
Letos proinvestujeme více než 50 milionů korun
Vážení občané, rád 
bych vás před nastá-
vajícími prázdninami 
informoval o  nejdůleži-
tějších investičních ak-
cích, které právě probí-
hají v našem městském 
obvodě. Další v  do-
hledné době chystáme.

V uplynulých týdnech byla ukončena úprava ve-
řejného prostranství mezi ulicemi Lamař a  Vý-
dušná v Koblově. Nově zde vzniklo nejen dětské 
hřiště, ale i příjemné posezení a přístřešek u za-
stávky MHD. Celková investice činila 1,8 milio-
nu korun.
Pokračuje dříve přerušená 5. etapa regenerace 
sídliště Muglinov, v  rámci které vznikne nové 
multifunkční hřiště, budou postaveny nové 
chodníky, přibydou parkovací místa, vysadí se 

nová zeleň a dosud zaslepená ulice Fojtská bude 
propojena s  ulicí Hladnovskou. Zdržení staveb-
ních prací za téměř 13 milionů korun způsobila 
nutnost úpravy projektové dokumentace a  ná-
sledný požadavek na přeložku vodovodu. V této 
chvíli ale již práce běží a regenerace bude nejpoz-
ději do konce října dokončena.
Další investice v Muglinově, stavba nové hasičské 
zbrojnice, je již téměř před dokončením. Dobro-
volní hasiči by odsud mohli vyjíždět již od října. 
A na příští rok se již připravuje i úprava křižovat-
ky na ulici Bohumínské, aby byl z ulice Hladnov-
ské usnadněn výjezd nejen hasičským vozidlům. 
Stavbu za více než 19 milionů korun spolufi nan-
cují i kraj a město Ostrava.
V  průběhu letních měsíců budou také konečně 
zdemolovány tři vybydlené domy na ulici Mug-
linovská. Na jejich místě vznikne zelená plocha 
připravena k dalšímu využití. Jedná se o důležitý 

krok ke zlepšení situace v dané lokalitě. Součas-
ně probíhá za téměř 11 milionů korun výstavba 
nového chodníku s  cyklostezkou, která propojí 
Koblov a  Hrušov s  Přívozem, přičemž vznikne 
i nový světelný přechod.
V  investicích se nezapomíná ani na oblast škol-
ství. Během školních prázdnin bude kompletně 
obměněna otopná soustava v mateřské škole Na 
Liščině za 1 milion korun. Na základní škole 
Chrustova pak bude ještě letos dokončeno nové 
multifunkční hřiště s atletickým oválem za 6 mi-
lionů korun.

Richard Vereš
starosta městského obvodu

Mgr. Miroslava Sabelová je od roku 
2000 ředitelkou Knihovny města Os-
travy. Žije ve světě knih, stejně jako 
v Heřmanicích. Chodí po horách, jezdí 
na kole a baví ji autoři, kteří umí kouzlit 
s češtinou. O tom všem jsme si v ředi-
telství knihovny, sídlící ve velké budově 
u břehu řeky Ostravice, povídali v době 
těsně před prázdninami.
Paní ředitelko, jste heřmanickou rodačkou. 
Žijete stále na stejném místě?
V Heřmanicích žiji od svého narození. Nejprve 
jsme bydleli v kolonii na ulici Chrustova, a  to 
zhruba do mých šesti let. Později rodiče získali 
pozemek poblíž dnešního Dolu Michal. Tam 
jsme se přestěhovali a od té doby jsem se z Heř-
manic nehnula.
Ani jste o  opuštění Heřmanic nikdy nepře-
mýšlela?
Popravdě, mnohokrát. Ale ne z toho důvodu, že 
by se mi v Heřmanicích nelíbilo. Mám obecně 
ráda Ostravu, ovšem v životě přicházejí různé 
výzvy, ať už v osobním nebo profesním životě. 
Nakonec se ale v mém případě vše skoulelo tak, 
že jsem Ostravu ani Heřmanice opustit nemu-
sela.
Vzpomínáte na Heřmanice vašeho dětství?
Určitě se Heřmanice hodně proměnily. Bohu-
žel, vzpomínkový optimismus mi neumožňu-
je udělat nějaké realistické srovnání. Jako dítě 
jsem měla neomezenou možnost pohybu. Tu 
už dnešní děti z mnoha důvodů nemají. Mož-

ná i kvůli tomu, že jako rodiče se více bojíme 
a  máme také více času se bát. Oba mí rodiče 
pracovali fyzicky v  profesích, které je nutily 
chodit na směny. Jako dětí jsme měly spoustu 
povinností, protože v Heřmanicích byly všude 

zahrady a  na nich se chovali králíci a  slepice. 
Hospodářství jsme samozřejmě museli zvládat. 
Jinak volnost pohybu po haldách našeho mládí 
byla opravdu velkolepá.

/pokračování rozhovoru na str. 6/

Miroslava Sabelová
Čtení jako nutnost i obohacující svět
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MIROSLAVA SABELOVÁ. Ředitelka knihovny a rodačka z Heřmanic. Foto/ Jan Král

Příští vydání Slezskoostravských novin na-
leznete v poštovních schránkách na začát-
ku měsíce září.

Hezké léto
Vedení městského obvodu přeje občanům Slezské Ostravy spokojené prožití 
letních měsíců, a zvláště všem dětem krásné prázdniny.



Senioři Slezské Ostravy navštívili Bulharsko
Městský obvod Slezská Ostrava, odbor 
sociálních věcí uspořádal pro seniory 
z Domů s pečovatelskou službou na ul. 
Hladnovská, ul. Heřmanická, Komunit-
ního domu pro seniory a klubů seniorů 
týdenní letecký zájezd do Bulharska.
Zájezd se uskutečnil ve dnech 9. – 16. června 
a za odpočinkem k Černému moři do letovis-
ka Slunečné pobřeží zavítalo celkem 53 našich 
seniorů. K dobré náladě všech svou účastí při-
spěli starosta městského obvodu Slezská Ost-
rava pan Richard Vereš, paní místostarostka 
Dagmar Macháčková a  paní místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. Ubytování bylo pro 
účastníky zájezdu zajištěno v  hotelu Iskar 

v turistickém středisku 
Slunečné pobřeží ne-
daleko městečka Ne-
sebar. Zde jsme měli 
pro se niory připraveno 
ubytování, stravování 
a  další služby all inclu-
sive. Senioři mohli 
v  rámci pobytu i  letos 
využívat prostory plá-
že u  moře či koupání 
v  hotelovém bazénu, 

realizovat individuální prohlídky města či trá-
vit večery společným posezením v prostorách 
restaurace a hotelu.
V rámci individuálních výletů účastníci zájez-
du navštívili město Nesebar, přezdívané Perla 
Černého moře, kde bylo možné zhlédnout vel-
ké množství středověkých památek.
Děkujeme vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava za podporu realizace týdenního zá-
jezdu pro seniory do Bulharska.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb
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Setkání s bývalými zaměstnanci
Stejně jako v loňském roce se v polovině červ-
na sešli zástupci vedení našeho obvodu, mís-
tostarosta Vladimír Lyčka a  tajemník úřadu 
Mgr. Gustav Kuchař s  bývalými zaměstnan-
ci. V  KD Muglinov jim poděkovali za práci 
odvedenou pro městský obvod a seznámili je 
s  novinkami, které se na radnici za poslední 
období udály. Bývalí zaměstnanci pak měli 
možnost se v rámci volné zábavy pozdravit se 
svými kolegy.

