
Pozvání na ples Slezské Ostravy
V pátek 2. března 2018 se v Kulturním 
domě Michálkovice koná tradiční Spo-
lečenský ples městského obvodu Slez-
ská Ostrava. 
Večerem bude provázet producent, textař 
a  moderátor Petr Šiška. Hlavní hvězdou 
plesu se stane zpěvačka a ostravská rodačka 
Markéta Konvičková. K  tanci zahraje skupi-
na Mirabel, nebude chybět ani bohatá tom-
bola, předtančení a další zajímavý program.
Společenský ples Slezské Ostravy patří mezi 
velmi populární akce v kalendáři plesové se-
zóny. To ostatně potvrzuje i Petr Šiška, který 
akcí provázel již v loňském roce.

„Ples Slezské Ostravy má opravdu vzácné 
kouzlo. Jde o  spojení venkovské tancovačky 
s noblesní akcí. Takové věci se povedou spojit 

dohromady jen málokdy. Vznikla fantastic-
ká atmosféra, která mne neskutečně bavila. 
Ohlasy byly velké. Rád jsem kývl na nabídku, 
abych ples moderoval i v letošním roce,“ říká 
Petr Šiška o slezskoostravském plese.
Více informací na str. 12
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Nela Kapcová
Florbalový Jágr z Heřmanic

Zajímavé osobnosti Slezské

vítězství žáků ZŠ Bohumínská
v celostátní soutěži

více na str. 42

Už třináct let hraje v útoku za fl orbalo-
vý tým FBC Ostrava sídlící v  Muglino-
vě. Nela Kapcová z  Heřmanic dosáhla 
svého hráčského vrcholu v prosinci, kdy 
úspěšně reprezentovala Českou repub-
liku na mistrovství světa. Kromě toho je 
trenérkou nejmladší fl orbalové genera-
ce.
Na drese nosíte číslo 68. To samé nosí Ja-
romír Jágr, coby připomínku data okupace 
Československa. Je pro vás Jágr velkým vzo-
rem?
Kdysi jsem začínala s  číslem 15. Pak jsme si 
ale mohli číslo zvolit a  já si hned, po vzoru 
Jaromíra Jágra, vybrala dres s  číslem 68. Sa-
mozřejmě, lidé na to reagují, slyším na svo-
ji adresu hlášky typu Jágr – střelec! Ale je to 
v pohodě. Na svoji šedesát osmičku, na počest 
Jaromíra Jágra, jsem už zvyklá.
Máte za sebou náročný závěr roku, kdy jste 
reprezentovala na Mistrovství světa žen ve 
fl orbale v Bratislavě. To bylo vaše první mis-
trovství?
První seniorské mistrovství. Na mistrovství 
už jsem hrála za juniorky, to bylo před dvě-
ma lety v Kanadě. V Bratislavě jsme nakonec 
skončily čtvrté.
Bramborová medaile, to je vždycky trochu 
smutné.
Vypadly jsme se Švýcarkami v  semifi nále 
a byla to velká škoda. Ale už jsme neměly tolik 
sil jako Švýcarky. Ony byly po všech strán-
kách lepší, měly plno šancí. My jsme se na góly 
hrozně nadřely. Poslední gól daly Švýcarky na 
3:2 ze samostatného nájezdu. Nám už se zápas 
nepodařilo otočit. Byla v tom i trocha smůly.

Vy jste se ovšem na mistrovství neztratila. 
Dala jste, jako správný „heřmanický fl orba-
lový Jágr“, osm gólů, včetně hattricku.
Jak už jsem řekla, bylo to mé první takové 
mistrovství světa. Proto jsem byla hodně ner-
vózní. Ale myslím si, že se mi mistrovství po-
vedlo, a to i po střelecké stránce. Kromě osmi 
gólů jsem si připsala i tři asistence. I když jsem 
byla jednou z nejmladších hráček, myslím si, 
že jsem byla celkem vidět.
Ten hattrick, tedy tři góly, jste střelila Pol-
kám. Střílíte tolik gólů v jednom zápase běž-
ně?
To vůbec ne. Tak se mi střelecky nedaří ani 
v klubu, za vstřelené góly jsem opravdu ráda. 
Doufám, že jsem na mistrovství světa nehrála 
naposled.

A  není ve fl orbale obdobný systém, jako 
v hokejové NHL, že si vás vyhlédne na mis-
trovství nějaký kouč ze zahraničního boha-
tého klubu a učiní neodolatelnou nabídku?
To se teprve ukáže.  Každopádně chci rok, 
dva, ještě v FBC Ostrava zůstat, pak se uvidí.
Jak dlouho už vlastně muglinovský FBC Os-
trava reprezentujete?
Už třináctou sezónu, s fl orbalem jsem začína-
la, když mi bylo šest let. Bylo to v Domě dětí 
a mládeže na Ostrčilově ulici. Tam jsem hrála 
rok, pak jsem přešla do FBC Ostrava a klubu 
zůstávám věrná. Změny nemám v plánu, a po-
kud ano, pak jedině někam do zahraničí.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

NELA KAPCOVÁ. Útočnice zazářila na mistrovství světa. Foto/ Jan Král

MARKÉTA KONVIČKOVÁ. Ostravská zpěvačka vystoupí
na plese Slezské Ostravy. Foto/ archiv

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 15. února 2018
od 9:00 hodin v  KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.
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Vážení občané,
v  prosincových Slezskoostrav-
ských novinách jsem Vás informo-
val o rozsáhlejších opravách vozo-
vek a chodníků, které se ve Slezské 
Ostravě podařilo v  loňském roce 
uskutečnit díky uvolnění finanč-
ních prostředků z přebytku hospo-
daření městského obvodu.
Rovněž v letošním roce byla částka 

na opravy komunikací v našem městském obvodě navýše-
na, a to již od začátku roku v rámci schváleného rozpoč-
tu. Nyní připravujeme finančně i časově náročnou opravu 
chodníku na ulici Heřmanická, která bude probíhat sou-
časně s  opravou vozovky. Tu bude zajišťovat její správce 
Ostravské komunikace a.s. Finance na opravu chodníku 
poskytlo statutární město Ostrava.
Chystáme i další větší opravy chodníků nebo alespoň je-
jich částí. Půjde o ulice Nejedlého, Jaklovecká, Na Liščině, 
Vratimovská v Kunčičkách a další.
V současné době připravujeme podklady na výběr zhotovitele na re-
konstrukci zpevněných ploch kolem kulturní památky Trojice – po-
mníku obětem hornické stávky 1894. Součástí této akce, na jejíž 
realizaci poskytlo finanční prostředky statutární město Ostrava, je 
i restaurování vlastního pomníku.
Dle sdělení společnosti Ostravské komunikace a.s. se budou realizovat 
také stavební práce spočívající v  opravě vozovky na ulici Koněvova, 
které ovšem naruší i stávající chodníky. Z tohoto důvodu jsme požáda-
li město Ostravu o poskytnutí finančního pokrytí opravy chodníků na 
této ulici. Potřebné finance však zatím nemáme přiděleny.

Rovněž pokračujeme v projekční přípravě investičních akcí – zpraco-
vává se studie ulice Lucinková. Připravují se podklady na výběr pro-
jektanta na zpracování projektové dokumentace chodníku na ulici 
Švédská, a  to v  úseku mezi ulicemi Mojžíškové a  Okrajní. Dále pak 
také chodníku na ulici Antošovická či na zpracování studie chodníku 
ulice Na Jánské.
V neposlední řadě probíhají projekční přípravy regenerací sídlišť Ka-
menec, Mírová osada i Nová osada.

