dcera, 
která je také dobrovolnicí,“ vysvětluje Kaliňá-
ková důvody, které ji dovedly k takovéto dob-
ročinnosti. S paní Mertovou si dobře rozumí. 

„Pořád spolu máme o čem mluvit,“ těší Jarmi-
lu Kaliňákovou. „Jenom sedět doma a koukat 
na televizi, to je podle mne ztráta času, takto 
alespoň mohu být někomu nápomocna,“ do-
plňuje.
Podle Zuzany Kuperové z  dobrovolnického 
centra je právě tento příběh ze Slezské Ostravy 
výborným příkladem toho, jak má dobrovol-
nická služba fungovat. „Stále hledáme nové 
dobrovolníky, kteří by navštěvovali osamělé 
lidi v  nemocnicích, bytech nebo sociálních 
zařízeních. Čas je dnes velmi cenná komo-
dita a  hodina týdně s  dobrovolníkem může 
osamělého člověka potěšit víc, než si mnozí 
myslí,“ upozorňuje Kuperová.
Pohovory pro zájemce o  dobrovolnictví se 
konají každou první středu v  měsíci mezi 
13-17 hodinou v  sídle DC ADRA v  Ostravě 
na Jiráskově náměstí 4 (3. patro). Informace 
na 605 784 584. Zájemci o dobrovolníka-spo-
lečníka, se mohou ozvat na telefonní číslo 
734 763 496.

/red/

Tajemný Landek, opředený bájemi a pověstmi
Že ho takový neznáme? Landek je přece 
spojován především s  hornickým muzeem, 
s  Landeckou Venuší, s  Petřkovicemi. Avšak 
nejen lovci mamutů jsou s tímto kopcem spo-
jeni. Málo se ví, že je Landek z koblovské stra-
ny rovněž součástí Slezské Ostravy, že na tom-
to území stálo nejprve hradisko a  nakonec 
i  strážní hrad, tvořící protipól slezskoostrav-
skému hradu, že pod ním podél řeky Odry 
vedla obchodní stezka (tedy nejen cyklistic-
ká stezka), že zde stávala výstavní restaurace 
s nádherným panoramatickým výhledem na 
město Ostravu, že to bylo nejnavštěvovaněj-
ší výletní místo Ostravanů v  první polovině 
minulého století, a  to ne z  petřkovické, ale 
z koblovské strany (za dnešní točnou v Kob-
lově, odkud se dnes však již na Landek nedo-
stanete, protože vstup na něj z těchto míst již 
několik let není průchozí a mnozí se podivují, 
že kdy vůbec byl). 
Žít pod Landekem znamená žít nejen téměř 
doslova na konci světa (Land-Ecke), ale rov-
něž žít mezi světy. V půdních vrstvách Lande-
ku je nejen vepsána nejstarší historie, ale také 
z geografického hlediska je Landek ojedinělý 

– je posledním výběžkem České vysočiny, na 
severním okraji Moravské brány. Právě zde, 
pod Landekem, se „české hory“ lámou v Kar-
paty; jinými slovy řečeno, na tomto místě se 
Západ střetává s  Východem. Je to hraniční 
místo, které můžeme vnímat nejen jako zemi 
pravěkou (zemi lovců mamutů), jako Moravu 
(do středověkého konstituování Slezska), jako 
Pruské Slezsko čili „prajzkou“ (od roku 1742 
do roku 1870), jako Německé císařství (do 
roku 1918), jako Výmarskou republiku (do 
roku 1920), ale také jako Československo (do 
roku 1938), posléze Třetí říši (do roku 1945), 
po válce opět jako Československo (do roku 
1993) a nyní jako součást Česka – a také sou-
část městského obvodu Slezská Ostrava.

