
Moderátor, zpěvák, scénárista, textař, 
podnikatel v  oblasti PR, hudebník, fi l-
mový producent… tak by se dalo ještě 
notnou chvíli pokračovat. Petr Šiška je 
známou postavou českého showbyz-
nysu. Se Slezskou Ostravou je spojen 
mnohem více, než je všeobecně známo.

Když si člověk zapne televizi, má pocit, že 
v  ní vystupujete téměř nepřetržitě. A  při-
chází logická otázka, zda by vám po mnoha 
stránkách nebylo lépe v Praze, blízko všech 
těch velkých studií.
O tom, že se přestěhuji do Prahy, jsem inten-
zivně přemýšlel už někdy před 27 lety. Tehdy 
jsem začal pracovat jako moderátor Nočního 
proudu na stanici Československo. Ovšem 
postupem času přišly nabídky na práci i  na 
Ostravsku. Od fi lmového kanálu Cable plus 
fi lm, z Českého rozhlasu… Založil jsem v Os-
travě i  agenturu Petarda Production, která 
funguje dodnes. Myšlenky na přestěhování 
naráz zmizely, práce bylo dostatek. A dneska? 
Pendolinem jsem v Praze za tři hodiny, důvod 
ke stěhovaní už vůbec nemám. V době inter-
netu je úplně jedno, odkud člověk společnost 
řídí. Navíc já byl vždycky patriot, je mi tady 
dobře. Vždycky říkám, že severní Morava 
a Slezsko jsou nejkrásnějším cípem naší vlasti. 
Líbí se mi být mezi třemi zeměmi – Českem, 
Polskem a  Slovenskem. Jsou zde ty nejkrás-
nější ženy, procházely tudy národy, nechaly 
zde to nejlepší. Ty kořeny jsou přímo vidět.

Společnost Petarda Pro-
duction, jejímž jste ředi-
telem, sídlí už patnáctým 
rokem na Olbrachtově 
ulici ve Slezské Ostravě. 
Jde o shodu náhod, nebo 
šlo o záměrné rozhodnu-
tí?
Začínali jsme v roce 1993, 
původně jsme působili na 
Fifejdách. Po roce 2000 se 
objevila šance koupit do-
mek ve Slezské Ostravě. 
Vše jsme museli přestavět, 
ale sídlíme zde již od roku 
2002 a  je nám tady dob-
ře. Tři minuty od centra, 
a  přitom život jakoby na 
vesnici. Příjemné prostředí, spousta zeleně. 
Sám mám navíc ve Slezské Ostravě i byt, a to 
na Zámostní ulici. Jde o  část evangelického 
kostela. Když jsem dostal nabídku na koupi 
podkrovního bytu, vytvořeného ze starého 
archivu hudební školy a s trámy z roku 1924, 
nešlo odmítnout. Najdou se dokonce archi-
tekti, tvrdící, že jde o  nejkrásnější lokalitu 
a nejlépe situovaný byt v Ostravě…
A ještě lépe vypadá oblast Zámostní na sta-
rých fotkách, když tato část Slezské byla
zastavěna činžovními domy…
Ty obrázky znám, určitě to tak bylo. Ale
pamatuji také situaci, kdy se stavěl v této části 
Ostravy první polyfunkční dům vedle tanku, 

a jaké z toho bylo pozdvižení. Dnes už je pa-
radoxně domem, který něco pamatuje, ko-
lem vyrostla spousta fi rem i  developerských 
projektů. Myslím, že je to tak správně. Sama 
lokalita si řekne, co potřebuje. Sleduji, jak 
se Slezská mění. Zrovna před chvílí jsem jel 
autem kolem rostoucího Františkova, musel 
jsem 15 minut čekat, než se na stavbu poda-
řilo zacouvat míchačce s betonem. Jsem rád, 
že se tato oblast Slezské rozvíjí. Je zde krásné 
bydlení, s malou dcerou jsme si chodili hrát 
na místní dětské hřiště na Keltičkovu ulici.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Valíme se Slezskou! Poznávání Slezské Ostravy i akce pro rodinu
V sobotu 23. září se uskuteční před Gymnáziem 
Hladnov již třetí ročník soutěžně-sportovního od-
poledne s  netradiční zážitkovou hrou, při které 
dvojice na kolech navštěvují různá místa Slezské 
Ostravy a plní zajímavé úkoly.

Akci pořádá TriComUnity o.p.s. v  čele s  Mgr. Editou 
Kozinovou, která nám řekla: „Hlavní myšlenkou celé 
soutěže je poznávání krás Slezské Ostravy a  zapojení 
místních spolků a sdružení“.
Lákadlem pro diváky bude trampolínová show s workshopem či kapela Ptakustik, která vy-

stoupí v  15:30 hodin. Diváci 
se mohou těšit také na vy-
stoupení Rockového sboru 
Hladnov, MŠ Zámostní, sbo-
ru RK Chaloupky, ZUŠ Slez-
ské, ZŠ Bohumínské, hudební 
skupiny Rytmy ze Čtyřlístku 
a K+K Labyrint. Děti mohou 
soutěžit, užít si Bubble ball, 
skákací hrad i boxerské vy-
stoupení Dalibora Frölicha. 
Chystáme i další překvapení.

Veškeré informace, pravidla a přihlášku na-
leznete na stránkách www.tricomunity.cz 
nebo na Facebooku.

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Září 2017

prvňáčků je 
přihlášeno do škol 
ve Slezské Ostravě159

Petr Šiška
Ve Slezské vznikají pohádkové přípravy k 100. výročí Československa

Zajímavé osobnosti Slezské

PETR ŠIŠKA. Hudebník, textař, scénárista, moderátor a také šéf úspěšné společnosti
sídlící ve Slezské Ostravě. Foto/ archiv

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 13. září 2017
od 9:00 hodin v  KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.



Slezskoostravské noviny • září 2017 • strana 2

Heřmanická halda mizí díky moderní technologii
Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě zpracovává těžební odpad na heřmanické haldě, která patří k nej-
větším ekologickým zátěžím kraje.

Hlušina je nyní mokrou bezprašnou metodou tříděna na 
uhelnou hmotu a kamenivo. Celý proces likvidace stále ještě 
hořící haldy bude trvat 10 až 15 let. A to přesto, že zařízení má 
výkon 350 tun za hodinu.
Slavnostně zahájit provoz separátní linky přijel 20. července 
ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček i mnohé osobnosti 
regionu. Na území Slezské Ostravy pozdravila hosty starost-
ka MVDr. Barbora Jelonková. Uvedla, že vedení obvodu vítá 
zprovoznění technologie, která výrazným způsobem zlepší ži-
votní prostředí nejenom ve Slezské Ostravě.
Halda o velikosti čtrnácti Václavských náměstí začala vznikat 
ještě v 19. století. Náklady na novou linku činí 250 miliónů 
korun, projekt byl spolufinancován Evropskou unií. O provoz 
se stará 30 zaměstnanců.
Po odtěžení haldy má v  této části Heřmanic vzniknout leso-
park z patnácti tisíc nově vysázených stromů.

/red/

O pohár starostky Slezské Ostravy. Kynologická soutěž
Několik desítek kynologů všech věkových skupin soutěžilo 
v  kynologickém areálu ZKO Muglinov na ulici Kanczuckého 
v Hrušově na akci O pohár starostky Slezské Ostravy.

Akce pojmenovaná také jako Voříškiáda se konala 17. června, byla 

součástí Dne dětí a výtěžek, přesně 3 300 korun, věnovali organizátoři 
psímu útulku v Heřmanicích, který provozuje paní Synková.
„I  když nám počasí příliš nepřálo, nakonec se soutěžících dostavilo 
poměrně dost. Je znát, že soutěž pořádáme pravidelně, těší se značné 

oblibě, podporujeme tak volnočasové aktivity dětí a mláde-
že,“ řekl za organizátory předseda muglinovských kynologů 
a také slezskoostravský radní Petr Svačinka. Mladé kynology 
přišla pozdravit rovněž starostka MVDr. Barbora Jelonko-
vá. „Velmi si vážím práce, kterou ZKO Muglinov odvádí. Je 
dobře, že myslí i na nejmenší chovatele psů,“ uvedla slezsko-
ostravská starostka.
Všechny děti, které přišly se svými psy, dostaly od městské-
ho obvodu drobné dárky a malé pohoštění. Psovodi museli 
předvést ovladatelnost psů na vodítku, hodnotil se také um 
čtyřnohých soutěžících na překážkách. Hodnotiteli se stali 
členové Záchranné brigády kynologů Moravskoslezského 
kraje.
Voříškiády se mohli zúčastnit psi každého věku, s rodokme-
nem i bez.
„Paní Synkové z  Heřmanic jsme později předali kromě fi-
nančního daru také větší množství granulí pro psy a  upo-
mínkové předměty,“ doplnil organizátor Petr Svačinka.

