
Den Slezské 2016. Největší rodinný festival
Stovky účinkujících dětí i dospělých, 
gastro speciality, dětské soutěže a 
atrakce, jazz, rock, folklór i rapp. Krás-
né počasí. Takovou měl letos atmosféru 
Den Slezské, který se uskutečnil v so-
botu 21. května na Slezskoostravském 
hradě.

Moderátor, herec Národ-
ního divadla moravsko-
slezského Vladimír Polák, 
který návštěvníky celým 
dnem provázel, překřtil 
Den Slezské na největší 
rodinný festival v Ostravě. 
Vše začalo již v deset ho-
din dopoledne, když pó-
dium obsadily děti z ma-
teřských škol nejen ze 
Slezské Ostravy, ale také 
z partnerských polských 
měst. Hned poté došlo
i na vystoupení žáků 
slezskoostravských zá-
kladních škol.

Tísnící se rodiče před pódiem naplňovali pa-
měti svých fotoaparátů a mobilů do poslední-
ho volného bajtu.

(pokračování na str. 9)

Upozorňujeme občany, že v následujících 
týdnech bude v  ulicích městského obvo-
du Slezská Ostrava probíhat sociologický 
průzkum Ostravské univerzity zaměře-
ný na spokojenost obyvatel s  městskou 
hromadnou dopravou. Tazatele, studenty 
Ostravské univerzity, budou zajímat ná-
zory občanů na nově vybudovaný termi-
nál Hranečník a  celkovou spokojenost 
s městskou hromadnou dopravou na úze-
mí obvodu.
Výsledky průzkumu zpracuje městský ob-
vod Slezská Ostrava a předá je jako pod-
něty k  řešení magistrátu města Ostravy 
a také společnosti Kodis, která se zabývá 
koordinací jízdních řádů.
Průzkum Ostravské univerzity má přispět 
k  lepšímu fungování MHD ve Slezské
Ostravě, proto občanům předem velmi 
děkujeme za ochotu a spolupráci.

Vedení městského obvodu

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Červen  2016

Tolik dětí může od září
nastoupit do Malého světa.

více na str. 212

Zajímavé osobnosti Slezské

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 16. června 2016 
od 9.00 hodin v  KD Muglinov, ulice
Na Druhém č. 4.

Upozornění občanům

Boris Urbánek
Když jazz pod širým nebem, pak ve Slezské Ostravě
Vynikající jazzman, skladatel i  hudeb-
ní pedagog Boris Urbánek pořádá le-
tos již jedenáctý ročník festivalu Jazz 
Open Ostrava. A po jedenácté se jazzo-
ví muzikanti zvučných jmen sjedou do 
Slezské Ostravy na Slezskoostravský 
hrad. Festival je letos poprvé v historii 
dvoudenní, koná se ve dnech 10. a 11. 
června.

Pane Urbánku, když jste před jedenácti lety 
s  Jazz Open Ostrava začínal, napadala Vás 
také nějaká jiná místa, kde by se dal festival 
uskutečnit? Nebo byl Slezskoostravský hrad 
jednoznačným vítězem už od začátku?
Slezská Ostrava byla jasnou volbou od samé-
ho začátku. Mimo jiné také proto, že jsem 
chtěl, aby se festival konal pod otevřeným ne-
bem jako open air, proto se také jmenuje Jazz 
Open Ostrava. Jediná možná a vhodná loka-
lita, která se tehdy nabízela, je právě nádvoří 
Slezskoostravského hradu. Ostatně myslím, 
že je tomu tak doposud. Hrad byla dobrá vol-
ba hned od začátku, a té se držím.
Takže abychom to shrnuli, jazz se na Slez-
skoostravský hrad podle Vás stoprocentně 
hodí.
Naprosto. Že se jazz na Slezskou hodí, to se 
během uplynulých let několikanásobně po-
tvrdilo. Jde o důstojné místo, má dobrou pozi-
ci vzdálenou od ruchu města, hluk od silnice 
na hradní nádvoří téměř nedoléhá. Zkrátka 
dobré místo, dobrá lokalita.

Zajímá Ostravany špič-
kový jazz? Chodí na něj?
Chodí. A  nejenom na 
hrad. Myslím si, že je to 
již tradice, která započala 
těsně po revoluci. Snad 
mohu neskromně říct, že 
se na ní spolupodílím. Už 
jenom tím, že díky akti-
vitám mým a  mých mu-
zikantských přátel vznikl 
v  Moravské Ostravě klub 
Parník. A  díky tomu se 
zrodil i další zajímavý fes-
tival – Ostrava Jazz Night, 
který Parník pořádá do-
dnes. Za tu dobu přilákal 
festival do Ostravy spous-
tu skvělých muzikantů. 
Už počátkem 90. let začaly 
jazzové open air koncerty, tehdy jsme je po-
řádali ještě v  amfi teátru za Domem kultury 
města Ostravy. Ostravané na jazz chodí, jen 
musí mít koncerty dobrou propagaci. Ostra-
vané musí vědět, na co jdou a na co se mohou 
těšit.
Na co se tedy letos mohou těšit návštěvníci 
Jazz Open Ostrava 2016?
Nabídka je velmi pěkná. Také hlavně díky 
tomu, že jsme letos od statutárního města 
Ostrava dostali mnohem zajímavější grant, 
než tomu bylo v minulých letech. Festival tak 

letos vůbec poprvé ve své historii může být 
dvoudenní. První den se bude konat tradičně 
na Slezskoostravském hradě.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

BORIS URBÁNEK. Jsem ten za řekou. Foto/ Jan Král

DEN SLEZSKÉ 2016. Od deseti hodin dopoledne do desáté hodiny večerní
bylo postaráno o bohatý program. Foto/ Jan Král
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Zapojte se do plánování budouc-
nosti Slezské prostřednictvím do-
tazníkového šetření
Redakce SON dostává množství dotazů 
a podnětů od čtenáře Ing. Jiřího Šárka, který 
se aktivně zajímá o dění ve Slezské Ostravě, 
zejména o jeho budoucnost a strategii. Velmi 
nás potěšila kladná reakce na článek Tajem-
ný Landek Miriam Prokešové v  květnovém 
vydání Slezskoostravských novin.
Rádi bychom čtenáře ujistili, že vedení měst-
ského obvodu Slezská Ostrava vnímá nasta-
vení priorit budoucího rozvoje našeho obvo-
du jako klíčový výchozí bod a je připraveno 
do tvorby Strategického plánu rozvoje obvo-
du Slezská Ostrava zapojit všechny občany, 
kteří o to mají zájem.
Aktuálně probíhá dotazníkové šetření, je-
hož cílem je zjistit Vaše názory, přání a po-
třeby v souvislosti s budoucností a životem 
ve Slezské Ostravě. Dotazník pro občany 

městského obvodu Slezská Ostrava jste již 
pravděpodobně našli ve svých poštovních 
schránkách. Vyplněné dotazníky je možné 
odevzdat na poště v místě Vašeho bydliště. 
Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronic-
ky na http://www.slezska.cz/cs/dotaznik. 
Ve spolupráci s  Katedrou sociologie Ost-
ravské univerzity dále připravujeme dotaz-
níkové šetření zaměřené na problematiku 
dopravní infrastruktury ve Slezské Ostravě /
informace na str. 1./.
Názory a  postoje občanů nás zajímají, věří-
me, že spokojený život v příjemném prostře-
dí Slezské Ostravy je naším společným cílem. 
Předem Vám děkujeme za spolupráci, za Váš 
čas i trpělivost při poskytování informací. 

Ivana Šmidáková, 
předsedkyně Komise 

pro komunikaci s občany, 
vydávání SON a pro webové stránky

Poděkování

Dovolte mi pár řádků, kterými bych ráda 
vyjádřila spokojenost a poděkování vašemu 
úřadu, a  také MŠ Komerční. Můj syn Jonáš 

navštěvuje tuto školku dva roky a musím říct, 
že posun, který u něj vidím je díky učitelům 
a  zejména paní ředitelce Kubinákové úžas-
ný. Jsem moc ráda, že se paní ředitelce po-
dařilo s vaší pomocí zajistit školku v přírodě 
a „dovolenou“ k moři. Pro děti je to rozhod-
ně prospěšné. Aktivity, které školka vytváří 
jak pro děti, tak pro rodiče, jsou opravdu 
málokde k vidění. Kolektiv, který v MŠ Ko-
merční je, od uklízeček, kuchařek, učitelek 
až po paní ředitelku, se také málokde vidí. 
Ve školce panuje řád, spokojenost a  je tam 
čisto. Jsem moc ráda, že můj syn se může 
rozvíjet a vzdělávat v tak kvalitním prostředí.

