
Den Slezské 2017. Celý den na celém hradě
Areál Slezskoostravského hradu se zapl-
nil v sobotu 27. května všemi generacemi. 
Tradiční akce nazvaná Den Slezské, kte-
rou každoročně organizuje městský ob-
vod Slezská Ostrava, přinesl program na 
celý květnový den včetně večera.

„Vítáme vás na Dni Slezské, který je svátkem 
rodin. Je pro vás připravena spousta atrakcí 
i  hvězdy české hudební scény,“ vítal mode-
rátor Vladimír Polák, jinak známý herec Ná-
rodního divadla moravskoslezského, všech-
ny příchozí. Den Slezské začal již krátce po 
9. hodině, kdy velké pódium na hradě obsadi-

li první účinkující. 
Těmi letos byli žáci 
ZŠ Bohumínská. 
Celé dopoledne 
se střídala vystou-
pení mateřských 
i  základních škol 
z  celé Slezské Ost-
ravy. Žákyně i  žáci 
předváděli nejrůz-
nější taneční kreace 
i  akrobatická čísla, 
nechyběla spousta 

nápaditých kostýmů 
a dekorací.
V  poledne bylo na 
programu slavnostní 
zahájení, kdy na pó-
dium přišli starostka 
MVDr. Barbora Jelon-
ková, místostarostové 
Ing. Roman Goryczka, 
Mario Lyčka, Ing. Ivo-
na Vaňková, Rudolf 

Ficek a také náměstek ostravského primátora 
ze Slezské Ostravy Ing. Vladimír Cigánek.
Všichni přivítali přítomné, přáli jim krásně 
strávený slunečný den. Starostka Jelonková 
zvlášť poděkovala dětem a jejich pedagogům 
za perfektní vystoupení, která si na Den Slez-
ské připravili. „Přeji všem, ať se dobře baví,“ 
uvítal stručně návštěvníky místostarosta Go-
ryczka.

(pokračování na str. 3)

Krásné léto všem
Vedení městského obvodu přeje čtenářům Slezskoostravských novin
krásné léto a školákům nezapomenutelné prázdniny.
Příští vydání Slezskoostravských novin naleznete v poštovních schránkách na začátku měsíce září.
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Tolik let uběhlo
od ničivých povodní20

Upozornění občanům
Vážení občané, v měsíci září se 
změnil termín zasedání zastupitelstva 
městského obvodu.
Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 13. září 2017 od 
9.00 hodin v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.

ZAHÁJENÍ. Vedení městského obvodu zdraví občany. Foto/ Jan Král

Kotlíkové dotace. Seminář v KD Muglinov již 12. července
Druhé kolo kotlíkových dotací začne
29. června, využijte příležitost a zmoderni-
zujte si domácí topeniště.

Získejte nový kotel a bez fronty!

V  březnu vyhlásilo Ministerstvo životního 
prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace 
pro kraje. Moravskoslezský kraj v  ní obdrží 
téměř 900 milionů korun. V rámci těchto do-
tací tak bude možné vyměnit až 8000 starých 
neekologických kotlů.

Co jsou kotlíkové dotace?

Předmětem dotace je výměna stávajících 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové 

účinné nízkoemisní tepelné zdroje. V  České 
republice a zvláště v Ostravě je ovzduší dlou-
hodobě velmi znečištěné. Ve velké míře se na 
tom podílejí neekologické, nejčastěji uhelné 
kotle. Ministerstvo životního prostředí se roz-
hodlo s  touto situací bojovat příspěvkem na 
nákup nového kotle. Finanční podpora na vý-
měnu kotlů na pevná paliva v rodinných do-
mech je poskytována na území našeho města 
prostřednictvím projektu Moravskoslezského 
kraje, který je příjemcem podpory z Operač-
ního programu Životní prostředí 2014 – 2020 
(OPŽP).

Kde získáte informace?

Stejně jako při první výzvě kotlíkových dotací 
se bude pro zájemce o výměnu kotlů pořádat 
v Ostravě šest seminářů. V jejich rámci budou 
zaměstnanci Krajského úřadu a  Magistrátu 
města Ostravy podávat informace o podmín-
kách poskytování kotlíkových dotací. Vysvětlí, 
jak vyplnit elektronickou žádost a odpoví na 
případné dotazy. Termíny seminářů a  místo 

jejich konání najdete v přiložené tabulce.

Semináře ke kotlíkovým dotacím

Termín Místo konání
26. 6. v 16 h Obřadní síň Úřadu měst-

ského obvodu Krásné Pole
28. 6. v 16 h Společenský dům

v Ostravě-Bartovicích
10. 7. v 16 h Dům s pečovatelskou služ-

bou Bělásek, Nová Bělá
12. 7. v 16 h Kulturní dům

Ostrava-Muglinov
24. 7. v 16 h Magistrát města Ostravy
31. 7. v 16 h Kulturní dům

Ostrava-Hošťálkovice

(pokračování na str. 3)



Senioři vyrazili k moři

Senioři ze Slezské Ostravy se v týdnu od 
5. do 11. června zúčastnili zájezdu do 
Itálie pořádaného městským obvodem 
Slezská Ostrava.

Ubytování a strava byly zajištěny v příjemném 
hotelu poblíž Rimini v blízkosti pláže. Perso-

nál hotelu hovořil česky, takže jazyková barié-
ra zde nebyla problémem.
Všichni senioři bez potíží zvládli poměrně ná-
ročnou cestu autobusem a poté si užívali slu-
níčka a  moře, procházek po městečku a  po-
sezení na terase či v blízkých kavárnách. Ani 

po celodenním programu neubývalo 
elánu a  dobré nálady a  po večerech 
terasou hotelu zněly oblíbené české 
písničky v podání našich seniorů.
V  rámci pobytu byl zajištěn výlet do 
San Marina, které je dle historických 
pramenů pravděpodobně nejstarší 
stále existující republikou, proto je 
zde velké množství kulturních a  his-
torických památek, o  kterých byli 
senioři informováni doprovázející de-
legátkou. Výlet v  San Marinu byl za-
končen ochutnávkou v místní likérce.
Poslední večer pobytu proběhl v  roz-
tančené atmosféře za doprovodu živé 
hudby, na posilněnou byl k dispozici 
raut.

Po celou dobu zájezdu bylo na každém kroku 
znát, jak jsou senioři stále aktivní, často i přes 
své zdravotní potíže, rádi se baví a umí si uží-
vat života a nových zážitků.
Mnozí senioři byli u moře poprvé a splnil se 
jim tak jejich sen.

Mario Lyčka, místostarosta

Slezská Ostrava darovala krev

Mimořádnou akci zorganizoval městský 
obvod Slezská Ostrava. Dne 30. květ-
na se setkali v Krevním centru Fakultní 
nemocnice Ostrava dobrovolníci, které 
slezskoostravská radnice vyzvala, aby 
se zapojili do hromadného odběru krve.

Městský obvod byl vůbec prvním obvodem ve 
městě, který podobnou akci uskutečnil. „Je to 
úžasný počin. Velmi si vážíme toho, že se nám 
Slezská Ostrava sama ozvala. Třeba právě tato 
akce spustí štafetu mezi dalšími ostravskými 
obvody. Dárců krve není nikdy dost,“ ocenila 

aktivitu radnice pri-
mářka Krevního cent-
ra doc. MUDr. Zuzana 
Čermáková Ph.D.
Občané Slezské Ost-
ravy se mohli do půli 
května hlásit k odběru 
na slezskoostravské 
radnici. „Spolu s  ko-
legou zastupitelem 
Marcelem Pažickým, 
se kterým nás projekt 
napadl, jsme letitými 
dárci krve a  plazmy 
a  jsme také držiteli 
Zlaté Jánského plakety. 
Oba si uvědomujeme, 

jak je krev potřeb-
ná,“ vysvětlil za organizátory místostarosta 
obvodu Mario Lyčka. Odběru se samozřejmě 
zúčastnil, dát krev přišli také zastupitelé Ža-
neta Thomasová, Marcel Pažický a  Daniela 
Balarinová. Ta však nakonec byla ke své velké 
lítosti odmítnuta. „Prodělala jsme v  posled-
ních měsících operaci pod narkózou. Lékaři 
mi vysvětlili, že mi krev z tohoto důvodu vzít 
nemohou,“ litovala Balarinová.
Krev přišla darovat také Kateřina Blažková ze 
Slezské Ostravy. „Chystaly jsme se sem s  ka-
marádkou, ta ovšem onemocněla, tak jsem 

musela přijít sama,“ svěřila se dárkyně, kte-
rá chodí pravidelně darovat krev již 10 let. 
Zhruba stejnou dobu je dárcem také strážník 
městské policie Milan Stoh. „Jsem ze Slezské 
Ostravy, ve Slezské Ostravě jako strážník také 
pracuji. S odběrem jsem vůbec neváhal,“ kon-
statoval suše.
Všichni přítomní dostali od obvodu Slezská 
Ostrava dárkový balíček, navíc pro ně byla 
připravena i  speciální exkurze krevním cen-
trem.
„Velké díky všem, kteří dorazili. Bohužel, hod-
ně lidí se muselo kvůli nemoci na posled-
ní chvíli omluvit. Akci v  příštím roce určitě 
zopakujeme. Chceme také vyzvat na sboru 
starostů další městské obvody, aby se k nám 
připojily,“ řekl na závěr místostarosta Mario 
Lyčka.

