
Petr Kobliha
TJ Jiskra Hrušov a jejích dlouhých 65 let

Přijďte 24. června na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice
Soutěž netradičních plavidel i velkolepá laserová show

V  sobotu 24. června ožijí už potřetí oba 
břehy řeky Ostravice rozmarnými slav-
nostmi. Soutěže ve sjezdu netradičních 
plavidel, půjčovny loděk, říční přívozy, hry 
a  soutěže pro děti i  dospělé, koncerty, 
divadla  a k  tomu spousta dobrého jídla 
a pití, to je stručný nástin populární akce, 
kterou by si neměl nechat ujít žádný Ost-
ravák.

Hlavní hudební stage a  většina 
atrakcí budou umístěny na slez-
skoostravském břehu řeky Ostra-
vice v úseku od loděnice po most 
Miloše Sýkory. Celé slavnosti 
začnou ve dvě hodiny odpoled-
ne a na 15.00 už bude nachystán 
start soutěže sjezdu netradičních 
plavidel. Do soutěže se může při-
hlásit každý, kdo má trochu fan-
tazie a  postaví si vlastní plavidlo, 
ať už půjde o  necky, létající kolo 
nebo vor. Kreativitě se meze ne-

kladou. Nejlepší plavidlo a posádka může vy-
hrát v soutěži až 15 000 korun.
Kromě vodních soutěží bude na obou březích 
spousta různých atrakcí, těšit se tak můžete 
třeba na výstavy, workshop parkouru nebo 
třeba lezení po nábřežních zdech. Chybět 
zde nebudou ani soutěže na mokré kládě 
a  především pak velkolepá laserová a  video 

show promítaná na vodní stěnu pod mostem
Miloše Sýkory. Právě touto show, která bude 
inspirována 750. výročím Ostravy, celé říční 
slavnosti vyvrcholí.
Světelná show začne ve 22.00 hodin. Akci po-
řádá Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava ve spolupráci s  městskými obvody 
Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz 
a statutárního města Ostravy.

Centrum kultury a vzdělávání
Moravská Ostrava

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Červen 2017

Zajímavé osobnosti Slezské

Již 28 let je Petr Kobliha předsedou TJ 
Jiskra Hrušov, sportovního klubu, který 
pamatuje i mnohem lepší časy. Fotbalo-
vý tým Jiskry ovšem stále dýchá, občas 
poráží soupeře rozdílem třídy a v červnu 
oslaví v  areálu jednoty 65. narozeniny. 
Zváni jsou všichni.

Pane Kobliho, zastihl jsem vás v okamžiku, 
kdy se chystáte oslavit 65. výročí založení 
Jiskry Hrušov. Jak budou oslavy vypadat?
Náš klub byl založen pracovníky Hrušovských 
chemických závodů 1. července 1952. Výročí 
budeme slavit v sobotu 17. června v areálu TJ 
Jiskra Hrušov na ulici V  Koutech. Program 
pro děti začne už v 10 hodin dopoledne nej-
různějšími soutěžemi a atrakcemi. Ve 14 ho-
din se uskuteční představení bývalých a sou-
časných hráčů klubu, přátelské utkání genera-
cí začne v 15 hodin. Po utkání následuje volná 
zábava. Vstup je zdarma a pozvání platí pro 
všechny občany nejen Slezské Ostravy.
Vzpomenete si ještě vůbec, kdy jste do Jis-
kry Hrušov přišel?
V roce 1972 jsem zde začal působit jako tre-
nér mládeže. Fotbal jsem hrával ještě za kon-
kurenční Stachanov Hrušov, ale kvůli problé-
mům s kolenem jsem musel s aktivním fotba-
lem skončit. Jsem sice hrušovským rodákem, 
ale už 42 let bydlím v Porubě a do areálu Jis-
kry celá ta léta dojíždím.

Jiskra Hrušov sice 
slaví úctyhodné 
výročí, její areál, 
vyjádřeno hod-
ně diplomaticky, 
není zrovna v nej-
lepší kondici…
To je pravda. Zlo-
ději nám ukradli, 
co se dalo. Co bylo 
z  kovu, je pryč. 
Dřevěná tribuna 
lehla celá, roze-
brali si ji patrně 
na topení. Není 
v našich silách hlí-
dat areál 24 hodin 
denně. Když jsem 
tady před lety začínal, připomínal pohádku. 
Okolo rostly stromy, areál byl oplocen vyso-
kým dřevěným plotem…Po roce 1989, kdy 
skončily Moravské chemické závody, kterých 
byla naše jednota součástí, začal areál chátrat. 
A  to zde dříve působil také oddíl volejbalu 
žen, své místo zde našli i  jachtaři, kteří měli 
své lodě na řece Odře.
Lze říci, kdy místní fotbalisté slavili největší 
úspěchy?
To bylo v  80. letech, kdy jsme tři roky hráli 
dokonce krajský přebor. Později jsme spad-
li do 1. A  třídy, posledních pět let hrajeme 
městský přebor. To znamená, že do Koblova 

a do Muglinova chodíme na zápasy pěšky, do 
Michálkovic dojedeme trolejbusem… Letos 
jsem moc spokojený s výsledky. Momentálně 
se pohybujeme na 4. místě tabulky. Výsledky 
jsou velmi dobré. Vyhráli jsme také Zimní po-
hár Lokomotivy Ostrava a  přivezli si krásný 
pohár pro vítěze. V  poslední době jsme po-
razili venku Vřesinu 8:0, doma s Rychvaldem 
jsme vyhráli 5:0, Polanku jsme porazili 6:1, 
v Koblově jsme remízovali 0:0, v Hošťálkovi-
cích 4:4.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

PETR KOBLIHA. Od roku 1972 činovníkem TJ Jiskra Hrušov. Foto/ Jan Král

let oslaví
TJ Jiskra Hrušov

více na str. 1 a 665

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 22. června 2017
od 9:00 hodin v  KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.



Ostravo, chceme tady žít! Rajnochova v Kunčičkách
Velkou vlnu nevole vyvolal mezi ob-
čany v  ulici Rajnochova a  nejbližším 
okolí v  Ostravě Kunčičkách informace 
o územní studii z útvaru hlavního archi-
tekta, podle které by měla v  jejich bez-
prostředním okolí vzniknout zóna pro 
lehký průmysl s  obrovskými výrobními 
halami.

„Nastalo zděšení. V  minulých letech se po-
zemky mezi Rajnochovou ulicí a  řekou Os-
travicí rekultivovaly, vysázeno na nich bylo 
tisíce stromků a teď má jít všechno pryč? Jako 
by někdo zapomněl, že v Kunčičkách ještě žijí 

lidé,“ říká Taťána Hornová, ředitelka Klubu 
Pěstoun SDO Brontosauři, která na Rajno-
chově ulici bydlí a v místním Středisku Dvo-
reček rozvíjí své aktivity určené dětem. Dvě 
desítky občanů z  Rajnochovy ulice založily 
v uplynulých týdnech sdružení Ostravo, chce-
me tady žít!, a proti záměru přeměnit dnes ze-
lené pozemky za velké průmyslové haly začaly 
soustavně protestovat. Pozemky patří společ-
nosti ASENTAL LAND, s.r.o.
„Do oblasti Kunčiček nyní přicházejí nové 
rodiny s  dětmi, pro všechny je studie nepři-
jatelná. Kdysi zde byly kalové rybníky Dolu 

Jeremenko, ty už díky 
rekultivaci zmizely, ko-
nečně máme přístup 
k  řece a  zeleň,“ uvádí 
Hornová.
Spolu s  lidmi z  nového 
sdružení začala Taťá-
na Hornová intenzivně 
jednat s  Útvarem hlav-
ního architekta a  také 
s  vedením městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
Jednání s  úřady zatím 
hodnotí kladně. „Ze 
schůzky s vedením Slez-
ské Ostravy jsme odchá-
zeli s velmi dobrým po-

citem. Slíbili nám podporu,“ těší Hornovou.
Podle ní by mezi všemi zúčastněnými měla 
začít debata formou „kulatého stolu“. „Okolí 
Rajnochovy ulice by mělo zůstat zónou pro 
bydlení a také podnikání, jsme připraveni na 
kompromisy, rozhodně ale odmítáme všech-
ny velké haly a  velké průmyslové zóny,“ shr-
nuje Hornová názory místních obyvatel.
Středisko Dvoreček na Rajnochově ulici, kde 
působí Klub Pěstoun, nyní prochází zásadní 
rekonstrukcí. „Chceme tady dělat ekologic-
kou výchovu pro školní děti. Pořídíme krávy, 
ovce i kozy, aby městské děti vůbec věděly, jak 
taková zvířata vypadají,“ plánuje Hornová, jak 
proměnit zdejší území, kde již nyní probíhají 
dětské tábory spojené s výuku jízdy na koni.

