
Slunečné léto
Vedení městského obvodu přeje všem čtenářům Slezskoostravských novin spokojeně 
prožité slunečné léto a všem školákům hodně prázdninových dobrodružství.
Příští vydání Slezskoostravských novin naleznete v poštovních schránkách na začátku měsíce září.

Nová technika pro Muglinov je již připravena
Vladimír Vlček. Hasič, ředitel, generál
Čtyři desítky let je hasičem, dvě desítky 
let žije ve Slezské Ostravě. S krajským 
ředitelem Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje brig. 
gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., 
jsme hovořili o jeho vztahu ke Slezské, 
zkušenostech z  exotických zemí, ale 
také o hasičích v Koblově nebo Mugli-
nově.
Pane řediteli, čtenáři by nejspíše nejprve 
měli vědět, jak dlouho vlastně u hasičů pů-
sobíte.
U  profesionálních hasičů sloužím od roku 
1984, předtím jsem byl čtyři roky dobrovol-
ným hasičem v Ostravě-Zábřehu. Takže hasi-
čem jsem se stal již v roce 1980.
Jaké důvody vás k takovéto speciální profesi 
přivedly?
Víte, spousta hasičů má v tomto oboru nějaké 
rodinné zázemí, předky, kteří je svým způso-
bem ovlivnili. U mne to tak ale nebylo. Naše 
rodina nikdy neměla s hasiči nic společného. 
V raném dětství mi umřel tatínek, maminka 
chtěla, abych studoval, a já si jako obor vyso-
koškolského studia zvolil hasičství, u kterého 
jsem celý život zůstal.
Nutno říct, že jste vystudoval VŠB, což patr-
ně znamená, že jste Ostravák jako…
… jako řemen! Narodil jsem se v  Porubě, 

a kromě dvou let, kdy jsem působil v Praze, žiji 
stále v Ostravě.
Nás samozřejmě zajímá především Slezská 
Ostrava...
Moje žena je rodilá slezskoostravačka. Musím 
přiznat, že jsem ke Slezské dlouho neměl pozi-
tivní vztah. Byla pro mne synonymem neváb-
ných věcí, šachet a podobně. Dnes musím říct, 

po téměř 20 letech, co ve Slezské bydlím, že ji 
považuji za jedno z nejkrásnějších míst v celé 
Ostravě. Postavili jsme si dům na místě s vel-
mi výhodnou polohou kousek od centra města 
a přitom v klidové zóně. Slezská Ostrava má 
prostě své kouzlo.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Pozvání všem dětem i rodičům na tradiční cyklozávod do Heřmanic
ISSANET CUP 2018
Jubilejní 5. ročník cyklistického závodu 
Heřmanické kolo - ISSANET CUP 2018 
se bude konat v sobotu 1. září 2018.
Organizátoři připravili i letos několik variant 
závodních tratí rozdělených podle věkových 
kategorií. Pro nejmladší účastníky bude při-
pravena nenáročná trať v  délce 1 kilometr, 

která vede v bezprostřední blízkosti hasičské 
zbrojnice a umožňuje stálý doprovod rodičů. 
Pro ty starší jsou pak nachystány úseky o délce 
2,5 a 4 kilometry, které povedou jak po asfaltu, 
tak i polních úsecích. V závěru závodu bude 
v prostoru startu a cíle nachystána pro všech-
ny kategorie divácky oblíbená jízda zručnosti.

Novinka pro rodiče - závodníky
„Významnou novinkou letošního 5. ročníku 
bude samostatná závodní kategorie, pro rodi-
če startujících dětí. Dospěláci, kteří projedou 
8 kilometrů dlouhý úsek nejrychleji, se mohou 
těšit na originální ceny z místního pivovaru.“ 
uvádí za organizátory závodu Lubomír Noga.
Prezentace závodníků bude jako obvykle pro-
bíhat už od 13:30 hodin a vlastní závody bu-
dou odstartovány ve 14:30 hodin před heřma-
nickou hasičskou zbrojnicí. Předpokládaný 
čas vyhlášení výsledků bude kolem 17 hodin.

(pokračování na str. 10)
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VLADIMÍR VLČEK. Brigádní generál a ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Foto/ Jan Král
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Opravy chodníků, památníku Trojice a údržba vozovek
Vážení občané,
mírné zimní počasí 
nám dovolilo zahá-
jit stavební práce na 
opravách chodníků již 
v  prvních březnových 
dnech. Byly provedeny 
opravy chodníků, kte-
ré jsme plánovali již 

v minulém roce – na ul. Jaklovecká v úseku od 
ul. Nejedlého po ul. Mahenova a na ul. Mahe-

nova v úseku od ul. Olbrachtova po ul. Jaklo-
vecká. Pokračovalo se v  pracích na stavební 
úpravě chodníku na ul. Nejedlého.
Rovněž se opravil úsek chodníku na ul. Vrbic-
ké, mezi ulicemi na Strži a Travná v Heřmani-
cích či v Hrušově část chodníku na ul. Na Liš-
čině v blízkosti ul. Orlovská. Další část opra-
vy chodníku na této ulici, a to od ul. Růžová 
po vjezd do mateřské školy, se bude v těchto 
dnech zahajovat.
V současné době probíhají práce na provádění 
souvislé údržby vozovek ul. Heřmanická a Ko-
něvova. Investorem této akce je společnost 
Ostravské komunikace a.s. a zhotovitelem pak 
EUROVIA CS, a.s. Městský obvod následně 

zajišťuje opravu chodníků, přičemž finančně 
pokryta je zatím celková oprava chodníku na 
ul. Heřmanické v obou směrech, a část chod-
níku v místě zastávek na ul. Koněvova.
V neposlední řadě se provádí oprava zpevně-
ných ploch kolem kulturní památky Trojice – 
pomníku obětem hornické stávky 1894. Vlast-
ní pomník již byl odborně restaurován.
V  následujících měsících budeme v  opravách 
chodníků pokračovat. I když městský obvod 
vlastní cca 100 kilometrů chodníků, věřím, že 
postupně se jejich technický stav bude zlepšo-
vat.

Rudolf Ficek
místostarosta městského obvodu

Májové opékání selete
V pátek 11. května se v areálu Kulturního 
domu Muglinov konala akce s názvem 
Májové opékání selete.
Akce byla zorganizována pro naše seniory 
z  objektů DPS Hladnovská, DPS Heřmanic-
ká, komunitního domu a  jednotlivých klubů 
městského obvodu. Zahájení společenské akce 
se ujala starostka městského obvodu Slezská 
Ostrava MVDr. Barbora Jelonková společně 
s místostarostou Máriem Lyčkou a vedoucím 

odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňkem Matýs-
kem. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 
velkolepé pohoštění v  podobě steaků, vepřo-
vé kýty, klobás, guláše, koláčů, kávy, vína či 
piva. K poslechu a  tanci nám zahrála kapela 
Mirabel. Celé odpoledne bylo ve znamení 
dobré nálady, zpěvu a tance. Společenská akce 
se v  letošním roce velmi vydařila. Velké po-
děkování za podporu realizace této velkolepé 
události patří vedení městského obvodu Slez-

ská Ostrava. Touto cestou si rovněž dovolíme 
poděkovat majiteli restaurace Stará Kuželna 
panu Dvořáčkovi za poskytnutí věcného daru 
ve formě znamenitého cateringu, který byl se-
niorům podáván po celou dobu konání spole-
čenské akce. Velice se těšíme na další setkání 
s našimi seniory.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

TROJICE. Památník je opraven, nyní se upravuje jeho okolí.

SETKÁNÍ. Zahájení společenské akce v muglinovském kulturním domě se ujala starostka MVDr. Barbora Jelonková. Foto/ archiv

Jaklovecká ul.