/red/

Zahradní slavnost pro seniory 2019
V  pátek 31. května se v  areálu Kultur-
ního domu Muglinov konala Zahradní 
slavnost pro seniory.
Akce byla zorganizována pro seniory našeho 
městského obvodu, obyvatele objektů DPS 
Hladnovská, DPS Heřmanická, Komunitního 
domu pro seniory a  členy klubů seniorů. Za-
hájení zahradní slavnosti se slavnostně ujali 
starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
Richard Vereš společně s paní místostarostkou 
Dagmar Macháčkovou a vedoucím odboru so-
ciálních věcí Mgr. Zdeňkem Matýskem. Pro 
všechny zúčastněné bylo připraveno výborné 
menu v  podobě steaků, jablkových závinů, 
kávy a vína. Senioři mohli vyzkoušet několik 
druhů míchaných nápojů. K poslechu a tanci 
nám zahrála kapela Mirabel a celé odpoledne 

bylo ve znamení dobré 
nálady, zpěvu a tance.
Děkujeme vedení měst-
ského obvodu Slezská 
Ostrava za podporu or-
ganizace Zahradní slav-
nosti pro seniory. Velké 
poděkování patří rovněž 
všem kolegům odboru 
sociálních věcí, kteří při-
spěli svými nápady a po-
mocí k  úspěšné realizaci 
akce.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení
sociálních služeb

BULHARSKO. Slezskoostravští senioři se vypravili k Černému moři, 
doprovodili je zástupci vedení městského obvodu. Foto/ archiv

SLAVNOST. Odpoledne ve znamení dobré nálady, zpěvu a tance. Foto/ archiv

SETKÁNÍ. Tajemník městského obvodu Gustav Kuchař hovoří 
k bývalým zaměstnancům. Foto/ Jan Král



strana 3 • červenec 2019 • Slezskoostravské noviny

Nové školní třídy pro mladé fotbalisty
Dvě nové učebny pro 
mladé fotbalisty vznik-
nou od nového školního 
roku v  ZŠ Bohumínská. 
Mladí fotbalisté, kteří 
budou nové třídy navště-
vovat, jsou členy Regio-
nální fotbalové akademie 
Moravskoslezského kraje 

a začnou trénovat svůj fotbalový um na právě 
rekonstruovaných Bazalech.
Proto se v těchto dnech v souvislosti s přijetím 
20 nových žáků už v příštím školním roce při-
pravují v ZŠ Bohumínská nové prostory jednak 
pro samotnou výuku, jednak pro posílení per-
sonálního zajištění výuky na škole. V nejbližší 
době začne přestavba přízemí, kde se odstraní 
šatnové kóje (celkem pro 17 tříd) a vytvoří se 
dvě nové kmenové učebny s kapacitou 30 žáků. 
Prostory na obou koncích chodby se využijí 
pro umístění nových šatních skříněk. Kromě 
těchto úprav škola plánuje rekonstrukci býva-
lého skladu učebnic na nový kabinet pro dva 
učitele ve třetím nadzemním podlaží. Další 
prostorové možnosti nabízí využití bývalého 
bytu školníka v blízkosti sekretariátu školy.
Školu na Bohumínské ulici začnou navštěvo-
vat ve školním roce 2019/2020 žáci v kategorii 
U14 a ve školním roce 2020/21 už v komplet-
ním rozložení U14 i U15. Působit v ní budou 

zástupci ostatních sportovních center mládeže, 
tedy hráči Hlučína, Bílovce, Vítkovic, Baníku, 
Opavy a Frýdku-Místku.

Přeměna Bazalů
S  tím souvisí právě probíhající rekonstrukce 
Bazalů. Hlavní plocha hřiště Bazalů se rozšiřu-
je a má sloužit ve formě tří příčných tréninko-
vých hřišť nebo jako hřiště standartních roz-
měrů pro mistrovské zápasy mládežnických 
družstev a  družstev žen. V  místě někdejšího 
tréninkového hřiště vyroste standartní hřiš-
tě s přírodním trávníkem a standartní hřiště 
s umělou trávou.
Další plochy začnou fotbalisté využívat pro 
posilování, nácvik obratnosti i  vytrvalostní 
cvičení. Součástí areálu rekonstruovaných Ba-

zalů bude také 60metrová krytá běžecká dráha 
pod nově vybudovanou tribunou. V  tribuně 
vznikne 10 šaten, posilovna, rehabilitace, záze-
mí pro lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prosto-
ry pro stravování a  trávení volného času hrá-
čů, tělocvična s hřištěm pro sálovou kopanou 
včetně hlediště a technické zázemí.

Pro budoucnost fotbalu
Vážení občané, věřím, že všechny tyto změny 
pomohou budoucnosti ostravského, respek-
tive českého fotbalu. A  to také díky našemu 
městskému obvodu, který mladým fotbalo-
vým talentům poskytne v  nově vznikajících 
školních třídách potřebné odpovídající zázemí.

Ing, Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Rozšiřujeme bezpečnostní kamerový systém
Vážení občané,
na sídlišti Kamenec se 
neustále snažíme zvyšo-
vat počet bezpečnostních 
kamer. V  těchto dnech 
přibyla nová kamera, kte-
rá hlídá slunící plochu 
u řeky Ostravice. Bohužel, 
i taková místa si vyžadují 
zvýšenou pozornost. Dal-

ší kamera bude v  oblasti Kamence nainsta-
lována v  podchodu pod Bohumínskou ulicí. 
Kamery na sídlišti mají vysokou rozlišovací 
schopnost a jsou napojeny na pult centralizo-
vané ochrany Městské policie Ostrava. 
Jsem přesvědčena o tom, že kamery pomáhají zvýšit bezpečnost a slouží 
jako dobrá prevence proti kriminální činnosti. První bezpečnostní ka-
mery začaly fungovat na Kamenci zhruba před rokem a zatím se systém 

velmi osvědčil. V plánu vedení městského obvodu je počet bezpečnost-
ních kamer navyšovat i nadále.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka městského obvodu

Vítání nejmenších ve slezskoostravské radnici
Celkem čtyřiadvacet nejmenších ob-
čánků Slezské Ostravy bylo během tří 
obřadů přivítáno v sobotu 8. června v 
obřadní síni slezskoostravské radnice.
Nové občánky, narozené mezi měsíci lednem 
a březnem 2019, přivítal starosta Richard Ve-
reš. Rodiče dětí se během obřadu zapsali do 
kroniky obvodu a obdrželi jménem Slezské 
Ostravy drobné dárečky jako dětské příbory, 
knihu říkanek nebo bryndáček. Vítání dětí 
narozených v měsících dubnu až září 2019 se 
uskuteční v listopadu. NA RADNICI. Přivítání slezskoostravských občánků. Foto/ archiv