Rudolf Ficek
místostarosta

Slezskou Ostravu čekají opravy chodníků, rekonstrukce 
památníku i regenerace sídlišť

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2018
Rozpočet byl sestaven v  souladu s  obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy 
č.  14/2013, Statut města Ostravy, v  platném 
znění, dle platné metodiky sestavování návrhu 
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2018 a  v  souladu se Směrnicí pro nakládání 
s finančními prostředky, postupy v účetnictví 
a  jinými postupy Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava.
K sestavení rozpočtu pro rok 2018 byly použity 
návrhy a  podklady jednotlivých odborů 
a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému 
výsledku hospodaření dosaženého v roce 2017.
Rozpočet příjmů (281.906 tis. Kč) a  výdajů 
(319.678 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, 
avšak tento schodek je vyrovnán zapojením 
úspor z  minulých let (přebytek ve výši 
37.772  tis.  Kč), tudíž celkové zdroje činí 
319.678 tis. Kč, výdaje rovněž 319.678 tis. Kč, 
proto celkový rozpočet je vyrovnaný (dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v  platném 
znění).
Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2018 
jsou cca o  5 mil Kč vyšší než v  roce 2017 
(314.640  tis.  Kč) a  to i  přesto, že tentokrát 
zapojujeme přebytek z  minulých let – částku 
32.772 tis. Kč, tj. přebytek z rezervy roku 2017, 
s  jejíž použitím bylo počítáno na investiční 
akce zahajované v  roce 2017 a  2018 a  částku 
5.000  tis.  Kč, tj. zapojení předpokládaného 
přebytku z  roku 2017, cca o 35 mil Kč méně 
než v  roce 2017. Nárůst příjmů je z  důvodu 

navýšení neúčelové neinvestiční dotace ze 
statutárního města a  to o  cca 25 mil. Kč, 
neúčelové investiční dotace o cca o 11 mil Kč, 
neinvestiční dotace z  města ve výši 6.865 
(zapojeno do rozpočtu OTSKZaH) a investiční 
dotace z města ve výši 2.285 tis. Kč (zapojeno 
do rozpočtu OROaVZ). Jinak předpokládáme 
ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako 
v roce 2017.
Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby 
byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů 
městského obvodu. V porovnání s rozpočtem 
roku 2017 jsou výdaje rovněž o něco vyšší, cca 
o 5 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána 
částka 32.772 tis. Kč, která je plánována na 
zahajované investiční akce v  roce 2018 (např. 
Domov pro seniory Hladnovská, regenerace 
sídliště Muglinov 5.  etapa, modernizace ZŠ 
a  další) a  částka 716  tis.  Kč jako rezerva dle 
potřeby. Další investiční rezervu tvoří částka 
ve výši 8.403 tis. Kč na další investiční akce.
Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, 
aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly 
pokryty základní požadavky jednotlivých 
odborů pro zabezpečení jejich činností. 
Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši 
schváleného rozpočtu na rok 2017, popřípadě 
nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně 
odůvodnit. Většina odborů má výdaje pro rok 
2018 na stejné výši. Odbor rozvoje obvodu 
a veřejné zakázky má pro rok 2018 navýšený 
rozpočet na projektové dokumentace, a  další 
finance jsou vázány v  rezervě na plánované 

akce. Odbor TSKZaH má navýšení rozpočtu 
z  důvodu navýšení dotace na Ústřední 
hřbitov (8.500 tis. Kč) a  navýšení na opravy 
silnic a  komunikací (10.865 tis. Kč). Nárůst 
rozpočtu má i  odbor vnitřních věcí a  to 
zejména na položce platy a pojistné na sociální 
zabezpečení a  veřejné zdravotní pojištění 
(navýšení platů o  10% dle nařízení vlády čís. 
340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
čís. 564/2006 Sb., o  platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a  správě, 
ve znění pozdějších předpisů).
V  rámci našeho rozpočtu jsou financovány 
i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak 
jako v roce 2017 je i v letošním roce pro každou 
příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek 
a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – 
teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy  a plavecký 
výcvik), který organizace nesmí překročit. Pro 
rok 2018 je návrh rozpočtu přibližně o 1 mil. 
Kč vyšší než v roce 2017. Na položce rezerva 
má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 
1.029 tis. Kč na financování drobných oprav 
a dalších nepředvídaných výdajů škol a školek.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 
5.12.2017 do 22.12.2017 a schválen usnesením 
zastupitelstva čís. 0473/ZMOb-Sle/1418/18 ze 
dne 21.12.2017.
Rozpočet je zveřejněn na našich internetových 
stránkách www.slezska.cz v  sekci Povinně 
zveřejňované informace, bod 8. Dokumenty.

Ing. Jiřina Gáliková,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

PŘED OPRAVOU. Pomník obětem hornické stávky 1894 na Těšínské ulici. Foto/ Jan Král
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Připravujeme regeneraci sídliště Kamenec
Vážení občané,
ráda bych vás informo-
vala o  změnách, které 
v  příštích měsících 
čekají sídliště Kame-
nec. Jedná se převážně 
o  opravy stávajících 
chodníků a  úpravy, 
případně vznik no-
vých hřišť. Chci vás 

ubezpečit, že plánovaná regenerace bude pro-
váděna citlivě, především nedojde k žádnému 
úbytku zelených ploch. Jsem přesvědčena, že 
sídliště, postavené zhruba před padesáti lety, si 
zkulturnění a modernizaci zaslouží.
Chodníky a hřiště
Zaprvé dojde na Kamenci k  opravám stáva-
jících a  výstavbě nových chodníků. Mnohé 
chodníky na Kamenci jsou ještě původní 
z  konce šedesátých let a  po opravách přímo 
volají. Nově vybudované chodníky budou ko-
pírovat vyšlapané pěšinky, kterými lidé běžně 
přes sídliště chodí a  svým povrchem budou 
zapadat do okolního prostředí. Hlavním cílem 
je, aby chodníky byly konečně v pořádku a sa-
mozřejmě dostatečně osvětlené.
Další výraznou novinkou bude vznik a úprava 
hřišť. V blízkosti pěší lávky přes Ostravici mezi 
panelovými domy je původní dětské hřiště. To 
chceme modernizovat a  osadit novými hra-
cími prvky. Myslím si, že nejenom dětem se 
budou moc líbit. U domů v blízkosti estakády 
na protější straně Bohumínské ulice hřiště zce-
la chybí. U těchto domů proto vznikne hřiště 
nové. Dětská hřiště budou ohraničena tak, aby 
poskytovala bezpečný 
uzavřený prostor.
Stejně tak opravíme i hři-
ště pro větší – jde o  dvě 
asfaltové plochy na sídli-
šti, které se kdysi po celý 
rok využívaly pro hraní 
míčových her, badminto-
nu a  dalších obdobných 
sportů a v současné době 
chátrají. Jedno je na stra-
ně řeky, druhé v  blízkos-
ti mateřské školy. Dnes 
značně zanedbané plochy 
získají nový povrch a také 
oplocení.
V blízkosti Mostu Pionýrů 
vybudujeme agility hřiště 
pro pejsky. Hřiště bude 
rovněž oplocené a  bude 
poskytovat prostor pro je-
jich volný pohyb a výcvik. 
Zároveň počítáme v  jeho 
prostoru i  s  vhodnými 
lavičkami, které jistě čet-
ní „pejskaři a  pejskařky“ 
z Kamence využijí.

Bezpečí a pořádek
Nezávisle na představeném projektu jednáme 
s Ovanetem a Městskou policií Ostrava o zave-
dení kamerového systému na Kamenci. Kame-
rový systém bude umístěn na domech, kamery 
mají monitorovat plochy sídliště, monitoro-
vány budou rovněž slunící plochy u  řeky Os-
travice. Důvody pro takový krok jsou zřejmé 
– zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana jejich 
majetku.
Co také výrazně posílí bezpečí 
v oblasti Kamence, je vznik světel-
ného přechodu se semaforem na 
Bohumínské ulici. Přejít po sou-
časném přechodu je hodně nebez-
pečné, řidiči respektují přednost 
chodců jen málokdy a dochází zde 
k závažným nehodám.
A  téma bezpečí do třetice – na 
straně sídliště u estakády vznikne 
prostor pro lepší přístup záchran-
ných složek k  domům. Nyní je 
příjezd záchranářů do těchto míst 
hodně komplikovaný.
Termíny
Projekt pro územní rozhodnu-
tí je již hotový a v současné době 
projektant žádá všechny dotčené 
organizace, jako Ostravské ko-
munikace, Policii ČR a  podobně, 
o  vyjádření. V  těchto dnech má 
být podána žádost o  územní roz-
hodnutí.
Znamená to, že pokud půjde 
vše bez větších problémů, moh-
li bychom už začátkem léta začít 
s  úpravami ploch mezi ulicí Bo-
humínskou a  řekou Ostravicí. Na 

podzim, případně na jaře příštího roku, potom 
můžeme upravovat plochy mezi Bohumínskou 
ulicí a estakádou.
Věřím, že maximálně citlivá varianta, kterou 
jsme pro modernizaci sídliště zvolili, bude ob-
čanům vyhovovat a budou s ní spokojeni. 

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

Hřiště čeká modernizace, přibydou hrací prvky.

STUDIE. Architekti připravují nové podoby dětského hřiště a agility hřiště.

VIZUALIZACE. Součástí projektu jsou i květinové záhony na Bohumínské ulici.

Chodníky ještě pamatují 70. léta.