/jk/
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Poděkování
Dovoluji si vyslovit poděkování. V minu-
lých dnech jsem v Hrušově zašel na Ver-
diho ulici a zjistil, že podmáčené baráky, 
které hyzdily náš obvod, jsou již pryč. Byla 
to ostuda obvodu. Jen mne mrzí, že tam 
zůstal stát jeden barák, údajně nepatřící 
obvodu. Ale vše je o jednání s majitelem. 
Určitě se to podaří. Jen tak dál s takovými 
baráky.

Ing. Jiří Šárek

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky uvítáme na 
e-mailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních obyvatel.DÁRCI. Hromadný odběr krve. Foto/ Jan Král
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Den Slezské 2017. Celý den na celém hradě

(pokračování ze str. 1)

Před hradem i na hradě

Na Dni Slezské se lidé bavili i před branami hra-
du. Čekaly na ně kolotoče, ukázky práce Policie 
ČR, pouťové atrakce i klauni.
Uvnitř hradu všechny zdravil maskot letošního 
Dne Slezské – ovečka Shaun, v dalších částech 
hradu začaly skupiny kuchařů vařit bigos. Ori-
ginální mezinárodní soutěž ve vaření klasického 
slezského pokrmu, Slezský bigos, se jako součást 
Dne Slezské konala už pojedenácté. „Úroveň 
stoupá, kvalita je úžasná,“ radoval se nad připra-
vovanými bigosy předseda poroty Karel Drápal, 

místopředseda Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
Vítězství v soutěži si odnesl Česnek tým z Opa-
vy. Na soutěži byli Opavané již popáté, jednou 
skončili třetí, jinak pro ně vždy zbylo čtvrté mís-
to. „Letos jsme poprvé na přípravu bigosu pou-
žili zvěřinu - srnčí a maso z muflona. Dále jsme 
použili kysané i hlávkové zelí a vše podlévali ví-
nem,“ popsal přípravu Pavel Kořízek z vítězné-
ho týmu. „Vítězství je samozřejmě super,“ dodal.
Zatímco si starší pochutnávali na bigosu, nej-
mladší generace se bavila na Mimoní show, děti 
navštívilo prasátko Pepina a  Tom, absolvovat 
mohly také speciální soutěžní cestu Staň se far-

mářem, za jejíž zdolání dostávaly různé odměny. 
Do oslav se zapojila také Městská nemocnice 
Ostrava, kdy si v  sanitním voze lidé nechávali 
měřit tlak a  s  přítomnými zdravotníky konzul-
tovali nejrůznější zdravotnická témata.

Závěr patřil hudbě

Během podvečera a večera se na největším hrad-
ním pódiu vystřídali všichni pozvaní interpreti. 
Začala domácí Acoustica směsí nikdy nestár-
noucích songů. Pak nastoupil Kamil Střihav-
ka, který k  velké radosti publika zakončil své 
vystoupení megahitem Země vzdálená. Vojta 
Kotek se skupinou předvedl, že má energie na 
rozdávání, do večerního programu se vešel 
i Zdeněk Izer, který svým specifickým humorem 
rozesmál některé až k slzám. Finále patřilo Ada-
mu Mišíkovi. „To je ten Adam Mišík, na jehož 
vystoupeních dámy omdlévají,“ uvedl mladého 
zpěváka moderátor Vladimír Polák. Během zá-
věrečného koncertu sice nikdo neomdlel, zato se 
bavili všichni skvěle.

/red/

Kotlíkové dotace. Seminář v KD Muglinov již 12. července

(pokračování ze str. 1)
Žadatelé budou mít také možnost informovat se v  kontakt-
ním informačním místě, které bude otevřeno v  přístavbě budo-
vy Nové radnice na ulici Sokolská třída (bývalé zlatnictví). Bliž-
ší informace budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek: 
http://ostrava.cz nebo https://dycham.ostrava.cz
Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslez-
ského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/, případně využít „kotlíkovou 
linku“ 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“ kotliky@msk.cz

Pro koho je dotace určena

Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva 
s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5? 
Pokud ano, je kotlíková dotace určena právě vám.

Na jaké typy kotlů se dotace vztahuje?

Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům bude výměna 
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 tepelné čerpadlo,
 kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický),
 automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
 plynový kondenzační kotel.
Výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a techno-
logií, který bude k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostře-
dí ČR (SFŽP ČR) na „svt.sfzp.cz“. Tento seznam se v současnosti aktuali-
zuje a bude průběžně doplňován.

Kolik peněz můžete získat?

 na automatický kombinovaný kotel 
– 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč

 na plynový kondenzační kotel 
– 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč

 na kotel na biomasu s ručním plněním 
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč

 na kotel na biomasu (automatický) 
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

 na tepelné čerpadlo 
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 
7500 Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, 
a to jednotnou částkou 7500 Kč.
Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v pro-

gramu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Město Ostrava

Město Ostrava přispěje žadatelům vlastnícím rodinný dům na území měs-
ta jednotnou částkou 10 000 Kč. Tato částka bude poskytnuta vlastníkům 
rodinných domů na území města za podmínky, že ke dni podání žádosti 
o dotaci nejsou vůči městu, jeho orgánům a/nebo jím zřízeným a založe-
ným právnickým osobám v prodlení se splněním jakékoliv peněžité po-
vinnosti. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením.

Na co lze kotlíkovou dotaci využít?

 na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
 na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s poří-

zením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,
 na náklady na zkoušky nebo testy,
 na náklady na projektovou dokumentaci.
Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Důležité informace

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinova-
né kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
Na dotaci mají zájemci nárok pouze v  případě nahrazení kotle na tuhá 
paliva.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní třídu, bu-
dou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a pro-
vozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá pali-
va o příkonu 10 – 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního 
vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, 
které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument na-
hradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, 
návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realiza-
ce tzv. mikro-energetického opatření.
Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit výdaj, který vznikl a byl uhrazen 
příjemcem podpory od 15. července 2015.
Žádosti budou podávány elektronickou formou.

Kdy to vše vypukne?

Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, s pří-
jmem žádostí se počítá od 5. září.

(gb)



Slezskoostravské noviny • červenec 2017 • strana 4

Zprávičky ze škol

VÍTĚZSTVÍ. Žákyně ZŠ Bohumínská stanuly na stupních vítězů. Foto/ archiv

OPRAVDOVÁ MOTORKA. Zámostníčci v Nové Vsi. Foto/ archiv

OSTRAVA!!! Oslava dne dětí na Landeku. Foto/ archiv RALIŠKA. Děti odjely na týden do Beskyd. Foto/ archiv

Aerobik maraton

Kde oslavit Den dětí? Na Landeku!

Na návštěvě u psovodů

Hurá do přírody!!!

Dne 10. května se konal 3. ročník Aerobik ma-
ratonu, kterého se zúčastnilo 65 žákyň 3. - 9. 
ročníků ostravských základních škol. Akce 
byla pořádána za finanční podpory statutárního města Ostravy. Soutěží-
cí museli zvládnout krokové sestavy v aerobiku, step aerobiku a v zum-
bě. Hodnoceny byly kategorie mladších a starších žákyň.
V kategorii starších žákyň se na 1. místě umístila Zuzana Krajčíková ze 
ZŠ Bohumínská a  na 2. místě Veronika Šupíková ze ZŠ Bohumínská. 
Děkujeme všem soutěžícím za jejich výkon a vytrvalost.

