
Pozvání na Den Slezské
Sobota 26. května na Slezskoostravském hradě
Městský obvod Slezská Ostrava po-
řádá tradiční Den Slezské v  sobotu
26. května na Slezskoostravském hradě. 
Při tvorbě celodenního programu jsme 
mysleli především na rodiny s dětmi.
Bohatý program čeká všechny. Hudební fa-
noušky potěší slovenská rocková stálice De-
smod, stejně jako lety prověřené české usku-
pení Turbo i  zpěvačka Markéta Konvičková. 

Pro gurmány je připravena originální soutěž 
ve vaření slezského bigosu, jehož kvalita kaž-
dým rokem stoupá. Už v  dopoledních ho-
dinách se na hradě představí děti a  žáci ma-
teřských a  základních škol obvodu s  pečlivě 
připravenými vystoupeními. Na děti pak čeká 
klaun Fíla s  bublinkovou show s  Mimoněm, 
My little Pony, Cryo show i  řada nejrůzněj-
ších soutěží. Na hrad se dále chystají taneční 
soubory, žongléři, v provozu budou kolotoče 
i nafukovací atrakce.

Všichni jste srdečně zváni, vstup je zdarma.
Vedení městského obvodu

Program najdete na str. 12 a na www.slezska.cz

Tvoří uměleckou dvojici, koncer-
tují na mnoha místech nejenom 
Evropy, vyučují na konzervatoři, 
milují hudbu a divadlo. A v nepo-
slední řadě obě žijí ve Slezské Os-
travě, kde občas vystupují také. 
Pěvkyně Marianna Pillárová a kla-
víristka Marie Horáčková, známá 
jména ostravské hudební scény i 
hudební pedagogiky.
Že obě dvě žijete ve Slezské Ostravě, je 
jistě příjemná shoda náhod. Kdy jste 
se sem přistěhovaly?
Marianna Pillárová: Vzpomínám si, 
že v té době jsem zpívala v operetě Ptáč-
ník a Violetu ve Verdiho Traviatě. Tak-
že se musel psát rok 2004. V Moravské 
Ostravě mi končil podnájem a objevil 
se nový ve Slezské na Bohumínské uli-
ci. Tak jsem šla „za vodu“. Čtrnáct let 
jsem žila na Kamenci, v současnosti 
bydlím opět na Bohumínské ulici, ale 
kousek dál směrem od centra. Zrovna 
nedávno jsem přemýšlela, jak moc už 
jsem si zvykla. Ráda chodím večer přes 
most, kdy všechno svítí, dole teče řeka Ostra-
vice, prostě nádhera…
Marie Horáčková: Žiji ve Slezské Ostravě 
od roku 1985, celkem 33 let, to už jsem sko-
ro starousedlík… Tehdy jsme se přestěhovali 
z Moravské Ostravy do zrekonstruovaného 

domku na Hladnov. Máme zahrádku, žije se 
nám úžasně, z Hladnova je skvělá dostupnost 
do centra. Moc ráda sedávám na zahradě, piju 
kávu, obdivuji přírodu. To je vždy velmi pří-
jemné.
Ve Slezské Ostravě ovšem také „na domácí 
půdě“ občas koncertujete…

Marianna Pillárová: Ve slezskoostravské rad-
nici jsme pořádaly například koncert spolu se 
sólisty z ostravské opery. Několikrát jsem také 
zpívala na vernisážích ve Slezskoostravské ga-
lerii.

(pokračování rozhovoru na str. 5)
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Péče a podpora občanům Slezské Ostravy
Vážení občané,
rád bych využil příleži-
tosti a  informoval vás 
o  činnosti a  aktivitách 
odboru sociálních věcí 
v  oblasti poskytování 
péče a  podpory obča-
nům městského ob-
vodu Slezská Ostrava.

Sociální péče je velmi složitým procesem, jenž 
se neustále mění a  vyvíjí v  závislosti na pro-
měnlivých potřebách občanů. Našim hlavním 
cílem je vyvíjet a  podporovat aktivity, které 
povedou k uspokojování těchto potřeb a zvy-

šování úrovně a kvality života našich obyvatel. 

SENIOR TAXI: 6297 jízd
V oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním 
postižením již dlouhodobě poskytujeme te-
rénní pečovatelskou a odlehčovací pobytovou 
službu. Snažíme se podporovat soběstačnost 
seniorů v  přirozeném domácím prostředí či 
nabízet možnost odpočinku pečujícím oso-
bám formou pobytové služby na přechodnou 
dobu. V  měsíci lednu 2016 se nám podařilo 
zahájit provoz služby SENIOR TAXI. Službu 
využívají držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, obča-
né ve věku 70 a více let, nebo obyvatelé objektů 

Domu s pečovatelskou službou a Komunitní-
ho domu pro seniory městského obvodu Slez-
ská Ostrava k  osobní přepravě k   lékaři, do 
nemocnic, na úřady, hřbitovy či na pobočky 
České pošty. Za období roku 2016-2017 evi-
dujeme celkem 430 vydaných průkazů služby 
senior taxi a celkem 6297 uskutečněných jízd. 
Provoz služby senior taxi se v praxi osvědčil.

(pokračování na str. 4)

Městský obvod připravuje
Vážení občané,
dovoluji si vás informo-
vat, že v rámci další-
ho zvelebování našeho 
obvodu je plánováno 
provedení 5. etapy mo-
dernizace sídliště v Os-
travě-Muglinově, a to 
konkrétně v okolí ulic 

Fojtská a Želazného. Součástí etapy je vybu-
dování nového sportovního hřiště, kde bude 
možno provozovat sporty jako tenis, fotbal, 
volejbal, nohejbal nebo basketbal. Hřiště bude 
oploceno ve výšce 4 – 6 metrů. Dále bude zří-
zeno nebo zrekonstruováno více než 70 par-
kovacích míst, opraveny chodníky a silnice, 
dojde k instalaci nových laviček, stojanů na 
kolo, košů na psí exkrementy a košů na od-
padky. Značné usnadnění pro občany nastane 
po provedení plánovaného propojení ulic Že-
lazného a Hladnovská. Všechny tyto úpravy si 
vyžadují provést v některých místech nezbyt-
né kácení stromů, věřím však, že výsledný 
efekt modernizace bude mnohem pozitivněj-
ší. V rámci 5. etapy dojde také k výsadbě více 
než 20 stromů, množství keřů a zasetí trávy. 

Předpokládané náklady činí 10 160 000 Kč, na 
tuto akci bylo přislíbeno spolufi nancování ze 
strany statutárního města Ostravy.
Městský obvod dále připravuje výstavbu nové 
hasičské zbrojnice a domova pro seniory v Os-
travě-Muglinově. Ani tyto realizační akce se 

neobejdou bez kácení dřevin, které je prová-
děno pouze v nezbytně nutné míře a s řádným 
povolením.

MVDr. Barbora Jelonková
starostka městského obvodu
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Vážení občané,
na zastupitelstvu našeho obvodu, kte-
ré se konalo 12. 4. 2018, jsem kolegům 
a přítomným občanům oznámila fakt, že 
všech sedm členů zastupitelstva, jmenovitě 
MVDr. Barbora Jelonková, Mario Lyčka, 
Rudolf Ficek, Mgr. Miroslava Faldynová, 
Ing. Marcel Pažický, Iveta Frančíková a Eva 
Nowáková opustili řady strany ČSSD a sta-
li se tímto zastupiteli nezařazenými při za-
stupitelstvu Slezské Ostravy.
Z řad ČSSD jsme, mnozí po řadě let člen-
ství v  této straně, odešli kvůli dlouhodo-
bým a  neřešeným sporům v  této straně, 
především v  její ostravské organizaci, kdy 
tyto nám výrazně ztěžovaly práci pro vás, 
pro občany Slezské Ostravy.
Budeme pro vás dále pracovat v rámci ne-
závislých zastupitelů tak, jak je naší povin-
ností a jak jsme vám slíbili.
Koalice na naší radnici dál pokračuje v ne-
změněném personálním složení.
Děkuji vám za nás všechny za vaši přízeň 
a  podporu a  přeji vám krásné prožití jar-
ních měsíců.

Za klub nezařazených zastupitelů
Slezské Ostravy

vaše starostka Barbora Jelonková

Regenerace sídliště Muglinov 5. etapa - koordinační situace stavby 

NA VÝLETĚ. Senioři Slezské Ostravy na organizovaném zájezdu na Slovensku. Foto/ archiv



strana 3 • květen 2018 • Slezskoostravské noviny

Mateřské školy 21. století
Statutární město Ostra-
va, městský obvod Slez-
ská Ostrava za podpory 
statutárního města Ost-
ravy na konci roku 2017 
vybavil všech 12 praco-
višť mateřských škol in-
formačními a  komuni-
kačními technologiemi. 

