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Zasedání zastupitelstva městského obvodu se uskuteční  

23. června 2011 od 9,00 hodin v KD Muglinov, ul. Na Druhém č. 4
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Slezskoostravský hrad zdobila stovka i šedesátka. Proč?

Oslavy Slezské Ostravy. Jubilea i bigos
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Byly to 
velké oslavy, které se navíc 
velice vydařily. Letos konečně 
přálo každoroční akci Den 
Slezské i počasí. Lidé se bavili 
na Slezskoostravském hradě 
i v jeho okolí. Hudba, soutěže, 
kolotoče, koncerty, gurmán-
ské speciality. Tak vypadaly 
oslavy Slezské Ostravy.

Den Slezské se stává příjemnou tradi-
cí navštěvovanou stále větším počtem 
návštěvníků. Už prakticky zrána v so-
botu 21. května obsadili hrad kuchaři, 
aby rozdělali ohně pod svými kotli. 
Před hradem vyrostly kolotoče, nafu-
kovací atrakce. Starší se projížděli ko-
lem hradu v kočáře, mladší si mohli, 
někdy vůbec poprvé v životě, vyzkou-
šet jízdu na koních. 
Kuchaři soutěžili ve vaření slezské spe-
ciality zvané bigos, ti nejmenší zase pl-
nili spousty úkolů při hledání pohádko-
vé postavičky Shreka. „Děti musí obejít 
všechna stanoviště, kde na ně čekají 
různé povinnosti. Například přiřazují 
obrázky jednotlivých pohádkových po-
staviček tak, jak patří k sobě,“ vysvětlo-
vala Veronika Blažková, která se v celém 
příběhu ujala role královny. „Děti skáčou 
v pytli nebo s čarodějnicemi jezdí na 
koloběžce. Cílem je najít Shreka. Ten je 
pohyblivý, děti musí pátrat,“ popisoval 
Pavel Jančo, v ten den převlečený za po-
hádkového krále, co všechno děti čeká.

Narozeniny radnice i hutě
Na hlavním pódiu byly z barev-
ných balónků vytvořeny veliké číslice 

100 a 60. Proč? Na to dostali diváci 
odpověď až během oficiálního zaháje-
ní oslav krátce po poledni. Na pódium 
vystoupili starosta městského obvodu 
Slezská Ostrava Ing. Antonín Maštalíř 
a generální ředitel společnosti Arce-
lorMittal Ostrava a. s. Augustine Ko-
chuparampil. 
Publiku vysvětlili, že šedesát let letos 
uplynulo od založení hutního provozu 
v Kunčicích, takže ArcelorMittal letos 
slaví kulaté výročí. A kulaté výročí sla-
ví také Slezská. 
„V roce 1911 byly položeny základní 
kameny ke stavbě slezskoostravské 
radnice,“ řekl starosta Maštalíř. Záro-
veň popřál ArccelorMittalu vše nej-
lepší. „Řada našich spoluobčanů ze 
Slezské Ostravy ve společnosti Arce-
lorMittal pracuje. Přeji jim, aby se huti 
dařilo,“ dodal starosta Maštalíř.
Generální ředitel Augustine Kochu-
parampil konstatoval, že huť funguje 
skvěle už šedesát let. „Věřím, že to 
nejlepší nás teprve čeká, že těch dal-
ších šedesát let bude ještě lepších. 
Nyní provádíme spoustu investic do 
nejnovějších technologií, které snižují 
emise. To je skvělá zpráva pro obyva-
tele i zaměstnance,“ konstatoval ge-
nerální ředitel. A dodal, že on sám na 
Slezské Ostravě nyní bydlí. „Arcelor-
Mittal je na Slezské Ostravě a já jsem 
s ní také osobně propojen,“ zdůraznil 
Kochuparampil. 
Diváky, užívajících si v květnu po-
časí jako z horkého léta, pozdravila 
z pódia i místostarostka MUDr. Hana 
Heráková. „Vzpomínám, jak loni bylo 
chladno a později pršelo. Dnes je to 
tady díky sluníčku super,“ radovala se 
místostarostka. 

Bohatý program probíhal na obou 
pódiích hradu. Zatímco to vrchní 
sloužilo spíše dětem a jejich zábavě, 
na spodním se střídaly nejrůzněj-
ší kapely a interpreti. Diváci tak za 
„lidové“ padesátikorunové vstupné 
mohli vidět a slyšet Tomáše Kluse, 
Miro Šmajdu nebo Markétu Kon-
vičkovou. Děti do 15 let měly vstup 
zdarma a dostaly nafukovací baló-
nek.
Celým dnem neúnavně provázel zná-
mý ostravský moderátor Aleš Juchel-
ka. „Vyrůstal jsem v Hrušově, dětství 

jsem strávil na hřišti TJ Jiskra Hru-
šov.  Navíc na dnes slavnou haldu 
Emu jsme chodili už jako malí. Takže 
Slezskou Ostravu znám velmi dobře,“ 
svěřil se Juchelka Slezskoostravským 
novinám. 
I když dnes žije v moravské části Os-
travy, na Slezské je prý velmi často. 
„S rodinou jsme minimálně dvakrát 
měsíčně v zoo, kde nás to velmi baví. 
Slezskou mám důkladně projetou 
i na kole,“ doplnil Juchelka. „Letošní 
ročník se i díky slunečnému počasí 
vydařil, o čemž svědčí kladné ohla-

sy a spokojenost návštěvníků. Chtě-
la bych tímto poděkovat učitelkám 
a dětem za překrásná vystoupení, 
která zpestřila celodenní program. 
Budeme se těšit zase za rok,“ uvedla 
Mgr. Petra Nitková, vedoucí odboru 
školství a kultuty.
Lidé odcházeli z oslav očividně spo-
kojeni. „Jsme moc rádi, že jsme se sem 
vypravili. Děti si vyhrály, počasí bylo 
krásné a moc nám chutnaly i míst-
ní speciality,“ ocenili oslavy manželé 
Martina a Petr Dostálovi, kteří na hrad 
přijeli z Poruby.  (jk)

JUBILEA. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava společně s generálním ředitelem společnosti ArcelorMittal panem Au-
gistine Kochuparampilem vysvětlují, co znamenají čísla 100 a 60 na pódiu.

Muzejní noc
Jsou na Zemi státy, které leží na ně-
kolika kontinentech a města, která 
se rozkládají na hranicích několika 
států. Mezi tyto zvláštnosti můžeme 
s klidným srdcem zařadit i Ostravu. 
Když jedu ráno do práce, do Slezsko-
ostravské galerie z Poruby, přejíždím 
dvakrát zemské hranice tvořené ře-
kami Odrou a Ostravicí. Basilej nebo 
Cáchy se už ze své hraniční polohy 
naučily těžit. Lákají turisty, politiky 
i obchodníky. Čeká taková zářivá bu-
doucnost i Ostravu?
Drobné výhody nám hraniční polo-
ha přináší i dnes. Třeba Muzejní noc. 
V nejbližším okolí Ostravy si ji může-
me užít hned dvakrát. Ta Slezská se 
letos konala 27. května a zúčastnily 
se jí kulturní zařízení třeba z Hlučína 
nebo z Klimkovic. Ostravská Muzejní 
noc byla 21. května a v jejím rámci se 
představilo 25 institucí, které zůstaly 
mimořádně otevřené i během večera 
a noci. Pro zájemce připravily pes-
trý program určený všem věkovým 

kategoriím. Akce se letos zúčastnilo 
21 448 návštěvníků. Nejvíce lákal 
Dopravní podnik, který v depozitá-
ři v Martinově předvedl historická 
vozidla ze své sbírky. Přes 2000 lidí 
navštívilo i Hasičské muzeum, Důl 
Hlubina a Galerii výtvarného umění. 
Příjemným překvapením byly i stov-
ky návštěvníků v naší Slezskoostrav-
ské galerii. Společně s etnografem 
Pavlem Popelkou jsme pro ně při-
pravili výstavu o Etiopii. Na výstavě 
trvající až do prázdnin jsou i úryvky 
autorova deníku. Součástí Muzejní 
noci bylo také osmdesát metrů dlou-
hé plátno s časovou osou umístěné 
na Masarykově náměstí. Na ně měli 
lidé zapisovat dny, které považují za 
nejkrásnější nebo nejúspěšnější ve 
svém životě. Je zajímavé, že nejvíce 
zápisů se týkalo narození potomků 
nebo svateb. Znamená to, že Ostrava-
né věří v budoucnost? Pokud je víra, 
je i naděje. Pro nás i pro Ostravu. 
 Mgr. Věra Vahalíková, galeristka

Uctili výročí osvobození města 
Dne 30. dubna se uskutečnily 
pietní akty k 66. výročí osvo-
bození Ostravy jednotkami 
Rudé armády pod vedením 
generála A. I. Jeremenka. 