Proč ale Landek, opředený bájemi a  pověst-
mi?
Za měsíčních nocí se zde prohání na koni 
prokletá Landecká paní s klíči od landeckého 
pokladu, která hledá a  čeká na své vysvobo-
zení. Na jaře zde vykvétají slzy mladé dívky, 
čekající na svého rytíře (jen tak mimochodem, 
dochovala se středověká hračka, nalezená na 
Landeku - rytíř na koni bez hlavy), může-
te zde potkat velkého psa, rovněž s  klíči od 
pokladu, na skále nad soutokem řeky Odry 
sedává vodník Dobrodin, zpívající své písně, 
smutně koukající v  místa, kde byl kdysi po-
hled na loděnici v Ostravě-Hrušově a dnes se 
zde prohánějí jen auta po dálnici, v hloubce 
řeky Odry jsou zakleté tři vodní víly, které 
hledaly štěstí na koblovském bále u místních 
mladíků…
Takový je kopec Landek. Dnes námi zapome-
nutý, nedostupný, nepřístupný, uzavřený, ml-
čící… a podobně jako jeho bájné postavy če-
kající na své znovuzrození pro ty, kdo budou 
uchváceni i jeho tajuplnou, pohádkovou (tedy 
nejen hornickou) krásou. 

Miriam Prokešová
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SOUTOK. Řeky Odry a Ostravice pod Landekem. 
Foto/ Jan Král

Neštítil se krást svíčky z hrobů
Kuriózní oznámení přijali 12. března krát-
ce před polednem ostravští strážníci. Po-
zorný návštěvník hřbitova si ve Slezské 
Ostravě povšiml staršího muže, jak krade 
svíčky z hrobů. Díky podrobnému popisu 
se hlídce městské policie povedlo podezře-
lého muže rychle nalézt. 57letý muž stráž-
níkům nejprve sdělil, že o žádných svících 
nic neví, následně potvrdil, že u sebe sice 
má sedm kusů svíček, ale že je nalezl od-
hozené v  popelnici. Jelikož muž nemohl 
strážníkům prokázat svou totožnost, byl 
k  jejímu zjištění předveden na Policii ČR. 
Podezření z přestupku hlídka městské po-
licie oznámila příslušnému správnímu or-
gánu k projednání.

Strážníci kontrolovali dodržování 
vyhlášek týkajících se psů
Bezpečnostně preventivní opatření, které 
proběhlo ve víkendových dnech v  obdo-
bí od 30. ledna 2016 do 6. března 2016 
v  rámci zabezpečování místních záleži-
tostí veřejného pořádku v  městském ob-
vodu Slezská Ostrava, přineslo překvapivé 
výsledky. Opatření bylo zaměřeno nejen 
na dodržování obecně závazné vyhlášky 
města, kterou se upravuje trvalé označo-
vání psů a  evidence jejich chovatelů, ale 
také obecně závazné vyhlášky o  místním 
poplatku ze psů či obecně závazné vyhláš-
ky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství a vymezují se 
prostory pro volné pobíhání psů na území 
statutárního města Ostravy. Celkem bylo 
provedeno 268 kontrol psů a odhaleno 67 
přestupků. Účelem výše popsané aktivity 
strážníků bylo také informování občanů 
města o  platnosti příslušných právních 
předpisů a o nutnosti jejich dodržování za 
účelem zlepšení stavu veřejného pořádku 
v této lokalitě.

Městská policie Ostrava

DOBROVOLNICTVÍ. Zita Mertová /vlevo/ s dobrovolnicí 
Jarmilou Kaliňákovou. Foto/ Jan Král



Nově zrekonstruované nábřeží Ostravice s upravenou pěší promená-
dou a cyklostezkou ve slezskoostravské části města si získává stále vět-
ší oblibu obyvatel obvodu. Odpočinkové lavičky s nerušeným výhle-
dem přes řeku nabízí pohled na protější nábřeží, na kterém je několik 
staveb, jejichž historie nepostrádá zajímavosti.