/red/

Jiskra Hrušov. Kulaté výročí i úspěšná sezóna
Fotbalový klub TJ Jiskra Hrušov oslavil 
17. června již 65. výročí svého založení.

Poděkovat pětici zasloužilých činovníků klu-
bu přišla při této příležitosti starostka Slezské 
Ostravy MVDr. Barbora Jelonková, která pro-
vedla také slavnostní výkop zápasu mezi bý-
valými a současnými hráči klubu.
Ocenění byli předseda klubu Petr Kobliha, 
dále Ladislav Bajgar, Jiří Rýmař, Milan Bolek 
a Rudolf Rada.
Součástí oslav se kromě přátelského zápasu 
staly také dětské atrakce. „Všichni se skvěle 
bavili, podívali se na dobrý fotbal, myslím, 
že vše dopadlo dobře,“ konstatoval předseda 
klubu Kobliha. Oddíl má za sebou úspěšnou 
sezónu. V městském přeboru skončila Jiskra 

na čtvrtém místě, bronzová příč-
ka jí unikla o pouhé dva body.
„Čtvrtí jsme skončili také loni, 
jsme rádi, že jsme si vybojované 
místo udrželi,“ prohlásil Kobliha. 
„V nové sezóně 2017/2018 má Jis-
kra za cíl bojovat v první polovi-
ně tabulky a dobře reprezentovat 
hrušovský fotbal,“ doplnil Petr 
Kobliha.

/red/

ZAHÁJENÍ. Slavností přestřižení pásky na heřmanické haldě. Foto/ Jan Král

OCENĚNÍ. Pětice zasloužilých funkcionářů fotbalového klubu. Foto/ Jan Král

SOUTĚŽÍCÍ. Děti přivedly na Voříškiádku své věrné psy. Foto/ Petr Svačinka
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Setkání se zaměstnavateli
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se 20. července 
setkal v obřadní síni slezskoostravské radnici s významný-
mi zaměstnavateli Moravskoslezského kraje.
Setkání se účastnili rovněž hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš 
Macura spolu s vedením slezskoostravské radnice – starostkou Bar-
borou Jelonkovou a místostarosty Romanem Goryczkou a Ivonou 
Vaňkovou.
Zaměstnavatelé v kraji si během jednání stěžovali zejména na ne-
dostatek kvalifikovaných pracovníků a  také na nedostatečnou in-
frastrukturu. Chybí dálnice na Slovensko, stejně jako rychlé spojení 
z Ostravy směrem na Opavu a Bruntál.

/red/

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice
Třetí ročník Rozmarných slavností Ostravice, které se konaly 
v sobotu 24. června, přivedl na oba břehy řeky tisíce návštěv-
níků. Akci společně připravily městské obvody Moravská Ost-
rava a Přívoz a Slezská Ostrava, za finanční podpory statutár-
ního města Ostravy.

Největší atrakcí se již tradičně stala soutěž sjezdu netradičních pla-
videl. Tentokrát se do soutěže přihlásilo sedm posádek, které muse-
ly překonat zhruba půlkilometrovou vzdálenost mezi Hradní lávkou 
a mostem Miloše Sýkory.
Výkony přihlášených hodnotila porota, ve které zasedli také starostka 
městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora Jelonková nebo 
slezskoostravský radní pan Luděk Volný. První místo získala posádka 
Štajgři. Tvořili ji tři horníci, na svém voru si vezli těžní věž i důlní vozík 
s nápisem Zdař Bůh.
Slavnosti doprovázela řada atrakcí pro děti i dospělé, farmářské trhy, 
nabídka gastro specialit i koncerty. Vše zakončila po 22. hodině velká 
světelná a laserová show na vodní ploše inspirovaná 750. výročím prv-
ní písemné zmínky o městě Ostravě.

/red/

Sportovní den
V Bonver Aréně vypukl 19. června první ročník 
celoškolní akce Sportovní den.

Polovina žáků ZŠ Bohumínská soutěžila v družstvech 
rozdělených po osmi žácích vybraných z 1. až 9. roč-
níku, druhá polovina fandila se svými učiteli na tri-
bunách. V rámci tohoto sportovního dne předali žáci 
ZŠ Bohumínská spolu s basketbalovým oddílem BK 
NH Flames Ostrava v rámci své celoroční charitativní 
činnosti několik velkých (a těžkých!) pytlů s víčky od 
PET-lahví holčičce Marušce Kučerové, která je bohu-
žel upoutána na invalidní vozík. Přijela na tuto akci 
se svými rodiči a  fandila sportujícím dětem spolu 
s ostatními diváky.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

NA RADNICI. Starostka Barbora Jelonková vítá účastníky jednání. Foto/ Jan Král

SPORT A CHARITA. Maruška Kučerová spolu s žáky ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

VÍTĚZOVÉ. Horníci na Ostravici. Foto/ René Stejskal

Kotlíkové dotace
Tři desítky slezskoostravských občanů 
přišly ve středu 12. července na besedu 
o kotlíkových dotacích v muglinovském 
kulturním domě.

Odborníci z  krajského úřadu zájemcům vy-
světlili veškeré podrobnosti související s  po-
dáním žádostí o  dotaci, vyúčtování a  po-
dobně. Informační kampaň připravilo město 
Ostrava. Příjem žádostí bude spuštěn 5. září. 

S příspěvkem statutárního města Os-
travy lze získat dotaci až do výše 145 
tisíc Kč. Za kotlíkovou dotaci mohou 
obyvatelé rodinných domů vyměnit 
stávající ručně plněné kotle na tuhá 
paliva za nové ekologičtější tepelné 
zdroje.

/red/

BESEDA. Odborníci radí občanům v KD Muglinov. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

NA NÁVŠTĚVĚ. Děti ze ZŠ Pěší na hřišti mateřské školy. Foto/ archiv

ZAHRADA. Děti se učí naslouchat přírodě. Foto/ archiv VČELIČKY. Budoucí školáci v altánu. Foto/ archiv

V červnu 2017 zorganizovala Nadace OSF pěti-
denní studijní cestu do anglického města Brad-
ford. Jejím cílem bylo blíže se seznámit s tím, jak 
zde přistupují k předškolnímu vzdělávání a včas-
né péči. Na cestu se vypravilo dvanáct účastnic 
zabývajících se předškolním vzděláváním, včet-
ně zástupkyně ministerstva školství, zástupkyně 
magistrátu města Ostravy, předsedkyně Asocia-

ce středních pedagogických škol a  také 
pracovnic několika školek. Na pozvání 
Nadace OSF se cesty zúčastnila i Milena 
Kolková, ředitelka mateřské školy Slez-
ská Ostrava, a její tři kolegyně, které ve 
školce pracují jako asistentky pedagoga 
nebo školní asistentky. V  Bradfordu, 
jenž se vyznačuje velkým počtem obyva-
tel pocházejících z různých koutů světa, 
navštívily účastnice několik mateřských 
a  základních škol, kde měly příležitost 

seznámit se s  jejich fungováním, především pak 
s jejich přístupem k dětem a rodičům.
Školy i město velmi dbají na to, aby všechny děti 
(včetně těch, které mají speciální potřeby, neho-
voří anglicky nebo pocházejí z méně podnětného 
prostředí) chodily do školky společně a aby se jim 
dostalo stejně kvalitního vzdělání. Všichni proto 
neúnavně hledají spolu s rodiči cesty, jak toho do-

sáhnout.  Díky vstřícnému přístupu škol i města 
se tak úspěšně daří začleňovat i  děti jiných ná-
rodností, včetně dětí z početné komunity českých 
a slovenských Romů. A jak studijní cestu hodnotí 
sama ředitelka ostravské mateřské školy? „Celý 
systém vzdělávání v Bradfordu vnímám jako ve-
lice otevřený a  přívětivý vůči rodičům a  dětem 
bez ohledu na to, odkud pocházejí. Bylo pro mne 
velmi inspirativní vidět zapálené kolegy z Brad-
fordu, kteří společně věří jedné myšlence.“
Nadace OSF, která se oblasti vzdělávání dětí 
a  mladých lidí dlouhodobě věnuje, podporuje 
v MŠ Slezská Ostrava projekt „Za vzděláním spo-
lečně“. V  rámci projektu hledá školka způsoby, 
jak do předškolního vzdělávání zapojit všechny 
děti bez ohledu na to, z jakého prostředí pochá-
zejí.

