
Obvod otevřel Komunitní dům seniorů Heřmanická
Nový Komunitní dům seniorů otevřel 
městský obvod Slezská Ostrava na uli-
ci Heřmanické. Dům má 17 bytů a  od
1. června jej začali využívat senioři star-
ší šedesáti let.
Slavnostního otevření domu se v  pondělí
30. května kromě vedení městského obvodu 
účastnili také hejtman Moravskoslezského kra-
je Miroslav Novák a náměstek ostravského pri-
mátora Zbyněk Pražák. Oba poděkovali Slezské 
Ostravě za péči, kterou seniorům věnuje. 
V domě jsou dva vchody se dvěma výtahy a také 
komunitní místnost. Byty jsou bezbariérové. 
Dům před rekonstrukcí nikdo pět let neobýval 
a nacházel se ve velmi špatném stavu.

„Už se dokonce uvažovalo o demolici domu. Ale 
díky dotačnímu programu z  Ministerstva pro 
místní rozvoj se nám v  rekordním čase osmi 
měsíců podařilo dům zrekonstruovat. Jsme jed-
ni z mála v  republice, kterým se takto dotační 
titul ministerstva podařilo využít,“ řekla při 
slavnostním otevření starostka obvodu MVDr. 
Barbora Jelonková.

(pokračování na str. 2)
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Zajímavé osobnosti SlezskéBohumil Mikeska
Heřmaničtí myslivci slaví 70 let
Přesně 70 let od svého založení sla-
ví v  těchto dnech Myslivecký spolek 
Ostrava Heřmanice. Jeho „služebně 
nejstarším“ členem je Mgr. Bohumil 
Mikeska, heřmanický rodák, který se 
k heřmanickým myslivcům dal již v roce 
1967.

Pane Mikesko, v roce 1967 vám bylo 23 let. 
Co mladého muže z Heřmanic přivedlo do 
místního mysliveckého spolku?
K  myslivosti mne to táhlo odmalička. 
V  Heřmanicích a  okolí bývala překrásná 
příroda, ještě ani nestála šachta Rudý říjen. 
V  okolí bylo plno rybníků, nádherné lesy… 
Navíc mne od malička bavilo střelectví. 
Už v  páté třídě jsem na 10 metrů trefi l 
poplašňákovou patronu. Sestra mi vyhazovala 
do vzduchu plechovky, a já je ze vzduchovky 
trefoval. 
Dá se popsat ten rozdíl – rok 1967 a dnešek?
To se vůbec nedá srovnávat. Heřmanický 
rybník, to bývala kačenová velmoc, vyhlášená 
v  celé republice. Dnes u  rybníku kačenu 
skoro neuvidíte. Ptáci nemají na hnízdění 
klid. Všude je plno rybářů… Nebo Bučina, 
Maliňák, to všechno bývaly krásné lesy. 
Chodilo se do nich na hříbky a  na maliny. 
Teď je všechno vyrubané, částečně zastavěné, 
zvěř se nemá kde schovat ani se čím živit. Kus 
revíru zabrala zoo, kolem Ostravice a Lučiny 
vyrostly cyklostezky. Poslední kusem původní 

přírody je okolí Heřmanického 
rybníka. Zvěř tady už v podstatě 
nelovíme.
Když jste k  heřmanickým 
myslivcům v  roce 1967 vstu-
poval, uplynulo už od zrodu 
organizace 21 let. Kolik tehdy 
měla členů?
Bylo nás okolo padesáti. Skoro 
všichni místní. Stříleli jsme 
tak 200 bažantů a  130 zajíců 
ročně. Králíky, ty jsme stříleli 
v  podstatě pořád a  kdekoli. 
Ještě na začátku 70. let byli tak 
přemnožení, že způsobovali 
problémy v dopravě.
Jak mohou králíci způsobovat 
problémy v dopravě?
Tramvajáci kvůli nim museli zastavovat 
tramvaje. Tolik králíků se chvílemi hnalo po 
kolejištích.
Jak je tomu dnes? Střílí se ještě vůbec?
Všechno je v obráceném gardu. Místo zajíců 
lovíme spíš prasata, místo bažantů lovíme 
více srnčího. Ve městě vyrostly rychlostní 
komunikace a úhyn zvěře je na nich obrovský. 
Spolupracujeme s  policií, ročně z  cest 
odklízíme zhruba 50 kusů srnčího, které se 
musí zakopat. Zrovna nedávno jsme odklízeli 
hned čtyři prasata sražená tramvají.

Kolik má Myslivecký spolek Heřmanice 
členů?
Je nás dvanáct, k  tomu osm takzvaných 
povolenkářů. Každoročně pořádáme smažení 
vaječiny u myslivecké chaty u Heřmanického 
rybníka spojené se střeleckými závody. Dále 
zvěřinové hody pro veřejnost v  hasičské 
zbrojnici v  Heřmanicích, myslivecký ples 
v  heřmanickém kulturním domě, a  nově 
také hubertskou mši v heřmanickém kostele. 
A kostel bývá plný.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

BOHUMIL MIKESKA. Myslivcem od roku 1967. Foto/ Jan Král

REKONSTRUKCE. Dům na ulici Heřmanické
v roce 2015 a 2016. Foto/ Jan Král

Projekt „Komunitní dům seniorů
Heřmanická (B.j. 17 PB - KODUS Ost-
rava, Slezská Ostrava)“ byl spolufi nanco-
ván z prostředků Ministerstva pro místní 
rozvoj. Stavba byla realizována v  období 
od 31.8.2015 do 26.4.2016. Provozovate-
lem je statutární město Ostrava, městský 
obvod Slezská Ostrava.

Redakce Slezskoostravských novin přeje 
všem dětem pěkné prázdniny a dospělým 
příjemné dovolené.
Další číslo Slezskostravských novin najde-
te ve schránkách na začátku měsíce září.

Redakce Slezskoostravských novin

Pěkné léto



(pokračování ze str. 1)
Maximální velikost bytů je 45 metrů čtvereč-
ních, nájemné činí 57,20 korun za metr. O byty 
byl mezi občany velký zájem a všechny jsou již 
obsazené.
Ubytování v novém domě našli především obča-
né Slezské Ostravy, kteří původně žili například 
ve větších bytech či rodinných domech. „V prů-
běhu 12 měsíců před podepsáním smlouvy ne-
směl příjem u  jednotlivce překročit jednoná-
sobek průměrné měsíční mzdy a u dvojice 1,2 
násobek měsíční mzdy," vysvětlila starostka.

Městský obvod Slezská Ostrava může po doho-
dě zajistit obyvatelům domu nejrůznější sociální 
služby jako dovoz jídla nebo návštěvu bazénu.

„Věříme, že naši senioři tady budou spokojeni,“ 
dodala na závěr starostka.
Rekonstrukce domu stála přes 21 milionů, přes 
11 milionů činila dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, 4,5 milionu přispělo město Ostrava, 
zhruba 6 milionů dal na stavbu obvod ze svých 
finančních rezerv, které si pro podobné záleži-
tosti tvoří.

/red/

Informace z odboru technické správy budov
Hlavní činností odboru technické správy 
je správa domovního a bytového fondu 
v majetku města svěřeného městskému 
obvodu. Vedle bytových domů a  bu-
dov úřadu spravujeme zařízení požární 
ochrany, domy s  pečovatelskou služ-
bou, kulturní domy a objekty hřbitovní 
správy.

V prvním pololetí roku 2016 jsme mimo běž-
nou opravu a údržbu bytových a nebytových 
domů zajišťovali realizaci tří významných sta-
vebních zakázek.
Největší a  nejnáročnější zakázkou byla opra-
va devíti volných bytových jednotek v  Domě 
s  pečovatelskou službou Hladnovská 119a, Os-
trava-Muglinov. V  rámci oprav se prováděla 
celková oprava koupelen se změnou dispozice, 
výměna elektroinstalace, rozvodů vody a odpa-
dů, obkladů a  dlažeb, zařizovacích předmětů, 
kuchyňských linek, podlahových krytin a malby 
a nátěry. Při návrhu nových dispozic koupelen 
byly respektovány požadavky klientů a  pracov-
nic pečovatelské služby - instalovala se závěsná 
WC a místo van se zřizovaly sprchové kouty se 
zástěnami. Tři z bytů jsou řešeny jako bezbarié-
rové pro osoby s omezenou schopností pohybu 
- v těchto bytech jsou mimo jiné instalovány aty-
pické rohové kuchyňské linky v  provedení pro 

vozíčkáře. Dispoziční změny v  koupelnách vy-
žadovaly provádění většího množství bouracích 
prací. Abychom minimalizovali vliv stavby na 
ostatní klienty domu s  pečovatelskou službou, 
bylo provádění prací omezeno pouze na pra-
covní dny a bourací práce mohla stavební firma 
provádět výhradně v době mezi 7 a 13 hodinou. 
Touto cestou bychom chtěli dodatečně poděko-
vat nájemníkům a personálu domu s pečovatel-
skou službou za trpělivost s prováděním stavby.
Druhou významnou stavební zakázkou byla 
„Výměna oken v  bytových domech Chrustova 
14, 16, 18, 20 a 22 a Zapletalova 2, 4, 6, 8 a 10 
v  k.ú. Slezská Ostrava“. Původní dřevená okna 
byla vyměněna za okna plastová. I když realiza-
ce probíhala v zimním období, klimatické pod-
mínky byly příznivé a  akce proběhla bez pro-

blémů a ke spokojenosti nájemníků dotčených 
bytových jednotek.
V květnu byla dokončena zakázka „Oprava kap-
le Sv. Anny v  Ostravě-Muglinově“. Stavba, kte-
rá byla spolufinancována statutárním městem 
Ostrava, byla zahájena v loňském roce, kdy byly 
provedeny hlavní stavební práce. V  letošním 
roce byly dokončeny omítky a provedly se vnitř-
ní dlažby, malby a nátěr fasády. 
Pro druhé pololetí letošního roku plánujeme 
provádění dalších oprav volných bytových jed-
notek a výměn oken v bytových domech, v  zá-
vislosti na rozpočtovém krytí.