1. Tato barevná pohlednice „Mähr. - Ostrau“ /Verlag J. Buschsbaum 
Buchhandlung, Oderfurt/ z  roku 1912 s  přehledným topografickým 
záběrem železného mostu přes řeku, který sloužil svému účelu v  le-
tech 1887 - 1912, nám nabízí výhled na dvě výrazné nábřežní stavby -  
„Theresienhaus“ s  přilehlým fotografickým salonem Carla Pietznera 
/úplně vpravo/ a  protilehlou, dodnes stojící budovu bývalé kavárny 
„Bellevue“, která byla postavena pro Wilhelma Löwenberga. V minu-
losti se jednalo o luxusní kavárnu, kterou pro veřejnost otevřel v pro-
sinci 1910 Georg Schmecher. Dnes, při současném využití jejich prostor 
bazarem nábytku, si můžeme jen obtížně představit nadšené sdělení 
redaktora novin „Ostrauer Zeitung“, který napsal: „… Nemůže být pochyb, že v kavárně Bellevue máme prvotřídní zábavní podnik, který jsme dosud 
v Moravské Ostravě postrádali. Při vynikající kvalitě programu se není co divit, že veselý ruch v tomto podniku trvá až do ranních hodin…“ Slezskou 
část Ostravy zabírá pohled na úzký proužek předmostí se dvěma mobilními prodejními stánky a výraznou reklamní tabulí, propagující Mattoniho 
Kysibelku. Celý reklamní text měl toto neotřelé znění: „Za psích dnů osvědčuje se nejlépe Mattoniho Kysibelka.“

2. Jak vypadalo moravskoostravské nábřeží u tehdejší Mostní ulice 
před postavením domu s kavárnou Bellevue okolo roku 1908, nám 
dokládá barevná pohlednice vydavatele Methoda Hanika. Krásný 
pohled na „Moravskou Ostravu“ byl pořízen z místa, na kterém se 
dnes nachází slezskoostravská radnice. Tehdy v  místech budoucí 
kavárny na nábřeží stávala jednopatrová budova hostince /Gast-
haus/ pana M. Tauba. K pozoruhodnostem patří i zjištění znalce 
dějin Ostravy Miroslava Kročka, že mezi Kostelní ulicí a budovou 
hostince na dosud nezastavěném dvorku, se v roce 1644 nacházela 
usedlost Václava Vejvanovského, kaprála hradní stráže na Huk-
valdech. Je pravděpodobné, že jeho syn, světově proslulý barokní 
skladatel, Pavel Josef Vejvanovský /nar. 1640/ právě na tomto místě 
prožil část svého dětství. Ještě v roce 1667 Vejvanovský tento ostrav-
ský grunt prokazatelně vlastnil. Opustil jej, když se usadil v Kro-
měříži v biskupských službách.

3. Hotely a kavárenská zařízení byly od počátku 20. století významným společenským fenoménem kaž-
dého většího města. Ostrava, nově se rodící průmyslové centrum, se v tomto ohledu brzy vyrovnala měs-
tům jako Brno nebo Praha. Právě díky kavárenskému podnikání v  letech 1910 - 1913 dostala Ostrava 
velkoměstský ráz. V těchto letech trávili Ostravané v kavárnách i několik hodin denně, a tak se tato místa 
zábavy nemohla obejít bez hudebního nebo kabaretního programu. Dokládá to denní tisk i vzpomínky 
pamětníků. V tomto směru kavárna Bellevue přímo excelovala. Snímek ze dne 3. 2. 1931 zachycuje účast-
nice jednoho z mnoha maškarních plesů, které se v kavárně pořádaly.

4. Tato pohlednice z dvacátých let 20. století zobrazuje kavárnu Bellevue v době jejího největšího rozkvě-
tu. Navštívíme-li toto místo dnes, kdy se v přízemních prostorách nachází bazar - jen stěží uvěříme, že to 
byla jedna z nejluxusnějších kaváren Ostravy, která obměňovala program každých čtrnáct dní. Jen s vel-
kou dávkou představivosti můžeme pomyslně uslyšet salonní orchestr Engel z Vídně, či osmičlenný Ori-

ginal Trocadero Ensemble 
d´Lanner, jak hrají popu-
lární skladby do bílého 
rána. Musíme sáhnout 
k  samé hranici představi-
vosti, abychom mohli nasát 
atmosféru proslulého Ame-
rican Baru, kde se pily la-
hodné drinky a naslouchalo americkému jazz-bandu a kde, v dub-
nu 1913, se hlavní atrakcí programu stalo vystoupení egyptské bosé 
tanečnice Mahrome Aranaz. Ta před nadšeným ostravským publi-
kem předvedla nezapomenutelné pohybové kreace „Tance smrti“, 
které měly uměleckým způsobem ztvárnit účinky tehdy oblíbené 
drogy - opia… Ztichlý, téměř opuštěný dům bývalé kavárny na ná-
břeží Ostravice je dnes jen němým svědkem dřívějšího, tak pověst-
ného nočního života staré Ostravy.