Učitelky mateřských škol mají v  každé třídě 
k dispozici notebook s tiskárnou a v budově je 
vždy jedna multifunkční tiskárna. Abychom 
dětem zajistili odpovídající pomůcky, a  při-
pravili je pro život ve 21. století, každá budo-
va mateřské školy obdržela SWEETBOX, což 
je vhodnější forma interaktivní tabule, která 
umožňuje promítat pracovní plochu na stěnu 
i podlahu s plochou až 240x150 cm, takže si 
děti nestíní a cítí se jako v kině. SWEETBOX 
je možné přenášet mezi třídami, a proto je pří-
stupný všem dětem. Interaktivní výukou po-
máhá při vzdělávání i  těch nejmenších, pod-
poruje rozvoj klíčových kompetencí dětí a při-
spívá k  rozvoji měkkých a  sociálních doved-
ností hrou pomocí edukativních programů. 
SWEETBOX umožňuje projekci, sledování 
TV na zdi či plátně, plnohodnotně nahrazuje 
herní konzoli a umožňuje zrcadlení obrazov-

ky mobilního telefo-
nu či tabletu na pro-
mítanou plochu.
Součástí projektu 
bylo také poříze-
ní PC pro ekonoma 
školy a multifunkční 
barevné kopírky A3 
pro čtyři hlavní pra-
coviště mateřských 
škol a  čtyři budovy 
základních škol. Pro 
zajištění konektivity 
škol byly ve všech bu-
dovách mateřských 
škol instalovány WIFI 
zařízení, která umož-
ňují každému učiteli 
připojení těchto zařízení na tiskárnu a plné vyu-
žití internetu při výuce.
Vzhledem k nedostatečnému signálu v mateř-
ských školách městský obvod požádal o  při-
pojení všech budov mateřských škol na Me-
tropolitní optickou síť města Ostravy, a Rada 
města Ostravy tento požadavek schválila, 
včetně navýšení rychlosti internetu pro zá-
kladní školy. Nyní mohou ředitelé mateřských 
škol plně informační a  komunikační techno-

logie využívat a věříme, že jim tyto technolo-
gie usnadní práci a  umožní obohatit výuku 
našich dětí.
Celkové náklady projektu na nákup ICT vy-
bavení na všechny budovy mateřských škol 
a  multifunkčních tiskáren na základní školy 
byly ve výši 2 872 tis. Kč.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Infrasauna. První vlaštovka v mateřské škole
Už několik týdnů využívají děti v  MŠ 
Zámostní nově zbudovanou infrasaunu. 
Městský obvod hodlá taková zařízení 
pořídit do všech budov mateřských škol 
ve Slezské Ostravě.
„Sauna krásně hřeje, voní dřevem a mořskou 
solí. Každý týden se děti do sauničky chodí 
pěkně prohřát, relaxovat, poslechnout si krás-
nou pohádku nebo si zahrát nějakou slovní 
hru. Tím vyženou z těl pryč všechny neduhy 
a  přitom si užijí spoustu legrace. Dětem se 
saunování velmi líbí a na každé se moc těší,“ 
říká Mgr. Jana Tenková z MŠ Zámostní.
Místostarosta Ing. Roman Goryczka informu-
je, že městský obvod chce nyní infrasaunu in-
stalovat v každé z dvanácti budov mateřských 
škol na území Slezské Ostravy. „Nechali jsme 
si již vypracovat studie. Infrasauny nezaberou 

příliš místa, je možné je vybudovat ve všech 
budovách, kromě MŠ Požární. Ale i  tam hle-
dáme řešení, možná zvolíme malou přístavbu 
nebo infrasaunu umístíme v zahradním dom-
ku,“ plánuje místostarosta.
Pořízení infrasauny vyjde na zhruba 150 tisíc 
korun „V  MŠ Zámostní infrasauna funguje 
jako první, a to především díky velké pomoci, 
iniciativě a  nadšení rodičů,“ připomíná Ro-
man Goryczka. Infrasauny v  dalších mateř-
ských školách by mohly začít fungovat v řádu 
měsíců.
Výhod mají infrausany mnoho. „Infrasauna je 
způsob, jak zdraví našich dětí posílit. Přiro-
zeným zdrojem infračerveného záření je slu-
níčko. Pokud zrovna nehřeje, máme naši sau-
ničku,“ uvádí ředitelka mateřské školy PhDr. 
Jarmila Chlopková.

Technologie využívání infračervených paprs-
ků je natolik bezpečná, že se používá i v inku-
bátorech pro nedonošené děti. Infračervené 
záření posiluje imunitní systém, zlepšuje pro-
krvení organismu, působí jako prevence one-
mocnění dýchacích cest, má pozitivní účinky 
na kůži, zlepšuje regeneraci.
„Saunování také pozitivně ovlivňuje i  neuro-
vegetativní systém. To znamená, že děti jsou 
klidnější, roste jejich chuť k  jídlu a  lépe spí. 
A to už máme vyzkoušeno a opravdu to fun-
guje,“ doplňuje paní učitelka Tenková.

„V  plánu obvodu je vybudovat celé saunové 
centrum v  budově bývalé školy v  Antošovi-
cích, musíme ale počkat na vhodné dotační 
tituly,“ připomíná místostarosta obvodu Ing. 
Roman Goryczka.

/red/

SWEETBOX. Moderní technologie v MŠ Zámostní. Foto/ archiv

SUPER! Uživatelky infrasauny jsou s novým zařízením spokojeny. Foto/ JKMŠ ZÁMOSTNÍ. Místostarosta Roman Goryzcka při prohlídce infrasauny. Foto/ JK
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(pokračování ze str. 2)

Pro značný zájem ze strany občanů městského 
obvodu Slezská Ostrava bude služba SENIOR 
TAXI podporována i v následujícím čtyřletém 
období 2018-2021.

Domy s pečovatelskou službou
Činnost odboru je zaměřena rovněž na řešení 
problematiky cenově dostupného standard-
ního bydlení pro seniory a  podporu komu-
nitního života. V  současné době spravujeme 
dva domy s pečovatelskou službou o celkové 
kapacitě 154 bytových jednotek. Kapacitu so-
ciálního bydlení se nám v roce 2016 podařilo 
úspěšně navýšit realizací projektu výstavby 
Komunitního domu pro seniory. V  objektu 
DPS Heřmanická byla zrealizována rozsáhlá 
rekonstrukce vnitřních prostor (jídelna a spo-

lečenská místnost) a  došlo k  úpravě venkov-
ních prostor v rámci zahradního posezení. 

Volný čas seniorů
Vedle hlavní činnosti bych ale rád zdůraznil 
další návazné aktivity, podporující vytváření 
sociálních kontaktů a  vztahů, jakožto zdroj 
psychického zdraví osob seniorského věku. 
V rámci aktivizace seniorů bylo v předchozích 
letech zorganizováno několik významných 
společenských akcí a  aktivit. Jedná se napří-
klad o  masopustní veselí, zahradní slavnost, 
vinobraní, taneční odpoledne či již tradiční 
ples pro seniory. Senioři se s  radostí účastní 
také organizovaných zájezdů a dalších volno-
časových aktivit. Po úspěšné realizaci týden-
ního zájezdu v Itálii v roce 2017 se i v letošním 
roce mohou podívat pro změnu k jaderskému 
pobřeží. 

Plány v roce 2018 
V roce 2018 seniory čeká, vedle již zmíněného 
týdenního zájezdu do Chorvatska, zahrad-
ní slavnost, jednodenní zájezd, vinobraní či 
tradiční ples pro seniory. V  plánu je rovněž 
dokončení rekonstrukce vnitřních prostor 
zázemí objektu DPS Heřmanická, zateplení 
a výměna oken objektu DPS Heřmanická 19 
a  vybudování zahradního posezení v  areálu 
Komunitního domu pro seniory, včetně jeho 
oplocení. 
Věřím, že uskutečněné aktivity oddělení 
sociálních služeb vedou k  efektivnímu na-
plňování potřeb našich občanů a  zvyšování 
kvality jejich života na území našeho městské-
ho obvodu. 

Mario Lyčka
místostarosta městského obvodu

Den učitelů. Poděkování vedení městského obvodu
Vedení městského obvodu vám děkuje za trpělivost, oběta-
vost a profesionalitu. 
Tento text na pamětním listě s vyobrazením slezskoostravské 
radnice dostali všichni učitelé ve Slezské Ostravě na akcích 
u příležitosti Dne učitelů pořádaných odborem školství a kul-
tury. Den učitelů připadá na 28. března.
Učitelé a  zaměstnanci mateřských škol byli pozváni do kulturního 
domu v Muglinově 4. dubna, o den později přišli učitelé a zaměstnanci 
základních škol. Městský obvod Slezská Ostrava má v péči tři základní 
školy s celkově čtyřmi pracovišti a čtyři mateřské školy s celkem devíti 
pracovišti.
Přítomné v kulturním domě přivítala vedoucí odboru školství a kul-
tury Mgr. Petra Nitková, informovala je, že jde již o druhý ročník této 
akce, která je poděkováním učitelům a zaměstnancům škol za jejich 
obětavou práci a starost o děti a žáky škol městského obvodu. Úvodní 
slovo měla starostka MVDr. Barbora Jelonková: „Jsme tady proto, aby-
chom vám z celého srdce poděkovali za vaši práci, za to, co děláte pro 

naše děti. A také za vaši trpělivost. Moc vám děkuji, skláním se před 
vámi s hlubokou úctou,“ řekla starostka.
Za skvělou práci poděkovali učitelům rovněž místostarosta Ing. Ro-
man Goryczka, který zmínil stále obtížnější práci ředitelů a  učitelů 
v souvislosti s náročnou prací s dětmi, rodiči a také například se zaři-
zováním nejrůznějších dotací. Poděkování zaznělo i od paní místosta-
rostky Ing. Ivony Vaňkové a místostarosty Maria Lyčky. Kromě pamět-
ního listu dostali příchozí od vedení městského obvodu i speciální pero 
4 v 1 s nápisem Den učitelů 2018. Součástí slavnostního odpoledne bylo 
také pohoštění.
Vedení městského obvodu vyjádřilo své poděkování rovněž ředitelům 
jednotlivých škol, a to na společném setkání v restauraci Stará kuželna 
dne 28. března.