Marie Palečková

Pasování

Velká zahradní slavnost

Na návštěvě v anglických školkách

Dopravní znalosti na novém hřišti

Koblováčci a jejich svět přírody

Předškoláci z  MŠ Chrustova byli těsně před 
prázdninami pasováni na školáky. Učitelky 
z mateřské školy se s dětmi rozloučily a popřály 
jim, ať se jim ve škole líbí a mají samé jedničky.

Kolektiv MŠ Chrustova

Těsně před prázdninami jsme v  naší MŠ Zá-
mostní přichystali velkou zahradní slavnost. 
Předškoláci ze třídy Včeliček byli při této příle-
žitosti slavnostně pasováni na budoucí školáky. Děti před svými kamarády 
a hlavně před rodiči slavnostně slíbily, že se budou ve škole pilně učit, že bu-
dou snaživými žáky a že budou dělat radost nejen svým rodičům, ale i uči-
telkám, které je na vstup do „velké“ školy svědomitě připravovaly. Všech-
ny děti, kromě slavnostního ceremoniálu, shlédly divadelní představení 
„Veverky Terky a myšky Klárky“, které dětem zahrály pohádku na zahradě 
v novém, dřevěném altánku.

Kolektiv MŠ Zámostní

V  rámci spolupráce mateřských a  základních 
škol v obvodu Slezská Ostrava byli žáci 1. B ZŠ 
Pěší, pod vedením třídní učitelky Miroslavy Fal-
dynové, pozváni paní ředitelkou MŠ Zámostní Jiřinou Chlopkovou na nově 
otevřené dopravní hřiště, vybudované v areálu mateřské školky.  Žáci první 
třídy si mohli před koncem školního roku ověřit své znalosti a dovednosti 
z dopravní výchovy, zopakovali si taky dopravní značení. Nakonec dostali 
k zapůjčení ochranné prvky, koloběžky, odrážedla, autíčka a čtyřkolku a vy-
razili na značené cesty dopravního hřiště, které se pokoušeli zdolat bez ne-
hod. Dětem se akce velmi líbila a pozvaly na oplátku děti mateřské školy na 
návštěvu ZŠ Pěší už v září. Poděkování patří paní ředitelce Jiřině Chlopkové 
za umožnění této návštěvy.

Mgr. Miroslava Faldynová

V rámci projektu se v MŠ Koblov podařilo pře-
budovat zahradu na prostředí vhodné pro envi-
ronmentální výchovu předškolních dětí.
Hlavním cílem je u  dětí prohloubit kladný vztah k  přírodě. Děti mohou 
v rámci zahrady užívat všechny smysly – pozorovat, naslouchat, čichat, sa-
hat, ochutnávat. Vyzkouší si tak, jaké to je být malými zahradníky a svou 
úrodu si následně také sklidí. Odpad z rostlin poputuje přímo do kompo-
stéru, který je rovněž součástí zahrady. Na zahradě je bylinková zahrádka, 
na které děti pěstují bazalku, pažitku, libeček, rozmarýn a mnoho dalších 
bylinek. Nesmíme zapomenout na mátu. Naučí se také, jak je možné jednot-
livé plody zpracovat, k čemu jsou vhodné a co z nich lze připravit. Třeba ze 
zmiňované máty si budou připravovat čaj. Nejvíce děti zaujal skleník, a to 
především proto, neboť s velkým nadšením a „zahradnickým nasazením“ 
samy sázely rajčata, papriky a kedlubny. Každý den pak netrpělivě čekají, 
až si vezmou své konvičky a všechny rostlinky zalejí. Nejvíce se těší, až si na 
svých vlastnoručně zasazených rajčatech pochutnají.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

MŠ Chrustova

MŠ Zámostní

ZŠ Pěší

MŠ Koblov

ÚČASTNICE. Pedagožky na zkušené v Anglii. Foto/ archiv



Odborné sociální poradenství
Městský obvod Slezská Ostrava nabízí 
prostřednictvím oddělení sociálních slu-
žeb poskytování sociální služby Odborné 
sociální poradenství, a to ambulantní i  te-
rénní formou. Služba je zajišťována v ob-
jektu Nízkoprahového a  poradenského 
centra na adrese Holvekova 204/44, Ost-
rava – Kunčičky.

Komu je naše pomoc určena
Odborné sociální poradenství je určeno oso-
bám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 
či se ocitly v jinak nepříznivé životní situaci, a to 
zejména z  důvodu rizikového způsobu života, 
dluhové problematiky, fi n. tísně, nezaměstna-
nosti,  ztráty bydlení, problémů v  oblasti pra-
covně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, 
občanského, rodinného či správního práva.
S čím Vám můžeme pomoci
Pracovně právní vztahy a  zaměstnanost - po-
moc s orientací v této problematice, pomoc při 
hledání zaměstnání, podpora dovedností pro 

získání a  udržení pracovního uplatnění, zvyšo-
vání počítačové gramotnosti.
Dluhová problematika - práva a  povinnosti 
dlužníků, ručitelů, věřitelů, informace o  exe-
kuci, insolvenčním řízení, zvyšování fi nanční 
gramotnosti, pomoc při sestavování osobního/
rodinného rozpočtu.
Bydlení - pomoc v  oblasti práva nájemníků 
a  pronajímatelů, orientace v  nájemních smlou-
vách, pomoc s vyhledáváním vhodného bydlení, 
s řešením technického stavu bydlení.
Rodina a  mezilidské vztahy - rodinné vzta-
hy, rozvody, výživné, úprava práv a povinností 
k dětem, pomoc při výchově a péči o děti, řešení 
výchovných problémů dětí a  problémů vícege-
neračního soužití.
Systém sociálních dávek v  ČR - orientace 
v  dávkách státní sociální podpory, v  dávkách 
pomoci v  hmotné nouzi, v  dávkách nemocen-
ského pojištění, důchodového pojištění, v  pod-
poře v nezaměstnanosti.
Ochrana spotřebitele - základní informace 
o  reklamačním řízení, o  délce záruční doby, 
o lhůtě k vyřízení reklamace, o podmínkách od-
stoupení od smlouvy apod.
Vzdělávání - podpora při kontaktu mezi rodi-
nou a školou, pomoc s orientací v oblasti práva 
ve školství, v  oblasti povinné školní docház-
ky a  školní zralosti, v oblasti studia, studijních 
předpokladů a podmínek.

Veřejná správa - pomoc při vyřizování záleži-
tostí na úřadech, zprostředkování kontaktu na 
příslušný odbor v případě řešené věci, nabídka 
osobní asistence uživateli.
V rámci poradny můžete také využít bezplatné-
ho právního nebo psychologického poradenství. 
K  dispozici vám budou externí kvalifi kovaní 
odborníci s  dlouholetou praxí, kteří Vám rov-
něž mohou pomoci s  řešením Vaší nepříznivé
sociální situace.
Provozní doba
Po: 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
St: 8:00 – 11:30   12:00 – 15:00
Út a Čt: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00
Kontakt
Telefon: +420 596 233 103
E-mail: osp@slezska.cz
Web: www.slezska.cz

V  roce 2016 bylo naší sociální službou poskyt-
nuto celkem 1042 intervencí, z toho 915 ambu-
lantních a 127 terénních. Za období roku 2016 
byla poskytnuta pomoc a  podpora 66 novým 
uživatelům sociální služby, celkový počet uživa-
telů sociální služby od roku 2011 do roku 2016 
činil 442 osob.
Nízkoprahové a  poradenské centrum bylo fi -
nancováno z  prostředků Evropské unie a  stát-
ního rozpočtu v  rámci realizovaného projektu: 

„Výstavba nízkoprahového a poradenského cen-
tra v  Ostravě – Kunčičkách" Registrační číslo 
projektu: CZ.1.06/3.1.00/03.07307.