Stanovisko městského obvodu
Slezská Ostrava:
Samozřejmě zcela chápeme oprávněné obavy 
občanů, jak bude v budoucnosti vypadat oko-
lí jejich domovů a hodláme jejich aktivity ve-
doucí k zachování zeleně, životního prostředí 
a  charakteru lokality s  rodinným bydlením 
plně podpořit. Myslíme si, že případné vybu-
dování lehké průmyslové zóny v této oblasti je 
krokem zpět na úkor obyvatel.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

Nový kulturní dům v Muglinově
Vážení občané, 
během příštích 
měsíců vyroste 
v Muglinově nový 
kulturní dům. Sta-
vět se bude v  uli-
ci Na Druhém na 
místě stávajícího 
kulturního domu, 
který čeká demo-
lice.

Našemu obvodu s více než 20 tisíci obyvateli 
(jako jedinému z velkých obvodů města) dů-
stojný kulturní dům chybí a jsem přesvědčena, 
že Slezská Ostrava si 
takovou stavbu za-
slouží. Starý kultur-
ní dům v Muglinově 
už dávno nevyho-
vuje svou kapacitou, 
jakákoli jeho rekon-
strukce, kterou jsme 
původně plánovali, 
je nemožná. Dům 
byl postaven dokon-
ce částečně v  Akci 
Z, z  materiálů, kte-
ré již neodpovídají 
současným normám. 
Demolice je jedno-
značně nejefektiv-
nější řešení. 

Stavební úřad by nám rekonstrukci domu ani 
nepovolil. Demolice i  stavba nového domu 
bude stát zhruba 30 až 40 milionů korun. Jde 
o  zlomek částky ve srovnání s  tím, kolik vy-
nakládají na své kulturní domy jiné obvody. 
S fi nancováním nám rozhodující částkou po-
může město Ostrava.
V novém domě vznikne velký sál s kapacitou 
pro cca 300 lidí, a také sál menší, komornější. 
Konat se zde budou nejrůznější společenská 
setkání, akce pro děti, seniory, koncerty…
Upravit chceme i  okolí kulturního domu. 
Požádáme město Ostravu o  součinnost při 
vykoupení pozemků naproti přes silnici. Za-
tím nevyužitá plocha má v budoucnu sloužit 

jako místo pro stánky s občerstvením, dětské 
atrakce, v  případě nutnosti i  jako parkovací 
plocha, aby parkující hosté se svými auty ne-
obtěžovali rezidenty bydlící v okolí.
Muglinovským děkuji za pochopení nepří-
jemností, které demolice a  stavba vyvolají. 
Mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby práce 
proběhly rychle. Věřím, že se občanům Slez-
ské Ostravy bude náš nový kulturní dům lí-
bit a že si ho budou moci přijít prohlédnout 
kompletně hotový již v příštím roce.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka
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RAJNOCHOVA. Taťána Hornová na zelených pozemcích,
které vyvolávají pozornost. Foto/ Jan Král

Pohled západ

Pohled jih

Nový kulturní dům v Muglinově
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Slezská Ostrava vzdala hold válečným veteránům
Slavnostní akt u příležitosti 72. výročí osvobození Ostravy se 
konal v sobotu 29. dubna u památníku 1. československé tan-
kové brigády ve Slezské Ostravě.

Během aktu poděkovala starostka obvodu MVDr. Barbora Jelonková ve-
teránům 2. světové války za jejich statečnost, když s nasazením svých ži-
votů osvobodili zemi od nacismu. Vzpomenula rovněž na dva legendární 
tankisty, Bedřicha Opočenského a Karla Šeráka, kteří se v minulosti pra-
videlně vzpomínkové akce u památníku ve Slezské Ostravě účastnili. Ani 
jeden z nich se již letošních oslav nedožil.
O  den dříve, v  pátek 28. dubna, položila starostka Barbora Jelonková 
spolu s místostarostou Mariem Lyčkou květiny a věnce na pietní místa 
ve Slezské Ostravě. Tato pietní místa se nacházejí na ulicích Na Druhém 
v Muglinově, Koněvova v Heřmanicích, Škrobálkova v Kunčičkách, Jese-
ninova v Kunčicích, na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava a na budově 
slezskoostravské radnice, kde má pamětní desku radista Ivan Ahepjuk, 
který padl při osvobozovacích bojích 30. dubna 1945. 
V neděli 30. dubna se konal pietní akt u Památníku Rudé armády v Ko-
menského sadech v Moravské Ostravě. Za městský obvod Slezská Ostrava 

zde položili věnec starostka MVDr. Barbora Jelonková, místostarosta 
Ing. Roman Goryczka a místostarostka Ing. Ivona Vaňková.

/red/

Koblov má své webové stránky
Koblov. Obec - vesnice, která letos 
v  dubnu oslavila své výročí 640 let od 
první zmínky. Vesnice, která má svou 
pohnutou, nelehkou historii, svůj zvlášt-
ní příběh, který do současné doby snad 
ani nezapadá.

Je to místo pod kopcem Landekem, který je stá-
le více připisován spíše Petřkovicím než Koblovu. 
Známá je především landecká Venuše a hornické 
muzeum, ale už méně jsou v  povědomí lidí za-
psány překrásné landecké pověsti, spojené s  jeho 
novější historií. O nálezu meče v řece Odře nebo 
o  nálezu hraček na kopci Landeku, především 
hračky bezhlavého koníka s  rytířem v  sedle, se 
téměř nic neví. Koblov je rovněž místo, na němž 
se rozkládají koblovská jezera, která jsou častokrát 
mylně připisována obci Antošovicím. Kolikrát se 

zdá, jako kdyby Koblov vlastně ani neexistoval, 
jako kdyby byl tak nějak opomíjen, a to nejen his-
toricky, ale také v současné době. Doslechla jsem 
se, že vlastně nemá ani nijak významné osobnosti 
(jako třeba Antošovice), a vůbec, mají ti koblovští 
vůbec nějaký důvod být nějak zajímaví?
Ano, mají. Nejen svou pozoruhodnou historií, ale 
také těmi osobnostmi, kterých není málo, jak by 
se mnohému nezasvěcenému zdálo. A  to nejen 
na poli sportovním, ale také kulturním, medicín-
ském, vědeckém, učitelském. Ale žijeme tak ně-
jak v  „utajení“. A  není divu, v  posledních letech 
Koblov ztratil svou soudržnost, přistěhovala se 
sem spousta nových lidí, navzájem se neznáme. 
Nekonají se zde již společné akce, a když už, tak 
akce některých spolků se nekonají ve vzájemné 
spolupráci. Neznáme se. Koblov nemá žádné spo-

lečné centrum, nemáme se vlastně ani kde scházet. 
Není to v dnešní době nic zvláštního a netypické-
ho, tak nějak už i v menších obcích žijeme všichni 
jako v těch pověstných panelákových bytech, tedy 
izolovaně a inkognito, každý se starajíce tak akorát 
sám o sebe a o své rodiny. 
I  proto jsem přišla s  nápadem vytvořit webové 
stránky Koblova tak, jak to mívají některé samo-
statné obce.  Budu ráda, když se ke mně všichni, 
kdo budete mít zájem, připojíte, a když společný-
mi silami vytvoříme něco společného. Pokud se 
nepodaří, nic se nestane, aspoň za pokus to stálo.
Podrobnější informace naleznete na webových 
stránkách: koblov.webnode.cz

Miriam Prokešová

Příroda Slezské Ostravy. Máte fotografii?
Vážení čtenáři, městský obvod Slezská Ostrava, 
i když to pro mnohé může být překvapením, je také 
kusem pěkné přírody. U řek a jezer se usazují bobři 
/psali jsme v minulém čísle/, u Heřmanického ryb-
níku v těsném sousedství problematické haldy, žije 
vzácný a chráněný čolek velký.
Myslivci mluví o návratu jezevců, lasiček nebo hra-
nostajů. Spousta ptačích druhů žije nejen v okolí 
řeky Odry. Prostě, příroda ve Slezské opravdu stojí 
za vidění.