REKONSTRUKCE. Na Bazalech teď budou trénovat především mladí fotbalisté. Foto/ Jan Král

SLUNÍCÍ PLOCHA NA KAMENCI. Bezpečnostní kamera dohlíží
na hojně navštěvovaná místa u řeky Ostravice. Foto/ Jan Král
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Opravy v DPS Hladnovská, školních sportovišť i bytů 
Novinky z odboru technické správy budov v roce 2019
Hlavní činností oddělení správy budov 
odboru technické správy je správa do-
movního a  bytového fondu v  majetku 
města svěřeného městskému obvodu. 
Vedle bytových domů a  budov úřadu 
spravujeme zařízení požární ochrany, 
domy s  pečovatelskou službou, kulturní 
domy a objekty hřbitovní správy.
V prvním pololetí roku 2019 jsme mimo běž-
nou opravu a údržbu bytových a nebytových 
domů zajišťovali několik stavebních zakázek 
většího rozsahu:
■ výměnu vstupní dveřní stěny bytového 

domu Muglinovská 11/97, Ostrava-Mug-
linov,

■ odstranění statických závad na přístavbě 
MŠ Jaklovecká, Slezská Ostrava,

■ opravu volných bytů v  domech Plecha-
novova 217/6a, Ostrava-Hrušov, Chrus-
tova 1021/22, Slezská Ostrava, Holečkova 
1717/28 a 1718/30, Slezská Ostrava,

■ opravu hydroizolace bytového domu 
Stromovka 1439/19, Slezská Ostrava,

■ opravu venkovní dlažby nebytového 
domu Vrbická 614/131, Ostrava-Heřma-
nice

■ odstranění statických závad na přístavbě 
MŠ Jaklovecká, Slezská Ostrava.

V současné době se zahajují opravy sportov-
ních hřišť u  základních škol Pěší, Ostrava-
-Muglinov, a Chrustova, Slezská Ostrava. Hři-
ště budou dokončena nejpozději do zahájení 
nového školního roku 2019/2020. Náklady na 
opravu hřišť činí celkem 10 milionů korun.
Ve spolupráci s  odborem dotací a  veřejných 
zakázek byli vybráni zhotovitelé na realizaci 
dalších velkých zakázek, které se budou pro-
vádět ve druhé polovině roku 2019.
Jedná se o:
■ opravu pěti volných bytů v domě s pečo-

vatelskou službou Hladnovská, Ostrava- 
Muglinov, která bude zahrnovat opravu 
koupelen, výměnu elektroinstalace, roz-
vodů vody a  odpadů, obkladů a  dlažeb, 
zařizovacích předmětů, kuchyňských li-

nek, podlahových krytin a malby a nátě-
ry. Obdobně jako při minulých opravách 

v domě bude minimalizován vliv stavby 
na ostatní klienty domu s pečovatelskou 
službou - provádění prací bude omezeno 
pouze na pracovní dny a  bourací práce 
bude stavební firma provádět výhradně 
v době mezi 8 a 13 hodinou,

■ významnou stavební zakázkou bude dal-
ší etapa výměn oken v bytových domech. 
V září budou postupně zahájeny výměny 
oken v  bytových domech Plechanovova 
426/9, Ostrava-Hrušov, Kubínova 443/47 
a 442/49, Ostrava-Heřmanice, Muglinov-
ská 11/97, Ostrava-Muglinov a  Hajnova 
105/17, Ostrava-Muglinov

V letošním roce dále hodláme vyřešit problém 
s  balkonovými dveřmi v  suterénních bytech 
domu s  pečovatelskou službou Hladnovská 
757/119a, v současné době probíhá výběr do-
davatele. Provedena byla i  oprava kuchyně 
a  společenské místnosti v  hasičské zbrojnici 
Koblovská a výměna oken hasičské zbrojnice 
Požární.

Vladimír Lyčka
místostarosta městského obvodu

PRACOVNÍCI ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV S MÍSTOSTAROSTOU. Zleva: Petr Jurčeka, místostarosta Vladimír Lyčka, 
Pavel Grochal, Darina Mladenovová, Tomáš Dušek. Foto/ Jan Král

DPS HLADNOVSKÁ. Opravené bydlení pro seniory v Muglinově. Foto/ JK

HŘIŠTĚ CHRUSTOVA. Oprava sportoviště u základní školy bude hotova již na začátku školního roku. Foto/ JK
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Zprávičky ze škol

Dětský den v Koblově

Poděkování

Exkurze na Landek

Letní slavnost
Skákací hrad, kolo štěstí, poníci, klaun 
Hopsalín a spousta zábavy, to vše a mno-
ho dalšího provázelo děti z MŠ Koblov a okolí na multifunkčním 
hřišti. Počasí vyšlo na jedničku, děti měly dobrou náladu, soutěžily, 
tancovaly a  s  velkou chutí pojídaly skvělé dobroty, které napekly 
maminky a babičky, kterým patří vřelé díky. Velké poděkování si 
zaslouží také manželé Alena a Josef Hlaváčkovi a Marie Klocková 
za vynikající klobásky. Těšíme se s vámi všemi na dalších akcích 
MŠ Koblov a všem vám přejeme sluníčkové prázdniny.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Chtěla bych poděkovat firmě SILASFALT 
z Kunčic. Tato firma již 15 let sponzoruje 
ozdravný pobyt dětí z naší mateřské školy a v rámci daru podporuje 
kulturní, volnočasové a vzdělávací akce naší školy. Letos mohly děti 
strávit pět dní v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Pro děti z tak 
exponovaného prostředí jako je to v Kunčicích, je významný každý 
pobyt na horách v čistém ovzduší. Děti si to velmi užily a přijely 
spokojené z krásných lesů a hor, navíc využívaly solnou jeskyni, kde 
mohly relaxovat a zlepšit zdravotní kondici.
Děkujeme firmě SILASFALT, že nám stále zachovává svou přízeň.

Bc. Markéta Lipová zástupkyně ředitelky

Dne 4. června se žáci 5. třídy vypravili na Landek. Po krátké ces-
tě trolejbusem do Koblova následovala pěší trasa okolo řeky Odry 
s poznáváním rostlin a živočichů. Poté jsme se zúčastnili prohlíd-

ky s  průvodcem v  podzemí, kde jsme se 
dozvěděli, jak se těží uhlí, prohlédli štoly, 
vyzkoušeli pohyb v malých prostorách. Následovala expozice v bu-

dově, kde jsme se dozvěděli mnoho infor-
mací o důlním záchranářství. Závěrem naší 
exkurze jsme navštívili expozici akvárií 
s rybami z řeky Odry a Ostravice. V odpo-
ledních hodinách jsme se unavení vrátili 
zpět ke škole.