S pozdravem Markéta Pernická

Dopisy čtenářů

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

Setkání jubilantů v kulturním domě
Jubilanti ze Slezské Ostravy, kteří v po-
lovině letošního roku slaví 80. a 85 na-
rozeniny, se setkali ve čtvrtek 21. dub-
na v  muglinovském kulturním domě. 
Tradiční slavnost nazvanou Setkání ju-
bilantů pro ně připravil městský obvod 
Slezská Ostrava.

Přítomné přivítala jménem městského obvo-

du Mgr. Ludmila Ohneheiserová. Poděkovala 
jim za celoživotní práci, popřála mnoho štěstí 
a  především zdraví v  dalších letech. Jubilan-
tům gratulovala radní Ing. Justina Kamená, 
pozdravit se s  oslavenci přišli také členo-
vé Komise pro občanské obřady a  slavnos-
ti – Dagmar Macháčková, Zdeněk Martínek 
a Martin Karp.

Pozváno bylo na odpolední se-
tkání do Muglinova 64 občanů, 
23 z nich pozvání přijalo. Jako 
dárek dostali jubilanti závěs-
nou keramiku s  vyobrazením 
slezskoostravské radnice, če-
kalo je také malé pohoštění. 
O  kulturní program se po-
starali studenti a  pedagogové 
ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské 
Ostravě.
Setkání jubilantů připravu-
je pro občany městský obvod 
Slezská Ostrava dvakrát ročně, 
vždy na jaře a na podzim.

/red/

Malý svět na Slezské
Od 5. září 2016 se rodičům předškol-
ních dětí otevírá možnost využít nové 
zařízení - tzv. dětskou skupinu Malý 
svět.

Rodinné a  komunitní centrum Chaloupka 
ve spolupráci s  městským obvodem Slezská 
Ostrava a  ZŠ Bohumínská právě v  těchto 
dnech začalo s  přípravami nového zařízení 
pro předškolní děti. Malý svět se dětem ote-
vře v  nově rekonstruovaných prostorách na 

ZŠ Bohumínská už v září tohoto roku a bude 
mít kapacitu 12 dětí. Dětskou skupinu mohou 
navštěvovat děti již od 2 let věku a  díky zís-
kané dotaci z prostředků EU bude školné pro 
rodiny ze Slezské Ostravy zcela zdarma.

Rodiče se zájmem o  bližší informace či 
umístění dítěte v dětské skupině Malý svět 
nás mohou kontaktovat na tel.: 777 240 398 
nebo e-mail: info@rcchaloupka.cz

Velikonoční dílny 
v azylovém domě
Dne 18. března proběhly v dopoledních 
i  odpoledních hodinách v  Azylovém 
domě pro rodiny s dětmi Na Liščině 2, 
Ostrava-Hrušov, ve spolupráci s  pra-
covníky České spořitelny, Velikonoční 
dílny.

Pro děti byl připraven bohatý program zahr-
nující pečení velikonočních perníčků, ma-
lování vajíček a  výrobu jarních dekorací. Na 
závěr děti hledaly velikonoční balíčky na za-
hradě Azylového domu, které si pak s sebou 
odnášely domů. 
Za přípravu tematických nápadů, zakoupení 
výtvarných pomůcek a sladkých odměn patří 
poděkování panu Vláčilovi z České spořitelny, 
a.s. a  jeho spolupracovníkům, kteří společně 
se zaměstnanci oddělení sociálních služeb po-
máhali dětem s jejich výtvory.

Mgr. Kateřina Krenželoková, zaměstnanec 
pověřený vedením azylového domu

GRATULACE. Radní Justina Kamená /vpravo/ blahopřeje jubilantům. Foto/ jk

BOHATÝ PROGRAM. Děti z azylového domu 
tvořily a bavily se. Foto/ archiv

Upozornění Městské 
policie Ostrava
Na přestupním terminálu Hranečník 
vznikla nová služebna Městské policie Ost-
rava. Služebna funguje jako kontaktní mís-
to pro styk s občany. Úřední hodiny jsou na 
Hranečníku vždy od 15 do 16 hodin každý 
den, od pondělí do neděle. Služebna se na-
chází v nové budově terminálu.
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Brigády chlapců z Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka
Jako každý rok i  letos se vychovatelé 
spolu s chlapci Výchovného ústavu Os-
trava-Hrabůvka věnovali v rámci ekolo-
gické výchovy brigádám s  cílem sana-
ce životního prostředí.

Dvě z  těchto pracovních aktivit byly realizo-
vány v  katastru Slezské Ostravy. Šest chlap-
ců pod vedením své vychovatelky uklízelo 
ve čtvrtek 21. dubna po domluvě se starost-
kou MVDr. Barborou Jelonkovou a  radním 
Petrem Svačinkou park Maxima Gorkého 
v Ostravě-Kunčičkách. Chlapci nasbírali celý 

velkokapacitní kontejner odpadu. Práce orga-
nizoval radní Petr Svačinka, městský obvod 
zajistil potřebné nářadí pro úklid - zahradní 
kolečka, hrábě, lopaty i pracovní rukavice.

Další aktivitou byl tentýž den odpoledne 
úklid břehu chovného rybníka Lesní v Ostra-
vě-Heřmanicích. Tohoto úklidu se zúčastnili 
čtyři chlapci se svým vychovatelem.

Všem zúčastněným patří naše poděkování.

Mgr. Pavel Němynář, 
ředitel Výchovného ústavu 

Ostrava-Hrabůvka

Slezská Ostrava vzpomenula 71 let od konce války
Vedení městského obvodu Slezská Os-
trava uctilo na konci měsíce dubna pa-
mátku obětí 2. světové války. Starostka 
MVDr. Barbora Jelonková, místostaros-
ta Ing. Roman Goryczka a tajemník úřa-
du Mgr. Gustav Kuchař položili v pátek 
29. dubna věnce a kytice na pietní mís-
ta v městském obvodě.

Tato pietní místa se nacházejí na ulicích Na 
Druhém v Muglinově, Koněvova v Heřmani-
cích, Škrobálkova v  Kunčičkách, Jeseninova 
v  Kunčicích, na Ústředním hřbitově Slezská 
Ostrava a na budově slezskoostravské radnice, 
kde má pamětní desku radista Ivan Ahepjuk, 
který padl při osvobozovacích bojích 30. dub-
na 1945.
V pátek 29. dubna se také konal slavnostní akt 
u  památníku 1. československé samostatné 
tankové brigády ve Slezské Ostravě za účas-

ti válečných veteránů. Věnec 
k  tanku a  také k  pomníku Mi-
loše Sýkory za městský obvod 
položili starostka MVDr. Bar-
bora Jelonková, místostarostka 
Ing. Ivona Vaňková a tajemník 
Mgr. Gustav Kuchař.
V sobotu 30. dubna si obyvatelé 
Ostravy u příležitosti 71. výročí 
osvobození Ostravy připome-
nuli události Ostravské operace 
v  Komenského sadech. Věnec 
za městský obvod Slezská Ost-
rava přišli položit k Památníku 
Rudé armády starostka Bar-
bora Jelonková, místostarost-
ka Ivona Vaňková a  zastupitel 
Martin Karp.

/jk/

V Kunčičkách vyrostlo nové administrativní a výrobní centrum
Na bývalé brownfieldové ploše v  prů-
myslové zóně v  Ostravě-Kunčičkách 
byla dokončena stavba nové moderní 
budovy s názvem Antracit House.