Všech těchto pietních aktů se zúčast-
nili kromě veteránů 2. světové války 
i zástupci městského obvodu Slezská 
Os trava. Prvním ze série aktů bylo 
položení kytic k sovětskému tanku ve 
Slezské Ostravě. Zde vystoupil s krát-
kým projevem starosta městského 
obvodu a senátor pan Ing. Antonín 
Maštalíř a po něm plukovník Jindřich 
Heřkovič. Hlavní pietní akt se usku-
tečnil tradičně v Komenského sadech 
u pomníku Krasnoarmějců. Kladení 
věnců a kytic se zúčastnili mimo před-
stavitelů Moravskoslezského kraje, sta-
tutárního města Ostravy, občanských 
sdružení a vlasteneckých spolků také 
zástupci Ruské federace vedeni velvy-
slancem Ruské federace v ČR Sergejem 
Borisovičem Kiseljovem, generální 
konzul Ruské federace v Brně pan Va-
lerij Vladimirovič Děrgačev a honorár-
ní konzul Ruské federace v Ostravě pan 
Ing. Aleš Zedník. Polskou republiku 
zastupovala generální konzulka paní 
Anna Olszewska a zástupci městských 
obvodu. Význam „Ostravsko-opavské 
operace, která přinesla svobodu měs-
tu a jeho obyvatelům, předznamenala 

konec šestileté nacistické okupace 
i druhé světové války,“ připomněli ve 
svých projevech primátor Ostravy Ing. 
Petr Kajnar a velvyslanec Ruské fede-
race Boris Kislejov. Při této příležitosti 
převzala řada osobností vyznamenání 
a ocenění. Čestné uznání za zásluhy 

o obnovu a šíření legionářských tradic 
obdržel od Československé obce legio-
nářské rovněž senátor a starosta měst-
ského obvodu Slezská Ostrava pan Ing. 
Antonín Maštalíř. Ten také udělil čest-
nou stuhu Aktivním zálohám Ostrava. 
 (red)

VÝROČÍ. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava uctilo památku padlých zle-
va senátor MUDr. Petr Guziana, místostarosta Ing. Petra Janíček, místostarostka 
MUDr. Hana Heráková, senátor a starosta Ing. Antonín Maštalíř a Mgr. Gustav 
Kuchař, tajemník úřadu.  FOTO/ LUBOMÍR ČASNOCHA 
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Návrat tradičního jídla na Slezskou je novou tradicí

Přidat švestky v hruškovici? Povoleno
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Sedm 
kuchařských týmů se na akci 
Den Slezské pokoušelo uvařit 
ten nejlepší bigos ze všech. 
V klání pěti českých a dvou 
polských týmů nakonec nej-
lepší výkon předvedli Poláci.
Příprava pravého bigosu zabrala kaž-
dému z týmů několik hodin. Pod kotli 
se topilo dřevem a v horkém dni tak 
byl vzduch kolem kotlů ještě pálivěj-
ší.  Výsledky práce polských a českých 
kuchařů pak zkoumala nejen odborná 
porota, ale i návštěvníci oslav, kteří si 
mohli bigos u stánků koupit za cenu 
okolo padesátikoruny.
„Rozhodující je samozřejmě produkt, 
ale důležitý je také vzhled stánku, 
jeho aranžmá nebo komunikace ku-
chařů s hosty,“ vypočítával předseda 
poroty Ing. Jindřich Žydek, víceprezi-
dent Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
co všechno experti hodnotili.
Soutěž ve vaření bigosu se na Dni 
Slezské koná už od roku 2007. Podle 
starosty městského obvodu Ing. An-
tonína Maštalíře je důvod jasný.  „Jde 
o tradiční slezské jídlo. Na Slezské  tak 
chceme  založit novou tradici,“ vysvět-
loval starosta.
První místo nakonec obsadili polští 
kuchaři z Beskydského kulinářské-

ho klubu města Skoczów. Mimo-
chodem, obhájili tak už své loňské 
prvenství. Druhými v pořadí, a tím 
i nejlepšími výrobci bigosu na české 
straně, se stali kuchaři z ostravské 
restaurace Kika. Osm litrů bigosu 
vařili Tomáš Káňa a Peter Grofik celé 
tři hodiny.
„Základ je obyčejné kyselé zelí, pak 
domácí klobása, sušené hřiby a vep-
řové maso,“ popsal základní ingredi-
ence Grofik. Bigos však oba pánové 
ještě vylepšili. Přidali do něj švestky 
máčené v hruškovici. „Máme svých 
několik tajných fint,“ smáli se kucha-
ři spokojeně, když přebírali ceny za 
druhé místo.
Soutěže na hradě se účastnili už loni 
a skončili třetí. Pokud takhle budou 
postupovat dál, měli by za rok získat 
místo první. „No to se teprve uvidí,“ 
smál se Káňa.
Kuchařský víceprezident Žydek byl 
obnovou vaření tradičního slezského 
bigosu v Ostravě nadšený.  „Je to velice 
šťastná idea.  Lidé se tedy ve Slezsku 
díku tomu sbližují a dochází tak k od-
bourávání dřívějších bariér zvláště 
mezi Čechy a Poláky,“ všímá si Žydek. 
Sám je rodákem z Karviné, takže bigos 
dobře zná. „Je to kultovní jídlo. Tady 
do Slezska vždycky patřilo. Je skvělé, 
že se jeho obliba opět vrací,“ dodal Jin-
dřich Žydek. (jk) NAD BIGOSEM. Debata o tradičním slezském jídle nad vonícími kotli. FOTO/JAN KRÁL

Bigos a jeho příběh
Patří k nejcennějším klenotům slezské a polské kuchyně. Původní slovo 
baigusa pochází ze staroněmčiny a znamená směs něčeho hodně poplete-
ného. Zahříval lovce při dlouhých zimních výpravách, soudeček bigosu si 
brávali formané na delší cesty.
Základem pokrmu je vepřové maso, kyselé zelí a klobása. Podle některých 
receptů se přidávají sušené švestky, červené víno, sušené hříbky.
Receptů na bigos je mnoho. Liší se podle jednotlivých regionů a oblastí. 
K těm nejznámějším patří slezský, staropolský a lovecký. Bigos se dříve na 
Ostravsku v rodinách běžně vařil, recepty na něj nalézáme v kuchařských 
knihách našich babiček.

Recept na Staropolský bigos
Uzený bůček nakrájíme na kostičky a vyškvaříme. Na sádle zpěníme 
nakrájenou cibulku, přidáme na kostky nakrájené vepřové plecko 
a dusíme do poloměkka. Kyselé zelí nakrájíme a uvaříme do měkka. 
Zvlášť uvaříme v osolené vodě hlávkové zelí nakrájené na nudličky, 
obě uvařená zelí smícháme, přidáme k masu, zalijeme bílým vínem, 
přimícháme vyškvařený bůček s klobásou (obojí nakrájené na kostič-
ky) a podusíme. Zahustíme jíškou, připravenou ze sádla a hladké mou-
ky a povaříme na mírném ohni.