Mahenova ul.Na Liščině

Nejedlého ul.
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Tisíce spokojených návštěvníků na Slezskoostravském hradě
Den Slezské 2018

Pět tisíc návštěvníků všech generací 
přilákal v sobotu 26. června bohatý pro-
gram Dne Slezské na Slezskoostravský 
hrad. Den Slezské, každoročně připra-
vovaný městským obvodem Slezská 
Ostrava, tak má za sebou úspěšný 13. 
ročník.

Nejmenší z umělců
Program prosluněného dne začal již krátce po 

9. hodině. Pódium v areálu hradu obsadily mateřské i základní ško-
ly Slezské Ostravy. Děti předváděly svá představení v roli indiánů, 
čarodějnic, strašidel i  tanečníků a  tanečnic v  „americkém“ stylu 
muzikálu Pomáda.
Dětská vystoupení byla plná tanečních i akrobatických čísel, nechy-
bělo množství nejrůznějších rekvizit. Umění nejmenších vystupu-
jících velmi oceňovali i oba moderátoři akce, kterými se letos stali 
herci Národního divadla moravskoslezského Lada Bělášková a Vla-
dimír Polák.
Ti také před polednem přivítali na pódiu vedení městského obvo-
du Slezské Ostravy. Starostka MVDr. Barbora Jelonková, místosta-
rostka Ing. Ivona Vaňková i místostarostové Ing. Roman Goryczka, 
Mario Lyčka i  Rudolf Ficek pozdravili příchozí a  popřáli jim pří-
jemnou zábavu. Diváky na Dni Slezské pozdravili také náměstkyně 
primátora Ing. Iveta Vozňáková a náměstek primátora Ing. Vladi-
mír Cigánek.
Den Slezské se rozšířil i za hradní zdi. Na prostranství před hradem 
vyrostly kolotoče i skákací hrady, svoji práci zde prezentovala měst-
ská i republiková policie. Uvnitř hradeb zase poskytovali své služby 
a konzultace zdravotníci se sanitkou z Městské nemocnice Ostrava.

Jedinečný bigos i dětský program
Na druhém hradním nádvoří zatím probíhala soutěž ve vaření tra-
dičního slezského jídla bigos. Z pěti zúčastněných družstev si tento-
krát prvenství odnesly polské kuchařsky z týmu Gryfne frele z Ka-
tovic. „Předloni skončily třetí, loni druhé, teď dosáhly na místo nej-
vyšší,“ komentoval vítězství polského dámského družstva předseda 
poroty soutěže Slezský bigos Karel Drápal, místopředseda Asociace 
kuchařů a  cukrářů ČR. „Úroveň byla letos velmi vysoko,“ chválil 
všechny kuchaře Drápal a připomenul, že soutěž ve vaření bigosu 
na Dni Slezské je jedinečná. „Podobná klání se nekonají nikde jinde 
v Česku ani v sousedním Polsku,“ uvedl Drápal. Kuchaři obdrželi 
ceny z rukou vedení městského obvodu.
Nejvíce však byl program zaměřen na děti. Ty se mohly celý den 
učit klaunským dovednostem ve speciálním šapitó nebo vyrábět 
něco originálního v dětských dílničkách. Nechyběly dětské atrakce, 
fotokoutek nebo malování na obličej. Spolu s rodiči se děti vydáva-
ly na oblíbenou soutěžní cestu Šmoulovaná s maskotem Šmoulou. 
Ta vedla napříč celým hradem.

Konvičková, Turbo, Desmod
Závěr dne už patřil hudbě. Diváci do posledního místa zaplnili celé 
nádvoří hradu i  okolní ochozy. Postupně jim zahrály a  zazpívaly 
skupiny Acoustica, Turbo i „domácí“ Markéta Konvičková ze Slez-
ské Ostravy. Nakonec publikum dostali do varu slovenští Desmod. 

„Bolo to naozaj super,“ shrnul své pocity za všechny ostatní na konci 
vystoupení, kdy Desmod museli několikrát přidávat, zpěvák sloven-
ské populární kapely Mário „Kuly“ Kollár.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Den Slezské v letech minulých
Jaké byly předchozí Dny Slezské? Přinášíme rekapitulaci 
toho nejlepšího, co mohli návštěvníci této rodinné akce 
vidět a slyšet v uplynulých letech.

V roce 2015 na festivalu vystoupili mimo jiné interpreti a skupiny: 
slovenský zpěvák Rytmus, domácí uskupení Buty, domácí virtuos 
Michal Žáček a stejně tak domácí hudební formace Acoustica.

V roce 2016 se staly hlavními hvězdami skupina Hradišťan, sku-
pina Come and Play a rapperka Tina, která nahradila zpěvačku 
Daru Rolins, z důvodu úmrtí v rodině.

V  roce 2017 přijeli zahrát Vojta Kotek s  kapelou, Adam Mišík 
nebo Kamil Střihavka a jeho Leaders. Diváky spolehlivě rozesmál 
komik Zdeněk Izer.

DEN SLEZSKÉ 2018. Vydařený den na Slezskoostravském hradě. Foto/ Jan Král



Opravy nemovitostí ve Slezské Ostravě
Vážení občané,
městský obvod ukon-
čil v  uplynulých 
dnech práce na opra-
vách bytového fondu 
i  v  dalších budovách 
a  nemovitostech svě-
řených mu do správy.

Bytové domy
Byla dokončena oprava tří volných bytů 
0+1 v  domě Dědičná 1083/10, Slezská Ost-
rava a bytu č. 1 v domě Plechanovova 475/6, 
Ostrava - Hrušov. Vyměněny byly veškeré 
rozvody, dveře, opraveny jsou omítky, soc. 
zařízení a kuchyně.
Provedeny byly injektáže základového zdi-
va v  bytových domech Zapletalova 1097/8, 
259/10 a  Sionkova 1508/7, Slezská Ostrava, 
jako ochrana proti vzlínající zemní vlhkosti.

Dokončili jsme výměnu oken v  bytovém 
domě na ul. 8. března. Namontována byla 
okna plastová.
Kvůli zatápění sklepních prostor byla pro-
vedena oprava kanalizační přípojky byto-
vého domu Plechanovova 115/12, Ostrava 
- Hrušov. 

Radnice, hasiči, hřbitov
Oprav se dočkala i  budova slezskoostrav-
ské radnice. Rekonstruovány byly vstupní 
dveře, vyměněno zábradlí a  rekonstruová-
na byla imitace mramorového obložení na 
bočních stěnách /tzv. stucco lustro/.
V  hasičské zbrojnici v  Muglinově byla pro-
vedena výměna plynových kotlů a instalace 
termoregulačních ventilů. 
Zahájili jsme rovněž opravy sociálních za-
řízení pro veřejnost na ústředním hřbitově 
na Těšínské ulici.

Elektromobil a traktor
Městský obvod dále zajistil po-
řízení automobilu Volkswagen 
e-up na elektrický pohon v rám-
ci projektu „Ostravou na alter-
nativní pohon“, s  finanční spo-
luúčastí SMO. Zakoupen byl 
traktor Rider 316Ts AWD včet-
ně žacího zařízení Combi pro 
potřeby odboru TSKZaH, děl-
níků čištění města. 

Rudolf Ficek
místostarosta městského obvodu
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Nebezpečná Bohumínská ulice. Zavedeme úsekové měření
Vážení občané,
v  uplynulých dnech 
došlo na Bohumínské 
ulici v  oblasti sídliště 
Kamenec opět k  váž-
ným dopravním neho-
dám. Při té nejhorší byl 
těžce zraněn autem na 
přechodu pro chodce 
desetiletý chlapec.