Máme k  vám proto velikou prosbu. Máte-li foto-
grafii s  kusem slezskoostravské přírody, prosíme, 
pošlete. Zvláště oceníme fotografie volně žijících 
zvířat, pokud se vám je podařilo pohotově zachytit.
Povedené fotografie rádi otiskneme ve Slezsko-
ostravských novinách, autory čeká symbolická 
odměna. Fotografie prosíme zasílat na adresu: 
redaktor@slezska.cz.
Děkujeme a těšíme se.

Redakce Slezskoostravských novin

72. VÝROČÍ. Představitelé městského obvodu uctili památku obětí 2. světové války. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

ZA DOBRODRUŽSTVÍM. Malé Zámostníčky nic neodradí. Foto/ archiv

SKLÁDAČKA. Děti o Velikonocích tvořily. Foto/ archiv

UKÁZKA. Odvážní se mohli dravců i dotknout. Foto/ archiv

NÁVŠTEVA. Děti zjišťují, jak to vypadá v opravdové škole. Foto/ archiv

Výlet na Prašivou

Velikonoce a Obří vejce

Dravci v mateřské škole

Spolupráce škol a Den země

Ve čtvrtek 4. května se děti z MŠ Zámostní 
vydaly do Beskyd. Všichni se už dlouho těši-
li na krásný, jarní výlet, ale počasí nám moc 
nepřálo. Mlha před námi, mlha za námi! To ovšem malé Zámostníčky 
neodradí! Všichni si oblékli pláštěnky a vyrazili vstříc dobrodružství. 
Dobrou náladu si děti vezly s  sebou, protože celou cestu autobusem 
Zámostníčci prozpívali za doprovodu kytary. Cesta na horskou chatu 
Prašivá rychle utekla. Děti měly dokonce po výstupu ještě tolik sil, že 
po posilnění čajem, se vydaly hledat pravou lesní studánku. Studánku 
děti objevily a to studánku pohádkovou. Zřejmě se v ní koupaly nějaké 
lesní víly a zapomněly ve studánce svůj věneček. Potom se děti vráti-
ly na chatu, kde na ně čekalo sladké překvapení – veliký, borůvkový 
knedlík. Najezení, spokojení, s plnými bříšky byla cesta dolů po děti 
hračka. Dokonce přestalo pršet a vykouklo sluníčko. Sláva, nazdar vý-
letu – sice jsme zmokli, ale spokojení jsme tu!
Výlet byl organizován v rámci projektu „Jen si děti všimněte, co je krá-
sy na světě“ a financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Mgr. Jana Tenková za kolektiv MŠ Zámostní

Letošní paní zima nám stále ukazuje svou 
sílu a  ne a  ne se vzdát. Nevlídné aprílové 
počasí nás neodradilo, abychom s dětmi při-
vítali svátky jara – Velikonoce. Letos jsme kromě každoročního veli-
konočního tvoření pro rodiče a děti připravili akci – Obří vejce. Děti 
z  jednotlivých dílů, které si doma s rodiči vybarvily dle své fantazie, 
poskládaly velké puzzle ve tvaru velké velikonoční kraslice. A výsle-
dek? Posuďte sami, jak se nám to povedlo...

Kolektiv MŠ Komerční

Jedno jarní dopoledne zavítali do MŠ Kob-
lov sokolníci s dravými ptáky. Ukázka začala 
zajímavými informacemi o dravcích, o  tom 
čím se živí a  jak žijí ve volné přírodě. Následně sokolníci představili 
káně, poštolku, supa, sokola a sovu. Dravce si mohly děti pohladit a ně-
kterým odvážlivcům přistáli přímo na ruce. Dětem se draví ptáci moc 
líbili a těší se, až do MŠ opět příště zavítají.

Za kolektiv MŠ Koblov, Martina Blahutová

Letošní duben byl jiný než jiné roky přede-
vším změnami v  počasí, ale pro předškolá-
ky také tím, že proběhl zápis do ZŠ. Většina 
dětí se těší do 1. třídy ZŠ, ale některé děti mají obavy, co mě tam čeká? 
Z tohoto důvodu jsme s dětmi z MŠ Komerční uvítali pozvání  ZŠ Pěší 
na akci Den Země.  Děti si nejen procvičily své znalosti při plnění růz-
ných aktivit, týkajících se přírody, ale také si mohly prohlédnout celou 
budovu ZŠ. Vždyť po prázdninách se z mnohých z nich stanou školáci 
právě v této škole. 

Kolektiv MŠ Komerční

MŠ Zámostní

MŠ Komerční

MŠ Koblov

MŠ Komerční



Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost 
v městském obvodu Slezská Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města 
Ostravy transfer za účelem podpory v  oblasti prevence kriminality 
pro rok 2017. 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 možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřu-
jící ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu ak-
tivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště 
na území městského obvodu Slezská Ostrava s  následující provozní 
dobou:
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Zprávičky ze škol

Oslava Dne Země
Dne 21. dubna proběhla na naší základní 
škole oslava Dne Země. Na akci byly pozvá-
ny také děti z mateřských školek Komerční, 
Jaklovecká a  Zámostní. Společně s  našimi žáky absolvovaly Stezku 
skřítka Medovníčka, na níž zkoušely poznat přírodniny nejen zrakem, 
ale i hmatem a čichem. Uvědomily si, jak z hornin vzniká půda, co do 
lesa patří a co ne, proč a jak třídit odpad a jak chránit les před požárem. 
O tom všem si s nimi povídali žáci 2. stupně na 17 stanovištích. Po do-
končení celé stezky byly děti odměněny malou sladkostí. 
Přišel mezi nás také pravý včelař pan Jan Rajsigl se svým vnukem 
Pavlem Bartou. Přinesl profesionální obrázky, úl a pomůcky pro prá-
ci s  včelstvem. Ale hlavně dětem poutavě vyprávěl o  tomto, dnes již 
vzácném, koníčku. I touto cestou mu velmi děkujeme. Poděkování pa-
tří také paní ředitelce MŠ Bohumínské Mileně Kolkové za zapůjčení 
obrazového materiálu.
Akce se dětem velmi líbila a všichni se už těšíme na příští svátek Země. 

Mgr. Dana Holubová, ZŠ Pěší

ZŠ Pěší

Sportovní hřiště v areálu ZŠ Pěší 1, 
Ostrava, Muglinov

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 hřiště v areálu ZŠ Chrustova 24, 
Slezská Ostrava

15. květen - 15. říjen PO-PÁ 14-19 hod.

SO, NE, svátky 9-12 a 13-19 hod.

Sportovní hřiště v areálu ZŠ Bohumínská 72, 
Slezská Ostrava

1. duben - 31. říjen PO - PÁ 16 -19 hod., hl. prázdniny do 20 hod.

SO, NE, svátky, 9-12 hod. a 13-19 hod., hl. prázdniny do 20 hod.

Multifunkční hřiště na ul. Antošovická 
v Ostravě-Koblově

1. duben - 30. listopad PO - PÁ 9-12 a 13-20 hod.

SO, NE, svátky, hl. prázdniny 9-12 hod. a 13-20 hod.

