
Herbert Schenker
Život s haldou Ema

Přijďte 27. května na Den Slezské. Celý den na celém hradě
Celá sobota 27. května bude na slez-
skoostravském hradě patřit Dni Slezské, 
který každoročně pořádá městský ob-
vod Slezská Ostrava.

Připraven je bohatý program zejména pro ro-
diny s  dětmi. Hlavními hvězdami jsou letos 
Kamil Střihavka se skupinou, Adam Mišík, 
Vojta Kotek se skupinou, Zdeněk Izer nebo 
seskupení Acoustica.

Děti se mohou těšit na oblíbenou soutěžní 
cestu nazvanou Staň se farmářem s maskotem 
ovečkou Shaun. A to není zdaleka vše. Dětem 
budou dělat radost také klaun Fila, Mimoni 
i prasátko Pepina a Tom. Nebude chybět ob-
čerstvení, cirkusové šapitó a  dětské dílničky 
a atrakce.

Součástí akce bude již XI. ročník mezinárodní 
kulinářské soutěže Slezský bigos.

Den Slezské začne 
úderem 10. hodiny 
velmi oblíbenými 
vystoupeními dětí 
a  žáků ze slezsko-
ostravských ma-
teřských a  základ-
ních škol.

Všichni jste srdečně zváni, vstup zdarma.

Vedení městského obvodu

Přesný program na www.slezska.cz

Slezskoostravské noviny
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Zajímavé osobnosti Slezské

Přátelé a známí mu s nadsázkou přezdí-
vají ředitel haldy Ema. Herbert Schenker, 
vášnivý turista a někdejší špičkový atlet, 
je organizátorem novoročních výstupů 
na tuto slezskoostravskou pozoruhod-
nost, 315 metrů vysokou haldu.

Pane Schenkere, vzpomenete si ještě, kdy 
jste se na haldu Ema vypravil poprvé?
Vzpomenu si naprosto přesně. Bylo to na 
Štědrý den, 24. prosince 2004 po 14. hodi-
ně. Na haldu mne vytáhli synové. Musím se 
upřímně přiznat, že do doby mi termín hal-
da Ema nic neříkal. Hned napoprvé se mi na 
Emě moc zalíbilo. Bylo krásné počasí, z Emy 
byl krásný výhled na Ostravu. Pro mne jako 
pro starého Ostraváka to bylo úplně něco no-
vého.
A dostal jste nápad organizovat na Emu no-
voroční výstupy…
Tehdy ještě ne. První novoroční výstup spo-
lu s Klubem českých turistů při SSK Vítkovi-
ce jsme pořádali až za dva roky, na Nový rok 
2006. Nebyl to ani můj nápad, ale jednoho 
z členů našeho oddílu. Na první výstup přišlo 
56 lidí. Tím vše začalo. Druhý rok přišlo už 
244 účastníků, každým rokem je výstup zná-
mější.
Jaký je dosavadní rekord?
Rekord si drží rok 2013, kdy na Emu dorazilo 
1065 účastníků. Bylo to těsně poté, co se zase 
mohlo na haldu ofi ciálně chodit. V roce 2012 
vlastníci pozemku zakázali na haldu vstup 
a zákaz udělal haldě obrovskou reklamu. Všu-
de se o ní psalo a mluvilo.

Letos 1. ledna 2017, 
byla druhá nejvyš-
ší účast. Přišlo 820 
lidí, loni dorazilo 
808 turistů. Zásad-
ní vliv na návštěv-
nost má počasí. 
A  poslední dva 
roky bylo 1. ledna 
hezky.
Výstupy organizu-
jete vždy s  velkou 
pečlivostí. Rozdá-
váte příchozím di-
plomy, prodáváte 
speciální odznaky. 
Kde je sháníte?
Odznaky nechávám dělat v  Jablonci nad Ni-
sou, je tam šikovná fi rma. Pro odznaky si vždy 
osobně do Jablonce jedu. Dříve jsme dělali
každý rok jinou barvu odznaků, od loňska
jsme změnili styl. Píšeme na odznaky letopo-
čet. Na odznaku je nápis Halda Ema - ostrav-
ský Mount Everest. Nechávám dělat asi 150 
odznaků, vždycky se po nich jen zapráší. Nej-
vzácnější je právě z dob zákazu, to mne napad-
la taková klukovina. Vydali jsme černý smuteč-
ní odznak s nápisem Halda Ema nepřístupná. 
O odznak byl neskutečný zájem. A pokud jde 
o diplomy, ty dostáváme darem z naší mateřské 
organizace, oddílu SSK Vítkovice.
Kolik se do organizace pochodů zapojuje 
lidí? Jak se chystáte?
Letos jsme s kolegou byli na Emě 1. ledna už 
v 7 hodin ráno. První účastnice přišla v 7.30. 

Je nás šest organizátorů, celý náš turistický vý-
bor. Každý má co dělat. Jeden razítkuje, dru-
hý rozdává diplomy… Během výstupu také 
vybíráme na dobročinnou akci Novoroční 
čtyřlístek, z vybraných peněz se budují cesty 
pro vozíčkáře. Zapisujeme si i různé rekordy. 
Například dosud nejstarší účastník, respekti-
ve účastnice výstupu, měla 97 let. Nejmladší 
bylo 30 dní. Tou byla moje vnučka Elen.
Novoroční výstupy vám evidentně nestačily, 
začali jste pořádat také jarní, vždy na svátek 
Emy.
Ano, letos se konal už 5. ročník akce S Emou 
na Emu. Přišlo 142 účastníků, z toho 9 přije-
lo až z Berouna. Účast na jarních výstupech 
nebývá zdaleka taková jako na těch novoroč-
ních.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

HERBERT SCHENKER. Za své aktivity si vysloužil přezdívku ředitel haldy Ema. Foto/ Jan Král

Varovných tabulí
u Koblovských jezer
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Poděkování a gratulace slezskoostravským učitelům
Vedení městského obvodu poděkovalo 
u příležitosti Dne učitelů ředitelům škol 
společným setkáním se slavnostním 
obědem 28. března.

Všem zaměstnancům škol ve Slezské Os-
travě bylo za obětavou práci a  profesio-
nální přístup při výkonu jejich náročné-
ho povolání poděkováno na společném 
setkání v  kulturním domě v  Muglinově. 
Setkání uspořádal odbor školství a  kul-
tury pro zaměstnance mateřských 
škol dne 28. března a  základních škol 
dne 5. dubna.
O  zpestření večera se postaral herec Ná-
rodního divadla moravskoslezského Jiří 
Sedláček, který zahrál, zazpíval a  hlavně 
rozesmál, přichystáno bylo také malé ob-
čerstvení.
„Velmi nás těší, že máme v  obvodě tak vy-
sokou úroveň školství. Pedagogové zvládají 
svoji práci s  vysokou profesionalitou, jsou 
obětaví a  dětem se věnují s  veškerou mož-
nou péčí,“ shodli se členové vedení měst-
ského obvodu. „Pozvání přijalo 79 zaměst-
nanců mateřských škol a  91 zaměstnanců 
základních škol, což nás velice těší a věřím, 
že se v  příštím roce sejdeme minimálně 

v  tomto počtu,“ 
dodal místostaros-
ta Ing. Roman Go-
ryczka.

Gratulace 
oceněným

Během společné-
ho setkání v  KD 
Muglinov vedení 
městského obvodu 
gratulovalo paní 
učitelce Martině 
Šusterové, zástup-
kyni ředitelky MŠ 
Zámostní působící na pracovišti Antošovic-
ká 107 v  Koblově, k  jejímu ocenění statu-
tárním městem Ostrava u  příležitosti Dne 
učitelů v  kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost. Navrhovatelem ocenění byl měst-
ský obvod i ředitelka mateřské školy PhDr. 
Jarmila Chlopková.
„Učím přesně již 33 let, celý ten čas ve Slez-
ské Ostravě,“ svěřila se Martina Šusterová. 
Ocenění oslavila s  rodinou i  kolegyněmi. 
„Společné setkání v  muglinovském kultur-
ním domě bylo moc hezké, líbilo se mi, že 

byly pozvány všechny učitelky, určitě si to 
za svoji práci zaslouží,“ řekla Martina Šus-
terová.
Dodatečně bylo popřáno i paní Mgr. Haně 
Kajfošové za ocenění statutárním městem 
Ostrava při příležitosti Dne učitelů. Paní 
Mgr. Hana Kajfošová působí jako pedagog 
a výchovný poradce na Základní škole Slez-
ská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkové 
organizaci a  byla oceněna v  kategorii za 
dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

„Učím už 39 let, z toho 17 let v ZŠ Bohumín-
ská,“ řekla učitelka 
chemie a  přírodopi-
su Hana Kajfošová. 