Zajímavé stavby na nábřeží Ostravice - kavárna Bellevue

S využitím dobových a archivních textových zdrojů, sbírkových reprofotografií a pohlednic připravil Česlav Piętoň

Historie
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Pozvání na koncert španělské 
mezzosopranistky

Ve slezskoostravské radnici v  rámci 
Cyklu komorních koncertů 2016 uvítáme 
španělskou mezzosopranistku Martu 
Infante. Koncert se koná 10. května 
v obřadní síni slezskoostravské radnice 
v 19 hodin.

Marta Infante se narodila ve španělské Lleidě, 
kde studovala hru na klavír, violu a zpěv. Ve 
studiu zpěvu pokračovala na Fakultě umění 

Ostravské univerzity u  pro-
fesorky Drahomíry Mičko-
vé. V  současné době žije ve 
Španělsku a věnuje se zejmé-
na písňové tvorbě, zpívá se 
známými světovými orches-
try a  spolupracuje s  před-
ními dirigenty. Stálé duo 
tvoří s  barokním harfistou 
Manuelem Vilasem, se kte-
rým pořídila četné nahrávky 
a vystupovala na mnoha fes-
tivalech.
V  Ostravě zazpívá za kla-
vírního doprovodu Jorge 

Robainy písně Gustava Mahlera, Enrique 
Granadosy, Giacommo Rossiniho a Cigánské 
melodie Antonína Dvořáka.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit ve 
Slezskoostravské galerii od v úterý až pátek 
od 10 do 17 hodin (polední přestávka 11:30 
až 12:30).
Bližší informace na www.slezska.cz nebo na 
tel. 599 410 426 a 599 410 081.

Den Slezské 2016 se blíží
Městský obvod Slezská Ostrava opět pořádá dne 21. května 2016 celodenní kulturně společenskou akci „Den Slezské“. Tak 
jako v předchozích letech se tato oblíbená a návštěvníky vyhledávaná akce uskuteční v prostorách Slezskoostravského 
hradu a okolí v čase od 10.00 do 22.00 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Pro návštěvníky je připraven bohatý celoden-
ní program. Během dopoledne vystoupí na 
jevišti děti z mateřských a základních škol, na 
ně pak naváže vystoupení mažoretek, klau-
na Fíly, klauna Arnoštka, tanečních skupin 
Pierro Forte a  BEAT UP a  hrátky pro děti 
s Inkou Rybářovou. Děti se mohou opět těšit 
na Bořka Stavitele. Od 11:00 do 19:00 hodin 
mohou děti navštívit klauny v  cirkusovém 
šapitó u  dolního vstupu, dětské kolotoče 
a  atrakce nebo si vyrobit dáreček v  ručních 
dílnách pro děti. Připravena bude také oblí-

bená soutěžní cesta, tentokrát ve stylu „hasič“ 
s  maskotem Soptíkem. Za splnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích si děti vyberou od-
měnu.
V  rámci dne vystoupí hudební interpreti - 
uznávaný saxofonista a  jazzový hudebník 
Michal Žáček, skupina Come and Play, sesku-
pení Acoustica známé interpretací slavných 
hitů předních rockových kapel 20. století 
a  soubor Hradišťan. Večer završí vystoupení 
slovenské zpěvačky Dary Rolins. V  letošním 
roce se mohou návštěvníci těšit i  na dru-

hou stage, na které se představí různí DJs, 
raper MC Street X a taneční skupiny.
Součástí akce bude již X. ročník mezinárod-
ní kulinářské soutěže Slezský bigos. Nebude 
chybět bohaté občerstvení a  spousta zábavy 
pro děti i dospělé návštěvníky.
Akce se koná za podpory statutárního města 
Ostravy.
Podrobný program Dne Slezské najdete 
na 12. straně Slezskoostravských novin a  na 
webových stránkách www.slezska.cz.
Srdečně zve vedení městského obvodu