Ing. Tomáš Dušek, 
vedoucí oddělení správy budov 

a tepelného hospodářství
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Pozdrav z MS veteránů
Pozdrav z Mistrovství světa veteránů ve stol-
ním tenise zaslala starostce obvodu MVDr. 
Barboře Jelonkové reprezentantka ČR Alena 
Pocisková. „Ve skupině jsem porazila Ame-
ričanku Liu Le a postoupila jsem ze skupiny 
do hlavní soutěže z  druhé pozice za Něm-
kou. Plán splněn,“ ohlásila Alena Pocisková 
ze španělského Alicante, kde se mistrovství 
světa konalo.

Terminál Hranečník - ohlasy

Redakce Slezskoostravských novin dostává 
řadu kritických ohlasů na adresu nově vy-
budovaného terminálu Hranečník. Paní LP 
z  Hranečníku kritizuje přesunutí zastávky 
autobusu č. 38 na nově vybudovaný termi-
nál z  Těšínské ulice. „Přesunutím zastávky 
o celých 300 metrů dál od původní zastávky 
nám občanům vznikl problém. Lidé to tak 
mají na zastávku půl kilometru i víc a jsou to 
lidé vesměs starší, špatně chodící…,“ stěžuje 
si paní LP.

Odpověď starostky městského obvo-
du MVDr. Barbory Jelonkové

Vážená paní, Vaši žádost jsem samozřejmě 
vzala vážně a respektuji ji. Stejně jako ostat-
ní připomínky občanů k  dopravní situaci 
vzniklou zprovozněním terminálu Hraneč-
ník ji projednáme se zástupci města Ostravy 
a  se zástupci společností Dopravní podnik 
Ostrava a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o. V sou-
časné době odbor dopravy MMO vyhodno-
cuje dopady změn v organizaci městské hro-
madné dopravy v  souvislosti se spuštěním 
terminálu Hranečník. Možné změny pak 
budou realizovány při změně jízdních řádů 
v měsíci září.
Jsme rádi, že nás občané upozorňují na 
potíže, které jim v  souvislosti ve změnách 
v městské hromadné dopravě vznikají.
Sociologický průzkum k MHD

Paní LP rovněž zajímá, jak bude probíhat 
sociologický průzkum Ostravské univerzity 
k  problémům MHD. Slezskoostravské no-
viny informovaly o  připravovaném výzku-
mu v minulém vydání. „Bydlím na Hraneč-

níku a  bohužel na terminál musím chodit 
každý den, ale ještě jsem nepotkala živou 
duši z  univerzity, která by dělala průzkum. 
K  tomu bych podotkla, že výsledky budou 
velmi neobjektivní, neboť bude osloveno 
málo náhodných lidí.“
Odpověď městského obvodu

Zmiňovaný sociologický průzkum se bude 
týkat spokojenosti s MHD ve Slezské Ostravě 
/nikoli pouze Hranečníku, ale samozřejmě 
i ten bude do šetření zahrnut/. Terénní část 
výzkumu /tedy studenti v ulicích/ proběhne 
v září a v říjnu, a to mimo jiné i s ohledem 
na objektivitu zjištěných dat. Lidé už budou 
mít více poznatků o  změnách a  skončí ob-
dobí dovolených. Výzkum vedou odborníci 
Katedry sociologie Filozofické fakulty Os-
travské univerzity a  ti postupují dle metod 
v  souladu s  kritérii zajišťujícími objektivitu 
- validitu i reliabilitu výzkumu.

Dopisy čtenářů

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

OPRAVY. Opravená kaple v Muglinově a nové interiéry bytů v DPS Hladnovská. Foto/ Jan Král

INTERIÉR. Vzniklo 17 moderních bezbariérových 
bytů. Foto/ Jan Král



Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro 
veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava 

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy transfer za úče-
lem podpory v oblasti prevence kriminality pro 
rok 2016. Obvodu byl poskytnut transfer mimo 
jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť 
a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském 
obvodu Slezská Ostrava“. Cílem projektu je mož-
nost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující 
ke smysluplnějšímu využití volného času a k po-
znání významu aktivního způsobu života. Do pro-

jektu jsou zapojena celkem tři hřiště/sportoviště na území městského obvodu Slezská Ostrava 
s následující provozní dobou:

Hřiště v areálu ZŠ Ostrava - Muglinov, 
Pěší 1/66 

květen, červen po-pá 16-19 hod., so-ne 10-12 hod. a 15-18 hod.
červenec, srpen po-pá 15-19 hod., so-ne 10-12 hod. a 14-18 hod.
září, říjen po-pá 16-18 hod., so-ne 10-12 hod. a 15-18 hod.

Sportovní areál ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, 
Chrustova 24/1418 duben - říjen

po-pá 14-19 hod.
so, ne, prázdniny a svátky 9-19 hod.

Hřiště při ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, 
Bohumínská 72/1082 duben - říjen

po - pá 16 -19 hod., prázdniny 9-12 hod. a 13-19 hod.
so, ne, prázdniny a svátky 9-12 hod. a 13-19 hod.

Vítání dětí
Tradiční vítání dětí se konalo ve slezsko-
ostravské radnici v  sobotu 21. května. 
Během tří obřadů bylo přivítáno celkem 
31 nových občánků. Slavnostní obřad 
provedla paní Mgr. Ludmila Ohnheise-
rová, rodiče dětí se zapsali do kroniky 
obvodu.

Městský obvod Slezská Ostrava připravil pro 

vítané děti nejrůznější drobnosti. V  dárko-
vých taškách nechyběly dětské příbory, hrač-
ky z  chráněných dílen, bryndáček nebo pa-
mětní knížka.
O  kulturní program se postaraly děti z  MŠ 
Chrustova pod vedením paní učitelky Mgr. 
Venduly Anežkové.

/red/

Mláďata 
v ptačích budkách
V parku Maxima Gorkého v Kunčičkách 
jsem za velké podpory starostky Slez-
ské Ostravy MVDr. Barbory Jelonkové 
umístila 20 ptačích budek.

OBSAZENO. Ve všech budkách v parku se zabydleli ptáci. 
Foto/ Iveta Frančíková

K mé velké radosti všechny tyto budky obsa-
dili drobní ptáci. Mezi nimi sýkorky, brhlíci i 
špačci, kteří již brzy vyvedou svá právě naro-
zená mláďata. V každé budce jsou v průměru 
čtyři mladí, takže přibude do našeho parku 
cca 80 malých různých zpěváčků. Pokud se 
všichni udrží v parku, tak požádám MO Slez-
ská Ostrava o zakoupení krmiva, a v zimních 
měsících společně se svým týmem pod dohle-
dem ornitologa je budeme přikrmovat. Mé 
velké poděkování si zaslouží městská a státní 
policie, která pravidelně tento park projíždí a 
dozoruje. 

Iveta Frančíková, 
zastupitelka pro lokalitu Kunčičky

Slavnostní akademie ZŠ Pěší
Výuka na naší škole byla poprvé 
zahájena 5. 9. 1896. Letos v září 
tedy přivítáme nový školní rok 
po 120. A to už je opravdu důvod 
k oslavám!