Jako své nové centrum ji bude využívat staveb-
ní společnost HSF System, která se zaměřuje na 
generální dodávky staveb. Přestěhuje se sem asi 
70 jejích zaměstnanců. Dalších 30 pracuje v Plz-
ni a na Slovensku. Užitná plocha nové budovy je 
2800 metrů čtverečních a stavba byla hotová za 
půl roku. Náklady dosáhly přibližně 70 mil. Kč.

„Z malé firmy se čtyřmi lidmi jsme se za 14 let 
stali společností s  tržbami 1,7 miliard korun 

a  stovkou zaměstnanců. Tento 
růst si vyžádal potřebu nového 
centra, kde bude pod jednou 
střechou nejen administrativ-
ní, ale také skladovací a výrobní 
část,“ řekl ředitel společnos-
ti HSF System Jan Hasík. Ten 
novou budovu otevřel společně 
s  náměstkem hejtmana Morav-
skoslezského kraje Martinem 
Sikorou a  starostkou městského 
obvodu Slezská Ostrava Barbo-
rou Jelonkovou.

/tz/

ÚKLID. Chlapci z výchovného ústavu pomáhají čistit 
Slezskou Ostravu. Foto/ Petr Svačinka

71. VÝROČÍ. Vedení městského obvodu uctilo památku obětí 2. světové války ve 
Slezské Ostravě i v Komenského sadech. Foto/ Jan Král

OTEVŘENO. Zahájení provozu nové budovy se zúčastnila také starostka 
Barbora Jelonková. Foto/ JZ
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Zprávičky ze škol

Po stopách kamarádů 
do Jeseníků

Vícejazyčnost je bohatství

Slet čarodějnic

Soutěž Ars Poetica - Puškinův 
památník

V  pondělí 4. dubna zažily děti z  MŠ Zá-
mostní den plný dobrodružství. Ráno už 
byl před MŠ připravený autobus, který je 
odvezl na celodenní výlet do Jeseníků, kde na ně čekali spolužá-
ci, kteří zde byli na ozdravném pobytu. To bylo radostné shledání! 
Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, prostě jaro, jak má být. Dobrou 
náladu ještě umocnila společná procházka krásnou přírodou, kde 
si děti prohlédly spoustu zvířátek. S veselou náladou, plné zážitků 
a příjemně unavené se vracely autobusem do MŠ. Některé děti akce 
zmohla, a tak si cestou trošku zdřímly. Všichni si tento den náram-
ně užili.

Za kolektiv MŠ Zámostní Jana Tenková

Kolektiv žáků 8. B pod vedením Mgr. 
Liany Svobodové se zúčastnil celostátní 
kreativní soutěže na podporu čtení a psa-
ní v druhém jazyce Vícejazyčnost je bohatství. Letošního ročníku 
se zúčastnilo kolem 900 dětí z 54 škol a dalších institucí z celé ČR 
i dalších evropských zemí.
Jazyky, ve kterých děti soutěžily, byly velmi pestré. Vedle klasické 
angličtiny, němčiny, ruštiny a  slovenštiny se objevily jednotlivě 
i polština, řečtina, italština, vietnamština, holandština, romština, 
francouzština, či chorvatština.
Těší nás, že naši žáci získali ocenění za vynikající účast, které bylo 
slavnostně předáno v Praze zástupci kolektivu, žáku Zlatku Simovi 
Maričovi. Součástí ocenění byl také jednodenní výlet do Brna pro 
celý kolektiv, kterého jsme se zúčastnili 27. dubna.
Byl pro nás připraven velmi zajímavý program. Nejdříve jsme 
zhlédli divadelní hru Cikánský boxer, ve které exceloval skvělý he-
rec Filip Teller. Poté jsme navštívili Muzeum romské kultury. Dě-
tem se odměna za úspěch v soutěži opravdu líbila.

Mgr. Liana Svobodová, Mgr. Viera Dobešová, ZŠ Bohumínská

Dne 8. dubna v  bohumínském kině K3 
proběhl jubilejní 50. ročník krajského kola 
soutěže v ruském jazyce pod názvem Ars 
Poetica - Puškinův památník. Soutěž je určena pro žáky základ-
ních, středních i vysokých škol a  je rozdělena na oblast recitační, 
hudební a hraný projev. V hudební kategorii naši školu reprezento-
vala žákyně 7. B třídy Zuzana Poběžalová.
V  kategorii hraného projevu s  pohádkou A. S. Puškina O  rybáři 
a  rybce vystoupili žáci 7. B třídy Matěj Dutko, Dominik Kunce, 
Anna Dobešová, Leona Bidrmanová a Zuzana Poběžalová.
V  konkurenci osmi škol obsadili 3. místo a  Anička Dobešová za 
roli babky dostala mimořádné uznání poroty. Všem zúčastněným 
k tomuto úspěchu blahopřejeme. Poděkování zaslouží i Mgr. Pavel 
Molnár, který žáky na vystoupení připravil.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

Přelom dubna a května je již tradičně spjat 
s pohanským svátkem oslavujícím příchod 
jara. Filipojakubská noc z  30. dubna na 
1. května bývá ozářena mnoha ohni, ke kterým se prý slétávaly ča-
rodějnice a vzývaly satana.
Také děti ze ZŠ Chrustova oslavily tento pohanský zvyk a v úterý 
3. května věnovaly sletu čarodějnic celý den. V dopoledních hodi-
nách společně ve třídách vyráběly figuríny čarodějnic, kterými vy-
zdobily celé přízemí školy. Odpoledne věnovaly magickým hrám 
a čarodějnickým rituálům, kterých se zúčastnili i jejich mladší sou-
rozenci a rodiče.

Kolektiv ZŠ Chrustova

ZŠ BohumínskáMŠ Zámostní

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

DEN DOBRODRUŽSTVÍ. Děti z MŠ Zámostní v Jeseníkách. Foto/ archiv

DO BRNA. Výlet jako cena za jazykové znalosti. Foto/ archiv

3. MÍSTO. Žáci ZŠ Bohumínská uspěli v soutěži v ruském jazyce. Foto/ archiv

ČARODĚJNICE. Figuríny v chodbách školy. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Za zdravím do Trojanovic

Víme, jak žít zdravě, umíme to? Přijeli hasiči

Ozdravný pobyt Rejvíz

Ozdravný pobyt 38 dětí z  MŠ Komerční 
a  jejich odloučených pracovišť MŠ Jaklo-
vecká a MŠ Slívova se letos uskutečnil od 
16. do 29. dubna v Trojanovicích pod Radhoštěm. Na tento pobyt 
nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace statutárního měs-
ta Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
Děti byly ubytovány v horském hotelu Gurmán v překrásném pro-
středí Beskyd.
Jarní počasí i  přes náhlé teplotní zvraty nám umožňovalo usku-
tečnit veškeré aktivity na čerstvém vzduchu. S veselým maňáskem 
Ferdou Mravencem se děti denně vydávaly za dobrodružstvím 
motivovaným známými pohádkami. Navštívily pohankový mlýn 
Šmajstrla ve Frenštátě pod Radhoštěm, seznámily se s výrobou sví-
ček ve firmě Unipar v Rožnově pod Radhoštěm, kde si svou svíčku 
samy obarvily. Velkým zážitkem byla pro děti návštěva stájí spojená 
s projížďkou na ponících. Nechybělo ani hledání Ferdova pokladu, 
pohádkové diskotéky se zábavnými kvízy, večerní výprava s bater-
kami nebo oslavy Dne země v lesním prostředí.
Mezi dětmi vládla přátelská atmosféra a pohoda. Domů si s sebou 
všichni odvezli nejen odměny z her a soutěží, ale také mnoho vzpo-
mínek a získaných zkušeností.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu zřizovateli, který 
umožnil dětem strávit čtrnáct překrásných dnů v přírodě na čer-
stvém vzduchu.

Kolektiv zaměstnanců 
MŠ Komerční 

a odloučených pracovišť

V  úterý 19. dubna zapar-
kovalo před MŠ Zámostní 
velké hasičské zásahové 
vozidlo. Z vozidla vystou-
pilo několik hasičů - zá-
chranářů, kteří naštěstí 
nepřijeli hasit oheň, ale 
ukázat dětem, jak to vy-
padá, když hasiči vyjedou 
k zásahu. Děti měly mož-
nost vyzkoušet si hasič-
skou přilbu, oblek a doslo-
va si osahat nástroje, které hasiči při zása-
hu potřebují. Největší zážitek však pro děti 
byla prohlídka zásahového vozidla a hlav-
ně možnost, zkusit si „hasit“ proudem vody z hadice. Bylo to velmi 
zábavné, dobrodružné a přitom poučné dopoledne.