Mgr. Viera Dobešová, ZŠ Bohumínská

Děti naší školy ZŠ Chrustova se jako každým 
rokem v červnu schází v areálu Landek Parku 
k oslavě Dne dětí. A protože je to oslava, na 
kterou se velmi těšíme, připravovali ji naši milí učitelé s panem ředitelem 
několik týdnů. Dne 2. června jsme se ráno probouzeli s pocitem radosti, 
nedočkavosti, ale také napětí, jaké soutěže a překvapení na nás toho dne 
čekají. Sluníčko svítilo zvesela a těšilo se s námi na to, jak nás bude celým 
dnem provázet svými paprsky a jak nám bude držet pomyslné palce pro 
štěstí.
Jak jsme se ale na Landek dopravili? Vtip byl v tom, že jsme nejeli všichni 
najednou, ale někteří žáci, zdatní cyklisté, se vypravili k areálu na kolech 
v  doprovodu vyučujících a  za dohledu ostravských policistů. Ostatní 
využili městskou hromadnou dopravu, abychom se nakonec potkali na 
sportovišti, kde nás přivítal pan ředitel a zasvětil nás do akcí, které nás 
v tomto dni čekaly. V celém areálu Landek Parku byla pro nás nachystá-
na stanoviště s různými úkoly. Takže pokud jste ještě neházeli špalkem, 
nepřekulovali obrovskou pneumatiku, nebo nestříleli z  luku a  vzdu-
chovky, byla by to pro vás skvělá zábava, stejně jako pro nás. Ve dvojicích 
jsme běhali od jednoho stanoviště ke druhému, abychom nejen zvítězili, 
ale užili si co nejvíce překrásnou přírodu, různé druhy sportu a také své 
spolužáky a kamarády. Ti nejlepší z nás si zasloužili sladkou výhru a ti, 
kteří se neumístili, smutní nebyli. Vždyť co je krásnějšího, než prožít slu-
nečný den se svými blízkými a radovat se s nimi ze života.
Děkujeme za tento nádherný den vedení a učitelům ZŠ Chrustova a těší-
me se, že se s někým z vás, kdo jste tento článek četli, setkáme třeba právě 
na kouzelném místě zvaném Landek.

Mgr. Ivana Srnská, ZŠ Chrustova

Ve středu 17. května se vydali malí „Zámost-
níčci“ na návštěvu do Nové Vsi, podívat se na 
práci čtyřnohých záchranářů – pejsků a jejich 
cvičitelů – policistů. Děti mohly vidět při práci pejska, který umí na-
jít drogy nebo výbušniny, druhého pejska, který zase uměl vyčenichat 
ukrytého figuranta, jiný se zase uměl plazit po břiše a zvládat různé pře-
kážky. Všichni však na slovo poslouchali své psovody. Pejsci rádi dětem 
všechno předvedli a odměnou jim bylo nejen pohlazení od psovodů, ale 
i velký potlesk. Děti si také mohly zkusit, jak se sedí na opravdové poli-
cejní motorce. Nakonec „naše“ děti – „Zámostníčci“ policisty mile pře-
kvapily, a to když poznaly spoustu dopravních značek, správně vybarvily 
semafor a  dokonce uměly vyjmenovat části jízdního kola i  to, co děti 
k bezpečné jízdě na kole potřebují.

Za kolektiv MŠ Zámostní Mgr. Jana Tenková

Děti ze ZŠ Chrustova ze Slezské Ostravy na 
vlastní kůži zažily, co je to strávit nádherných 
sedm dní ve škole v přírodě a k tomu v oprav-
dové pekárně pečiva, sladkostí a jiných dobrot.
Strávili jsme překrásný týden v areálu Pekárny Rališka v obci Horní Beč-
va od 20. do 26 května. Předem jsme nevěděli, co nás čeká. Říkali jsme 
si, že to bude „pěkná otrava“ jet do přírody a tam se učit. Ale čekalo nás 
velké překvapení. Učili jsme se, to je pravda. Naše paní učitelky se sna-
žily z nás i v přírodě dostat to nejlepší, co v nás je a naučit nás novým 
věcem. Ale na hry a skotačení zbylo i tak mnoho času, kterým nás pro-
vázely naše milé paní vychovatelky. Jen si představte. Bylo nás tam 63 
dětí!  Soutěžili jsme nejprve o papírové sladkosti, ze kterých se na konci 
pobytu vyklubaly sladkosti opravdové, a každý z nás mohl něco vyhrát. 
K tomu připočtěte soutěže o nejlépe uklizený pokoj a pořádek ve svém 
okolí a vychází vám, že každý z nás byl vítězem.
Teď jsme už zpátky ve svých domovech ve městě, ale na tento úžasný 
týden nezapomeneme.

Mgr. Ivana Srnská, ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

MŠ Zámostní

ZŠ Chrustova
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Zprávičky ze škol

VÝBORNÉ VÝKONY. ZŠ Bohumínské se na turnaji dařilo. Foto/ archiv

VE SPOLEČENSKÉM. Soutěž má přesná pravidla. Foto/ archiv

ŽLUTÉ KVÍTKY I TRIKA Dobrovolníci ze ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

U BYSTROUŠKY. Počasí výletu moc nepřálo. Foto/ archiv

Miss a Missák školní družiny Český den proti rakovině

Plážový korfbal

Zámostníčci na výletě

Každoroční soutěž krásy, charisma a  talentu 
dětí z  prvního stupně se konala opět na ZŠ 
Chrustova, tentokrát 18. května.
Soutěž má přesně stanovená pravidla. Děti se postupně představí ve 
třech promenádách. Jako první je společenský oděv, následuje sportovní 
a nakonec plážové oblečení. Velmi důležitý je také rozhovor se soutěží-
cími a jejich rychlé a vtipné reakce na kladené otázky. Na závěr čeká děti 
volná disciplína, ve které musí ukázat své silné stránky. Vrcholem toho-
to zábavného odpoledne je vyhlášení vítězek a vítězů. Putovní korunku 
Miss školní družiny si nakonec odnesla Barbora Maková z 2. A, která 
zazpívala píseň Toulavá od Sebastiana, první vicemiss byla Jana Dajdová 
ze 4. A, která byla oceněna také jako Miss sympatie. Její volnou disciplí-
nou byl tanec na píseň Pojď od Adama Mišíka. Ocenění druhé vicemiss 
získala Veronika Skálová ze 3. A, která předvedla sestavu skoků přes 
gumu. Mezi chlapci zvítězil a titul Missák s putovním motýlkem obhájil 
z loňského roku Kvído Maximilián Mifek ze 4. A, který si připravil pan-
tomimu. Na druhém místě se umístil Daniel Palovský ze 4. A. Daniel 
získal také titul Missák sympatie a ve volné disciplíně zahrál na kytaru. 
Jako třetí skončil Patrik Georgiev z 1. A, který předváděl kapelu Queen.
Na závěr musíme poděkovat učitelům a žákům, kteří zasedli do poroty, 
žákům 9. třídy za pomoc při organizaci a paní vychovatelce Žowliakové 
za vedení celé akce. S očekáváním nových talentů se již těšíme na příští 
ročník.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Naše škola se prostřednictvím zástupců škol-
ního parlamentu ve středu 10. května zú-
častnila 21. ročníku celostátní akce s názvem 
Český den proti rakovině. Připojili jsme se tak k více než 14.500 dobro-
volníkům, kteří se prodejem kvítku měsíčku lékařského snažili přispět 
na prevenci a léčbu nádorů hlavy a krku. Stejně jako loni se nám poda-
řilo prodat všech 250 kvítků a na konto sbírky přispět krásnou částkou 
5.617,- Kč. Od organizátorů sbírky nám přišlo poděkování.
„Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině, přijměte prosím jmé-
nem organizátorů a  jménem Ligy proti rakovině Praha naše upřímné 
poděkování za pomoc při dnešní sbírce Vám i všem Vašim spolupracují-
cím dobrovolníkům! Doufáme, že se u Vás dnešní den vydařil, lidé byli 
milí a ochotní přispívat a většinu objednaných kvítků se Vám podařilo 
úspěšně prodat. Vaší pomoci a spolupráce si opravdu ceníme a ještě jed-
nou Vám moc DĚKUJEME za obětavost a dobře odvedenou práci!“
I my velmi děkujeme všem, kteří se v naší škole sbírky zúčastnili.