/red/

Zápisy do slezskoostravských škol
Přišel za babičkou první vlk, nebo Karkulka? 
Takové otázky musely také řešit dětí, které 
přivedly k  zápisu do základních škol rodiče 
ve dnech 10. a 11. dubna. Celkem se se zápisů 
účastnilo ve třech základních školách v měst-
ském obvodě 133 dětí. Předpokládá se, že 
v  novém školním roce v  září by se tak mělo 
otevřít hned pět prvních tříd. Na snímku 
Anetka /vlevo/ a  Karolínka s  přehledem řeší 
během zápisu v  ZŠ Bohumínská úkoly paní 
učitelek.

/red/

SLAVNOST. Poděkování učitelům a zaměstnancům škol 
v muglinovském kulturním domě. Foto/ JK

POPRVÉ VE ŠKOLE. Anetka a Karolínka během zápisu v ZŠ Bohumínská. Foto/ Jan Král
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Jak na vás radniční prostředí působí?
Marie Horáčková: Obřadní síň je krásná, jed-
na z nejkrásnějších v Ostravě. Chodím do ní 
často na koncerty i jako posluchač, bývá stále 
plno, možná by to chtělo ještě přidat nějaké 
židle…
Slezskoostravská obřadní síň prostě praská 
ve švech…
Marianna Pillárová: To tedy ano. Musím 
říct, že je v ní také výborná akustika. Pokaždé, 
když v obřadní síni vystupuji, mám opravdu 
sváteční pocit. Krásně se v ní zpívá.
Marie Horáčková: Nakonec, kolik obřadních 
síní se může pochlubit klasickými varhanami, 
jako jsou ty ve Slezské? Hudebníci a jejich po-
sluchači se většinou musí spokojit nanejvýš s 
klavírem nebo elektrickými varhanami, což 
není úplně ono.

Máte ve Slezské Ostravě, kromě již zmiňova-
né obřadní síně, ještě nějaká oblíbená místa?
Marianna Pillárová: Pravidelně chodím na 
haldu Emu. A stejně tak i do zoologické. Když 
mi přijede návštěva, je zoo první na progra-
mu. Jen mne mrzí, že v ní už nemají ledního 
medvěda. Ale vyžití je v zoo skvělé, klidně v 
ní lze strávit celý den. Ráda se také procházím 
zdejšími vilovými čtvrtěmi. Vždycky je to 
moc pěkná procházka.
Marie Horáčková: Ostravská zoo je určitě z 
nejhezčích v republice. Osobně mám velký 
vztah ke sportu. Často vytáhnu kolo a po cyk-
lostezce podél Ostravice jezdím do Vratimova 
nebo Frýdku-Místku. Po cestě je spousta pěk-
ných zastavení, včetně cyklopláže v Paskově. 
Člověk se může opalovat, dát si přestávku, 
občerstvit se. Jsem moc ráda, že cyklostezka 
vznikla. Ráda také chodím na Slezskou přes 
Komenského sady.
Marianna Pillárová: Na cyklostezce u Ostra-
vice mne můžete často vidět na kolečkových 
bruslích. Jediný problém je prokličkovat mezi 
náklaďáky přes silnici na Bohumínské. Ale už 
to mám nacvičené. Na cyklostezce jsou krásné 
rovné úseky. Ráda po nich bruslím a moc si 
to užívám, hlavně při západu slunce. Během 
bruslení ovšem také trénuji zpěv…
Marie Horáčková: A v neposlední řadě je 
mým oblíbeným místem Slezskoostravský 

hrad. Bývá v něm zajímavý program, je to 
příjemná zastávka, lidé si určitě mají z čeho 
vybírat.
Marianna Pillárová: Musím se přiznat, že 
jsem zapomněla ještě jedno místo. Když za 
mnou z Bardějova přijede maminka, jde se 
projít na slezskoostravský hřbitov. Tak se jí 
líbí.
Tvoříte sehrané umělecké duo, obě působíte 
na Janáčkově konzervatoři. Kdy jste se vlast-
ně seznámily?
Marianna Pillárová: Do Ostravy jsem přišla 
v roce 1994, následovala jsem z konzervatoře z 
Košic svoji profesorku zpěvu Elišku Papovou, 
která se rozhodla vrátit domů.
Marie Horáčková: Ano, tehdy jsme se setka-
ly na konzervatoři a od té doby se datuje naše 
spolupráce.
Marianna Pillárová: Nepřetržitě.
Zkuste prosím popsat, jak vlastně duo Pillá-
rová – Horáčková funguje.
Marie Horáčková: Dojíždíme za posluchači 
s operním, operetním i muzikálovým reper-
toárem. Ten vybíráme podle příležitosti, na 
programu máme i duchovní hudbu. Máme za 
sebou spousty vystoupení, například v Chor-
vatsku, kde jsme snad deset let pravidelně vy-
stupovaly na Makarském kulturním létě, kon-
certovaly jsme na české ambasádě v Záhřebu, 
hrály jsme pro chorvatského prezidenta, stejně 
jako v tamějším národním divadle. Koncertu-
jeme v Německu, a dokonce také v Japonsku.
Kromě toho se obě věnujete na ostravské 
Janáčkově konzervatoři pedagogické práci 
s mladými lidmi. Jsou mezi nimi velké ta-
lenty?
Marie Horáčková: Jsou, ale talent je velmi za-
vazující. Je k němu zapotřebí ještě oddanost, 
píle a práce. Když se vše skloubí dohromady, 
je to úžasná, radostná práce. Ale když nějaká z 
těchto složek chybí, pak to bývá docela nároč-
né. Péče o talenty není jenom radostí.
Marianna Pillárová: Pracujeme se studenty 
ve věku, kdy ještě příliš nevědí, kam a na co 
… Snažíme se je inspirovat, formovat i sdílet 
s nimi první lásky.  Někteří se během tohoto 
procesu krásně vyloupnou, a to potom tedy 
radost je. Je skvělé, když se nám občas podaří 
účinkovat společně v divadle na jednom jevi-
šti.
Jsou v Ostravě představení, která byste do-
poručily čtenářům Slezskoostravských no-
vin?
Marianna Pillárová: Za mne muzikál Edit 
Piaf, kterou zpívá naše kolegyně z konzerva-
toře Hana Fialová. Skoro jako by se právě pro 
tuto roli narodila. Jen můj bratr šel na předsta-
vení hned třikrát. A pokud jde o operu, reper-
toár v Ostravě je tak bohatý, že si návštěvníci 
divadla mohou vybrat od komedie po drama, 
včetně moderny.
Marie Horáčková: V Ostravě vznikají krásné 
projekty. Je skvělé, že soubor opery střídá ti-
tuly od těch populárních, jakým je například 
Verdiho La traviata, na kterou se lidé doslova 
hrnou, spolu s méně známými díly Šostakovi-
če nebo Prokofjeva. I laici si tak mohou udělat 
obraz, že operu netvořila vždy jen konsonant-
ní hudba, ale že jsou v ní i disonance, které do 
oper vkládali modernější skladatelé.