Za kolektiv MŠ Jana Tenková

Zdravý životní styl - Cesta je cíl. Takové 
bylo téma letošního projektu Ostravské 
univerzity. Zadání pro soutěžící bylo na 
toto téma připravit prezentaci, motto a logo. Ve školním kole žáci 8. 
a 9. ročníku připravili pro nižší ročníky ukázkovou hodinu o tom, 
jak si oni sami představují zdravý životní styl. Předvedli prezentaci, 
dotazník, motto i logo. Podle ocenění mladších spolužáků a poroty 
složené ze zástupců OU nakonec zvítězili žáci 9. třídy. Pak zbývalo 
jen natočit vlastní video a družstvo postoupilo do městského kola. 
Tady ještě jednou na půdě Ostravské univerzity deváťáci prezento-
vali svůj projekt před zraky pedagogů a ostatních žáků zúčastně-
ných škol. V silné konkurenci se naši žáci umístili na třetím mís-
tě. Touto cestou ještě jednou gratulujeme: Lucii Válníčkové, Kláře 
Kuklové, Tomáši Kozákovi, Tomáši Klvaňovi, Janu Zdražilovi.

Mgr. Hana Stará, ZŠ Pěší

Dne 29. března vyjelo 40 dětí z  MŠ Zá-
mostní a  z MŠ Koblov na ozdravný pobyt 
do Jeseníků, kde se penzion Rejvíz stal na 
14 dní dočasným domovem dětem i  jejich 
učitelkám. Děti se seznamovaly s  enviro-
mentálním programem, který zahrnoval pozorování znaků ročních 
období, koloběh vody v  přírodě, pozorování života zvířat a  jejich 
mláďat a to vše v chráněné krajinné oblasti. Zároveň byly děti vede-
ny k samostatnosti při běžných denních činnostech, a bez problému 
zvládaly čtrnáctidenní odloučení od rodičů. V  rámci ozdravného 
pobytu, který byl spolufinancován z  podpory statutárního města 
Ostravy, děti navštívily Jelení farmu, ornitologa, Ekofarmu, Bublající 
potok i Mechová jezírka. Užily si večerních akcí, například Pyžamo-
vé party, Plyšákové přehlídky, Vědomostního a Indiánského večera. 
Na závěr nechyběl ani karneval. Děti si zasportovaly při celodenní 
olympiádě i hledání pokladu lesních skřítků. Počasí přálo, jídlo bylo 
vynikající, zážitků bylo hodně. Tak teď již nezbývá nic jiného, než se 
těšit na příště.

Za kolektiv MŠ Zámostní Barbora Potůčková a Pavla Lazarová

ZŠ Pěší

MŠ Zámostní

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Komerční

ZA ZDRAVÍM. Děti ze Slezské Ostravy v horách. Foto/ archiv

ZKOUŠKA. Děti se na chvíli staly hasiči. Foto/ archiv

REJVÍZ. Ozdravný pobyt v horách. Foto/ archiv

Z dobového tisku - rok 1886



(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Vzhledem k tomu, že hrad je už v dalších ter-
mínech obsazen, otevřeme následující den 
druhou scénu na Havlíčkově nábřeží na pro-
tější straně řeky vedle nově vzniklého hudeb-
ního klubu Pjetka. Tam postavíme scénu.
Budou dva dny festivalu dramaturgicky od-
lišné?
První den, ten na Slezské, je mezinárodní. Ná-
vštěvníci se mohou těšit především na Billyho 
Cobhama, což je legenda v  historii jazzové 
hudby. Cobham je bubeník, skladatel, který 
kdysi zakládal legendární Mahavishnu Or-
chestra. Dalším lákadlem je skvělá zpěvačka 
z Jihoafrické republiky, Melanie Scholtz. Je to 
krásná tmavá zpěvačka, bude se na co dívat. 
Zpívá opravdu nádherně, skvěle. Její koncert 
bude střetem africké hudby a jazzu. Budou ji 
doprovázet skvělí čeští hudebníci – pianista 

Standa Mácha, kontrabasista Pepík Fečo a bu-
beník Martin Šulc. Na koncert se nesmírně 
těším, Melanie Scholtz je fakt skvělá. A  také 
se moc těším na vystoupení polské basistky 
jménem Kinga Glyk. Právě dobývá evropská 
jazzová pódia. Jde o mimořádný objev, přije-
de i se svou kapelou. 
Velké hvězdy přijíždějící do Slezské Ostravy 
jste vyjmenoval, co se bude dít druhý den, 
11. června?
Na Havlíčkově nábřeží vystoupí šest kapel. 
Mezi nimi i  Fair Play, složená ryze z  ostrav-
ských mladých a  nadějných muzikantů. Na-
konec, vždycky bylo mým přáním, aby na fes-
tivalu vystupovali mladí muzikanti z  tohoto 
kraje. Aby se cítili být součástí festivalu. Proto 
festival dělám. 
Na programu je 11. června i  skvělý český 
saxofonista Ondřej Štveráček se svým kvar-
tetem. Říká se, že je to nejceněnější jazzový 

saxofonista u nás. Vystoupí i zpěvačka 
Jana Koubková, známý to rebel a  ne-
zkrotný živel jazzového zpěvu. Neztrácí 
nic na své energii a na svých nápadech. 
Koneckonců její program „Smrt stan-
dardismu“ hovoří za vše. Zahraje i  ky-
tarista Rudy Horvath se svým bandem, 
já se svým BBC a ostravsko-pražská ka-
pela Rhythm Desperados. Myslím si, že 
půjde o krásné koncerty u řeky pod ši-
rým nebem, které začnou už odpoledne 
a rád bych na ně pozval rodiny s dětmi, 
protože budeme myslet i  na ně. I  děti 
by měly mít vyžití a  navíc mají vstup 
zadarmo. Jen se samozřejmě tradičně 
modlím, ať vyjde počasí.
Ke Slezské Ostravě Vás neváže jenom 
festival, jste také absolventem gymná-
zia na Hladnově. To musíte znát Slez-
skou Ostravu asi dobře.
Slezskou znám opravdu podrobně. Od 
svých dvaceti let bydlím v  sousedních 
Michálkovicích. Takže se cítím jako 
všichni ze Slezské – jsem ten za řekou. 

Patřím do „slezského kraje“ a cítím se být Sle-
zanem. Skrz obvod Slezská Ostrava jezdím 
denně, je mým průjezdem. Jezdívám stále ko-
lem Bazalů nahoru a dolů.
Ovšem budova gymnázia, do které jste cho-
dil, ta už na Hladnově nestojí…
Bohužel ne, ani některé hospody už nesto-
jí a už ani nejsou plné horníků, jak za mých 
studentských časů bývaly. Dokonce pamatuji 
i vozíky s uhlím, které nám jezdily nad hlava-
mi. Jasně, všechny hospody, které byly v okolí, 
pamatuji. Například legendární Plivanec. Sa-
mozřejmě jsme do nich chodili tajně na pivo. 
Tehdy jsem nosíval dlouhé vlasy a  byl štíhlý, 
horníci si často mysleli, že jsem holka a zkou-
šeli mě sbalit. Volali za mnou: „Slečno!“ Bylo 
to docela humorné.
Když žijete ve slezské části Ostravy od svých 
dvaceti let, lze to chápat tak, že se Vám zde 
žije dobře…
Jestli mi něco chybí, pak nějaký kvalitní su-
permarket, kde bych si mohl pohodlně na-
koupit. Na druhou stranu, je zde zoologická 
zahrada. To je naše chlouba a pýcha. Chodím 
do ní moc rád. Takže, jestli se ptáte na můj 
vztah ke Slezské, pak odpovídám, že se cítím 
jako Slezský Ostravan se vším všudy.