Hudebně literární 
večer
Hudebně literární večer se uskutečnil v úte-
rý 22. března v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnice. Posluchačům se představili Ivo 
Hrachovec - zpěv, Alfred Strejček - recitace a 
Aleš Bárta - varhany. Návštěvníci večera, kteří 
zaplnili všechna místa v sále, ocenili výkony 
umělců dlouhým potleskem.

Kultura
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KONCERT. Ivo Hrachovec a Aleš Bárta na radnici. 
Foto/ Jan Král

Post scriptum 
Miriam Prokešové
Květen, měsíc lásky. Začíná čarodějnicemi, 
filipojakubskou nocí, keltským Beltainem, 
naším prvním májem. Končí dnem dětí. 
Asi to tak má být. Láska je vždy spjata s 
novým životem. Láska je život. 
Někdy se říká, že je také bolest a smrt. Ale 
láska ani smrtí nekončí…

29.4.-1.5. „ Jedeme dál“ - fotoworkshop s 
osobností s Janem Třeštíkem

1.5. „Babičko, dědečku - pojďme si 
hrát!“ - turistický výlet

4.5. „Na prknech slávy“ - Divadelní 
workshop II.

6.5. Dětská tisková konference
7.5. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - aprílová 

keramická dílna - glazování
18.5. Dětiáda - sportovní dopoledne
21.5. „Jedeme dál“ - Výprava turistického 

kroužku - „Májová Ostravice“
20.5. „Umělecké přehlídky a podpora 

talentů“ - „Veselé zpívání“
20.-21.5. OPEN RODA - Capoeira, páskování 

dětí

26.5. „Umělecké přehlídky a podpora 
talentů“ - „Tajemný svět barev“ - 
slavnostní vyhodnocení

26.5. „Umělecké přehlídky a podpora 
talentů“ - „Jak ten čas běží“

26.5. „DISKOTÉKA“
27.5. Sportovní přátelské utkání s Poho-

řelicemi
28.5. „Po stopách detektiva Patočky“
27.5. „Umělecké přehlídky a podpora 

talentů“ - „Kajdeš NANOVO“ I.
28.5.  „Umělecké přehlídky a podpora 

talentů“ - „Kajdeš NANOVO“ II.
29.5.  „Umělecké přehlídky a podpora 

talentů“ - „Kajdeš NANOVO“ III.
31.5. „Nenuď se, poznej a tvoř“ - „Den 

dětí“ (14:00 - 18:00 hod.)
Ostrčilova 19/2925, Ostrava, více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Cyklistický klub A Bike Club Ostrava 
provádí nábor chlapců a děvčat ročník na-
rození 2011 až 2005 a starší. Cvičení pro-
bíhá v tělocvičně ZŠ Pěší v Muglinově, a to 
vždy ve čtvrtek od 17 hodin.

Více na www.A-bikeclub.cz

Krátce
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1.5. May-day. Den na téma EAZA – Let it 
grow. ZOO Ostrava