Zprávičky ze škol
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Dětský čin roku a dvě vítězství
ZŠ Bohumínská

Dobré skutky se dějí a je třeba, aby se 
o nich vědělo. Dobrosrdečnost, ocho-
tu nezištně pomoci a podpořit své blízké a přátele oceňuje 
projekt Dětský čin roku.
Děti, které by mohly být příkladem nejen pro své vrstevníky, ale také 
pro dospělé, během roku posílaly své příběhy plné odvahy a dobré 
vůle do celkem sedmi soutěžních kategorií. Vše vyvrcholilo ve čtvr-
tek 7. prosince 2017, kdy byli vyhlášeni vítězové již 13. ročníku pro-
jektu Dětský čin roku.
Moderátorem slavnostního oceňování byl herec a  hudebník Aleš 
Háma, který je čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin 
roku. Své role se při předávání cen zhostili také patroni jednotlivých 
soutěžních kategorií, herec Jan Révai, spisovatelka Barbara Nesvad-
bová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka a  bývalá miss Lucie 
Křížková, modelka Lucie Hadašová, moderátorka Zora Jandová, he-
rec Braňo Holiček a zpěvák Zbyněk Drda.
Do projektu Dětský čin roku bylo letos přihlášeno více než 670 pří-
běhů. Soutěžilo se v  sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, 
Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, 
Pomoc na netu či Pomoc starším lidem. Třicet nejlepších příběhů vy-
brala odborná porota, o vítězích pak rozhodly samy děti prostřednic-
tvím internetového hlasování.
Jsme pyšní, že naše ZŠ Bohumínská má mezi vítězi hned dvojnásobné 
zastoupení. Zuzana Krajčíková z  9. A  zvítězila se svým příběhem 
Pomoc tancem v kategorii Skupinová pomoc. Dalším oceněným je 
Daniel Polach z 9. B, který se svým příspěvkem o práci školního par-
lamentu ZŠ Bohumínská zvítězil v kategorii Dobrý nápad.  Oba naši 
žáci si převzali ocenění v  krásných prostorách Brožíkovy síně Sta-
roměstské radnice v Praze a získali nejen hodnotné věcné dárky od 
partnerů projektu a zážitkové odpoledne v Muzeu voskových figurín 
Grévin, ale pro svoji školu také šeky v hodnotě 10 tisíc korun na ná-
kup školních pomůcek.
Zuzce a Danovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
nejen školy, ale i Slezské Ostravy.

Liana Svobodová, ZŠ Bohumínská

Vítězný příspěvek Zuzany Krajčíkové (9. A) v projektu 
Dětský čin roku v kategorii Skupinová pomoc

Ahoj, jmenuji se Zuzana Krajčíková a  chodím na lekce baletu do Zá-
kladní umělecké školy Edvarda Runda v Ostravě. Do kroužku chodím 
od svých čtyř let. Máme moc hodnou, trpělivou a aktivní paní učitelku, 
se kterou se zapojujeme do mnoha soutěží, přehlídek a vystupujeme na 
různých akcích, jezdíme na soustředění a na workshopy do zahraničí. 
Jak vidíte, program máme velmi nabitý, ale i přesto se v našem celoroč-
ním programu vždy najde místečko na jedno až dvě vystoupení pro lidi, 
kteří např. nemají to štěstí a nemůžou chodit, natož tančit jako my. Naše 
vystoupení pro nemocné se většinou odehrávají v  lázních Klimkovice. 
Když jsme přijeli do těchto lázní vystupovat poprvé, tak jsme se přímo 
polekali jeviště. Bylo až moc úzké, krátké a docela kluzké. Potom přišlo 
na samotné vystoupení. Hudba hrála potichu a došlo i na pár chybiček 
v taneční choreografii. V té chvíli jsem si myslela, že to bylo jedno z mých 
nejhorších vystoupení. Náhle jsem se ale podívala do hlediště. Uvědomi-
la jsem si, že nejde o to, jestli jsem to zatančila dobře, nebo ne, ale o to, že 
jsem potěšila a pobavila diváky. Diváky, kteří mají nějaký problém. Vždy 
doufám, že třeba i na malou chvíli na něj zapomenou a ponoří se do děje 
tance. Občas, když vidíme v jevišti děti, které by mohly tančit, navrhne-
me jim, aby šly po vystoupení s námi na pódium. Když souhlasí, učíme 
je některé z tanečních kroků. Někdy je docela těžké jim taneční prvky 
vysvětlit, ale je to pro všechny zábava. Je vždy vidět, jak se děti moc snaží, 
a i když jim to zrovna nejde, tak je pochválíme. Tato vystoupení si vždy 
moc užívám a pokaždé si připomenu, jaké mám štěstí, že mohu stát na 
vlastních nohou a tančit.

Vítězný příspěvek Daniela Polacha (9.B) v projektu Dět-
ský čin roku v kategorii Dobrý nápad

Jmenuji se Danek a chtěl bych vám povědět o našem školním parlamentu 
a dobrém nápadu. Tak v první řadě byl dobrý nápad školní parlament 
u nás před mnoha lety založit. Víte vůbec, k čemu je vlastně školní parla-
ment dobrý? No, povím vám to. Trošku nás inspiruje, trošku vychovává, 
pomáhá nám a i díky němu se ve škole cítíme lépe. Dobrým nápadem 
je účastnit se charitativních akcí. Parlament si vybírá, které akce našim 
žákům nabídne. Takže u nás máme tradiční podzimní srdíčkové dny, 
podporujeme děti v nemocnicích, v květnu se prodávají žluté kytičky na 
podporu léčby rakoviny. Třeba já jsem si koupil hned kytiček deset, pro-
tože vím, že i mých pár korun může pomoci. Dalším dobrým nápadem 
je sběr víček pro Lukáška a Marušku. Tu jsme měli možnost dokonce 
vidět na sportovním dni, který pořádala naše škola, a tam jsme jejím ro-
dičům víčka předali. Bylo pěkné vidět, jak je Maruška ráda mezi dětmi, 
jak se směje. Snad jí aspoň trošku pomáháme i my. Nesmím zapomenout 
na zvířátka. V minulých letech parlament pomáhal se sbírkou peněz na 
adopci zvířete ze zoo, konkrétně úžasného ježka bělobřichého, nebo fi-
nančně pomohl útulkům pro opuštěná, týraná nebo handicapovaná 
zvířata. Mezi mé nejoblíbenější akce ale patří různé tematické dny. Před-
stavte si, že první podzimní den přivítáte všichni oblečení do žlutohně-
dých barev nebo první jarní den oslavíte v květovaném oblečení. Baví mě 
pozorovat, jak se v takové dny změní atmosféra ve škole. Máme k sobě 
nějak blíž, více se usmíváme, bavíme se, kdo jak co vymyslel, jak přišel 
netradičně oblečený apod. Je skvělé, že se zúčastňují i učitelé. Představte 
si třeba den ve sportovním oblečení učitelku češtiny, dámu na podpat-
cích, která přijde v hokejovém dresu s vlastním jménem, a vy zjistíte, že je 
velkou hokejovou fanynkou, už dlouho má permici a pravidelně trénuje 
hlasivky při utkáních. Skvělým nápadem loni byla speciální oslava Dne 
učitelů, který jsme strávili ve společenském oblečení a také chováním. 
Líbilo se mi, že se všichni chováme jako gentlemani a  vypadáme vel-
mi noblesně. Nelíbí se mi totiž zvyk chodit do školy v teplácích. A ten 
den opravdu tepláky nikdo neměl. Mezi dětmi je pak nejoblíbenější den 
bláznivých účesů. Z vyprávění víme, že s účesy hodně pomáhají nejen 
maminky, babičky, ale i  šikovné spolužačky. I  učitelé si ze sebe umějí 
udělat legraci. Ve vlasech se jim třeba usadí netopýři, podzimní listí 
a ovoce. Dostal nás ale pan učitel, který má tak milimetrového ježka... 
i on si s bláznivým účesem poradil. Zdaleka jsem nevypsal všechny skvě-
lé akce, které v průběhu roku vymýšlí náš školní parlament, ale jsem moc 
rád, že jej máme. Mimochodem, k úplně první účasti na projektu Dětský 
čin roku žáky naší školy vyzval právě náš školní parlament a od té doby 
se o dětských činech bavíme každý školní rok. Jsem rád, že letos jsem 
zástupcem ve školním parlamentu i já.