/jk/
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Boris Urbánek

 narozen v roce 1961 v Ostravě

 autor muzikálové i filmové hudby /Mrazík, 
Romeo a Julie, 7 dní hříchů, Báječná 
show.../

 patří k nejznámějším ostravským 
umělcům

 se svými soubory TUTU, Rhythm 
Desperados a Boris Band Combination 
vystupuje v Česku i za hranicemi

 žije a pracuje v Michálkovicích

Jaký bude výhled z nové lanovky?
Lanovka vedoucí z  Dolní oblasti Vítko-
vic, přes Černou louku a  Haldu Ema 
k ZOO. Takový je smělý plán některých 
ostravských politiků. Klade si za cíl 
spojit atraktivity města s jeho centrem, 
ekologizovat dopravu nebo vyřešit pro-
blém s přetíženým parkovištěm u ZOO. 
Pro Slezskou Ostravu se jedná nepo-
chybně o projekt přínosný, ale dle mého 
názoru předčasný. Nesmíme zapomínat 
na projekty, které jsou již na stole.

Lanovka má procházet naším obvodem 
v místech, které jsou stále silně postiženy ně-
kdejší těžbou černého uhlí. Především se jed-
ná o Trojické údolí a areál Dolu Petr Bezruč.
V lokalitě Trojického údolí je následkem čin-
nosti koksovny Trojice kontaminována zemi-
na, v některých místech až čtrnáct metrů do 
hloubky. Minulé vedení radnice pracovalo 
s projektem sanace lokality a vytvoření volno-
časového areálu pro širokou veřejnost. O tom-

to záměru informovali tehdejší radní obvodu 
již v březnu 2014, přesto dodnes k žádnému 
významnému posunu nedošlo. Zejména kvůli 
finanční náročnosti a rozsahu projektu.
Vedení statutárního města Ostravy ovšem 
pokračuje v  jednání se státním podnikem 
DIAMO, který v  mezidobí již téměř papíro-
vě dokončil projekt sanace Trojického údolí 
a  rovněž intenzivně zkoumá možnosti finan-
cování tohoto projektu, kdy celkové nákla-
dy byly vyčísleny téměř na miliardu korun. 
Je potřeba si rovněž uvědomit, že případná 
realizace tohoto projektu bude nemalou zátě-
ží pro své okolí a  tedy pro obyvatele Slezské 
Ostravy a navíc zahrnuje pouze sanaci území, 
po které v místě zbude vyčištěná měsíční kra-
jina vyžadující teprve skutečnou rekultivaci 
území opět s nemalými náklady.
Důl Petr Bezruč je pak ideálním místem pro 
existenci přirozeného centra Slezské, které 
nám zatím chybí. Může zde vzniknout by-

dlení pro seniory či mladé rodiny, kulturní 
středisko, polyfunkční dům. Do nové zástav-
by se mohou citlivě zapracovat také původní 
těžební věž a další budovy bývalého dolu. Na 
přebudování této lokality existuje celá řada 
návrhů, a přestože byl důl uzavřen již v roce 
1992, dodnes se rovněž nic zásadního neděje.
Příčinou prozatímního neúspěchu je zejména 
problematika vlastnictví pozemků. I tady však 
město jedná se státním podnikem DIAMO, 
a  to o  možnosti nabytí nemovitostí. Státní 
podnik však již bohužel zdaleka není jediným 
vlastníkem nemovitostí v této lokalitě. Scelení 
vlastnictví nemovitostí je tak nanejvýš složité.
Neexistuje však důvod pro ukončení našeho 
snažení. Věnujme se tedy přípravě projektu 
lanovky, ale snažme se primárně řešit to, co se 
bude dít pod ní.

Richard Vereš, 
zastupitel /ANO 2011/

NA SLEZSKOU. Melanie Scholtz i Billy Cobham míří na festival 
na hrad. Foto/ archiv
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Slezská žije pro děti. I na muglinovském sídlišti
Malou sousedskou slavnost ve vni-
trobloku muglinovského sídliště při-
pravila v  sobotu 23. dubna obecně 
prospěšná společnost TriComUnity ve 
spolupráci s městským obvodem Slez-
ská Ostrava.

Na přítomné čekalo drobné pohoštění, nape-
čené koláče a  buchty, ve várnicích pak káva 
a  čaj. Zatímco dospělí diskutovali, děti sou-
těžily v  nejrůznějších disciplínách. Skákaly 

v pytli, absolvovaly „chůzi po slepu“, na pro-
gramu byl i  klasický běh. „Smyslem soused-
ské akce je lépe se poznat, přály bychom si, 
aby sídliště žilo přátelským životem,“ uvedly 
za organizátory akce Mgr. Edita Kozinová 
a Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.

Na konci slunečného dopoledne dostaly děti 
za své výkony malé odměny, včetně dárků od 
městského obvodu Slezská Ostrava. 

V  rámci projektu Slezská žije pro děti šlo 
o  první letošní akci. Podobných akcí ještě 
bude letos v celém městském obvodě několik: 

„Děti a rodiče se mohou těšit na sportovní od-
poledne, drakiádu, karneval i vaření vaječiny 
na ohni. O  všech připravovaných aktivitách 
se občané dozvědí prostřednictvím Slezsko-
ostravských novin a webových stránek www.
slezska.cz,“ slíbily organizátorky. 

/jk/

Tátafest v Ostravě 19. června
Masarykovo náměstí v  centru Ostravy přivítá v  neděli 
19. června 2016 Tátafest. Zveme všechny občany Slez-
ské a zejména táty s rodinami na 5. ročník neformálního 
setkání řádných, neřádných i mimořádných tátů a jejich 
rodin.
Na 19. červen od 14 hodin jsme připravili nejen pro všechny táty a  je-
jich rodiny odpoledne plné zábavy a  dobré hudby. Střídavě na dvou 
pódiích bude probíhat pestrý program letošního ročníku Tátafestu. 
Zazpívá Ostravský dětský sbor ZUŠ Eduarda Marhuly z  Ostravy-Ma-
riánských Hor, vystoupí taneční skupina ze Střediska volného času Os-
trčilova z  Moravské Ostravy a  Přívozu a  po nich se v  programu před-
staví kapely David Stypka & BANDJEEZ, VÍŠ CO! A  BANDA DEL
CAFFE. Celým odpolednem nás bude provázet moderátor Helax Radia 
TOBI.
Na Masarykově náměstí se setkáme se Sborem dobrovolných hasičů 
z Ostravy-Heřmanic, se členy lyžařského Penguin´s Clubu, s pracovníky 
Ostravského muzea a s organizací Čtyřlístek ze Slezské Ostravy. Ti všich-
ni budou pomáhat organizátorům s RKC Chaloupka s realizací soutěží 
a programů pro děti, na které bude čekat také skákací hrad, pestrý soutěž-
ní program, plno hezkých i dobrých odměn a vyhlášení výtvarné soutěže 
Prima muž v mé rodině pro děti z pěstounských rodin.
Přijďte s námi oslavit svátek otců!

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Slezská žije pro děti. K hasi-
čům na opékání i za zábavou
Tricomunity, o.p.s. a SDH Ostrava-Heřmanice si Vás do-
volují pozvat na další akci v rámci projektu Slezská žije 
pro děti, která se bude konat v  pátek 24. června od
15 hodin v areálu hasičské zbrojnice v Heřmanicích.

Pro děti budou nachystány zábavné soutěže, pro dospělé občerst-
vení i grilování a táborák pro všechny. Přijďte s námi oslavit konec 
školního roku táborákem s opékáním špekáčků a kotlíkovou vaje-
činou na ohni. Těšíme se na Vás!

Za Tricomunity, o.p.s. a SDH Ostrava - Heřmanice
Edita Kozinová, Martina Schneiderová a Silvie Šeděnková

PRO DĚTI. Dopoledne plné soutěží i pohoštění zažily děti i dospělí na muglinovském sídlišti. Foto/ Jan Král

Rozmarné slavnosti Ostravice
Již druhý ročník akce Rozmarné slavnosti Ostravice se koná 

v sobotu 25. června od 14 do 22 hodin.