Ve školách se v létě pracovalo
Během letních prázdninových měsíců budovy základních a  mateř-
ských škol v městském obvodu Slezská Ostrava neosiřely. Školáky 
vystřídali stavbaři, kteří budovy zateplovali a renovovali.
„Jsme rádi, že děti budou moci po prázdninách přijít do renovovaných škol, 
mnohá zařízení po opravách přímo volala, byla stará už mnoho desítek let,“ 
konstatoval místostarosta Ing. Roman Goryczka.
To se týká například pavilonu učeben v ZŠ Bohumínská, který byl postaven 
v roce 1965, a mnohé zařízení ještě bylo v původním stavu.
Celé prázdniny se zde opravovaly a vyměňovaly rozvody vody a odpadů, vy-
měňovaly se rovněž rozvody elektroinstalace a veškeré s tím související prvky, 
školní zvonky, zásuvky a svítidla nevyjímaje. Renovovala se sociální zařízení 
včetně úpravy a vybavení pro tělesně postižené.
Objekt MŠ Frýdecká v  Kunčicích se dočkal zateplení, mimo jiné se měni-
la okna a  některá topná tělesa. Provedena byla také hydroizolace budovy. 
S ohledem na vysokou vlhkost ve zdivu (70-80% ve sklepních prostorech) ne-
doporučil technický dozor ani projektant v současné době realizaci vnitřních 
sanačních omítek. Sanační omítky budou provedeny až po oklepání stávají-
cích omítek, důkladném odvětrání sklepních prostor a opětovném proměření 
vlhkosti. Odstranění vlhkosti ze zdiva odvětráním může trvat min. 1 rok, ale 
v případě provedení sanačních omítek by hrozil přestup vlhkosti ze sklepa 
do místností v 1. nadzemním podlaží. Hydroizolace vnějšího obvodu budovy 
včetně soklu se realizují.
V měsíci září je plánována celková rekonstrukce zpevněné plochy na školní 
zahradě.
V MŠ Na Liščině v Hrušově se zateploval obvodový plášť i  střecha budovy, 
měnila se okna, dveře, udělat se muselo také nové drenážní potrubí a okapový 
chodník. Provedeny byly stavební úpravy u vstupu a podobně.
V MŠ Požární v Heřmanicích se rovněž zateploval plášť budovy, izolovaly se 
sklepy, dělala se hydroizolace. Ve škole jsou nová okna i dveře. Stavbaři měnili 
klempířské prvky a prováděli další obdobné práce.
U zateplovaných objektů mateřských škol byla instalována vzduchotechnická 
jednotka s rekuperací tepla.
Projekty byly fi nancovány z  Operačního programu Životního prostředí 
2014 - 2020 v rámci Fondu soudržnosti.

Upozornění chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 
2017 hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování 
provede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti mě-
síců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu
v následujících termínech:
19.09.2017 15.00 - 15.30 Hrušov, Lassallova ulice
úterý (na zpevněné ploše před FIKO instal)
 16.00 - 17.00 Koblov, hasičská zbrojnice
 17.30 - 18.30 Antošovice u obchodu
20.09.2017 15.00 - 16.00 Hranečník, u budovy terminálu
středa 16.30 - 17.30 Restaurace SENEKA Na Jánské
 17.45 - 19.00 Heřmanice u hasičské zbrojnice
21.09.2017 15.00 - 15.45 Kunčice u hasičské zbrojnice
čtvrtek 16.00 - 17.30 Kunčičky, Bořivojova ulice
 (u hasičské zbrojnice)
 17.45 - 18.30 Kunčičky u Svazu chovatelů
22.09.2017 15.00 - 16.00 Kamenec pod mostem na Bazaly
pátek 16.10 – 17.00 Muglinov u Budoucnosti
 17.15 – 18.15 Liščina u bývalého Svazu chovatelů
Upozornění
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních důvodů 
je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přivádě-
la je dospělá osoba.
Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 80,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veteri-
nární úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování.
Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5,- Kč.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veteri-
nární ordinaci.

Odbor fi nancí a rozpočtu
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Kancelář Odborného sociálního poradenství. Foto/ archiv
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Ve Slezské Ostravě také hrajete a  moderu-
jete. S kapelou Legendy se vrací jste vystu-
povali na populárním Dni Slezské pořáda-
ném městským obvodem, letos také na plese 
městského obvodu Slezská Ostrava, který 
jste sám i moderoval…
Jsem za to moc rád. Letošní ples městské-
ho obvodu měl opravdu vzácné kouzlo. Šlo 
o  spojení venkovské tancovačky s  noblesní 
akcí. Takové věci se málokdy povedou spojit 
dohromady. Vznikla fantastická atmosféra, 
která mne neskutečně bavila. Myslím, že i Le-
gendy se vrací pobavily. Ohlasy byly velké, už 
nyní se domlouváme, že bych mohl ples mo-
derovat i příští rok. Rád na takovou nabídku 
kývám, mohla by vzniknout pěkná tradice.
Letos máte za sebou velké dobrodružství. 
Do kin šel první váš film nazvaný Muzzi-
kanti. Už jste si stihl udělat z  tvorby filmu 
a jeho uvedení do světa nějaký závěr?
Muzzikanti jsou prakticky 10 let starou ana-
bází, odkdy jsem nápad na film nosil v hlavě. 
Byť jde o příběh z Těšínského Slezska, souvisí 
také s tím, že žijeme v Ostravě. Praha a Čechy 
na nás často koukají přes prsty. To mě vždyc-
ky štvalo. Chtěl jsem s pomocí muziky ukázat 
zdejší krásnou krajinu a upozornit na fakt, že 
spousta osobností napříč žánry pochází právě 

z našeho regionu. První, kdo četl můj scénář, 
byl Jarek Nohavica a  hned slíbil, že do toho 
půjde. To byla velká motivace. Dali jsme se 
dohromady s filmovým režisérem a skladate-
lem Dušanem Rapošem, vznikla fantastická 
sestava herců a  výsledkem je lehká hudební 
komedie. Splnil jsem si tak svůj sen. Muz-
zikanti mají k dnešnímu dni zhruba 40 tisíc 
diváků. Nejde o  zázrak, úspěšný český film 
se počítá od 100 ti-
síc diváků, ale to se 
povede maximálně 
třem filmům z  pa-
desáti, které se roč-
ně natočí. A  počtu 
40 tisíc diváků ne-
dosáhne 80 procent 
těchto filmů. Takže 
z tohoto pohledu je 
výsledek velice pří-
jemný. Muzzikanti 
se dostali na řadu 
m e z i n á r o d n í c h 
festivalů, možná je 
nyní koupí i  čínská 
televize.
Po tomto resumé se nelze nezeptat, zda 
bude i další film.
Vznikne filmová pohádka. Vzhledem k tomu, 
že příští rok uběhne 100 let od založení Čes-
koslovenska, chceme udělat první českoslo-

venskou pohádku nazva-
nou Když draka bolí hla-
va. Pojednává o dvouhla-
vém drakovi, jedna jeho 
hlava mluví česky, druhá 
slovensky. Hlavy se různě 
škorpí, hádají, nakonec 
ale zjistí, že bez sebe ne-
mohou být, protože mají 
společné srdce i  zadek. 
Letos k  28. říjnu – k  99. 
výročí - vyjde s tímto mo-
tivem pohádková kniha 
s  krásnými ilustracemi. 
Půjde o předzvěst k filmu, 
který chceme začít točit 
na severu Moravy a  ve 

Slezsku příští rok v únoru. Točit budeme od 
Ostravy přes Hrčavu až po Žilinu. Premiéru 
plánujeme v říjnu 2018, k 100. výročí Česko-
slovenska. To je vize, na které momentálně 
pracuji.
Je o  vás známo, že se věnujete thajskému 
boxu. Souvisí vaše boxování s faktem, že jste 
otcem tří dcer?
Ani ne. Své dcery vedu k tomu, aby se o sebe 
uměly postarat samy.
A thajský box? Ročně s kapelou nebo sám na-
jezdím za prací jenom v autě až 80 tisíc kilo-
metrů. Kdybych se nehýbal, tělo by mi brzy 
odešlo. Docházet v  pravidelných termínech 
na nějaký kolektivní sport nemám čas, na tré-
nink thajského boxu mohu naštěstí kdykoli. 
Trénuji dvakrát týdně už deset let.
A neskutečně mi to pomáhá.

/red/

Petr Šiška
 narozen v roce 1965 v Třinci, absolvent 

Pedagogické fakulty v Ostravě

 hrával s Věrou Špinarovou nebo Heidi Janků

 jeho agentura prodává hudbu Jaromíra 
Nohavici, zastupuje různé hudebníky, pořádá 
Dny dobré vůle na Velehradě nebo metalový 
festival Ostrava v plamenech

Manželé Sladčíkovi ze Slezské. 50 let spolu
Zlatou svatbu oslavili 29. července man-
želé Danuše a Lumír Sladčíkovi ze Slez-
ské Ostravy. Své ano si řekli v tento den 
v roce 1967 ve slezskoostravské radnici.