OCENĚNÍ. Úspěšní žáci ZŠ Bohumínská ve Staroměstské radnici. Foto/ archiv
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Besídkování Vánoční vybíjená

Mikulášská nadílka s cimbálem

Karneval

Poslední „školkový“ týden v  prosinci se nesl 
v MŠ Zámostní v duchu vánočních besídek. Už 
v pondělí 19. prosince zahájily besídkový řetěz děti ze třídy Žabiček. Děti sta-
tečně nastoupily před publikum coby sněhové vločky. Zasněžily a roztanco-
valy celou třídu. Potom se na chvilku proměnily ve sněhuláky, v ptáčky a do-
konce i v čertíky. Nakonec se z malých čertíků vyklubaly opět hodné děti, 
které obdarovaly své rodiče vlastnoručně vyrobenými vánočními přáníčky. 
V publiku se nenašel nikdo, komu by se alespoň trošku dojetím nezalesk-
ly oči. Po malinkých Žabičkách zahájily svou besídku nejstarší děti, před-
školáci ze třídy Včeliček. Besídku zahájily přímo světově, a to v angličtině. 
Anglicky zazpívaly i zarecitovaly. Najednou se ve třídě objevilo plno „snow-
manů“ i „ snowflaků“. Po anglickém pásmu následovaly pravé, české Vánoce 
s Marií, Josefem i Ježíškem. Děti zahrály příběh o narození Ježíška. Samo-
zřejmě nechyběly ani zvířátka a tři králové. Kouzelné divadelní představení 
včetně úžasných kostýmů, které dětem vyrobily šikovné paní učitelky.
V úterý 20. prosince „besídkovaly“ děti ze třídy Motýlků a Koťátek. Motýl-
ci zahájili besídku tanečkem, pokračovali říkankami a písničkami o zimě, 
své vystoupení si doprovázeli hrou na orffovy nástroje a úplně nakonec to 
všichni pořádně rozbalili na písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Vánoční 
besídky na Zámostní završili středňáčci, děti ze třídy Koťátek. Děti pojaly 
Vánoce a přípravu na ně moderně a netradičně. Zahrály rodičům veselý pří-
běh o moderní babičce, která nakupuje dobroty, peče, smaží a všechno chys-
tá na Vánoce. Všechny děti se na své besídky pilně připravovaly, nacvičovaly 
a velice se snažily. A bylo to znát, protože všechny maminky, tatínkové, sou-
rozenci, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové jim hlasitě aplaudovali.

Kolektiv MŠ Zámostní

My na ZŠ Chrustova máme rádi tradice a kaž-
doroční vánoční turnaj probíhající ve dnech 20. 
a 21. prosince k našim školním tradicím určitě patří. Děti věděly, že se blí-
ží Vánoce, a těšily se na stromeček a dárky. Abychom jim to čekání trošku 
zpříjemnili, připravili jsme pro ně oblíbený sportovní turnaj. Tentokrát jsme 
zvolili kolektivní míčovou hru: vybíjenou. Děti nás překvapily svým zájmem 
o hru a zápalem, který do ní vkládaly. Několikadenní sportovní klání s se-
bou přineslo nejen radost ze hry a  vítězství, ale také smutek a  slzy pora-
žených. Celkovým vítězem turnaje se nakonec stala třída 9. A, na druhém 
místě se umístila třída 7. A a na 3. místě skončila třída 8. A. Sladké odměny 
pro vítěze byly opravdu bohaté a dětem moc chutnaly. 
Novinkou na turnaji byla kulturní vložka, která mnohé přítomné mile pře-
kvapila. Paní učitelka Daniela Klichová a pan učitel Jakub Švrčina si se svý-
mi dětmi připravili hudební čísla s pěveckým vystoupením. Při vyhlašování 
vítězů turnaje zazněly nejen vánoční melodie lákající do světa snění a fanta-
zie, ale také moderní hity, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. 
Celkový dojem z  vánočního sportovního turnaje byl úžasný. Kolektivní 
radost ze sportovních výkonů doprovázena očekáváním vánoční pohody 
a štědrosti byla pro všechny zúčastněné příjemným zpestřením posledních 
školních dnů roku 2017.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Prosincové dny patřily na základní škole v Ost-
ravě-Kunčičkách pravidelně přípravě na miku-
lášskou nadílku. Mladší žáci se učili tematické básničky, malovali či vytvá-
řeli Mikuláše, čerty i anděly, zatímco ti starší doufali v malé rozptýlení ve 
školním dni. 
Až na devátou třídu, která má každoročně mikulášskou nadílku na starosti. 
Ta si musela rozdělit role Mikuláše, laskavých andělů i strašidelných čertů, 
vymyslet taktiku, získat informace od učitelů o dětech, které si zaslouží od-
měnu, i o těch, které by potřebovaly vyhubovat.  Letos si deváťáci vyzkou-
šeli, jaké to je dělat Mikuláše, 5. prosince v sousední mateřské škole na ulici 
Nástupní. O den později pak na domovské základní škole Škrobálkova, kde 
obcházeli třídy s pamlsky pro hodné děti i uhlíky pro zlobivce. Výjimečný 
den byl zakončen kvalitním hudebním vystoupením cimbálové muziky ze 
ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, díky níž si mohla celá škola užít předvánoční 
atmosféru za poslechu tradičních českých koled a lidových písní. Díky paní 
učitelce Heleně Neuwirthové, která s dětmi ze ZUŠ přijela, se naši žáci do-
zvěděli něco málo o českých i zahraničních vánočních tradicích. Učitelům 
i žákům se vystoupení moc líbilo a odcházeli domů plni pozitivních dojmů. 

Mgr. Hana Broskevičová, ZŠ Škrobálkova

Medvědi, sloni, tygři, berušky a mnoho dalších 
zvířátek i pohádkových bytostí tancovalo a sou-
těžilo na karnevale, který již tradičně každý rok pořádá MŠ Koblov. O zá-
bavu se i letos postaral klaun Hopsalín, a že to byla zábava vydařená, bylo 
poznat na rozjařených očích dětí. Rodiče si zaslouží velikou pochvalu nejen 
za pěkné dárky věnované do tomboly, ale i za jejich spontánní spolupráci při 
tanečku, díky kterému mnozí z nich v sobě objevili skrytý taneční talent. 
Letošní karneval zpestřilo úžasné taneční vystoupení v podání Klárky Ši-
míkové a jejího tanečního partnera Romana Czeczotky, kterým tímto patří 
velký dík. Nechybělo výborné občerstvení, o které se jako každý rok posta-
raly Alena Hlaváčková a Marie Klocková. Kdo měl i trochu štěstí, odnesl si 
z tomboly dárek, někteří šťastlivci i dva.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

MŠ Zámostní ZŠ Chrustova

ZŠ Škrobálkova

MŠ Koblov

SNAŽÍCÍ SE DĚTI. Vystoupení v plném proudu. Foto/ archiv

TURNAJ. Těsně před Vánoci se v tělocvičně konalo velké sportovní klání. Foto/ archiv

DEVÁŤÁCI V ROLI. Výjimečný den v Kunčičkách. Foto/ archivZVÍŘÁTKA I POHÁDKOVÉ BYTOSTI. Děti se bavily v Koblově. Foto/ archiv



Manželé Slupovi z Muglinova oslavili zlatou svatbu
Svůj manželský slib obnovili po padesá-
ti letech 13. ledna ve slezskoostravské 
radnici manželé Miloslava a Jiří Slupovi 
z  Muglinova. Zatímco pan Jiří je rodá-
kem z Kunčiček, paní Miloslava se naro-
dila ve Vrchlabí v Krkonoších.
Slupovi se seznámili v srpnu 1967 u Máchova 
jezera, svatbu měli ve Vrchlabí 13. 1. 1968. Po 
svatbě spolu bydleli v Muglinově, v roce 1982 
se přestěhovali do nového domu, který si, také 
v Muglinově, postavili.
Miloslava Slupová pracovala 20 let v mateřské 
škole, později v diagnostickém ústavu pro mlá-
dež. Jiří Slup působil v  drátovnách Bohumín, 
v Obnově a také ve Vítkovických stavbách jako 
technik. Po roce 1989 si založil zámečnickou 
firmu, kde pracoval do svého důchodu. Během 
manželství se jim narodily tři dcery, Dagmar, 
Šárka a Pavlína. Díky nim mají sedm vnoučat 
a nyní i dvě pravnoučata.
Manželé Slupovi si užívají důchodu na své za-
hrádce, ale také spolu rádi chodí na dobrou 
kávu nebo červené víno. Již čtyři roky pravidel-
ně navštěvují kurzy jógy v Muglinově a kromě 
toho cestují. Mimo jiné projeli Spojené státy, 
navštívili Kanárské ostrovy. V  Ostravě s  obli-
bou chodí do Dolní oblastí Vítkovic, na haldu 
Emu, bývají návštěvníky Dne Slezské na Slez-
skoostravském hradě.