„Ocenění jsem osla-
vila střídmě s  rodi-
nou, dostala jsem 
kytku,“ prozradila 
paní učitelka, jejímiž 
velkými zálibami 
jsou cestování, his-
torie a  také zahrad-
ničení.

/red/

Vážení rodiče,
rád bych vás tou-
to cestou infor-
moval o  našich 
mateřských a  zá-
kladních školách. 
K  tomuto kroku 
jsem se rozhodl 
z  důvodu dez-
informací, které 

se nám jako zřizovateli škol a  vám jako 
zákonným zástupcům dětí a  žáků dostá-
vají. SMO, městský obvod Slezská Ost-
rava je v  současné době zřizovatelem 3 
základních a  4 mateřských škol. Každá 
mateřská škola má 3 pracoviště a Základ-
ní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, 
příspěvkové organizace má mimo praco-
viště Chrustova i  pracoviště Škrobálkova 
300/51 v Ostravě-Kunčičkách.
Školy hospodaří s prostředky ze státního 
rozpočtu. Moravskoslezský kraj poskytuje 
prostředky především na platy a  učební 

pomůcky. Dalšími příjmy škol jsou příjmy 
z  nájmu prostor, úhrady za vzdělávání 
(školné). Významnou část rozpočtu tvoří 
dotace.
Městský obvod Slezská Ostrava, který je 
zřizovatelem mateřských a  základních 
škol financuje školy formou neinvestiční-
ho příspěvku, ze kterého se hradí nákla-
dy na provoz jako energie, vybavení škol 
a  služby spojené s provozem jako vedení 
účetnictví, správa ICT, provoz jídelen, 
drobné opravy, apod. Náklady spojené 
s investicemi či většími opravami jsou na 
základě požadavků ředitelů škol zajišťo-
vány a  financovány městským obvodem. 
V  případě potřeby má ředitel školy mož-
nost čerpat rezervní fond, který je tvořen 
ze zlepšeného hospodářského výsledku 
uplynulých let nebo požádá o  dokrytí fi-
nančních prostředků. Není výjimkou, že 
nákup zajistí zřizovatel. Informace o tom, 
že škola nedisponuje finančními pro-
středky na nákup pomůcek souvisejících 

s  výukou, jsou neopodstatněné, přesto 
není v  našich silách např. ihned obnovit 
veškeré vybavení škol. Celkově byla za rok 
2016 mateřským i  základním školám po-
skytnuta částka 65 mil. Kč.
Vzhledem k  tomu, že školy, stejně jako 
městský obvod, hospodaří s  veřejnými 
finančními prostředky, je dle zákona o fi-
nanční kontrole zákonnou povinností zři-
zovatele na těchto školách provádět kont-
rolu hospodaření nejméně jednou ročně, 
a  proto budou i  nadále veřejnosprávní 
kontroly na všech mateřských i  základ-
ních školách probíhat. V  případě zjiště-
ných věcných nedostatků si ředitel sám 
určí přiměřený čas na odstranění těchto 
nedostatků, které nejsou důvodem pro 
jeho odvolání. Věřím, že našim společ-
ným cílem je mít příjemné prostředí škol 
pro zajištění kvalitní výuky a spokojenost 
našich dětí a žáků.

Ing. Roman Goryczka, 
místostarosta

GRATULACE. Vedení obvodu blahopřálo paním učitelkám Haně Kajfošové (vlevo) a Martině Šusterové. Foto/ Jan Král

DEN UČITELŮ. Slavnost v kulturním domě. Foto/ Jan Král
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Rozloučení s Věrou Špinarovou
Loučí se městský obvod Slezská Ostrava. Květinový věnec 
s tímto nápisem položili v ostravském krematoriu starostka 
MVDr. Barbora Jelonková spolu s tajemníkem obvodu Mgr. 
Gustavem Kuchařem během pohřbu zpěvačky Věry Špina-
rové.

„Zpráva o  její náhlé smrti mne velice zasáhla. 
Patřila k mým nejoblíbenějším zpěvačkám. Byla 
to velká osobnost, která bude chybět,“ řekla sta-
rostka Jelonková.
Den pohřbu, 1. duben, už vešel do historie. Ještě 
nikdy se Ústřední hřbitov Slezská Ostrava nena-
plnil tolika smutečními hosty. Podle některých 
odhadů přišlo až 40 tisíc lidí, kteří pak stáli 
v dlouhé řadě s kyticemi v rukách. Mnozí čekali 
déle než hodinu, aby se mohli se „Špinarkou“, 
jak zpěvačku většinou titulovali, rozloučit.
Během dopoledne zaplnily pro-
stranství před krematoriem silné 
stroje Harley Davidson, to přijeli 
za svou oblíbenou zpěvačkou 
motorkáři. Věnec přinesl Jaro-
mír Nohavica, stejně jako kama-
rádi z  ostravského baru U  Wal-
demara, do kterého Špinarová 
ráda chodila.
Odpoledne se konal oficiál-
ní obřad vyhrazený pouze 
pozvaným hostům. Na po-
hřeb přišla ostravská rodačka 
Marie Rottrová, Boris Urbánek, 

Lešek Semelka, Petr 
Bende nebo rockeři 
spojení se skupinou 
Citron.
Zpěvačka Věra Špi-
narová zemřela 26. 
března ve věku 65 
let.

/red/

Složili služební slib
Služební slib složilo v  Ostravě 
v  prostorách slezskoostravské 
radnice dne 4. dubna celkem 23 
nově přijatých policistů. Řady 
policistů Moravskoslezského 
kraje rozšířily 4 ženy a 19 mužů.

Slavnostního složení slibu se zúčast-
nil ředitel Krajského ředitelství po-
licie Moravskoslezského kraje plk. 
Mgr. Tomáš Kužel společně s  vedou-
cím odboru služby pořádkové poli-
cie plk. Mgr. Bc. Liborem Schejokem 
a vedoucí personálního odboru paní 
Šárkou Mokrošovou. Pozvání přijali 

předseda Komise bezpečnostní a pro integro-
vaný záchranný systém Moravskoslezského 
kraje pan Petr Zábojník a  starostka městské-
ho obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora 
Jelonková.
Reprezentativní prostory slezskoostravské 
radnice umocnily slavnostní atmosféru odpo-
ledne. Paní starostce městského obvodu Slez-
ská Ostrava přináleží poděkování za umož-
nění konání akce právě na tomto místě. Pro 
doplnění lze uvést, že na půdě slezskoostrav-
ské radnice se tato slavnostní akce konala vů-
bec poprvé.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Setkání jubilantů v kulturním domě
Jubilanti ze Slezské Ostravy, kteří v prv-
ní polovině letošního roku slaví 80. a 85. 
narozeniny, se sešli 6. dubna v  mugli-
novském kulturním domě. Slavnost na-
zvanou Setkání jubilantů pro ně tradičně 
připravil městský obvod Slezská Ostra-
va.

Osobně přišli slezskoostravským občanům 
poděkovat za celoživotní práci a  gratulovat 
k  jejich významnému jubileu starostka obvo-
du MVDr. Barbora Jelonková, místostarostka 
Ing. Ivona Vaňková, místostarosta Mario Lyč-
ka, radní Ivana Šmidáková a Ing. Justina Ka-
mená a členka Komise pro občanské obřady 
a slavnosti Dagmar Macháčková.