Což se vždy nesetkávalo a nesetkává s úspě-
chem…
Marie Horáčková: Jistě. Vezměte si takového 
Janáčka. Shodou okolností si letos Ostrava 
připomíná 90. výročí jeho úmrtí. Jak dlouho 
ho lidé odmítali, nechtěli jej doma vůbec pro-
dukovat, přestože ve světě už byl dávno slavný. 
Přišel s inovacemi, s něčím novým, a publiku 
jeho přijetí trvalo dlouho.
Marianna Pillárová: Když jsme u opery, ne-
mohu nevzpomenout své účinkování ve třech 
Mozartových operách v překladu Jaromíra 
Nohavici v Národním divadle moravskoslez-
ském. Pro ostravského diváka byly tyto opery 
velkým trhákem. Měli jsme vyprodáno, a lidé 
hlasitě reagovali, což nebývá v opeře úplně 
běžné... Byly to nádherné večery, na kterých 
nikdy nechyběl ani Jarek Nohavica. Bylo to 
moc fajn, takové ostravské…
Pouštíte si doma ve volném čase také opery?
Marie Horáčková: Doma si pouštím zásad-
ně jen orchestrální koncerty. Opery z televize 
nebo z rozhlasu nemám ráda. Operu vnímám 
nejraději jako živý projekt.
Marianna Pillárová: Když v médiích zazní 
operní zpěv, musím se zastavit a jenom po-
slouchat. Při orchestrálkách, to něco dělat 
můžu, ale během opery je to vyloučená věc.
Marie Horáčková: Tomu se říká profesní de-
formace…
Marianna Pillárová: Přesně tak.
Marie Horáčková: Mám to podobně. Když 
slyším v rádiu klavír, hned se také zastavuji a 
poslouchám, jak hraje interpret skladbu, kte-
rou hrávám i já. Opravdu profesní zatíženost.
Kde si vás budou moci posluchači v dohled-
né době poslechnout?
Marie Horáčková: Nyní nás čeká série vy-
stoupení na Slovensku. Konkrétně ve Slezské 
na radnici budeme účinkovat 25 září.
Marianna Pillárová: Kromě obvyklých vy-
stoupení připravujeme také pořad pro školy o 
Janáčkově tvorbě, chceme Leoše Janáčka při-
blížit dětem školního věku.
A jde to vůbec?
Marie Horáčková: Jde. Janáček ve své tvorbě 
využíval lidové písně včetně textů. Mnohé z 
těch písní děti znají. Chystáme se jim předlo-
žit srozumitelnější část Janáčkovy tvorby. Pů-
jde o dobrou a zajímavou věc.  Nevynecháme 
ani slezskoostravské školy. Navštívit bychom 
je mohly v podzimních měsících.

/red/

Mgr. art. Marianna Pillárová
 rodačka z Bardějova

 15 let sólistkou opery NDM

 pedagožka Janáčkovy konzervatoře 
od roku 2004

 ráda jezdí ve Slezské na kolečkových bruslích

Mgr. Marie Horáčková
 rodačka z beskydské Morávky

 od roku 1989 působí na Janáčkově 
konzervatoři

 vyučuje korepetice v pěveckém oddělení 
a hru na klavír

 ráda prochází Beskydy a jezdí na kole

PRODANÁ NEVĚSTA. Marianna Pillárová na jevišti Ná-
rodního divadla Moravskoslezského. Foto/ archiv NDM
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Lyže i snowboard v Mostech Kočičí stezka a další úkoly

Vzhůru na Morávku!

Jarní tvoření

I  v  letošním školním roce jsme vyrazili od 
19.2. do 23.2. na lyžařský kurz do Mostů 
u Jablunkova. Kromě výuky lyžování, kterou si vzali na starost dva vyso-
koškolští instruktoři Petr a Daniel, jsme se opět věnovali i výuce snow-
boardingu, kterou jsem vedl osobně já a instruktorka Andy.
Výběr termínu se ukázal jako klíčový, neboť jsme měli opravdu pohád-
kovou zimu plnou sněhu. V lyžařském areálu na nás čekali dvě perfektně 
připravené sjezdovky. Rozdělili jsme se na čtyři družstva podle úrovně 
dovedností a šli jsme na to!
Teď už nezbývá, než se těšit na další kurz. Ten nejbližší bude v létě, cyk-
loturistický, plný cyklistiky, bazénu, her v lese a tak dál.

Mgr. Jakub Švrčina, vedoucí kurzu

Letos poprvé se naše škola zapojila do akce 
Noc s Andersenem, která se konala 23. 3. Noc 
byla věnována Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce. 
Dále také autorovi dobrodružných knížek - Jaroslavu Foglarovi.
Akce se zúčastnily děti z první a šesté třídy. Byla pro ně připravena kočičí 
stezka, na které plnily 16 úkolů z knihy Josefa Čapka. Každý prvňáček si 
vybral svého patrona ze šesté třídy, který mu pomáhal v plnění úkolů. 
Děti, které momentálně neprocházely stezkou, se mohly dívat na ani-
movanou pohádku v podání Karla Högra nebo poslouchat pohádku od 
H. Ch. Andersena, kterou četli žáci ze šesté třídy.
Jelikož byla noc zaměřena také na díla spisovatele Jaroslava Foglara, 
povídali jsme si o přátelství, kamarádství, vzájemné pomoci a podpoře. 
Dětem se moc líbilo, jak si hlavní hrdinové mohli plnit různé BOBŘÍKY. 
A proto si hned některé mohly vyzkoušet. Kdo z odvážlivců prošel tma-
vými chodbami školy a podepsal se na pergamen, získal bobříka odvahy. 
A nebudete věřit, všichni to zvládli! S bobříkem mlčení to už tak jedno-
duché nebylo. Zvládli to pouze dva prvňáčci.
Na závěr noci šesťáci a prvňáci společně podepsali listinu, ve které si slí-
bili, že od této chvíle budou ti starší pomáhat mladším, budou jim vzo-
rem a pomocníky v dalších letech strávených na této škole.

Markéta Hlinková a Monika Koprovská, ZŠ Pěší

Třeskuté mrazy skončily, sníh už téměř roztál, 
ale na jarní skotačení v trávě to ještě zdaleka 
nebylo. Proto, když se v úterý 6. března Ostrava zahalila do mlhy a slu-
níčko se nechtělo vůbec ukázat, malí „Zámostníčci“ zamračené Ostravě 
zvesela zamávali a vyrazili za čerstvým vzduchem a pořádným sněhem 
na Morávku do Beskyd. Děti se tady prošly lesem, viděly i práci koníků, 
kteří sváží z lesa dřevěné klády, postavily sněhuláky a vyzkoušely nové 
lopaty! Ano lopaty, ale ty, na kterých se sjíždí kopec. Kromě sjíždění kop-
ců si děti ještě pořádně „zařádily“ ve sněhu, kterého bylo na Morávce 
ještě spoustu. Děti zažily zase jeden z úžasných a nevšedních dnů a to 
hlavně díky podpoře projektu „Už vím proč“.

Za MŠ Zámostní Mgr. Jana Tenková

Jako každé jaro, tak i letos jsme se 22. března 
sešli společně s rodiči a dětmi v mateřské škole 
Keramická v Muglinově u jarního tvoření z netradičního materiálu. Ro-
diče se spolu s dětmi zapojili při šálku čaje do výroby košíčků a z vajíček 
si tentokrát udělali ptáčky místo klasického malování kraslic. Po tvoření 
nás čekala beseda s rodiči a psychologem z pedagogicko-psychologické 
poradny na téma psychologický vývoj dítěte. Šlo o aktuální přednášku 
před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ. Setkání se vydařilo, pro rodiče to bylo 
podnětné odpoledne.

Za kolektiv MŠ Keramická vedoucí učitelka Čalová

SPLNĚNO! Lov bobříků v muglinovské škole. Foto/ archiv

DĚTI A LOPATY. Výlet za čerstvým vzduchem. Foto/ archiv

KURZ. Na lyžaře čekala pohádková zima plná sněhu. Foto/ archiv

VYDAŘENÉ SETKÁNÍ. Tvořila celá mateřská škola. Foto/ archiv

ZŠ Chrustova ZŠ Pěší

MŠ Zámostní

MŠ Keramická
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Výjimečná Noc s Andersenem 2018

Puškinův památník: první místo

Indiáni na ozdravném pobytu 
v Beskydech Letošní pohádková noc s Andersenem byla ne-

všední a proběhla ve znamení osmičkových vý-
ročí. Pilní čtenáři ze ZŠ Chrustova se sešli dne 23. března ve společnosti 
pohádek a tajemných příběhů a strávili další noční dobrodružství v pro-
storách školy.
Leitmotivem letošní pohádkové noci byl příběh o statečném cínovém vo-
jáčkovi, od jehož napsání uběhlo 180 let. Děti dostaly příležitost si tuto 
krásnou Andersenovu pohádku stáhnout v audio verzi do svých počí-
tačů. Následující program letošní noci byl rozdělen pro starší a mladší 
čtenáře: „Prťata“ z  1. a  2. tříd se začetla do příběhů z  knihy Povídání 
o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Děti z 3. až 5. tříd měly na progra-
mu knihy o statečné partě chlapců s názvem Rychlé šípy od Jaroslava 
Foglara. Po všech těchto nádherných chvílích ve světě knižních hrdinů 
si děti naplnily bříška večeří, následovala poslední pohádka do spacáku 
a šup, dobrou noc.

Mgr. Eva Kostiuková, ZŠ Chrustova

V  pátek 6. dubna proběhl v  bohumínském 
kině K3 již 52. ročník soutěže v ruském jazyce 
pod názvem Puškinův památník. Žáci základní školy na Bohumínské 
ulici se již tradičně zúčastňují této soutěže v kategorii kolektivního vy-
stoupení. Pro letošní vystoupení si připravila skupina pěti žáků 9. roční-
ku (dva chlapci a tři dívky) dramatizaci několika krátkých příběhů rus-
kého autora Daniela Charmse. V konkurenci ostatních škol vybojovali 
skvělé 1. místo. Toto umístění znamená postup do celorepublikového 
kola, které se uskuteční v Praze dne 6. června. Blahopřejeme k tomuto 
úspěchu, v dalším kole přejeme hodně štěstí.