„Rádi na svých procházkách pozorujeme, jak se 
Ostrava mění léty k lepšímu,“ shodují se. Oba 
se těší dobrému zdraví a s láskou a nadšením 
vítají nová pravnoučata ve své rodině.

/red/
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Bydlíte v Heřmanicích, do muglinovské haly 
to máte kousek…
To tedy ano. Ale když jsem ještě hrávala 
v mladších kategoriích, trénovali jsme ve Vít-
kovicích a na každý trénink se mnou museli 
rodiče. Teď už to mám kousek, autem pět mi-
nut, jsem v Muglinově skoro pořád.

Vy nejenom hrajete, začala jste také tréno-
vat. Jak to zvládáte?
Trénovat jsem začala v loňském roce, a to pří-
pravku, nejmladší kluky, které tady máme. 
Trénujeme je spolu s  Denisou Kotzurovou. 
Myslím, že tak získáváme i nějaké zkušenosti. 
Možná se to nezdá, ale být v pozici trenéra je 
opravdu náročné. Klukům je od šesti do osmi 
let a je to těžké.
Těžké? V jakém smyslu?
No, moc neposlouchají, dělají si, co chtějí, 
usměrnit je dá velkou práci. Ale moc nás to 
baví, kluci se lepší, myslím, že to bude všechno 

dobré. Trénujeme zatím dvakrát týdně, mož-
ná ještě jeden trénink během týdne přidáme.
Jaký je obecně zájem o florbal?
Myslím, že zájem o  tento sport stále stoupá. 
Vidím to na těch nejmladších, hlásí se plno 
kluků i holčiček. Mnohem více, než když jsem 
s florbalem začínala já. Že se florbal tak roz-
růstá, je určitě fajn.
Co vás vlastně na florbale před třinácti lety 
tak bavilo?
Chodila jsem ještě do tanečního kroužku, ale 
na tanec jsem prostě neměla talent. Florbal 
hrál tehdy bratranec, šla jsem to tedy zkusit 
taky. Florbal mne chytil a drží dodnes. Zají-
mavé je, že jsem jako útočník začínala a nikdy 
jsem post nezměnila.
Florbal vás zaměstnává také tak, že prodá-
váte florbalové vybavení ve specializovaném 
obchodě v muglinovském florbalovém areá-
lu. To už je velká florbalová vášeň.
Loni jsem úspěšně odmaturovala 
a  nevěděla, co dál. Dostala jsem 
nabídku pracovat ve florbalovém 
obchodě přímo v Muglinově. Prá-
ce mě moc baví, pro začátek je to 
určitě dobrá zkušenost.
Zbývá vám čas na nějaké další 
koníčky?
Popravdě řečeno, víc už se stih-
nout nedá. Dopoledne mívám tré-
ninky, pak jsem v práci, pak zase 
trénink. Je to celodenní koloběh. 
A  každý víkend hrajeme s  FBC 

Ostrava ligu. Jsem ráda, když mi někdy vyjde 
čas popovídat si s holkami někde u kafe.
Takže rytmus je florbal, práce a občas kafe?
Přesně takový teď mám život.
Máte nějaké florbalové cíle?
Určitě chci dál reprezentovat. Lákalo by mne 
jít hrát do zahraničí, sport rozhodně nechci 
opouštět s  tím, že už má jakoby splněno. Za 
dva roky se hraje mistrovství světa žen ve Švý-
carsku, tak pevně doufám, že tam jako hráčka 
budu.

/red/

Nela Kapcová
 narozena v roce 1998 v Ostravě

 celý život žije v Heřmanicích

 dala 8 gólů na MS žen v Bratislavě

 od šesti let hraje v útoku

 absolvovala SŠ služeb a podnikání v Porubě

Slezskoostravský uličník, část 6
Slezskoostravské noviny přinášejí 6. část seznamu názvosloví ulic a náměstí na území 
městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava:
Hladnovská (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1942) - Po-
dle místní části Hladnov, která byla připojena ke 
Slezské Ostravě v roce 1849.
Holečkova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Josef Holeček 
(1853–1929), český spisovatel s regionálním zamě-
řením na jižní Čechy.
Holvekova (Kunčičky, r. 1945) - Otakar Holvek 
(1896-1942), učitel a starosta Sokola z Kunčiček, 
zatčen nacisty za ilegální činnost při "Sokolské 
akci", umučený v koncentračním táboře v Osvě-
timi.
Hormistrů (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle hormistrů, 
dřívější funkce správců dolů.
Hradní (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle Slezsko-
ostravského hradu, který byl v 1. pol. 16. století 
přestaven na zámek.
Hradní náměstí (Sl. Ostrava, r. 1942) – viz výše, 
Hradní ulice.

Hranečník (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle starého 
místního názvu Hranečník, označujícího hranici 
mezi obcemi Radvanice a Slezská Ostrava.
Hřbitovní (Koblov, r. 1978) - Podle směru ulice ke 
zdejšímu hřbitovu.
Hřivnáčova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Václav Hřivnáč 
z Heraltic, v letech 1476–1508 majitel Slezské Ost-
ravy (tehdy Polské Ostravy) a okolních obcí.
Hubertova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Josef Hubert, 
resp. Huppert (1892-1945), horník ze Sl. Ostravy, 
zatčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, popraven 
asi ve Vratislavi (nezvěstný).
Husitská (Hrušov, r. 1945) - Husitství, nábožensky 
motivované reformační hnutí pozdního středově-
ku.
Hýbnerova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Josef Hýbner 
(1839–1927), český báňský inženýr, hornický od-
borník, ředitel hornické školy v Moravské Ostravě.

MANŽELÉ SLUPOVI. Fotografie z 13. 1. 1968 a 13. 1. 2018. Foto/ archiv a Jiří Fleišman



Novoroční pochod, druhý nejpočetnější v historii
Halda Ema: 972
Již třináctý ročník novoročního výstupu 
na slezskoostravskou haldu Ema udělal 
pořadatelům velkou radost.
Na haldu se 1. ledna 2018 vypravilo přesně 972 
turistů, což znamená druhou největší účast 
v  celé třináctileté historii organizovaných po-
chodů. „Jako ředitel jsem z počtu návštěvníků 
nadšen,“ smál se Herbert Schenker z Klubu čes-
kých turistů SSK Vítkovice, který je zakladate-
lem této ostravské tradice a nosí tak přezdívku 

„ředitel haldy Ema“. Vůbec největší účast zazna-
menali pořadatelé v roce 2013, kdy na Emu vy-
stoupalo na Nový rok 1065 turistů.
Příchozí jako každým rokem dostali od orga-
nizátorů diplomy s  fotografií haldy, v  prodeji 
byly odznaky s  nápisem Halda Ema – ostrav-
ský Mount Everest. Rozdávala se i  razítka se 
stejným textem. „Vše jsme na haldě pečlivě 
připravovali už od sedmi hodin od rána, první 
účastník přišel na Emu v 7.40,“ hlásil Herbert 
Schenker. Známé je jméno nejmladší účastnice 
letošní akce, teprve sedmiměsíční Jiřinky Přiby-
lové. Naopak nejstarší účastnice, která má 98 let, 
o zveřejnění jména nestála.
Letošní 1. leden byl velice teplý, což mimo jiné 
znamenalo, že příchozí se museli potýkat s vel-
kým množstvím bláta. „Tolik bláta jsme tady 
ještě nezažili, ale lidé to zvládli perfektně,“ kon-
statoval Schenker spokojeně.
Další výstup na Emu organizuje Klub českých 
turistů v neděli 8. dubna, kdy má svátek Ema. 
Akce se jmenuje S Emou na Emu.

/red/

Češi a Poláci zkoumají škodlivý prach a plyny z hořících hald
Mezinárodní tým pracuje na Emě i v Heřmanicích
Hořící haldy a prachové částice a plyny, 
které z odvalů vycházejí nebo mohou vy-
cházet při odtěžování horniny či sanacích, 
zajímají vědce v česko–polském příhrani-
čí. V Moravskoslezském kraji a Slezském 
vojvodství společně zahájili terénní odbě-
ry, měření a laboratorní analýzy, které po-
vedou k  lepší ochraně ovzduší na obou 
stranách hranice.