Mgr. Kateřina Vykoukalová, ZŠ Pěší

Páteční odpoledne 24. května patřilo na 
MŠ Zámostní již tradiční Letní slavnosti. 
Tentokrát ji slavnostně zahájil dětmi oblíbený klaun Hopsalín se 
svou show nazvanou Džungle. Hopsalín děti a jejich rodiče, ale také 
prarodiče, vtáhl do světa exotických zvířat. Všichni si s  Hopsalí-
nem společně zatančili a plnili zábavné úkoly. Na konci programu 
Hopsalín spolu s paní učitelkou ze třídy Včeliček vypustil na zahra-
du pestrobarevné motýly, které si děti vychovaly z housenek.
Po ukončení vystoupení klauna Hopsalína se děti se svými rodiči 
vydaly hledat v areálu školní zahrady stanoviště, kde pro ně byly 
připraveny různé zábavné úkoly. Děti se tak mohly vyřádit na zá-
vodní dráze s autíčky, zkusit si slalom s kolečkem plným balónků 
nebo si postavit koloběžku ze stavebnice Pony. Bc. Anna Machová

MŠ Koblov

MŠ Kunčice

MŠ Zámostní

ZŠ Pěší

NA PĚŠÍ TRASE. Žáci se vypravili na Landek 
trasou z Koblova. Foto/ archiv

ZÁBAVNÉ ÚKOLY. Hra na školní zahradě. Foto/ archiv DOBRÁ NÁLADA. Počasí v Koblově vyšlo na jedničku. Foto/ archiv

NA HORÁCH. Děti ze Slezské Ostravy vyrazily do Beskyd. Foto/ archiv
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/pokračování rozhovoru ze str. 1/

Také se mi zdá, že zde býval větší klid. Dopra-
va, která zatěžuje cesty, poklid venkovské čtvrti 
hodně narušuje. Kdysi jsme také sekali zahradu 
dvakrát do roka kosou, dnes jezdí sekačky tak-
řka nepřetržitě. Mám po starých časech, které 
bývaly klidnější, určitou nostalgii.
Je hodně věcí, které vám v dnešních Heřma-
nicích chybí?
Obvod Slezská Ostrava má spoustu výhod 
i  nevýhod. Jde o  množství neslučitelných lo-
kalit. Co mi v  Heřmanicích například chybí, 
jsou různorodá hřiště. My jsme v dětství dírou 
v plotě prolezli do zoo a hráli si na houpačkách. 
Chybí něco jako Středisko volného času, stejně 
jako cyklostezky. Na kole jezdím po Heřmani-
cích s obavami. Cesty jsou úzké a frekventova-
né.
V  ostravské knihovně pracujete již řadu let. 
Ovšem ředitelkou jste se nestala okamžitě…
Do knihovny jsem nastoupila v roce 1988 a po-
stupně procházela různými odděleními. Zají-
mavá byla doba, kdy v knihovně začala automa-
tizace. Začala jsem se jí věnovat a spoustu věcí 
se naučila. Vše jsem zúročila v roce 2000, kdy 
paní ředitelka Kupcová odešla do důchodu. Při-
hlásila jsem se do konkurzu na její místo. Nebyl 
do něj totiž přihlášen žádný jiný knihovník, což 
mi nepřišlo dobré.
Dnešní doba je plná nářků, že už dospělí ne-
čtou, děti nečtou, ztotožňujete se s takovými 
názory?
To si vůbec nemyslím. Samozřejmě, čte se ji-
nak, čtou se jiné věci. Ale že by lidé nečetli, to 
pravda není. Vidíme to denně. Do knihoven 
lidé opravdu chodí. Zatím také ještě nikdo ne-
vymyslel, jak jinak vstřebávat informace. Čtení 
není jenom radost, volnočasová aktivita. Podle 
mě je to nutnost. Knihovna se snaží čtenářskou 
gramotnost zejména u  dětí posílit a  rozvíjet, 
protože se jim to v životě bude opravdu hodit.
Takže podle vás nesejdou knihovny na úbytě, 
nezačnou lidé hledět jenom do monitorů…
Ale zase i z těch monitorů musí číst. Je otázkou, 
jakou roli tady může sehrát knihovna. Kdybych 
si nemyslela, že knihovny nemají perspektivu, 
asi bych kolem nich tak „netancovala“, jak to 
dělám doteď. Smysl v  knihovnictví opravdu 
vidím. Knihovny baví lidi, kteří k nám chodí, 
stejně jako nás. Knížky jsou drahou komodi-

tou a je mnoho důvodů, proč je nemůžeme mít 
všechny. Místo, kde si můžeme knížky vypůjčit 
a mít dostupné informace odkudkoliv, je podle 
mě důležité.
Ve Slezské Ostravě jsou nyní tři pobočky 
knihoven. A  to na Hladnově, v  Kunčičkách 
a  v  Heřmanicích. Pokládáte tento počet 
knihoven za optimální?
To je otázka. Pro maminku s kočárkem, pro ba-
bičku nebo pro teenagera bude optimum vždy 
jiné. Jednou z nevýhod Slezské je, že nemá svá 
centra. Je otázkou, kam knihovnu položit, aby 
lidé měli spádově důvod do ní jezdit a byla pro 
ně dostupná. Umím si představit, že ve Slezské 
ještě nějaká knihovna vznikne, protože v  čás-
tech jako Koblov, Hrušov nebo Antošovice už po 
povodních v roce 1997 k obnově knihovny nikdy 
nedošlo. Lidé, kteří tady žijí, to mají do knihoven 
poměrně daleko. Jiné knihovny jsou ve Slezské 
víceméně dobře umístěny. Držíme zuby nehty 
Kunčičky. Myslím si, že tato čtvrť si knihovnu 
zaslouží a dojde své obrody. Knihovna je v Kun-
čičkách jedním z dostupných zdrojů kultury.
Máte z poslední doby nějaký mimořádný čte-
nářský zážitek, jaký titul byste doporučila 
čtenářům přibalit do dovolenkového kufru?
Do dovolenkového kufru knihu rozhodně s se-
bou! Klasickou nebo elektronickou … Zážitkem 

pro mne byla kniha české japanoložky Anny 
Cimy Probudím se na Šibuji. Od té knihy se 
nedá odejít. Rozhodně ji doporučuji. Stejně tak 
výborně píše Alena Mornštajnová. Všechny její 
knihy jsou velmi čtivé. Jejich čeština je okouzlu-
jící, příběh vás strhne a nedá vám odpočinout. 
To mě vždy hodně bavilo – lidé, kteří dokáží 
s češtinou ve svých knihách takto kouzlit.
Kolik vůbec přečtou knihovníci a knihovnice, 
respektive ředitelka knihovny, knih?
Myslím si, že mnohé naše knihovnice a  kni-
hovníci jsou rekordmani. Co noc, to titul. Tak já 
už zdaleka nečtu. Ale nemyslím si, že by počet 
byl důležitý. Jsou období, kdy čteme víc a kdy 
čteme málo. Ovšem čtení pro člověka důležité 
je. Stává se mu úlevou od starostí nebo důvo-
dem k radosti. To si každý v životě musí najít. Je 
to obohacující svět.

/red/

Mgr. Miroslava Sabelová
 v Knihovně města Ostravy působí od r. 1988

 absolventka Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze

 jejími koníčky jsou chůze a cykloturistika

 k prázdninovému čtení doporučuje autorky 
jako Anna Cima nebo Alena Mornštajnová

Slezskoostravský uličník, část 22
Slezskoostravské noviny přinášejí dvaadvacátou 

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 celkem 541 

názvů v obvodě Slezská Ostrava.