Mgr. Liana Svobodová, ZŠ Bohumínská

Ve čtvrtek 25. května jsme se zúčastnili 1. roč-
níku turnaje školních družstev v  plážovém 
korfbalu v Ostravě v areálu TJ Varenská. Ve 
čtyřech žákovských kategoriích se utkalo celkem 25 školních korfbalo-
vých družstev. Naše škola nominovala 4 družstva do tří věkových ka-
tegorií – U9, U11 (2 družstva) a U13. Ve všech kategoriích jsme získali 
první místo. Nejlepší střelec: Filip Šupík – 24 bodů. Nejlepší střelkyně: 
Veronika Terelmesová – 12 bodů.
Chtěli bychom všem žákům poděkovat, protože i přes nepřízeň počasí 
předváděli výborné výkony a vzorně reprezentovali naši školu.
Kolektiv ZŠ Bohumínská

Všechny děti se už těšily, jak vyrazí na výlet. 
A tak ve čtvrtek 25. května se celá „Zámostní“ 
školka vydala za dobrodružstvím směr Huk-
valdy. Sluníčko však mělo právě na čtvrtek asi jiné plány, něž svítit „Zá-
mostníčkům“ na cestu. Celý výlet pršelo a byla zima jako by snad místo 
konce května byl začátek března! Děti si oblékly pláštěnky a  statečně 
šlapaly do kopce.  Po cestě se ještě zastavily na obhlídku papoušků, dra-
hých kamenů a zkamenělin a tropických i masožravých rostlin. Potom 
už rychle za liškou Bystrouškou. Liška na děti čekala i v dešti. Všechny 
děti ji pohladily po ocásku – to prý nosí štěstí a také si všichni přáli, aby 
přestalo pršet! Menší děti se u lišky otočily a vydaly se do pekárny pro 
voňavé koláčky. Starší děti pokračovaly v zimě a dešti až na hrad! Cesta 
zpět už byla veselejší, protože liška Bystrouška splnila všem přání a pře-
stalo pršet, dokonce začalo svítit i to ztracené sluníčko!

ZŠ Chrustova ZŠ Bohumínská

ZŠ Bohumínská

MŠ Zámostní



Oceněné paní učitelky přejí dětem, 
aby si užily prázdnin
Paní učitelky Martina Šusterová a Mgr. Hana Kajfošová byly letos v březnu u příležitosti Dne učitelů oceněny za svou práci městem 
Ostravou. Slezskoostravské noviny položily pedagogickým osobnostem Slezské Ostravy před začátkem prázdnin několik otázek, 
spojených, jak jinak, také s prázdninami.

Martina Šusterová

Paní učitelka Martina Šusterová, zá-
stupkyně ředitele Mateřské školy Zá-
mostní, působí na pracovišti Antošo-
vická 107, Koblov. Statutární město 
Ostrava ji ocenilo v kategorii Výrazná 
pedagogická osobnost. Navrhovate-
lem ocenění byl městský obvod i  ře-
ditelka mateřské školy PhDr. Jarmila 
Chlopková. Paní učitelka Šusterová učí ve Slezské Ostravě již 33 let.
Jaký byl pro Vás končící rok? Lze ho považovat za výjimečný, když Vás 
město Ostrava při příležitosti Dne učitelů ocenilo v kategorii pedagogic-
ké osobnosti?
Tento školní rok byl pro mě stejný jako každý jiný plný práce a radosti s dět-
mi, protože má práce je zároveň mým koníčkem.  Samozřejmě mě ocenění 
velmi potěšilo a velice za něj všem děkuji.
Učíte již 33let, celý ten čas ve Slezské Ostravě. Změnily se za tu dobu ně-
jak děti, které školu navštěvují?
Ve své podstatě jsou děti stejné – jsou zvídavé, hravé, mají zájem poznávat 
něco nového, ale zároveň jsou ovlivněny novými technologiemi, počítači 
a celkově moderní dobou.
Máte kromě práce a rodiny ještě volný čas? Snažíte se ho nějak zaplnit?
Volný čas, kterého mi moc nezbývá, věnuji cyklistice, četbě, setkávání s přá-
teli a dvouletému vnoučkovi.
Už víte, co budete dělat v průběhu dvou prázdninových měsíců?
Jelikož máme v  červenci ve školce prázdninový provoz, tak první měsíc 
bude pracovní. V srpnu pojedeme s rodinou k moři a v druhé polovině bu-
deme cestovat po ČR.
Co byste popřála slezskoostravským žákům a  žačkám v  souvislosti 

s končícím školním 
rokem?
Dětem přeji krásné 
a  slunečné prázdni-
ny, plné zajímavých 
zážitků a  kolegům, 
aby si o prázdninách 
pořádně odpočinuli 
a  s  elánem vkročili 
do nového školního 
roku.

Mgr. Hana Kajfošová

Paní učitelka Mgr. Hana Kajfošová  pů-
sobí jako pedagog a výchovný poradce 
na Základní škole Slezská Ostrava, Bo-
humínská 72, příspěvkové organizace 
a  byla oceněna v  kategorii za dlouho-
letou tvůrčí pedagogickou činnost. Učí 
již 39 let, z toho 17 let v ZŠ Bohumín-
ská.
Jaký byl pro vás končící školní rok? Lze ho považovat za výjimečný, když 
vás město Ostrava při příležitosti Dne učitelů ocenilo v kategorii Dlou-
holetá tvůrčí pedagogická činnost?
Konec školního roku je náročný pro všechny pedagogy. Přesto ten letošní 
byl překvapující, když jsem byla městem Ostrava oceněna. Velmi mě to po-
těšilo a ještě jednou za uznání všem děkuji.
Učíte již 39 let, 
z  toho 17 let v  ZŠ 
Bohumínská. Změ-
nily se podle vás 
nějak za tu dobu 
děti, které školy na-
vštěvuji?
Děti se mění podle 
toho, jak se mění 
společnost. Jsou sa-
mostatnější, zběhlé 
v  moderních tech-
nologiích, jsou více 
asertivní, ale dětská duše zůstává stále stejná.
Máte kromě práce a rodiny ještě volný čas? Snažíte se ho nějak naplnit?
Práce s dětmi mě vždy naplňovala a těšila, ale myslím si, že rodina je pro 
každého z nás prioritou. Volný čas se snažím trávit aktivně, nejraději cho-
dím do přírody, poznávám nové věci, čtu.
Už víte, co budete dělat v průběhu dvou prázdninových měsíců?
O prázdninách budu veškerý čas trávit s rodinou a přáteli, budeme cestovat 
a poznávat nová místa a kultury.
Co byste popřála slezskoostravským žačkám a žákům v souvislosti s kon-
čícím školním rokem?
Všem žákům přeji, aby si prázdnin užili co nejvíce, odpočinuli si a načerpali 
dostatek sil pro další školní rok.

/red/
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Zámostníčci mají nové dopravní hřiště
Dne 1. června jsme v MŠ Zámostní otevřeli nové dětské 
dopravní hřiště. Konal se zde také Den dětí a již 2. ročník 
dopravních her.

Nové krásné hřiště by nevzniklo, nebýt velké podpory a pomoci 
statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava, 
pana Tomáše Vrátného – účastníka Rallye Dakar, Ostravských ko-
munikací a.s., Aktivu BESIP a v neposlední řadě rodičů dětí Spol-
ku Zámostníček. Tito všichni byli našimi hosty a slavnostně nové 
dopravní hřiště pomohli otevřít.
A  tak mohly dopravní hry začít, plné nefalšovaných dětských 
úsměvů, radosti a  skotačení. Děti jezdily pod odborným dohle-
dem strážníků Městské policie Ostrava na motorkách, odrážedlech 
i v nových elektrických autíčkách. Na stanovištích plnily nejrůzněj-
ší úkoly zaměřené na bezpečnost. Skládaly semafory, přiřazovaly do-
pravní prostředky, skládaly puzzle s dopravními prostředky, učily se 
důležitá tísňová telefonní čísla. Největší atrakcí však bylo, stejně jako 
v loni, největší auto – kamion pana Vrátného, se kterým se zúčastnil 
slavného závodu Dakar. Děti si mohly vyzkoušet i „řídit“ takové auto 

– kdo se nebál, mohl si sednout v kabině za volant! Po absolvování 

všech stanovišť byly děti odměněny medailemi a drobnými dárky. Vše slavnostně 
dětem předávali strážníci městské policie. Celé dopravní dopoledne se náramně 
vydařilo. K tomu se přidalo i nádherné počasí. Malí „Zámostníčci“ si svůj svátek 
nemohli oslavit lépe!