Kulturní program si pro oslavence při-
pravili studenti a  pedagogové ZUŠ Ed-
varda Runda ve Slezské Ostravě.
Novinkou se stal drobný dárek městské-
ho obvodu pro každého z jubilantů, flexi 
pass v  hodnotě 200 Kč. Tyto flexi passy 
mohou senioři uplatnit při nákupu zbo-
ží či služeb v mnoha lékárnách, optikách, 
rehabilitačních a  zdravotnických zaříze-
ních či v  cestovních kancelářích, diva-
dlech a dalších kulturních zařízeních.
Příští setkání slezskoostravských jubilan-
tů se uskuteční na podzim tohoto roku.

/red/

SBOHEM ZPĚVAČCE. Tisíce lidí se přišly rozloučit se známou umělkyní. Foto/ Jan Král

SLAVNOST. Slezskoostravští občané oslavili 
významné životní jubileum. Foto/ Jan Král

SLAVNOSTNÍ AKCE. Starostka Barbora Jelonková blahopřeje 
novým policistům. Foto/ PČR
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Zprávičky ze škol

PLNO ZÁŽITKŮ. Děti v záchranné stanici. Foto/ archiv

NA LEDĚ. Setkání dětí na bruslích. Foto/ archiv

BESEDA. Školu navštívili policisté. Foto/ archiv

V BESKYDECH. Děti na čerstvém vzduchu v horách. Foto/ archiv

Za zvířátky do Bartošovic

Oblíbené bruslení

Pomáhat a chránit

Ozdravný pobyt Horní Bečva

V  pondělí 3. dubna si malí „Zámostníčci-
“a  „Koblováčci“ vyrazili do Záchranné sta-
nice v Bartošovicích.  Začalo totiž jaro a  to 
je i  čas, kdy začínají přilétat ptáci z  teplých 
krajin, začínají pravé ptačí koncerty a hlavně 
je všude plno mláďátek. Kteří ptáčkové se po zimě k nám vrací, jak se 
ti opeření „zpěváci“ jmenují a jaká zvířátka můžeme ve volné přírodě 
vidět? Tak to všechno se dnes děti v Bartošovicích dozvěděly. Také už 
všechny děti ví, že si mláďátka v  přírodě nehladíme a  hlavně ví, jak 
se zachovat, když najdou zraněné zvířátko. To patří právě sem do zá-
chranné stanice v Bartošovicích. Krásné počasí, plno krásných zážitků 
se zvířátky, prostě povedený začátek týdne s kamarády v mateřské ško-
le! Výlet byl zaměřený na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí v rám-
ci projektu „Už vím proč“ a financován z rozpočtu statutárního města 
Ostravy.

Za kolektiv MŠ Zámostní Mgr. Jana Tenková

O  tom, že se to může parádně roztočit ne-
jen na pevné půdě pod nohama, ale i na ledě 
se mohli přesvědčit všichni, kteří zavítali na 
zimní stadión v  Bohumíně na tradiční bruslení, které již několik let 
pořádá MŠ Koblov.  Jsme rádi, že přišly nejen děti, které MŠ navštěvují 
v letošním roce, ale i děti které naši MŠ navštěvovaly v uplynulých le-
tech. Těšíme se na další setkání na ledě.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

To, že děti lákají témata spojená se záchran-
nými složkami, jsme se mohli přesvědčit 
při besedě s  policisty v  MŠ Jaklovecká. Již 
samotný příchod policistek vzbuzoval velký zájem a současně respekt 
ze strany dětí, které byly velmi otevřené novým poznatkům v oblasti 
ochrany nejen svého zdraví a bezpečnosti, ale i ostatních. Děti se neza-
lekly probíraných témat a otázek s nimi spojených, poznávaly dopravní 
značky a pokoušely se řešit navozené problémové situace.  Ale opravdu 
velkému nadšení dětí se těšila ukázka policejní výbavy včetně odzna-
ku, zbraně a  pout, tomu největšímu nadšení pak ukázka policejního 
vozu, který si děti mohly zblízka prohlédnout. Odměnou za aktivitu 
a pozornost jim byla policejní pohádka a dárky s policejními motivy 
Pomáhat a chránit.

Kolektiv MŠ Jaklovecká

Děti z mateřské školy Komerční a odlouče-
ných pracovišť mateřské školy Jaklovecká 
a mateřské školy Slívova strávily v březnu 14 
dní v horském prostředí malebných Beskyd, 
v  hotelu Bečva na Horní Bečvě. Ozdravný 
pobyt 40 dětí byl motivován kouzelnými 
skřítky, kteří nás provázeli celým pobytem a připravili pro děti spous-
tu zábavy a aktivit. Kromě každodenních vycházek do přírody si děti 
vyzkoušely jízdu na koníčcích, relaxaci v solné jeskyni, návštěvu ranče 
s domácími zvířaty a výstup k soše Radegastu na Pustevnách. K nej-
oblíbenější aktivitě celého pobytu patřil bezpochyby poklad, střežený 
kouzelnými skřítky. Všechny děti si z pobytu odvezly malého skřítka, 
různé odměny, ale také diplom za statečnost a odvahu, kdy většina dětí 
mohla poprvé vyzkoušet odloučení od rodiny.

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Jaklovecká

MŠ Slívova

MŠ Jaklovecká

MŠ Komerční

MŠ Koblov
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Zprávičky ze škol

V POLSKU. Žáci z Bohumínské vyjeli za poznáním. Foto/ archiv

VEČERNÍ ČTENÍ. Poutavé příběhy pro děti. Foto/ archiv

Velikonoční tvoření

Cesta do smutné historie

Noc s Andersenem i ČtyřlístkemVítězství v krajském kole 
Puškinova památníku

V krásném jarním odpolední zalitém sluneč-
ními paprsky se dne 5. dubna sešly maminky 
s dětmi k přivítání  jara a nadcházejících ve-
likonočních svátků tvořivými činnostmi.
Z  předem připravených polotovarů postupně zdobily větvičky zele-
ných ratolestí stuhami a malovanými vajíčky, sestavovaly berušky na 
listech, domečky s květinovou zahrádkou, zajíčky a kuřátka v podobě 
kornoutků a slepičky pro nazdobená vajíčka.
Děti si radostně a se šťastnými úsměvy odnášely domů plné ruce spo-
lečně vytvořených dekorací k výzdobě oken i interiérů.

Kolektiv Mš Keramická

Ve čtvrtek 16. března navštívila čtyřicítka 
žáků ZŠ Bohumínská v  doprovodu Mgr. 
Hany Bayerové a  Mgr. Hany Kajfošové ne-
chvalně proslulý vyhlazovací komplex Auschwitz-Birkenau, v  němž 
bylo mezi lety 1940-1945 zavražděno nejméně 1,3 milionu lidí. Žáci si 
v doprovodu česky hovořících průvodců prohlédli v táboře Auschwitz 
mimo jiné bloky 4, 5, nebo tzv. blok smrti č. 11. Dojem zanechaly ze-
jména hromady osobních věcí popravených vězňů, například osm tisíc 
párů bot, brýlí, kufrů, hrnků, kartáčů nebo kupy dětského oblečení 
a botiček. Ve druhé části žáci navštívili tábor Birkenau, který je překva-
pil svou velikostí (1x2 km). 