Rajnochova (Kunčičky, r. 1983) - Michal Raj-
noch (1856–1894), místní horník, jedna z  obětí 
hornické stávky v roce 1894. Zastřelen před šach-
tou Trojice.
Riegrova (Hrušov, r. 1945) - František Ladislav 
Rieger (1818–1903), český politik a  spoluzakla-
datel Národní (staročeské) strany, vydavatel Rie-
grova slovníku naučného.

Rozdělená (Koblov, r. 1978) - Podle charakteru 
ulice - tvoří hranici mezi Koblovem a Petřkovi-
cemi.
Rozumova (Kunčice, r. 1945) - Josef Rozum 
(1906-1942), úředník z  Kunčic, zatčen nacisty 
pro členství v ilegálním hnutí Národní odboj, za-
hynul v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Rudná (Kunčičky, Kunčice, r. 1983) - Podle pře-
kladiště železné rudy Vítkovických železáren, ko-
lem kterého původní ulice vedla.
Rundova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Dalibor Rund 
(1911-1942), úředník ze Sl. Ostravy, zatčen nacis-
ty za ilegální činnost při Sokolské akci, umučen 
v koncentračním táboře Mauthausen.
Růžová (Hrušov, r. 1956) - Obecné pojmenování 
podle rostliny.

Říjnová (Kunčičky, r. 1945) - Podle tehdy vý-
znamného měsíce, připomínky říjnové revoluce 
v Rusku 7. listopadu 1917 (resp. 25. října, podle 
ruského Juliánského kalendáře).
Římanova (Kunčičky, Kunčice, r. 1945) - Theofil 
Říman (1914-1942), učitel z Kunčiček, zatčen na-
cisty za ilegální činnost při Sokolské akci, umu-
čený v koncentračním táboře v Osvětimi.
Sad Maxima Gorkého (Kunčičky, r. 1951) - Ma-
xim Gorkij, vl. jménem Alexej Maximovič Peš-
kov (1868–1936), ruský spisovatel, dramatik, bás-
ník a revolucionář.
Sazečská (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle bývalé 
knihtiskárny Union, která se nacházela na této 
ulici.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY. Hlavní budova knihovny v sousedství mostu Miloše Sýkory. Foto/ JK
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Devět tisíc návštěvníků přišlo na Slezskoostravský hrad
Den Slezské 2019
Rekordní účast má za sebou tradiční Den 
Slezské, jehož 14. ročník se uskutečnil 25. 
května na Slezskoostravském hradě. Akci, 
určenou především rodinám a  dětem, kaž-
doročně pořádá městský obvod Slezská 
Ostrava. Letos přišlo na Den Slezské zhruba 
devět tisíc návštěvníků.
Pódium Slezskoostravského hradu bylo obsazeno 
již po 9. hodině dopoledne. To své umění před-
váděly děti a  žáci mateřských a  základních škol 
Slezské Ostravy. Nadšení návštěvníci tak tleskali 
odvážným tanečním kreacím, došlo ovšem i  na 
konzervativní valčík, tradiční folklor, stejně jako 
na country tance.
„Začali jsme vašimi dětmi, protože ty jsou budouc-
ností Slezské Ostravy. Je to krásná akce jednoho 
z  nejkrásnějších městských obvodů,“ uváděl Den 
Slezské moderátor a známý ostravský herec Vladi-
mír Polák.
Po 10. hodině čekalo na diváky ofi ciální zahájení. 
Z pódia pozdravili příchozí starosta Richard Vereš, 
místostarostky Ing. Ivona Vaňková, Dagmar Ma-
cháčková a MUDr. Hana Heráková a místostaros-
tové Ing. Roman Goryczka a Vladimír Lyčka.
„Jsme rádi, že má Den Slezské úspěch. Každým ro-
kem vás zde chodí více, snažíme se zvát populární 
interprety a  vymýšlet zajímavý program,“ řekl di-
vákům starosta Richard Vereš.
Jménem generálního sponzora slavností přivítal 
příchozí také generální ředitel společnosti Arcelor-
Mittal Ashok Patil.

Bigos? Česnek tým Opava!
Součástí Dne Slezské se stala každoroční soutěž ve 
vaření slezského jídla bigos. Letos soutěžilo o ceny 
šest týmů, některé přijely až z  jižní Moravy nebo 
z Polska. Prvenství nakonec získal dvoučlenný Čes-
nek tým Opava.

„Soutěže se účastníme již po sedmé. Do bigosu jsme 
letos přidali mufl oní maso a volba zvěřiny nám vy-
šla,“ radoval se z vítězství Pavel Kořízek z Opavy.
Předseda poroty a  organizátor soutěže Karel Drá-
pal výkony kuchařů velmi oceňoval: „Kvalita bigo-
su byla letos úžasná, nebylo špatného jídla,“ kon-
statoval spokojeně. Kuchaři obdrželi ceny z rukou 
vedení městského obvodu. 
„Trochu jsme se obávali letošního nevyzpytatelné-
ho květnového počasí, ale všichni jsme měli veliké 
štěstí. Nakonec se povedlo vše. Počasí, výběr hos-
tů i  celková dramaturgie slavností. Devítitisícová 
návštěva je pro nás velkým závazkem do budouc-
na,“ uvedl místostarosta Slezské Ostravy Roman
Goryczka. 
Program Dne Slezské se odehrával za i před hrad-
ními zdmi. Zatímco před hradem stály kolotoče 
a další atrakce, na hradě se konala mimo jiné sou-
těžní cesta pro děti, hradní pódium obsadili Šmou-
lové i klauni.

Mašková, Rolins, Ledecký
S přibývajícím časem se divákům představily hlav-
ní hvězdy slavností. Jako první vystoupila před 
zaplněným hradním nádvořím zpěvačka Tereza 
Mašková, a každá její píseň byla oceněna dlouhým 
potleskem. Po ní si diváky na hradě získala Dara 
Rolins se svojí navýsost energickou show. Sloven-
skou zpěvačku doprovodily na pódiu dvě tanečnice 
a publikum bylo ve varu. S večerním soumrakem 
přišel na hrad poslední interpret – Janek Ledecký. 
A nezapomněl na hit, v němž je jeho dívka stále tak 
pěkná, pěkná, pěkná…

DEN SLEZSKÉ 2019.
Prosluněná sobota na Slezskoostravském hradě.