Bezohlední řidiči stále projíždějí sídlištěm ne-
povolenou rychlostí. O pomoc jsme opětovně 
požádali Policii ČR i Městskou policii Ostra-
va. U přechodu lze již v hodinách, kdy chodí 
děti do školy a ze školy, vidět strážníky, kteří 
zastavují dopravu. V rámci regenerace sídli-
ště Kamenec bude stávající přechod, kde ři-
diči běžně projíždějí, aniž by dali chodcům 
přednost, přebudován na přechod řízený 
světelnou signalizací.
Na mnoha místech Slezské Ostravy včetně 
Bohumínské se nám na přelomu loňského 
a letošního roku podařilo umístit radary mě-
ření rychlosti. Ukazuje se ale, že tyto radary 
platí pouze na disciplinované řidiče. Už při je-
jich instalaci jsme konstatovali, že pokud tyto 

radary nezaberou, přistou-
píme k tvrdším opatřením.
Od loňského roku projíž-
dí silnicí mnohem častěji 
neoznačená vozidla Po-
licie ČR, která kontrolují 
rychlost a  neukázněné 
řidiče staví a na místě po-
kutují. Namátkově jsou 
na různá místa umísťová-
ny mobilní radary, stále 
to ale nestačí. Proto jsme 
zahájili kroky k  zavedení 
úsekového měření na Bo-
humínské ulici. Měřit se 
bude zatím od Mostu Mi-
loše Sýkory až po ulici Dě-
dičnou, respektive Domov 
pro seniory Kamenec. Kdo 
překročí povolenou rychlost, bude pokutován. 
Uvažuje se také o zpomalovacích semaforech 
v  ostatních, méně frekventovaných částech 
Bohumínské.
I když v budoucnu počítáme se zahloubením 
Bohumínské ulice a  výrazným zklidněním 
dopravní situace, zkušenosti z  jiných měst 

ukazují, že investice do úsekového měření 
se vrací v  řádu několika málo měsíců. Ov-
šem v tomto případě nejde tak o peníze, jako 
o bezpečnost. O umístění radarů již jednáme 
s dodavateli.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka městského obvodu

Změny v trolejbuse 105
Vážení občané,
ráda bych vás informovala, že Dopravní pod-
nik Ostrava zvažuje změny v provozování tro-
lejbusové linky 105, která projíždí městským 
obvodem Slezská Ostrava. Do trolejbusu by 
se mělo dát nastupovat jen předními dveřmi. 
Děje se tak kvůli neukázněným cestujícím, 
kteří nerespektují přepravní podmínky DPO. 
Řidiči tak získají kontrolu, zda cestující ne-
znečišťují trolejbusy zejména jídlem nebo ná-
poji, jak se to nyní poměrně často děje. Podle 
přepravního řádu mají cestující zakázáno ve 
vozidlech konzumovat potraviny, poživatiny 
a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostat-
ních cestujících.
Za vedení městského obvodu Slezská Ostrava 
musím konstatovat, že vítám každou změnu, 
která povede k většímu komfortu cestujících 
v  městské hromadné dopravě, a  považuji ta-
kové řešení za správné. Občané Slezské Ostra-
vy si na neukázněné pasažéry v MHD stěžují 
a  jistě jde o  problém, který by se měl rychle 
řešit.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka městského obvodu

VÁŽNÁ DOPRAVNÍ NEHODA. Na přechodu byl sražen autem malý chlapec.

Výměna oken na ulici 8. března 14 a 16
Rekonstruované stucco lustro a nové zábradlí u vstupního 
schodiště na radnici
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Zprávičky ze škol

Na jízdárně Mušketýr Miss a Missák školní družiny

Zábava pro 150 dětí
Krásný den

Děti z mateřské školy Jaklovecké oslavi-
ly Mezinárodní den dětí po svém. V pátek 
1. 6. si všechny děti společně vyjely na návštěvu k jedné ze svých ka-
marádek, Anežce, a strávily den ve velice příjemném prostředí spor-
tovního klubu Mušketýr, který se nachází v Trojickém údolí na okraji 
Ostravy. Anežčina maminka, paní Hovjacká, si pro děti připravila 
komentovanou prohlídku celého areálu. Děti mohly vidět naživo 
různá zvířátka ze statku a některé si mohly dokonce pohladit. Po pro-
hlídce měly všechny děti možnost se projet na koníkovi. Celá akce se 
velmi vydařila, a to nejen díky skvělému slunečnému počasí, ale hlav-
ně díky paní Hovjacké, která si na nás udělala čas a celou návštěvu 
nám umožnila. Děkujeme.

Kolektiv MŠ Jaklovecká

Každoroční soutěž krásy, charismatu a ta-
lentu dětí z prvního stupně se konala v ZŠ 
Chrustova.
Vrcholem tohoto zábavného odpoledne je vyhlášení vítězek a vítězů. 
Putovní korunku Miss školní družiny si nakonec odnesla Karolína 
Hartmannová z 1. A, která hrála na elektronické klávesy. Jak sama 
prozradila, písničky se učí sama jen podle sluchu. Karolínka byla také 
oceněna jako Miss sympatie. První Vicemiss byla Zuzana Zachodilo-
vá z 2. B a ocenění druhé Vicemiss získala Anička Kolúchová z 1. A.
Mezi chlapci zvítězil a titul Missák s putovním motýlkem vyhrál Ši-
mon Janák z 2. A, který hrál na kytaru. Velkou inspirací mu prý byl 
účastník loňského kola Daniel Palovský z 5. A. Šimon, stejně jako Ka-
rolínka, získal kromě celkového vítězství také ocenění Missák sym-
patie. Na druhém místě se umístil Patrik Georgiev z 2. B a jako třetí 
skončil Šimon Bernat z 1. A.
Na závěr musíme poděkovat učitelům a žákům, kteří zasedli do poro-
ty. S očekáváním nových talentů se již těšíme na příští ročník.

Bc. Petra Videnková, ZŠ Chrustova

Ve čtvrtek 31. května proběhl v areálu ZŠ 
Bohumínská Dětský den. Toto zábavné 
odpoledne bylo přichystáno pro žáky 1. stupně ZŠ Bohumínská ve 
spolupráci se SRPŠ (Spolek rodičů a příznivců školy) a strávilo ho zde 
asi 150 dětí. V prostorách školní zahrady, na nádvoří i na školním 
hřišti děti soutěžily, tvořily, závodily, rozvíjely své dovednosti, ale 
hlavně se bavily a užívaly si krásného počasí. Po absolvování všech 
16 disciplín si děti vyzvedly medaili a balíček se sladkou odměnou, 
který byl sponzorován SRPŠ. Na akci také prezentoval svoji celoroční 
práci školní parlament. Děti si mimo soutěž mohly zahrát také korf-
bal. Těší nás, že se v průběhu odpoledne k dětem připojili i rodiče, 
podpořili je v plnění úkolů a na závěr se společně sešli u táboráku, 
popovídali si i opekli připravený špekáček. Doufáme, že i díky SRPŠ 
budeme v této milé akci nadále pokračovat.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

V  sobotu 26. května se na Slezskoostrav-
ském hradě, stejně jako každoročně, konala 
velká slavnost pod názvem Den Slezské.
Opět tento krásný den zahájily svými tanečními vystoupeními děti 
slezskoostravských základních a mateřských škol. Nechyběli ani naši 
„malí Zámostníčci“, kteří za úžasného aplausu diváků a rodičů za-
tančili v rytmu Pomády. Chlapci ve svých džínových bundách s brý-
lemi na očích zvedli veškeré publikum z laviček a děvčátka v puntí-
kovaných sukních všem ukázala, jak to umí parádně roztančit. Za 
toto skvělé taneční vystoupení bylo všech 22 tanečníků odměněno 
obrovským potleskem a mnoha dárečky. Po úspěšném vystoupení si 
všichni užívali spoustu zábavy a atrakcí na této skvělé slavnosti.