Mgr. Hana Bayerová, ZŠ Bohumínská

Rok uplynul jako voda a děti ze ZŠ Chrus-
tova se opět sešly ve škole na večerní čte-
ní a  povídání o  knížkách. Čtení poutavých 
příběhů přilákalo do školy opět několik desítek dětí. Tentokrát se Noc 
s Andersenem nesla ve znamení  českého komiksu Čtyřlístek. Oblíbené 
postavičky: Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa provázely malé školáky 
celé odpoledne. Děti navštívily Myšpulínovu laboratoř, kde si vyrobily 
žhnoucí sopku, ve Fifinčině kuchyňce si upekly sladké dobroty a v Bo-
bíkově posilovně si protáhly svaly. Součástí programu byla také Zádr-
helova křížovka. Zlomyslný profesor si pro děti připravil opravdu velmi 
těžké otázky. Na památku si děti vyrobily veselé tričko s logem „Noci“ 
a barevný odznáček s obrázkem celého Čtyřlístku. Když se odpoled-
ne nachýlilo k večeru, čekala na děti stezka odvahy. Tmavá procházka 
neznámým prostorem byla pro malé školáky zkouškou vlastní stateč-
nosti. Na závěr čekaly na děti poslední pohádky do spacáků a klidný 
spánek. Některým se po prožitém dobrodružství usnout moc nechtělo, 
ale to už patří k  věci. Ráno čekala na děti snídaně a  odchod domů. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě této tradiční akce, patří velký dík. 
Paní učitelky a asistentky dělaly všechno pro to, aby se akce podařila, 
a všichni jsme si ji užili. Rovněž děkujeme statutárnímu městu Ostrava 
za finanční podporu.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Dne 7. dubna se v  bohumínském kině K3 
uskutečnil v  pořadí již 51. ročník festiva-
lu Ars Poetica, který je znám pod názvem 
Puškinův památník. Na tomto festivalu soutěží žáci a studenti základ-
ních, středních i vysokých škol, a to v kategoriích sólová recitace, úst-
ní projev kolektivů a  hudební projev. ZŠ Bohumínskou letos na této 
krajské soutěži reprezentovali žáci 8.B třídy Anna Dobešová, Leona 
Bidrmanová, Zuzana Poběžalová, Eliška Vosáhlová, Dominik Kunce 
a Matěj Dutko, kteří se připravovali na své vystoupení pod vedením 
svého učitele ruského jazyka Mgr. Pavla Molnára. V soutěži předvedli 
dramatizaci pohádky o Barmalejovi od autora  Korněje Čukovského. 
Se svým vystoupením se umístili na 1. místě ve své kategorii, za což ob-
drželi diplom a zároveň si zajistili účast na celorepublikové přehlídce, 
která se bude konat 6. června v Praze.
Blahopřejeme celému kolektivu k  vynikajícímu umístění v  krajském 
kole soutěže.

Mgr. Pavel Molnár, učitel

MŠ Keramická

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská



(pokračování ze str. 1)

Jak příchozí na Emu reagují?
Pořád chodí noví lidé a diví se, že něco takové-
ho v Ostravě vůbec je. Zní to až neuvěřitelně, 
ale ani spousta Ostraváků ještě na haldě Ema 
nebyla a přicházejí na ni poprvé. A jenom se 
diví, jak je na haldě krásně. Ale chodí i „ne-
ostraváci“. Měli jsme účastníky až z  Košické 
Polianky, stejně tak i z Chebu. Přijíždějí lidé 
z celé republiky. Bývají nadšení, halda Ema je 
pro ně něco nového. Je to rarita. I  když ho-
řících hald je v republice víc, žádná nenabízí 
takový výhled a atmosféru.
Vy to můžete jistě říci, kus světa jste už pro-
šel…
To ano. V týdnu jsem vždy tak tři až čtyři dny 
na cestách. Sbírám turistické odznaky a razít-

ka. V tom jsem nezmar. Evropu mám proje-
tou komplet. Mám ji zkompletovanou včetně 
všech ministátů jako Andora nebo San Ma-
rino. Pokud ve Skotsku vyhlásí referendum 
a utrhnou se, tak budu muset ještě do Skotska. 
Ve Velké Británii jsem byl, v Anglii, ve Wale-
su, ale tam nahoře ve Skotsku ne. Hodně jsem 
cestoval už jako atlet.
Málokdo o vás ví, že jste také reprezentoval 
Československo.
Měl jsem tu čest být v atletické reprezentaci. 
A  roce 1969 jsem se stal mistrem republiky 
v  hodu kladivem. Mistrovství se tehdy ko-
nalo v Povážské Bystrici. Můj rekord je 66,18 
metru. Spoustu let jsem byl ve špičce, mým 
oddílem byly Vítkovice. Do oddílu a do Os-
travy jsem přišel v roce 1966 z mých rodných 
Krušných Hor. Nepočítal jsem, že v  Ostravě 
zůstanu tak dlouho, ale už se stalo. Už jsem 

chachar, protože, jak 
se v  Ostravě říká, 
chacharem se buď 
člověk narodí, nebo 
musí v  Ostravě žít 
alespoň 50 let. Pod-
mínky tedy splňuji…
Hod kladivem není 
zas až tak obvyklý 
sport.
Původně jsem s  at-
letikou začal během, 
jenomže jsem vážil 
přes 80 kilo, a to je na 

běžce trochu moc. Tak jsem začal házet kla-
divem. A fušoval jsem do řemesla také vzpě-
račům. Ty sporty spolu souvisí, síla u kladiva 
i u vzpírání je alfa i omega. Vzpíral jsem za 
Bohumín a dokonce jsem byl dvakrát druhý 
na mistrovství republiky. Běžně jsem zvedal 
160, 170 kilo. Osobní rekord mám přes 180.

Vraťme se na Emu. Často padají nápady, že 
by se na jejím vrcholu mohla postavit roz-
hledna. Byl byste pro?

No, rozhledna… Nejlepší by podle mne bylo, 
kdyby na Emu přišli dva chlapi s motorovou 
pilou a uřezali náletové stromy, které brání ve 
výhledu. Stavět by se nemuselo nic a hned by 
byl rozhled na všechny světové strany. To by 
úplně stačilo.

/jk/
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Herbert Schenker

 narodil se v roce 1944, od roku 
1966 žije v Ostravě

 reprezentant a mistr republiky 
v hodu kladivem

 vášnivý turista, sběratel turistických 
odznaků

 absolvent Fakulty tělesné výchovy 
a sportu Karlovy univerzity

 pracoval ve Vítkovických železárnách 
a u Českých drah

Slezská žije pro děti v roce 2017
V sobotu 1. dubna jsme uspořádali první letošní akci v  rámci 
projektu Slezská žije pro děti, který podporuje „zdravé“ volno-
časové aktivity dětí žijících v obvodě Slezská Ostrava.

Tentokrát jsme vyrazili na turistický výlet do Landek Parku. Akce se cel-
kem zúčastnilo 17 dětí. Navštívili jsme expozici báňského záchranářství 
a také jsme „fárali“ do dolu. Byli jsme překvapení, jaké vybavení báňští 
záchranáři mají, mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet cvičnou štolu, 
ve které záchranáři trénují. V dole nám průvodce přiblížil práci horníků 
od začátku těžby až do dnešní doby. Po prohlídce jsme si společně za-
hráli hry na blízké louce „u mamuta“. Výlet jsme si pořádně užili a už se 
těšíme na další akci. 

Ing. Anna Dobošová, manažer vzdělávání, TriComUnity o.p.s.

Korfbal ve Slezské Ostravě
Korfbalové aktivity pokračují ve Slezské Ostravě již třetím rokem.

Během školního roku 2016-2017 se tři základní školy – ZŠ Pěší, ZŠ 
Chrustova a ZŠ Bohumínská pravidelně potkávaly na školních turnajích. 
Ve čtyřech věkových kategoriích se odehrálo celkem 48 utkání. Celko-
vým vítězem v kategoriích U16, U13 a U11 se stala ZŠ Bohumínská, 
v kategorii žáků druhých a třetích tříd pak dominovala ZŠ Chrustova.
Do konce školního roku čeká mladé korfbalisty ze Slezské Ostravy ješ-
tě velký plážový turnaj základních škol, který se bude konat ve čtvrtek 
25. května v TJ Ostrava na Varenské ulici a otevřené Mistrovství Morav-
skoslezského kraje v kategorii U9, které je naplánováno na 16. června 
do Velké Polomi.