Foto/ Jan Král



1. „Všude ruch a shon, kamkoli pohlédneš v území černých démantů v ostravsko-karvin-
ském revíru. Čile se točí kola těžních jam rozptýlených po celém okolí, tušíme rušný ži-
vot v tmavém podzemí. Žhavý koks vytlačený ze sálajících pecí skýtá potravu železárnám 
a strojírnám, jejichž branami procházejí denně tisíce dělníků, aby tu ze surové hmoty tvo-
řili nové hospodářské statky. S tím průmyslovým ruchem těsně souvisí čilý obchod a jiná 
průmyslová odvětví. Vše kypí životem a prací. Toť dnešní obraz Ostravska…“
Tak viděl v roce 1926 náš kraj Ing. Karel Vorálek, když psal odbornou studii Historický 
vývoj kamenouhelného revíru Ostravsko-karvinského, tak vypadala bývalá Ostrava, pro 
kterou si dnešní generace vymyslela všeobjímající název Zapomenutá Ostrava.
Odedávna to bylo město kontrastů, kdy kolem modernou poznamenaných obchodních 
paláců, bank a hotelů denně procházeli přistěhovalci a vesničané v chudobném oblečení 
a mezi automobily luxusních značek se po městských ulicích pohybovali sedláci a povozníci 
s koňskými potahy. Koněspřežná doprava byla v Ostravě běžná ještě v prvních dvou deká-
dách 20. století a součástí denního koloritu města. Ještě v polovině téhož století žili staro-
usedlíci, kteří v době svého mládí nejednou použili dopravní prostředek o dvou koňských 
silách, fi akr nebo drožku. Je dost nepravděpodobné, že by se v některém z fi lmových archivů dochovaly záběry z doby, kdy v Ostravě převažovala tato forma dopravy, 
a tak zatím zůstává nejspolehlivějším zdrojem vizuální dokumentace pohlednice a fotografi e. Jejich důležitost pro poznání obrazu města je patrná z pohlednice 
nakladatele J. Buchsbauma z roku 1906. Působivý snímek z Hlavního náměstí dokládá, že v nabídce dopravních služeb se uplatňovaly nejvíce fi akry čili dvouspřež-
ní kočáry se sedadly pro čtyři osoby. Pravidelní uživatelé fi akru o tomto povozu někdy hovořili jako o landauru, čímž naznačovali, že si přejí povoz se shrnovací 
střechou. Fiakristé a drožkáři – provozovatelé lehčích jednospřežních povozů pro dvě osoby – byli prvními majiteli úředně registrovaných nájemných povozů, kteří 
se museli řídit pravidly vydanými v roce 1883 pro osobní přepravu.

2. V období, kdy na ostravských ulicích dominovala koněspřežná doprava, se při konání 
výročních trhů objevovaly i těžké nákladní povozy profesionálních povozníků. Z pohled-
nice vydané v roce 1904 J. Buschbaumem si můžeme představit, jak tyto „koráby silnic“ 
vypadaly. Mnozí z povozníků přivážející zboží na ostravské trhy byli pamětníky časů, kdy 
jezdili „za kšeft em“ až do Terstu. Ještě v  roce 1939 povozník - pamětník „starých časů“
A. Pustka z Kunčic vzpomínal: „Povozníci z Ostravska měli ve světě dobrou pověst. Vozy 
měli v náležitém pořádku, pěkně natřené, plachtu novou nebo zánovní, koně mladé a sil-
né. Na koňském výstroji se vše lesklo. Čím lepší dojem celá souprava činila, tím dražší 
zboží dostával povozník a  tím více vydělával. Jezdívalo se až do Lipska, Vídně, Terstu, 
Bratislavy, Lvova, dokonce i do Oděsy. Do Polska povozníci jezdili neradi pro nebezpečí 
vlků a přemíru polských židů, kteří je vydírali. Jezdilo se na dobu tří měsíců, někdy na půl 
roku, i na celý rok. Zvláště, když šel obchod dobře. Povozníci, majitelé větších hospodářství, 
pamatovali na domov. Tam se ale zdrželi jen několik týdnů a pak jeli zase do světa, k trvalé 
celodenní práci již nepřivykli. Byli zvyklí blahobytně žít, sednout si na kozlík a jet. Toto 
řemeslo mělo i své stinné stránky, povozník musel za odebrané zboží dát peněžitou záruku, 

ze které bral obchodník úhradu, když se mu něco ztratilo, nebo se neopatrností povozníka něco zkazilo. Nováčci potřebných peněz neměli. Říkávalo se o nich, ,že 
sú slabí v kramfl ekách‘ a proto byli nuceni spokojiti se s povozem s lacinějším zbožím, jež 
se daleko nedopravovalo. Zkušení povozníci jim radili: …synku eden žadeň daremni tovar 
na vůz si něber, to rači chmrač /nic/, tož to se ti to zapiše do furmanské knížky a už nikda 
ti žadeň nic pořadného něnaloži a ty doplatíš. Fury dělaj dycky co nejdale, jak budeš každý 
den skladať a nakladať , tož ti to nikdo nic neda, edem to co jedeš. Pana Boha se nešpuščaj 
a žádnému nic něber. To tě zachova, až se zase vratiš… Povoznictví na dálku bylo ne-
bezpečné. Dopadený zloděj v zájezdních hostincích trestával se někdy na místě a to často 
surově. Horší bylo přepadení na cestách daleko od osad. Při hromadných jízdách několika 
povozníků v řadě se ubránili přepadení, avšak jednotlivec musel spoléhat na spásu v útěku. 
Silniční policie procházela určitý úsek jen jednou za týden. Její povinností bylo stíhat lupiče 
a zjišťovat v povoznických knížkách, zda mají náklad v knížce zapsaný. Zboží neuvedené 
v knížce bylo považováno za kradené…“
3. 4. Růst města, které se stalo na přelomu 19. a 20. století hospodářským a průmyslovým 
centrem kraje, si vynutil rychlejší dopravní spojení. Koněspřežná doprava přestala zvýše-
ným požadavkům vyhovovat a na ostravských ulicích se začaly postupně objevovat symbo-

ly moderní doby 
– auta a tramvaje. Nastávající změny dokládá snímek pořízený okolo roku 1900 poblíž 
Říšského mostu, na kterém osobní tramvajové vozy uvádí do pohybu parní lokomotiva. 
Na úzkorozchodných tratích v rámci města v tomto období jezdilo několik druhů parních 
lokomotiv. K nejznámějším patřil typ lokomotivy Hansel, který byl určen pro přepravu 
uhlí a kusového zboží. Na snímku je varianta lokomotivy upravená pro potřebu osobní 
přepravy používaná od roku 1894. Zatímco problém hromadné dopravy měl své řešení 
v rozvoji tramvajového systému, v individuální osobní přepravě se začal uplatňovat nový 
typ vozidla – automobil, autodrožka. Z pohlednice vydané nakladatelstvím Foto-Fon Pra-
ha v roce 1929 je patrné generační setkání mizejícího světa povozů tažených koňmi a mo-
derní doby aut a autodrožek, o kterých se v tisku psalo, že jsou to kočáry bez koní, které se 
vytápí benzínem.
Fiakristé, drožkáři, povozníci – protagonisté koněspřežné dopravy. Také oni, polozapome-
nutí a opomíjení, patří do paměti zapomenuté Ostravy.
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Fiakristé, drožkáři a povozníci v paměti staré Ostravy

Dle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografi í připravil Česlav Piętoň.

Historie
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Eduard Ovčáček ve Slezskoostravské galerii
Poezie prolínající se v obrazech

Média vizuální poe-
zie. Takový je název 
výstavy ostravského 
výtvarníka a pedago-

ga Eduarda Ovčáčka ve Slezskoostravské 
galerii. Výstava byla zahájena 18. června 
a potrvá až do 2. srpna.