„Na termicky aktivních haldách dochází k  vý-
znamným emisím prachových částic a  plynů. 
Na prachové částice jsou navíc vázány polycy-
klické aromatické uhlovodíky, v  řadě případů 
karcinogenní. Tyto emise mohou být rizikem 
pro kvalitu ovzduší a  tedy zdraví lidí v příhra-
ničních regionech, a  to nejen v  těsné blízkosti 
těchto odvalů,“ vysvětlil důvody společného 
úsilí odborníků projektový manažer z  Vysoké 
školy báňské (VŠB) – Technické univerzity Os-
trava Václav Dombek. Spolu s VŠB na projektu 
pracuje Hlavní báňský institut (GIG) v Katovi-
cích.
Češi a Poláci se ke sledování starých hald spojili 
poprvé před více než čtyřmi lety, kdy v terénu 
i  laboratořích prověřili více než 150 směsných 
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VÝZKUM. Experti zkoumají škodliviny 
na haldách. Foto/ archiv

1. 1. 2018. Na Nový rok zdolali Emu. Foto/ Jan Král

vzorků povrchové vrstvy materiálu na dese-
ti odvalech v  ČR a  na dalších deseti odvalech 
v Polsku. Tehdy definovali, že ohrožení pro oby-
vatele pohraničí není dáno jen historickou rolí 
hald, ale jisté riziko může nastat vlivem součas-
né lidské činnosti – odtěžováním, či sanačními 
pracemi. Situace je složitá právě u  takzvaných 
hořících odvalů, na které se odborníci nyní 
soustředí. „Významným příspěvkem projektu je 
sjednocení postupů a metod, protože dosud si 
každý na své straně hranice zkoumal tak trochu 
podle svého a  nebyli jsme pak jednotní ve vý-
stupech a interpretaci výsledků.
To značně komplikovalo propojení dalších ak-

tivit v  ochraně ovzduší. Musíme problém po-
pisovat shodnými metodami, abychom mohli 
navrhovat společná řešení,“ vysvětlil docent 
Dombek. 
Na území České republiky se výzkumníci zají-
mají o  ostravsko-karvinský region, kde se na-
cházejí tři termicky aktivní haldy -  Ema a heř-
manická halda ve Slezské Ostravě a také halda 
Hedvika na Karvinsku.
Na polské straně hranice se výzkum týká wod-
zisławského okresu Slezského vojvodství s měs-
ty Rydułtowy, Radlin a  Pszow.  Konkrétně se 
jedná o  lokality Charlotta, Rydułtowy-Anna, 
Radlin - Marcel a Wrzosy. Jde o zhruba stejně 
velká území i prakticky shodné počty dotčené 
populace. Díky spolupráci v rámci projektu bu-
dou dosažené výsledky dostupné pro instituce, 
občanská sdružení, firmy, samosprávy a  státní 
správu na obou stranách hranice. Nezanedba-
telnou přidanou hodnotou projektu je využití 
výsledků pro majitele a správce hořících odvalů. 
Při jakékoliv manipulaci s haldami budou moci 
snížit emisní rizika. Společný výzkum Čechů 
a Poláků z VŠB  a GIG poběží do 31. 8. 2019.

/red/



Procházíme-li dnes centrem Moravské Ostravy, jehož obchodní struktura se po roce 2000 změnila k ne-
poznání, uvidíme, že téměř všechny velké obchodní domy, které vyrostly v období mezi válkami a dáva-
ly rostoucí průmyslové aglomeraci průmyslový charakter, slouží jiným, nepůvodním účelům, nebo zejí 
prázdnotou. Jsou sice nahrazeny jinými „mamutími“ podniky četných obchodních řetězců, avšak rodilým 
Ostravanům se jaksi stýská po časech, kdy krásně upravené a osvětlené výkladní skříně nabízely kolem-
jdoucím látky ze skvělého anglického sukna, elegantní oblečení fi rmy Nehera nebo Rolný, nejnovější obuv 
od fi rmy Baťa a módní doplňky – neboť ostravské dámy i pánové si tehdy na eleganci obzvlášť potrpěli. 
Jednou ze staveb, které změnily tvář centra Ostravy, a dnes již bohužel neexistuje, byl obchodní dům RIX.
1. V závěru 2. světové války se ve slezskoostravských koloniích zpívala lehce zavádějící písnička s refrénem 
U samego krucifi xa pizla bumba i do Rixa. Veselá nota častušky byla v přímém rozporu s nejtragičtějším 
a  také největším ze všech náletů, které provedla 29. srpna 1944 15. vzdušná armáda Spojených států 
amerických na Ostravu. Nálet byl provedený kobercovým způsobem při velkém počtu letadel a zasáhl 
centrum města včetně okolí. Silně byl poškozen i obchodní dům RIX. Z četné fotografi cké dokumentace 
pochází i tento situační snímek stavby po ničivém náletu.

2. Všeobecně oblíbený a hojně navštěvovaný obchodní dům 
si dnes pamatuje jen hrstka pamětníků. Mezi těmi, kteří 
využívali jeho služeb a chodili „nakupovať do města to, co 
ve gvelbách na Slezské už něbylo“, byli i obyvatelé Slezské 
Ostravy. Až do zániku v roce 1945 se RIX nacházel na tří-
dě 28. října a vhlédneme-li do jeho historie, dostaneme se 
až k roku 1902. Tehdy byl jeho majitelem Adolf Lüft schütz, který obchodoval převážně se smíšeným 
zbožím a dobře prosperující obchod později nazval Obchodní dům RIX. Toto nové pojmenování je 
odvozeno od jména dřívějšího majitele Julia Rixe, který právo na užívání svého jména postoupil Lüft -
schützovi  za dohodnutou částku 6 000 korun. Tuto transakci dokládá i reklamní dobová pohlednice, 
která prošla poštou 5. 11. 1913, vydaná pod názvem Warenhaus – RIX – Nachfolger Inhaber: Adolf 
Lüft schütz Mähr. Ostrau. Na snímku je patrný původní vzhled obchodního domu před modernizací. 
V  té době zvolil majitel nezvyklou, ale účinnou obchodní strategii vyjádřenou heslem Velký obrat, 
malý zisk, a podle ní důsledně podnikal. Brzy si získal oblibu všech vrstev obyvatel Ostravy. Původní 
sortiment zboží postupně rozšiřoval a přestavbami budovy také zvětšoval prodejní plochy. Tradovaná 
průpovídka, že u RIXe lze koupit vše od špendlíku po kabát, byla pravdivá.
3. V roce 1929 dle doložené bilance pro Finanční ředitelství 
v Brně byla fi rma RIX Adolfa Lüft schütza jedním z nejlépe 
prosperujících podniků v  Moravské Ostravě. V  té době již 
byl RIX obchodním palácem, který se dle některých údajů 
svou mohutností mohl řadit k největším v Evropě. Strategic-
ky šťastně umístěný na nejfrekventovanější moravskoslezské 
tepně podle projektu Ernsta Kornera zaměstnával 115 osob 

a od roku 1928 obchodoval nejen s tuzemskem, ale také s řadou evropských zemí, především s Itálií. Až 
do zániku byl RIX moderní vzhledem i službami, byl chloubou Ostravy. Personál se časem rozrostl na 250 
zaměstnanců, ten nabízel ve 35 odděleních textilní zboží všeho druhu – pánské, dámské a dětské ošacení, 
klobouky, čepice, látky, kožené a pletené zboží, sportovní i domácí potřeby, koberce i bytové doplňky. Spe-
ciální oddělení zde měly i plnoštíhlé zákaznice.
Bohatý sortiment nabízeného zboží se aktuálně přizpůsoboval ročním obdobím. Před Vánocemi se zřizo-
valo i oddělení dárků. Pamětnice paní Marie Zychová ze Slezské Ostravy mi kdysi sdělila, že zákazník, 
který utratil větší částku peněz na zakoupení dárků, obdržel bonus v podobě náramku z perliček nebo ko-
rálků a k tomu reklamní pohár s barevným nátiskem obchodního domu a logem RIX. A zboží…? Vše bylo 
kvalitní, moderní a především levné. Z přiložené reklamní pohlednice „Obchodní dům RIX Mor. Ostrava 
/Warenhaus RIX Mähr. Ostrau/. Středisko levného nákupu. /Die ideale Einkaufsquelle für Alle/ z roku 
1933 je patrný obchodní dům RIX po přestavbě z roku 1928.