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Zámostní Jana Tenková

OTEVŘENO. Závodník Tomáš Vrátný a místostarosta Roman Goryczka otevřeli nové hřiště. Foto/ archiv

MŠ KOBLOV. Paní učitelka v práci. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

ZŠ BOHUMÍNSKÁ. Paní učitelka v práci. Foto/ Jan Král
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Mladí fotbalisté bojovali v dešti 
Memoriál Václava Činčaly
Poněkud nefotbalové počasí pozname-
nalo V. ročník Memoriálu Václava Čin-
čaly, který se konal v sobotu 10. června 
v areálu TJ Sokol Koblov.
Celkem osm žákovských fotbalových mužstev 
srdnatě bojovalo o  poháry v  nepřetržitém 
dešti. I  přes nepřízeň počasí ze sebe vydali 
všichni hráči maximum a  obdobně na tom 
bylo i publikum především z řad rodičů. Po-
vzbuzovali s neutuchajícím zápalem.
Vítězství v  poháru nakonec vybojovali hráči 
FK Bospor Bohumín, stříbro si odvezl tým 
FC Odra Petřkovice U  11, bronz FC Odra 
Petřkovice U 10.
Další v  pořadí: TJ Lokomotiva Suchdol nad 

Odrou, FC Slezská Heřmanice, TJ Klimkovi-
ce, FC Slavia Michálkovice a TJ Sokol Koblov.
Poháry týmům předal místostarosta Slezské 
Ostravy Ing. Roman Goryczka. „Turnaj měl 
vynikající úroveň, mladí hráli s  velkým nad-
šením. Jsem rád, že se v Koblově daří turnaj 
každoročně organizovat, letos jsme tak mohli 
být svědky pátého, jubilejního ročníku. Podě-
kování patří nejen hráčům a jejich trenérům, 
ale také pořadatelům, kteří vše pečlivě připra-
vili,“ doplnil místostarosta Goryczka.
Turnaj nese jméno po Václavu Činčalovi, kte-
rý byl významným činovníkem koblovského 
Sokola.

/red/

Baník Ostrava hledá mladé fotbalistky
Děvčata a  fotbal? Ještě před několika 
roky velmi netradiční spojení. Obliba ko-
pané mezi děvčaty ovšem v posledních 
letech roste.

UEFA si dokonce dala za cíl udělat z kopané 
do roku 2022 nejoblíbenější kolektivní sport 
pro ženy a  dívky. Mezi tradičními českými 
kluby, které mají své ženské mužstvo, nemůže 
samozřejmě chybět ani slezský Baník Ostrava. 
K týmům žen a juniorek chce nově přidat i ka-
tegorii nejmladších hráček.
„Od nové sezóny bychom velmi rádi otevřeli 
mužstvo mladších přípravek. Do této katego-
rie patří dívky ročníku 2008 a mladší. Fotbal je 
pro děvčata dobrou volbou, protože nejenom 
podporuje pravidelnou fyzickou aktivitu, ale 

posiluje také jejich sebevědomí, kamarádství 
a  týmovou spolupráci. Dívky jsou chlapcům 
na hřišti v  tomto věku rovnocennými soupeř-
kami, nejednou bývají dokonce lepšími hráč-
kami,“ konstatoval trenér Ivan Cholevík.

Hlásit se samozřejmě mohou i děvčata ve věku 
12-16 let, která mají možnost se postupně pro-
pracovat až do prvního týmu.  V letošní sezó-
ně prodělal ostravský tým výrazné změny. Byl 
věkově nejmladším mužstvem v soutěži, přesto 
na sebe dokázala děvčata upozornit bojovností 
a ochotou na sobě pracovat.
Nábory probíhají celoročně při trénincích, 
které se konají v pondělí, středu a v pátek od 
17 hodin na Bazalech.  Jediné, co k tomu děvča-
ta potřebují je sportovní obuv a oblečení a chuť 
se hýbat.
Rodiče dívek se mohou předem obrátit telefo-
nicky na trenéry Ivana Cholevíka (737 782 673) 
a Zdeňku Mrázkovou (731 177 212) nebo kon-
taktovat klub přes facebookové stránky Ženy – 
FC Baník Ostrava. 

Reprezentanti 
Slezské první
Fotbalisté kategorie starší přípravky FC 
Heřmanice Slezská obsadili v  sezóně 
2016/2017 první místo v přeboru MeFS 
Ostrava skupiny C. Za sebou necha-
li v  konečné tabulce týmy, jakými jsou 
MFK Vítkovice, FC Odra Petřkovice, So-
kol Markvartovice, FC Slavia Michálko-
vice, TJ Sokol Koblov a SK Šenov.

„V přípravkách je to náš největší úspěch za po-
sledních pět let,“ raduje se z  vítězství trenér 
mladých fotbalistů Petr Lakomý. Starší pří-
pravku tvoří chlapci ve věku 10 a 11 let. „Malé 
zájemce o fotbal stále přijímáme,“ dodává tre-
nér. Na fotbalisty čeká dvakrát týdně trénink 
a jednou týdně zápas. Přihlásit se mohou pro-
střednictvím webu www.fchermanice.cz.

/red/

ZÁPAS. Domácí Koblov /ve žlutém/ v souboji 
s hostujícími Heřmanicemi. Foto/ Jan Král

VÍTĚZOVÉ. Místostarosta Roman Goryczka 
gratuluje hráčům Bohumína. Foto/ Jan Král

ÚSPĚCH. Heřmanice na prvním místě. Foto/ archiv

Vítání dětí. Slavnost na radnici
Celkem 22 nových občánků Slezské Os-
travy bylo slavnostně přivítáno v sobotu 
20. května ve slezskoostravské radnici 
během dvou obřadů.

Šlo o děti narozené v prvních třech měsících le-
tošního roku. Na oba obřady se dostavil značný 
počet příbuzných nejmenších a  obřadní síň tak 
byla zcela zaplněna.
Slavnostní akt provedla Mgr. Ludmila Ohnhei-
serová, obřad zpestřilo vystoupení předškoláků, 
kteří hráli na flétny a recitovali. Rodiče se zapsali 
do kroniky obvodu, s dětmi jim zatím vypomohly 
studentky Střední zdravotní školy v Ostravě. Ro-
diče si s obřadu odnášeli upomínkové předměty 

věnované městským obvodem Slez-
ská Ostrava. V tašce s logem obvodu 
byly mimo jiné pamětní knížka, dět-
ské příbory nebo bryndáček. 
Matrika městského obvodu vždy 
zasílá na jméno novorozeného dítě-
te přihlášku s informacemi o vítání 
dětí. Rodiče, kteří mají zájem se ví-
tání zúčastnit, se dostaví s  vyplně-
nou přihláškou na matriku.
Příští vítání dětí se ve slezskoostrav-
ské radnici uskuteční v měsíci listo-
padu.

/red/ OBŘAD. Zaplněná síň slezskoostravské radnice. Foto/ Sylva Kurková



1. Když v roce 1912 vznikl na levém břehu Ostravice „solitér“ výstavné budovy 
Horní školy /Bergschule/, pohled na nábřeží řeky se podstatně proměnil. Re-
prezentativní stavba, ojedinělá v  dosud málo zastavěném prostoru, se stala 
po svém dokončení vyhledávaným motivem fotografů i vydavatelů pohlednic. 
Podle názoru sběratelů pohlednic Ostravy patří pohlednice vydaná pod šifrou 
K.K. i M.O. „Mähr.Ostrau Villen-Viertel mit Bergschule“ /Vilová čtvrť Horní 
škola/ k nejpozoruhodnějším pohledům na levobřežní partii Mor. Ostravy mezi 
dnešní budovou Krajského soudu a mostem Pionýrů. Pohlednice prošla poštou 
31. 6. 1917 a byla doručena téhož dne /Fräulain Mizzi Kotula, Kais. Fr. Josef 
Platz 6/5/ - tedy na dnešní Jiráskovo náměstí - Kuří rynek. Záběru na lehce 
tónovaném papíru v popředí dominuje budova Horní školy, v druhém plánu 
se pak nacházejí dvě exkluzivní stavby tzv. Vilové čtvrti. Obě zanikly po roce 
1945. Dodnes se z této původní zástavby dochovala vila - obytný dům H. a O. 
Ulrichových z let 1898/99 na Sokolské třídě. V pozadí je patrná ještě prozatímní 
dřevěná lávka přes Ostravici.