„Eduard Ovčáček je v rámci českého umění nej-
výraznějším a nejsystematičtějším průzkumní-
kem fenoménu písma a písmových znaků,“ říká 
o  autorovi kurátor výstavy Martin Mikolášek. 
Nejstarší vystavené Ovčáčkovy práce v  galerii 
jsou z  roku 1962, ty nejmladší pak ze součas-
ného období. 
„Výstava prezentuje především vizuální poezii, 
která je psaná na psacím stroji. Záměrem vý-
stavy je poezie, která se do vystavovaných věcí 
prolíná,“ uvedl během vernisáže Ovčáček.
Návštěvníci galerie tak uvidí velká Ovčáčkova 
plátna stejně jako psací stroj, na kterém vizuál-
ní poezie vznikala. Využití písma ve výtvarném 
umění se kromě Ovčáčka u nás věnovali napří-
klad výtvarník Jiří Kolář nebo Václav Havel.
Profesor Eduard Ovčáček se narodil v roce 1933 
v Třinci. Absolvoval Vysokou školu výtvarných 
umění v Bratislavě, v Ostravě žije od roku 1964. 
Patří k zakladatelům Fakulty umění Ostravské 
univerzity, kde jako pedagog působil v  letech 
1991 – 2012. Je signatářem Charty 77, v  roce 
2008 získal Cenu města Ostravy. Poezií, zejmé-
na francouzskou a českou, se zabývá od mládí. 
A  to nejen jako její náruživý čtenář, ale i  jako 
tvůrce.

/red/

V hrušovském kostele opravili
všechna vitrážová okna
Kostel sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hru-
šově se skví ve své původní kráse! Aspoň co se 
vitrážových oken týká. V posledních měsících 
bylo po deseti letech dokončeno restaurování 
celkově 15 velkých vitrážových oken, z  toho 
okna v  anglickém stylu, po-
sléze bucny a  jedno středové 
okno s  fi gurálními motivy sv. 
Františka a  sv. Viktora. Okna 
byla restaurována převážně 
s  pomocí dotací statutárního 
města Ostravy, Moravskoslez-
ského kraje, Ministerstva kul-
tury, sponzorského daru far-
níků a v posledních letech byla 
dvě okna restaurována také 
s  pomocí dotací Nadace ČEZ. 
Opravy celkem stály téměř dva 
a  půl milionu korun. Všem 

dárcům za možnost obnovit značně poničené 
a bortící se původní vitráže moc děkujeme!

Doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Za Společnost pro památkovou obnovu

hrušovského kostela, z.s.

Kultura

Pozvánka na 6. ročník dětského cyklozávodu do Heřmanic
ISSANET CUP 2019
Oblíbený dětský cyklistický závod Heř-
manické kolo - ISSANET CUP 2019 se 
koná poslední srpnovou sobotu 31. srp-
na.
Organizátoři připravili i  letos několik variant 
závodních tratí rozdělených podle věkových 
kategorií. Pro nejmladší účastníky bude připra-

vena 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 kilo-
metry, které povedou jak po asfaltu, tak i polních 
úsecích. V závěru závodu bude v prostoru startu 
a cíle nachystána pro všechny kategorie divácky 

oblíbená jízda zručnosti.
Prezentace závodníků pro-
bíhá jako obvykle od 13:30 
hodin a  vlastní závody od-
startují v  15:00 hodin před 
heřmanickou hasičskou 
zbrojnicí. Z  důvodu bezpeč-
nosti budou děti vypouštěny 
na start v  30 sekundových 
intervalech. Po odstartování 
všech dětí proběhne závod 
pro rodiče. Předpokládaný 
čas vyhlášení výsledků je ko-
lem 17 hodin s tím, že budou 

dekorováni a odměněni opravdu všichni, kteří si 
přišli zazávodit. Dospěláci, kteří projedou 8 kilo-
metrů dlouhý úsek nejrychleji, se mohou těšit na 
originální ceny z místního Heřmanického pivo-
vovaru. Součástí celého odpoledne bude bohatý 
doprovodný program s  hudební produkcí, ak-
tivními ukázkami hasičské a zdravotní techniky, 
kynologie, street workout a vystoupení kouzelni-
ce.
Jelikož o akci je každoročně velký zájem a maxi-
mální počet závodníků je omezen, doporučuje-
me registraci dětí udělat co nejdříve. Přihlášení 
dětí do závodu probíhá elektronicky na webo-
vých stránkách www.issanetcup.cz
Závod se pojede za každého počasí, ale věříme 
tomu, že bude krásně jako při všech předcháze-
jících ročnících.
Přijďte si užít poslední prázdninový víkend do 
Heřmanic, na ISSANET CUPu vyhrává každý.

Za organizátory
Lubomír Noga, Heřmanice dětem, z.s.ISSANET CUP 2018. Foto /JK

VERNISÁŽ. Kurátor Martin Mikolášek /vlevo/ uvádí výstavu Eduarda Ovčáčka. Foto/ Jan Král

KULTURNÍ PAMÁTKA.
Opravený hrušovský kostel. Foto/ Jan Král



Hladnovský basketbalový turnaj těch nejmenších
Basketbalový klub BK Hladnov Ostrava uspořádal ke Dni dětí již čtvrtý turnaj 
svých basketbalových nadějí. Zúčastnily se jich týmy přípravek ze základních 
škol ZŠ Gen. Janka, ZŠ Michálkovice, ZŠ Petřkovice a domácího družstva po-
skládané z malých hráčů ze ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova.

Kluci si skvěle zahráli a rodiče s trenéry jed-
notlivých družstev vytvořili skvělou atmo-
sféru, kde nešlo ani tak o  výsledek ale na-
vzájem se poznat, najít nové kamarády a do 
budoucna vytvořit soutěžní družstvo.
Basketbalový klub BK Hladnov Ostrava, kte-
rý trvale sídlí ve Slezské Ostravě, se dlouho-
době věnuje práci s mládeží. Vychoval spous-
tu hráčů do nejvyšších soutěží mužů, kte-
rému momentálně vévodí Jaromír Boháčík, 
který bude reprezentovat Českou republiku 
na nadcházejícím mistrovství světa v  Číně. 
Letos obdržel reprezentační pozvánku další 
náš nadějný hráč Jan Mička, který nás bude 
reprezentovat v kategorii U17.
BK Hladnov stále hledá nové talenty a  pro-
vádí celoročně nábory chlapců pro tento 
tradiční sport. Informace o náborech a o na-
šem klubu najdete na našich stránkách 
www.tjhladnov.cz nebo na našem facebooku 
a  nebo přímo na emailové adrese basket.
hladnov@gmail.com. Přijďte si zahrát bas-
ketbal, přijďte reprezentovat Slezskou Ostra-
vu!