Na obou březích řeky Ostravice mezi mostem M. Sýkory a Hradní lávkou 
se mohou příchozí těšit na sjezd netradičních plavidel, koncerty i spoustu 
gastro specialit. Připraven je pestrý program pro rodiny s dětmi, vstupné 
se neplatí. Loňský první ročník přilákal k řece Ostravici tisíce spokojených 
návštěvníků.

Foto z akce na www.slezska.cz

/red/



1. Ve druhém desetiletí 20. století se stali slezskoostravští občané svědky neobvyklé podívané. Mezi 
jejich domky a zahrádkami v koloniích začaly vyrůstat podivné železné konstrukce, které zane-
dlouho zvýraznily dosavadní hornický ráz Slezské Ostravy.

Po získání úředního povolení z roku 1924 začala totiž německá firma Bleichert s realizačním tý-
mem firmy bratří Špačků s výstavbou lanové dráhy, která měla propojit koksovnu Karolinu s já-
mou Terezie /Důl Petr Bezruč/. Se stavbou bylo započato v roce 1926 a o rok později byla realizová-
na také její druhá část, výstavba lanovky z jámy Terezie na haldu Ida šachty v Hrušově pro odvoz 
hlušiny. A tak po půl století přepravovaly vozíky uhlí z jámy Terezie na koksovnu Karolina, tam 
nabraly hlušinu a vezly ji zpět na jámu Terezii, kde po překládce putovaly vzdušnou cestou na dnes 
už neexistující haldu v Hrušově. Údaje znalců se shodují, že za existence provozu lanovky bylo 
takto přepraveno asi 30 milionů tun uhlí a 22, 5 milionů tun hlušiny. Tento snímek lanovky v úseku 
koksovna Karolina – jáma Terezie patří minulosti. Její dřívější existenci dnes připomíná jen název 

Pod výtahem. Toto místo můžeme 
najít poblíž Kmetské ulice ve Slez-
ské Ostravě.

2. Dosud žijící pamětníci dovedou uvést i po letech, které uplynuly od jejího záni-
ku, jak byla vedená přepravní trasa. Začátek byl v areálu bývalé koksovny Karoli-
na, vznášela se nad Černou loukou, po překlenutí Ostravice pokračovala nad bý-
valou Starou střelnicí, nad zástavbou Slezské Ostravy, a byla ukončena na jámě 
Terezie. Tento snímek dokládá, v jak originálním ostravském prostředí probíhala 
fotbalová utkání SK Slezská Ostrava v prostoru hřiště na Staré střelnici, kde se 
hrála I. liga až do konce padesátých let 20. století.

3. Druhá část lanovky byla vedena z jámy Terezie přes Michálkovickou ulici v těs-
né blízkosti hostince U lanovky, v jehož sousedství se nacházelo kino Zentral, po 
roce 1945 přejmenované na kino Květen. Lanovka pak pokračovala podél Lanové 

ulice /viz. snímek K. Kubaly/, v těsné blízkosti zaniklé kolonie koksovny Terezie, na snímku vpravo, a vznášela se nad neobydlenou částí Mugli-
nova zvanou Důlky. Po překlenutí dnešní silnice Orlovské byla její trasa ukonče-
na na vrcholu haldy za areálem Ida šachty, dnes nápravné zařízení Heřmanice. 
Hrušovská halda patřila k největším na Ostravsku a její vrchol byl ukončen vý-
klopným zařízením zvaným Lecián, které bylo vysoké 60 metrů. Pan František 
Bukanský, údržbář čety pro opravy lanové dráhy, kdysi vzpomínal: „Někdy se mu-
sel Lecián ošetřit. Těžko by kdo spočítal ty výstupy, ale je faktem, že na vrchol od-
valu to bylo 262 schodů a je třeba dodat, že i ta údržbářská brašna něco vážila…“

4. Vozíků lanové dráhy nad Černou loukou si všiml každý, kdo do Ostravy přijel, 
a těch, kteří navštívili Ostravské výstavní trhy, nebylo zrovna málo. V té době se 
stala lanovka oblíbeným motivem četných fotografů a dostala se i na oficiálně 
vydávané pohlednice. Tento snímek s motivem lanovky patří v tomto směru k nej-
zdařilejším. Pro návštěvníky Ostravy i zvídavé publicisty připravilo v 70. letech 
20. století tehdejší vedení koksovny Karolina soubor faktů o technických zajíma-
vostech, neboť lanovka se stala doslova výstavní atrakcí. I dnes mohou překvapit 
informace o tom, že obě trasy lanovky měly dohromady 51 sloupů, že ten nejvyšší, 33 metrový, stál u Těšínské ulice u školy na Baranovci a nejniž-
ší, měřící pouhých devět metrů, byl u vrcholu Jaklovce. Že obě trasy lanovky měřily zhruba šest kilometrů, což představovalo 24 kilometrů lan. 
Zajímavé bylo i sdělení, že vozík měl obsah 11 metráků převáženého substrátu a dokázal urazit trasu koksovna Karolina – jáma Terezie a zpět 
za 42 minut. Pan František Bukanský, který byl v údržbářské četě 38 let, k tomu dodal: „Čtyřiadvacet kilometrů lan, to je vzdálenost Ostrava – 
Poruba – Ostrava a každý centimetr musel být v pořádku.“

A jak vnímali lanovku starousedlíci? … „celá Ostrava je podratovana, to bez-
mala, aby ty chalupy, co su podkopane, se něobulily. Na divy je to, ža na takym 
těnkym provazku cely ten češky vuzek od tramvala viši a ešče telo ludi v nim, 
to prv člověk něuviděl aj ba v hamerice bo něboščik to zase v cajtunkach čital. 
A potem ty vuzky, co to v tym lifeč litaju s tym uhlem, to už je rovně mlady lu-
cifer – to bez konduchktera už vi samo, na keru stranu ma jechač, to je na divy. 
To tak ta Sibyla prorokovala, běda luďum, až budě mašina v luftě ježdič…“ 

V srpnu 1977 dosloužily obě lanovky a čety Hutních montáží Ostrava začaly 
postupně odstraňovat sloupy, ochranné sítě a lana. Záměrem bylo zlikvidovat 
první část lanovky z Karoliny na Terezii do konce roku, její druhou část pak 
do konce roku 1980. Ve stejné době začaly převážet tuny uhlí a hlušiny místo 
vozíků lanovky vagony podniku OKR-doprava… Historie ostravské lanovky se 
uzavřela. Ještě dlouho poté, co zmizely její poslední pozůstatky a utichl zvláštní 
šelestivý zvuk dobře namazaných koleček vozíků, bylo cítit, že se něco vytratilo 
z neopakovatelné poezie všedního ostravského dne.

Ostravská lanovka patřila do obrazu města

S využitím dobových a archivních textových materiálů, sbírkových reprofotografií a vlastních poznámek připravil Česlav Piętoň

Historie
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Milan Cieslar. Nade mnou
Tři desítky obrazů ostravského výtvar-
níka a  pedagoga Milana Cieslara jsou 
nyní k vidění ve Slezskoostravské gale-
rii. Výstava, jejíž vernisáž se uskutečnila 
27. dubna, dostala název Nade mnou.

„Začal jsem spolupracovat s  Planetáriem 
Ostrava, spolu s  paní doktorkou Lasotovou 
vedeme v planetáriu galerii Mira. Právě pobyt 
v planetáriu přispěl k tomu, že jsem se začal 
zajímat o vesmír, o věci, které jsou nad námi,“ 
vysvětluje Milan Cieslar, kde hledal inspiraci 
k vystaveným obrazům, které může veřejnost 
vidět vůbec poprvé. „Díla vznikala v  posled-
ních třech letech, z každého roku je v galerii 
přesně deset obrazů,“ uvádí Cieslar.

„Protože Slezskoostravskou galerii znám, dob-
ře se mi přemýšlelo, jak výstavu koncipovat. 
Obrazy jsem vlastně pro galerii ve Slezské tak 
trochu ušil,“ přiznává Cieslar s úsměvem.
Milan Cieslar se narodil v roce 1969 v Karvi-
né. Studoval na Filozofické a pedagogické fa-
kultě Ostravské univerzity. Zabývá se malbou 
a  vystavuje od roku 1990 na výstavách indi-
viduálních i  skupinových, v  České republice 
i v zahraničí. Vyučuje na Pedagogické fakultě, 
katedře výtvarné výchovy Ostravské univer-
zity. 