2. Ve větších sbírkových celcích se často setkáváme s vydavatelskou praxí, kdy 
zdařilé a zajímavé motivy byly přejímány vzájemně si konkurujícími vydava-
teli. Do svého rozsáhlého portfolia pohlednic s ostravskými náměty neváhal A. 
Jiráček zařadit i výše uvedený snímek, který obíhal v distribuční síti i po roce 
1918, když na změněné politické poměry pohotově reagoval tím, že nad pů-
vodní německou popiskou /Mähr. Ostrau Köhere Schule/ nechal udělat dotisk 
s českou variantou „Mor. Ostrava Horní škola“. K této aktuálně pojaté úpra-
vě popisek došlo u Jiráčkovy pohlednicové produkce v mnoha případech. Kde 
nebylo možno jazykovou úpravu realizovat, nechal nakladatel německý text 
neprůhledným přetiskem začernit.
3. Ze Slezské Ostravy je dnes značně rozšířený areál bývalé Horní školy dobře 
viditelný. Původní výstavná budova z roku 1912 však v dnešním panoramatu 
nábřežní výstavby poněkud zaniká. Nicméně dodnes slouží školským účelům 
a nad hlavním vchodem je uvedeno, že v ní sídlí Střední průmyslová škola elek-
trotechniky a  informatiky Ostrava. Barevná pohlednice „M. Ostrava, Hornická škola“ /Bergschule/, vydaná nakladatelstvím Lichtig, nabízí 

pohled na průčelí školy s okolím z dnešní Kratochvílovy ulice. Pohlednice není da-
tovaná, a ty, které prošly poštou, dokládají, že byly v oběhu ve dvacátých a třicátých 
letech 20. století. Není bez zajímavosti, že dlouholetým ředitelem této školní insti-
tuce pro výchovu středních technických hornických kádrů byl slezskoostravský ob-
čan Ing. Josef Hýbner /1839 - 1927/, odborník, veřejný činitel a autor několika spe-
cializovaných strojnických publikací. Když 22. 5. 1927 zemřel, byla krátce po jeho 
smrti po něm pojmenována ulice a sad v Jindřišské kolonii ve Slezské Ostravě. V ce-
něné knize Ostravské dělnické kolonie II autoři Martin Jemelka a slezskoostravský 
badatel Karel Slíva o Josefu Hýbnerovi napsali: … „Vedle intenzivně traktovaného 
profesního a pedagogického zájmu byl činný i veřejně v českých národnostních or-
ganizacích, za což mu bylo uděleno čestné občanství měst Hranic a Slezské Ostravy. 
Hýbnerova osobnost si vysloužila respekt i následujících generací, které ještě v 60. 
letech minulého století organizovaly každoročně kladení smutečních věnců u ředi-
telova hrobu /pohřeb se konal 25. 5. 1927 ve Slezské Ostravě/.“

4. a 5. Snahy o založení odborné školy pro hor-
nictví v Ostravě se datují od roku 1870. Soukro-
má iniciativa důlních těžířstev se však v  tomto 
počátečním období potýkala se získáváním vhod-
ných učitelských sil, což vznik horní školy časo-
vě limitovalo. Po vyřešení tohoto pedagogického 
problému se s pravidelnou výukou začalo v roce 
1874 a odborné školní vzdělání zde získávali pro 
ostravsko-karvinský revír jako první důlní do-
zorci.
Vyučování probíhalo v českém a německém jazy-
ce a studující byli vybíráni z horníků, kteří uměli číst a psát a u nichž nadřízení vypozorovali talent pro další 
profesní růst. Až do vystavění budovy Horní školy na nábřeží Ostravice neměla škola stálé sídlo a odborná 
výuka probíhala na nejrůznějších místech Mor. Ostravy - v domě stavitele F. Böhma na Nádražní třídě, v le-
tech 1888/96 v Mostní a Kostelní ulici a podobně. V roce 1903 se horní škola nacházela v soukromém domě 
na křižovatce dnešní Nádražní a Českobratrské ulice. Na tomto snímku z první poloviny 20. století se bývalá 
škola nacházela vpravo. Až do likvidace objektu zde byl knižní antikvariát. Z tohoto historického období tr-
vání Horní školy pochází reprodukované vysvědčení /Zeugnis/ z 28. července 1903 Josefa Čecha, čerstvého ab-
solventa Závodní horní školy, které za výbor horní školy na originálu podepsal správce školy Ing. Josef Hýbner.
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Zajímavé stavby na břehu Ostravice – Horní škola

Podle textových materiálů Archivu města Ostravy, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2. 

3. 

4. 5. 



Dvě tisícovky rockerů všech generací se 
bavily v sobotu 3. června na jubilejním de-
sátém ročníku Slezskoostravského Rock 
Festu.

Organizátoři letos poprvé postavili třetí 
pódium spolu s  dětskými atrakcemi na břehu 
řeky Ostravice v blízkosti loděnice. Kapely tady 
hrály zdarma, někteří z hudebníků se během pro-
dukcí v  horkém dni dokonce chladili skoky do 
řeky, a to samozřejmě za velkého aplausu publika.

Uvnitř hradu stála dvě pódia, na kterých se stří-
daly kapely až do půlnoci. Velkých ovací se do-
čkala především hlavní hvězda večera, zpěvák 
Dan Bárta se znovuobnovenou kapelou Alice, ov-
šem neméně se publiku líbila i domácí zavedená 
jména - Limetal, Salamandra nebo Doga.

Desátý ročník Rock Festu. S Bártou i Limetalem

Hornictví, Hrušov, Baník. Výstava
Putovní výstava Archivu města Ostravy Od 
Petřkovické venuše k  Dolní oblasti byla 
zahájena 2. června v  prostorách slezsko-
ostravské radnice.

Výstava vznikla při příležitosti oslav 750. výročí 
první písemné zmínky o  Ostravě. Čtyři základ-
ní panely provází návštěvníka prostřednictvím 

nejdůležitějších časových mezníků ději-
nami města. Jeden samostatný panel je 
věnovaný městskému obvodu Slezská 
Ostrava a zachycuje významné události 
a  objekty, které jsou neodmyslitelně se 
Slezskou spjaté.
Výstavu zahájil místostarosta Ing. Ro-

man Goryczka, autorkou spe-
ciálního panelu o  Slezské Os-
travě je Mgr. Jarmila Novotná 
z Archivu města Ostravy. „Když 
jsem vybírala obrázky, nemohla 
jsme opomenout Slezskoostrav-
ský hrad, důlní činnost, Hrušov, 
který býval významným místem, zoo, 
Novou huť nebo Baník Ostrava, což je 
živé téma,“ uvedla autorka během verni-
sáže. „Vybírala jsem věci charakteristické 
pro Slezskou Ostravu, kterými je známa 

nejen v Ostravě samotné, ale v celé České republi-
ce,“ dodala Novotná. Výstava je otevřena v úřed-
ní hodiny od 2. do 30. června.

/red/

Krištof Kintera ve Slezskoostravské galerii
Slezskoostravská ga-
lerie hostí v  letních 
měsících výstavu jed-
noho z  nejvýraznějších 

českých umělců mladší generace, Krištofa 
Kintery. Výstava nese název SOMETHING 
SMALL IS GETTING BIG a připravil ji měst-
ský obvod Slezská Ostrava ve spolupráci 
s  Jiri Svestka Gallery za finanční podpory 
statutárního města Ostrava.