 Karel Drápal, Asociace kuchařů a cukrářů, 
 pobočka Severní Morava a Slezsko, organizátor soutěže

Odborníci diskutovali k problémům 
dětí ve výchovných zařízeních 
Ve dnech 11. - 12. května se ve Slezské 
Ostravě konalo setkání představitelů 
školských výchovných zařízení, kte-
rého se taktéž zúčastnili zástupci Dět-
ského domova se školou a základní 
školou, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 
4.  Setkání odborníků mělo za cíl re-
agovat na současnou situaci ve spe-
ciálním školství a umožnit ředitelům 
dětských domovů, výchovných a dia-
gnostických ústavů sdílet a předávat si 
zkušenosti z praxe, protože vyhodno-
tili současnou komunikaci s minister-
stvem a mezi výchovnými zařízeními 
jako nedostatečnou a aktuální situaci 
neodpovídající. Hosty byli i zástupci 
dětské psychiatrie, klinické psycholo-
gie a sociální práce. Po celou dobu se 
jednání zúčastnil i ostravský senátor 
a starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava Ing. Antonín Maštalíř. 
Dnes se opět dostává do centra zájmu 
problematika ústavní péče. V médi-
ích se k ní vyjadřuje kdekdo, zvláště 
v kritickém úhlu pohledu a převážně 
se jedná o osoby, které mají jen mi-
nimální nebo žádnou praxi s prací 

s ohroženými dětmi a ti, kteří mohou 
své zkušenosti a úspěchy nabídnout, 
jsou často přehlíženi. 
Na setkání zazněla řada podnětných 
příspěvků mj. na téma duševních po-
ruch dětí, aktuálních problémů dětí ve 
výchovných zařízeních, zvláště těch 
obtížně zvladatelných pedagogickými 
přístupy, nutnosti rané péče v rizi-
kových rodinách, na téma ochranné 
léčby.
Kritika, že ve výchovných zařízeních 
máme více dětí než je běžné jinde v Ev-
ropě, je zavádějící. Jistě i pro tuto sku-
tečnost je v naší zemi méně dětí bez 
přístřeší, stejně jako dětských gangů 
operujících na periferiích měst. To zase 
trápí ty země, které nám jsou dávány 
pro malé počty dětí v ústavech za vzor. 
Je třeba, aby praxe jasně ukázala směr, 
kudy se ubírat. A to byl jeden ze stěžej-
ních důvodů, proč bylo setkání zorga-
nizováno a na přání účastníku se bude 
pravidelně opakovat i v širším zastou-
pení. 
PaedDr. Jiří Pilař a Mgr. Roman Pav-
lovský, organizátoři setkání

NEJLEPŠÍ NAŠI.  Tomáš Káňa (vlevo) a Peter Grofik aneb nejlepší bigos z české 
strany. FOTO/JAN KRÁL

Příjemné setkání 
jubilantů v KD 
Muglinov
Komise pro občanské obřady a slav-
nosti Rady městského obvodu Slezská 
Ostrava připravila 19. května v KD Mu-
glinov příjemné odpoledne pro občany 
Slezské Ostravy, kteří dovršili v I. polo-
vině roku 2011 jubileum 80 a 85 let.  
Odpolednem přítomné provázela 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová, před-
sedkyně komise. Pro jubilanty bylo 
připraveno malé občerstvení, drob-
né upomínkové předměty a kul-
turní vystoupení, o které se posta-
rali žáci základní umělecké školy 
U Jezu. Jubilanty přišli pozdravit 
starosta a senátor pan Ing. Anto-
nín Maštalíř a členka Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje a radní 
městského obvodu Slezská Ostrava 
paní MVDr. Barbora Jelonková. Po 
bohatém kulturním programu ná-
sledovala volná zábava.  (red)

SETKÁNÍ. Jubilanti se sešli v KD Muglinov, aby strávili společné odpoledne.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Keramika 
s městskou 
policií
Klienti azylového domu Na Liščině 
se spolu s městskou policií zapojili 
do projektu Druhá šance. Projekt je 
zaměřen na prevenci kriminality. Ro-
diče  s dětmi z azylového domu si tak 
mohli v keramické dílně ve středisku 
volnočasových aktivit s pomocí stráž-
níků zdarma vytvořit vlastní keramic-
ký výrobek. 
Na nejbližší období připravujeme 
plavání školáků společně s rodiči, ná-
vštěvu dětského dopravního hřiště 
nebo návštěvu ZOO. Součástí projektu 
je také plánovaný dvoudenní pobyt 
v přírodě, kde se chystají především 
vycházky, hry a další aktivity. 
„Spolupráci s městskou policií v této 
oblasti vnímáme pozitivně. Získané 
informace a dovednosti mohou klienti 
uplatnit při řešení krizových životních 
situací či při orientaci v nabízených 
službách poradenských, sociálních 
a intervenčních center. Pozitivní je 
také nabídka volnočasových aktivit 
pro děti a podpora jejich aktivnějšího 
trávení volného času“, uvedla Ing. Ka-
teřina Michaliková, vedoucí oddělení 
sociálních služeb.  (red)

TVORBA S POLICIÍ. Děti z azylového domu vyrábějí keramiku za pomoci stráž-
níků.   FOTO/ARCHIV
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Místo po haldě bude zalesněno a začne sloužit jako odpočinková zóna

Halda hoří, proto se musí celá odtěžit
Květnové výjezdní zasedání 
komise životního prostředí 
rady městského obvodu 
Slezská Ostrava proběhlo 
u odvalu Heřmanice. 

Tato halda vedle Heřmanického ryb-
níka prohořívala a do ovzduší unikaly 
jedovaté zplodiny. Vzhledem k hloub-
ce prohořívaní se nedá halda uhasit, 
takže jedinou možností je odtěžení do 
hloubky pěti metrů. V současné době 
společnost Diamo odtěžila velkou část 
odvalu ve východní části, která je nej-
blíže k rybníku. 
Komise se zabývala dopady na životní 
prostředí a debata se zástupci společ-
nosti Diamo s. p. se stočila na praš-
nost. „Pokud se vítr otočí k obydlené 
oblasti, máme zaprášené parapety 
i auta,“ poukázal Pavel Vrátný z Heř-
manic. Přestože pracovníci Diama 
kropí vodou místo, kde se těží hluši-
na i příjezdovou cestu, je to podle něj 
nedostatečné. „Pomohlo by, kdyby se 
v místě těžby zařídila vodní mlhová 
clona,“ mínil Pavel Vrátný.  „Podle na-
šich zkušeností jsou prachové částice 
mastné a voda by je nepohltila v tako-
vé míře, v jaké by se to stalo u nemast-
ných částic. Navíc za teplého počasí 

se voda rychle odpařuje a došlo by 
k opačnému efektu – do ovzduší by 
se dostalo paradoxně větší množství 
prachu. Mlžení ve sloji působí jinak 
než v otevřeném terénu,“ vysvětloval 
šéf odboru ekologie Diama Dr. Ing. 
Petr Jelínek. „Pracoval jsem v dole 
a tam se vodou vždy mlžilo právě pro-
to, aby se snížila prašnost, proto by to 
mohlo fungovat i tady,“ trval na svém 
Pavel Vrátný. Uznal ale, že se prašnost 
na haldě od započetí prací v roce 2005 
přece jen snížila, což je důsledek tla-
ku členů komise životního prostředí 
na společnost, která haldu odtěžuje.  
„Místo těžby se dnes kropí, což výraz-
ně snižuje prašnost,“ poukázal před-
seda komise Ing. Jiří Šárek. Členové 
komise se zabývali i četnosti měření 
prašnosti. Dr. Ing. Petr Jelínek připo-
menul, že těžbu monitoruje a kontro-
luje Magistrát města Ostravy, krajský 
úřad, Česká inspekce životního pro-
středí, Obvodní báňský úřad i Minis-
terstvo životního prostředí ČR. 
„Jedinou možností, jak zastavit proho-
řívaní haldy, je její odtěžení a to bohu-
žel s sebou nese i prašnost. Ta se ale 
za posledních šest let opravdu snížila. 
Možná, že časem přijdou nové tech-
nologie, které prašnost dále sníží, ale 
dnes se pro snížení prachu v ovzduší 

při odtěžování haldy dělá maximum,“ 
je přesvědčen Ing. Jiří Šárek. 
Těžba ve východní části odvalu skončí 
v dubnu příštího roku, vytěžené místo 

pak bude zavezeno materiálem, který 
již nevzplane. Poté bude celá plocha 
zatravněna a zalesněna. Areál bude 
v budoucnu sloužit jako odpočinkové 

místo pro občany. Další části odvalu se 
odtěží do roku 2023. „Jedná se celkem 
o 11 milionů tun hlušiny,“ upřesnil 
Petr Jelínek.  (rs)