Paní Danuše se ve Slezské Ostravě přímo na-
rodila, pan Lumír je ze sousedních Radvanic. 
Celý život prožili manželé ve Slezské Ostra-
vě, nyní bydlí v bytě nedaleko zoologické za-
hrady. „Zlatou svatbu jsme oslavili v  malém 
rodinném kruhu, nestáli jsme o nic velkého,“ 
uvádějí manželé.
Zatímco paní Danuše pracovala jako proda-
vačka, léta také v potravinách ve Slezské Os-
travě, pan Lumír byl řidičem u  dopravního 
podniku, najezdil přes 1 milion 750 tisíc ki-
lometrů bez nehody. Poprvé pan Lumír svoji 
budoucí ženu uviděl náhodou na jejím tehdy 
ještě učňovském pracovišti, když procházel 

na schůzi. „Uvi-
děl jsem Danuš-
ku a  okamžitě 
jsem celý zko-
prněl. Bylo jí 16 
pryč, hned ten 
den jsem na ni 
počkal a  dopro-
vodil ji domů. 
Danuška je moje 
celoživotní vý-
hra,“ usmívá se 
Lumír Sladčík spokojeně. Za rok a půl od prv-
ního setkání se konala svatba. 
Manželé mají dvě dcery, Danielu a  Ivonu, 
a  také čtyři vnoučata. Sladčíkovi se starají 
o zahradu ve Slezské Ostravě, kde jim dělají 
společnost dva psi zachránění z útulku. Doma 

pro změnu zase s nimi bydlí dva kocouři. Ze 
Slezské Ostravy by se prý nikdy neodstěhova-
li. „Slezská je krásná, nádherná, stále se mění 
k lepšímu. Je vidět, že se vedení radnice stará,“ 
shodují se manželé.

/red/

ZLATÁ SVATBA. Manželé Sladčíkovi v roce 1967 a 2017. Foto/ archiv/Jan Král
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Velká voda přišla před 20 lety
Počátkem letošního léta uplynulo 20 let 
od ničivé povodně. Po horkých dnech se 
tenkrát náhle prudce ochladilo a z nebe 
se spustil déšť, který jako kdyby nikdy 
nechtěl skončit, a řeka Odra se vylila ze 
svého koryta a zaplavila vše, co se na-
cházelo v její blízkosti.

Zrenovovaný domek na svém břehu v Koblo-
vě přelomila vejpůl, nedalekou zděnou garáž 
odlepila od země a nechala ji plout. Proč to 
nikdo nezastaví, ptala jsem se tenkrát sama 
sebe ve chvílích, kdy se zahrada proměnila 
v nefalšované koryto široké řeky…
Povodně na řece Odře přitom nebyly nikdy 
žádnou zvláštností. Kdybychom důklad-
ně počítali, pak od roku 1880 jich bylo více 
než 46. V kronikách jsou zmiňovány povodně 
převážně z počátku století z roku 1902, 1903, 
1915, pak po II. světové válce (1937, 1940, 
v  60. letech a  v  roce 1985). Povodeň, která 
kulminovala v Ostravě i v Koblově ve dnech 
7. - 9. 7. 1997 však předčila úroveň dosavad-
ních maximálních průtoků v posledních dvou 
stoletích a  byla zatím největší povodní na 
území města Ostravy a jeho okolí, o níž víme. 
Měření vodního stavu na řece Odře dosáhlo 
v Bohumíně výšky 660 cm a průtok 2 160 m 
3/sec. Tato povodeň v r. 1997, zvaná tisícile-
tá, proběhla ve dvou vlnách: první mezi 5. - 8. 
červencem, druhá mezi 17. - 21. červencem. 

V povodí Odry se zřetelně a výrazně projevila 
jen vlna první, druhá povodeň se spíše vy-
skytla v povodí řeky Moravy, v její dolní části. 
Lidé v Koblově na Žabníku byli v první vlně 
povodně - v  úterý dne 8. 7., kdy voda náh-
le vystoupala tak, že nebylo již možné odejít 
po svých - evakuováni, a to velkonakládačem 
nebo vrtulníkem. Někteří lidé však ve svých 
domcích zůstali a  odevzdaně čekali, co se 
bude dále dít. Nejhorší byla noc z  úterý na 
středu z  8. na 9. července. Děsivý déšť neu-
stával (ten, kdo to zažil, rozumí tomu slovu 
děsivý), řeka stoupala a záchrana lidí, kteří na 
Žabníku zůstali, se zdála být nulová. Rozvod-
něná řeka se však přelila na druhou stranu – 
na Hrušov. Pro bližší názornost, v samotném 
kostele, stojícím více než 80 metrů od břehů 
řeky Odry, vystoupala až do výše 3,5 metru. 
Voda zde stačila mimo jiné zničit sádrovou 
sochu Panny Marie Lurdské (její ruce sepjaté 
v modlitbě však zůstaly neporušeny a jsou ve 

zdejším kostele dodnes k  vidění) nebo zved-
la vázu s  růžemi na obětním stole (ty se po 
opadnutí vody vrátily na své původní místo). 
V Koblově bylo i přesto, že se voda vylila na 
Hrušov, zatopeno celkově 55 domů, z toho 9 
domů povodeň zlikvidovala.
Po opadnutí vody jsem na zahradě mezi za-
bahněnými květinami našla, jako pozůstatek 
vodního toku, uhynulého kapra. Nebylo jej 
ani kam pohřbít, – vhodila jsem tedy tento 
vánoční pokrm, nečekaně nalezený na vlastní 
zahradě, do kontejneru mezi ostatní vodou 
poničené věci, určené k vyhození.
Ale byla to svým způsobem i „krásná“ doba. 
Všichni z  ulice jsme si byli tak nějak bližší, 
společné neštěstí nás spojilo, setkávali jsme se 
před svými domky a  svěřovali si své zážitky 
jak z povodně, tak i z úklidu. Také ostatní lidé 
z Koblova nám vydatně a nezištně pomáhali. 
Po této ničivé povodni jsme zažili hrozbu veli-
ké vody ještě několikrát. Naposledy nám voda 
ukázala svou sílu v roce 2006 a 2010. Ochran-
ná hráz byla postavena a zprovozněna v letech 
2013 - 2014.  
Ale i přesto – dodnes, když se z nebe spustí 
déšť, připomínající provazy, a neutichá, někde 
v hloubi srdce zůstává ten zážitek z doby před 
20 lety se vší hrůzou, kterou tenkrát s sebou 
přinesl.

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Slezskoostravský uličník a Roman Doubravský
Slezskoostravské noviny počínaje tím-
to vydáním začínají přinášet názvy slez-
skoostravských ulic s  informacemi, kdo 
a  co se za těmito názvy skrývá. Připra-
vovat pravidelnou rubriku bude Roman 
Doubravský, muž, který problematice ná-
zvů ulic doslova propadl.

Od letošního ledna na svých webových strán-
kách www.mapomol.cz nazvaných Ostrav-
ských uličník Roman Doubravský eviduje 2 
369 současných, ale také již zaniklých ostrav-
ských ulic. Žádná podobná takto podrobná 
evidence v  Ostravě neexistuje. „Už od mala 
mne zajímalo, po kom a podle čeho se jednot-
livé ulice jmenují, navíc mapy mám rád tak, že 
jsem od kamarádů získal přezdívku mapomol,“ 
říká pětačtyřicetiletý Doubravský, který se živí 
jako dispečer ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
Kvůli své zálibě v  mapách vystudoval i  obor 
geoinformatiky na Vysoké škole báňské – TU. 
Na podrobném seznamu ostravských ulic in-
tenzivně pracoval v  posledních třech letech 
a pracovat nepřestává.  Pátrá v archivech, zabý-
vá se dobovými reáliemi. „Stále vznikají nové 
ulice, jiné zase zanikají. Navíc se přejmenová-
vají, některé až šestkrát během své existence,“ 
konstatuje. „Ulicím se věnuji několik hodin 
denně, ale když vás práce baví, čas nepočítáte,“ 
usmívá se.
Pokud jde o  městský obvod Slezská Ostra-
va, zde eviduje Doubravský 541 názvů ulic. 
„Slezská je hodně specifická tím, že v ní velké 
množství ulic zaniklo. A  co je také výjimeč-

né, spousta ulic nese názvy po lidech, jejichž 
smrt zavinila nacistická okupace,“ doplňuje 
Doubravský.