/red/

NA LANDEKU. Hornictví na vlastní kůži. Foto/ archiv

KORFBALISTÉ. Hornictví na vlastní kůži. Foto/ archiv

SBĚRATELSKÁ SÉRIE. Speciální odznaky za novoroční výstupy. Foto/ Jan Král
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Pozvání na Malé sousedské slavnosti
RKC Chaloupka a  TriComUnity o.p.s. 
zve všechny obyvatele z  Muglinova 
a blízkého okolí na „2. Malé sousedské 
slavnosti“.
Ptáte se, co to je? Na to odpovídá pořadatelka 
akce Edita Kozinová: „Malé sousedské slav-
nosti je akce, která probíhá již druhým rokem 
jako přátelské setkání rodin a obyvatel Slezské 
Ostravy. Koná se v sobotu 20. května od 9.30 
ve vnitrobloku muglinovského sídliště. Cílem 
této akce je zlepšení životního prostředí po-

mocí obyvatel samotných. Obyvatelé se setka-
jí na veřejném místě ve slezské části Ostravy, 
kde každý účastník může přinést a představit 
své vlastní home-made výrobky. Pro všechny 
bude zajištěno malé občerstvení (káva a teplý 
čaj) a pro děti atrakce a soutěže s odměnami. 
Děti budou formou soutěží plnit disciplíny 
a  prohlubovat či vytvářet nové vazby mezi 
svými vrstevníky. Stejnou akci jsme připravili 
i pro obyvatele Kunčiček, která se bude konat 
27. května od 9:30 hodin.

Už v  červnu, konkrétně 2.6.2017 od 18:00 
hodin, v základní škole na Bohumínské ulici 
chystáme také LETNÍ KINO pro děti.
Všechny akce podpořilo statutární město Os-
trava a SMO, městský obvod Slezská Ostrava.“
Přijďte se i vy hezky pobavit a také poznat 
své sousedy, se kterými se běžně potkáte 
maximálně u  poštovní schránky. Pojďte si 
osladit život!

RKC Chaloupka a TriComUnity o.p.s.

Bobři se usadili ve Slezské Ostravě
Mezi Hranečníkem a  Slezskoostrav-
ským hradem se na březích řeky Lučiny 
usadili bobři. Jejich činnost se nedá pře-
hlédnout. Řeku lemují okousané a popa-
dané stromy, v březích jsou bobří nory.

Ještě nepřehlédnutelnější je výskyt bobrů 
v  oblasti Koblovských jezer. Městský obvod 
Slezská Ostrava zde nechal nainstalovat cel-
kem sedm tabulí varujících před nebezpečím 
pádu narušených stromů. Viníkem jsou bobři. 
Tabule jsou rozmístěny zejména při vstupech 
do oblasti a  u  frekventované cyklostezky ve-
doucí do Starého Bohumína.
Podle Jiřího Lizáka z  Mysliveckého spolku 
Ostrava-Heřmanice je výskyt bobrů na území 
nejen Slezské Ostravy stále častějším úkazem. 
„První známky výskytu bobrů jsme ve Slezské 
Ostravě objevili po povodních v  roce 1997, 
a  to poblíž soutoku Ostravice a  Odry pod 
Landekem. A již v roce 1998 jsme narazili na 
bobří stopy také u Lučiny pod Slezskoostrav-
ským hradem,“ konstatuje Lizák.

Od roku 2000 se 
bobři plošně rozši-
řují po celém území 
obvodu. „Bobr ev-
ropský je chráněné 
zvíře, jenže škody 
začínají být oprav-
du velké. Bobři jsou 
schopni porazit 
strom o  průměru 
90 centimetrů. Když 
se někde usadí bob-
ří rodinka, za chvíli 
to tam vypadá jako 
po větrné smršti,“ 
líčí Jiří Lizák, podle 
kterého bobři zadě-
lávají na problém. 
„Bobrů začíná být 
moc a lesáci i Povodí Odry na to odpovědné 
orgány upozorňují. Svou činností zabraňují 
bobři průtokům řek a voda se tak může začít 
rozlévat po krajině a působit škody,“ doplňuje 

myslivec Lizák.
Respektovaný pří-
rodovědec a  ekolog 
Ing. Otakar Zaval-
ský, který mimo-
chodem přednáší 
o  přírodě dětem ve 
slezskoostravských 
mateřských školách, 
je však přesvědčen, 
že bobr by se měl 
tolerovat. „Je to pů-
vodní druh, výskyt 
bobra je přírodní 
děj a  lidé by si na 
něj měli zvykat. Od-
stranit spadlý strom 

z  řeky zas není přece až takový problém,“ 
argumentuje Zavalský. Podle něj bobři „káce-
jí“ vzrostlé stromy především před zimou, kdy 
si tvoří zásoby. Živí se kůrou a tenkými větve-
mi. „Podle mne by měl bobr zůstat chráněný. 
Do naší přírody patří,“ uvádí Zavalský. Chápe 
však, že je někdy proti bobrům třeba zasáh-
nout, například, když ničí hráze rybníků a ty 
se pak mohou protrhnout.

/jk/

OD BOBRŮ. Popadané a okousané stromy lze snadno najít 
nedaleko Slezskoostravského hradu i u Koblovských jezer. Foto/ Jan Král



1. Rozlehlá stavba Krajského soudu v Moravské Ostravě, dříve Justiční palác, je dob-
ře viditelná z dosud prázdného, nezastavěného prostoru slezskoostravského nábřeží 
Ostravice. Tento, dnes značně rozšířený stavební objekt, byl od svého vzniku vyhledá-
vaným motivem vydavatelů pohlednic, kteří velmi usilovali o to, aby tato významná 
stavba byla zachycena výtvarně co nejzajímavějším způsobem. Tento trend je patrný 
i na pohlednici z padesátých let 20. století, kterou nakladatelství Orbis /Svět v obra-
zech/, vydalo pod názvem „Ostrava - Pohled ze Sýkorova mostu na novou radnici“. 
Osudová budova justičního paláce si z tohoto úhlu pohledu zachovává monumentál-
nost, důstojný vzhled a dobře reprezentuje širší soubor stavebních objektů veřejných 
institucí, které vznikly v závěru dvacátých let 20. století. Justiční palác byl postaven 
v letech 1924 - 1928 dle projektu architekta Františka Váhala a je koncipován v do-
bovém moderním pojetí - dle názoru odborníků na architekturu: „Má uklidňující 
stavební proporce, je zbudován ze solidního materiálu a chlad vyzařující z oficiálně 
pojatého stylu je přiměřený účelu, k němuž je stavba určena…“

2. Půdorysná dispozice stavebního místa, na kterém budova justičního paláce vznik-
la, je patrná na barevné pohlednici „Totalansicht von Ostrau“, kterou vydal v několi-
ka variantách nakladatel A. Jiráček v roce 1913. Panoramatický záběr dokládá, jaký 
vzhled mělo nábřeží Ostravice před postavením justičního paláce při pohledu ze Slez-
ské Ostravy v době, kdy probíhala stavba Říšského mostu, dnes mostu Miloše Sýkory. 
Budovy na levém břehu Ostravice, ohraničující nezastavěnou plochu, tvoří dosud 
stojící bývalá Horní škola /Bergschule/, uprostřed snímku s Vilovou čtvrtí /Villen-
viertel/, která v  této části nábřeží po roce 1945 zanikla. Vlevo od hlavního průčelí 
Horní školy se nachází dvoupodlažní objekt ostravské věznice s vězeňským dvorem 
v popředí. Tento dokumentárně cenný záběr patrně lokalizuje autentické prostředí, 
ve kterém byla dne 23. 11. 1914 vykonána exekuce na technickém úředníkovi z Pře-
rova Slavomíru Kratochvílovi, který byl v důsledku stanného práva uznán vinným 
z  pobuřování a  šíření protistátních letáků a  na dvoře věznice popraven oběšením. 
Moravská Ostrava se tak stala prvním městem v  českých zemích, kde byl vynesen 