Slavnostní akademii k tomuto výročí 
jsme uspořádali 19. května v  restau-
raci Prostor (U  Chvostka) v  Ostravě 
-Muglinově. Učitelé se svými žáky na-
cvičili vystoupení, ve kterých se tan-
čilo, zpívalo, hrálo a  předvádělo vše, 
čím se naši žáci zabývají ve školních 
kroužcích.
A že je toho opravdu hodně, bylo vi-
dět v pestrém a zábavném programu 
akademie. Sál byl zcela naplněn rodiči 
a  příbuznými dětí, přišli bývalí ředi-

telé naší školy, pedagogové a žáci. Velmi rádi 
jsme přivítali vzácné hosty: paní starostku 
MVDr. Barboru Jelonkovou a pány místosta-
rosty Ing. Romana Goryczku a Maria Lyčku 
a také vedoucí odboru školství a kultury Mgr. 
Petru Nitkovou i ředitele základních škol na-
šeho obvodu. Všichni se velmi dobře bavili 
a po skončení akademie nešetřili slovy chvá-
ly.  Hosté dostali na památku almanach, kte-
rý jsme ke 120. výročí vydali, a malý dáreček 
vyrobený žáky.
Oslavy významného jubilea ZŠ Pěší se poved-
ly! Přejeme naší škole, ať se jí vede jako do-
posud a splní se jí všechny plány, které má do 
budoucna.

Mgr. Hana Kuřilová
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VÍTÁNÍ. Maminky s dětmi v obřadní síni radnice. Foto/ archiv

AKADEMIE ZŠ PĚŠÍ. Muglinovská škola si připomněla 120 let 
svého trvání. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Na návštěvě 
v polských Gorzyczkach

Zámostníčci závodí - Tatra jede

Pirátský den dětí

Ohlédnutí za školním rokem

Jako každým rokem byly mateřské školy Anto-
šovická a Zámostní pozvány v rámci příhranič-
ní spolupráce na setkání s polskými kamarády 
z mateřské a základní školy v Gorzyczkach.
Setkání se neslo v duchu blížících se prázdnin. 
Bohatým programem, plným her a zábavy, děti provázela kačenka Balbína, 
která se těšila na léto. Pro děti bylo připraveno občerstvení a dárečky za spl-
něné úkoly, které děti plnily v rámci stanovišť v celém areálu školy.
Návštěvy se společně s dětmi zúčastnil pan místostarosta Slezské Ostravy 
Ing. Roman Goryczka a vedoucí odboru školství Mgr. Petra Nitková.

Kolektiv MŠ Antošovická a MŠ Zámostní

Ve čtvrtek 19. května nastal ten slavný den, na 
který se celý týden připravovali a  hlavně těšili 
malí Zámostníčci. Do naší mateřské školky při-
jel pan Ing. Tomáš Vrátný - účastník Rallye Dakar - se svou Tatrou. Takové 
auto děti - a  troufám si říci, že ani paní učitelky - ještě neviděly! Kola, za 
která by se nemusel stydět ani ten největší traktor a ta výška… Výhled z okna 
jako z prvního patra! S takovým autíčkem se každý rád vyfotil, ale sednout 
si tak vysoko za volant, to už si troufli jen ti nejodvážnější. Pan Ing. Vrát-
ný si pro děti připravil pěkné povídání o svých zážitcích z rallye a děti mu 
na oplátku nakreslily plno krásných „motoristických“ obrázků. Dopoledne 
pokračovalo dopravními soutěžemi a hrami na školní zahradě. Děti jezdily 
na odrážedlech, koloběžkách, skládaly semafory a dopravní značky a plnily 
mnoho dalších úkolů. To vše také pod dozorem pana policisty. Všechny děti 
dostaly vlastní řidičský průkaz a papírovou medaili. S panem Ing. Vrátným 
se malí Zámostníčci rozloučili krásnou písničkou, kterou za pomocí paní 
učitelky Petry složili a nacvičili. „Paříž, Dakar, Zámostní to nám přece dob-
ře zní ...“ Akce je součástí projektu ,,Hrajeme si, tvoříme a poznáváme svět“, 
který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

Za kolektiv MŠ Zámostní Jana Tenková

Školní rok 2015-2016 byl pro děti z MŠ Požární 
a Chrustova plný učení i zábavy. Na podzim jsme 
si s dětmi užili mnoho akci, například divadel-
ní představení, návštěvu planetária, kreativních 
dílen, výukových programů Na farmě (které nás 
provázely po celý rok), strašidelného dlabání dýní a lampionového průvodu. 
V prosinci se uskutečnila mikulášská nadílka, vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi a  také spinkání ve školce aneb Vánoce nanečisto, kdy si děti vy-
zkoušely různé vánoční tradice, zazpívaly koledy a po štědrovečerní večeři 
přišel i Ježíšek. 
Nový rok 2016 jsme přivítali Karnevalem s klaunem Hopsalínem. V březnu 
jsme strávili s dětmi krásných 14 dnů v malebné přírodě u luhačovické pře-
hrady. Ozdravný pobyt plný soutěží, her, dobrodružství i procházek se všem 
moc líbil a už se těší na příští rok. Tento pobyt byl hrazen z rozpočtu Statutár-
ního města Ostrava – odboru Životního prostředí z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší.
V měsíci květnu a červnu se uskutečnily besídky tříd Berušek a Včeliček. Dět-
ský den jsme strávili na celodenním výletě v aquaparku Kravaře a na farmě 
v Hlučíně, kde jsme si také zajezdili na koních. 
Závěrečnou akcí školního roku je pasování předškoláku a rozloučení s MŠ 
spojené se zahradní slavností pro všechny rodiče a děti. I tento den se vydařil. 
V průběhu roku se uskutečnil lyžařský a plavecký výcvik, děti se zúčastni-
ly několika vystoupení na různých akcích, např. na vítání občánků, v koblov-
ském kostele nebo na Dni Slezské.
Děti byly po celý rok moc šikovné a  patří jim veliká pochvala! Děkujeme 
i všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce.

Kolektiv MŠ Požární a MŠ Chrustova

Piráti, skákací hrad, kolo štěstí, klaun Hopsalín 
a spousta zábavy, to vše a mnoho dalšího prová-
zelo děti z MŠ Koblov a okolí na multifunkčním 
hřišti. I přes začáteční nepřízeň počasí měly děti dobrou náladu, soutěžily, 
tancovaly a s velkou chutí pojídaly skvělé dobroty, které napekly maminky 
a babičky, kterým patřím vřelé díky. Těšíme se s vámi všemi na další akce 
MŠ Koblov a všem vám přejeme sluníčkové prázdniny.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová, učitelka

MŠ Požární

MŠ Chrustova

MŠ Koblov

MŠ Antošovická

MŠ Zámostní

MŠ Zámostní

PŘED TATROU. Projekt Hrajeme si, tvoříme a poznáváme svět. Foto/ archiv PIRÁTI. Dobrá nálada v Koblově. Foto/ archiv

VYDAŘENÝ ROK. Plno dobrodružství v mateřských školách. Foto/ archiv

SETKÁNÍ. Děti si užily bohatý program plný her. Foto/ archiv
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Co se děje u nás

140 dětí slavilo svátek Den dětí 2016 na Landeku

Mateřská škola Bohumínská včetně jejich odloučených pracovišť pravidelně 
žádá o dotace statutární město Ostrava. Díky nejen těmto prostředkům pro-
bíhá mnoho akcí pro rodiče s dětmi. Proběhl například Minicountry festi-
val, aneb tančí celá mateřinka, kde jednotlivé třídy ukázaly, co vše se naučily 
s paní učitelkami a učiteli za tanečky. Nejen pro kluky proběhly florbalové 
hrátky plné soutěží a  legrace. Bojovali jsme o pohár mezi naší mateřskou 
školou a mateřskou školou Požární. Z vítězství se radovala MŠ Bohumínská. 
Mezi další povedené akce již tradičně patří sobotní bruslení v Bohumíně. 
Kde mají rodiče s dětmi možnost nerušeně zkoušet své bruslařské schopnos-
ti a soutěžit spolu na ledě opět o hodnotné ceny.
Již tradičně vyjíždíme s  dětmi na ozdravné pobyty díky Fondu pro děti 
ohrožené znečistěným ovzduším. V  minulém roce vyjelo celkem 50 dětí 
poprvé do Luhačovic k přehradě. Děti si užily každý den hotelového bazé-
nu, poznávaly okolní přírodu, chodily na promenádu a ochutnávaly léčivé 
prameny. Jelikož se dětem i doprovodu velmi v Luhačovicích líbilo, rozhodli 
jsme se i v tomto roce pořádat ozdravný pobyt v Luhačovicích, tentokrát na 
téma „Z pohádky do pohádky“. Opět dva týdny plné her, poznávání a pohy-
bu. S dětmi jsme stejně jako minulý rok zajeli na návštěvu do ZOO Lešná. 
Nejvíce se nám všem líbilo krmení rejnoků. Dokonce jsme se stihli také po-
dívat na Baťův mrakodrap ve Zlíně.
Děti mají možnost také účastnit se placených kurzů lyžování, které probíhají 
v Malenovicích, dále předplaveckých kurzů a kurzu in line bruslí v Komen-
ského sadech. Na jednotlivých třídách probíhají vánoční a velikonoční tvo-
řivé dílny. Mezi oblíbené akce patří také Čarodějnice s opékáním špekáčků 
a Vánoce na nečisto, kdy dětí spí v mateřské škole a zažijí si tzv. Štědrý večer 
se svými kamarády a učitelkami.
Společně plánujeme další akce, výlety a  soutěže. Chtěli bychom uspořá-

dat naši první Puzzliádu, uspořádat Zahradní 
slavnost, pasování předškoláků a  spoustu jiné-
ho tak, aby měly děti radost ze zábavy a hlavně 
společně strávených chvil s kamarády, rodiči a zaměstnanci naší mateřské 
školy. Rádi bychom tímto poděkovali statutárnímu městu Ostrava, dále také 
městskému obvodu Slezská Ostrava za podporu, bez které bychom akce ne-
mohli uskutečnit.