TĚŽBA. Členové komise životního prostředí diskutují o průběhu těžby odvalu v Heřmanicích.   FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Muzikohraní aneb pomoc hudbou
Už několik let se snaží pomoci lidem s handicapem muziko-
terapeuti z občanského sdružení Muzikohraní. Své klienty 
mají i ve Čtyřlístku-centru pro osoby se zdravotním postiže-
ním Na  Liščině.
Vše je založeno na živé hudbě a pří-
rodních, někdy hodně cizokrajných 
nástrojích. „Jde o terapeutický pří-
stup,“ vysvětluje Daniel Plecháček. 
Se svou ženou Michaelou studovali 

muzikoterapii na Palackého univer-
zitě v Olomouci a založili neziskovou 
organizaci Muzikohraní.
„Pravidelně pracujeme s klienty, kteří 
jsou schopni přijít k nám, stejně tak 

i s imobilními,“ říká Mgr. Michaela 
Plecháčková. Skupina přibližně šesti 
klientů domu Čtyřlístek tak pravidel-
ně dojíždí do Mariánských Hor, kde 
má sdružení muzikoterapeutickou 
místnost. Tady pravidelně společně 
koncertují, ale také se věnují zpěvu 
nebo tanci. „Neučíme je noty, jenom 
improvizujeme. Vidíme, jaké má na ně 
hudba blahodárné účinky,“ popisuje 
Plecháček.
Ty, kteří chodit nemohou, navštěvu-
jí manželé Plecháčkovi ve Čtyřlístku 
osobně. „Imobilní klienti vnímají hudbu 
hodně přes vibrace. Zkoušíme s nimi 
rozeznívat různé bubínky nebo zvoneč-
ky,“ dodává Plecháček. Terapie hudbou 
přináší prý až neočekávané výsledky. 
„Zajímavé je, že naši klienti jsou velmi 
muzikální, přestože to na nich ani není 
patrné. Je v nich hodně rytmu i pěvec-
kých schopností. Naučili se hrát na flét-
ny i na jiné nástroje,“ všímá si vychova-
telka domova Libuše Gajdová.
Nástroje používají ke své práci muzi-
koterapeuti skutečně rozličné.  Tak 
například tibetské mísy, zvonkohru 
shanti z Pyrenejí, africké bubny djem-
be nebo dechový nástroj australských 
domorodců didgeridoo. Své místo 
v této sestavě našly i domácí výrobky. 
Mezi nimi dnes již prakticky zapome-
nutá lidová píšťalka z Valašska zvaná 
koncovka.
„Klienti, kteří k nám chodí, jsou zpo-
čátku bojácní. Později ale začínají 
navazovat kontakty a chovají se spon-
tánně. Někteří pak dokonce sami vy-
stupují a tvoří i vlastní představení,“ 
popisuje účinky terapie Daniel Ple-
cháček. (jk)

MUZIKOHRANÍ. Od ostychu k vlastním koncertům. Aneb tak pomáhá hudba. 
 FOTO/ARCHIV

Setkání pěstounů psů 
V sobotu 11. června 2011 se od 9 
hodin v areálu útulku pro nalezené 
psy v Ostravě-Třebovicích uskuteční 
v pořadí již XIII. Setkání pěstounů psů 
z třebovického útulku. 
Majitelé a pěstouni pejsků mají jako 
každoročně možnost předvést své 
dovednosti a šikovnost v soutěžních 
disciplínách a vyhrát spousty zejmé-
na pro pejsky lákavých cen. Návštěv-
níci pak svými hlasy sami rozhodnou, 
který ze čtyřnohých účastníků získá 
Cenu diváků. 

Všichni pěstouni a majitelé psů z tře-
bovického útulku, kteří se chtějí tohoto 
setkání zúčastnit, se mohou přihlásit 
telefonicky na čísle 596 967 288, nebo 
elektronicky na utulek@mpostrava.cz 
nebo osobně v útulku pro nalezené 
psy v Ostravě-Třebovicích.
Pro návštěvníky je připraven bohatý 
program, zájemci si budou moci v rámci 
otevřených dveří prohlédnout prostory 
útulku pro nalezené psy. Diváci se mo-
hou také těšit na ukázky výcviku služeb-
ních psů. Vstup na akci je zdarma.  (red)

Sportovní hry pro 
děti z domovů 
Děti z Dětského domova Na Vizině, 
společně s dětmi ostatních domovů 
Moravskoslezského kraje, dne 14. 
května mezi sebou soupeřili ve spor-
tovních hrách, které se konaly ve 
sportovním areálu na Volgogradské 
ulici v Ostravě-Zábřehu. 

Připravit takové sportovní hry pro 
děti z dětských domovů není jen tak, 
ale pokud to lidé dělají s láskou a sna-
ží se, aby všechno klaplo bez problé-
mů, jde to samo. Jsme rádi, že tuto 
akci vzal pod záštitu i hejtman Morav-
skoslezského kraje pan Ing. Jaroslav 
Palas.
Vše začalo už krátce po osmé hodině 
ranní. O slavnostní zahájení v podo-
bě defilé se nám postaraly mažoretky 
Stars, které s námi už nějaký ten rok 
spolupracují. Poté, co sportovci i roz-
hodčí přísahali, že budou ctít pravidla, 
se rozjel den plný vynikajících spor-
tovních výkonů. Naši mladí nadějní 
atleti dokázali, že by se mohli rovnat 

i s profesionály. A fotbalisté? Ti hráli 
jako o život. V jejich očích bylo vidět 
zapálení do hry, bojovalo se o každý 
gól a není divu, když hlavní cenou byl 
obrovský fotbalový pohár.
Večer všechny čekalo slavnostní vy-
hlášení výsledků. Každý vítěz obdržel 
pohár, medaili, diplom a balíček s od-
měnou. Samozřejmě nemohl chybět 
ani kulturní program, o který se nám 
postarali zpěváci ze základní umělec-
ké školy Ostrava-Zábřeh, tanečnice 
z Respect dance crew, znalci Aikida 
i děti z Dětského domova Na Vizině. 
Touto cestou děkujeme všem, kteří 
se na této akci podíleli, a to jak spon-
zorům, zaměstnancům Dětského do-
mova Na Vizině a studentům, kteří se 
zhostili úlohy pořadatelů a rozhod-
čích. Díky akcím jako je tato mají děti 
možnost poznat kamarády a získat 
nové zkušenosti. Těšíme se na další 
ročník.
 Mgr. Josef Palkovič, ředitel 
 Dětského domova Na Vizině

SPORTOVNÍ HRY. Atleti i fotbalisté z dětských domovů by se mohli rovnat s pro-
fesionály.  FOTO/ARCHIV

Aktivace nouzového tlačítka
Další zákrok díky nouzovému tlačítku 
Senior linky mají za sebou ostravští 
strážníci. Dne 21. dubna bylo nouzové 
tlačítko aktivováno v bytě 74leté ženy 
v Ostravě-Muglinově. Když strážníci 
dorazili k bytu, na zvonění ani klepání 
nikdo nereagoval. Také vyzvánění na 
telefon v bytě zůstávalo bez odezvy.  
Kvůli podezření z ohrožení života či 
zdraví strážníci násilím otevřeli dveře 
a vstoupili do bytu. Majitelku našli le-
žet na zemi v pokoji. Byla při vědomí, 
se strážníky komunikovala, ale nedo-
kázala se sama postavit. Uvedla, že se 
jí při úklidu udělalo nevolno a upadla. 
Zdravotníci nezjistili žádné zranění a 
žena si také na nic nestěžovala. A tak 

strážníci zkontaktovali alespoň pří-
buznou, která vzápětí přijela a o seni-
orku se postarala. 

Pokusil se ukrást kolo ze sklepa
Přímo při pokusu o krádež přistihl 7. 
května strážník městské policie dva-
advacetiletého muže. Ten se spolu se 
svým komplicem pokusil ukrást kolo 
ze zamčené sklepní kóje domu v Ost-
ravě-Muglinově. Strážník je uviděl ve 
chvíli, kdy kolo vyváželi ze sklepa ven. 
Jednomu z podezřelých se podařilo 
utéct, druhého strážník zadržel a poz-
ději předal uniformovaným kolegům. 
Okolnosti krádeže nyní šetří Policie 
ČR.