2.5. Literárně-poetický večer J. Fišara a 
A. Cónové, Slezskoostravská galerie, 
18:00 hod.

4.5. Tajemství papoušků. Přednáška v 
ZOO Ostrava, 16:00 hod.

7.5. Porta. Festival na Slezskoostravském 
hradě

7.5. FC Heřmanice Slezská - Sokol TJ 
Markvartovice, v 16:30 hod., krajský 
fotbalový přebor

7.5. FC Heřmanice Slezská - SK Dětma-
rovice, v 17:00 hod., krajský fotbalový 
přebor

7.5. TJ Jiskra Hrušov – TJ Sokol Koblov, 
16:30 hod., městský fotbalový přebor

8.5. Den matek. ZOO Ostrava
10.5. Marta Infante, koncert ve slezsko-

ostravské radnici, 19:00 hod.
11.5. SK Rapid Muglinov – TJ Sokol 

Hošťálkovice, 17:00 hod., městský 
fotbalový přebor

12.5. Večer s osobností, Radovan Lipus, 
Slezskoostravská galerie, 18:00 hod.

14.5. SK Rapid Muglinov – TJ Řepiště, 
17:00 hod., městský fotbalový přebor

14.5. TJ Sokol Koblov – Sokol Krásné Pole, 
17:00 hodin, městský fotbalový přebor

14.5.- 15.5. Hradní slavnosti. Slezskoostrav-
ský hrad

14.5. Přednáška MUDr. Lenky Hodkové na 
téma: Naše strava, toxiny a preparáty 
Diochi. Začátek od 12:30 hod. Vstup 
zdarma. Zelené centrum, Bukovanské-
ho 1329/33

18.5. TJ Sokol Koblov – SK Rapid Mug-
linov, 17:00 hod., městský fotbalový 
přebor

18.5. TJ Jiskra Hrušov – Sokol Hošťálko-
vice, 17:00 hod., městský fotbalový 
přebor

19.5. Humorně-nepoučený večer, Jiří Sed-
láček a host, Slezskoostravská galerie, 
18:00 hod.

21.5. TJ Jiskra Hrušov – Unie Hlubina B, 
17:00 hod, městský fotbalový přebor

21.5. Den Slezské. Akce městského obvodu. 
Slezskoostravský hrad

28.5. Odkaz starých mistrů, ukázky bojové-
ho umění. Slezskoostravský hrad

28.5. SK Rapid Muglinov – TJ Klimkovice, 
17:00 hod., městský fotbalový přebor

28.5. TJ Sokol Koblov – Sokol Hrabová B, 
17:00 hod., městský fotbalový přebor

Slezská žije - květen

Svět jinýma očima
První ročník konference věnované dni 
Downova syndromu s  názvem Svět ji-
nýma očima se uskutečnil 17. března 
v Knihovně města Ostravy.

Akci pořádal Oříšek o.s. ve spolupráci se 
ZŠ speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, pří-
spěvková organizace. V  průběhu konference 
proběhly dopolední a  i  odpolední odborné 
přednášky. V rámci doprovodného programu 

vystoupili žáci ZŠ speciální Těšínská s taneč-
ní choreografií a skupina Rytmy z Čtyřlístku 
Ostrava.
Byly také vyhlášeny výsledky fotografické 
soutěže. Konferenci finančně podpořilo sta-
tutární město Ostrava. Příští ročník se usku-
teční v březnu 2017 opět v KMO.

Mgr. Petra Poláčková, 
předsedkyně sdružení o.s. Oříšek

Technické služby a Dům roku
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
přihlásilo rekonstruovanou budovu slu-
žeb do soutěže Dům roku 2015 vyhlá-
šenou městem Ostrava.

Do soutěže se přihlásilo celkem devět objektů. 
Společnost Technické služby, a.s Slezská Ost-
rava vsadila na samotné technické provedení 
a  zejména pak přínos pro životní prostředí 
a velkou úsporu energií. Nutno podotknout, 
že oproti ostatním přihlášeným stavbám byla 
společnost finančně omezena výší dotace. Na 
základě hodnocení odborné komise a  roz-
hodnutím Rady města ze dne 22. března se 
administrativní budova Technických služeb, 
a.s. Slezská Ostrava neumístila na prvních 
dvou oceněných místech, přesto všechno pro 

zaměstnance TS, a.s. tato rekonstrukce byla 
velkou akcí a stala se pro ně „Stavbou roku“.