Bc. Milena Kolková, ředitelka MŠ

K oslavě Dne dětí se v pátek 3. června vydaly děti 
ze ZŠ Chrustova na zábavné dopoledne do areá-
lu Hornického muzea pod Landekem v Ostravě 
Petřkovicích. Akce, která se úspěšně opakuje každý rok, si našla mnohé pří-
znivce a děti se na tento sportovní den těší. 
Dítka, která měla odvahu jet celou cestu tam i zpět na kolech, vytáhla po 
zimě své rychlé stroje, upravila si výšku sedátek, dofoukala kola, zkontro-
lovala světla a utáhla si pásky od přileb. Peloton přibližně třiceti dětí a dvou 
kantorů se dvěma policisty vyrazil ráno po vyznačené cyklostezce do Hor-
nického muzea. Cesta proběhla v pořádku a žádný cyklista nebyl zraněn. 
Ostatní děti se přemísťovaly pomocí MHD. 
Počasí vyšlo na jedničku a děti se na sluníčku bavily náramně. Byly rozděle-
ny do družstev, ve kterých měly plnit nejrůznější sportovní disciplíny. Děti 
z druhého stupně měly možnost si zahrát přehazovanou, korfbal, slepý fot-
bal, streetball, zastřílet si z luku nebo ze vzduchovky. Děti z prvního stupně 
hrály vybíjenou, jezdily na koloběžkách, běhaly štafetu a lovily záhadné věci 
ze slizu. Vidina vítězství a medaile na krk byly dostatečnou motivací pro 
děti bojovat statečně a odhodlaně. Ve volných chvílích mezi disciplínami si 
mohly vyzkoušet artistické kousky na trampolínách.
Jarní akci „Landek 2016“ prohlašujeme za úspěšnou a těšíme se na příští roč-
ník. Tímto bychom chtěli také poděkovat statutárnímu městu Ostravě za 
schválení grantu a poskytnutí finanční podpory.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Dne 31. května proběhl na ZŠ Bohumínská další 
ročník oblíbeného Dětského dne u  příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Akce byla určena pře-
devším žákům 1. stupně a proběhla ve všech prostorách školy. Na školním 
hřišti, zahradě a nádvoří vzniklo celkem 18 stanovišť, kde si děti mohly za-
soutěžit, zacvičit, výtvarně se odreagovat nebo i poučit. V závěru odpoledne 
pak mohly dostat sladkou odměnu ve formě balíčku, kterou jim připravila 
škola ve spolupráci se SRPŠ (Spolek rodičů a příznivců školy).
Jednalo se o opravdu velkou a zdařilou akci: v rámci celého odpoledne od 
14 do 18.30 hodin se soutěží zúčastnilo 140 dětí. Organizaci zajišťovalo přes 
50 zaměstnanců školy a studentů Ostravské univerzity, se kterou má ZŠ Bo-
humínská smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Naše poděkování patří také 
společnostem „Děti na startu“ a „Ovocentrum“ z Valašského Meziříčí, které 
si rovněž připravily své úkoly a soutěže. Byli jsme rádi, že se akce zúčastni-
li také bývalí absolventi naší školy a někteří dokonce pomáhali u stanovišť 
s organizací.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školy

ZŠ Bohumínská

MŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

PRVŇÁCI. Především nejmenší žáci slavili Den dětí. Foto/ archiv

MINICOUNTRY FESTIVAL. Tanečky v MŠ Bohumínská. Foto/ archiv

LANDEK. Vydařená oslava. Foto/ archiv



(pokračování rozhovoru ze str. 1)
Můžete popsat, jak je vůbec heřmanický 
revír veliký?
Celkem 1240 hektarů. Hranice vedou od 
Bohumína přes Hrušov, Muglinov až po 
řeku Ostravici a  k  Rudné. A  obloukem 
přes Michálkovice k  Rychvaldu zpět 
k  Heřmanicím. Revír je to poměrně velký, 
obsluhujeme 32 krmných zařízení a 16 zásypů 
pro zvěř. Zásypy, to jsou místa, kam nosíme 
zvěři potravu.
Hony už se dnes asi moc nepořádají.
Hony organizujeme během roku dva. Ale jsou 
to jen takové symbolické akce. To dříve, to 
bývaly hony každou sobotu od listopadu až 
do silvestra.
Změnili se v posledních letech nějak zvířecí 
druhy, které ve Slezské Ostravě žijí?
Největší starosti nám dělá psík mývalovitý. 
Je to přistěhovalec z  Asie, který do naší 
přírody vůbec nepatří, nemá zde přirozeného 
nepřítele. V době hnízdění a vyvádění mláďat 
je schopen sežrat snad všechno. Je hodně 
podobný mývalovi, jen je o  něco menší. 

Také nám velké škody napáchají lišky, i přes 
intenzivní odlov se nám nedaří jejich stavy 
snižovat na únosnou míru.
A  kromě těchto šelem, zaregistrovali jste 
ještě nějaké změny?
Nově k  Heřmanickému rybníku přišli bobři. 
Občas po nich musíme uklízet stromy 
z  koryta stružky, která teče kolem naší 
myslivecké chaty, aby nás při větší vodě 
nezaplavilo. Jsou tady také ondatry, vydry 
a kuny, ty ale byly v Heřmanicích vždycky. Už 
před lety se vytratily lasičky včetně hranostajů. 
Jejich úbytek jsme dávali do souvislosti 
s  chemickými postřiky. Dnes už se tolik 
chemie nepoužívá a  zjišťujeme, že se lasičky 
i hranostajové vracejí.
Myslíte si, že se lety nějak mění postoj 
veřejnosti k myslivcům?
Ano i ne. Vždycky se najdou lidé, kteří tvrdí, 
jak jenom vraždíme zvířata. Druzí naopak 
ocení, jak se o  přírodu staráme. Je to různé. 
Zrovna nedávno nám volali z  Domova pro 
seniory Kamenec, že jim tam liška likviduje 
kočky. Chtěli, abychom večer přišli a  lišku 
zastřelili. Ale i přes naši vůli pomoci nám to 

zákony nedovolují. Lovit ve městě nemůžeme, 
a to z důvodu bezpečnosti.
V  těchto dnech slaví myslivecký spolek 
Heřmanice 70 let od založení. Chystáte 
něco speciálního?
Oslavy spojíme s  každoročními srnčími 
hody, které pořádáme v  hasičské zbrojnici 
v  Heřmanicích. Konají se v  sobotu 
16. července od 12 hodin. Program bude 
zajištěn pro děti i pro dospělé, vystoupí živá 
hudba, jídla i  pití bude dost. Takže jménem 
naší heřmanické myslivecké organizace 
všechny srdečně zvu.

/jk/
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Mgr. Bohumil Mikeska

 narozen v roce 1944 v Heřmanicích

 22 let pracoval na Dole Rudý říjen

 začínal jako horník, později se stal 
náměstkem ředitele

 poté pracoval jako ředitel pojišťovny

 myslivcem je od roku 1967

Dětské odpoledne v Muglinově
Letošní ročník „Dětského odpoled-
ne“, které každoročně pořádá Kultura 
pro Slezskou Ostravu, z.s., za podpory 
městského obvodu Slezská Ostrava, se 
i  přes počáteční nepřízeň počasí opět 
vydařil.

Vše nasvědčovalo tomu, že po několika ho-
dinách ustavičného deště budeme muset vše 
ukončit, avšak počasí se najednou umoud-
řilo a  venkovní prostory kulturního domu 
v Muglinově se brzy naplnily radostnými dět-
skými tvářemi a program začal v plném prou-

du.
Děkujeme zdravotní pojišťov-
ně Revírní bratrská pokladna 
za poskytnutí sponzorského 
daru formou dárečků pro děti.
Těšíme se na další ročník.

Za KPSO, z.s. 
Simona Šnajdrová

Novinářská cyklovyjížďka s primátorem
Primátor města Ostravy Ing. Tomáš 
Macura, náměstkyně primátora Mgr. 
Kateřina Šebestová a městský cykloko-
ordinátor Ing. Martin Krejčí absolvovali 
ve středu 8. června spolu s ostravskými 
novináři cyklovyjížďku, která vedla pře-
vážně ulicemi Slezské Ostravy.