Utekl s půjčeným mobilem
Dne 20. května krátce po půlnoci 
se na hlídku městské policie obrá-
til muž, kterému na zastávce MHD 
ve Slezské Ostravě ukradli mobilní 
telefon. Okradený vyhověl žádosti 
neznámého mladého muže o za-
půjčení telefonu, který si potřebo-
val nutně zavolat.  Neznámý ale s 
půjčeným mobilem utekl. Strážníci 
kontrolovali okolí a podezřelého 
skutečně uviděli. Podezřelý navíc 
právě telefonoval z mobilního te-
lefonu, který vypadal přesně jako 
ten odcizený.  Strážníci tak šesta-
dvacetiletého muže pro podezření 
z trestného činu krádeže zadrželi a 
předali přivolaným policistům.
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Ukázat krásu knihy je dnes pro učitele přetěžký úkol

Jak velcí četli malým
MUGLINOV / Jak pro děti objevit 
svět knih? Se zajímavým 
nápadem přišli pedagogové 
se základní školy Pěší v Mu-
glinově. Tak trochu přinutili 
děti, aby si četly navzájem. 
A metoda zafungovala. Malý 
princ v dětských myslích zase 
ožil. 
V době počítačů, facebooků, DVD 
a jiné techniky stále více voláme po 
návratu k „obyčejné“ knize. „Dnešní 
mládež málo čte,“ slýcháme často kri-
tiku ze strany odborníků. V naší škole 
si tuto skutečnost velice dobře uvědo-
mujeme. Vzdělávání žáků probíhá ve 
velice moderních technicky vybave-
ných učebnách, ale současně jako pe-
dagogové nezapomínáme na systema-
tické vedení dětí k četbě a objevování 
světa knih.
Ve středu 4. května 2011 se na naší 
škole konalo projektové dopoledne, 
které jsme věnovali knize Malý princ 
autora Antoina de Saint Exupery-
ho. Velcí, což byli žáci 6. - 9. ročníku, 
zábavným a přitažlivým způsobem 
předčítali malým. Těmi malými byli 
žáci 1. - 5. ročníku. Kniha Malý princ 
a zajímavý příběh Exuperyho života 
se staly námětem komponovaného 
pásma, ve kterém zaznělo průvodní 
slovo, pracovalo se obrázky, četly se 
úryvky z knihy. Děti společně objevo-
valy tajemný svět fantazie, cestovaly 
s malým princem pouští i po plane-
tách ve vesmíru, držely palec lišce 
a prožívaly dobrodružství četby.

Svou fantazii pak děti plně zapojily 
při malování malého prince. Ty nejpo-
vedenější obrázky zdobí chodby naší 
školy a děti si tak můžou připomínat 
hezké zážitky z projektového dopole-
dne.
Malý princ tak opět dokázal, že je 
knihou pohádkovou i skutečnou zá-
roveň, pro velké i malé. A naši žáci 
si připomněli krásu četby, učili se 
spolupracovat, naslouchat jeden 
druhému, pracovat na společném 
projektu. A že se jim vše podařilo, 
dokazovaly nadšené reakce a po-
tlesk malých dětí. 

Poděkování patří všem zúčastněným 
žákům, zvláštní pak těm, kteří nacvi-
čili projektové pásmo a velmi úspěš-
ně jej předvedli – Petře Horákové, 
Renátě Feketové, Ondřeji Vítovcovi, 
Danielu Gizovi, Tomáši Zemanovi 
a Dominice Kalusové. Projekt „Vel-
cí čtou malým“ byl jeden ze způ-
sobů, jakým dětem připomínáme 
krásu četby. Nebyl první a určitě 
ne poslední. Žáci se už teď těší na 
další zajímavou knihu. Která to asi 
bude?
 Mgr. Hana Kuřilová, 
 učitelka ZŠ Pěší

MALÍ. Žáčci pozorně poslouchají. Malý princ může být spokojen.  FOTO: ARCHIV šKOly

ZŠ Chrustova oslavila Den matek
Ve čtvrtek 12. května 2011 byly v od-
poledních hodinách ve vestibulu naší 
školy odstartovány oslavy k příleži-
tosti Dne matek. 
Maminky se mohly spolu s ostatními 
rodinnými příslušníky těšit z progra-
mu připraveného jejich dětmi. Žáci 
1. stupně měli připravena krásná 
vystoupení, která zahrnovala pás-
mo písniček, přednesu básní a nechy-
běla ani hra na flétnu. Třešničkou na 
dortu byl zpěv jarních písní, kterým 
pěvecký sbor školy připravený pro-
gram završil. 
Tím ale celá akce rozhodně neskonči-
la. Spousta soutěží a dětských atrak-
cí byla připravena na hřišti v areálu 
školy, kde se děti s maminkami mohly 
vyřádit. Společně slepovali barevné-
ho hada, který se vinul kolem celého 
hřiště. Smíchem a adrenalinem to 
hýřilo především v místech, kde pro-
bíhaly disciplíny jako skákání v pytli, 
přetahování lanem či házení kroužků 
na tyč. V rámci celého odpoledne pro-

běhla také soutěž o skvělý maminčin 
koláč. Hodnotila se nejen chuť koláče, 
ale zřetel byl brán také na nápaditost 
a estetické provedení. K mání byly 
samé výborné kousky, ale vyhrát mohl 
jen jeden. Maminka vítězného koláče 
byla odměněna ozdobnou vařečkou 
a kuchařkou. Závěrem celého odpo-

ledne bylo opékání párků, na které 
se všichni moc těšili. K celkově dobré 
atmosféře a spokojenosti přálo i po-
časí, a tak se mohly jak maminky, tak 
učitelky těšit z rozradostněných tváří 
svých malých ratolestí.
 Mgr. Kateřina Ambrozová,
 ZŠ Chrustova

DEN MATEK.  Matky měly svátek. A děti? Jejich koláče a další dobroty.

Zelenina jako školní pomůcka. Proč ne? 
3. třída základní školy Pěší je plná 
malých aktivních žáčků. Ti si určitě 
snáze osvojí novou látku takzvaným 
činnostním učením než pouhou fron-
tální výukou. V rámci tohoto učení 
absolvovali žáci třetí třídy v naší škole 
„Zeleninový den“. Děti si, po předcho-
zí domluvě, přinesly do školy různé 
druhy zeleniny. Připravily si lavice, 
ubrusy, talířky a naaranžovaly zdravé 
zeleninové potraviny, které následně 
pojmenovávaly a řadily podle druhu. 
„Pozvali jsme si i žáky první a druhé třídy 
a zadávali jsme jim „zeleninové hádanky“. 
Pak jsme provedli společnou ochutnáv-
ku zeleninové stravy a mladší spolužáky 
tím zdravě odměnili. Děti nejvíce zajímal 
cukrový meloun, chřest a lilek, některé 
děti se pustily dokonce i do česneku. Celý 
zeleninový den se náramně vyvedl a po 
skončení výuky děti odcházely spokoje-
né, najedené, plné vitamínů a snad i pře-
svědčení, že místo lupínků a sladkostí je 
vhodnější stravou například kedluben, 
ředkvička nebo meloun,“ doplnila Renáta 
Pánková, třídní učitelka ZŠ Pěší.  (red) ZELENINA. Malí školáci poznávají zeleninu.

Vítězství ZŠ Pěší v soutěži 
Anglický slavík
Krásného  úspěchu  v hudební soutěži 
Anglický slavík dosáhly Nikol Kundro-
vá a Soňa Gogolková, žákyně 9. třídy 
ZŠ Pěší v Ostravě–Muglinově. Pořada-
telem této soutěže byla ZŠ Gajdošova 
z Moravské Ostravy. Talentovaní zpě-
váci mnoha ostravských škol se sešli 
3. května, aby předvedli, jak dokáží 
spojit hudební nadání se znalostmi 
anglického jazyka.  
Soutěž byla rozdělena do tří katego-
rií. Naše žákyně bojovaly v kategorii 
jednotlivců - žáků 8. a 9. tříd. Nikol 

Kundrová zpívala píseň Wishing 
Stars, na kytaru ji velmi zdařile do-
provázela Soňa Gogolková. Jejich vý-
kon nadchl jak diváky, tak hlavně po-
rotu, která ocenila toto vystoupení 
1. místem ve své kategorii. Dívky vy-
hrály opravdu zaslouženě a potěšily 
tak nejen paní učitelku Mgr. Lenku 
Fromelovou, která je na soutěž při-
pravila, ale také všechny na ZŠ Pěší! 
Srdečně blahopřejeme!
 Mgr. František Vrána, 
 ředitel ZŠ Pěší