Ing. Jiřina Gáliková, 
vedoucí obchodního oddělení, 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Kultura pro Slezskou Ostravu, z. s. Vás zve na:

Vstup ZDARMA

Neděle 29. 5. 2016, 12.00 – 18.00 hodin
Kulturní dům v Muglinově, Slezská Ostrava, ul. Na Druhém 4

DIVADLO S MYŠKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU

DĚTSKÁ DISKOTÉKA A SPOUSTA ZÁBAVNÝCH HER

SPIDER MAN

UKÁZKA PSOVODŮ MĚSTSKÉ POLICIE

UKÁZKY MĚSTSKÉ POLICIE S KOŇMI

DOBROVOLNÍ HASIČI 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

OBČERSTVENÍ

DIVADLO S MYŠKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU

Kultura pro Slezskou Ostravu z. s.

KONFERENCE. O dětech s Downovým syndromem. 
Foto/ archiv

PO REKONSTRUKCI. Budova Technických služeb. 
Foto/ archiv

Rashmi pětiletá
Dne 12. dubna 2011 se v ZOO Ostrava na-
rodila sloní samička Rashmi. Jde o  první 
mládě odchované v  rámci českých a  slo-
venských zoologických zahrad. V  sobo-
tu 16. dubna se v  ostravské zoo slavily již 
páté narozeniny tohoto sloního mláděte. 
Ostravská zoo v dubnu 2014 založila sbírku 
na výzkum nebezpečného sloního herpes 
viru. V  polovině letošního dubna již bylo 
vybráno 566 880 korun.

Co se děje v ZOO

RASHMI. Sloní oslavenkyně. Foto/ Pavel Vlček
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■ PŘIVÝDĚLEK: www.prace-z-domu.info
■ Psí salon Kunčičky, stříhání všech psů 

a koček, koupání, syrové maso od 24,- Kč/kg,
profes. přístup, ubytování psů, koček.
Frýdecká 259, tel. 732956743

Inzerce

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Červený kviz, zkus odpovědět na otázky 
červeného kvizu, květen během půjčování.
Hadí záložky, výtvarná dílna, pondělí
16. května od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klu-
bu pro děti předškolního věku a jejich rodiče.
Motýlí rojení, výtvarná dílna, pondělí 30. 
května od 15 do16.30 hod.
Za pohádkou do knihovny, v rámci Týdne 
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
vyrábíme pohádkové leporelo, 23. - 27. květ-
na od 14 do 16 hod.
Shakespeare a děti, výstava obrázků malova-
ných dětmi, květen během půjčování.
Kniha pro paní knihovnici, výstava obrázků 
malovaných dětmi, květen během půjčování.
ZOO, výstava, květen během půjčování.
Z Čech až na konec světa, nabídka knih, 
květen během půjčování.

hladnovska@kmo.cz,
tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Bláznivé vlasy, výtvarná dílna, malování na 
dřívka, úterý 10.5. během půjčování.
Hudební kvíz, vědomostní test pro děti, 
květen během půjčování.
Knihy pro nejmenší, výstavka leporel, květen 
během půjčování.
Ukaž, co víš! Hrajeme stolní hry, květen 
během půjčování.

hermanice@kmo.cz
tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Kdo si hraje, nezlobí… odpoledne věnované 
stolním hrám, každé pondělí od 13 do 15 
hod.
Slunce v duši, výstavka knih, květen během 
půjčování.
Všechno je jinak, výstavka knih fantasy a sci-
-fi  pro dospělé, květen během půjčování.
100+1 otázek a odpovědí, tematická výstav-
ka, květen během půjčování.
Shakespearovské intermezzo, tematická 
výstava, květen během půjčování.
ČESKÁ KNIHOVNA
téma měsíce: Příroda a ekologie
Projekt je spolufi nancován statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Slezská 
Ostrava
Kdo přežije, tematická nástěnka, květen 
během půjčování.
Kamarádka příroda, soutěžní test pro děti, 
květen během půjčování.
Strom lásky, výtvarná dílna - tvoříme ma-
minkám srdcový strom, každý čtvrtek od 13 
do 15 hod.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny duben

  8 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  4. 7. - 8. 7.
 2. 11. 7. - 15. 7.
 3. 18. 7. - 22. 7.
 4. 25. 7. - 29. 7.

 5. 1. 8. - 5. 8.
 6. 8. 8. - 12. 8.
 7. 15. 8. - 19. 8. 
 8. 22. 8. - 26. 8.