Mgr. Pavel Molnár, učitel ruského jazyka

Na 14 dní se hotel Kryštof na Prostřední Beč-
vě stal osadou indiánů z Ostravy Heřmanic. 
Čtyřicet malých indiánů prožívalo dobro-
družství v  malebném prostředí Beskyd. Sta-
vění týpí, vyřezávání totemu, výpravy do přírody, zdolávání překážek, 
pozorování zvířátek, rostlin a poznávání způsobu života indiánů. A to 
díky interaktivní tabuli, kterou zakoupil městský obvod Slezská Ostra-
va. Ozdravný pobyt byl dotován z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší statutárního města Ostravy.

Bc. Sylvie Šeděnková

ČTENÁŘSKÁ NOC. Děti měly na programu Čapka, Foglara i Andersena. Foto/ archiv

VÍTĚZOVÉ. Žáci z Bohumínské si odvezli prvenství. Foto/ archiv

INDIÁNSKÝ KMEN. Dobrodružství v Beskydech. Foto/ archiv

ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská

MŠ Požární

MŠ Chrustova

Hledáme jméno pro hříbátko
Dne 28. února klis-
nička Cilka přivedla 
na svět kobylku. Vy-
pisujeme soutěž na 
nejvhodnější jméno. 
Hříbě je po hřebeč-
kovi Irs Col Frey.
Je to plemeno český 
sportovní pony, jehož 
jméno by mělo začínat 
prvními písmeny jmen 
rodičů. Autor vítězného jména obdrží dvě výukové lekce v sídle klubu.
Návrhy jmen posílejte na email: skmusketyr@email.cz do konce měsíce 
května. Krásné jaro přejí příznivci SK Mušketýr.

Markéta Hovjacká

Rej masek
V sobotu 19. května se v kulturním domě v Ostravě-Mu-
glinově uskuteční karneval pro všechny děti ze Slezské 
Ostravy.
Akce proběhne od 15.00 do 17.00 hodin. Pro děti je připraven zá-
bavný program i soutěž o nejlepší masky. Přijďte se pochlubit vaší 
maskou, pobavit se a zasoutěžit si. Těší se na vás členové Komise pro 
občany ze znevýhodněného sociokulturního prostředí Rady měst-
ského obvodu Slezská Ostrava ve spolupráci s RKC Chaloupka.



V písemných pramenech se poprvé setkáváme se vsí Hrušov v listině z r. 1256, kterou král Přemysl Otakar II. a polský kníže 
Vladislav I. stanovili státní hranice mezi Moravou a sousedním Opolskem. Bližší zprávy o této knížecí vsi nacházíme v listi-
ně těšínského knížete Kazimíra z roku 1332, kterou obnovuje výsady dědičnému fojtu. V roce 1476 pak byl Hrušov připojen 
k polskoostravskému panství, načež v roce 1600 byl prodán panství rychvaldskému. Během třicetileté války byla ves vypleně-
na dánským vojskem a později vojskem švédským. K polskoostravskému panství byla ves opět připojena v 18. století.

Až do první poloviny 19. století byl Hrušov zemědělskou vsí. Obyvatelstvo se živilo ze-
mědělstvím a rybníkářstvím. Tento poklidný život přerušila až industrializace, která 
vyvolala značné změny v ekonomickém a společenském životě obce. Napojení obce na 
železnici v roce 1847 a objevení uhlí, a jeho kutání na katastru obce, byly hlavními 
ekonomickými stimuly rychlého hospodářského rozvoje obce. Kutací práce v Hrušově 
zahájili bratři Kleinové v roce 1849, kteří nechali vyhloubit jámu Albert a Hubert, 
které v 50. letech 19. století odkoupila Severní dráha Ferdinandova. V roce 1878 pak 
byla uvedena do provozu jáma Ida, založená nájemní společností Spojené vítkovické 
kamenouhelné doly. Kromě důlního průmyslu se v Hrušově začal budovat i průmysl 
chemický. Již v roce 1851 zprovoznili J. M. von Miller-Aichholz a C. Ch. Hochstetter, 
v blízkosti nádraží, První rakouskou továrnu na sodu, která vyráběla mimo jiné také 
kyselinu sírovou a chlorovodíkovou. O rok později byla uvedena do provozu i továrna na hliněné zboží pro chemický 
průmysl, později rozšířená o výrobu kameninových rour.
Rychlá industrializace obce vyvolala velkou potřebu pracovních sil. Migrační vlna přinesla od poloviny 19. století 
a na přelomu 20. století velký příliv pracovních sil z Moravy, Slezska i Haliče. Velký vzrůst obyvatel vyvolal i neo-
byčejně čilý stavební ruch. Důlní podniky postavily hornické kolonie Ida a Hubert, další kolonii postavila továrna 
na sodu. V roce 1925 pak Městská spořitelna ve Slezské Ostravě zřídila svou pobočku i v Hrušově. Zároveň vzrůs-
tajícímu počtu obyvatel již nepostačoval dřevěný kostelík sv. Máří Magdalény z roku 1813, proto se přistoupilo ke 
stavbě nového kostela sv. Františka a sv. Viktora, vysvěceného roku 1893. Právě tento kostel je poslední zachovalou 
architektonickou památkou původního Hrušova, a od jeho vysvěcení uběhne letos 125 let.

Vratislavským mírem v  roce 1742 byla velká část Slezska připojena k  Prusku 
a Hrušov, spadající pod Rakousko-Uhersko, se tak stal pohraniční vsí až do roku 
1920. U převozu byl postaven celní úřad a dopravu přes řeku zajišťoval převozník 
s loďkou. Výstavba nového ocelového mostu, který spojoval Hrušov s Koblovem, 
byla zahájena v roce 1903 a v prosinci téhož roku byl Most císařovny Elišky slav-
nostně otevřen. Na konci 2. světové války byl most ze dvou třetin zničen.
Od roku 1849 byla obec Hrušov spojena s Heřmanicemi a Muglinovem v jednu 
politickou obec pod názvem Heřmanice. S vývojem průmyslových závodů se roku 
1866 stal opět samostatnou obcí. Význam obce vzrostl roku 1908, kdy byla obec 
Hrušov císařským rozhodnutím Františka Josefa I. povýšena na městys a byl jí 
udělen znak. V březnu roku 1939 obsadila Hrušov německá armáda a hned nato 
byly všechny české spolky a politické strany v Hrušově ihned rozpuštěny. Jejich 
čelní funkcionáře Němci zatli a uvěznili. Mnozí se již z koncentračních táborů 
nevrátili. Městys Hrušov byl k 1. 7. 1941 připojen k městu Moravská Ostrava 
a 30. dubna 1945 vstoupili do Hrušova, po přestřelce na železničním mostě přes 
Ostravici, první jednotky Rudé armády.
Po osvobození se začalo s budováním báňského průmyslu. Zvýšení těžby na dole Stalin I (bývalý důl Ida) a založení nového dolu Stalin II si vyžádalo no-
vou výstavbu finských domků v lokalitě Liščina. Krom dolů Stachanov (Hubert) a Stalin I (Ida) byl v 60. letech 20. století v provozu chemický závod Dukla 
(bývalá továrna na sodu), Hrušovská kamenina (bývalá továrna na hliněné zboží), Kovopodnik, vyrábějící TV antény pro celou republiku, Pozemní stav-
by zde měly sklad dřeva, Městský stavební podnik zase stolárnu, nescházela ani výrobna limonád a zahradnictví. V rámci služeb zde byly obchody přes 

potraviny, textil, obuv, papírnictví, železářství, až po sklenářství, lékárnu 
a restaurace. Nechyběl kulturní dům, kino, ochotnický divadelní spolek, 
od roku 1931 koupaliště s tenisovými kurty, sokolovna a od roku 1952 dvě 
fotbalová hřiště týmů TJ Stachanov a TJ Jiskra. O zdraví občanů se starali 
závodní lékaři šachet a chemičky, obvodní lékař a zubař. V Hrušově to 
prostě žilo… Poddolování celého území Hrušova však mělo neblahý vliv 
na další rozvoj. Nová výstavba byla zakázána a časté povodně si vyžádaly 
radikální řešení. Výstavba nových silničních průtahů znamenala značnou 
destrukční činnost v celém Hrušově včetně demolice hrušovského nádraží. 
Poslední kapkou byla tisíciletá povodeň v roce 1997. Po ní zůstaly jen ruiny 
domů, haldy odpadků a pláně s bující vegetací plevelných stromů a náleto-
vých travin, a život v Hrušově v podstatě skončil.
Již v roce 1988, kdy byl Hrušov na zlomu svého trvání, zorganizovalo něko-
lik hrušovských pamětníků v čele s panem Květošem Knapkem první setká-
ní rodáků a krajanů Hrušova. Sešlo se na 300 lidí ze všech končin republiky 
i ze zahraničí. Desítky dopisů plných dojmů z tohoto setkání přivedlo or-
ganizátory na myšlenku uspořádat další sraz. Tato tradice pokračuje v tří-
letých cyklech i po úmrtí prvních pořadatelů. Letošní 11. setkání se koná 
26. května 2018 a slaví tak 30. výročí „Setkání Hrušováků“.
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110. výročí povýšení Hrušova na městys

 Zdroj: Dějiny města Ostravy, Hrušovské letopisy 1991.
Jaroslav Zeman, Zdeňka a Zdeněk Dudkovi, Spolek Senioři Hrušov Foto: archiv

Historie

Kostel sv. Františka a Viktora v Hrušově.