PAN VČELAŘ. Ukázky práce s včelstvem. Foto/ archiv



(pokračování ze str. 1)
To musí mít radost i trenér mužstva.
Trenérem je u nás Lubomír Wozniak, muž-
stvo dospělých trénuje třetím rokem, před 
tím trénoval mládež. Musím ovšem zdůraz-
nit, že k nám přešel z Lokomotivy Ostrava, 
což je náš letitý rival. V  posledních letech 
Lokomotivu pravidelně porážíme a náš tre-
nér pláče po zápase hned dvakrát. Poprvé je 
to z radosti, že Hrušov zvítězil, a podruhé, že 
Lokomotiva prohrála.

Zmínil jste se o  mládeži, ta ovšem už za 
Hrušov nehraje?
Oddíl mládeže jsme museli kvůli nedostat-
ku hráčů před dvěma roky zrušit. Když jsem 
do Jiskry přišel, působila zde dvě žákovská 
mužstva, dvě dorostenecká a  dvě dospělá 
mužstva.

Má váš oddíl své věrné fanoušky?
Není jich sice hodně, ale za to chodí pravi-
delně. Za to jim chci moc poděkovat. Někdy 
mívají větší víru ve vítězství, než naši hráči. 
Pro fanoušky se snažíme dělat, co je v našich 
silách. Například před každým zápasem pro 
ně vydáváme speciální bulletin.
Vraťme se k nešťastnému stavu areálu. Po-
čítáte s nějakými vylepšeními?
Naším kardinálním problémem je, že jsme 
tady v  nájmu. Pozemky jsou ve vlastnictví 
soukromého majitele. Pokud není areál náš, 
nelze prakticky nic dělat. A zatím to na něja-
ký posun nevypadá.
Co lze říci o hospodaření klubu?
Žijeme díky dotacím městského obvodu 
Slezská Ostrava a  statutárního města Ost-
rava. Občas nám přispějí i  nějací sponzoři. 

Měsíční provoz klubu stojí minimálně 10 ti-
síc korun.
Hráči Jiskry jsou ze Slezské? Máte pro ně 
nějaké odměny?
Hráčů přímo ze Slezské je u nás nyní bohu-
žel menšina. To období, kdy za Jiskru hrá-
vali především kluci z Hrušova, je nenávrat-
ně pryč. A pokud jde o odměny, hráči hrají 
samozřejmě zadarmo, někdy se nám pro ně 
podaří sehnat nějaký ten párek…
Co vás v Jiskře celá ta léta drží? Za tu dobu 
jste musel z Poruby najezdit tisíce kilome-
trů…
Kamarádky a kamarádi. Rádi se tady potká-
váme, každé úterý máme zasedání výboru 
jednoty. Každým rokem pořádáme v KD Mu-
glinov velmi oblíbený ples. Lidé se na plese 
dobře baví, nejde přece žít jenom fotbalem.

Máte přání, coby letitý před-
seda TJ Jiskra Hrušov, do 
nejbližší budoucnosti?
Chceme hrát špičku městské-
ho přeboru. A  pokud by se 
nějak časem podařilo vyřešit 
majetkové poměry, pokusí-
me se areál zrekonstruovat.  
A  hlavně bychom se snažili, 
aby se do Jiskry vrátila mládež. 
Celou svou historii klub právě 
z mládeže čerpal.

/jk/
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Petr Kobliha

 narozen v roce 1948 v Ostravě

 původním povoláním elektromontér

 od roku 1989 předsedou TJ Jiskra Hrušov

 bývalý trenér mládeže, basketbalista 

a fotbalista

Úspěšní boxeři z Muglinova
S velkým počtem medailí se vrátili z Mis-
trovství ČR juniorů boxeři klubu Boxing 
Ostrava, který sídlí v muglinovské soko-
lovně.

„Máme tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Ví-
tězové jsou tradičně Mirek Gorol, váha 60 kg 
a  naše vycházející hvězdičky dvojčata Klár-
ka a Natálka Poledníkové, váha 57 kg a 60 kg, 
bronzovou medaili získal Vašek Sivák, váha 
64  kg,“ konstatují spokojeně šéftrenér klubu 
Dalibor Fröhlich a trenér SCM Jiří Kotiba.
Další velký úspěch je zisk mistrovského ti-
tulu v  nejvyšší soutěži extraligy boxu mužů 
2016/2017. Vítězem extraligy je celek SCB Os-
trava poskládaný z ostravských boxerů, jehož 
osu a  největší zastoupení tvoří právě Boxing 
Ostrava. Tréninky tohoto vítězného celku pro-
bíhají v  muglinovské  boxárně, pod vedením 
trenérů Jiřího Kotiby a Dalibora Fröhlicha.

„Také zastoupení boxe-
rů klubu Boxing Ost-
rava je v  této prestižní 
soutěži suverénně nej-
vyšší. Žádný jiný oddíl 
v  republice nemá tolik 
účastníků v  nejvyšší 
soutěži, tak jako my. 
V  této soutěži boxova-
li: Robert Bilík, Dan 
Freiherr, Mirek Gorol, 
Jakub Bambuch, Jan 
Mužik, Martin Novák 
a  Filip Barák,“ vypočí-
tává šéftrenér Fröhlich.
Další dobrou zprávou 
pro Boxing Ostrava  
je přidělení pořádání MČR mužů a  žen 2017 
tomuto oddílu. Přenosová práva na sledová-
ní mistrovství získala TV O2, která bude za-

jišťovat všechny televizní přenosy v  termínu 
5. - 7. 10. 2017.

/red/

ÚSPĚŠNÝ TÝM. Zleva: trenér Dalibor Fröhlich, Natálie Poledníková, Klára Poledníková, 
Miroslav Gorol. Foto/ Jan Král
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Slet čarodějnic a malých čarodějů pořádali v Koblově

TJ Sokol Koblov ve spolupráci s MŠ 
Antošovická uspořádal v  Koblově 
29. dubna akci s názvem Slet čarodějnic 
a  malých čarodějů. „Šlo o  nultý ročník, 
zkusíme v Koblově zavést novou tradici,“ 
informuje předseda koblovského Sokola 
Ing. Pavel Pišťák.
Průvod dětí a  dospělých se v  odpoledních 
hodinách vydal z  trolejbusové točny na hři-
ště TJ Sokola Koblov. Na hřišti byl připraven 

program pro 
děti s  mno-
hými soutěže-
mi, za jejichž 
absolvování 
získávaly děti 
drobné dár-
ky. O  vše se 
staral tým 
pod vedením 
Martiny Šus-
terové z  MŠ 

Antošovická. „Je za-
potřebí poděkovat 
celému týmu, kte-
rý se svých povinností zhostil na výbornou,“ 
konstatuje Pišťák. Večer na hřišti vzplála své-
pomocí vyrobená moréna. S  akcí pomáhali 
koblovští dobrovolní hasiči i městští policisté. 
Sletu se zúčastnily desítky dětí z celé Slezské 
Ostravy i vzdálenějších obvodů. Organizátoři 
měli štěstí na počasí. „V pořádání sletu bude-

me příští rok jednoznačně pokračovat. Po vy-
hodnocení a řadě příznivých ohlasů nám ani 
nic jiného nezbývá, poděkování patří i radni-
ci ve Slezské Ostravě a  bezejmennému orga-
nizačnímu týmu,“ uzavírá předseda TJ Sokol 
Koblov Pišťák.

/red/

Komise životního prostředí na haldě v Heřmanicích
Stavba jednoho z  nejmodernějších 
úpravárenských zařízení v  Evropě je 
dokončena  a zahájila zkušební provoz. 
Bude zpracovávat miliony tun těžebního 
odpadu uloženého na odvalu Heřmani-
ce, který patří mezi největší ekologické 
zátěže v Moravskoslezském kraji. Odval 
Heřmanice je jedním  z nejstarších a zá-
roveň nejrozsáhlejších míst, kde je ulo-
žena důlní hlušina z těžby černého uhlí  
v 19. a 20. století na Ostravsku. Zaujímá 
plochu o velikosti čtrnácti Václavských 
náměstí.