Michal Raška
BK Hladnov Ostrava
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AGEL v Koblově. Na 180 minut středoškolákem
Už druhý ročník výchovně-vzděláva-
cí akce Na 180 minut středoškolákem 
proběhl v  pátek 7. června v  budově 
školy v Koblově. Akce se zúčastnily ZŠ 
Bohumínská a ZŠ Pěší.
Žáci si prošli celkem pěti stanovišti, a to Prv-
ní pomoc - Ošetřovatelství, Chemie - Biolo-
gie, Matematika, Angličtina a  Český jazyk. 
Největší nadšení a  také poučení přineslo 
hned první stanoviště, kde si děti mohly vy-
zkoušet resuscitaci, uložení do Rautekovy 
zotavovací polohy, fixaci končetiny, správné 
uložení vnitřních orgánů či odběr krve.
Celkem pět družstev za jednotlivá stanoviště 
sbíralo body, které byly na konci vyhodnoce-
ny. První místo vyhrálo družstvo TI DRUZÍ 
ze ZŠ Bohumínské s 57 body z celkových 60. 
Na druhém místě skončilo družstvo Rýškov-
ci taktéž ze ZŠ Bohumínská a na třetím místě 
skončilo družstvo Brumíci ze ZŠ Pěší.
Žáci odjížděli s cenami a novými vědomost-
mi, které se jim budou třeba jednou hodit.

Ing. Petra Ondruchová Uvírová
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. OŠETŘOVATELSTVÍ. Ukázka odběru krve v koblovské škole. Foto/ Petra Ondruchová Uvírová

TURNAJ NADĚJÍ. Kluci si skvěle zahráli na Hladnově. Foto/ archiv

18.6.-2.8. MÉDIA VIZUÁLNÍ POEZIE. Výstava Eduarda Ovčáčka, 
Slezskoostravská galerie.

7.7. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou 
neděli v červenci i v srpnu.

15.7-12.8. Letní shakespearovské slavnosti, Slezskoostravský hrad.
10.8. Den pro slony, ZOO Ostrava.
17.8. Heřmanické dožínky, od 12 hod. na hřišti FC Heřmanice 

Slezská.
17.8. Den bez palmového oleje, ZOO Ostrava.
24.8. Den pro antilopu Derbyho, ZOO Ostrava.
30.8. Den ZOO Ostrava pro gibony, charitativní běh v 18 hodin.
31.8. ISSANET CUP 2019, cyklozávod v  Heřmanicích, start na 

Požární ulici, prezence od 13.30 hod.

Slezská žije



Den matek v DPS Heřmanická 
a DPS Hladnovská
Dne 13. května a 15. května se seniorky sešly v jídelnách objektů DPS, kde pro ně 
byla u příležitosti Dne matek zorganizována besídka dětí z MŠ Zámostní.
Děti měly pod vedením svých učitelek při-
praveno krásné a  zábavné vystoupení. Na 
konci besídky obdarovaly seniorky ručně vy-
robeným přáním a  obdržely sladký balíček. 
Tímto děkujeme dětem a  učitelkám MŠ za 
velmi příjemné setkání podporující mezige-

nerační vazby a kontakty dětí a osob senior-
ského věku. Budeme se těšit na další společná 
setkání.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb
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Sportovní klub Mušketýr Ostrava 
v Trojanovicích
V neděli 26. května jsme jako rodiče do-
stali příležitost se podívat, jak to chodí na 
jezdeckých závodech. Členové našeho 
klubu Kryštof Žídek a Markéta Hovjacká 
reprezentovali náš slezskoostravský klub 
na jezdeckých závodech v krásném pro-
středí Beskyd, kde se poprvé závodilo v 
jezdeckém areálu v Trojanovicích.
Vyrostl tam krásný jezdecký areál s krytou 
halou, velkým pískovým kolbištěm a písko-
vým opracovištěm. I my bychom byli rádi, 
kdybychom mohli takovéto závody sledovat 
jako domácí na svém kolbišti.
Kryštof Žídek, čerstvý debutant zkoušek 
základního výcviku jezdce se s koněm Cari-

dem  v soutěži umístil na 4. místě. Markéta 
Hovjacká na koni Derylyn si rovněž vedla ve-
lice dobře, ale konkurence v její skupině byla 
podstatně větší. I tak oběma gratulujeme a 
přejeme mnoho dalších úspěchů, vítězství a 
kvalifikaci až k Mistrovství ČR.
Členové, kteří nás doprovázeli, se vzorně sta-
rali o koně, dělali fotodokumentaci a fandili. 
Členům klubu děkujeme. A samozřejmě ne-
smí chybět poděkování paní Alici Hovjacké, 
která se svými svěřenci denně pracuje, věnuje 
jim veškerý svůj čas a energii, a dává jim pří-
ležitosti, které v jiných klubech nedostanou.

Jitka Biernatová a Jitka Žídková
za rodiče

4. MÍSTO. Kryštof Žídek s koněm Caridem v Trojanovicích. Foto/ archiv

BESÍDKA. Na seniorky čekalo krásné a zábavné vystoupení. Foto/ archiv

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

Projekt 1989 BO SAMET!!! 
finančně podpořený SMO.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Od severu na západ, 
výstavka knih, červenec během půjčování.
Zápisky z deníku, 
výstavka knih, červenec během půjčování.
Nakladatelství Albatros slaví, 
výstavka knih, srpen během půjčování.
50 let Čtyřlístku, 
výstavka knih, srpen během půjčování.
Ledové potěšení, výtvarná dílna pro děti, 
srpen během půjčování.
Čtenářská výzva, nabídka knih, 
červenec a srpen během půjčování.
Unikáty ze zoo, 
výstava, červenec a srpen během půjčování.
Lovci perel, hra pro všechny děti, 
červenec a srpen během půjčování.
Čarokrásné knihkupectví, 
čtení pro děti, pondělí 1. července od 9 do 12.
Večerníčková osmisměrka, 
test pro děti, červenec během půjčování.
Letní drink, výtvarná dílna pro děti, 
červenec během půjčování.
DUCH! Turnaj ve stolní hře, 
srpen během půjčování.
Film pro děti, 
test pro děti, červenec během půjčování.
Literatura pro děti, 
test pro děti, srpen během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Vyber si sluníčko, výtvarná dílna pro děti, 
úterý 23. července během půjčování.
Umíš číst v mapě? 
Test pro děti, srpen během půjčování.
Pro dobrou náladu, nabídka knih na prázdniny, 
červenec a srpen během půjčování.
Hledej a objevuj, zábavné odpoledne s knihou, 
červenec a srpen během půjčování.
Tři pohádkové úkoly, soutěž pro předškoláky, 
červenec a srpen během půjčování.
Jak znáš Spejbla a Hurvínka? Test pro děti, 
červenec během půjčování.
Rámeček, výtvarná dílna pro děti, 
úterý 20. srpna během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva, 
výstavka knih k projektu Databazeknih.cz, 
červenec a srpen během půjčování.
Dámský čtenářský klub, 
čtvrté setkání Dámského čtenářského klubu, 
středa 14. srpna od 8.30 do 10 hod.
Dříve, než vám klesnou víčka, tematický test 
pro děti, červenec a srpen během půjčování.
Na čas. Pohádkohraní. Tematické turnaje pro 
děti, červenec a srpen během půjčování.
Dobrý večer, dobrou noc, výtvarná dílna pro 
děti, červenec a srpen během půjčování.
Květiny pro svobodu, výtvarná dílna pro děti, 
červenec a srpen během půjčování.
Sametová osmisměrka. Bylo, nebylo… 
v televizi. Když čtení bylo zábava. Testy pro 
děti, červenec a srpen během půjčování.
1989, výstavka knih, 
červenec a srpen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny
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