Chaloupka nabízí pomoc rodičům
Kam s dětmi během letních prázdnin 
nebo ve chvílích, kdy si rodiče potře-
bují něco nutně zařídit? 
Pomoc v takových případech nabízí 
Rodičovské centrum Chaloupka mi-
niškolička. Nalézá se v nově zaříze-
ných prostorách na základní škole na 
Nádražní ulici. „Zařízení mohou vyu-
žívat rodiče dětí od dvou do pěti let. 
A to kvůli usnadnění návratu do prá-
ce, návštěvy zaměstnavatele nebo do-
cházky do vzdělávacích kurzů,“ uvedla 

Mgr. Kateřina Žídková, manažerka to-
hoto projektu.
Miniškolička je otevřena od pondě-
lí do pátku od 7,30 do 12,30 hodin, 
v provozu bude dokonce i přes letní 
prázdniny. „Ve skupině je maximálně 
osm dětí, na které dohlíží dvě kva-
lifikované vychovatelky,“ upřesňuje 
Žídková. Více informací naleznete 
na www.rcchaloupka.cz nebo na te-
lefonech 724 937 846, 777 266 454. 
 (red)

Zelená technice  
na ZŠ Chrustova
V dnešní době již na práci ve škole 
zdaleka nestačí jen křída a tabule, ale 
zapojení moderní techniky do výu-
ky je takřka nezbytné. Jednadvacáté 
století je stoletím informací a nejlepší 
přístup k nim nám bezesporu zajistí 
počítače a jejich připojení k interne-
tové síti.
Tyto vymoženosti na naší škole tabu 
rozhodně nebyly už pěknou řadu let, 
ale roky ubíhají a počítačové sítě za-
starávají snad nejrychleji ze všeho. 
Doba „Indošů“ již skončila a vybavení 
učeben výpočetní techniky začalo při-
pomínat pravěk. Naštěstí zřizovateli, 
kterým je městský obvod Slezská Os-
trava se podařilo získat dotaci z Roz-
vojového operačního programu na 
modernizaci vybavení základních škol 
novou technikou. Nejde jen o počíta-
če, ale o veškerou výukovou techniku. 
Na specifikaci vybavení a technických 
požadavcích jsme se podíleli při zpra-
covávání projektu. 
V současné době je již naše škola vy-
bavena zbrusu novou učebnou výpo-
četní techniky o 17 počítačích s da-
tovým projektorem a visualizérem. 
Do videoučebny v prvním patře byla 
doinstalována interaktivní tabule 
SMARTBOARD, již druhá na škole. Zla-
tým hřebem celého projektu je učeb-
na jazyků, místnost s pracovišti pro 
15 studentů je kompletně vybavena 

počítačem, headsetem a systémem 
výuky jazyka na špičkové úrovni.
Jak to již bývá, to nejdražší, nejsloži-
tější a také to, co není na první pohled 
vidět, je počítačová síť s jejími servery. 
Domnívám se, že nám se povedlo vy-
tvořit síť skutečně na dobré úrovni. Do 
systému jsme instalovali nejen síťový 
server, ale i server hlídající komunika-
ci s internetem s možností efektivního 
blokování závadných a nevhodných 
webových stránek. V nejbližší době 
připravujeme také plné pokrytí školy 
wi-fi signálem. Vytvořili jsme jednot-
nou politiku síťových profilů jak pro 
žáky, tak učitele. Také softwarové vy-
bavení jde s dobou a nemusíme se za 
něj stydět ani dělat ve své práci něja-
ké kompromisy. Spektrum výukových 
programů pokrývá všechny základní 
oblasti věd, ve kterých se žáci na ško-
le vzdělávají, kromě toho mohou děti 
pracovat s nejnovějším softwarem. 
Vzhledem k spoustě nových výuko-
vých možností, které vybavení skýtá, 
se domnívám, že se výuka jazyků do-
stane na úplně jinou úroveň. Zároveň 
spatřuji v tomto nově vzniklém pro-
středí motivační prvek nejen pro žáky 
v jejich vzdělávání, ale také pro učitele 
v možnosti tvorby ještě pestřejší nápl-
ně výuky. 
 Mgr. Radim Motyčka,
 ředitel ZŠ Chrustova

TECHNIKA. Dětem nedělá problém ovládat moderní techniku.  FOTO / ARCHIV šKOLy
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Stěny galerie zdobí portréty lidí, kteří se rádi fotografují za pětikorunu

Moravan fotil v Africe, výsledky vystavil na Slezské 
SLEZSKÁ OSTRAVA / Desítky 
barevných fotografií z exotic-
kých míst Afriky pořízených 
moravských etnografem 
Pavlem Popelkou zdobí zdi 
Slezskoostravské galerie na 
slezskoostravské radnici.

Dvaašedesátiletý PhDr. Pavel Popelka, 
CSc. je mužem mnoha rolí. Je ředite-
lem Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě, etnografem, au-
torem odborných knih o moravském 
folklóru například Písně z Bystřice 
pod Lopeníkem nebo hráčem na gajdy. 
A také fotografem.
„S Pavlem Popelkou spolupracujeme 
už dlouho. Námětem jeho fotografií 
jsou většinou moravské motivy, které 
se vztahují k jeho práci. Bylo výborné, 
že nám nabídl i svoji africkou výstavu. 
Protože, kolikrát se člověk do Afriky 
za život podívá?,“ vysvětluje galeris-
tka Mgr. Věra Vahalíková důvody, pro 
které výstava vznikla.
Dvojice žen a pěti mužů z Moravy ces-
tovala napříč Etiopií prakticky celý loň-
ský listopad. „Přemluvil mne kamarád. 

Zatím jsem jezdil spíše po Evropě. Cítil 
jsem, že je to jedna z mých posledních 
příležitostí vydat se na tak exotickou 
cestu,“ vypráví autor fotografií. Těch mi-
mochodem v Africe pořídil zhruba tisíc 
a nepřišlo ho to úplně nejlevněji. „Moc 
dobře se místní nefotí. Skoro za každou 
fotku totiž chtějí platit. Jen vytáhnete 
foťák, už vás obklopí a chtějí peníze. 
V přepočtu asi pět českých korun. Ale je 
to všechno tak pěkné, že člověk zaplatí 
rád,“ směje se Pavel Popelka. 
Původně se moravská skupina vypra-
vila do Etiopie z toho důvodu, že chtě-
la vidět velký folklórní festival na jihu 

země. Jenže festival byl nakonec zru-
šen. „Pointou je, že jsme jeli na něco, 
co se neuskutečnilo, ale přesto jsme 
po cestě viděli další a další nádherné 
věci,“ konstatuje Popelka.
Vernisáž fotografií uvedl autor čtením 
svých zápisků z cest nesoucí název 
„Etiopie. Deník z cest“. Těmito texty 
jsou doplněny i fotografie v prosto-
rách galerie. Bohužel, sehnat tuto bro-
žuru je prý už uměním, je v podstatě 
vyprodána.
„Jsem překvapena, jak je to všech-
no pěkné a zajímavé. Je něco jiného 
slyšet o tak vzdálené zemi přímo 

od účastníků výpravy a navíc Afri-
ku jsme v galerii nikdy zastoupenou 
neměli. Je výborné, že galerie střídá 
nejrůznější motivy,“ oceňuje vystavo-
vané snímky místostarostka MUDr. 
Hana Heráková.
Popelka vypráví, že na výpravě chut-
nali jako správní Moravané i místní 
víno. „To vyrábějí z medu a chutná 
jako nepodařený burčák. Měl jsem ra-
ději s sebou domácí slivovici. Díky ní 
jsem přežil vše a bez zdravotních pro-
blémů,“ svěřuje se Popelka.

Na otázku, zda moravský etnograf 
objevil v Africe něco podstatného, 
kroutí Popelka hlavou. „Spojitosti 
mezi lidmi jsou podobné. Podsta-
ta života je všude stejná,“ odpovídá 
Popelka. Výstava už byla k vidění 
v Uherském Brodě, pak v Uherském 
Hradišti a Slezská Ostrava je teprve 
třetím místem v zemi, kde etnograf 
a fotograf v jedné osobě své africké 
snímky vystavuje.
Výstava ve Slezskoostravské galerii po-
trvá až do konce měsíce června. (jk)

ETIOPIE. Jedny z tisíců fotografií, které vznikly při putování po Africe. 
 FOTO/ PAVEL POPELKA

AUTOR. PhDr. Pavel Popelka, CSc. vyrazil z Moravy do horké Afriky. Výsledky jsou 
nyní k vidění ve Slezskoostravské galerii.   FOTO/ JAN KRÁL

Poznejte občanské sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu
Více kultury a zábavy pro 
širokou veřejnost a mládež 
chce do našeho obvodu při-
vést naše občanské sdružení 
Kultura pro Slezskou Ostravu.