4. Odborníci na architekturu hovoří o budově fi rmy RIX s neskrývaným obdivem 
/J. Vybíral: Zrození velkoměsta/: „Kornerův obchodní dům, který už před otevře-
ním budil pozornost svojí skeletovou konstrukcí…byl v severomoravské metropo-
li prvním projevem výtvarného elementarismu nastupujícího internacionálního 
stylu. Mezi díly německých projektantů působících v českých zemích představoval 
velmi ojedinělý výkon a čestné místo mu patří i v širším kontextu moderní archi-
tektury na Moravě.“ Pohlednice Mor. Ostrava – třída 28. října vydaná v roce 1938 
nákladem Družstva trafi kantů v Mor. Ostravě, nám nabízí zajímavý pohled na 
obchodní dům RIX se začleněním do zástavby domů v prostoru třídy 28. října. 
Po roce 1945 byl defi nitivně vymazán z obrazu města, vznikla po něm po dlouhou 
dobu nezastavěná proluka. Dnes se v tomto místě nachází objekt administrativní-
ho domu, jehož architektonické pojetí respektuje soudobé estetické trendy.
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Nezapomenutelná Ostrava – obchodní dům RIX

Podle soudobých publicistických zdrojů, vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň
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Slezskoostravský 
Rock-Fest 2018
Arakain, Traktor, Alkehol…
Sobota 2. června je datem, kdy se v  areálu Slezsko-
ostravského hradu uskuteční již jedenáctý ročník hu-
debního festivalu Slezskoostravských Rock-Fest.
Pořadatelé pro letošní rok slibují známá jména tuzemské rockové 
scény. Vystoupí kapely jako Arakain, Traktor, Alkehol, Debustrol, 
Törr nebo domácí Kapriola, kterou tvoří výhradně rockerky.

ARAKAIN. Jedna z hvězd blížícího se festivalu. Foto/ archiv

„Výčet vystupujících skupin zdaleka není konečný, další jména in-
terpretů připravujeme,“ uvádí za organizátory slezskoostravský 
zastupitel Ing. Marcel Pažický.
Součástí festivalu je i doprovodný program u Loděnice pod hra-
dem, stejně jako atrakce pro děti a mládež, nebude chybět ani 
dětská zóna. „Festival koncipujeme jako rodinnou akci, hudební 
fanoušci rozhodně nemusí nechávat své děti doma,“ dodává Pa-
žický.
Letos uvnitř hradního areálu vyrostou dvě stage, třetí, kam bu-
dou moci lidé přijít zdarma, bude stát před loděnicí. Letní roc-
kový festival začne již brzy po poledni a potrvá do pozdních ve-
černích hodin.
Děti do 15 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma, vstupenky 
jsou již v distribuci na prodejních místech Ticketportal.
Akce je pravidelně podpořena dotačními programy Moravsko-
slezského kraje, statutárního města Ostrava, městským obvodem 
Slezská Ostrava a z grantového programu Nadace Landek.
Více info na www.sorfest.cz

/red/

Pozvánka na koncert 
ve slezskoostravské radnici
V únoru pro Vás připravil městský 
obvod Slezská Ostrava, za finanční 
podpory statutárního města Ostra-
vy, další koncert.
V  rámci Cyklu komorních koncertů vy-
stoupí 27. února 2018 v  19:00 hodin 
v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
tři mezinárodně uznávaní umělci. Za-
posloucháme se do ohnivě tempera-
mentních tónů violistky Kristiny Fialové, 
která, po získání titulu absolutního vítěze 
na mezinárodní soutěži Michala Spisaka 
v  polských Katovicích, koncertuje na 
předních evropských pódiích a  vystu-
puje s předními českými i zahraničními 
orchestry. Dále vám představíme violon-
cellistu Petra Nouzovského, držitele oce-
nění „New Master 
on Tour 2007“, „Eu-
ropäische Förderpre-
is für Musik 2007“, 
laureáta Val Tidone 
Competition 2011 
a Johannes Brahms 
Competition 2013. 
A jako třetí interpret 
předvede svůj umě-
lecký um klavírista 
a  varhaník Marek 
Kozák, laureát Me-
zinárodní hudební 
soutěže Pražské jaro a  semifinalista Mezinárodní klavírní soutěže Frederyka 
Chopina ve Varšavě.
V podání těchto tří interpretů zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Adama 
Skoumala, Frederyka Chopina, Johannese Brahmse, Romana Haase nebo Gi-
rolama Frescobaldiho. 
Vstupenky v galerii
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od 13. února 2018 ve Slezskoostrav-
ské galerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka od 
11:30 do 12:30).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081. 

Slezskoostravská galerie vystavuje 
v  únoru rozměrná plátna malíře Igora 
Grimmicha na výstavě nazvané SEN.
Grimmichovy panoramatické pohledy na 
moderní města nás nutí hledat v nich místa, 
která známe, která jsme někdy sami navštívi-

li. Bulváry bez lidí, reprezentativní budovy na nárožích osvětlené světlem, 
které určitě není sluneční, připomínají vědecko-fantastické filmy.
Odpovědí na otázku, kde máme hledat vyobrazená místa je název výstavy. 
Jsou to krajiny zjevující se před probuzením. Na často reálných scenériích 
je vystavěla autorova fantazie. Snovou atmosféru umocňují i svítící obrazy, 
na které použil fosforeskující barvy.
Igor Grimmich je absolventem ateliéru malby Michala Rittsteina na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. Vystavuje už od svých vysokoškolských 
studií od roku 2005. V Ostravě jsme si mohli jeho tvorbu prohlédnout na-
posledy v roce 2011.
Ve Slezskoostravské galerii si můžete výstavu prohlédnout až do 
14. března 2018.

/red/

SEN. Igor Grimmich
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2.2. Pololetní prázdniny, ZOO Ostrava.
4.2. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 

drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

7.2. Ochrana místní biodiverzity,
ZOO Ostrava, přednáška od 16 hod.

10.2. Valentýn v zoo, ZOO Ostrava.
11.2. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 

drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

17.2. Školní ples ZŠ Bohumínská,
ZŠ Bohumínská, od 19. hod.

17.2. Masopust na hradě, 
Slezskoostravský hrad.

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

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

27.2. Cyklus komorních koncertů. 
Slezskoostravská radnice,
od 19 hod.

ADRA hledá dobrovolníky

Někdy stačí opravdu málo, abychom druhým 
udělali radost a  zpříjemnili jim dlouhé chvíle. 
Třeba návštěva. V  Ostravě jsou stovky seniorů, 
které nikdo nenavštěvuje. A právě pro ně hledáme 
dobrovolníky, kteří by jim věnovali hodinu svého 
času týdně. Zájemci se mohou hlásit každou první 
středu v měsíci na Dobrovolnickém centru ADRA 
(Jiráskovo náměstí 4).
Stačí se rozhodnout a  přijít! Třeba hned 7.  2.
Více informací na čísle 605 784 584 nebo www.
adraostrava.cz

Slezská žije

Krátce

Multidisciplinární tým Kunčičky se představuje
Počátkem dubna roku 2017 se uskuteč-
nilo úvodní setkání multidisciplinárního 
týmu Kunčičky. Jedná se o  setkávání 
zástupců organizací a  institucí z  růz-
ných oborů, které působí v Kunčičkách.

Multidisciplinární týmy navazují na činnost 
tzv. „policejních buněk“ a  mají za cíl hledat 
východiska z  různých problémů a zlepšit kva-
litu života místních obyvatel. Mezi členy byli 
tedy přizváni zástupci neziskových organizací 
poskytujících sociální služby městského ob-
vodu Slezská Ostrava, městské a státní policie, 
základní školy, farnosti, majitele většiny bytů 
a v neposlední řadě také samotných obyvatel, 
lépe řečeno aktivních skupin obyvatel, které 

v Kunčičkách v posledních letech vznikly. Na 
úvodních a několika následujících setkáních si 
tým ve spolupráci s  lektory Ostravské univer-
zity vytvářel a  nastavoval pravidla fungování 
a ujasňoval si cíle, kterých chce dosáhnout. 
Již od začátku byla příležitost nastínit nejpal-
čivější problémy, se kterými se potýkají nejen 
obyvatelé Kunčiček. Díky přítomnosti zástup-
ců městské a státní policie a asistentů prevence 
kriminality byly řešeny útoky mladistvých na 
cestující v MHD a na osoby pohybující se po 
ulicích sociálně vyloučené lokality. Obyvatelé 
měli strach vycházet ven ve večerních hodi-
nách z důvodu množících se incidentů vulgár-
ního i  fyzického napadání. Díky součinnosti 
jednotlivých složek a aktuálním informacím si 
aktéři řešení této situace mohli udělat konkrét-
ní představu a  předat svým kolegům a  nadří-
zeným doporučení a očekávání obyvatel. Smě-
rem k obyvatelům potom putovala informace 
o  nutnosti nahlásit každý takový incident na 

policii. Dalším palčivým problémem je časté 
stěhování nových rodin s dětmi a osob, které 
se těžko přizpůsobují poklidnému životu „sta-
rousedlíků“ a mnohým z nich jsou připisovány 
výše uvedené incidenty s napadáním osob, jak 
už vulgárním pokřikováním, tak i  fyzickým 
napadáním. 
Setkání multidisciplinárního týmu probíhá 
jednou měsíčně, prostor pro setkávání poskytl 
městský obvod Slezská Ostrava v Nízkopraho-
vém a poradenském centru. 
Činnost multidisciplinárního týmu Ostrava 
- Kunčičky je aktivitou v  projektu „Posílení 
prevence kriminality v  Ostravě prostřednic-
tvím asistentů prevence kriminality a multi-
disciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/
0.0/0.0/15_026/0002789.