Členové komise životního prostředí navštívili 
v měsíci dubnu novou třídicí linku „Zařízení 
pro homogenizaci hlušiny za účelem získání 
kameniva pro stavební účely“. Třídicí linka 
postupně rozebere haldu, která dosud částeč-
ně prohořívá a  je jednou z  největších ekolo-
gických zátěží ostravského regionu. Hlušina 
bude do třídicí linky dopravována pomocí 
pásových dopravníků, kde se materiál tzv. 
mokrou úpravou vytřídí na uhelnou hmotu, 
kamenivo různých frakcí a ostatní složky, kte-
ré budou použity k následnému modelování 
terénu v lokalitě odvalu. Tento způsob odtěžo-

vání zaručí, že žhavá 
a hořící hmota bude 
zcela uhašena.

„Všechny stavební 
části komplexu jsou 
hotové a  začínáme 
zprovozňovat jed-
notlivé části systé-
mu. Naše zařízení 
má podstatně vylep-
šenou technologii 
úpravy haldoviny 
podle nových po-
znatků  a zkušeností 
z  obdobných zaříze-
ní v zahraničí, před-
stavuje naprostou 
špičku ve své třídě a  světovém měřítku,“ in-
formoval Josef Gajda, ředitel a předseda před-
stavenstva společnosti Ostravská těžební, a.s., 
která je investorem stavby. Náklady na zřízení 
třídicí linky dosahují 250 mil. Kč.  „Přestože 
separační linka proces sanace výrazně zefek-
tivní i urychlí, budou sanační práce vzhledem 
k obrovskému rozsahu odvalu trvat nejméně 
10 let. Po následném provedení hrubých te-

rénních úprav 
bude plocha od-
valu komplexně 
rekultivována,“ 
doplnil Josef 
Havelka, ředi-
tel odštěpného 
závodu ODRA, 
státního pod-
niku DIAMO. 
Po celou dobu 
bude oblast in-
tenzivně mo-
nitorována. Po 
ověření ekolo-
gické a  geotech-
nické stability 

území lze požádat o uzavření úložného místa 
těžebního odvalu. Tímto aktem bude hornic-
ká činnost  v této části Ostravy po téměř 200 
letech ukončena.
V minulosti (1999 – 2004) byly uskutečněny 
pokusy o likvidaci podzemních požárů v od-
valu, ty však nezastavily šíření termických 
procesů. Postupně byla zasažena téměř celá 
centrální část včetně samotného hřebene 
odvalu. Od roku 2004 byl termický proces 
pravidelně monitorován měřením  v síti vrtů. 
Z vyhodnocených výsledků vyplynulo, že ak-
tivní oblast je velmi rozsáhlá, zasahuje téměř 
celou plochu východní a  střední části úloži-
ště. Postupně se ukázalo, že nejúčinnějším 
řešením je likvidace termicky aktivních míst 
odtěžením. Část odvalu Heřmanice už prošla 
rekultivací v  gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo 
území revitalizovat a vytvořit účinný „zelený 
val“ s  významným filtračním efektem proti 
prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dal-
ších částí odvalu. Po rekultivačních pracích 
proběhlo zatravnění a vysázení celkem 15.000 
kusů keřů a stromků.

Iveta Frančíková 
předsedkyně Komise životního prostředí

V HEŘMANICÍCH. Členové komise při prohlídce nové technologie 12. dubna. Foto/ Jan Král

KOBLOVSKÝ SLET. Děti čekal průvod, později hrátky na sokolském hřišti. Foto/ Jan Král



1. Při vzpomínce na hrušovské koupaliště vnímáme sílu nostalgie nad zaniklou částí 
Slezské Ostravy více než kdy jindy. Jeho existence je spojená se sluncem, letními měsíci, 
obdobím školních prázdnin a rodinnou dovolenou – pohodovými chvílemi mezi zná-
mými, spolužáky ze škol a kamarády. Neznám nikoho ze starších usedlíků, který by ne-
měl osobní vzpomínku na toto kouzelné místo, kterou si dodnes uchovává jako vzácnou 
„relikvii“ na mladá léta. Ti, kteří toto zařízení navštěvovali, ví, že koupaliště bylo sou-
částí většího sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Sokol Hrušov, ke kterému patřilo 
cvičiště, tenisové kurty a hřiště pro volejbal. Zatímco ze zážitků pamětníků by se dala 
sestavit objemná publikace, dokumentárního materiálu z období vzniku koupaliště je 
poskrovnu. V torzu se dochoval jen díky pozornosti hrušovských občanů Jiřího a Petra 
Adamusových, kteří ho zachránili před zničením povodní v roce 1997. Takto dochovaný 
písemný materiál obsahuje neúplnou část zápisů výboru jednoty z let 1929-37, zprávy 
o průběhu valných hromad, písemné dokumenty z období protektorátu a výroční zprá-
vy z let 1946-47. Fotografie k článku jsou vybrány ze širšího konvolutu obrazového materiálu, který vlastnil letopisec Hrušova O. Gadowsky. Cenný 
sbírkový materiál k této problematice dnes vlastní i manželé Dudkovi, neúnavní organizátoři pravidelných setkání hrušovských rodáků.

2. Z ojedinělých zmínek v zápisech výboru TJ Sokol Hrušov můžeme zjistit, že záměr 
vybudovat koupaliště se datuje od počátku roku 1929, kdy valná hromada jednoty, ko-
naná 27. ledna 1929, uložila předsednictvu připravit pro příští schůzi podrobnější in-
formace o chystaném projektu včetně finanční rozvahy. Úkolem byl pověřen stavební 
odbor jednoty, který iniciativně přikročil k přípravným pracím. Další, mimořádně svo-
laná valná hromada, odsouhlasila předpokládaný rozpočet /výše rozpočtu není v zápise 
uvedena/, který předložila stavební firma Dvořák a Kučera ze Slezské Ostravy. Obavy 
některých členů, že projekt vybudování koupaliště bude pro jednotu ztrátový, měly roz-
ptýlit argumenty, „že všude, kde bylo při sokolských jednotách vybudováno koupaliště, 
je provoz rentabilní.“ Jako příklad byla uvedena koupaliště v Lázích a Porubě na Tě-
šínsku. Konečné rozhodnutí o výstavbě koupaliště v Hrušově bylo přijato 23. září 1929 
s tím, že do realizace bude z úsporných důvodů zahrnuto jen to nejnutnější – kabiny pro 
převlékání, pokladna a nezbytný bufet. Pro mužstvo jednoty byla stanovena povinnost 
odpracovat 20 hodin zdarma. Výše vstupného, které zahrnulo i využití služeb šatny, 
činilo 1.50 Kč.

3. Po vyřešení komplikovaného problému s odkoupením pozemku od obce Hrušov, která 
požadovala za jeden metr čtvereční částku 8 Kč, a dohodě chemické továrny o výměně 
pozemků, na něž měla továrna stavební právo, došlo v následujících měsících k postup-
né realizaci výstavby koupaliště. Z neúplných zpráv a informací se dovídáme o postupu-
jících pracích, které zahrnovaly i technické zázemí, kupříkladu vybudování potrubí pro 
přívod důlní jodové vody z jámy Hubert /Stachanov/, nebo oplocení areálu koupaliště. 
Po zahájení provozu koupaliště /14. 6. 1931/ se z několika dochovaných zpráv „basse-
nového odboru“ dovídáme o průběhu několika „sezón“ – v roce 1936 bylo koupaliště 
otevřeno pro veřejnost 119 dnů při návštěvě 27 881 platících osob. V následujícím roce 
1937 bylo koupaliště v provozu od 16. 5. do 12. 9., odbor uvádí: „I přes nepříznivé počasí 
měla sezóna návštěvnost 31 800 platících, a v tomto počtu není zahrnuto žactvo Sokola 
podělené „volňásky“ dle pilnosti při návštěvách cvičení.“ Dodejme, že zvýhodněné byly 
také okolní školy, které využívaly koupaliště k výuce plavání. Pro tento účel stanovila 
jednota režijní poplatek 20 haléřů.
Z období protektorátu se dochoval spisový materiál, který se většinou vztahuje k zákazu činnosti a likviditě majetku TJ Sokola Hrušov. V souvislosti 
s koupalištěm je zajímavý dochovaný dokument, v němž místní vedení NS /Národní souručenství/, žádá Policejní ředitelství v Mor. Ostravě o přidě-
lení sokolského koupaliště a tenisových kurtů k provozování. Podaná žádost však byla přípisem ze dne 8. 5. 1941 zamítnuta.