Výstava potrvá do 17. června 2016 
a  finančně ji podpořilo statutární 
město Ostrava.

Den Slezské 2016. Největší rodinný festival
(pokračování ze str. 1)

Den Slezské oficiálně zahájilo vedení městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, starostka MVDr. 
Barbora Jelonková, místostarosta Ing. Roman 
Goryczka, místostarostka Ing. Ivona Vaňková 
a místostarostové Rudolf Ficek a Mario Lyčka. 
Přítomné také pozdravil, v roli hlavního partne-
ra Dne Slezské, místopředseda představenstva 
ArcelorMittal Ostrava a.s. Mgr. Jan Rafaj, MBA. 
„Myslím si, že Den Slezské bude tak nádherný, 
jak si naše Slezská zaslouží. Bavte se, jezte, pijte, 

užívejte kultury,“ vybídla návštěvníky slavnosti 
starostka Jelonková.
Den Slezské obsadil i nejbližší okolí hra-
du. Děti se za symbolický poplatek vozily na 
kolotočích, prolézaly skákací hrady, nebo se 
plavily ve vodě ve velkých nafukovacích mí-
čích. Byla pro ně také připravena hasičská 
soutěžní cesta s maskotem Soptíkem, bavil je 
i Bořek Stavitel. V hradních prostorách se ko-
nal již desátý jubilejní ročník kulinářské sou-
těže Slezský bigos. Letos zvítězil GejzA Team 

z jihomoravských Pozořic, putovní pohár si od-
nesl tým kuchařů z Městské nemocnice Ostrava. 
Až do pozdních večerních hodin pak všechny ba-
vili hudebníci a skupiny Michal Žáček, Acoustica 
nebo Hradišťan. Z vážných rodinných důvodů 
nepřijela na Den Slezské zpěvačka Dara Rolins, s 
velkým úspěchem ji nahradila rovněž slovenská 
interpretka, rapperka Tina.
Na Den Slezské přišlo přes 6000 návštěvníků. 
Více fotografií z akce na www.slezska.cz.

/jk/

Kultura
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Koncert 
Marty Infante
Španělská mezzosopranistka Marta Infante za 
klavírního doprovodu Jorge Robaina vystou-
pila v  úterý 10. května ve slezskoostravské 
radnici. Před zcela zaplněným sálem zazpíva-
la díla Gustava Mahlera, Antonína Dvořáka 
i  španělského skladatele Enrique Granadose. 
Publikum ocenilo výkony obou španělských 
umělců dlouhotrvajícím potleskem. Další 
z oblíbených komorních koncertů se koná ve 
slezskoostravská radnici až v měsíci září.

NADE MNOU. Vernisáž obrazů Milana Cieslara 
se konala 27. dubna. Foto/ Jan Král

MARTA INFANTE. Španělská umělkyně ve slezsko-
ostravské radnici. Foto/ Jan Král

Post scriptum 
Miriam Prokešové
Červen. Měsíc zčervenalých jahod, příprav 
na školní vysvědčení; měsíc svatojanských 
ohňů a moci starodávných kouzel. Země se 
otevírá do léta. Aspoň takto to vždy v minu-
losti bývalo. Nádherné období, plné nadějí a 
očekávání.
Co přináší naše současná přítomnost?
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1.6. Den dětí. ZOO Ostrava
4.6. O pohár starostky, závod pro začína-

jící psovody, cvičiště na ul. Kanczuc-
kého, Ostrava-Hrušov. Od 12 hod.

4.6. Den RPB. ZOO Ostrava
4.6. FC Heřmanice Slezská - FK SK 

Polanka nad Odrou, 17:00 hod., 
krajský fotbalový přebor

4.6. TJ Jiskra Hrušov - FC Slavia 
Michálkovice, 17:00 hod., okresní 
fotbalový přebor

6.6. Partička ve vzduchu. Open air.
Slezskoostravský hrad, 20:00 hod.

6.6. Literárně- poetický večer J. Fišara 
a T. Jirmana, Slezskoostravská 
galerie, 18:00 hod.

10.6. Jazz Open Ostrava, Slezskoostravský 
hrad

11.6. FC Heřmanice Slezská - TJ Kovohu-
tě Břidličná, 17:00, krajský fotbalový 
přebor

11.6. TJ Jiskra Hrušov - TJ Klimkovice,
17:00 hod., městský fotbalový přebor

11.6. Ostravská muzejní noc, Slezsko-
ostravská galerie, od 17:00 hod.

16.6. Večer s osobností. Jiří Pavlica, Slez-
skoostravská galerie, 18:00 hod.

18.6. Den Policie ČR, Slezskoostravský 
hrad

18.6. SK Rapid Muglinov - Sokol Václa-
vovice, 17:00 hod., městský fotbalový 
přebor

18.6. TJ Sokol Koblov - TJ Lokomotiva 
Ostrava, 17:00 hod., městský fotbalo-
vý přebor

23.6. Chemie na hradě, Slezskoostravský 
hrad

24.6. Slezská žije pro děti, Hasičská zbroj-
nice Heřmanice od 15 hod.

25.6. Rozmarné oslavy Ostravice,
14 - 22 hod., břehy řeky Ostravice 
u Hradní lávky

25.6. Country Fontana, Slezskoostravský 
hrad

Slezská žije - červenO pohár starostky
Základní kynologická organizace 
Ostrava-Muglinov pořádá v  sobotu
4. června od 12 hodin na ploše cvičiš-
tě ul. Kanczuckého v Ostravě-Hrušo-
vě závod o  pohár starostky Slezské 
Ostravy.

Tento závod je pořádán pro začínající pso-
vody a mladé psy ZM bez obran. Závod se 
koná v rámci Mezinárodního dne dětí a je 
proto zaměřen hlavně na děti a mládež. Děti 

a mládež budou soutěžit ve dvou věkových 
skupinách, a to do 10 a od 10 do 18 let. Pro 
všechny je zajištěno občerstvení, startovné 
se neplatí. Závodu se může zúčastnit zá-
vodník se psem jakéhokoli plemene, včetně 
oříšků. Pro všechny účastníky závodu jsou 
připraveny ceny a pro vítěze poháry.

Od 12 do 13 hodin proběhne prezentace zá-
vodníků, ukončení závodu v 17 hodin.

2. místo v ČR pro žáky Morav-
skoslezské obchodní akademie
Žáci Moravskoslezské obchodní akademie s. r. o. se již tra-
dičně zúčastnili Soutěže Finanční gramotnost, kterou kaž-
doročně vyhlašuje MŠMT.

V letošním 7. ročníku vítězové školního kola Radim Šlachta (3. roč-
ník), Petr Rodina a Jan Kucko (oba 2. ročník) společně jako tým ob-
hájili loňské vítězství jak v okresním, tak také v krajském kole. Tím 
si zajistili postup do celostátního fi nálového kola, které se konalo 
26. dubna v krásných prostorách benediktinského kláštera Emauzy 
v Praze.
Naši studenti v semifi nále s vysokým náskokem porazili své soupeře 
a postoupili, spolu s dalšími třemi týmy, do konečného fi nále. Zde 
jim zpočátku štěstí nepřálo, ale pak rychle dotáhli náskok soupeřů.
Radim Šlachta, Petr Rodina a Jan Kucko se umístili na 2. místě v ČR 
a získali tím pro Moravskoslezský kraj další cennou trofej. Jsem na 
naše žáky nesmírně hrdá a ještě jednou jim moc gratuluji.

Ing. Eliška Galambicová,
vyučující ekonomických předmětů

a účetnictví

Mladí hasiči z Muglinova opět první

V  letošním roce se uskutečnil první 
ročník soutěže Ostravské ligy v  disci-
plínách CTIF, kterou pořádal náš Sbor 
dobrovolných hasičů v areálu HZS Ost-
rava-Martinov v neděli 17. dubna.