/red/

Slezkoostravský uličník. Část 1.

připravil Roman Doubravský, www.mapomol.cz

Adamcova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Karel Ada-
mec (1896-1943), zámečník ze Sl. Ostravy, za-
tčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, umučen 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Albertská (Hrušov, r. 1945) - Podle zaniklého 
dolu Albert, který zde dříve stával. Důl byl po-
jmenován podle Alberta Kleina (1807–1877), 
člena podnikatelské rodiny Kleinů.
Aloisina (Sl. Ostrava, r. 1945) - Ulice pojme-
nována podle hornické osady v  blízkosti stej-
nojmenné jámy.
Alšův sad (Hrušov, r. 1945) - Mikoláš Aleš 
(1852–1913), český malíř, kreslíř, dekoratér 
a ilustrátor, klasik českého umění 19. století.

Antonína Kubity (Kunčice, r. 1963) - Antonín 
Kubita (1902–1942), topič Vítk. železáren, za-
tčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, umučen 
v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Antošovická (Koblov, Antošovice, r. 1978) - 
Podle směru ulice do obce Antošovice.
Augustinkova (Hrušov, r. 1945) - Karel Augus-
tinek (1912-1944), horník z  Hrušova, zatčen 
za ilegální činnost v odbojové organizaci KSČ, 
zahynul při odstraňování bomb v Ratiboři.
Banášova (Heřmanice, r. 1950) - Josef Banáš 
(1888–1943), horník z Michálkovic, zatčen na-
cisty za ilegální činnost v KSČ, zemřel ve věz-
nici ve Vratislavi.
Bártova (Kunčice, r. 1945) - Richard Bárta 
(1903-1943), železničář ČSD z Kunčic, zatčen 
nacisty pro ilegální činnost v KSČ a sabotáž, 
umučený v koncentračním táboře v Osvětimi.
Barutova (Kunčice, r. 1945) - Kunc (Kuno, 
Kunrát, Konrád) z Baruthu, člen starého šlech-
tického rodu Baruthů, domnělý zakladatel 
obce Kunčice.
Bažantí (Hrušov, r. 1950) - Obecné pojmeno-
vování podle zvířete.
Bednářská (Kunčice, r. 1942) - Podle bývalé 
bednářské dílny, která se dříve nacházela v této 
ulici.
Bernátkova (Sl. Ostrava, r. 1950) - Jan Berná-
tek (1900-1944), horník ze Sl. Ostravy, zatčen 
nacisty za ilegální činnost v KSČ, popraven ve 
věznici Brandenburg-Gorden u Berlína.

ROMAN DOUBRAVSKÝ. Autor webového Ostravského 
uličníku. Foto/ Jan Král



1. V polovině roku 1938 se objevil v celostátním tisku reportážní článek, který bychom dnes, v době 
nostalgického vzpomínání, mohli zařadit k těm, které připomínají život „Zapomenuté Ostravy“.
Nezvyklý obrázek všedního ostravského dne zaujal neostravského autora svou jinde nevídanou kurióz-
ností: „Každému, kdo se jen trochu déle zdrží ve zdech Moravské Ostravy, neujde okolnost každodenní-
ho výlovu důlních potoků, v nichž chudina z ostravské periferie loví uhelný prach, který vytéká z lůna 
zdejších šachet. Mastná oka na potocích svědčí, že nepramení z těchto dolů jen odpadová voda, nýbrž 
se vynáší na povrch látky, které jednoduchým zpracováním pomáhají ostravským rodinám šetřiti na 
drahém palivu. Jde o takzvaný šlam, jenž smísen s uhlím pěkně hoří a vydává značné teplo. Nejvíce se 
ho loví v Mor. Ostravě u frýdlantského mostu… Každou chvíli lze v Ostravě spatřiti dvojici začerně-
ných lidí, kteří zapřaženi do ručního vozíku nabízí ke koupi šlam. Zejména v zimních měsících je šlam 
hledanou náhradou za uhlí a jsou i případy, kdy zejména v chudých rodinách se v zimě výhradně topí 
šlamem, který se dnes v Ostravě prodává pět metrických centů za 20.- Kč…“ O rok později, v roce 1939, 
majitel vydavatel, odpovědný redaktor a spisovatel Josef Filgas v časopise „Ostravská neděle“ uveřejnil 
literární črtu nazvanou „Ostravský Klondike“, ve které tentýž námět pojal do literárního útvaru oboha-
ceného o ostravskou slovní mluvu. Podobných motivů z ostravského prostředí obsahovala dnes těžce dostupná „Ostravská neděle“ více a Josef Filgas je v rozšířené 
verzi vydal souborně v knize „Zapomenutá Ostrava“. Tato sbírka feuilletonů a reportáží „z dávné i nedávné minulosti města“ vyšla v roce 1948 a dodnes patří 
k nejznámější a nejpopulárnější autorově knize.

2. Reprofotografie dobového snímku šlamaře byla pořízena v prostoru dnešních Frý-
dlantských mostů u tzv. Valchařské strouhy, do níž z třídírny uhlí byla vypouštěna upo-
třebená voda z  jámy Karolina. Dle pamětníků: „Voda sebou přinášela uhelný prach, 
strouha byla černá a  její dno plné bahna-šlamu.“ Jak je patrné ze snímku, šlam se 
nabíral do speciálně upravených naběraček /forneflí/ upevněných na dlouhých tyčích 
a vléval do vyhloubených jam, z nichž voda odtékala a černá usazenina se pak vybírala 
a rozvážela po ostravských domácnostech. Na těžbě šlamu se podílely kromě chudiny 
i nejrůznější „pochybné existence“ z blízkých Fifejd. Proto se na výlovu šlamu pracovalo 
v partách a sušící se šlam byl hlídán před zloději i v noci. Toto bezpečnostní opatření ne-
bylo neodůvodněné. Fifejdy byly ve 20. letech 20. století samorostlá a svérázná čtvrť, ve 
které se soustřeďovaly „podezřelé existence a kriminální živly“, které bouřlivý rozvoj Os-
travy vyplavil na okraj společnosti – na periferii. V tomto těžko kontrolovatelném pro-
středí žila převážně „spodina“, která si časem vytvořila vlastní morálku, zvyky, zákony 
a pravidla. Dobové policejní relace o tom referují: „Temné, nečisté a přelidněné Fifejdy 
jsou nejhledanějším úkrytem různých podezřelých individuí. Žije zde na sta přechová-
vačů zlodějů, lupičů a kapsářů, kteří mají již svoje osvědčené praktiky, jak svoje hosty 

dobře a bezpečně ukrýt před pátravým okem policie. Je zde několik pověstných hospod, kam se známé kriminální firmy chodí veselit, kde propíjí svůj lup, kup-
čí s překupníky kradených věcí a smlouvají se nové plány…“ Dodejme, že k proslulým 
nočním lokálům patřily především Reichenthalův a Sonnescheinův hostinec, ovšem při 
častých policejních raziích uvízl v síti bezpečnostních orgánů nejeden delikvent i v tzv. 
„Vuřtfabrice“, nebo v areálu „Chmelové cihelny“, kde tato individua ráda přespávala.
3. Jen malá pozornost byla zatím věnována faktu, že uhelný kal – šlam – se získával i na 
slezskoostravském břehu Ostravice v blízkosti dnešního mostu Miloše Sýkory. Dobový 
kolorit těchto let vystihl s literární nadsázkou spisovatel Jan Balabán: „Neregulované 
břehy svírají Ostravici, v níž teče černá voda, docela černá jako smůla, jako kolomaz. 
Valí se přes kameny a beskydský štěrk a přece nešplouchá, valí se tiše, proud se vlní, ale 
slyšet ho není. Kdo někdy viděl Ostravici, je z toho zmaten a těžko chápe, že u břehu 
není zlatý písek, ale černý mazlavý uhelný šlam. Mrtvá voda řeky se valí, a  když ji 
nabereš do dlaně, pálí jako rozžhavené olovo, které proniká masem, vsakuje se do pórů 
a špinavá horkost zachvacuje celé tělo. Mrtvá řeka se někdy rozlévá z koryta a proud 
kolomazi olizuje okolí…“ Tato černobílá pohlednice vydaná nakladatelstvím ORBIS, 
která prošla poštou 10. 7. 1954, věrně ilustruje výše uvedený text a dokládá, že ještě 
v 50. letech 20. století byla Ostravice jednou z nejšpinavějších řek v republice.