rozsudek smrti nad příslušníkem českého národa. O měsíc později ho následoval novinář a redaktor časopisu Pokrok Josef Kotek, obviněný z protistát-
ních výroků v protirakouském projevu, který 23. prosince 1914 stanul před popravčí četou na tomtéž nádvoří. Tragický osud obou českých vlastenců dnes 
připomínají pamětní desky na budově krajské věznice v Kratochvílově ulici. Připomeňme si, že během jednoročního působení polního soudu v Moravské 
Ostravě, bylo v areálu ostravské věznice popraveno devět osob.
3-4. Pamětní pohlednice, které vytiskla „Slezská Grafia“ v Opavě, byly vydány ve pro-
spěch postavení Kotkova pomníku nákladem výboru Kotkova fondu a v distribuční síti 
obíhaly nejméně do roku 1924.
5. Reprezentační styl téměř kasárenského typu architektury emotivně vystihuje tato 
černobílá pohlednice z roku 1933, vydaná pod názvem „Mor. Ostrava - Krajský soud /
Mähr. Ostrau - Kreisgericht/ nakladatele J. Kudláčka. Pohlednice prošla poštou 18. 10. 
1943 a adresátovi byla doručena i s varujícím instruktážním razítkem „Während und 
nach Luftangriffen ist das Telephonieren zu vermeiden! Při náletu a po něm nepouží-
vejte telefonu!“ Jak je patrné z dnešního pohledu na fasádu z režného zdiva, od vzniku 
justičního paláce se mnoho nezměnilo a tak pro náročnějšího obdivovatele výtvarného 
umění jsou zde k vidění jen dvě alegorické sochy z roku 1929 od sochaře Ladislava Be-
neše pojmenované Právo a Spravedlnost.
Nově zbudovaná vyhlídková terasa nad řekou před vchodem do soudní budovy láká 
kolemjdoucí k odpočinku, málokdo si však uvědomuje, že se nachází na pamětihodném 
místě. Právě zde, před ostravským Krajským soudem, došlo 7. září 1938 v dopoledních 
hodinách k incidentu, který měl závažný politický následek - přerušení rozhovorů henleinovců s vládou ČSR a německo - československé napětí se na 
mezinárodní scéně vyhrotilo. Když se o ostravském incidentu vzájemně informovali francouzský ministr Bonnet a šéf britského Foreign Office Halifax, 
za pár hodin věděly a psaly o incidentu všechny světové agentury. Hlavní příčinou ostravských zářijových nepokojů roku 1938 bylo zajištění henleinovců 
z pohraniční Vidnavy /Weidenau/, kteří si v ostravské věznici odpykávali tresty za nelegální pašování zbraní. Místní četnická hlídka tam totiž již 12. srp-

na 1938 odhalila nebezpečný náklad, který ve voze pod obilím vezl jistý Langer. Jed-
nalo se o arzenál zbraní, ve kterém bylo čtyřicet armádních pistolí s padesáti náboji 
na každou zbraň. Při zatýkání Langrův společník Kluger sice utekl a přešel blízkou 
státní hranici, ale dalším, kteří v pohraničí zakládali tajná skladiště zbraní, se to už 
nepodařilo. Došlo k zatýkání, což nebylo ve Vidnavě nijak snadné, uvědomíme-li si, 
že ve městě o 2 286 obyvatelích tvořili většinu Němci, kteří počtem 2 059 představova-
li drtivou většinu obyvatelstva. Přesto v síti bezpečnostních složek uvízlo dvaaosmde-
sát sudetských Němců, kteří byli koncem srpna 1938 dopraveni k ostravskému soudu. 
Na jejich podporu s požadavkem propuštění pak uspořádali němečtí soukmenovci 
z Ostravy 7. září 1938 před Krajským soudem demonstraci. Legální zákrok policie 
využili henleinovci k rozpoutání pokřiku o teroru české policie a údajných útocích 
na pokojné německé občany. Pod záminkou tohoto incidentu bylo přerušeno jednání 
zástupců SdP s naší vládou a henleinovci si tak otevřeli cestu k uplatnění účinnější 
taktiky - rozpoutání puče, který se stal signálem k zásahu vojenských sil Německa na 
ochranu sudetských Němců.
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Zajímavé stavby na břehu Ostravice - Justiční palác

Dle dobových textových zdrojů, osobních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

4. 3. 

2. 

5. 



Večer slavných pěveckých a smyčcových duet
Cyklus komorních koncertů 2017, ko-
naných ve slezskoostravské radnici za 
podpory statutárního města Ostravy, 
pokračuje 23. května koncertem soubo-
rů ANSemble duettino a B&D strings.

ANSemble Duettino je mladý komorní 
soubor, který vznikl v  roce 2015. Tři velká 
písmena v  názvu odkazují ke křestním jmé-
nům jeho členů, Alexandru Starému, Nicole 
Proksch a Simoně Mrázové. Název Duettino 
zase naznačuje, že se interpreti věnují vokál-
ním duetům za doprovodu klavíru. Obě so-
pranistky, Nicola Proksch i Simona Mrázová, 
se díky své přirozené barvě hlasů a částečně 
i  díky společným školením ve třídě Elišky 
Pappové, ideálně pěvecky doplňují. Ve hře 
Alexandra Starého, který sopranistky dopro-

vodí na klavír, se snoubí výrazný 
talent sólisty a  bohatá zkušenost 
s písňovým doprovodem.
V programu koncertu dále zahraje 
duo B&D strings ve složení Judita 
Šprochová, která zahraje na violon-
cello a  Alžběta Falcníková, která 
zahraje na housle.
V  programu uslyšíme např. Duo 
pro housle a  violoncello Bohusla-
va Martinů a  Moravské dvojzpěvy 
Antonína Dvořáka.
Koncert si můžete poslechnout 
v  obřadní síni slezskoostravské 
radnice 23. 5. 2017 v 19 hodin. Vstupenky za 
100 Kč si můžete zakoupit od 9. května 2017 
ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 

10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka od 
11:30 do 12:30). Dotazy vám rádi zodpovíme 
na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.

Ivo Hrachovec ve Slezskoostravské galerii
Sólista opery Národ-
ního divadla v Praze 
Ivo Hrachovec před-
stavil 23. března ve 

Slezskoostravské galerii nové CD na-
zvané Večerní když zvony znějí. Kmot-
rem CD a průvodcem večera se stal Al-
fred Strejček.
„Jsem rodákem z Nového Jičína, v Ostravě jsem 
studoval Janáčkovu konzervatoř i  Ostravskou 
univerzitu. Ve velké síni slezskoostravské rad-
nice jsem několikrát v  minulosti koncertoval, 
napadlo mne, že se podívám i do galerie, kde se 
mi moc líbí,“ vysvětloval Hrachovec, proč si vy-
bral pro prezentaci svého nejnovějšího projektu 
právě Slezskoostravskou galerii. Hrachovec pat-
ří v současné době k nejuznávanějším operním 
pěvcům v zemi, jeho nové CD obsahuje duchov-

ní písně a spirituály. Během večera Hrachovec 
několik písní za doprovodu klavíristky Ireny 
Szurmanové také zazpíval. CD produkovala TV 
Nova, večer ve Slezskoostravské galerii se konal 
s přispěním statutárního města Ostravy.

/jk/

Festival v ulicích 
letos i na Slezskoostravském hradě
Festival v ulicích, který od roku 2011 oži-
vuje centrum Ostravy hudbou, divadlem, 
workshopy, stánky a  programem pro 
rodiny, proběhne letos už na začátku 
prázdnin - v pátek 30. června a v sobotu 
1. července.

Nově se letos festival vedle tradičních míst jako 
Černá louka, Masarykovo náměstí, nábřeží 
Ostravice a přilehlých ulic rozšíří i na Slezsko-
ostravský hrad. Vstup bude tradičně zdarma.

„Festival jsme posunuli na konec školního roku 
a  začátek července, aby si jej Ostraváci mohli 
užít, ještě než odjedou na dovolené. Navíc to 
termínově vyšlo na víkend, což je ideální,“ vy-
světluje ředitelka Festivalu v ulicích Petra Hra-
dilová.
Z hudebního programu je již v tuto chvíli potvr-
zena řada zajímavých domácích i zahraničních 
jmen: například Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers, Lenny, Xavier Baumaxa, The Weight 
z Rakouska, Flo z Itálie, Thom Artway, Emma 
Smetana, Malalata či Prago Union.

„K  největším zahraničním tahákům budou be-
zesporu patřit bruselští Kel Assouf, kteří mícha-
jí těžký rockový zvuk – připomínající například 
Led Zeppelin – s africkými trance rytmy,“ míní 
Petra Hradilová.
Návštěvníci se budou moci na Festivalu v  uli-
cích opět těšit na bohatý doprovodný program: 
divadla, workshopy, hry, geocaching, sport, 
stánky nebo aktivity pro rodiny s dětmi.