Prohlédli si nejnovější cyk-
lostezku v  Ostravě vedoucí 
od Slezskoostravského hradu 
k  ulici Počáteční u  terminá-
lu Hranečník. Ta byla zko-
laudována teprve na začátku 
měsíce června. Viděli také ve 
městě vůbec první autobusovo 
– cyklistický pruh, který nově 
vznikl na ulici Československé 
armády poblíž zoo.

„Je zde umožněn společný 
provoz autobusů a  cyklistů. 

V  Ostravě je to novinka, v  Praze je takové 
řešení běžné,“ konstatoval cyklokoordinátor 
Krejčí. Skupina cyklistů viděla i novou cyklo-
stezku vedoucí přes muglinovské sídliště, vy-
jížďka skončila v petřkovickém Landek Parku.

/jk/

Martin Němec 
ve Slezskoostravské 
galerii
Martin Němec, kapelník rockových 
skupin Precedens a Lili Marlene, vý-
tvarník a píšící hudebník, vystaví své 
obrazy ve Slezskoostravské galerii.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. července 
v 17 hodin. Na výstavě bude představena 
především Němcova tvorba z posledních 
dvou let.
Martin Němec se narodil v  roce 1957 
v Praze, absolvoval malířství na Akademii 
výtvarných umění u  prof. Jana Smetany. 
Vytvořil hudbu k  mnoha filmům i  diva-
delním představením. Němcovy fantaskní 
obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách 
doma i v zahraničí.
Více na www.nemecmartin.com.

VYDAŘENÉ ODPOLEDNE. Program pro děti se v Muglinově 
konal 29. května. Foto/ archiv

MARTIN NĚMEC. Známý hudebník připravuje výstavu 
ve Slezské Ostravě. Foto/ archiv

V KOBLOVĚ. Primátor Tomáš Macura /v modré přilbě/ spolu s dalšími účastníky 
vyjížďky míří po oblíbené cyklostezce kolem řeky Odry do Landek Parku. Foto/ JK



O pohár starostky Slezské Ostravy. Kynologové v Hrušově
Kynologické cvičiště na ulici Kanczuc-
kého v  Ostravě-Hrušově se stalo mís-
tem konání závodu O  pohár starostky 
Slezské Ostravy. Závod se uskutečnil 
v sobotu 4. června a byl součástí oslav 
Dne dětí.

Mladí kynologové se svými psy soutěžili ve 
dvou kategoriích, do deseti a  od deseti do 
osmnácti let. Členům poroty, jejíž předsedky-
ní byla starostka obvodu MVDr. Barbora Je-

lonková, pak předváděli, jak 
umí jejich svěřenci poslou-
chat a překonávat nejrůznější 
překážky. Dospělí kynologo-
vé soutěžili se svými psy v zá-
kladní poslušnosti. 

Z á v o d n í -
ci neplatili 
žádné star-
tovné, každé 
dítě dostalo 
balíček dob-
rot a  zajištěno 
bylo pro děti 
i  občerstvení 
zdarma. „Zá-
kladní kynologická organiza-
ce Ostrava-Muglinov pořádá 
tento závod spojený s dětským 
dnem už tradičně, poděkování 
patří vedení obvodu a  zastupi-
telům, že nám při organizaci 

vychází maximálně vstříc,“ řekl organizátor 
závodu a radní obvodu Petr Svačinka.
V  nejmladší kategorii kynologů do deseti let 
zvítězil osmiletý David Dlouhý z  Muglinova 

se čtyřletou fenou německého ovčáka Angie. 
„Mám velkou radost, loni jsem skončil třetí, 
letos jsem poprvé zvítězil,“ smál se spokojeně 
nejmladší z výherců. 
„Vaše výkony byly excelentní, všichni jste byli 
perfektní,“ ocenila kynology všech věkových 
kategorií starostka Barbora Jelonková. Sou-
těžícím blahopřál také místostarosta Mario 
Lyčka.

/jk/
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Pohár radnice Slezské Ostravy v atletice vyhrála ZŠ Bohumínská
Žáci čtyř základních škol zřizovaných 
městským obvodem Slezská Ostrava 
bojovali v  pátek 27. května v  soutěži 
Pohár radnice Slezské Ostravy v  atle-
tice.

Turnaj se konal ve venkovním areálu ZŠ 
Chrustova. Žáci soutěžili ve čtyřech disci-
plínách: hodu granátem, běhu na 60 met-

rů, skoku do dálky a  Jacíkově testu. Nejlépe 
ze všech škol si v  konečném součtu vedla 
ZŠ Bohumínská, na druhém místě skončila 
ZŠ Chrustova, na třetím ZŠ Pěší a na čtvrtém 
ZŠ Škrobálkova. 
Rozdány byly také poháry pro nejlepší atlet-
ku a  nejlepšího atleta turnaje. Těmi byli vy-
hlášeni Veronika Jarešová ze ZŠ Bohumínská

a Filip Dus ze ZŠ Chrustova.
Poháry a  drobné dárky věnované městským 
obvodem rozdali účastníkům turnaje vedoucí 
odboru školství a kultury Mgr. Petra Nitková 
a ředitel ZŠ Chrustova Mgr. Radim Motyčka.

/jk/

Přihlašování na 
Valíme se Slezskou
Elektronické přihlašování do soutěžní hry Valíme se 
Slezskou je již spuštěno!

Dvojice od 15 let věku, které chtějí dne 24.9.2016 v rámci zá-
žitkové soutěžní hry Valíme se Slezskou prožít zábavný den, 
trochu adrenalinu i spoustu legrace při poznávání zajímavých 
míst Slezské Ostravy netradičním způsobem, najdou přihlášku 
i podrobnější informace o akci na www.tricomunity.org.

Více v zářijovém čísle Slezskoostravských novin.

Memoriál Václava Činčaly. Koblov
Na hřišti TJ Sokol Koblov se v sobotu 
18. června konal IV. ročník Memoriálu 
Václava Činčaly.

O  poháry bojovalo šest žákovských fotba-
lových mužstev. Nejlepším týmem turnaje 
se staly TJ Klimkovice. Měly také nejlepší-
ho střelce, Václava Prašivku, který nastřílel 
devět branek. Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Jakub Turek z  FC Odra Petřko-
vice, nejlepším brankářem Adam Pokorný 
z  TJ Sokol Koblov. Poháry a  ceny rozdali 
mladým fotbalistům místostarosta Slezské 

Ostravy Ing. Roman Goryczka 
a  předseda TJ Sokol Koblov Ing. 
Pavel Pišťák.
Program na hřišti pokračo-
val v  odpoledních hodinách 
Dětským dnem spojeným 
s ukázkami práce kynologů a ha-
sičů.

/jk/

S ANGIE. V nejmladší kategorii psovodů byl nejlepší David Dlouhý.

HODNOCENÍ. Porota hodnotila um a poslušnost psů. Foto/ Jan Král

VÍTĚZOVÉ. Titul získala ZŠ Bohumínská. Foto/ Jan Král

KOBLOV ÚTOČÍ. Fotbalisté Koblova 
/ve žlutém/ se vrhají za míčem. Foto/ JK



1. Topografické pohlednice jsou vzácnými doklady vizuální do-
kumentace Ostravy. Dokládá to i pohlednice, která patří z tohoto 
hlediska ke zvláště významným. Byla vydána nakladatelem R. 
Papauschkem v  roce 1905. Snímek zobrazuje nábřeží Ostravice 
v  úseku od bývalého Říšského mostu po ústí starobylé Kostelní 
ulice se zástavbou několika domů, o nichž se dochovaly záznamy 
z 18. století. Podle znalců ostravské historie se prvnímu stavení 
vlevo od ústí Kostelní říkalo „lazarek“ nebo „lazaretek“. Tento ob-
jekt je doložen i v písemnostech z let 1730 a 1768. Ještě při prodeji 
této nemovitosti v roce 1820 se o tomto místě píše jako o „bývalém 
obecním lazaretu“. Druhý přízemní domek na stejné straně uli-
ce ve směru ke kostelu sv. Václava se nazýval U hnědého jelena 
a v  letech 1850 - 1872 v něm byla umístěna pošta. Známá jsou 
i  jména tehdejších poštmistrů - Antonín Jorke, Robert Příhoda, 
Vilém Kremer. Štít vícepodlažního domu u okraje pohlednice se 
nachází v prostoru, do kterého byla v roce 1867 přestěhována ze 
Slezské Ostravy židovská škola, která prošla několika stavebními 