Za MŠ Zámostní Petra Fanfrlová

POMÁDA. Malí tanečníci nadchli početné publikum. Foto/ archiv

POPULÁRNÍ SOUTĚŽ. Zábavné odpoledne v ZŠ Chrustova. Foto/ archiv
U KONÍ. Děti se vypravily za dobrodružstvím do Trojického údolí. Foto/ archiv

MŠ Jaklovecká ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská
MŠ Zámostní

DĚTSKÝ DEN. Žáci tvořili, závodili a rozvíjeli své dovednosti. Foto/ archiv



(pokračování rozhovoru ze str. 1)

U  hasičů jste téměř čtyřicet let, předpoklá-
dám, že používaná technika se za ty roky mu-
sela velmi proměnit.
Změnila se zásadním způsobem. Když jsem 
k  hasičům nastupoval, podmínky byly ne-
srovnatelné. Neměli jsme přístup k  moderní 
technice, která už tehdy byla běžná na Západě. 
Neměli jsme adekvátní ochranné prostředky, 
oblečení… Situace se začala pozvolna měnit 
po revoluci. Zlomovým momentem se staly 
povodně v roce 1997, kdy se úhel vnímání ha-
sičů v Ostravě změnil vzhledem k tomu, co se 
během povodní událo a kolik práce se udělalo. 
Dalšími zlomy se staly 11. září a možná ohro-
žení ve vztahu k  terorismu, stejně jako další 
povodně, které od té doby Ostravu postihly. 
K lepšímu se změnily sociální podmínky hasi-
čů, zlepšily se také podmínky k práci z hlediska 
vybavení.
Máte za sebou řadu zahraničních misí. A to 
včetně Japonska, Jordánska, Namibie nebo 
Tádžikistánu. Lze tyto země nějak, z hledis-
ka vašeho oboru, vůbec srovnávat s  Českou 
republikou?
Jde o různé protipóly. Například Japonci obec-
ně věnují velké úsilí výchově a vzdělávání v ob-
lasti ochrany obyvatelstva v přípravě na mimo-
řádné události. Jde o  jednu z  nejvyspělejších 
ekonomik a  Japonci si hodně dokáží pomocí 
sami. Ovšem takový Tádžikistán, to jsou abso-
lutně jiné podmínky. Je to chudá země, kde se 
plat hasiče pohybuje mezi 60 a 80 dolary měsíč-
ně. Tomu odpovídá i jejich technika. Vždycky 
je dobré tyto rozdíly vidět a  vyhodnotit si je. 
Češi by si určitě měli vážit toho, že žijí v  ob-
dobí prosperity a také, že je náš stát v bezpečí. 
K tomu přispívá samozřejmě mnoho faktorů.

Před několika týdny jste se v Koblově zúčast-
nil slavnostního předávání hasičského vozu 
Tatra místní jednotce dobrovolných hasičů. 
Mimo jiné jste zmínil, že Slezská Ostrava má 
ze všech městských obvodů nejvíce jednotek 
dobrovolných hasičů. Jak jejich práci hodno-
títe?
Že je městský obvod Slezská Ostrava zřizova-
telem hned pěti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů, to je situace v rámci Ostravy zcela vý-
jimečná. Teoreticky by mohla stačit jedna jed-
notka, ale jejich počet je dán historicky. Při 
bližším pohledu je nutno konstatovat, že situa-
ce v Antošovicích, Kunčičkách a Heřmanicích 
je dlouhodobě stabilizovaná. Jde o  jednotky 
tzv. třetí kategorie. Zatímco u jednotek v Kob-
lově a v Muglinově situace byla, nebo de facto 
ještě je, hodně špatná. V Koblově minulá vedení 
obvodu uvažovala dokonce o rušení jednotky. 
Byli jsme vyzýváni, abychom se stali iniciáto-
ry zrušení. Toho jsem nebyl a nejsem přízniv-
cem. Naopak. V roce 1997 se ukázalo, že počet 
jednotek sboru dobrovolných hasičů v Ostravě 
je užitečný a potřebný. Jsem nesmírně rád, že 
vedení slezskoostravské radnice si v tomto vo-
lebním období vzalo za cíl pozdvihnout obě 
jednotky. Pokud jde o  Koblov, řekl bych, že 
záležitost je dokončena. Obvod zrekonstruoval 
zbrojnici, my jsme dodali techniku. Trochu slo-
žitější situace panuje v Muglinově, kde je stará 
hasičárna v  nevyhovujícím stavu, obdobné je 
to i s technikou. Jde zase o zanedbání z minu-
lých let. Přitom místní jednotka je velice aktiv-
ní, a  také velmi progresivní ve vztahu k práci 
s mládeží. Takže jsem rád, že slezskoostravská 
radnice našla odvahu k  rozhodnutí postavit 
novou hasičskou zbrojnici, která má stát na kři-
žovatce ulic Hladnovská a Bohumínská. Nová 
budova bude mít další význam i do budoucna 

i mimo jiné  díky zá-
měru zahloubit část 
komunikace na Bo-
humínské ulici, což je 
výhodné i  z  hlediska 
postavení nové bu-
dovy jednotky SDH. 
V  tomto volebním 
období se udělal ve 
Slezské opravdu velký 
kus práce a  troufám 
si říct, že poté, co se 
zbrojnice v  Muglino-
vě dostaví, se všech 
pět jednotek dostane 
na stejnou úroveň. 
Jsem přesvědčen, že 
stavba zbrojnice za-

čne co nejdříve. Novou techniku pro Muglinov 
už máme připravenou.
Jaký je vlastně vztah mezi profesionálními 
a dobrovolnými hasiči?
Práce dobrovolných hasičů je pro nás velmi 
důležitá. A to zejména u dlouhodobých mimo-
řádných událostí, kdy je třeba nasazení velké-
ho množství sil a  prostředků. Velmi důležitá 
je také práce dobrovolných hasičů s  mládeží. 
Pokud mají dobrovolní hasiči moderní techni-
ku i odpovídající zázemí, jde o atributy, které 
dokáží přilákat děti a mládež. Jde o záslužnou 
činnost, která by si bezesporu zasloužila větší-
ho celospolečenského uznání.
Chci se zeptat také na vaše soukromí, co dělá 
ředitel hasičů, když zrovna nepracuje?
Snažím se udržovat v kondici. Jezdím na kole, 
často také z  domu ze Slezské do Zábřehu do 
práce. Na kole mi cesta kolem řeky Odry trvá 
nějakých 30 minut, autem tak 20. Takže nejde 
o  nějaký dramatický rozdíl. Musím říct, že 
stále jsou v  Ostravě pro cyklisty některé kri-
tické přejezdy, zejména v Přívoze by si stezky 
zasloužily lepší napojení. Kromě cyklistiky se 
snažím také plavat, v  zimě jezdím na lyže…
Musím v této souvislosti poděkovat své rodině 
a zejména manželce Ivetě, neboť bez její podpo-
ry a tolerance bych obtížně mohl zvládat práci, 
kterou dělám…
V  loňském roce, při příležitosti státního 
svátku 28. října, jste byl na Pražském hradě 
jmenován do hodnosti brigádního generála. 
Předpokládám, že v  profesním životě je to 
pro vás zatím ta nejvyšší meta.
Ocenění je nejenom osobní, ale i celého sboru. 
Na jedné straně jde o  záležitost prestižní, na 
druhé straně také zavazující. Jako sbor se sna-
žíme, abychom patřili k těm nejlepším. Ať už se 
to týká České republiky nebo Evropy. A co je 
nejdůležitější, aby občané vnímali hasiče jako 
službu, která jim dokáže pomoci v mimořád-
ných situacích. V  kraji máme zhruba 22 tisíc 
zásahů ročně, z  toho přibližně 40 procent na 
území města Ostravy. Neustále se snažíme o to, 
aby občané s námi byli spokojeni.

/red/
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brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
 ve Slezské Ostravě žije bezmála 20 let

 hasičem je od roku 1980

 od roku 2016 ředitelem Hasičského 
záchranného sboru MSK

 28. října 2017 jmenován brigádním generálem

 jezdí na kole, plave, lyžuje

Slezskoostravský uličník, část 11
Slezskoostravské noviny přinášejí jedenáctou 
část seznamu názvosloví ulic a náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Lachova (Heřmanice, r. 1963) - Vilém Lach (1902–
1943), horník z Heřmanic, člen KSČ. Zatčen nacisty 
za rozšiřování ilegálního tisku, umučen v koncent-
račním táboře v Osvětimi.
Lámař (Koblov, r. 1978) - Podle pomístního názvu. 
Ulice vede k bývalému lomu, kde se těžila hlína.