Soutěž se skládala se tří disciplín – štafety 
CTIF s  překážkami, roztažení hadicového 
vedení a  útoku se džberovými stříkačkami. 

V  silné konkurenci více 
než 25 družstev v  každé 
kategorii předvedli naši 
mladí hasiči, že pilný tré-
nink se vyplatil a  v  kate-
gorii mladších i  starších 
žáků vybojovali v  celko-
vém hodnocení krásná 
1. místa. Mladším žákům 
se podařilo obsadit první 
místa dokonce ve všech 
disciplínách, starším žá-
kům uteklo první mís-
to pouze v  disciplíně se 
džberovkami. Gratulace 
patří i  našim nejmladším 
žákům, kteří jako třetí 

družstvo také zabojovalo a  obsadili krásné
7. místo.
Velké poděkovaní patří městskému obvodu 
Slezská Ostrava za podporu naši celoroční 
činnosti a  také za fi nanční podporu tříden-
ního hasičského soustředění, které proběhlo 
rovněž v měsíci dubnu.

Stanislava Močigembová,
vedoucí kolektivu MH



strana 11 • červen 2016 • Slezskoostravské noviny

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Velký kviz pro milovníky zvířat, pro-
jekt Česká knihovna je spolufi nancován 
statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Slezská Ostrava, červen během 
půjčování.
Opičí duo, výtvarná dílna, čtvrtek 23. červ-
na od 14 do 16 hodin.

Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Opičí duo – výtvarná dílna, pondělí 
27. června od 15 do 16.30 hod.
Shakespeare a děti, výstava obrázků malo-
vaných dětmi, červen během půjčování.
Kniha pro paní knihovnici, výstava 
obrázků malovaných dětmi, červen během 
půjčování.
Z Čech až na konec světa, nabídka knih 
červen během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Jablíčko, výtvarná dílna, výroba svícínku, 
úterý 14.6. během půjčování.
Báječný kvíz o bajkách, vědomostní test 
pro děti, červen během půjčování.
Zábava i poučení, výstavka knih pro volný 
čas, červen během půjčování.
Ukaž, co víš! Hrajeme pexeso, červen 
během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Kdo si hraje, nezlobí… Odpoledne věno-
vané stolním hrám, každé pondělí od 13 do 
15 hod.
Karkulčin košík plný knih, výstavka knih, 
červen během půjčování.
Paneláci.cz, část výstavy Příběh paneláku 
v Moravskoslezském kraji, projektu Umě-
leckoprůmyslového muzea v Praze, červen 
během půjčování.
Dámský čtenářský klub, třetí setkání Dám-
ského čtenářského klubu, středa 29. června 
od 8.30 do 10.30 hod.

projekt Česká knihovna je spolufi nanco-
ván statutárním městem Ostrava, měst-
ským obvodem Slezská Ostrava
ČESKÁ KNIHOVNA
téma měsíce: Zvířata
Procházka lesem, tematická nástěnka, čer-
ven během půjčování.
Ostravská ZOO, soutěžní test pro děti, 
červen během půjčování.
Zvířata na talíři, výtvarná dílna - vyrábíme 
zvířata z papírových tácků, každý čtvrtek 
od 13 do 15 hod.
Na stopě, tematická výstavka, červen bě-
hem půjčování.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny červen

Narodil se lemur
Nejčerstvějším přírůstkem v ZOO Ostrava 
je mládě lemura červenobřichého. Naro-
dilo se 25. března 2016. Madagaskarští le-
muři patří ve své domovině k  ohroženým 
druhům. Pro všechny se tak chov v  lidské 
péči může v  budoucnu stát jedinou šancí, 
jak tato zvířata uchovat pro příští generace. 

Co se děje v ZOO

Stavění májky na Zvěřině
Sobotní odpoledne 7. května patřilo 
na Zvěřině tradiční akci Stavění májky 
a také smažení vaječiny.

Pro obyvatele Zvěřiny se jedná o  společen-
skou událost, zrovna tak jako je zdobení vá-
nočního stromu či Dětský den. Připomínáme 
si zvyky, které by neměly vymizet z  našich 
pamětí a snažíme se je předávat z generace na 
generaci. 
Bylo velice hezké a  teplé počasí, což nahrá-
valo i  vysoké účasti, která byla přes 100 lidí 
nejen ze Zvěřiny, ale i  blízkého okolí. Akce 
měla velký úspěch, především u dětí, které se 
zatajeným dechem pozorovaly stavění májky 
a nakonec obdařily stavitele potleskem. Děti 
i dospělí si poté mohli pochutnat na skvělé va-
ječině, která se připravovala přímo na ohništi.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této 
akci podíleli, že věnovali svůj volný čas a pro-
středky pro potřeby našich dětí, které měly 
možnost shlédnout zajímavou podívanou.

Bc. Eva Chodurová,
Zvěřinské údolí, spolek

Posvěcení nového hasičského mercedesu
Pro hasiče v  Kunčičkách se stala neděle 
8. května významná hned z několika důvodů. 
Ve zdejším římskokatolickém kostele proběh-
la mše svatá k  patronu hasičů sv. Floriánovi 
a poté místní farář otec Darek posvětil nový 
dopravní automobil Mercedes-Sprinter, který 
byl místnímu sboru dobrovolných hasičů při-
dělen počátkem letošního roku. Zároveň bylo 
popřáno ženám ke Dni matek a vzpomenuto 
také výročí osvobození naší vlasti. Celá akce 
byla pro místní občany i hasiče hezkým zážit-
kem, který proběhl za vydařeného počasí a ve 
vší důstojnosti. /Více na www.sdhkuncicky.cz/

Za SDH Ostrava-Kunčičky
starosta sboru Zdeněk Chrobák

Olympijský park v srpnu

Na třech místech v Ostravě vyrostou od 
5. do 21. srpna stanoviště Olympijské-
ho parku.

Na Masarykově náměstí bude přes den při-
chystán sportovní program, v  Loděnici 

u  Hradní lávky čeká na příchozí mimo jiné 
relaxační zóna u  vody. Černá louka pak zá-
jemcům nabídne i  denní sportovní aktivity. 
Pro návštěvníky se připravují přímé přenosy 
z LOH v Riu de Janeiru i pravidelný večerní 
hudební program. Chystá se rovněž setkání 
s  významnými olympioniky a  sportovci Mo-
ravskoslezského kraje.

SVĚCENÍ. Farář Darius Sputo světí nový hasičský
vůz. Foto/ Bohumil Jajcaj

STAVĚNÍ MÁJKY. Připomínka starých zvyků. Foto/ archiv
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Městský obvod Slezská Ostrava
děkuje partnerům za podporu akce

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE
ArcelorMittal Ostrava a.s.

ZA FINANČNÍ PODPORY
statutárního města Ostravy

OSTATNÍ PARTNEŘI
JANKOSTAV s.r.o.
TEMAR spol. s r.o.

SATUM CZECH s.r.o.
DANTER - reklama a potisk, s.r.o.

BYSTROŇ Group a.s.
Jan Tomický - T.K.L. Agentura Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

TRAPER ELEKTRO s.r.o.
AutoCont CZ a.s.

DAV, a.s.
ista Česká republika s.r.o.

Jiří Barč - stolařství
Moje rehabilitace s.r.o.
VAE THERM, spol. s r.o.

Emil Fekete
KNAP stavební práce s.r.o.

REKLAMNÍ PARTNEŘI
Ostravské komunikace, a.s.

Advanced World Transport a.s.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

DEN SLEZSKÉ
www.sorfest.cz

SV VOTEK
s t a v e b n í

f i r m a Slezská s.r.o.

2.7.2016 SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD od 12:00 hod.

vstupenky:

ŽLUTÝ PES
ZAKÁZANÝ OVOCE
TANGO & IMRICH, 
HENTAI CORPORATION, 
ATARI TERROR, 
THE TROUSERS, SYMFOBIA, 
HLAHOL, PORTA INFERI, EDGAR, 
EWELIN, LINE, SAPIEN, 
ŠAMANOVO ZBOŽÍ a další LEGENDARY VOICE OF

Rock-Fest

  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

VE SLEZSKOOSTRAVSKÉ GALERII

■ 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