úpravami. Na protější straně téže ulice je patrný přízemní domek, i ten pochází ze starší zástavby Ostravy. Dle plánů města z roku 1779 se na 
tomto místě nacházel „špitál“, který je zde připomínán ještě v osmdesátých letech 18. století. Toto stavení získal později měšťan Karel Lihotzký 
a v letech 1800-1840 v něm sídlil „mýtný úřad“. Pozornému čtenáři neujde, že v průčelí stavení se nachází malý obchůdek. K němu se váže osobní 
vzpomínka Antonína Mikesky, majitele obchodu s módním zbožím a pánskou konfekcí na Zámecké ulici: „V dřívější době byla hlavní tepnou 
obchodu dnešní Velká ulice, náměstí kolem staré radnice a Kostelní ulice, z níž vedl dřevěný most na Polskou Ostravu. Obchody v prvé polovici 
19. století byly v rukou Ostraváků. Že jejich vybavení na tehdejší skromné poměry a potřeby ostravských obyvatel byly malé a nepatrné, jest sa-
mozřejmé. První výkladní skříň v rozměru asi 2x1,10 m pořídil si 
obchodník Lihotský v Kostelní ulici, v domě, kde je nyní žehlírna. 
Uspořádání výkladního okna vzbudilo mezi obyvateli a návštěvní-
ky Ostravy značný rozruch a těšilo se velké pozornosti…“

2. O tom, jak se zanedlouho změnilo nábřeží Ostravice, nás infor-
muje barevná pohlednice z roku 1908, kterou vydal nakladatel J. 
Buchsbaum. Také tato pohlednice byla pořízena z  prostoru, kde 
se dnes nachází slezskoostravská radnice. Současný návštěvník po-
břežní promenády na slezském břehu Ostravice bez větších problé-
mů rozpozná, že dvě budovy vlevo od ústí Kostelní ulice dosud stojí 
a  jedna z nich v  současnosti má zřetelné označení Hudební svět. 
I když si to neuvědomujeme, tak Kostelní ulice je původní název 
jedné z nejstarších ulic Moravské Ostravy. Tato komunikace ode-
dávna vedla z náměstí okolo kostela sv. Václava k Zámostní bráně 
a odtud k mostu přes Ostravici, který se poprvé připomíná v roce 
1454. Zástavba po obou stranách ulice se proměňovala, ulice si však 
uchovala původní název, který sahá hluboko do minulosti města.

3. Vlevo od ústí Kostelní ulice je dobře viditelná jednopatrová budova 
s bohatě členěnou fasádou. Před 2. světovou válkou, a také několik 
let po jejím skončení, byla součástí areálu firmy ZETT, továrny na 
výrobu kakaa, čokolády a cukrovinek. Od založení okolo roku 1917 
Isidorem Zuckermannem si továrna po dlouhé roky uchovávala do-
minantní postavení, neboť byla v tomto oboru jediná na Ostravsku. 
Tradiční výroba cukrovinek byla přerušena jen v období protektorá-
tu, neboť se v jejích provozovnách vyráběla skla pro plynové masky. 
V  závěru války byla část strojního parku zavlečena do Německa, 
sklady vyrabovány a při osvobozovacích bojích byla těžce poškozená 
i zbylá strojní zařízení. Pracovní sály utrpěly bombardováním. Starší 
generace Ostravanů si firmu ZETT pamatuje z doby, kdy v roce 1945 
po nutných opravách obnovila výrobu a  zanedlouho se dostala na 
předválečnou úroveň. Cukrovinky se zde zprvu vyráběly jen z cukru, 
v rámci akce UNRRA byly firmě dodány i kakaové boby, a tak okolo 

roku 1947 se začalo i s výrobou čokolády a kakaa. V té době ZETT zaměstnávala asi 150 lidí, kteří dokázali do rozvíjející se distribuční sítě 
dodávat výživné výrobky oceňované hlavně dětmi, které je po celou válku postrádaly. Poválečný sortiment zahrnoval výrobu rozličných dezertů 
s jemnou náplní, fondantové cukrovinky, foureé, kandity, karamely a podobně. K tomu je nutno poznamenat, že v poválečném období představo-
vala výroba cukrovinek pro obsah uhlohydrátu cennou a výživnou součást potravy. Originální suroviny z jižních plodů, kakaové boby, datle, fíky, 
ananas, rozinky a mandle dovážela firma ze zemí svého původu. Znovu obnovená firma ZETT pod národní správou zanikla v roce 1949. Tato 
velmi zdařilá firemní veduta z třicátých let 20. století, na níž je patrné rozšíření firmy o objekt z bývalé tiskárny, ke kterému došlo v roce 1925, 
byla k obchodním účelům užívána i v letech 1945-49. Reprodukce loga pochází z publikace Ostrava, město uhlí a železa z roku 1947.

Zajímavé stavby na nábřeží Ostravice - čokoládovna ZETT

S využitím archivních a dobových textových zdrojů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie
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Žijí mezi námi. Významná osobnost české hudební kultury 
doc. PhDr. Ivan Měrka devadesátiletý
V  poklidné části Slezské Ostravy - 
v  místě, kde ulice Mexická končí do 
ztracena, v blízkosti řeky Ostravice s je-
jími inspirujícími přírodními scenériemi, 
ale i  povodňovými hrozbami, žije už 
desítky let významný umělec, pedagog, 
muzikolog a autor i realizátor společen-
sky významných projektů doc. PhDr. 
Ivan Měrka.
Devadesátky se dožil 15. května ve vší skrom-
nosti a bez halasných oslav, ale zato v plné tvůrčí 
aktivitě. Tím nemám na mysli, že by zdolával 
beskydské vrcholy či haldu Emu, přesto svoji tě-
lesnou formu udržuje na své zahrádce, kde, jako 
celý život, stále získává nové poznatky - třeba 
v jakých vzdálenostech sázet mrkev nebo cuketu.
Doc. Ivan Měrka získal během svého života řadu 
společenských i  vědomostních uznání. Zákla-
dem jeho neobyčejné kapacity ducha bylo stu-
dium na tehdy velmi kvalitním klasickém gym-
náziu, na Masarykově univerzitě a  na JAMU 
v  Brně. Byl významným koncertním umělcem, 
a  to nejen ve svém hlavním oboru - hře na vi-
oloncello, ale také v sólovém zpěvu. V archivu 
českého rozhlasu jsou dodnes uloženy jeho na-
hrávky operních árií s jeho znělým, přitom lehce 
znějícím výrazným lyrickým tenorem. V  inter-
pretační oblasti dosáhl jako sólový violoncellista, 

člen Slezského tria nebo Ostravského kvarteta, 
či jako koncertní mistr rozhlasového orchestru 
nebo Janáčkovy filharmonie, nejvyšších met.
Stejně významná byla ale jeho činnost pedago-
gická na Janáčkově konzervatoři nebo JAMU 
v Brně. Pro Ostravu má mimořádně významnou 
roli období, kdy se stal ředitelem Janáčkovy kon-
zervatoře, a to vůlí celého pedagogického sboru 
(v r. 1989). Hlavně jeho zásluhou se totiž podaři-
lo vybudovat novou, moderní budovu školy tím, 
že uplatnil své diplomatické schopnosti a  svou 
vytrvalost - a v době mimořádně vrtkavé dosáhl 
svého cíle. Úzce přitom spolupracoval s  archi-
tektem Josefem Havlíčkem, rovněž občanem 
Slezské Ostravy. 
Pro naši hudební kulturu mimo oblast Ostravy 
byl doc. Ivan Měrka znám jako člen a  spoluza-
kladatel řady violoncellových soutěží, jeho žáci 
působí dnes jako koncertní umělci a  profesoři 
po celém světě. Velmi bohatá je jeho publicistic-
ká činnost. Napsal stovky článků, studií, rozhla-
sových relací, televizních scénářů, almanachy. Je 
autorem knihy "Violoncello - dějiny, literatura." 
Z významných ocenění jmenujme alespoň celo-
státní cenu Senior Prix 2000, v r. 2001 mu byla 
udělena Evropskou společností umění Evropská 
cena Gustava Mahlera a  v  r. 2003 Cena města 
Ostravy.

Přejme Ivanu Měrkovi ještě mnoho let naplně-
ných jeho činorodou prací. Nenašla se zatím 
osobnost, která by adekvátně nahradila rozsah 
jeho vědomostí a  zkušeností. A  proto i  tak vý-
znamné instituce, jako například Janáčkova 
filharmonie Ostrava nebo festival Janáčkův máj 
stále čekají na jeho texty, korektury a  články, 
i mladí muzikologové nebo studenti hudebních 
oborů u  něj často vyhledávají rady při psaní 
svých odborných textů.

Ve Slezské Ostravě 8. 6. 2016 
Jan Hališka

Zajímavá autobiografická kniha z Koblova
Vydavatelství RE-
PRONIS v  Ostravě 
vydalo v  roce 2014 
za finanční podpory 
Nadace Landek v Os-
travě pozoruhodnou 
autobiog raf ickou 
knihu s  názvem "Ži-
vot pod Landekem", 
jejíž autorem je Fran-
tišek Žebrák (*1926) 
z Ostravy-Koblova.