4. Spolehlivé zprávy o činnosti TJ Sokol Hrušov a provozu koupaliště po skončení 2. svě-
tové války jsou zatím dochovány jen ve výroční zprávě valné hromady z 1. února 1948 
a ve Zpravodaji jednoty ze září 1947. V tomto období jednota zakoupila od Ostravsko-
-karvinských dolů dřevěný „barák“, který přestavěla na zděnou stavbu s tělocvičnou, 
šatnami a zázemím pro plynulou činnost jednoty. Před zahájením letní sezóny v roce 
1947 muselo být koupaliště nákladně opraveno. Následky poddolování se projevily 
zvláště v destrukci odpadových kanálů. Horké a suché léto roku 1947 prodloužilo trvání 
sezóny na 137 dnů při návštěvě 28 609 osob.
Nicméně v průběhu následujících let se destrukční následky poddolování prohlubovaly 
a časté opravy vyžadovaly nemalé náklady. V roce 1963 se trhliny na plášti koupališ-
tě natolik zvětšily, že pro nevyhovující technický stav muselo být zařízení dáno mimo 
provoz.
A tak dnes, v místech, kde se kdysi tísnily davy lidí, před primitivní pokladnou stály 
nekonečné fronty nedočkavců a ve vodě byla hlava na hlavě – tam, kde se po celý den 
ozýval halas a vřískot stovek lidí všech věkových kategorií, zarůstá velký kus hrušovské 
historie trávou a křovím.
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Otvíráme 14. června 1931! Vzhůru na koupaliště do Hrušova

Dle zápisů TJ Sokol Hrušov, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2. 

4. 

3. 



Dan Bárta & Alice, Doga i Limetal. Desátý Slezskoostravský Rock-Fest
A  je to tady… hudební festival Slezsko-
ostravský Rock-Fest „SORFEST 2017“ sla-
ví desáté narozeniny. Koná se již 3. června 
na Slezskoostravském hradě.

Tradiční letní hudební open air festival Ostrav-
ska od brzkého poledne až do pozdních večer-
ních hodin nabídne žánrově bohatou přehlídku 
zajímavých interpretů opět na třech podiích, 
kde nebudou chybět mladé talentované formace 
i špičky domácí hudební scény.
Součástí festivalu se stanou zajímavé akce 
v  rámci doprovodného programu na Loděnici 
pod hradem, kde bude umístěna třetí hudební 
festivalová scéna. „Zcela zdarma nabídneme 
dětskou zónu s  atrakcemi pro děti a  mládež,“ 
upozorňuje zejména rodiče menších dětí orga-
nizátor a slezskoostravský zastupitel Ing. Marcel 
Pažický.
Samozřejmou součástí festivalu jsou worshopy 

a  další zajímavé aktivity včetně 
občerstvení.
Mezi hlavními hvězdami jsou 
letos na programu Dan Bárta 
& Alice, Doga, Limetal, Root, 
Cocotte Minute, Salamandra 
a další.
Mládež do 15 let má vstup zdar-
ma, ovšem pouze s  doprovo-
dem dospělé osoby s  platnou 
vstupenkou. Vstup zdarma mají 
také držitelé průkazu ZTP/P a 
doprovod ZTP/P (jedna osoba). 
Bezbariérový přístup je zajištěn. 
Tyto vstupenky nejsou v  distri-
buci, volný vstup bude umožněn na místě.
Akce je pravidelně podpořena dotačními pro-
gramy Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostrava, městským obvodem Slezská Os-

trava a z grantového programu Nadace Landek. 
Více info na www.sorfest.cz

/red/

270 Katalánců a Festival v ulicích
také na hradě
Bude to neopakovatelná 
podívaná. Těmito slovy 
komentuje ředitelka fes-
tivalu Colours of Ostrava 
Zlata Holušová dvoudenní 
program oslav, které se 
uskuteční v  Ostravě ve 
dnech 30. června a 1. čer-
vence.

V  rámci Festivalu v  ulicích 
a  také oslav 750. výročí první 
písemné zmínky o Ostravě přijede do moravskoslezské metropole rovněž 
270 umělců ze španělského Katalánska a představí svoji kulturu: lidské py-
ramidy, obří loutky v historických krojích, ohňové draky i další mimořádné 
atrakce.

Kromě Masarykova náměstí a Výstaviště Černá louka se letos festival popr-
vé přesune i přes řeku Ostravici do areálu Slezskoostravského hradu. „Vlast-
ně se vracíme do míst, kde kdysi býval festival Colours of Ostrava. Vyzkou-
šíme nové valy, které u hradu vznikly. I tam se bude značná část dvoudenní 
produkce odehrávat,“ uvádí ředitelka Festivalu v ulicích Petra Hradilová.

/red/

Putovní výstava na radnici
Vernisáž výstavy Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti 
se koná 2. června v 10 hodin v prostorách slezskoostravské 
radnice.

Výstava s názvem symbolizu-
jícím ve zkratce cestu, kterou 
naše město urazilo na své 
pouti od pravěku až po sou-
časnost, byla připravena při 
příležitosti oslav 750. výročí 
první písemné zmínky o Os-
travě. Čtyři základní panely 
provedou návštěvníka pro-
střednictvím nejdůležitějších 
časových mezníků dějinami 
města. Jeden samostatný pa-
nel je pak vždy věnován kon-
krétnímu městskému obvodu 
a jeho historii.
Panel věnovaný městskému 
obvodu Slezská Ostrava za-
chycuje významné události a objekty, které jsou neodmyslitelně spjaté s 
tímto obvodem. Připomíná založení strážního hradu na státní, později 
zemské hranici, průmyslový rozmach způsobený nálezem a těžbou uhlí 
a také odpočinkový areál zoologické zahrady nebo stadion na Bazalech.

/red/

Festival Slezská lilie. Jaromír Nohavica v Kunčičkách
Přijďte si ve dnech 8.6. a  10. - 11.6. po-
slechnout to nejlepší ze současné hudby 
s  poselstvím v  podání americké reggae 
skupiny Christafari, polských MATE.O/TU, 
sboru Ostrava zpívá gospel ve spojení 
s Lenkou Dusilovou či Voxela.

První festivalový den 8. 6. se odehraje v  centru 
Ostravy na Masarykově náměstí. Festival zahájí 
od 15 hodin se svým energickým vystoupením 
i  melodickými hudebními prvky zpěvák Adam 
Bubík, pokračovat bude skupina Good Work a od 
18 hodin vystoupí rockové uskupení Adobre.
V kostele v Kunčičkách bude od 19 hodin koncer-
tovat Jaromír Nohavica.
Druhý den festivalu, 10. 6. program začíná v 15:30 
hodin v kostele sv. Václava talk show s držitelem 
ceny Magnesia litera 2017 Zbigniewem Czend-

likem. Po ní vypoví svůj hudební příběh Roman 
Dostál a Slávek Klecandr se svými komorně upra-
venými písněmi. Před katedrálou Božského spasi-
tele si na své přijdou milovníci sborového zpěvu 

„Ostrava zpívá gospel“ netradičně také ve spojení 
s  Lenkou Dusilovou. V  letošním ročníku zazní 
i  hudba známé americké křesťanské reggae sku-
piny Christafari, která se svým programem slaví 
úspěch po celém světě. Unikátní hudební zážitek 
završí přímo v  katedrále Božského spasitele zpě-
vák Voxel.
Závěrečný festivalový den 11. 6. bude probíhat 
v  Ostravě-Kunčičkách. Tradiční mši svatou do-
plní vystoupení MATE.O/TU či skupina Záblesk. 
Návštěvníci se mohou těšit na Guy Gilberta - jedi-
nečného francouzského římskokatolického kněze, 
který se proslavil svou prací s delikventní mládeží. 