Lanová (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle zaniklé uhelné 
lanové dráhy vedoucí ve směru ulice. Dráha spo-
jovala koksovnu Karolinu, jámu Terezii a  důl Idu 
v Hrušově.
Lassallova (Hrušov, r. 1945) - Ferdinand Lassalle 
(1825–1864), německo-židovský právník a socialis-
tický politik, roku 1863 založil v Lipsku Všeobecný 
německý dělnický spolek.
Lepařova (Muglinov, r. 1945) - Jan Lepař (1827–
1902), český pedagog, spisovatel, organizátor kul-
turního života, slezský buditel.

Lešetínská (Kunčice, r. 1945) - Podle názvu básně 
Svatopluka Čecha Lešetínský kovář.
Lihovarská (Sl. Ostrava, Kunčičky, r. 1945) - Ulice 
vede kolem bývalého lihovaru v Radvanicích, který 
založil v roce 1863 Leopold Neumann.
Lichá (Sl. Ostrava, r. 1974) - Podle polohy ulice vza-
du za ulicí Na Jánské.
Listopadová (Kunčičky, r. 1945) - Podle tehdy vý-
znamného měsíce, připomínky říjnové revoluce 
v Rusku 7. listopadu 1917 (resp. 25. října, podle rus-
kého Juliánského kalendáře).

V KOBLOVĚ. Vladimír Vlček spolu s vedením městského obvodu Slezská Ostrava během 
předávání hasičského vozu koblovským dobrovolným hasičům 17. dubna 2018. Foto/ JK



Den dětí v Muglinově
Dne 2. června po-
řádal SDH Muglinov 
Mezinárodní den dětí, 
kde byla prezentová-
na ukázka záchrany 
zraněné osoby z  na-
bouraného automo-
bilu. Kynologové ze 
Slezské Ostravy zde 

přišli ukázat výcvik sportovní kynologie 
a canis terapie.
Ukázky se zúčastnili členové Základní kyno-
logické organizace z Muglinova a Kunčic spo-
lečně s Jaroslavem Novotným, který v dřívější 
době působil v  Muglinově. Dnes se zabývá 
canis terapií a  jezdí i  do sousedního Němec-
ka. Přítomna byla se svou velkou kníračkou 
i  dvojnásobná účastnice mistrovství světa 
Veronika Staniová. Na cvičišti v  Kunčicích 
se každoročně koná Kunčičák - závod spor-
tovní kynologie a letos zde bylo i mistrovství 
stopařů. Cvičiště ZKO Muglinov v  současné 
době prochází úpravami a místo MDD bude 
pořádat koncem prázdnin nebo začátkem 
školního roku opět každoroční závod pro děti. 
Je skvělé, že se kynologové Slezské Ostravy 
dovedou domluvit a předvést své dovednosti 
lidem. Všichni zúčastnění kynologové jsou 
schopni a ochotni ukázat výcvik psů sportov-

ní kynologie na jakýchkoliv akcích pořáda-
ných v městském obvodě Slezská Ostrava.
Zdeněk Gvuzď, starosta dobrovolných hasi-
čů v  Ostravě - Muglinově, poděkoval všem 
kynologům za to, že si našli ve svém nabitém 
programu čas a přišli ukázat své dovednosti. 

Dále poděkoval všem dětem i rodičům, kteří 
na dětský den přišli. Ubezpečil je, že příští rok 
budou hasiči pořádat další akci pro děti a zno-
vu návštěvníkům připraví různé zajímavosti.

Petr Svačinka
radní městského obvodu

Setkání rodáků 
a přátel Hrušova
Dne 26. května se uskutečnilo 11. setká-

ní rodáků a přátel Hrušova v restauraci 

prostor v Muglinově, a to za přítomnosti 

starostky městského obvodu Slezská 

Ostrava MVDr. Barbory Jelonkové a 

místostarostů Maria Lyčky a  Rudolfa 

Ficka.

Letos na sraz dorazilo 250 rodáků. Rádi by-
chom se omluvili všem, kteří se setkání ne-
mohli zúčastnit, ale kapacita sálu větší počet 
účastníků neumožňovala.
Přijeli rodáci z celé republiky, ale i ze Sloven-
ska a  Německa. Sešli se spolužáci, sousedé 
i přátelé, kteří se mnohdy mnoho let neviděli. 
Věkový rozptyl byl veliký, a to od 90 do 50 let. 
Všichni vzpomínali na život prožitý v Hrušo-
vě.
Tímto bychom rádi poděkovali vedení měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, především 
paní starostce MVDr. Barboře Jelonkové.
Akce se uskutečnila za podpory statutárního 
města Ostrava a  městského obvodu Slezská 
Ostrava.

Za přípravný výbor
Zdeňka Dudková

Krajské kolo hry Plamen
Ve dnech 8. - 9. června proběhlo v Českém Těšíně Krajské kolo hry Plamen, ve 
které soutěží sbory mladých dobrovolných hasičů. Hasiči z Muglinova se umístili 
na krásném druhém místě.
Na programu byly disciplíny štafeta CTIF, 
štafeta 4x60m, požární útok CTIF, štafeta po-
žárních dvojic a královská disciplína požární 
útok s vodou.
Družstvo ve složení: Nikola Frischová, Tereza 
Lyčková, Rebeka Lyčková, Adéla Bezručová, 
Vendula Vircová, Michaela Burdová, Jan Goj, 
Lukáš Lettovský, Vojtěch Gavlas a  Radim Ji-
ránek bojovali statečně až do poslední sekun-
dy posledního pokusu. I v tom velkém vedru 
bylo znát, že chtějí vyhrát. Za to nejen jim, ale 

i  SDH Heřmanicím (Vendula Vircová a  Mi-
chaela Burdová) a  SDH Svinov (Radim Jirá-
nek) chceme velice poděkovat - dětem za pro-
vedený výkon a sborům, že nám děti zapůjčily 
i přesto, že jim budou chybět na jiné soutěži.
První místo obsadili mladí hasiči z Michálko-
vic.

Zdeněk Gvuzď
starosta dobrovolných hasičů

v Ostravě - Muglinově
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UKÁZKA VÝCVIKU. Hasiči připravili pro děti pestrý program. Foto/ Petr Svačinka

STŘÍBRNÍ. Úspěch mladých hasičů z Muglinova v Českém Těšíně.



Zatímco obchodní dům ASO byl k občanům Slezské Ostravy nejblíže, jeho konkurent Brouk a Babka byl v obraze města situován pro tytéž občany 
nejdále. Ve své době byl však stejně oblíbený a hojně navštěvovaný jako ASO a jeho reklamní slogan, který se dobře pamatoval: „Ví to otec, ví to 
matka, kde je fi rma Brouk a Babka,“ pronikl i k nejposlednějším občanům slezskoostravských kolonií. Bohužel, ani tento, kdysi věhlasný obchodní 
dům, už dnes neslouží svému původnímu účelu a v současnosti je v něm Knižní centrum.