Znak městyse z roku 1909 
udělený Františkem Josefem I., 

císařem rakouským.

Kříž u kostela stojí už 120 let.

První most přes Odru z Hrušova do Koblova, postavený v roce 1903, slaví letos 115 let.



Rajónové čištění vozovek a parkovišť
Vážení občané,
v  měsíci květnu bude v  sídlištích Muglinov, 
Kamenec a na ulicích kolem Modrého pavi-
lonu, ul. Kmetské a v oblasti mezi ul. Olešní 
a ul. Vančurovy ve Slezské Ostravě probíhat 
rajónové čištění vozovek a parkovišť.
V  souladu se zákonem o  pozemních komu-
nikacích bude předmětná oblast označena 
týden před vlastním čištěním dopravní znač-
kou B 29 „zákaz stání“ s  dodatkovou tabul-
kou, na které bude vyznačen den a  hodina, 
od 600 do 1800 hod.
V  tomto časovém rozmezí firma Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava provede postup-
ně vyčištění všech zpevněných ploch v před-
mětných oblastech.
Aby akce proběhla bez problémů, je nutno 
Vaší spolupráce. Z  tohoto důvodu Vás žá-
dáme o  respektování zákazu stání v daném 
časovém období.
Vážení občané, v  předmětném období pře-
parkujte svá vozidla na jiná místa - na par-
koviště pod estakádou, na odstavné pruhy 
na ul. Hladnovské atd., pomůžete takto ke 
zlepšení životního prostředí ve Vaší oblasti.

Děkujeme za spolupráci 
Odbor TSKZaH

OBLAST KMETSKÁ
2.5.2018 ul. Kmetská
 ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
 parkoviště na ul. Na Baranovci 

u domu č. 1975/30, 1976/32, 
1977/34, 1978/36

OBLAST OLBRACHTOVA 
(MODRÝ PAVILON)
4.5.2018 ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovic-

ká po ul. Mahenova)
 ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovická 

po ul. Olbrachtova)
 ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická 

po ul. Mahenova)
 ul. M. D. Rettigové (celá)
 ul. Nejedlého (celá)
 ul. Mahenova (celá)

OBLAST KAMENEC
7.5.2018 Parkoviště a příjezdové komunikace 

u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 
1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 
1363/4

9.5.2018 Parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 
446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 
442/51, 441/49

11.5.2018 Parkoviště a příjezdové komunikace 
u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 
439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 
441/50

OBLAST MUGLINOV
14.5.2018 ul. Vdovská (od ul. Okrajní 

po ul. Lepařova)
 parkoviště na ul. Vdovská u domů 

č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 
685/26, 697/38

16.5.2018 část ul. Švédská (od ul. Okrajní 
po ul. Křížkovského)

 parkoviště na ul. Švédská u domů 
č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 
668/33

 ul. Vedlejší
 část ul. Skalacká (mezi ul. Vdovská 

a ul. Švédská)
18.5.2018 ul. Fojtská, včetně parkoviště
 ul. Mojžíškové
21.5.2018 ul. U Kapličky (celá)
 část ul. Švédská (od ul. Křížkovského 

až dolů)
 část ul. Křížkovského (mezi 

ul. Vdovská a ul. Švédská)
 parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 

736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 
730/75, 728/73, 729/2

OBLAST VANČUROVA
23.5.2018 část ul. Vančurova a ul. Keramická
 ul. V Koutech, ul. Olešní, ul. Boční 

a ul. Zemanská
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Slezskoostravská galerie 
nabízí: Jørn Utzon
Díla dánského architekta Jørna Utzona nabízí od 10. dubna pro-
story Slezskoostravské galerie.

Jørn Utzon je mimochodem autorem známé 
budovy opery v australském Sydney a 9. dubna 
2018 by se dožil 100 let. U  této příležitosti, ve 
spolupráci se zahraničními partnery, je připrave-
na prezentace jeho odkazu ve třech ostravských 
výstavních prostorech současně. Kromě Slezsko-
ostravské galerie jde ještě o Výstavní síň Sokol-
ská 26 a Industrial Gallery v Moravské Ostravě.
Výstava ve Slezskostravské galerii začala 10. dub-
na přednáškou jejího autora Dr. Chiu Chen-Yu, 
který se dlouhodobě věnuje mezikulturním 
vztahům v oblasti architektury se zaměřením na 
tvorbu skandinávských autorů. Přenášku v zapl-

něné galerii sledovali především studenti architektury VŠB-TU, které přivítal 
místostarosta Ing. Roman Goryzcka.
V galerii vyrostly speciální panely, na kterých jsou vystaveny plány známého 
architekta. Ať už jde o komplex obytných budov v Kodani, divadlo v Curychu, 
operu v Madridu nebo vlastní dům Jørna Utzona na Mallorce.
Výstava ve Slezskoostravské galerii potrvá do 18. května 2018.

/red/

Violoncellový recitál 
v obřadní síni
V obřadní síni slezskoostravské radnice zazní sklad-
by Frederyka Chopina, Ludwiga van Beethovena 
a Sergeje Rachmaninova.
Městský obvod 
Slezská Ostrava, za 
finanční podpory 
statutárního města 
Ostravy, představí 
milovníkům vážné 
hudby dvě výraz-
né hudební osob-
nosti Ostravska: 
klavíristku Elišku Novotnou, oceňovanou kritiky pro perlivou 
techniku, stylovou čistotu a hlubokou muzikálnost a Jiřího Ha-
nouska, patřícího mezi nejlepší violoncellisty v České repub-
lice. Oba protagonisté mají za sebou dlouhou škálu úspěchů 

v  národních i  me-
zinárodních sou-
těžích, absolvovali 
mnoho koncertů 
u nás i v zahraničí 
a spolupracují s vě-
hlasnými orchestry.
Violoncellový re-
citál se uskuteční 

v obřadní síni slezskoostravské radnice dne 15. května 2018 
v 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
od 2. května 2018 ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek 
od 10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30, 
sobota od 10:00 do 16:00 hodin). Dotazy vám rádi zodpovíme 
na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.

Eliška Novotná

Jiří Hanousek 

VERNISÁŽ. Pocta Jørnu Utzonovi. Foto/ Jan Král

PŘEDNÁŠKA. Dr. Chiu Chen-Yu 
hovořil o architektuře a jejích 
tvůrcích. Foto/ Jan Král
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Mýtické postavy ožijí na Landeku
Jaká historie, jaké pověsti a jaká tajem-
ství se pojí s kopcem Landekem a jeho 
okolím?
Odpovědi na tyto otázky přinese jedinečná 
akce Poklady Landeku určená pro děti zá-
kladních škol města Ostravy a přilehlého okolí, 
která bude probíhat na Landeku termínově ve 
dnech okolo Dne dětí 2018.
Pro děti bude připravena naučná stezka s pre-
zentací historicko-uměleckých faktů a také 
mýtů a pověstí spojených s kopcem Landekem 
a přilehlým okolím. Děti se svými spolužáky 
budou na jednotlivých stanovištích sbírat in-

formace a plnit doprovodné úkoly. Jednotlivá 
stanoviště pak budou vizuálně připravena ve 
stylu Landeckých pověstí, které poutavě zpra-
covala paní Miriam Prokešová. Děti se tak se-
tkají s bílou paní, rytířem, vodníkem, ovčákem 
a dalšími postavami těchto pověstí.
Na závěr akce, která bude probíhat od 28. 5. 
2018 do 8. 6. 2018, pak každý dětský účastník 
akce (vzhledem ke Dni dětí) obdrží malou od-
měnu, svůj malý sladký landecký poklad…
Akci organizuje spolek Balónek z.s. ve spolu-
práci s Landek Parkem a za podpory statu-
tárního města Ostravy.

Více informací na www.balonek.cz

Slezskoostravský uličník, část 9
Slezskoostravské noviny přinášejí devátou 
část seznamu názvosloví ulic a  náměstí na 
území městského obvodu Slezská Ostrava. 
Seznam poskytl novinám Roman Doubrav-
ský, autor webu www.mapomol.cz. Seznam 
obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská 
Ostrava:
Kastelána Heřmana (Heřmanice, r. 2009) - Heř-
man (přelom 13. a 14. stol.), kastelán Slezskoostrav-
ského hradu (připomíná se v roce 1297), pravděpo-
dobný zakladatel Heřmanic.
Katajevova (Heřmanice, r. 1951) - Valentin Petro-
vič Katajev (1897–1986), sovětský spisovatel, dra-
matik, scenárista a novinář.
Ke Kamenině (Hrušov, r. 1963) - Podle směru ulice 
k tehdejšímu podniku Hrušovská kamenina.
Keltičkova (Sl. Ostrava, r. 1990) - Jan Keltička 

(* asi 1739 - † po r. 1782), muglinovský kovář, údaj-
ný objevitel uhlí na Ostravsku. Nález uhlí byl úřed-
ně potvrzen v roce 1767.
Kepkova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Karel Hugo Kepka 
(1869–1924), český architekt a profesor pozemního 
stavitelství.
Keramická (Muglinov, Hrušov, r. 1963) - Podle na-
leziště keramické hlíny v blízkosti ulice, bývala zde i 
továrna na keramické zboží.
Kladivova (Heřmanice, r. 1945) - Bohumil Kladivo 
(1888-1943), geofyzik, astronom, profesor brněn-
ské techniky a tělovýchovný pracovník, umučený 
nacisty pro účast v odboji.
Klášterní (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle původního 
kláštera sester sv. Karla Boromejského v blízkosti 
této ulice.