4. a  5. Pohlednice se slezskoostravským nábřežím Ostravice je relativně 
mladá, přesto i ona už dnes patří do kategorie historických snímků, neboť 
krajinná scenérie se radikálním způsobem proměnila. Stará zástavba okolí 
radnice zmizela a nábřeží řeky se postupně mění v  rekreační zónu. Dnes 
si jen obtížně můžeme představit, 
že toto místo bylo kdysi zaneseno 
černým mazlavým kalem s mělký-
mi páchnoucími lagunami, které 
se vytvářely při ústí potoka tekou-
cími do Ostravice. Ten odváděl 
odpadovou vodu z uhelného prá-
dla jámy Trojice a  usazený šlam 
v řece a na břehu byl těžen několi-
ka místními podnikavci. V dnešní 

nově upravené konfiguraci nábřežního terénu se dochovaly jen dvě výraznější stopy oněch let – nová skružová výpust 
v náspu pod cyklistickou stezkou a k řece se svažující upravená cesta, po níž se kdysi pohybovaly povozy slezskoostrav-
ských sedláků a povozníků provozujících obchod s uhelným kalem – šlamem.
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Nezapomenutelná Ostrava. Šlamaři

Podle dobových historických pramenů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň
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Ve Slezskoostravské galerii se 22. června 
konalo slavnostní zahájení výstavy jed-
noho z  nejvýraznějších českých výtvar-
ných umělců mladší generace, Krištofa 
Kintery, s  názvem „Something small is 
getting big“ /Malé se stává velkým/.

Výstavu připravila Slezskoostravská galerie ve 
spolupráci s  Jiri Svestka Gallery a za podpory 
statutárního města Ostravy.
Kinterova díla vycházejí z  performancí kona-
ných ve veřejném prostoru. Předměty běžné-
ho života používá v neobvyklých souvislostech 
k vyjádření zbytečnosti nadprodukce konzumní 
společnosti. Vznikají tak sice funkční, ale úplně 
nepotřebné věci. Dílo Krištofa Kintery má velký 

Malé se stává velkým. Krištof Kintera

Harlekýn s klarinetem, koncert v radnici
V  rámci Cyklu komorních koncertů, ko-
naných ve slezskoostravské radnici za 
podpory statutárního města Ostravy, je 
pro vás připraveno unikátní provedení 
avantgardní skladby Harlekýn pro sólo-
vý klarinet, jejímž autorem je německý 
skladatel Karlheinz Stockhausen.

Hudebně scénický taneční kus Harlekýn pro 
jediného sólového hráče-herce-tanečníka je 
inspirován tradiční postavou italské commedie 
dell´arte. Stockhausenovo hudebně-pantomi-
mické číslo je mimořádně náročné na prove-
dení – partitura totiž obsahuje velmi podrob-
né instrukce nejen k hudební interpretaci, ale 
také množství pokynů k choreografi i a mimice. 
Není divu, že tuto výzvu přijali a  sólový part 
nastudovali asi jen čtyři interpreti na světě – 
mezi nimi i Karel Dohnal, který uplatnil skvělý 

komediální talent a svému Harlekýnovi vdechl 
všechny rysy postavy známé od dob baroka, 
jež umí pobavit, rozesmát, překvapit, ale také 
dojmout.
Kromě Harlekýna zazní během večera ještě 
Crusellův Kvartet pro klarinet, housle, violu 
a violoncello č. 2 op. 4 a Kókaiovo Quartettino 
v  podání klarinetisty Karla Dohnala, houslis-
ty Jakuba Černohorského, violisty Pavla Vítka 
a violoncellisty Jiřího Hanouska.
Koncert se bude konat v obřadní síni slezsko-
ostravské radnice 26. 9. 2017 v 19 hodin.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od
12. září 2017 ve Slezskoostravské galerii (úterý 
až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, polední pře-
stávka od 11:30 do 12:30). Dotazy vám rádi zod-
povíme na tel. 599 410 426 nebo 599 410 081.

Nová výzdoba hladnovské knihovny
Na 250 metrů vysokém hladnovském 
kopci v minulosti bývala osada se staro-
českým názvem Zhlidnov – dnešním ja-
zykem výhled nebo rozhled. Další výško-
vé metry přidaly vodárenské věže, které 
přitahují pozornost všech. Není divu, že 
nedávno tady přistálo ufo! Posádka vy-
stoupila a hledá svůj nový domov.
Ukazuje se, že nejlepší místo je docela 
blízko: v knihovně. Nejlépe je jim mezi 
dětmi: učí se společně číst, poslouchají 
příběhy, listují knihami, poznávají bohatý svět 
lidí kolem sebe a  vše zpracovávají do výtvar-
né či vyprávěné podoby. Z neznámých bytostí 
jsou Hladňani a Hladňáňci.

Ano, máme tu společně s  Hladňany pěkný 
Zhlídnov. Nevěříte? Přijďte se podívat!

Mgr. Jarmila Burešová

Ostravu čeká
velký Historický rej
Ve dvou dnech, v pátek a v sobotu 8. a 9. 
září, se Masarykovo náměstí, Černá louka 
a Slezskoostravský hrad stanou dějišti his-
torických scének a dobových představení. 

Dvoudenní oslava s  názvem Historický rej se 
koná u  příležitosti 750 let od první písemné 
zmínky o  městě Ostravě. Pro veřejnost je při-
praven bohatý program včetně soutěže o nejlep-
ší historické kostýmy. Vstup je po celé dva dny 
zdarma.
Program oslav včetně návodů, jak si jednoduše 
vyrobit patřičný středověký převlek, jsou již zve-
řejněny na webu www.ostrava750.cz.

Hrad žije
první pomocí
Dne 10. září se uskuteční velkolepý
10. ročník akce Hrad žije první pomocí.

Letos se můžete těšit na spoustu novinek. 
Hlavním bodem programu je soutěž nezdra-
votnických složek Integrovaného záchran-
ného systému. Zároveň budou přichystány 
tři zážitkové trasy, kde si zájemci vyzkouší 
první pomoc v praxi. Součástí akce je bohatý 
doprovodný program se statickými i  dyna-
mickými ukázky IZS. Pro děti jsme připra-
vili dětskou trasu a  spoustu dalších aktivit. 
Vstupné dobrovolné.

Karolina Ritzová
Záchranný tým OS ČČK Ostrava
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VERNISÁŽ. Kurátor Jiří Švestka spolu s místostarostou 
Romanem Goryczkou zahajují výstavu. Foto/ Hana Bončková

UFO!. Hladňani našli nový domov ve zdejší knihovně. Foto/ Jan Král

ohlas u nás i v zahraničí a jeho práce jsou sou-
částí mnohých významných sbírek moderního 
umění.
Výstavu zahájil dr. Jiří Švestka společně s mís-
tostarostou Slezské Ostravy Ing. Romanem
Goryczkou. Na vernisáži mimo jiné zaznělo 
i přání, aby se myšlenka obsažená v názvu vý-
stavy stala v  případě Slezskoostravské galerie 
skutečností.
Výstava potrvá do 3. září 2017.

Věra Vahalíková

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert

26. září  2017 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Harlekýn



Investice do ekologizace v ArcelorMittal Ostrava 
přinesly historické výsledky
Zjara letošního roku oznámila Arcelor-
Mittal Ostrava ekologické výsledky za 
rok 2016, kdy došlo k meziročnímu sní-
žení emisí prachu o 142 tun. Kromě toho 
snížila o více než 400 tun i nepřímé, tzv. 
fugitivní (nekomínové) emise. Historic-
kého minima dosáhla ostravská huť i u 
emisí polycyklických aromatických uh-
lovodíků včetně benzo(a)pyrenu.

„Mezi roky 2003 a 2013 jsme do ekologických 
projektů investovali 4 miliardy korun z vlast-
ních zdrojů. Huť tak vždy splňovala veškeré zá-
konné limity, od roku 2012 pak s předstihem i 
budoucí evropské, které začaly platit až v roce 
2016. K aktuálním ekologickým výsledkům 
výrazně pomohlo i 13 nových technologií k 
odprášení a modernizaci provozu v hodnotě 
2 miliard korun, které jsme uvedli do provo-
zu na konci roku 2015,“ komentuje výsledky 
Ashok Patil, generální ředitel a předseda před-
stavenstva ArcelorMittal Ostrava.
Výše zmíněných 13 odprašovacích technologií, 
které huť postavila nad rámec svých povinností, 
stlačily celkové roční komínové emise prachu 
na 440 tun, což není ani čtvrtinová hodnota 

oproti roku 2003, kdy do huti vstoupil koncern 
ArcelorMittal, a v porovnání s 80. lety minulé-
ho století huť snížila emise na 1 %. Spuštěním 
všech nových technologií se v současnosti do-
stala huť na samou hranici možností eliminace 
prachu a zařadila se mezi světovou špičku. I 
přes dotace ve výši ¾ pořizovací ceny zaplatí 
huť za provoz a údržbu těchto eko-
logických technologií každoročně 
zhruba 200 milionů korun.
Také v letošním roce huť inves-
tuje do svého rozvoje. „Nedávno 
jsme úspěšně dokončili náročnou 
opravu vysoké pece za 320 milionů 

korun. Díky ní se zvýšila spolehlivost pece a 
o pět let se prodloužila její životnost. Kromě 
jiného jsme zde zmodernizovali těžní stroj 
včetně zavážecího zařízení a provedli jsme 
kompletní výměnu řídicího systému,“ popi-
suje dokončenou investici v ostravské huti Jan 
Haščin, ředitel závodu vysoké pece Arcelor-
Mittal Ostrava. Ještě před opravou vysoké pece 
zahájila ArcelorMittal Ostrava přestavbu chla-
dicího lože pro řízené chlazení pružinové oceli 
na středojemné válcovně v hodnotě 80 milio-
nů korun, čímž chce výrazně zlepšit vlastnosti 
oceli pro výrobu listových pružin. Tato ocel 
nachází uplatnění zejména v automobilovém 
průmyslu a nákladní přepravě. Výrobek s vy-
sokou přidanou hodnotou vyvinula ostravská 
huť v roce 2016 a vyrábí jej jako jediný podnik 
ArcelorMittal v Evropě.