  Cena 3 100,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik,

vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi.) 

  Nástup bude každý den do 8 hodin,  ukončení dne bude do 18 hodin
(rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout).
V případě zájmu zajistíme po domluvě pro účastníky táborů
i nocleh na místě za příplatek 100,- Kč na den.

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

Studenti gymnázia Hladnov přispěli
ke zkrášlení okolí školy

Já a mí spolužáci jsme se zapojili do projektu 
Nadačního fondu Tesco. Vymysleli jsme, že 
postavíme pár laviček před školu, a  to nejen 
pro studenty, ale i pro občany Slezské.

O  pár týdnů později nám odborná komise 
projekt schválila, získali jsme na něj fi nance, 
ale podmínkou bylo, že si lavičky musíme 
vyrobit sami. Pomohli nám nejen učitelé, ale 
i pan školník. Na začátku dubna byly lavičky 
kompletně hotové a zabetonované před ško-
lou. Dne 22. dubna jsme uspořádali inaugu-
rační párty na oslavu čtyř nových laviček, na 
kterou jsme pozvali celou školu i  ostravská 
média. Přejeme všem občanům Slezské Ost-
ravy příjemné posezení!

Nela Kozinová,
Gymnázium Hladnov, 1.S.

Vzácné jubileum našich členek sboru 
dobrovolných hasičů v Heřmanicích
Členové našeho sboru spolu s mladými hasiči 
byli poblahopřát našim zasloužilým členkám 
paní Strbíkové a  Kudelové k  narozeninám. 
Březen je pro ně významný měsíc, oslavily 90 
a 81 let. Celý sbor dobrovolných hasičů Ost-
rava Heřmanice se přidává ke gratulaci a přeje 
jim hlavně zdraví, vitalitu a pohodu. 

SDH Heřmanice

Velikonoční Kunčičák

Pro sportovní kynologii začala s  jarem nová 
závodní a  zkoušková sezona. Kynologové 

z  Ostravy-Kunčic zorganizovali 26. března 
již osmý ročník Velikonočního Kunčičáku, 
na kterém startovalo 25 závodníků z Moravy 
ve čtyřech kategoriích. Jednotlivé kategorie 
byly voleny tak, aby se mohla zúčastnit libo-
volná plemena a  psi různého věku a  stupně 
vycvičenosti. Vítězem jedné z kategorií se stal 
L. Slatinský s velkou kníračkou Nemesis /na 
snímku/.

Radoslav Parolek,
Kynologický klub Ostrava Kunčice.
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Tel.: +420 599 410 426
www.slezska.cz
     Slezskoostravská galerie     Slezskoostravská galerie

Milan Cieslar
Nade mnou
27. 4. - 17. 6. 2016

TEMATICKÉ VEČERY
26. 4.   KURZY SPOLEČENSKÉ NAVIGACE
18:00 2. díl
 PhDr. Rostislav Vraník, psycholog

2. 5.   LITERÁRNĚ-POETICKÝ VEČER 
18:00 J. Fišara a A. Cónové
 GALANTNÍ LÁSKY ČAS

12. 5. VEČER S OSOBNOSTÍ 
18:00 RADOVAN LIPUS
 režisér cyklu Šumná města

19. 5. HUMORNĚ-NEPOUČNÝ VEČER 
18:00 Jiřího Sedláčka s hostem

6. 6.  LITERÁRNĚ-POETICKÝ VEČER 
18:00 J. Fišara a T. Jirmana
 ŠŤASTNÁ POEZIE

11. 6.  OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC
17:00 - 23:45  Volná prohlídka výstavy obrazů 
  Milana Cieslara
17:00 - 22:00  Malování akrylem
  zážitková dílna 
  Mgr. Radovana Šťastného
18:00 - 20:00  Židovský klezmer 
  skupiny MAMALÖR
  
16. 6.  VEČER S OSOBNOSTÍ - JIŘÍ PAVLICA
18:00 primáš souboru Hradišťan

Během konání všech akcí se můžete občerstvit 
u obsluhy pojízdné kavárny Mental Café