1. Badatelé, kteří se zabývají starými podnikatelskými rody /Jan A. Novák/, s ob-
libou, snad i pro pobavení čtenářů, uvádějí ve svých studiích úsměvnou historku 
o vzniku spojení obou jmen. Podle ní název fi rmy vznikl náhodou v době, kdy Josef 
Babka a Jaroslav Brouk spolu studovali na obchodní akademii. Některým profe-
sorům totiž vadilo, že vyvolávání podle abecedního pořádku nezní dobře, a tak ho 
upravili na zvukomalebnější Brouk a Babka.  Po studiích se osudové setkání pro-
tagonistů naplnilo po krátké době jejich málo úspěšného podnikání, když dospěli 
k názoru, že „ve dvou se to lépe táhne“, spojili se a v roce 1908 založili společnou, 
později slavnou fi rmu. Po odchodu Josefa Babky z  fi rmy /1910/, se stal Jaroslav 

Brouk hlavním stratégem fi remního podnikání a obchodní fi lozofi i začal rozvíjet na jednoduchých zásadách „být v každém okamžiku rentabilní 
a nenakládat si více, než je fi rma v dané chvíli schopna utáhnout“. Vzhledem ke svým fi nančně limitovaným možnostem vsadil na jistotu a v sorti-
mentu koloniálního zboží začal upřednostňovat prodej kávy a čaje – komodit, které se nekazí a byly dobře prodejné. Strategie byla úspěšná a od roku 
1910 začala fi rma rozšiřovat síť svých provozoven, ve kterých kromě mnoha druhů zboží začala preferovat prodej textilu. Toto záhlaví nabídkového 
katalogu pochází z období, kdy fi rma už měla více než tři desítky stálých zaměstnanců a Jaroslav Brouk v Praze, na tehdejší Belerediho třídě, koupil 
nemovitost, kde stávala budova hostince U Bílé labutě. Tu nechal zbořit a na jejím místě vystavěl moderní obchodní dům.
2. V období první republiky byla fi rma Brouk a Babka jednou z nejlépe prosperujících a do portfolia svého vlivu 
začala zahrnovat i obchodní domy v Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Bratislavě a také v Moravské Ostravě. 
Ovšem skutečným klenotem mezi obchodními domy se stala stavba, která nezaostávala za světovým standar-
dem, pražská Bílá labuť. Tento funkcionalistický obchodní palác ze skla a betonu šokoval Pražany svou vyba-
veností a celou řadou u nás nevídaných novinek – pokladní potrubní poštou, pojízdnými eskalátory, dětskými 
koutky a  individuálními zákaznickými poradnami. Nepřehlédnutelným fi remním symbolem v panoramatu 
Prahy se stala legendární, osm metrů vysoká neonová labuť. Na reprodukované obálce fi remního katalogu jsou 
stylizované kresby obchodních domů fi rmy Brouk a Babka v Českých Budějovicích, Praze a Moravské Ostravě. 
Nabídkový katalog obsahující bohatý sortiment je v tomto případě zaměřen na prodej obrazů a reprodukcí 
uměleckých děl. Tento exponát pochází ze zrušeného obchodu pozlacovače a rámaře Františka Jičínského ze 
Slezské Ostravy – Zámostí.

3. Pojem obchodní dům Brouk a Babka 
je pravděpodobně pro současnou mladší 
generaci mlhavý nebo zcela neznámý. 
Původní název se totiž přestal užívat po roce 1948, kdy obchodní dům pře-
šel v rámci znárodňovacích dekretů do působnosti národního podniku Oděvy 
Olomouc. Starší generace Ostravanů si tuto bývalou věhlasnou fi rmu dokáže 
vybavit pod názvem Ostravanka. Je s podivem, že stavba tohoto obchodního 
domu, téměř v nezměněné podobě, dosud stojí na náměstí vedle Divadla An-
tonína Dvořáka. Odborníci na architekturu oceňují autora projektu Karla Ko-
tase, že dokázal citlivě přizpůsobit hmotu pětiposchoďové stavby s ohledem na 
sousední městské divadlo. Ovšem mladý architekt se musel zabývat i jinými, 
důležitějšími technickými problémy. Rozlehlá stavba měla být totiž realizová-
na na tehdejším Denisově náměstí v lokalitě s výskytem silného proudu spodní 
vody, a tak prostor, ve kterém kdysi protékal mlýnský náhon, musel být zpev-

něn masivními betonovými základy. Řešit se musely i malicherné sousedské spory, které vyústily v protesty proti velikosti a hmotnosti stavby, která 
dle jejich názoru „bude ubírat světlo okolním domům“. Vše musel řešit městský stavební úřad, který ke konzultaci přizval přední české architekty, 
ti se však jednoznačně postavili na stranu Kotasova projektu. Tato černobílá pohlednice Mor. Ostrava Wagnerovo náměstí /Mähr.Ostrau Wagner 
Platz/ zachycující tehdejší zástavbu s obchodním domem B&B, prošla poštou v roce 1942. Současnou mladší generaci jistě zaujme, že v těchto letech 
mělo městské divadlo ještě původní podobu z let 1906 – 1907 dle projektu 
vídeňského architekta Alexandra Grafa. Divadlo bylo jedno z nejstarších 
kulturních zařízení v Ostravě a do dnešní, často kritizované podoby, bylo 
přestavěné v letech 1955 – 1956 dle návrhu Ing. arch. Tymicha.
4. Po vyřešení problémů trvala stavba obchodního domu B&B jen neuvě-
řitelných pět měsíců a kolaudace se konala v prosinci roku 1928. Budova 
je originálně pojata a  obsahuje zajímavé stavební dispozice /zastřešená 
dvorana/ ve funkcionalistickém stylu. Fotografi cký záběr do prodejního 
interiéru nám umožňuje představu prodeje v  oddělení obuvi. Snaživí 
prodavači byli ochotni, s nezbytným úsměvem, vyhovět jakémukoliv přá-
ní zákazníka a jen málokterý kupující dokázal odolat bohatému výběru 
zboží. Kromě této formy individuálního prodeje bylo možno využít i zave-
dené „novinky“ samoobslužného výběru zboží přímo z regálů nebo služeb 
zásilkového prodeje. Připomeňme, že funkcionalistický palác fi rmy Brouk 
a Babka byl v roce 1990 prohlášen za národní kulturní památku.
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Nezapomenutelná Ostrava. Obchodní dům Brouk a Babka

Dle dobových textových pramenů, vlastních poznámek, dokumentů a fotografi í připravil Česlav Piętoň

Historie



Výstava slovenského výtvarníka 
Milan Krajčo. Zrádné lásky

Ve Slezskoostravské ga-
lerii je v  těchto týdnech 
možno zhlédnout práce 

slovenského akademického malíře Milana 
Krajča. Autor v tak velkém rozsahu vysta-
vuje v Ostravě vůbec poprvé.
„Má výstava obsahuje tři témata - poctu horní-
kům, poctu matce a  otci a  poctu lásce. Té je vě-

nována největší část výstavy, která 
zahrnuje sochy, obrazy i  koláže. In-
spirovaly mne básně francouzského 
básníka Jacquese Préverta. Tedy žena, 
láska, láska a  zase láska,“ popisoval 
s  úsměvem během vernisáže výstavy 
31. května výtvarník Krajčo svá díla. 
Návštěvníci výstavy nazvané Zrádné 
lásky také mohou zhlédnout na vel-
koplošné obrazovce film z Krajčových 
kreseb. Téma se nijak neliší, jmenuje se 
Óda na lásku.
Během vernisáže rovněž Milan Kraj-
čo zapálil svíčku v soše nazvané Pocta horníkům, 
v  originále Pocta baníkom. „Sochou jsem chtěl 
uctít město Ostravu. Navíc můj otec i  děda byli 
havíři,“ uvedl.
Milan Krajčo se narodil v roce 1956 v „hornické“ 
Handlové, v letech 1975 - 1981 studoval na Vyso-
ké škole výtvarných umění v Bratislavě na odděle-
ní krajinářské a figurální malby. Vystavuje od po-
loviny 80. let, absolvoval množství samostatných 

i kolektivních výstav. S ostravskou premiérou byl 
Milan Krajčo spokojen: „Slezskoostravská galerie 
má krásné prostory. Jsem unesen, vše je krásně 
zrenovované,“ uvedl na adresu výstavních prostor.
Výstava Milana Krajča Zrádné lásky potrvá do 
27. července 2018.
Projekt je realizován s finanční podporou statu-
tárního města Ostrava.