Krištof Kintera (1973) je tvůrcem soch a instala-
cí přetvářejících nápaditým způsobem věci, kte-
ré nás běžně obklopují. Kintera upravuje a pře-
kvapivě kombinuje obyčejné předměty, jako jsou 
boty, koberce, knihy, pouliční lampy či vyřazené 
přístroje a elektronika. Pod rukama mu z nich 

vznikají sochy, k  nimž se hodí přívlastky jako 
zábavný, absurdní či znejisťující. Některé z nich 
se projevují svébytnou aktivitou, svítí, hýbou se 
i mluví. Výstava SOMETHING SMALL IS GE-
TTING BIG je ve znamení propojování nepro-
pojitelného a  deformování námi všemi stokrát 
viděného. Stromek neovívá větřík, ale ventilátor, 
z hokejky vyrašily hrábě a lopaty, pouliční lampa 
svítí, i  když ji podťali jako smrk v  lese. V  prv-
ním plánu se může zdát, že Kinterovy sochy 
mají hlavně pobavit. Žádný plastový košík ze 
supermarketu není pro Krištofa Kinteru příliš 
obyčejný, aby z něj nemohl vytvořit něco nové-
ho, zneklidňujícího i intelektuálně pronikavého. 
Krištof Kintera patří k  nemnoha mladým čes-
kým umělcům, jejichž dílo má velký ohlas také 

v zahraničí. Jeho díla kupují sběratelé a muzea 
po celém světě.
V  roce 2014 se uskutečnila zásadní výstava 
Krištofa Kintery I am not you v renomovaném 
muzeu Tinguely ve švýcarské Basileji. Hned 
v následujícím roce mu Kunsthal v Rotterdamu 
uspořádala výstavu s názvem Your Light Is My 
Life. Od března 2017 probíhá rozsáhlá výstava 
Postnaturalia v soukromé sbírce Collezione Ma-
ramotti v italském městě Reggio Emilia. Výstava 
s identickým názvem se bude od poloviny září 
konat v pražské Galerii Rudolfinum.
Tato výstava je počátkem dlouhodobější spo-
lupráce mezi Slezskoostravskou galerií a  Jiri 
Svestka Gallery a trvá od 23. června do 3. září.

Ostravská muzejní noc
Slezskoostravská galerie 
se už podeváté zúčastnila 
kulturního festivalu s  ná-
zvem Ostravská muzejní 

noc. Společně s  dalšími 38 ostravskými institu-
cemi otevřela své dveře veřejnosti zdarma až do 
půlnoci. Pro své návštěvníky připravila expozici 
věnovanou místopisu Slezské Ostravy a  historii 
budovy slezskoostravské radnice.
Během celého června radnice hostila i  putovní 
výstavu „Od Petřkovické venuše k Dolní oblas-
ti“. Prohlídku výstav doprovázela hudba punk-
rockové kapely „5KUR“ a  vůně kávy nabízené 
Mental Café. Během Ostravské muzejní noci do 
galerie zavítalo 149 návštěvníků.

Mgr. Věra Vahalíková
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Kultura

ROCK FEST. Dan Bárta i další interpreti bavili 
rockery všech generací. Foto/ Jan Král

VERNISÁŽ. Zahájení putovní výstavy v budově radnice. Foto/ Jan Král

V GALERII. V sobotu 10.6. bylo otevřeno 
až do půlnoci. Foto/ Věra Vahalíková

Festival na rozdíl od předešlých ročníků ve vý-
běru kapel přitvrdil a návštěvníků přišlo nejvíce 
za poslední roky. „Je znát, že námi vymyšlený 
koncept funguje. Příchozí si kromě dramaturgie 
festivalu pochvalovali především fakt, že mohli 
dorazit i s dětmi,“ konstatoval spokojeně za orga-
nizátory slezskoostravský zastupitel Ing. Marcel 
Pažický, podle kterého je pro pořádání obdob-
ných akcí ideální právě Slezskoostravský hrad 
a jeho nejbližší okolí. Hudební festival podpořil 
také městský obvod Slezská Ostrava.

/red/



Ostravská zoo běží 30. srpna pro langura indočínského
ZOO Ostrava pořádá ve spolupráci s  at-
letickým klubem SSK Vítkovice již druhý 
ročník charitativního běhu. Tentokrát pod-
poříme záchranný program pro langury in-
dočínské, jedny z nejohroženějších primátů 
světa. Akce se koná 30. srpna. 

Langur indočínský byl dlouho považován za vyhu-
beného, ale koncem 20. století byl znovuobjeven 
v  lesích severního Vietnamu. Na celém světě pře-
žívá jen okolo 200 zvířat v pěti izolovaných mikro-
populacích. Za posledních 35 let klesla populace 
langurů indočínských až o 80 procent.
Na záchraně kriticky ohrožených langurů indo-
čínských se můžete podílet i  vy, a  to svou účastí 

v druhém ročníku charitativního běhu pro langu-
ry. Hlavní část výtěžku ze startovného, celých 80%, 
bude použita pro potřeby záchranného programu 
přímo ve Vietnamu, zejména na ochranu území, 
na němž languři žijí. Zbylá část výtěžku bude vě-
nována ZOO Ostrava.

„Poběží se v  nádherném přírodním areálu ZOO 
Ostrava po zavírací době na třech certifikovaných 
tratích (550 m, 2,5 km nebo 5 km). Přijďte si za-
běhat a  zároveň přispět na dobrou věc! Přestože 
poběžíte v  Ostravě, ovlivníte dění na druhé straně 
zeměkoule až v dalekém Vietnamu a možná i díky 
vám se podaří zachránit tento jedinečný druh před 
úplným vymizením z planety Země,“ láká zájemce 
jedna z organizátorů akce Monika Ondrušová. 

„Záchranný projekt pro langury indočínské je 
také jedním z projektů, které podporuje ostravská 
zoologická zahrada i  prostřednictvím projektu 
Koruna ze vstupu. To znamená, že i  lidé, kteří se 
nebudou moci běhu zúčastnit, mohou pomoci. Už 
jen tím, že navštíví naši zoo,“ doplňuje Monika 
Ondrušová.
Více informací včetně online registrace najdete na 
www.behzooostrava.cz

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO
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Den dětí 
v Muglinově
SDH Muglinov pořádalo 28. května Den dětí. 
Své dovednosti zde prezentovali také psovodi 
ze ZKO Ostrava - Muglinov a Záchranná bri-
gáda kynologů Moravskoslezského kraje.

ISSANET CUP 2017 - Heřmanické kolo
Populární ostravský cyklozávod pro 
děti se již tradičně bude konat poslední 
prázdninovou sobotu u hasičské zbroj-
nice v Ostravě Heřmanicích.

Spolek Heřmanice dětem pořádá 4. ročník dět-
ského cyklistického závodu Heřmanické kolo 
- ISSANET CUP 2017, který se bude konat v 
sobotu 26. srpna 2017. Hlavní organizátor akce 
Lubomír Noga se spolupracovníky a kamarády 
připravil pro dětské závodníky ve věku od 3 do 
15 let celkem tři varianty tratí v délkách od 1 do 
4 km šité na míru jednotlivým věkovým katego-
riím. Pro nejmladší účastníky je připraven úsek 
o délce 1 km, který vede v bezprostřední blíz-
kosti hasičské zbrojnice a umožňuje stálý do-
provod rodičů. Pro ty starší jsou pak nachystány 
tratě o délce 2,5 a 4 km. Ani letos nebude chybět 
na dvou delších tratích oblíbený „offroad“ polní 
úsek a také občerstvovací stanice. V závěru zá-
vodu čeká na všechny zúčastněné ještě průjezd 
úsekem jízdy zručnosti, kde si přijdou na své 

milovníci přesné a technické jízdy.
Prezentace závodníků bude probíhat od 13:30 a 
vlastní závody budou odstartovány v 15 hodin 
před hasičskou zbrojnicí. Předpokládaný čas 
vyhlášení výsledků bude kolem 17 hodin. Lu-
bomír Noga slibuje, že ocenění budou nejenom 
vítězové, ale i všichni účastníci závodu. Součástí 
akce je doprovodný program s aktivními ukáz-
kami hasičské a zdravotní techniky. Jelikož zá-
jem o akci je každoročně velký a maximální po-
čet závodníků je 150, doporučujeme registraci 
dětí udělat co nejdříve. Přihlášení dětí do závo-
du probíhá elektronicky na webových stránkách 
www.issanetcup.cz. Závod se pojede za každého 
počasí, ale věříme tomu, že bude krásně jako při 
všech předcházejících ročnících.  Přijďte si užít 
poslední prázdninový víkend do Heřmanic, na 
ISSANET CUPu vyhrává každý.

Heřmanice dětem, z.s.
(více na str. 12)

Cvičení hasičů z Heřmanic
V sobotu 13. 5. se naše jednotka zúčast-
nila výcviku zdolávání požáru v uzavře-
ných prostorech, který se konal v areálu 
Dolní oblasti Vítkovic.

Výcvik byl rozdělen na tři stanoviště. První 
stanoviště se týkalo hašení požáru v místnosti. 