Podporujeme začínající hudební sou-
bory a jednotlivé interprety ve všech 
hudebních žánrech jako je rock, folk, 
country či lidová tvorba tím, že pořá-
dáme hudební a umělecké produkce. 
Jimi přibližujeme mladé a začínající 
umělce široké veřejnosti. 

Občanské sdružení Kultura pro Slezskou 
Ostravu (KPSO) bylo založeno v říjnu 
2008 dvěma nadšenci žijícími ve Slez-
ské Ostravě, kteří měli potřebu zastře-
šit a legalizovat své aktivity a oficiálně 
do nich zapojit i další přátele. Za necelé 
tři roky svého působení KPSO zorga-
nizovalo několik úspěšných akcí např. 
Slezskoostravský Rock-Fest, Dětský den, 
Společenský ples pod záštitou městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. Počet členů 
sdružení v roce 2011 stoupl již na 24.
 Největší akcí občanského sdružení 
KPSO je hudební festival s názvem 
Slezskoostravský Rock-Fest. V srpnu 
2011 se bude konat na tradičním mís-
tě kulturních akcí Slezskoostravském 
hradě již 4. ročník tohoto festivalu 
a letošním tahákem je legendární sku-
pina Katapult.  
Neméně významnou akcí pořádanou 
našim sdružením je Dětský den, který 
letos proběhl v sobotu 4. června v Mu-
glinově v nově zrekonstruovaném kul-

turním domě a jeho přilehlém okolí. 
Připravili jsme hudebně-divadelní pro-
gram pro děti i rodiče s překvapením, 
dětskou diskotékou, klauny, atrakcemi, 
skákacím hradem, hrami a soutěžemi 
o sladké ceny a vše doplnila předvádě-
cí akce hasičů a městské policie.  Další 
informace naleznete na internetových 
stránkách www.kpso.cz.
Našim velkým zájmem a cílem je v bu-
doucnu ve větší míře využívat kulturní 
dům v Ostravě-Muglinově k poskyto-
vání zábavy a kultury pro širokou ve-
řejnost z obvodu Slezská Ostrava a tím 
i rozšířit naši činnost. Určitě by našla 
své příznivce a posluchače vystoupení 
skupin žánru folk či country, nebo akce 
typu hudebních tanečních večerů. 
Toto je stručná charakteristika občan-
ského sdružení Kultura pro Slezskou 
Ostravu, které jak je již patrno dle ná-
zvu působí výhradně v obvodu Slez-
ská Ostrava.  Marcel Pažický, 
 předseda sdružení

Mistři houslí a klavíru vystoupí na radnici 
Cyklus komorních koncertů, které se 
konají za podpory statutárního města 
Ostravy ve slezskoostravské radnici, 
pokračuje 14. června 2011 koncertem 
houslisty Ivana Ženatého a klavíristy 
Stanislava Bogunii.
Jméno houslového virtuosa Ivana Že-
natého je v hudebním světě pojmem. 
Už během studií na konzervatoři získá-
val ceny na světových soutěžích a kon-
certně vystupoval. Jeho hudební projev 
ovlivnily mistrovské kurzy v Curychu, 
Výmaru a Berlíně. Byl soukromým 
žákem Josefa Suka. Ivan Ženatý spolu-
pracuje se všemi předními českými or-
chestry. Jeho repertoár je mimořádně 
bohatý - zahrnuje na padesát koncertů 
všech hudebních stylů. Ivan Ženatý je 
od roku 1996 profesorem houslové hry 
na Vysoké hudební škole Carla Marii 
von Webera v Drážďanech.
Stanislav Bogunia je slavný český kla-
vírista, sbormistr a dirigent. Studoval 
v Ostravě a poté absolvoval pražskou 
Akademii múzických umění. Stanislav 
Bogunia řídil orchestry v Evropě, Ja-

ponsku, Taiwanu, Brazílii, Argentině 
a na Kubě. Více než dvacet let je členem 
profesorského sboru pražské Akade-
mie múzických umění. Zároveň vyuču-
je na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. 
Vstupenky za 100,- Kč si můžete zakou-
pit v galerii ve slezskoostravské radnici 

v úterý až pátek od 10,00 do 17,00 ho-
din (polední přestávka 11,30 – 12,30), 
v sobotu a neděli od 10,00 do 16,00 ho-
din. Případné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093. S pro-
gramem koncertu se můžete seznámit 
na www.slezska.cz. (red)

HUDEBNÍCI. Ivan Ženatý a Stanislava Bogunii, pojmy hudebního světa, vystoupí 
v prostorách slezskoostravské radnice.

Slezskoostravský hrad 
o policii, koních i hudbě
Policie ČR letos slaví své 20. narozeni-
ny. V Ostravě budou slavit policisté na 
Slezskoostravském hradě. Nachystali 
si pro veřejnost celodenní program na 
neděli 12. června. „Návštěvníci bu-
dou moci srovnat nejnovější techni-
ku i policejní historii. Profesionální 
ukázky předvedou policisté speciali-
zovaných útvarů. Nezapomněli jsme 
ani na děti. A budou i hudební dárky,“ 
slibuje ostravská policejní mluvčí Ga-
briela Holčáková. Program začne na 
Slezskoostravském hradě už v 10,00 

hodin. Policisté předvedou ukázky 
jízdní policie nebo výsledky práce 
policejních psovodů. „Služební psi 
předvedou svoji obrannou práci, 
ukázky poslušnosti, ale třeba také 
vyhledávání drog či výbušnin,“ říká 
Holčáková. Předvést se mají odstřelo-
vači stejně jako pancéřové vozidlo. Po-
licisté si zahrají i na vyšetřování vraždy, 
které budou moci příchozí shlédnout 
„na vlastní oči“. Děti se mohou těšit na 
klauna Hopsalína, soutěže, kvízy nebo 
skákací hrad. Vstup je zdarma.  (jk)

Červnové akce knihoven 
v obvodu Slezská Ostrava

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Projekt od Dolu k dolu vandrujeme spolu:
Zdař Bůh! - dvouměsíční blok, vědomostní soutěž pro 2. - 9. třídy
Safari - beseda s pracovníkem ZOO, 3. 6. od 10,00 hodin
Kde bydlí zvířata - zábavný kviz celý měsíc během půjčování
Zvířátkové jmenovky - výtvarná dílna - vyrábíme z papíru, 13. 6. od 14,00 
– 15,30
Klub Hladnýsek - setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče, 27. 6. od 15,00 hodin

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKy
Projekt od Dolu k dolu vandrujeme spolu:
Zdař Bůh! - dvouměsíční blok, vědomostní soutěž pro 2. - 9. třídy
Třpytivé mámení - výtvarné odpoledne - vyrábíme třpytící se gelové svíč-
ky v
úterý 7.  6. od 14.00
Sloni, sloniska a slůňata - test pro děti o slonech a jejich životě, celý měsíc
Už se to blíží - zpoza rohu prázdniny se plíží! - test pro děti o létu, prázdninách a do-
volených, celý měsíc během půjčování
Akvárium - výtvarné odpoledne – z papíru vyrábíme obrázek akvária, 21. 
a 28. 6. od 14,00 hodin
Willy Fog - nástěnka k zahájení prázdninového cestování s Willy Fogem, 
celý měsíc během půjčování

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Projekt od Dolu k dolu vandrujeme spolu:
Zdař Bůh! - vědomostní test, každé úterý v měsíci během půjčování
Už to mám! – červen - celoroční vědomostní soutěž zaměřená na vyhledá-
vání informací, každé úterý v měsíci během půjčování 
Stonožka - výtvarné odpoledne pro děti, uděláme si stonožku z papíru, 7. 
6. během půjčování
Kufr plný her - zábavné odpoledne pro děti, stolní hry, kvizy, 21. 6. během 
půjčování více na www.kmo.cz
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Tým se stmelil a v tabulce Městského přeboru postupuje nahoru 

Fotbalisté z TJ Kunčičky zažívají skvělé jaro
KUNČIČKY/ Hráči Kunčiček 
drtí v jarní části Městského 
přeboru své soupeře. Čtyř-
brankové příděly se staly 
pravidlem. 