/red/

Slezskoostravský Rock Fest naplnil 
Slezskoostravský hrad
Zatím nejúspěšnější ročník. Tak hodnotí pořadatelé ze spolku Kultura 
pro Slezskou Ostravu letošní rockový festival Slezskoostravský Rock 
Fest, který se konal 2. června v  areálu Slezskoostravského hradu 
a také v okolí nedaleké loděnice.

„Do hradu přišlo dva a půl tisíce diváků, další diváci se bavili u loděnice, kde byl 
vstup zdarma. Máme velmi pozitivní ohlasy, pokládáme letošní 11. ročník za vů-
bec nejúspěšnější,“ konstatuje spokojeně organizátor festivalu a slezskoostravský 
zastupitel Ing. Marcel Pažický.
Hlavními hvězdami se letos staly české rockové stálice – Arakain, Traktor, Debust-
rol, „domácí“ Limetal nebo punkoví veteráni Plexis. V neplacené zóně u loděnice 
probíhalo finále soutěže mladých kapel Líheň 2018, na programu byl koncert dív-
čího bandu Kapriola a dalších. Celkem se na třech pódiích, dvou na hradě a jed-
nom u loděnice, vystřídalo sedmnáct kapel.

Organizátoři koncipují Rock Fest jako festival pro celou rodinu. Návštěvníci tak 
pluli ve vypůjčených lodičkách po Ostravici a  Lučině, ti odvážnější si dokonce 
mohli, poprvé v historii festivalu, zaplatit let helikoptérou nad Ostravou. Děti ská-
kaly na nafukovacích atrakcích. I když před festivalem předpovědi počasí nebyly 
nikterak příznivé, meteorologům jejich prognózy naštěstí nevyšly a déšť s bouřemi 
se Slezské Ostravě vyhnuly.

„Už v těchto dnech začínáme připravovat další, tentokrát dvanáctý ročník,“ uvádí 
Marcel Pažický. Festival dlouhodobě podporují městský obvod Slezská Ostrava, 
město Ostrava i Moravskoslezský kraj.

/red/

Janáčkův rok v Ostravě
Společný projekt ostravské hudební scény

Ostravským kulturním prostorem 
v  letošním roce rezonuje projekt 
JANÁČEK OSTRAVA 2018, které-
mu se podařilo zaštítit koncertní akce 
i  doprovodné programy souvisejí-

cí s životem a dílem světově proslulého hudebního 
skladatele Leoše Janáčka, skladatele který je svým 
původem neodmyslitelně spjat s ostravským regio-
nem a svou tvorbou s československou státností.
Ostravské hudební instituce spo-
lečně vytvořily celoroční plejádu 
nejrůznějších koncertů a akcí osla-
vujících našeho krajana a  světové-
ho skladatele. Janáčkova filharmo-
nie Ostrava, Janáčkova konzervatoř 
v  Ostravě, Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka, Ostravská 
univerzita, Národní divadlo mo-
ravskoslezské a  Svatováclavský 
hudební festival zařazují do svého 
programu Janáčkovo dílo ještě více, 
než bývá obvyklé.
V  pomyslné polovině projektu 12. srpna 2018, v  den výročí 
Janáčkova úmrtí, proběhne mimořádná slavnostní vyjížďka 
z  Hukvald do Ostravy, nazvaná Životní pouť Leoše Janáčka 
aneb od lišky k  Lišce. Druhým vyvrcholením je zářijový Sva-
továclavský hudební festival, po němž Národní divadlo morav-
skoslezské představí premiéru Janáčkovy opery Osud a stane se 
tak teprve druhým divadlem na světě, které zrealizuje všechny 
opery hukvaldského rodáka.
Posledním a  hlavním vyvrcholením projektu bude čtyřdenní 
Hudební maraton Leoše Janáčka, mimořádný festival k oslavě 
československé státnosti, realizovaný ve dnech 25. – 28. října 
2018. Během něj budete moci na 15 koncertech slyšet zhruba 
40 Janáčkových skladeb v podání mnoha špičkových interpretů.
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Kultura

AUTOR. Milan Krajčo ve Slezskoostravské galerii.

POCTA BANÍKOM. Socha uctívající Ostravu a horníky. Foto/ JK

ROCK! Frontman kapely Traktor Martin Kapek a tisíce nadšených rockerů. Foto/ Jan Král

90. výročí úmrtí Leoše Janáčka
100. výročí prvního uvedení Janáčkovy opery ve Vídni
100. výročí založení ČSR
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ISSANET CUP 2018
(pokračování ze str. 1)
Ocenění pro všechny
Organizátoři slibují, že ocenění bu-
dou nejenom vítězové všech kate-
gorií, ale i všichni účastníci závodu. 
Součástí akce je doprovodný pro-
gram s aktivními ukázkami hasič-
ské a zdravotní techniky.
Jelikož o akci je každoročně velký 
zájem a maximální počet závodní-
ků je 150, doporučujeme registraci 
dětí udělat co nejdříve.
Přihlášení dětí do závodu probíhá 
elektronicky na webových strán-
kách www.issanetcup.cz
Závod se pojede za každého počasí, ale věříme tomu, že bude krásně jako při všech předcházejících 
ročnících.
Přijďte si užít poslední prázdninový víkend do Heřmanic, na ISSANET CUPu vyhrává každý.

Heřmanice dětem, z.s.

VI. ročník Memoriálu Václava Činčaly se vydařil
Dne 16. června proběhl na hřišti TJ Sokol Koblov už VI. ročník tra-
dičního turnaje v kopané mladších žáků.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev, které byly rozděleny do dvou sku-
pin. Během turnaje se odehrálo 25 utkání. Počasí tentokrát sportovcům 
přálo a všichni byli spokojeni s organizací i se zabezpečením akce. Vítězi 
se nakonec stáli žáci FC Odra Petřkovice, kteří ve finále porazili na penal-
ty žáky TJ Lokomotiva Suchdol, třetí místo obsadili žáci TJ Sokol Hrabová. 
Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena brankářka družstva TJ Vítkovice 
– dívky, Anežka Zelenková.

Při závěrečném vyhodnocení ocenili organizátoři vzorné vystupování všech 
hráčů a všichni se již těší na příští ročník. Po turnaji se konal v areálu TJ 
Sokol Koblov Dětský den s mnoha atrakcemi. Děti zaujalo především před-
vedení požární techniky, prohlídka veteránského vozu s možnosti projížďky, 
ukázka cvičených psů a řada dalších soutěží a atrakcí. Program ukončila tra-
diční společná zábava rodičů s dětmi.
TJ Sokol Koblov děkuje za spolupráci všem organizátorům, všem soutěžícím, 
hostům a především učitelům z MŠ Požární, kteří připravili skvělý dvouho-
dinový program pro děti.

/red/

TJ Sokol Koblov spolupořádal Mistrovství ČR 2018 v beach korfbalu žáků
V neděli 17. června se v ostravském areálu 
TJ Ostrava na Varenské ulici konalo histo-
ricky první Mistrovství ČR v beach korfba-
lu v  žákovských kategoriích. Spolupořa-
datelem mistrovství byl TJ Sokol Koblov.
Celkem 24 korfbalových družstev soupeřilo 
o mistrovské tituly ve čtyřech věkových kate-
goriích. Nakonec se v každé kategorii radova-
lo družstvo z jiného korfbalového klubu.
Úspěchy zaznamenali především hráči Koz-
lovic, Brna, Znojma nebo Prostějova, ale ani 
koblovští hráči se na historicky prvním turna-
ji neztratili. Úspěšní byli junioři zejména v ka-
tegorii U 11, kde tři družstva reprezentující TJ 
Sokol Koblov obsadila v  šestimístné tabulce 
druhé až čtvrté místo.

„Za TJ Sokol Koblov musím poděkovat jak ře-
ditelům základních škol ve Slezské Ostravě za 

pomoc při přípravě hráčů 
na mistrovství, tak jeho or-
ganizátorům. A  samozřej-
mě nelze zapomenout ani 
na samotné hráče a  jejich 
povzbuzující rodiče, všich-
ni byli úžasní,“ uvedl po 
skončení mistrovství mís-
tostarosta Slezské Ostravy 
Ing. Roman Goryczka.
Šest koblovských hráčů, tři 
děvčata a tři chlapce, nyní 
čeká další velký turnaj, zú-
častní se Světového poháru 
v  beach korfbalu v  katego-
rii U 15 v červenci v Buda-
pešti.