Autor je bývalý pracovník Chemických závodů 
Dukla, Dolu Vítězný únor (pozdější Důl Odra) 
v  Ostravě a  pak Muzea města Ostravy. Svoje 
pracovní působení uzavřel v archivu stavebního 
úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Kni-
ha byla připravená k blížícímu se jubileu 90. na-
rozenin autora.
K tomu se dodává, že hornická obec Koblov se 
nachází na Hlučínsku a leží na východních sva-
zích památného vrchu Landeku. Obec byla v r. 
1976 připojena k  Ostravě a  začleněna do měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Ves byla jako 
součást hlučínského území postižena změnami 
státoprávních poměrů, zejména v  období po 
Mnichovu, kdy byla zabrána a stala se součásti 
nacistického Německa.
Příběh dramatických cest, popisovaných auto-
rem, lze časové rozdělit na čtyři životní etapy.
První část příběhu tvoří etapa od autorova naro-
zení v r. 1926 do zabrání Hlučínska nacistickým 
Německém po Mnichovském diktátu v r. 1938. 
V druhé části příběhu se autor zabývá prožitky 
po odvedení v  17 letech do německé armády 

(Wehrmachtu) s nasazením na válečné východ-
ní frontě proti Rudé armádě, pak na západní 
frontě proti armádě americké, končící americ-
kým a ruským zajetím Tato část je napsána s vy-
užitím podrobného válečného deníku autora.
Třetí část příběhu je věnována peripetiím autora 
po propuštění z vojenského zajetí domů v r. 1945 
(propuštěn byl jako zajatec s  československou 
státní příslušností). Po návratu musel vykonat 
v Československé armádě prezenční vojenskou 
službu, která navázala na službu ve vojenských 
báňských oddílech (pozdější Pomocné technic-
ké prapory) na pracích v podzemí karvinských 
dolů.
Čtvrtá, závěrečná část příběhu, je věnována 
působení po návratu z  vojenské služby do ob-
čanského a pracovního života. Působil na výše 
uvedených pracovištích. 
Publikace je vyhotovena v  lepené vazbě ve for-
mátu B5 (176 x 250 mm), má 146 stran s  pří-
lohami, zahrnující seznam padlých občanů 
z  Koblova ve válce a  fotodokumentací z  archí-
vu autora. Jde o první knižní vydání pod ISBN 
978-80-7329-4705-2. Navazuje na předchozí au-
torovu knihu "Koblov a hrad Landek z pohledu 
staletí" z r. 2007, vydané pod ISBN 978-80-7329-
173-0. 
Kniha je cenným dokumentačním příspěvkem 
pro paměť našeho národa na život lidí pod Lan-
dekem, spojený s  příběhem autorova lidského 
osudu, který ale není ojedinělý, neboť je podob-
ný osudům mnoha dalších lidí na Hlučínsku. 
Jde o to, aby tato doba nebyla zapomenuta.

Jaroslav Klát

Ostravská 
muzejní noc
Celkem 141 návštěvníků navštívilo Slezsko-
ostravskou galerii v průběhu Ostravské muzejní 
noci, která se konala v sobotu 12. června. Během 
muzejní noci vytvořili návštěvníci na podlaze 
galerie tři kolektivní díla temperovými barva-
mi. Židovské písně zahrála skupina Mamalör. 
Členové skupiny v čele se zpěvačkou Terezou 
Cisovskou jsou většinou herci Komorní scény 
Aréna.

Post scriptum 
Miriam Prokešové
Prázdniny a léto. Prosluněná rána a volné dny. 
Vůně vzpomínek. Život na dosah ruky, a život 
ztrácející se ve vidině podzimních dnů. Léto - to 
je slunce, voda, smích, děti, ale také nekonečné 
proudy deště. A v noci nad hlavou vysoké nebe 
plné rozzářených hvězd. Léto - čas odpočinku a 
zároveň čas nově se objevujících cest. Cest nejen 
na mapách. I v životě.

JUBILANT. Ivan Měrka jako předseda poroty Heranovy 
violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí. Foto/ archiv

NOC. Skupina Mamalör koncertovala 
ve Slezskoostravské galerii. Foto/ archiv
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2.7. Slezskoostravský ROCK-FEST 
open air, rockový festival, Slez-
skoostravský hrad od12 hodin

15.7.-10.8. Letní shakespearovské slav-
nosti Ostrava, Slezskoostrav-
ský hrad

14.7. Vernisáž Martina Němce. 
Slezskoostravská galerie od
17:00 hod.

16.7. Srnčí hody. Pořádá Myslivecký 
spolek v Heřmanicích. Koná se 
v Hasičské zbrojnici Ostrava-
-Heřmanice od 12 hodin.

5.-21.8. Olympijský park. Relaxační 
zóna a nově vybudovaná pí-
sečná pláž. Loděnice u Hradní 
lávky. Možnost vyzkoušet si 
různé vodní disciplíny.

13.8. Den pro antilopu Derbyho, 
ZOO Ostrava

13.-14.8. Kovářské sonáty, mezinárodní 
kovářské sympozium, Slezsko-
ostravský hrad

19.8. Folklór bez hranic, tradiční 
folklórní festival, Slezsko-
ostravský hrad

20.8. Den pro gibony, ZOO Ostrava
26.-27.8. Strašidelná noc na hradě, 

Slezskoostravský hrad

Slezská žije Akční víkend na téma Hladové hry
Mládež našeho obvodu 
uspořádala pro své vrs-
tevníky 1. ročník akčního 
víkendu na téma: „Hla-
dové hry“.

Já, Veronika Šeděnková, spo-
lu s  Markétou Šimákovou, 
Eliškou Šeděnkovou, Tomá-
šem Veverkou a dobrovolní-
ky z neziskové organizace Dětský tábor A JE 
TO, z.s., jsme připravili hry, které byly prožit-
kovou aktivitou zaměřenou na rozvoj logické-
ho myšlení, pohybových dovedností a tělesné 
zdatnosti. Hry probíhaly od pátku do neděle 
pro děti od 12 do 18 let. Cílem těchto her bylo 
projít náročnou noční hrou a  dlouhým celo-
denním putováním mezi stanovišti. Soutěžící 
plnili úkoly a chránili své herní životy. Závě-
rem proběhla společná bojová hra, ze které 
vzešel vítěz. 
V den odjezdu se účastníci scházeli na nádra-
ží Ostrava-Vítkovice, kde proběhlo losování 
dvojic a určení kraje, který budou zastupovat. 
Přesunuli se vlakem do Kajlovce, zde pro-

běhlo ofi ciální přivítání a soutěžící se museli 
domluvit, jak se ve dvojicích předvedou při-
hlížejícím. Po setmění začala úvodní noční 
hra, kde soutěžící museli spoléhat na svoji 
zdatnost a štěstí. Druhý den proběhl ve dvou 
částech. V první se účastníci něco nového na-
učili, a  v  druhé se konal přesun mezi stano-
višti. Museli předvést svoji zručnost, odvahu, 
zdatnost a zapojit fantazii. V druhé části hry 
se účastníci spojili proti Capitolu a v závěreč-
né bojové hře zvítězili. 
Tato akce byla spolufi nancována z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, z dotace „Minipro-
jekty mládeže“.

Veronika Šeděnková

Hasiči z Ostravy - Heřmanic pomáhali
při bleskových povodních
V úterý 31. května byl jednotce ve večerních hodinách vyhlášen poplach s žá-
dostí o pomoc ohledně bouřek v Kopřivnici. Jednotka vyjela na místo s doprav-
ním automobilem Mercedes - Benz Sprinter, pořízeným z evropských dotací.

Po příjezdu na místo události jsme byli vyslá-
ni k místnímu hotelu, odkud bylo nutné od-
čerpat vodu ze suterénu. Práci komplikovala 
voda ve výtahové šachtě, odčerpání veškeré 
vody zabralo zhruba hodinu. 
Ve středu 1. června se bouře přehnala přes 
Havířov, následně vznikla blesková povodeň 
i  zde. Jednotka proto znovu vyjela pomoc 
postižené oblasti. Po příjezdu na místo (sta-
nice HZS Havířov) jsme se nahlásili na mo-
bilním operačním středisku a po chvíli jsme 
byli vysláni k prvnímu zásahu. V části Haví-
řov - Šumbark jsme odčerpávali vodu ze skle-
pů. Nakonec jsme zasahovali na parkovišti 
místního sídliště, kde bylo nutné odklidit 50 
centimetrů vysokou vrstvu krup kvůli průjez-
du aut. Zásahu se účastnilo cca 40 jednotek 
z Karvinska a Ostravska.