Na závěr festivalu proběhne povídání „Faráři na 
cestách“, o  dobrodružných výpravách dvou du-
chovních do dalekých a  pro mnohé exotických 
krajů.

/red/
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Kultura

DAN BÁRTA. Jedna z hvězd festivalu. Foto/ archiv

GOOD WORK. K vidění a slyšení na festivalu 
Slezská lilie. Foto/ archiv

KATALÁNCI A SHOW. Atraktivní vystoupení plná 
ohňů či obřích loutek se chystají rovněž na území 
Slezské Ostravy. Foto/ archiv
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Dětská Porta vrcholí na Landeku
Dětská Porta je celostátní soutěžní pře-
hlídkou interpretační a  autorské tvorby 
dětských skupin a  jednotlivců, oriento-
vaných na folk, country a příbuzné žánry. 
V sobotu 10. června se v Landek Parku 
koná republikové finále této soutěže.

Hrát zde bude 40 postupujících z  osmi věko-
vých kategorií, ale i hosté - Olomoucký Hrnek, 
písničkářka Jana Rychterová, finalista „velké“ 

Porty BG Styl a  skupina Nové struny, druhá 
v  letošním Talentu Country radia. Vyvrcho-
lení pak na závěr obstará legendární folková 
skupina Klíč-Kvartet. 

Soutěžit se bude na dvou pódiích v areálu Lan-
dek Parku, kde se o stejném víkendu souběžně 
koná celostátní republikové setkání pionýr-
ských oddílů, RESET 2017. Návštěvníci si tak 
mimo sledování soutěže Dětské Porty mohou 

vyzkoušet i  několik doplňkových programů, 
nabízených právě organizátory tohoto setkání.

Zkrátka, v  sobotu 10. června je v  Landek 
Parku vítán jak přítel dobré muziky a  zá-
jemce o  současné i  budoucí folk a  country 
hvězdy, tak přítel zajímavých soutěží, aktivit 
a činností. Přijďte i vy. Vstup je volný.

František Čálek

Před kostelem
Dne 30. března byla při příležitosti svát-
ku sv. Marka před kostelem v  Ostravě 
Heřmanicích nainstalována informační 
tabule s popisem historie vzniku kostela 
sv. Marka a historie obce Heřmanice.

Byly použity informace z  pamětní listiny, 
která byla nalezena při rekonstrukci kostela 
v roce 1999-2001. Tato listina pochází z roku 
1870 a  její originál byl po restaurování opět 
umístěn do kostelní báně.

Jiří Lizák

Voříškiáda. O pohár starostky Slezské Ostravy
ZKO Muglinov pořádá v so-

botu 17. června soutěž vo-

říšků O pohár starostky Slez-

ské Ostravy. Akce se koná v 

kynologickém areálu na ulici 

Kanczuckého v Hrušově od 

13 hodin.

Voříškiády se mohou zúčastnit psi 
jakéhokoliv věku, s rodokmenem 
i bez. Děti startovné neplatí, do-
spělí zaplatí startovné 200 Kč. Vy-
brané startovné bude poskytnuto 
jako dar pro pejsky v útulku paní 
Synkové  v Ostravě - Heřmanicích. 
Kategorie bude rozdělena na tři 
věkové skupiny, a to takto: děti do 
10-ti let věku, od 10-ti let do 18-ti 
let a kategorie dospělí od 18-ti let.

Součástí voříškiády O pohár sta-
rostky Slezské Ostravy 2017 je i 
dovednostní disciplína. Každého 
psa s psovodem čeká prověření na 
překážkách a v ovladatelnosti na 
vodítku (kladina, houpačka, lávka 
na sudech aj.).

Akce je pořádána v rámci MDD. 
Každý zúčastněný do 18-ti let do-
stane sladkost, malé občerstvení 
a samozřejmě i věcnou cenu. Pro 
první tři v každé kategorii jsou při-
praveny poháry, věcné ceny a dob-
roty pro pejsky. Součástí závodu se 
stane i kategorie ZM bez obrany 
a střelby, kterou bude posuzovat 
člen ZKO, čestný host nebo člen 
Záchranné brigády kynologů MSK.

Městská policie Ostrava
Strážníky upoutala velikost baterie
Zloděje, který na řídítkách jízdního kola 
převážel velkou baterii, dopadli strážníci 26. 
dubna krátce před třetí hodinou ranní ve 
Slezské Ostravě. Elektrobaterii odcizil 21letý 
muž z  odstaveného bagru. Hlídka městské 
policie poznala, že svou velikostí odpovídá 
baterie těm, které se používají v těžké technice. 
Nalézt bagr s  otevřeným krytem a  chybějící 
„baterkou“ už bylo jen otázkou okamžiku. 
Mladík se ke krádeži ihned přiznal. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byla 
událost k dalšímu šetření předána Policii ČR.
V  rámci celorepublikové akce Jehla bylo 
sesbíráno celkem 615 kusů infekčního 
materiálu
Strážníci napříč Českou republikou spojili 
své síly a  pokusili se vyčistit svá města od 
infekčního materiálu a tím předejít možnému 
nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, 
ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili 
rozšířit povědomí o  správném chování při 
nálezu injekční stříkačky.
V  Ostravě bylo v  jarní akci Jehla nalezeno 
a  sebráno celkem 137 použitých injekčních 
stříkaček a jehel. Kontrole neušly parky, hřiště, 

průchody, zákoutí opuštěných objektů či 
domovní výklenky. Do akce se přímo zapojilo 
25 strážníků a 5 asistentů prevence kriminality.
V  období od 1.1.2017 - 8.5.2017 bylo ve 
Slezské Ostravě nalezeno a  sebráno 18 kusů 
injekčních stříkaček a  jehel. Za celý loňský 
rok to pak bylo 32 kusů tohoto infekčního 
materiálu.
Strážníci znovu apelují na veřejnost: 

„V  případě, že občané naleznou odhozenou 
injekční stříkačku či jehlu, žádáme je, aby ji 
sami z  důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, 
ale neprodleně zavolali na linku 156. 
Strážníci městské policie zajistí odborný sběr 
i následnou likvidaci.“



Huť ArcelorMittal Ostrava stlačila emise prachu na minimum
Huť ArcelorMittal Ostrava v  roce 2016 
meziročně snížila komínové emise pra-
chu o 142 tun. Kromě toho o více než 400 
tun snížila i nepřímé emise, které vznikají 
při manipulaci s prašným materiálem.

Huť dosáhla také historického minima i u emisí 
polycyklických aromatických uhlovodíků včet-
ně benzo(a)pyrenu. Tento výsledek přineslo 13 
nových technologií za 2 miliardy korun, které 
byly v  loňském roce poprvé celoročně v provo-
zu. Ekologické investice stlačily celkové roční 
emise prachu na 440 tun, což není ani čtvrtino-
vá hodnota oproti roku 2003, kdy do ostravské 
huti vstoupil koncern ArcelorMittal. Nyní je huť 
na hranici technických možností.