Klidná (Muglinov, r. 1963) - Podle charakteru uli-
ce.
Klikova (Sl. Ostrava, r. 1978) - Josef Klika (1905-
1973), místní občan, člen KSČ, za okupace zabez-
pečoval přechody politických emigrantů do Polska.
Klímkova (Sl. Ostrava, r. 1963) - Edmund Klímek 
(1892-1942), důstojník čsl. armády, velitel vojenské 
posádky na Hranečníku, za okupace velitel ilegální 
protifašistické skupiny Odboj v Ostravě a člen ile-
gální odbojové organizace Obrana národa. Popra-
ven nacisty v Berlíně.
Kmetská (Sl. Ostrava, r. 1945) - Ulice se nachází v 
místech osady určené pro vysloužilé báňské úřed-
níky.
Koblovská (Koblov, r. 1978) - Podle polohy ulice, 
prochází obcí Koblov.

1.5. Den zoologické zahrady. ZOO Ostrava.
1.5. Zahájení veteránské sezóny. Slezskoostravský hrad.
5.-6.5. Den pro šelmy. ZOO Ostrava.
6.5. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
7.5. Filip Novák. Přitažlivost světla. Výstava fotografií. 

Slezskoostravský hrad.
12.5. Malá sousedská slavnost - vnitroblok sídliště Muglinov od 9.30 do 

12.00 hodin. Příjemné setkání sousedů známých i neznámých, dětské 
soutěže o ceny, pořádá RKC Chaloupka, www.rcchaloupka.cz

12.-13.5. Hradní slavnosti - 14. výročí otevření Slezskoostravského hradu.
12.5. Den pro pěvce. ZOO Ostrava.
12.5. FC Heřmanice Slezská - FK Slavia Orlová, krajský fotbalový přebor, 

od 16.30 hod.
12.5. Jiskra Hrušov - TJ Slavoj Rychvald, městský fotbalový přebor, 

od 16.30 hod.
12.5. TJ Sokol Koblov - FC Slavia Michálkovice, městský fotbalový 

přebor, od 16.30 hod.
13.5. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
17.5. Violoncellový recitál. Obřadní síň slezskoostravské radnice. 

Od 19 hod.
19.5. Rej masek - karneval pro děti, soutěž o nejlepší masku, 

15-17 hodin, kulturní dům Muglinov. Pořádá komise pro občany ze 
znevýhodněného sociokulturního prostředí Rady městského obvodu 
Slezská Ostrava ve spolupráci s RKC Chaloupka.

19.5. Den pro hmyz. ZOO Ostrava.
20.5. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
26.5. Den Slezské, Slezskoostravský hrad. Program na str. 12.
26.5. FC Heřmanice Slezská - FK Stará Bělá, krajský fotbalový přebor, 

od 17 hod.
26.5. Setkání rodáků a přátel Hrušova, restaurace Prostor v Muglinově.
27.5. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

Slezská žije
Oprava ulic Heřmanická a Koněvova
Vážení občané,
9. 5. 2018 bude zahájena oprava ulic Heřmanická 
a  Koněvova, spočívající v  provedení souvislé údržby 
komunikací a  výměně povrchu chodníků. Realizace 
stavebních prací na opravě komunikacích bude probíhat 
v  termínu 05 – 06/2018. Během těchto stavebních prací 
bude provizorním dopravním značením částečně omezen 
provoz na komunikacích. Tyto stavební práce částečně 
zasáhnou i do chodníků. Z tohoto důvodu je třeba dbát 
v  této oblasti při jízdě a  chůzi zvýšené opatrnosti. Na 
závěr stavebních prací na komunikacích proběhne 
pokládka finální živičné vrstvy, která způsobí největší 
omezení dopravy. Pokládka bude probíhat o víkendu za 
úplného vyloučení dopravy včetně MHD. Předpokládaný 
termín je stanoven na 30. června a  1. července 2018 
s  tím, že jeden den bude uzavřen úsek ul. Koněvova 
mezi křižovatkami s ulicemi Vrbická a Kubínova, druhý 
den bude uzavřen úsek ul. Koněvova a  Heřmanická 
mezi křižovatkami s  ulicemi Kubínova a  Michálkovická. 
V případě nepříznivého počasí bude tento termín uzávěry 
o  týden posunut. Zhotovitel stavebních prací společnost 
EUROVIA CS. a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod 
Ostrava se bude snažit provádět stavební práce tak, aby co 
nejméně omezila běžný život občanů.
V průběhu výše uvedených stavebních prací bude zahájena 
i oprava chodníků. Tyto práce bude zajišťovat společnost 
Technické služby a.s. Slezská Ostrava.
Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme 
za pochopení.

Odbor TSKZaH

Úřad informuje
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Rodina v centru 
Ostravy!!!
V pátek 18.5.2018 se poprvé uskuteční 
celodenní akce Rodina v  centru Ostra-
vy!!! na netradičním místě v Komenské-
ho sadech u Památníku Hrdinů.
Oslavíme takto společně Mezinárodní den ro-
diny. Akce je určena pro všechny rodiny z Os-
travy, které si mohou přijít vyzkoušet různé 
sporty, zasoutěžit si, zkrátka strávit den se svou 
rodinou aktivně. Dopolední zábavný program 
proběhne od 10.00 do 14.00 hodin, odpoled-
ní zábavný program od 15.00 do 18.00 hodin. 
Doprovodný program vyvrcholí koncerty Ban-
dy del Café v 16 hodin a vítěze ceny ANDĚL 
2017 v kategorii sólový interpret Davida Styp-
ky & Bandjeez v  18,00 hod. Připraveny jsou 
sportovní disciplíny, atrakce pro děti, zajímavá 
vystoupení i občerstvení. Na akci spolupracují 
sportovní kluby z celé Ostravy. Vstup zdarma. 
Bližší informace na www.rcchaloupka.cz.
Těšíme se na vás!!!

Tým RKC Chaloupka, z.s.

Slovinci, Turci i Irové si prohlédli zbrojnici
Dobrovolní hasiči ze Slo-
vinska, Turecka i Irska si 
prohlédli v  rámci pro-
jektu Volfire hasičskou 
zbrojnici v Antošovicích.
Cílem projektu Volfire je 
možnost vycvičení dobro-
volných hasičů a  založení 
dobrovolných hasičských 
sborů v  oblastech, kde není 
možno zřídit profesionální 
jednotku, jelikož je v  těch-
to oblastech malé množství 
obyvatel a  potenciální ne-
bezpečí požárů a  mimořád-
ných událostí je nízké. Hosté 
ze Slovinska, Turecka a Irska 
si byli v Ostravě prohlédnout 
hned několik zbrojnic, an-
tošovickou přitom nevyne-
chali. Cílem návštěvy bylo 
ukázat hostům vybavení 
dobrovolných jednotek požární ochrany, kte-
ré jsou zařazeny na nižším stupni tzv. JPO III 
(jednotka požární ochrany 3). Jednotka v An-
tošovicích čítá 20 mužů, kteří se dobrovolně 
podílejí na pomoci při odstranění nebezpečí 
vzniklých při živelných pohromách a pomoci 
občanům dle požadavků zaslaných z  Integro-
vaného bezpečnostního centra. V  Antošovi-

cích jsou dvě výjezdová vozidla. Sbor byl zalo-
žen v roce 1932 místními  občany.

Starosta sboru Petr Dočkal

Malá sousedská slavnost
Také letos pokračujeme v tradici jarní-
ho přátelského posezení pro rodiny ze 
Slezské Ostravy ve vnitrobloku sídliště 
Muglinov.
Tentokrát se setkáme v sobotu 12. května od 
9.30 do 12.00 hodin. Děti si mohou zasoutě-
žit o ceny, dospělí posedět se sousedy při kávě 
nebo čaji. Neostýchejte se, přijďte mezi nás, 
přineste nějaké domácí dobroty a pohodovou 
náladu, my zajistíme kávu a čaj.
Moc rádi se s vámi uvidíme! Bližší informa-
ce na www.rcchaloupka.cz, dotazy na tel.: 
731681304.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.

Rozmarné slavnosti 
řeky Ostravice 2018
Organizátoři Rozmarných slavností Os-
travice, které se letos konají 23. června, 
vyhlásili soutěž o netradiční plavidlo.
První cena je 15 tisíc korun, prvních deset re-
gistrovaných čeká mimořádná prémie. Posád-
ky se mohou registrovat již nyní.
Více informací na Facebooku nebo na strán-
kách rozmarneslavnostiostravice.cz/2018

Hlavními pořadateli slavností jsou Centrum 
kultury a vzdělávání a městský obvod Morav-
ská Ostrava a  Přívoz. Městský obvod Slezská 
Ostrava je partnerem akce, která každý rok při-
láká na břehy řeky Ostravice tisíce nadšených 
Ostravanů a návštěvníků města.