Petr Kos, JSDH Heřmanice

Nebezpečný strom
Dne 17. května na ulici Dědičná likvidoval 
HZS Slezská Ostrava ve spolupráci s MP Ost-
rava nebezpečný strom, který ohrožoval život, 
zdraví a  majetek. Tímto si zaslouží poděko-
vání za profesionální a  rychlý zákrok. Strom 
byl nahnutý nad komunikaci pod fotbalovým 
hřištěm. Nebezpečná situace si vyžádala pěti-
hodinové uzavření komunikace a  velkou ná-
mahu hasičů.

Petr Svačinka, radní Slezské Ostravy

AKČNÍ VÍKEND. Mládež ze Slezské vyrazila do Kajlovce na Opavsku. Foto/ archiv

LIKVIDACE. Hasiči odklízejí strom
na Dědičné ulici. Foto/ Petr Svačinka

■ 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

ZÁSAH. Dobrovolní hasiči z Heřmanic
vyjeli na pomoc. Foto/ archiv

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ 2016
Středa 7.9.
15.00-15.30 Hrušov Lassalova ul. na zpev-

něné ploše před FIKO instal
16.00-17.00 Koblov has. zbrojnice
17.30-18.30 Antošovice u obchodu
Čtvrtek 8.9.
15.00-16.00 Hranečník u budovy terminálu
16.30-17.30 Restaurace Seneca na Jánské
17.45-19.00 Heřmanice u has. zbrojnice

Pátek 9.9
15.00-15.45 Kunčice u has. zbrojnice
16.00-17.30 Kunčičky Bořivojova ul.

u has. zbrojnice
17.45-18.30 Kunčičky u Svazu chovatelů
Pondělí 12.9.
16.30-17.30 Kamenec

pod mostem na Bazaly
18.00-19.00 Muglinov u Budoucnosti
Úterý 13.9.
16.00-17.00 Liščina u bývalého Svazu

chovatelů
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HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

O našich předcích, vědomostní test. Pro-
jekt je spolufinancován statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostra-
va. Červenec a srpen během půjčování.
O přírodě, vědomostní test. Projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ost-
rava, městským obvodem Slezská Ostrava. 
Červenec a srpen během půjčování.
Prázdninový kvíz proti nudě, odpočinko-
vý zábavný kvíz, červenec a srpen během 
půjčování.
Dinosauří svět, výtvarná dílna. Projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ost-
rava, městským obvodem Slezská Ostrava. 
Červenec a srpen od 14 do 16 hod.
Kytkománie, výtvarná dílna. Projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ost-
rava, městským obvodem Slezská Ostrava. 
Červenec a srpen od 14 do 16 hod.
Shakespeare a děti, výstava obrázků ma-
lovaných dětmi, červenec a srpen během 
půjčování.
Z Čech až na konec světa, nabídka knih, 
červenec a srpen během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Safari, výtvarná dílna - výroba zvířátek 
z papíru, úterý 9. srpna během půjčování.
Veselý kvíz, vědomostní test pro děti, srpen 
během půjčování.
Pro pohodu…, výstavka knih, srpen bě-
hem půjčování.
Hledej a najdi, hrajeme hry, malujeme, 
soutěžíme, srpen během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Letní tvoření, zábavné výtvarné dílny, 
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Okolo Frýdku, soutěžní test pro dospělé, 
červenec a srpen během půjčování.
The Tap Tap, tematická výstava, červenec 
a srpen během půjčování.
Dámský čtenářský klub, čtvrté setkání 
Dámského čtenářského klubu, 10. srpna od 
8.30 do 10.30.

Projekt Česká knihovna je spolufinancován, 
statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Slezská Ostrava.
ČESKÁ KNIHOVNA
téma měsíce: Turistika
Kudy tudy, tematická nástěnka, červenec 
a srpen během půjčování.
Cestička k domovu, soutěžní test pro děti, 
červenec a srpen během půjčování.
Za sedmero horami…, tematická výstavka, 
červenec a srpen během půjčování.
Jízda králů, zábavné dopoledne k ukončení 
prázdnin, 31. srpna od 9 do 12 hod.

kuncicky@kmo.cz, 
tel.: 599 522 216

Knihovny

Poliklinika Modrý pavilon 
v Slezské Ostravě změnila vlastníka

Slezskoostravská poliklinika Modrý pavilon ne-
dávno změnila vlastníka. Čtyřpodlažní objekt 
byl dostavěn a  uveden do provozu v  polovině 
60. let a na jeho celkovém stavu je to znát. Pro 
obvod Slezská Ostrava (včetně přilehlých částí) 
je Modrý pavilon zásadním zdravotnickým za-
řízením. Nový vlastník s plnou vážností prohla-
šuje, že provoz polikliniky a  její účel zůstanou 
zachovány. Do exteriéru, interiéru a  vnitřního 
vybavení Modrého pavilonu hodlá investovat 
nemalé finanční prostředky.  Ještě v tomto roce 

by měly začít práce na zateplení objektu, 
nové fasádě a výměně oken.  Pro lékařský 
a  zdravotnický personál, ale ani pro pa- 
cienty se nic nemění, poliklinika bude 
i  nadále fungovat jako doposud. ,,Ambu-
lance všeobecných lékařů, dále zubní, dia-
betologie, cévní, neurologie, oční, kožní, 
gynekologie, urologie, interna, chirurgie 
a  rehabilitace, to vše zůstane zachová-
no, včetně cytologické a  zubní laboratoře, 
rentgenu a lékárny,“ prohlásil Pavel Mrhač, 
nový vlastník polikliniky Modrý pavilon. 
Pokud vše půjde podle plánu, ještě letos 

bude budova zateplena a  proběhne výměna 
oken. ,,Jelikož já sám ve Slezské Ostravě byd-
lím, myslím si, že zdravotnictví, konkrétně po-
skytování zdravotní péče, je základní a neustálá 
potřeba společnosti. Tato služba má charakter 
trvalosti a  koneckonců je to rozumná a  dobrá 
investice. Jako starousedlík jsem vedle polikli-
niky Modrý pavilon vyrůstal, s dětmi jsem tam 
chodil na vyšetření, takže jeho spojení s okolím 
znám velmi dobře. Zdravotnický charakter stře-
diska rozhodně zachováme,“ dodal Pavel Mrhač.

Heřmanické kolo - ISSANET CUP 2016
Třetí ročník dětského cyklo závodu 
Heřmanické kolo - ISSANET CUP, se 
bude konat poslední srpnovou sobo-
tu v Ostravě Heřmanicích.

Zveme všechny malé i velké cyklisty do Ost-
ravy Heřmanic, kde se 27. srpna bude konat 
tradiční cyklo závod ISSANET CUP. Akce, 
která se koná v areálu hasičské zbrojnice na 
ulici Požární, začne ve 13. hodin. Pro děti je 
nachystána nenáročná trať o délce od 1 do 4 
kilometrů, vedoucí po uzavřených komunika-
cích městského obvodu Ostrava-Heřmanice. 
Na bezpečnost závodníků budou dbát dobro-
volníci z  řad heřmanických hasičů, Městská 
policie Ostrava a soukromá záchranná služba 
z Frýdku-Místku. Součástí akce budou ukáz-
ky hasičské techniky Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje. 

Registrace závodníků probíhá už nyní pro-
střednictvím elektronického formuláře na 
webových stránkách: www.issanetcup.cz
Uzávěrka přihlášek je 20. srpna 2016. Závod 
se koná pod záštitou sdružení Heřmanice dě-
tem z.s., poskytovatele připojení k  internetu 
ISSANET, s  finanční podporou městského 
obvodu Slezská Ostrava, statutárního města 
Ostrava a dalších sponzorů.
Nezapomeňte si poznačit do kalendáře po-
slední srpnovou sobotu a  přijďte si s  dětmi 
zazávodit.
Registrace závodníků: www.issanetcup.cz. 
Na ISSANET CUPu vyhrává každý.
Těšíme se na Vás.

Za sdružení Heřmanice dětem 
Lubomír Noga
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pro dospělé

. . . .

S O B O TA

registrace závodníků na www.issanetcup.cz    startovné  Kč
ceny a občerstvení  pro závodníky zajištěny

O R G A N I Z Á T O R :    Z A  P O D P O R Y :

Heřmanice dětem z.s.

cyklo závod
S O B O TA

cyklo závod
S O B O TA. . 

O S T R A V A  H E Ř M A N I C E
      Hasičská zbrojnice, Požární ulice

v nových prostorách ZŠ Bohumínská

RKC Chaloupka otevírá 
školku s anglictinou

školku v režimu detská skupina
  otevíráme 5. zárí 2016

Projekt je spolufinancován MOB Slezská Ostrava a Evropskou unií

kapacita 12 detí / 2 lektorky

celodenní (6:00 - 17:00) i zkrácený režim

  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
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“SRNČÍ HODY” 

 

Které se konají 16.7.2016 od 12:00 hodin 

v Hasičské zbrojnici v Ostravě Heřmanicích 
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