/red/
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Kultura

KVĚTNOVÝ KONCERT. ANSemble Duettino. Foto/ archiv

V ULICÍCH. Na festivalu letos vystoupí i Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers. Foto/ archiv

SLAVNOSTNÍ VEČER. Galerií zněla duchovní hudba. 
Foto/ Jan Král

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Po stopách starých slov. Znáš, víš? Květen 
během půjčování.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klubu 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče.
Zmrzlinoví panáčci, výtvarná dílna, pondělí 
29. května od 15 do16.30 hod.
Žabí princ, akcí se připojujeme k Týdnu 
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. 
Vyrábíme papírové žabí prince, čteme žabí 
příběhy, 22. - 26. května od 14 do 16 hod.
Koláž ZŠ Bohumínská, výstava obrázků žáků 
1. třídy, květen během půjčování.
Vrah zvoní dvakrát, nabídka knih, květen 
během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Rámeček, výtvarná dílna, úterý 16.5. během 
půjčování.
Bláznivý mozkokvíz, zábavný test pro děti, 
květen během půjčování.
Žížaly, hrajeme stolní hry, květen během 
půjčování.
Příběhy, výstavka knih pro děti, květen během 
půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Multikulturalita, tematická výstava.
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz
Jak do roku 2050? Soutěžní test pro děti.
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert
Samá ruka, samá noha, pohybová aktivita pro 
děti - Twister, květen během půjčování.
Jarní gumičkování, výtvarná dílna, tvoříme 
z gumiček jarní motivy, každý čtvrtek od 13 do 
15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj. Květen během půjčování.
Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, 
lepení modelů, vystřihovánky, květen během 
půjčování.
Část akcí probíhá v rámci projektu 
KNIHOBRANÍ finančně podpořeném SMO, 
městským obvodem Slezská Ostrava.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny



Opravy interiéru 
radnice
Necelá dva měsíce trvala specializované re-
staurátorské firmě oprava madel schodiš-
ťového zábradlí v  budově slezskoostravské 
radnice. Ze zábradlí byly odstraněny původ-
ní nátěry až na pevný podklad a bylo znovu 
natřeno malířskou technikou. Restaurátor-
ské práce probíhaly za dohledu památkářů. 
Vzhled madel nyní odpovídá vzhledu sloupů 
ve schodišťovém prostoru přesně podle sta-
noviska památkového ústavu. Budova slez-
skoostravské radnice byla postavena v letech 
1911 a 1913 a je památkově chráněna.

/red/

Vítání dětí Slezské Ostravy
Dvě desítky nejmenších občanů Slez-
ské Ostravy byly slavnostně přivítány 
v sobotu 25. března v obřadní síní slez-
skoostravské radnice. Jednalo se o děti, 
které se narodily mezi měsíci říjnem 
a prosincem 2016.

Slavnostní obřad provedla Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová, popřála novým občánkům 
Slezské hodně štěstí a zdraví, jejich rodičům 
pak pevné nervy při výchově. Během soboty 
se uskutečnily hned dva slavnostní obřady, 

které zpestřily svým 
vystoupením děti z  MŠ 
Bohumínská.
Rodiče dětí se zapsali do 
kroniky městského ob-
vodu, s dětmi jim zatím 
vypomohly studentky 
Střední zdravotní školy 
v  Ostravě v  sesterských 
uniformách. Rodiče byli 
také obdarováni drob-
nými dárky pro své děti. 
V  taškách s  logem Slez-
ské Ostravy našli napří-
klad bryndáček, pamět-
ní knížku nebo hračku 
z chráněných dílen. Tyto dárky tradičně rodi-
čům věnuje městský obvod.
Příští vítání dětí se ve slezskoostravské radni-
ci uskuteční 20. května, přivítány budou děti 
narozené v prvních třech měsících roku 2017. 

Rodičům přijde poštovní obsílka s pozváním 
během měsíce dubna, potvrdit účast mohou 
na matrice obvodu do 11. května.

/red/

BK Hladnov Ostrava, z.s. se představuje
Basketbalový klub BK Hladnov Ostrava 
zajišťuje zájmovou pohybovou činnost 
chlapců od šesti do devatenácti let za-
měřenou na basketbal. Dále pak naši 
odchovanci pokračují v družstvu mužů, 
kteří hrají II. nejvyšší ligu.

Náš klub v minulosti hrával všechny nejvyšší 
celostátní žákovské a  dorostenecké soutěže. 
V  letošní sezóně bude opět bojovat o  účast 
v  těchto soutěžích. Přestože náš klub pracu-
je čistě na amatérské bázi, dokázal v  těchto 
soutěžích konkurovat a  konkuruje klubům 
ze sportovních center mládeže. Někteří naši 
odchovanci se dostali do reprezentačních 
mládežnických výběrů a vychovali pět hráčů, 
kteří nastoupili do nejvyšší basketbalové sou-
těže mužů a  jeden z nich působí i v nejvyšší 
belgické lize. Dva 
z  nich dnes aktiv-
ně hrají v  nejvyšší 
NBL - Petr Bohačík 
v  BK NH Ostrava 
a  Jaromír Bohačík 
v USK Praha. V roce 
2016 se naši hráči 
Petr Blahoš a  Ma-
touš Brůna zúčast-
nili reprezentační-
ho srazu kategorie 
U15. V  minulosti 
se náš odchovanec 
Jan Stehlík zúčast-
nil mistrovství svě-
ta v  Moskvě v  dis-

ciplíně 3x3 kde obsadil 6. místo. Na základě 
toho byl představen náš klub i v České televizi 
v pořadu ČT sport „Žijme sportem!“
Náš klub úzce spolupracuje s  gymnáziem 
Hladnov kde má i  své sídlo a  kde v  nadchá-
zejícím školním roce po dlouhodobé přípra-
vě otevíráme třídu s podporou sportu. Vedle 
sportovního gymnázia v  Ostravě-Zábřehu 
bude i gymnázium Hladnov od příštího škol-
ního roku nabízet kvalitní studium pro spor-
tovce. Studium je určeno nejen pro basket-
balisty s vazbou na náš klub ale i pro ostatní 
sporty, ve kterých jsou sportovci registrovaní. 
Veškeré informace o klubu můžete najít na in-
ternetových stránkách www.tjhladnov.cz

Michal Raška, manažer a organizační 
pracovník BK Hladnov Ostrava, z.s.
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BASKETBALISTÉ Z HLADNOVA. Klub úspěšných sportovců. Foto/ archiv

VÍTÁNÍ. Slavnostní obřad se uskutečnil v sobotu 25. března. Foto/ Jan Král

OPRAVENO. Madla zábradlí před opravou a po ní. Foto/ JK

Krátce
Akce Ostrava se baví se uskuteční 26. května 
v Kulturním domě Michálkovice. Začíná v 16 hodin 
exhibicí stolního tenisu Ivan Karabec – Marek 
Čihák, pokračuje vystoupením skupin a interpretů 
Maxíci, Míša Růžičková a Michal David Revival.

Dětský den a Memoriál V. Činčaly
Na hřišti TJ Sokol Koblov se v sobotu 10. června koná V. ročník Memoriálu Vác-
lava Činčaly, ve kterém se utkají žákovská fotbalová mužstva z Ostravska.

Odpoledne bude akce pokračovat Dětským dnem. Na děti čekají rozmanité 
atrakce, na všechny pak bohaté občerstvení a dobrá zábava.



Pokračování projektu 
regenerace sídliště Muglinov
V  letošním roce bude pokračovat 
realizace 4. etapy projektu regenerace 
sídliště v  Muglinově. Předmětem bude 
komplexní rekonstrukce stávajících 
a  doplnění nových místních komunika-
cí, chodníků a parkovacích míst. V rámci 
řešeného území dojde rovněž k  rekon-
strukci veřejného osvětlení, vysázení 
nových stromů a  umístění nových lavi-
ček a odpadkových košů.