/red/

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Část akcí probíhá v rámci projektu 
OSTRAVÁCI PÍŠOU DĚTEM finančně 
podpořeném SMO, městským obvodem 
Slezská Ostrava.
Tajemná zákoutí Ostravy, test pro děti, 
květen během půjčování.
Kočičí pohádky, veřejné čtení pro malé 
čtenáře, pátek 11. května od 10 do 12 hod.
Projekt STO LET SPOLU 1918-2018 
finančně podpořený SMO.
Hvězdy českého filmu, tematická výstava, 
květen během půjčování.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče, pondělí 28. května od 15 do 16.30 
hod.
Lovci perel, hra pro všechny děti, květen 
během půjčování.
Když ožijí sny, nabídka fantasy knih pro 
děti, květen během půjčování.
Čtenářská výzva, nabídka knih, květen 
během půjčování.
6. květen – Mezinárodní den proti dietám, 
nabídka kuchařských knih, květen během 
půjčování.
Světový den her, turnaj ve společenských 
hrách, pondělí 28. května od 13 do 15 hod.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Figurky na špejlích, výtvarná dílna, úterý 
22. 5. během půjčování.
Ptačí kvíz, vědomostní test pro děti, květen 
během půjčování.
Žížaly, hrajeme hry v knihovně, květen bě-
hem půjčování.
Máme je rádi, výstavka knih o  zvířátkách, 
květen během půjčování.
hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert.
Bavíme se učením - výstava mapující prů-
běh projektu, květen během půjčování.
Projekt STO LET SPOLU 1918-2018, fi-
nančně podpořený SMO
Závan ostravské nostalgie, tematický test 
pro dospělé, květen během půjčování.
Ztráty a  nálezy, výstava pokladů z  vráce-
ných knih, květen během půjčování.
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, květen během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., květen během půjčování.
Miss Příroda, zábavný tematický turnaj 
v  šmoulominu, květen odpoledne během 
půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna - tvoříme šperky 
nejen pro maminky, květen odpoledne bě-
hem půjčování.
Šikovné prstíky, oblékáme papírové panen-
ky, květen odpoledne během půjčování.
Bylo, nebylo, soutěžní test, květen během 
půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

NÁVŠTĚVA. Hosté před antošovickou zbrojnicí /starosta sboru Petr Dočkal třetí 
zleva, velitel jednotky SDH Antošovice David Poštulka pátý zleva/. Foto/ archiv
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Slezskoostravský hradSlezskoostravský hrad

26. 5. 201826. 5. 201826. 5. 2018
9:00 – 22:00 hodin9:00 – 22:00 hodin

Pořadatel akce

Generální
partner akce

vstup

ZDARMA

DESMOD
MARKÉTA KONVIČKOVÁ
TURBO

více na www.slezska.czvíce na www.slezska.cz

• Acoustica

• Klaun Fíla s Mimoněm
 a slonem Alfonsem

• Soutěž ve vaření bigosu

• Celodenní program pro děti

• Kolotoče, nafukovací atrakce

• Cirkusové šapitó

Partneři 

 Přátelské posezení pro rodiny ze Slezské Ostravy...

aneb přineste domácí dobroty a pohodovou náladu

sobota 12. 5. 2018 od 9.30 do 12.00 hod.
Vnitroblok Sídliště Muglinov - amfiteátr

příjemné setkání sousedů známých i neznámých, 
občerstvení vlastní výroby, dětské soutěže o ceny

          Dotazy na:  dobosova@chaloupkaostrava.cz   

MALÁ SOUSEDSKÁ SLAVNOST

www.sorfest.cz11. ročník

2.6.2018 SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD od 12:00 hod.

Předprodej
vstupenek:

Za fi nanční podpory:

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

a další

DEN SLEZSKÉ 26. 5. 2018DEN SLEZSKÉ 26. 5. 2018DEN SLEZSKÉ 26. 5. 2018
PROGRAMPROGRAMPROGRAM

Slezskoostravský hrad 9:00 – 22:00 hodinSlezskoostravský hrad 9:00 – 22:00 hodin

HLAVNÍ SCÉNA
 9:30 Vystoupení dětí mateřských škol Vystoupení dětí mateřských škol Vystoupení dětí mateřských škol
 10:10 Úvodní slovo vedení městského obvodu Úvodní slovo vedení městského obvodu Úvodní slovo vedení městského obvodu
 10:25 Vystoupení žáků základních škol Vystoupení žáků základních škol Vystoupení žáků základních škol
 10:40 Step aerobik kroužku SVČ Step aerobik kroužku SVČ Step aerobik kroužku SVČ
 10:55 Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů
 11:15 Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm
 12:00 My little Pony – program pro děti My little Pony – program pro děti My little Pony – program pro děti
 13:00 Skupina Acoustica Skupina Acoustica Skupina Acoustica
 14:00 Vyhlášení soutěže Slezský bigos Vyhlášení soutěže Slezský bigos Vyhlášení soutěže Slezský bigos
 14:30 Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů
 14:45 Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem
 16:00 Skupina Turbo Skupina Turbo Skupina Turbo
 17:00 Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti
 17:50 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 18:30 Markéta Konvičková s kapelou Markéta Konvičková s kapelou Markéta Konvičková s kapelou
 19:30 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 19:40 Mažoretky MINIES SVČ Mažoretky MINIES SVČ Mažoretky MINIES SVČ
 19:50 Capoeira – ukázky bojového umění Capoeira – ukázky bojového umění Capoeira – ukázky bojového umění
 20:00 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 20:40 Skupina Desmod Skupina Desmod Skupina Desmod

DOPROVODNÝ PROGRAM
 10:00 – 19:00 Celodenní výuka klaunských dovedností v šapitó, dílničky pro děti, Celodenní výuka klaunských dovedností v šapitó, dílničky pro děti, Celodenní výuka klaunských dovedností v šapitó, dílničky pro děti,

 kolotoče, skákací hrady, nafukovací atrakce pro děti i dospělé 
 9:00 –  –  – 16:00 Předvedení výstroje a výzbroje Policie ČR a Městské policie Ostrava Předvedení výstroje a výzbroje Policie ČR a Městské policie Ostrava Předvedení výstroje a výzbroje Policie ČR a Městské policie Ostrava
 9:30 –  –  – 14:00 Mezinárodní kulinářská soutěž ve vaření bigosu Mezinárodní kulinářská soutěž ve vaření bigosu Mezinárodní kulinářská soutěž ve vaření bigosu
 10:00 –  –  – 17:00 Parkour workshop Parkour workshop Parkour workshop
 10:00 –  –  – 17:00 Soutěžní cesta „Šmoulovaná“ s maskotem Šmoulou Soutěžní cesta „Šmoulovaná“ s maskotem Šmoulou Soutěžní cesta „Šmoulovaná“ s maskotem Šmoulou
 11:00 –  –  – 17:00 Air brush – dočasné tetování Air brush – dočasné tetování Air brush – dočasné tetování
 11:00 –  –  – 17:00 Malování na obličej Malování na obličej Malování na obličej
 11:00 –  –  – 17:00 Fotokoutek Fotokoutek Fotokoutek

Po celou dobu konání akce stánky s občerstvením

HLAVNÍ SCÉNA
 9:30 Vystoupení žáků základních škol
 9:45 Úvodní slovo vedení městského obvodu
 10:00 Vystoupení dětí mateřských škol
 10:40 Step aerobik kroužku SVČ
 10:55 Parkour show – vystoupení parkouristů
 11:15 Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm
 12:00 My little Pony – program pro děti
 13:00 Skupina Acoustica
 14:00 Vyhlášení soutěže Slezský bigos
 14:30 Parkour show – vystoupení parkouristů
 14:45 Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem
 16:00 Skupina Turbo
 17:00 Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti
 17:50 Taneční vystoupení Beat up
 18:30 Markéta Konvičková s kapelou
 19:30 Taneční vystoupení Beat up
 19:40 Mažoretky MINIES SVČ
 19:50 Capoeira – ukázky bojového umění
 20:00 Taneční vystoupení Beat up
 20:40 Skupina Desmod

DOPROVODNÝ PROGRAM
 10:00 – 19:00 Celodenní výuka klaunských dovedností v šapitó, dílničky pro děti,
  kolotoče, skákací hrady, nafukovací atrakce pro děti i dospělé 
 9:00 – 16:00 Předvedení výstroje a výzbroje Policie ČR a Městské policie Ostrava
 9:30 – 14:00 Mezinárodní kulinářská soutěž ve vaření bigosu
 10:00 – 17:00 Parkour workshop
 10:00 – 17:00 Soutěžní cesta „Šmoulovaná“ s maskotem Šmoulou
 11:00 – 17:00 Air brush – dočasné tetování
 11:00 – 17:00 Malování na obličej
 11:00 – 17:00 Fotokoutek

Po celou dobu konání akce stánky s občerstvením

Partneři 