„Na snižování vlivu naší výroby na životní pro-
středí pracujeme dlouhodobě. Evropské emis-
ní limity založené na nejlepších dostupných 
technikách splňuje naše společnost už od roku 

2012, ačkoli se staly závaznými až loni. V roce 
2015 jsme navíc dobrovolně a nad rámec záko-
na postavili hned 13 dalších filtračních zaříze-
ní na omezování emisí. Díky tomu jsme nyní 
na maximu, jakého jsme pomocí současných 
nejšpičkovějších technologií schopni dosáh-
nout,“ říká vedení společnosti. Základem všech 
nových opatření je 
tkaninový filtr, který 
Evropská unie dopo-
ručuje jako nejlepší 
dostupnou techni-
ku. Tkaninový filtr 
zachytává s  více než 
99% účinností pra-
chové částice PM1, 
PM2,5 a  PM10. 
Celková plocha tka-
ninových filtrač-

ních hadic všech nových technologií přesahuje 
73 tisíc m2, což odpovídá velikosti 10 fotbalo-
vých hřišť. Technologie tkaninového filtru má 
vysokou efektivitu zaručující nepřetržitý provoz. 
Poslední ekologické investice zařadily společ-
nost ArcelorMittal Ostrava v  ekologizaci mezi 
světovou špičku.

strana 11 • červen 2017 • Slezskoostravské noviny

1.6. Den dětí, ZOO Ostrava
2.6. Letní kino pro děti, 

ZŠ Bohumínská ve dvoře, od 18. hod.
3.6. Slezkoostravský Rock-Fest, 

rockový festival, Slezskoostravský hrad
4.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, 

okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice

7.6. O zapomenutých savcích lezoucích po stromech, 
aniž by to uměli - o damanech stromových, 
přednáška v ZOO Ostrava, od 16 hodin

9.6. - 10.6. Jazz open, jazzový festival. Slezskoostravský hrad
10.6. Dětský den a Memoriál V. Činčaly. Dopoledne 

turnaj žákovských fotbalových družstev, odpoledne 
dětské atrakce a zábava. Hřiště TJ Sokol Koblov

10.6. TJ Heřmanice Slezská - FK Český Těšín, 
krajský fotbalový přebor od 17 hod.

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

17.6. Den policie, Slezskoostravský hrad
18.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, 

okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice

23.6. Letní kino pro mládež, 
zahrada Gymnázia Hladnov, 20 hodin

24.6. Výlet do zoo. 
Nutná rezervace na www.rcchaloupka.cz

24.6. Country fontána, Slezskoostravský hrad
25.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, 

okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice

27.6. Chemie na hradě, Slezskoostravský hrad
30.6. Víte, kde spí v létě čerti a na které nástroje rádi 

hrají? Slezskoostravský hrad

Slezská žije

Krátce
Asociace TRIGON vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro děti a 
mládež do 26 let se specifickými 
problémy a také vzdělávací, 
sociální a zdravotní instituce 
se zaměřením na tuto cílovou 
skupinu. Soutěž má název 
I  malá rodina umí velké věci, 
uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017. 
Více na www.asociacetrigon.eu

Zastávky na znamení 
ve Slezské Ostravě
Od 2. 7. 2017 budou provozovány některé zastávky veřejné 
linkové dopravy v  režimu „Zastávka na znamení“. Jedná se 
o tyto zastávky:

Antošovice, Areál OZO, Betonářská, Blatouchová, Botanická zahrada, 
Brigádnická, Dolina, Důl Alexander, Důl Koblov, Fišerova, Hladnov-
ská, Hradní náměstí, Hrušovské mosty, Chalupová, Chrustova, Ja-
klovecká, Kepkova, Keramická, Koblov škola, Konečného, Koněvova, 
Kovařicova, Králičí, Kramolišova, Lámař, Lávka, Malý kopec, Mare-
šova, Na Jánské, Na Josefské, Na Najmanské, Nová huť garáže, Parcel-
ní, Podsedliště, Poštulkova, Riegrova, Růžová, Salma, Slezská Ostrava 
kostel, Slezská Ostrava radnice, Stadion Bazaly, STAV-IZOL, Škrobál-
kova, Štěrkovna, Trnkovecká, U Dvora, U Rozvodny, Ústřední hřbitov, 
Vrbina, Všehrdův sad, Záblatská, Zvěřinská, Žižkova.

KOMINICTVÍ
Lukovský s.r.o.
-  kontroly a čištění  

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

Tel.: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

Dětský den 
a Memoriál V. Činčaly

Na hřišti TJ Sokol Koblov se v sobotu 10. června koná 
V. ročník Memoriálu Václava 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.

Malý svět na Slezské
Od září 2016 se rodičům před-
školních dětí otevírá mož-
nost využít nové zařízení - tzv. 
dětskou skupinu Malý svět.

Rodinné a  komunitní centrum 
Chaloupka provozuje nové zaří-
zení pro předškolní děti Malý svět 
v  nově zrekonstruovaných pro-
storách na ZŠ Bohumínská a  má 
kapacitu 12 dětí. Dětskou skupi-
nu mohou navštěvovat děti již od 
2 do 6 let a  díky získané dotaci 
z  prostředků ESF a  Ministerstva 
práce a  sociálních věcí je škol-
né pro rodiny ze Slezské Ostravy 

zdarma a  rodiče si hradí pouze 
stravné a  příspěvek na výtvarný 
materiál pro děti. Toto zařízení 
mohou navštěvovat děti jak v  ce-
lodenním režimu, tak jen některé 
dny v týdnu. Podporuje tak rodiče 
v návratu na trh práce.
V  období letních prázdnin Malý 
svět přijímá i  děti z  rodin, které 
potřebují pokrýt jen prázdninové 
období. 
Dětem se věnují dvě profesionální 
učitelky. Život v Malém světě vám 
přiblíží také na facebookových 
stránkách Malý svět na Slezské.

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do 15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 
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3.6.2017
Loděnice pod hradem

DOPROVODNÝ
PROGRAM
FESTIVALU

• půjčovna lodiček
• lezecká stěna
• cyklistika, koloběžky a In-line
• kultura a kluby
• nafukovací atrakce pro děti
• občerstvení na loděnici
• WC, šatna, sprchy 
• infostánek SORFEST na Loděnici 

DOPROVODNÝ
PROGRAM
FESTIVALU

Za fi nanční podpory:

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

PUBLIC RELATIONS
UP!GREAT     PENZISTOR  
ANIMAL ROCK      ELEMENT      
Sækədʒəwiː ə

od 12:00 do 20:00 hod.

3. festivalová scéna ZDARMA!

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

Inzerce

M E Z I N Á R O D N Í 
K Ř E S ŤA N S K Ý
F E S T I V A L

w w w.slezskal i l ie .cz

8 — 1 1  |  6  |  2 0 17

M ASA RY KOVO N Á M Ě S T Í  |  M o r avs k á O s t r ava

8 | 6 Ad a m Bub í k  P L   Good Work Adobre
K O S T E L  S V .  A N T O N Í N A  Z  P A D O V Y  |  O s t r ava - Ku n č i č k y

8 | 6 Jaromír  Nohavica  1 1 | 6  Z á b l e s k
PŘ E D K AT E D R Á LO U B OŽ S K É H O S PAS I T E L E |  M o r avs k á O s t r ava

10|6 Fus i o n L i t e Os t r ava zp í vá  gosp e l Chr is tafar i  USA
K AT E D R Á L A B OŽ S K É H O S PAS I T E L E |  M o r avs k á O s t r ava

10 | 6 Lenka Dusi lová Voxel
KOS T E L SV.  VÁC L AVA |  M o r avs k á O s t r ava

10 | 6 Z .  Czendl ik Ro m a n D os t á l  & S l áve k K l e c a n d r E l l en M a k umbi r o f a
Z A KOS T E L E M SV.  A N TO N Í N A Z PA D OV Y |  O s t r ava - Ku n č i č k y

1 1 | 6 G u y  G i l b e r t  F R e l _worsh ip M a t e . O  P L

Mediální partneři: Partneři:
R

MYSLIVECKÝ SPOLEK
OSTRAVA - HEŘMANICE

pořádá tradiční akci

SRNČÍ HODY
Které se konají 17.6.2017 od 12:00 hodin

v Hasičské zbrojnici v Ostravě Heřmanicích

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY, PIVO NA ČEPU

ŽIVÁ HUDBA

SRDEČNĚ ZVOU
MYSLIVCI Z HEŘMANIC

Městský obvod Slezská Ostrava
děkuje partnerům za podporu akce

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE
ArcelorMittal Ostrava a.s.

ZA FINANČNÍ PODPORY
statutárního města Ostravy

OSTATNÍ PARTNEŘI

REKLAMNÍ PARTNEŘI 
Ostravské komunikace, a.s.

MORYS s.r.o.

OZO Ostrava s.r.o.

BYSTROŇ Group a.s.

Jan Tomický

JANKOSTAV s.r.o.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

SATUM CZECH s.r.o.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

TEMAR spol. s.r.o.

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

AutoCont CZ a.s.

Moje rehabilitace s.r.o.

Emil Fekete

DEN SLEZSKÉ