Projekt bude spolufinancován z  dotačního 
programu „Regenerace sídlišť“  Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 4 mil Kč při celko-
vých nákladech projektu cca 8,5 mil Kč. Hlav-
ní stavební práce budou zahájeny v  5/2017

a budou ukončeny v předpokládaném termí-
nu do konce 7/2017. V této souvislosti dojde 
při provádění stavební činnosti k  uzavření 
příjezdu osobních vozidel z ul. Švédské k by-
tovým domům č.p.  646, 652, 664, 666, 668 
vč. zákazu parkování  před těmito bytovými 
domy. V  závěrečné fázi výstavby v  7/2017 
dojde při provádění rekonstrukce vozovky 
k uzavření ul. Švédské.
Omlouváme se všem občanům za způsobené 
omezení parkovacích míst a  dopravní kom-
plikace po dobu výstavby.

Odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

Informace k projektu: Ing. Dalibor Krist, 
manažer projektu, tel.: 720 735 373.

Poděkování maminkám
Dne 15. března 
převzali pracovníci 
Azylového domu 
pro rodiny s  dět-
mi Na Liščině 2, 
Ostrava – Hrušov, 
sponzorský dar ve 
formě dětského 
oblečení a  botiček 

včetně potravin a hraček od Klubu maminek 
z obce Píšť, které se v prosinci loňského roku 
společně s dalšími spolky zúčastnily sbírky na 
podporu Azylového domu v  Ostravě – Hru-
šově a rozhodly se věnovat oděvy a hračky po 
svých dětech a předat je dál těm, kteří se ocitli 
v nouzi.
Oblečení bylo nabídnuto maminkám z azylo-
vého domu a  vstupních bytů v  rámci burzy, 
která proběhla koncem měsíce března.

Tímto způsobem bychom chtěli velice podě-
kovat Klubu maminek s dětmi Píšť, z.s. a dal-
ším spolkům, které se sbírky účastnily.

Mgr. Kateřina Krenželoková, 
zaměstnanec pověřený vedením 

azylového domu
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1.5. Zahájení veteránské sezóny, 
Slezskoostravský hrad

1.5. MAY-DAY, ZOO Ostrava
6.5. Porta 2017, 

Slezskoostravský hrad
6.5. SK Rapid Muglinov - TJ Jiskra 

Hrušov, městský přebor, 
od 16.30 hod.

6.5. TJ Sokol Koblov - SK Slavie 
Třebovice, městský přebor, 
od 16.30 hod.

7.5. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice

8.5. Očima generací, výstava Evy 
Nytrové, Slezskoostravský hrad

13.5. - 14.5. Hradní slavnosti, 
Slezskoostravský hrad

13.5. TJ Heřmanice Slezská - 
SK Dětmarovice, krajský přebor, 
od 16. 30 hod.

13.5. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol 
Pustkovec, městský přebor, 
od 16.30 hod.

14.5. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice

20.5. – 21.5. Odkaz starých mistrů, 
Slezskoostravský hrad

20.5. Den pro binturongy, 
ZOO Ostrava

20.5. Malé sousedské slavnosti, 
vnitroblok sídliště Muglinov, 
9.30 - 12 hod.

20.5. SK Rapid Muglinov - SK Slavie 
Třebovice, městský přebor, 
od 17 hod.

20.5. TJ Sokol Koblov - TJ Slavoj 
Rychvald, městský přebor, 
od 17 hod.

21.5. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice

27.5. Den Slezské, Slezskoostravský 
hrad, 9 - 21 hodin

27.5. Malé sousedské slavnosti, 
TJ Kunčičky, Polní osada, 
9.30 - 12 hod.

27.5. TJ Heřmanice Slezská – 
FK Bospor Bohumín, krajský 
přebor, od 17 hod.

27.5. TJ Jiskra Hrušov – 
TJ Klimkovice, městský přebor, 
od 17 hod.

27.5. SK Rapid Muglinov - TJ Slavoj 
Rychvald, městský přebor, 
od 17 hod.

27.5. TJ Sokol Koblov – 
FK SK Polanka B, městský 
přebor, od 17 hod.

28.5. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice

31.5. TJ Jiskra Hrušov – SK Slavie 
Třebovice, městský přebor, 
od 17 hodin

31.5. SK Rapid Muglinov - 
FK SK Polanka B, městský 
přebor, od 17 hodin

2.6. Letní kino pro děti, 
ZŠ Bohumínská ve dvoře, 
od 18. hod.

Slezská žije

Narodil se vzácný lemur Sclaterův
Po velké výměně chovných párů vzácného lemu-
ra Sclaterova v rámci nevelké evropské populace 

se po dlouhých osmi letech v ostravské zoologic-
ké zahradě narodilo mládě. Tento druh lemura je 
jedním z nejohroženějších primátů světa. Je vel-
mi vzácný nejen ve volné přírodě, ale i v  zoolo-
gických zahradách. Každé narozené mládě je tak 
velkou nadějí na záchranu modrookého primáta 
před úplným vymizením z planety.
Matkou mláděte je jednadvacetiletá samice. Mlá-
dě přišlo na svět 24. března. Ve vrhu byla mláďata 
dvě, ale druhé hned třetí den po porodu uhynulo. 
Přeživší mládě zatím prosperuje a jeho matka se 
o něj vzorně stará. Návštěvníci ostravské zoo mají 
možnost vidět lemuří rodinu v pavilonu primátů.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO

Lemur Sclaterův. Foto/ Pavel Vlček
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3.6.2017 SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD od 12:00 hod.

Předprodej
vstupenek:

a další

ALICE
& DAN BÁRTA

www.sorfest.cz
10. ročník

Za fi nanční podpory:

a další

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

■ Psí salon - stříhání, koupání, úprava psů i  koček. I  velkých, 
venkovních psů. Maso od 25,-Kč. Objednání tel: 732 956 743

Inzerce

Přijďte si zasportovat na

na ul. Antošovická v Ostravě-Koblově 

MULTIFUNKČNÍ 
A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
v městském obvodě Slezská Ostrava

V případě zájmu o užívání 
multifunkčního hřiště volejte správce:

tel. 725 500 682
Vlastník i provozovatel hřiště: 
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava,
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava

pondělí – pátek

sobota, neděle 
a svátky
v období

od 1. 7. do 31. 8.

 9.00 – 12.00 hod.*
 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 20.00 hod.

Provozní doba multifunkčního hřiště 
pro veřejnost je stanovena na období od 1. dubna 
do 30. listopadu dle klimatických podmínek takto:

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.
*Po předchozí domluvě se správcem hřiště.

Provozní doba dětského hřiště 
pro veřejnost je stanovena na období od 1. dubna 
do 30. listopadu dle klimatických podmínek takto:

pondělí – neděle 
včetně svátků  9.00 – 20.00 hod.

Vážení spoluobčané,
Rada městského obvodu Slezská Ostrava projednala dodatek k návštěvnímu 
řádu Multifunkčního hřiště na ul. Antošovická Ostrava-Koblov, kterým schvá-
lila jeho bezplatné užívání od 1. 4. 2017 v návaznosti na příspěvek statutárního 
města Ostravy na správce hřiště, o který městský obvod žádal.
Součástí areálu okolo multifunkčního hřiště je také nové „Dětské hřiště Kob-
lov“, které mohou maminky s dětmi využívat denně od 9 do 20 hodin.

Darujte krev se Slezskou Ostravou
Městský obvod Slezská Ostrava chystá mimořádnou akci. Hromad-
ný odběr krve občanů obvodu, kteří se do 15. května přihlásí na rad-
nici. Krev lze darovat v  Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava
30. května v dopoledních hodinách.
Co musí udělat občan, který se chce hromadného odběru krve zúčast-
nit? Postup je jednoduchý. Stačí zavolat na sekretariát radnice paní
Kateřině Svobodové na číslo 599 410 006, nebo se zaregistrovat pomocí 
e-mailu: ksvobodova@slezska.cz.
Bližší informace na www.slezska.cz

Jak dát krev se Slezskou Ostravou
Kdy: úterý 30. května 8 – 13 hodin
Kde: Krevní centrum, Fakultní nemocnice
 Ostrava-Poruba
Přihlášky: do 15. května
Kde: e-mail: ksvobodova@slezska.cz
 tel.: 599 410 006
Doba odběru: maximálně 100 minut

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert

23. května 2017 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Večer slavných pěveckých 
a smyčcových duet

B &D strings A N Semble duettino