/red/

MEMORIÁL. Předseda TJ Sokol Koblov Ing. Pavel Pišťák spolu s místostarostou 
Slezské Ostravy Ing. Romanem Goryczkou gratulují Anežce Zelenkové, nejlepší 
hráčce turnaje. Foto/ archiv

VÍTĚZOVÉ. Tým žáků FC Odra Petřkovice. Foto/ archiv

HISTORICKY PRVNÍ. TJ Sokol Koblov spolupořádal republikové mistrovství 
v beach korfbalu. Foto/ archiv
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Studentky Střední zdravotnické školy AGEL předčítaly 
na Den dětí v nemocnici pohádky
První červen patří již tradičně oslavám Dne 
dětí, a to napříč školami, školkami, domác-
nostmi a dokonce i zdravotnickými zaří-
zeními. Výjimkou není ani Vítkovická ne-
mocnice v Ostravě, kam v pátek 1. června 
přišly malým pacientům předčítat pohádky 
dobrovolnice z řad studentů Střední zdravot-
nické školy AGEL v Koblově. Zhruba desít-
ka dětských pacientů si poslechla příběhy o 
Sněhurce, Ošklivém káčátku nebo Mauglím 
a nechyběly ani drobné dárečky.

„Čtení je skvělou příležitostí nejen pro rozvoj 
představivosti, rozvíjení slovní zásoby a krea- 
tivity, ale také rozšiřování znalostí. Díky ne-

náročnosti je navíc ideální právě pro 
hospitalizované děti, které se musejí 
po fyzické stránce šetřit. Jako ak-
tivita k oslavě Dne dětí je tedy pro 
naše malé pacienty přímo ideální,“ 
hodnotí primář dětského oddělení 
Vítkovické nemocnice MUDr. Jan 
Boženský s tím, že pro hospitalizo-
vané děti jsou podobné aktivity ne-
smírně důležité, neboť je propojují s 
děním mimo nemocnici a pomáhají 
jim po psychické stránce.

Kolektiv SZŠ AGEL

Vítání dětí ve slezskoostravské radnici
Celkem 19 nejmenších občánků Slezské Ostravy bylo slav-
nostně přivítáno v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
v sobotu 2. června.
Jednalo se o děti, které se narodily během prvních tří měsíců le-
tošního roku. Během soboty se konaly hned dva obřady. Jménem 
městského obvodu přivítala děti Mgr. Ludmila Ohnheiserová, je-
jich rodiče se poté zapsali do kroniky Slezské Ostravy.
Příchozí byli městským obvodem obdarováni. Rodiče nejmen-
ších si odnesli knížku říkanek, bryndáček, hračku z chráněné díl-

ny nebo misku se lžičkou. Příští vítání dětí se ve slezskoostravské 
radnici odehraje v měsíci listopadu, přivítány budou děti naroze-
né mezi letošním dubnem až zářím. Rodiče, kteří mají zájem se 
obřadu zúčastnit, se musí přihlásit na matrice obvodu.
Přihláška a všechny potřebné informace jsou k dispozici na strán-
kách www.slezska.cz v rubrice Občan.

/red/

Návštěva zámku
Děti z MŠ Chrustova navštívily 4. 6. 2018 zámek v Hradci 
nad Moravicí, kde zhlédly krásy místního zámku, spatřily 
pohádku O Bajajovi a vyzkoušely i středověká řemesla.
Vstupné na tuto akci bylo hrazeno z projektu „Vzdělání základ 
života“ (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173), jehož jsme 
partnerem a Vzájemné soužití o.p.s. příjemcem, je spolufinanco-
ván EU v  rámci operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdě-
lávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Kolektiv MŠ Chrustova

ČTENÍ. Malí pacienti slyšeli příběhy o Sněhurce 
nebo Mauglím. Foto/ AGEL

NEJMENŠÍ. Tradiční obřad se ve slezskoostravské radnici odehrál 2. června. Foto/ archiv

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

1.7.-31.8. Víte, kde spí v létě čerti? Slezskoostravský hrad.
8.7. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

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

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
22.7.-8.8. Letní Shakespearovské slavnosti, Slezskoostravský hrad.
22.7. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

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

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

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
11.8. Mezinárodní den slonů, ZOO Ostrava.
12.8. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
17.8.  Folklor bez hranic, Slezskoostravský hrad.
18.8. Den bez palmového oleje, ZOO Ostrava.
18.8. Heřmanické dožínky. Na hřišti FC Heřmanice Slezská. 

Od 12. hod.
19.8. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
25.8. Den pro antilopu Derbyho, ZOO Ostrava.
26.8. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
30.8. Běh pro lemury, ZOO Ostrava.
31.8. Strašidelná noc na hradě, Slezskoostravský hrad.

Slezská žije
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Upozornění chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2018 hro-
madné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora 
Jelonková u psů starších šesti měsíců.
Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu 
v následujících termínech:
24.09. 2018 pondělí
15.00 - 15.30 Hrušov, Lassallova ulice (na zpevněné ploše před FIKO - INSTAL)
16.00 - 17.00 Koblov, hasičská zbrojnice
17.30 - 18.30 Antošovice, u obchodu
25.09. 2018 úterý
15.00 - 16.00 Hranečník, u budovy terminálu
16.30 - 17.30 Restaurace SENEKA Na Jánské
17.45 - 19.00 Heřmanice, u hasičské zbrojnice
26.09. 2018 středa
15.00 - 15.45 Kunčice, u hasičské zbrojnice
16.00 - 17.30 Kunčičky, Bořivojova ulice (u hasičské zbrojnice)
17.45 - 18.30 Kunčičky, u Svazu chovatelů
27.09. 2018 čtvrtek
15.00 - 16.00 Kamenec, pod mostem na Bazaly
16.10 - 17.00 Muglinov, u Budoucnosti
17.15 - 18.15 Liščina, u býv. svazu chovatelů
Upozornění
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.
Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 80,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena 
vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování.
Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5,- Kč.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.

Odbor financí a rozpočtu

Městský obvod Slezská Ostrava
děkuje partnerům za podporu akce

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ZA FINANČNÍ PODPORY

statutárního města Ostravy

OSTATNÍ PARTNEŘI
Ostravské komunikace, a.s.

OZO Ostrava s.r.o.

MORYS s.r.o.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

TEMAR spol. s r.o.

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.

PPS Kania s.r.o.

SATUM CZECH s.r.o.

Jan Tomický

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

TRAPER ELEKTRO s.r.o.

HYDOR s.r.o.

KRP GROUP s.r.o.

DEN SLEZSKÉ

■ Prodám stavební pozemek ve Slezské Ostravě 
na ulici Tvardkova. Pozemek má výměru 984m2. Cena 
500.000 Kč, dohoda na ceně možná.

 Marek Šťastný, tel. 604 784 471 
e-mail: stastnym@centrum.cz

Inzerce

3. srpna se celá rodina sejde na Slezské Os-
travě, Sněžné ulici a pozvedne skleničku 
na oslavu 91. narozenin našeho super dědy 
DOMINIKA KOCHA, který neustále roz-
dává dobrou náladu a radost.
A když už budeme v tom oslavování, při-
ťukneme si i s babičkou MARIÍ KOCHO-
VOU, která bude mít 26. srpna 87. naroze-
niny. Přestože ji zdraví moc neposlouchá, 
zajímá se o každou novinku, kouká na in-
ternet a skypuje se svými vrstevníky.
Moc, moc zdraví, pohodičky a ještě hodně 
společně prožitých chvil Vám oběma přejí 
z celého srdce:
Vaše děti, vnoučata a pravnoučata.