 
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
                                              

Odlehčovací pobytová služba 
Městský obvod Slezská Ostrava 

DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov, 712 00 

PEČUJETE O SVÉHO PŘÍBUZNÉHO?

POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT NEBO ZAJISTIT NEZBYTNOU PÉČI O 
BLÍZKOU OSOBU NA PŘECHODNOU DOBU Z DŮVODU DOVOLENÉ, 
HOSPITALIZACE V NEMOCNICI,  LÁZEŇSKÉHO  POBYTU, NEMOCI  ČI 
VYŘIZOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ? 

V těchto  situacích Vám nabízíme odlehčovací pobytovou službu na 
přechodnou dobu.  
 
SLUŽBA JE URČENA: 
 Seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům. 
 
NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V NÍŽE UVEDENÉM 
ROZSAHU: 
 Ubytování na přechodnou dobu 
 Celodenní stravování 
 Podpora a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu 
 Sociálně terapeutické činnosti 
 Aktivizační činnosti  

 
KDE NÁS NAJDETE?      DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov 
                                                (trolejbus číslo 105, zastávka Mexiko) 
 
Bližší informace o nabízené pomoci Vám rádi poskytnou pracovníci 
odlehčovací pobytové služby.  

     
                                                                          

Sociální pracovnice
Mgr. Eliška Badurová 
Tel: 596 613 711 

Email: ops@slezska.cz 
www.slezska.cz 
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HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Valentýnské luštění, zábavný kviz, únor bě-
hem půjčování.

Valentýnská záložka, výtvarná dílna, pon-
dělí 12. února od 14 do 16 hod.

Rande aneb měsíc lásky, nabídka knih pro 
děti, únor během půjčování.

Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.

Košík plný koček, pondělí 19. února od 15 
do16.30 hod.

Morseovka lásky, nabídka romantických 
knih, únor během půjčování.

Čtenářská výzva 2018, nabídka knih, únor 
během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Hvězdička, výtvarná dílna, úterý 20. 2. bě-
hem půjčování.

Znáš barvy? Vědomostní test pro děti, únor 
během půjčování.

Hledej a objevuj, hrajeme si s knihou Zá-
vodníci v super rychlých strojích, únor bě-
hem půjčování.

Knihy plné příběhů, výstavka knih pro děti, 
únor během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Dámský čtenářský klub, první setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 14. 
února od 8.30 do 10 hod.

Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, únor během půjčování.

Svatí patroni, tematický test, únor během 
půjčování.

Znáte naše svaté? Tematický test pro do-
spělé, únor během půjčování.

BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert

Samá ruka, samá noha, pohybová aktivita 
pro děti – veselý curling, únor během půj-
čování.

Tvořílci, výtvarná dílna – hravé těstoviny, 
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.

Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., únor během půjčování.

Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, 
lepení modelů, vystřihovánky aj., únor bě-
hem půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

Stolní tenis o kapra
Již 18. ročník turnaje ve stol-
ním tenise se uskutečnil 16. 
prosince v  příjemném pro-
středí v  hospůdce U  Pepy 
v  Koblově za účasti dvanácti 
sportovců. Vítězem a zároveň 
držitelem první ceny – živého 
kapra – se stal Tomáš Plaček 
z Antošovic, organizátoři tur-
naje děkují městskému ob-
vodu Slezská Ostrava a  také 
Josefu Mužikovi a  firmě Ma-
natax za odměny pro zúčast-
něné stolní tenisty. 

/red/

Oznámení pro rodáky a přátele Hrušova
Přípravný výbor setkání rodáků 
a přátel Hrušova se na základě mno-
ha přání rozhodl opět uspořádat 
v pořadí již 11. setkání.
Setkání se uskuteční 26. května 2018 v sále 
restaurace Prostor v Ostravě – Muglinově, 
Švédská 565/60. Tato setkání se konají od 
roku 1988 pravidelně každé tři roky, v  le-
tošním roce oslavíme 30. výročí.
Akce je s celodenním občerstvením, které 
si účastník hradí. Částka na občerstvení 
činí 400 Kč a  je třeba ji zaplatit předem. 

Od minulého setkání jistě došlo ke změ-
nám adres u mnoha zájemců o tato setkání, 
nebo se chtějí mladší ročníky účastnit po-
prvé a nevědí, na koho se obrátit.
Proto sdělujeme, že informace o 11. setkání 
poskytnou Zdeňka a Zdeněk Dudkovi, tel. 
723 490 352 nebo 604 973 492. Přihlásit se 
je nutné do 15. 4. 2018.
Přihlášky na setkání a peníze na občerstve-
ní je možné zaslat na adresu:
Zdeňka Dudková, Hladnovská 119a, Ost-
rava – Muglinov, PSČ 712 00

Setkání s místními podnikateli
Již tradiční 3. setkání vedení městské-
ho obvodu se zástupci společností, 
které spolupracují s  městským obvo-
dem Slezská Ostrava, proběhlo 12. led-
na 2018 v prostotách Restaurace Stará 
kuželna.
Starostka MVDr. Barbora Jelonková spolu 
s  místostarostou Ing. Romanem Goryczkou 
poděkovali za spolupráci s  městským obvo-
dem a popřáli jim úspěšný rok 2018. 
Zástupci vedení městského obvodu zdůraz-

nili, že bez podpory těchto podnikatelů by 
se nemohly konat mnohé akce, které obvod 
pořádá. 
„Jsem si vědom, že i podnikatelé formou od-
vedených daní financují výdaje státu, krajů, 
obcí, městských obvodů a vytvářejí pracovní 
místa, zajišťující sociální klid a pohodu mno-
ha rodin v  našem obvodu. I  za to jim patří 
velké poděkování“, dodal místostarosta Ing. 
Roman Goryczka.

/red/
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Prodám stavební pozemek ve Slezské Ostravě na ulici 
Tvardkova. Pozemek má výměru 984m2. Cena dohodou, 
RK nevolat, děkuji. Marek Šťastný, tel. 604 784 471.

Jsme úspěšná mezinárodní společnost, která působí ve 
více než 160 zemích světa v oblasti zdraví a krásy, doplňků 
výživy a kosmetiky. V roce 2018 chceme rozvinout naše 
úspěchy také v České republice. Do našeho týmu hledá-
me samostatně podnikající spolupracovníky se skvělou

perspektivou odborného růstu a s dobrými fi nanč-
ními možnostmi. Můžete počítat s velkou podpo-
rou pro váš kariérní růst. Nevyžadujeme žádné 
specifi cké vzdělání, ale očekáváme zkušenosti v ob-
chodní nebo marketingové činnosti. Zkušenosti 
ve zdravotnictví nebo kosmetice jsou výhodou.
Přihlášku se životopisem pošlete na adresu:
info@zdravyafi t.sk

Přijímací pohovory se budou konat v Praze, Brně, 
Ostravě Olomouci a  Břeclavi v  druhé polovině 
února 2018. Termín a  místo konání oznámíme 
všem přihlášeným uchazečům.

Inzerce

Moderátorem večera 
je Petr Šiška.

Hostem večera 
je Markéta Konvičková.

Předprodej vstupenek od 5. 2. 2018
na recepci ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4,
po, st 8:00–17:00;  út, čt 8:00–14:00 (přestávka denně 11:30–12:30).
Cena slosovatelné vstupenky 300,- Kč.

2. března 2018 od 19:00 hodin 
v KD Michálkovice. 

SPOLEČENSKÝ

PLES
městského obvodu 
Slezská Ostrava

www.pila-budisovice.cz

DŘEVOPRODEJ OSTRAVA
Hranečník 

mob.: 773 663 326

• stavební řezivo
• palubky, terasy
• osb desky, nářadí
• brikety, pelety, dřevo

Frézování komínů

Vložkování komínů

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

  

Frézování komínů

Vložkování komínů

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

  