Hasiči nejprve byli proškoleni v bezpečnosti 
a postupu při zásahu a následně v místnosti 
zasažené požárem pozorovali pomocí dýcha-
cí techniky jevy a chování samotného požáru. 
Poté si vyzkoušeli práci s proudnicí, stahová-
ní plamene a ochlazování místnosti. Teplota 

plamene se v uzavřeném prostoru pohybuje 
okolo 600 °C. Na druhém stanovišti si jednot-
ka vysvětlila zásady použití pěny jako hasiva, 
následoval praktický výcvik s typy proudnic 
na těžkou a střední pěnu. Na třetím stanovi-
šti si hasiči vyzkoušeli hašení požáru pomocí 
přenosných hasicích přístrojů. Výcvik přežili 
všichni zúčastnění bez újmy na zdraví.
V sobotu 27. 5. se naše jednotka zúčastnila 
školení o agregátech, které se konalo v Ostra-
vě - Hrušově. Hasiči si vyzkoušeli práci s agre-
gáty, hašení s různými typy proudnic a také 
základy z transportu zraněných osob.

Petr Kos, velitel JSDH

Foto/ Petr Svačinka

V AKCI. Heřmaničtí hasiči prováděli výcvik ve Vítkovicích a zkoušeli hašení v Hrušově. Foto/ archiv

LANGUR INDOČÍNSKÝ. Foto/ Petr Čolas

Nebezpečný strom
Dne 7. června museli hasiči ve Slezské 
Ostravě odstranit nebezpečný strom na 
pozemku Aspet Invest.

Poděkování nejen jim, ale i Městské policii 
Ostrava, která prováděla zabezpečení místa.

Foto/ Petr Svačinka



Kalendárium. 14. červen 1823

Dne 14. června 1823 vysvětil farář Jan 
Josef Slezák nový hřbitov v Polské Ost-
ravě u kostela sv. Josefa.

Starý hřbitov nalézající se uprostřed obce 
při starém farním kostele sv. Jiří mezi dneš-
ní Klášterní ulicí a speciální základní školou 

na Těšínské byl ponechán napospas osudu. 
Nový hřbitov se několikrát rozšiřoval a již na 
počátku století jej považovali za největší ve 
Slezsku. V areálu hřbitova se nalézá pomník 
obětem I. světové války z roku 1931. Ve staré 
části hřbitova stojí za pozornost několik spo-
lečných hornických hrobů z let 1884–1936. 
Nedaleko kostela je umístěn např. památník 
12 obětí četnické střelby před jámou Trojice 9. 
5. 1894. V novější části hřbitova je pohřbeno 
několik významných osobností kulturního a 
politického života: spisovatel Vojtěch Martí-
nek, hudební skladatel a sbormistr Jan Šoupal, 
poslanec a odborový vůdce Petr Cingr nebo 
první starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš.

Archiv města Ostravy
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30.6. - 1.7. Festival v ulicích. Slezskoostravský hrad a centrum města
11.7. - 9.8. Letní shakespearovské slavnosti. Slezskoostravský hrad
12.8. - 13.8. Kováři opět na hradě. Slezskoostravský hrad
12.8. Mezinárodní den slonů. ZOO Ostrava
25.8. - 26.8. Strašidelná noc na hradě. Slezskoostravský hrad
26.8. Den pro antilopu Derbyho. ZOO Ostrava
30.8. Běh pro langury. ZOO Ostrava

Slezská žije

Interní auditoři severní Moravy na radnici
Pod záštitou starostky MVDr. Barbory 
Jelonkové a díky podpoře celého vedení 
městského obvodu Slezská Ostrava se 
v budově slezskoostravské radnice, kte-
rá je evidovanou kulturní památkou, ko-

nalo pracovní setkání interních auditorů 
Moravskoslezského kraje.

Jednání se uskutečnilo 18. května a  zaháji-
la ho svým krátkým vystoupením místosta-
rostka Ing. Ivona Vaňková. Své prezentace 

přednesli Ing. Blanka 
Štefanková z KÚ MSK, 
Ing. Dana Ratajská 
z MFČR a Ing. Daniel 
Häusler z  Českého in-
stitutu interních audi-
torů. Na závěr jednání 
byli všichni účastníci 
pozvání do Slezsko-
ostravské galerie na 
prohlídku expozice 
spojenou s  výročím 
750 let města Ostravy.

/red/AUDITOŘI. Jednání v obřadní síni slezskoostravské radnice. Foto/ Hana Bončková

Část akcí probíhá v rámci projektu 
KNIHOBRANÍ, finančně podpořeném SMO,  
městským obvodem Slezská Ostrava.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Ostrava slaví I., vědomostní test o Ostravě 
k 750. výročí Ostravy, červenec a srpen během 
půjčování.
Ostrava slaví II., vědomostní test o Ostravě 
k 750. výročí Ostravy, červenec a srpen během 
půjčování.
Knihomol, vědomostní test, projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava, červenec 
a srpen během půjčování.
Božena Němcová, vědomostní test, projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava, červenec 
a srpen během půjčování.
Šaty pro knihu, výtvarná dílna, projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava, červenec 
a srpen od 14 do 16 hod.
Kráčející ptáčci, výtvarná dílna, projekt je 
spolufinancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava, červenec 
a srpen od 14 do 16 hod.
Koláž ZŠ Bohumínská, výstava obrázků 
malovaných dětmi, červenec a srpen během 
půjčování.
V ten dnešní den někam pojedem, nabídka 
knih, červenec a srpen během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Modrá a bílá, výtvarná dílna, úterý 8. srpna 
během půjčování.
Kvíz o smraďoších, zábavný test pro děti, 
srpen během půjčování.
Pojďte si hrát, zábavné odpoledne pro děti, 
srpen během půjčování.
Na prázdniny knihu, výstavka knih k letní 
pohodě, srpen během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Sexistické prasátečko, tematická výstava, 
červenec a srpen během půjčování.
Knižní výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, červenec a srpen během 
půjčování.
Test na houby, soutěžní test pro děti, červenec 
a srpen během půjčování.
Dámský čtenářský klub, čtvrté setkání 
Dámského čtenářského klubu, 23.srpna od 8 
do 9 hod.
Pavel Březinský, beseda o historii Kunčiček, 
23.srpna od 9 do 10 hod.
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert.
Samá ruka, samá noha, pohybová aktivita pro 
děti – skákací panák, červenec a srpen během 
půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna – tvoříme s metodou 
quilling, každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., červenec a srpen během půjčování.
Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, 
lepení modelů, vystřihovánky aj., červenec 
a srpen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

Městská policie Ostrava
Známý prodejce „perníku“
Podnapilého muže, který ve  Slezské 
Ostravě kopal do automatu s  občerstvením, 
zaregistroval strážník obsluhující městský 
kamerový monitorovací systém 18. května 
krátce po třiadvacáté hodině. Hlídka 
městské policie, která byla vyslaná na místo 
události, zahlédla vandala právě ve chvíli, 
kdy nastupoval do autobusu. Jelikož muž 
odmítal přes poskytnutí nezbytné součinnosti 
strážníků prokázat svou totožnost, byl 
k jejímu zjištění předveden na Policii ČR.
Strážníci si v  průběhu předvedení vyslechli 
řadu nadávek, výhružek i  tvrzení, že muž je 
známý prodejce „perníku“. Celá událost byla 

následně předána příslušnému správnímu 
orgánu k projednání.

Čip nemám
Sousedskými neshodami se strážníci zabývali 
22. května v  Ostravě-Hrušově. Jednomu 
z  nájemníků obytného domu se nelíbilo 
chování sousedky, která po svém psovi 
odmítala uklízet exkrementy a  venčila jej 
bez vodítka. Žena strážníkům uvedla, že psa 
na vodítku nevenčí, protože je malý. Dále 
doplnila, že pes není označen čipem a  ani 
poplatek za něj zaplacený nemá. Přestupkové 
jednání tak bylo k  projednání oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu.
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■ Psí salon - stříhání, koupání, úprava psů i koček. I velkých, venkovních psů.
Maso od 25,-Kč. Objednání tel: 732 956 743

■ Kosmetické studio Modrá oáza nabízí prázdninovou akci!
Celkové kosmetické ošetření vaší pleti v období letních prázdnin vám zaručí další 
proceduru se slevou až 50%.
Poliklinika Modrý pavilon, 604 166 425, Drahomíra Fikáčková.

■ Nabídka pracovního místa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD, Šilheřovice, s.r.o., Dolní 356, PSČ 747 15. Od 1. 9. 2017 přijmeme do 
pracovního poměru Kuchaře – Kuchařku na plný pracovní úvazek.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: sekretariat@ hssilherovice.cz nebo na 
tel.: 595 054 106.

Inzerce

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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