/am/
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2.9. Den pro supy. ZOO Ostrava
2.9. FC Heřmanice Slezská - TJ Háj ve Slezsku, krajský fotbalový přebor, 

od 16:30 hod.
2.9. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol Hošťálkovice, městský fotbalový přebor, od 

16.30 hod.
3.9. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
6.9. Mezinárodní den pro netopýry. ZOO Ostrava
8.9. - 9.9. Historický rej. Slezskoostravský hrad a centrum města
9.9. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol Hrabová B, městský fotbalový přebor, od 

16 hod.
10.9. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
10.9. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol Pustkovec, fotbal veteráni, hřiště Lhotka, 

od 11 hod.
10. 9. Hrad žije první pomocí. Slezskoostravský hrad
16.9. FC Heřmanice Slezská - SK Beskyd Frenštát p.R., krajský fotbalový 

přebor, od 16.30 hod.
16.9. TJ Sokol Koblov - TJ Jiskra Hrušov, městský fotbalový přebor, od 16 

hod.
16. 9. Den pro seniory. ZOO Ostrava
17.9. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
23.9. Valíme se Slezskou. Prostory před Gymnáziem Hladnov.www.

tricomunity.org
23.9. TJ Jiskra Hrušov- TJ Sokol Hošťálkovice, městský fotbalový přebor, od 

16 hod.
23.9. Festival dřeva. Slezskoostravský hrad
24.9. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
26.9. Harlekýn. Koncert ve slezskoostravské radnici. Od 19 hod.
30.9. FC Heřmanice Slezská - FK Krnov, krajský fotbalový přebor, od 15.30 

hod.
30.9. TJ Sokol Koblov - TJ Slavoj Rychvald, městský fotbalový přebor, od 

15.30 hod.
1.10. TJ Jiskra Hrušov - FK Darkovičky, fotbal veteráni, hřiště Lhotka, od 11 

hod.
2.10. TJ Jiskra Hrušov - FK SK Polanka n.O., fotbal veteráni, hřiště Lhotka, 

od 16 hod.

Slezská žije

BK Hladnov Ostrava 
hledá basketbalisty
Basketbalový klub BK Hladnov Ostrava zajišťuje 
zájmovou pohybovou činnost chlapců od šesti do 
devatenácti let zaměřenou na basketbal. Naši ju-
nioři a kadeti hrají dorostenecké ligy pod vedením 
zkušených trenérů s nejvyšší trenérskou licencí. 
A dále pak naši odchovanci pokračuji v družstvu 
mužů, kteří hrají II. ligu.

Náš klub působí na území Slezské Ostravy už od roku 
1989 a přesto, že pracujeme na čistě amatérské bázi, do-
sáhli jsme několika úspěchů. Někteří naši odchovanci se 
dostali do reprezentačních mládežnických výběrů a vy-
chovali hráče, kteří nastoupili do nejvyšší basketbalové 
soutěže mužů.
Do budoucna chceme na tyto úspěchy navázat a rozšířit 
naše řady o nové zájemce fandící basketbalu a Slezské Os-
travě.
Více informací získáte také na našich internetových 
stránkách www.tjhladnov.cz nebo na tel. 724 002 003.

EKOLOGICKÝ PROJEKT. Odprášení spékacích pásů. Jižní 
část. Foto/ ArcelorMittal
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Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů (přistavová-
ní probíhá během celého dne) ukládejte jen 
velkoobjemový odpad z  domácností, ne-
přeplňujte je a  neukládejte do nich nebez-
pečný odpad a  elektroodpad, jež lze bez-

platně uložit do některého z  12 sběrných 
dvorů OZO Ostrava s.r.o., rovněž odpad 
nenavážejte na stanoviště po odvozu kontej-
neru. Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.ozoostrava.cz nebo 

na bezplatné telefonní lince 800 020 020. 
Kontejnery na objemný odpad z domácnos-
tí nejsou určeny pro podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 2.10. do 12.10. 2017

2. října
Slezská 
Ostrava

Bernerova mezi č. 14 - 16

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou

Zapletalova u domu č. 10

Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 53

Šachetní křiž. s ul. Na Juřince

Bronzová u domu č. 14

8. března vedle domu č. 14

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

3. října
Antošovice Antošovická u křiž. s ul. Lopuchovou

Koblov Antošovická křiž. s ul. U Štěrkovny 
(u kont. na separovaný odpad)

Lamař křiž s ul. Koblovskou

Antošovická u samoobsluhy

K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou

Antošovická U Nové šachty

Žabník křiž. s ul. Pobřežní

Podsedliště křiž. s ul. k býv. kasárnám

Blatouchová naproti č. 272

4. října
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou

Olešní křiž. s ul. Zemanskou

Klidná křiž s ul. Slunečnou

Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou

U Jeslí u domu č. 12

Švédská parkoviště u samoobsluhy

Hladnovská parkoviště u domů č. 73 - 75

Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

Keramická křiž. s ul. Vančurovou

9. října
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou

Banášova křiž. s ul. Vrbickou

Fišerova křiž. s ul. Marešovou

Parcelní křiž. s ul. Kladivovou

Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

Stožární křiž. s ul. Motýlovou

Najzarova naproti domům č. 50 - 52

Kubínova parkoviště u č. 58

10. října
Slezská 
Ostrava

Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem 
č.40 - 48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 57

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou

Zvěřinská u parčíku

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 60

11. října
Kunčice 
n. Ostravicí

Bednářská křiž. s ul. Sladovou

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou

U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Kunčičky Pstruží křiž. s ul. Nadační

Lorišova křiž. s ul. Osadní

Polní Osada křiž. s ul. Zdaru

Rajnochova u domu č. 199

Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

12. října
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu

Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Riegrova mezi č. 9 - 17

Slezská 
Ostrava

Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou

Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Koblov Na Tabulkách u křiž. s ul. Lucinkovou 
(u kont. na separovaný odpad)
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■ Psí salon O.Kunčičky - stříhání a koupání i v zimním období, 
údržba i  velkých a  venkovních plemen, krmiva, syr. maso 
a vitamíny za internetové ceny.

 Objednání tel. 732956743.

Inzerce

Přijmeme:
PRODAVAČE/ČKY 

na prodejnu Novák maso uzeniny 
v části Slezská.

Nástupní mzda 16.500 Kč.
Volejte na tel.: 725 263 672.

V01_50x50_inzerce_Ostrava Slezska.indd   1 11.07.17   14:16

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL rozdělí letos  neziskovým organiza-
cím 2 mil Kč.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o  udělení 
finanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či jednotlivcům, kte-
ří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů 
v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje kvalitnější 
péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volno-
časové vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnot-
nému životu.

 Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Morav-
skoslezském kraji v roce 2017, posílejte své žádosti v termínu od 1. září 
do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním 
fondu najdete na  webu www.vitkovicesteel.com. O  přidělení finančních 
příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL  
do 15. listopadu 2017.

V případě dotazů, prosím, použijte e-mail 
nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Poliklinika Modrý pavilon v Slezské Ostravě
přijme do týmu tyto specialisty:

· RENTGENOLOGICKÝ/Á ASISTENT/KA
(laborant) s osvědčením

 
· FYZIOTERAPEUT/KA s osvědčením

Nabízíme:

VÝBORNÉ PLATOVÉ
I PRACOVNÍ PODMÍNKY
Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit

buďto telefonicky na číslech 597 011 226/227
nebo zaslat e-mail na adresu petr.hucin@modrypavilon.cz
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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 

  

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

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

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