Fotbalový tým TJ Kunčičky obsadil 
v loňském roce 9. příčku v Městském 
přeboru. Start do dalšího ročníku se 
mužstvu nevydařil a Kunčičky přezi-
movaly na 11. místě. 

Skvělá forma na jaře
Do jarní části soutěže vstoupili 
Kunčičtí jako vyměnění a rozdí-
lem třídy porážejí jednoho sou-
peře za druhým. V Petřkovicích 
vyhráli 4:2, doma rozdrtili Krásné 
Pole 4:1 a Pustkovec 4:0. V tabul-
ce se posunuli na 5. místo. „Tým 
se stmelil a sehrál. Své ovoce nyní 
nese dobrá zimní příprava. Hod-
ně nám pomohlo, že jsme si mohli 
zahrát na zimním turnaji na hřišti 
Sokola Vřesina,“ řekl hrající trenér 
Jan Chelmecký. Vynikající formu 
„chytil“ střelec Roman Brachtl, kte-
rý v osmi jarních kolech vstřelil 11 
branek. Trenér odhaduje, že by se 
tento jedenadvacetiletý kanonýr 
uchytil i ve vyšších soutěžích. „Ur-
čitě má na I. A třídu,“ myslí si trenér 
Chelmecký. Osu týmu drží stoper 
Lukáš Petr a ve středu zálohy podá-
vá výborné výkony Petr Vacek. 

Dorostenci nastupují za muže
„Do týmu zařazujeme naše odcho-
vance z dorostu a musím říct, že 
podávají dobré výkony. Určitě bych 
vyzdvihl talentované hráče Tomáše 
Havláska a Jakuba Pitnera. Věřím, že 

nás svými výkony podrží brankář Jiří 
Veselý,“ dodal trenér. Cílem je páté 
místo v Městském přeboru. Tým by 
měl ještě posílit Petr Petrov, který se 
vrátí z hostování z TJ Hlubina. 
V TJ Kunčičky působí i dorostenci a žáci, 
které má na starosti vedoucí mládeže 
Petr Bajnar. Dorost okupuje v součas-
né době páté místo v Městské soutěži. 

„O kvalitě týmu svědčí fakt, že někteří 
dorostenci doplňují muže v Městském 
přeboru. K velkým talentům patří 
Tomáš Duda, Marek Hojer a Kristian 
Török,“ konstatoval Petr Bajnar. 

Žáci udrželi Městský přebor
Žákovský tým je zatím 10. v Měst-
ském přeboru. „Jsme rádi, že žáci tuto 

soutěž udrželi. Uvědomte si, že jsou 
ve věku 8 až 10 let a nastupují proti 
klukům o tři až čtyři roky starším,“ 
připomenul Petr Bajnar. „Samozřejmě 
na hřišti uvítám další zájemce o fot-
bal. Skládáme nový žákovský tým, 
takže všichni mají šanci,“ zve Petr 
Bajnar do klubu nadějné fotbalisty. 
„Těší nás, že nás podporuje městský 
obvod Slezská Ostrava a za podporu 
děkuji především panu starostovi Ing. 
Antonínu Maštalířovi,“ poděkoval ve-
doucí mládeže Petr Bajnar.  

Klub vznikl v roce 1900
Fotbalový klub v Kunčičkách má bo-
hatou historii. „Klub byl založen v roce 
1900. Ve své historii měl různé názvy, 
například DTJ nebo Sokol,“ ohlédl se do 
minulosti předseda oddílu kopané TJ 
Kunčičky František Kempný. Původní 
hřiště bylo pod dnešní Frýdeckou ulicí. 
V dnešním areálu v Kunčičkách sídlíme 
od roku 1971. Nejvýše jsme hráli kraj-
ský přebor, a to v době, kdy nás spon-
zoroval Ingstav. Tým se proto také jme-
noval Ingstav Ostrava,“ zmínil František 
Kempný. „Samozřejmě i dnes uvítáme 
partnera nebo zájemce o sponzorování 
našeho klubu. Pomůže nám každá ko-
runa. Ať už se jedná o dresy nebo tech-
nické zázemí,“ vyzval případné zájemce 
trenér mužů Jan Chelmecký.  (rs)

Chovatelé holubů slaví výročí
SLEZSKÁ OSTRAVA/Chovatelé 
poštovních holubů z Ostravy-
-Heřmanic slaví v letošním 
roce 75. výročí založení své 
základní organizace. Dnes má 
deset členů. 

Základní organizace chovatelů poš-
tovních holubu z Ostravy-Heřmanic 
má dnes deset členů a je součástí Ob-
lastního střediska Karviná – Ostrava. 
V něm působí stovka chovatelů a ti 
z Heřmanic patří k nejlepším. 
„Je to hezký koníček. Musíte k němu 
mít vztah, protože je časově docela 
náročný,“ řekl předseda chovatelů 
holubů ze Slezské Ostravy Kazimír 
Szczotka. „Holuby samozřejmě cvi-
číme, ale vytrvalost musí mít každý 
holub v sobě.  Je zajímavé, že nejlepší 
vlastnosti se u holubů dědí ob jednu 
generaci. Je to případ současného nej-
lepšího holuba pana Szczotky, který 
sbírá první úspěchy. Jeho holubí dě-
deček vyhrál na soutěžích sedm prv-
ních míst,“ poukázal další chovatel Jiří 
Šokala. 
Z desítky místních chovatelů se nej-
více daří Josefu Kutrovi. Jeho holu-
bi sbírali dobrá umístění na Olym-
piádách poštovních holubů. Loni 
v soutěžích oblastního střediska se 
umístil po sečtení bodů ze dvaceti 
soutěží jeho holub na druhém mís-

tě, třetí místo patřilo holubovi Kazi-
míra Szczotky a jedenáctou příčku 
získal holub Jiřího Šokaly. V celore-
publikových soutěžích získali holu-
bi Kazimíra Szczotky hned tři první 
místa. Přitom každého ze závodů se 
účastnilo kolem dvou tisíc holubů. 
„Letošní výročí oslavíme zápole-
ním v soutěžích dospělých holubů, 
které probíhají až do 31. července, 
a v soutěžích holoubat, které se ko-

nají od 15. srpna do 30. září,“ uvedl 
Kazimír Szczotka. „Takže když si ná-
hodou při nedělním obědě všimnete 
na obloze letících holubů, uvědomte 
si, že tito opeřenci už mají za sebou 
několik stovek kilometrů a ještě jim 
zbývá ten nejtěžší úsek cesty domů, 
než se dostanou ke svým partnerům, 
dětem a majitelům, kteří je toužebně 
očekávají,“ uzavřel povídání Jiří Šo-
kala.  (rs) 

HOLUBÁŘI. Část chovatelů holubů ze Slezské Ostravy. Zleva: Dušan Lomozník, 
Kazimír Szczotka se svým nejúspěšnějším holubem, Josef Šokala, Vladimír Lazov-
ský a Vladimír Kratěna.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Mladí hasiči z Heřmanic vzorně 
reprezentují městský obvod
V sobotu 21. května se 
konala okresní soutěž 
mladých hasičů v celorepub-
likové soutěži hry Plamen. 
Celkem 22 kolektivů 
mladých hasičů se sešlo 
v Ostravě- Martinově. 
Utkali se v mezinárodních hasič-
ských disciplínách, jako například 
štafeta, 4 x 60 metrů překážek a po-
žární útok. Po celodenním zápole-
ní se členové sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Heřmanice v obou 
kategoriích, mladších i starších 
umístili na 1. místě, takže si spoko-
jeně domů odvezli zlatou medaili. 
Družstvo starších hasičů postoupilo 
a bude reprezentovat Ostravu 11. 
června 2011 v Třinci, kde proběhne 
krajské kolo.
Na závěr celého dne proběhly přebo-
ry jednotlivců na 60 metrů překážek, 
kde se v kategorii starších dívek umís-
tila na 1. místě Barbora Šmírová, na 2. 

místě Nikola Doubková a 3. místo zís-
kala Michaela Doubková. V kategorii 
starší chlapců získal 1. místo Tomáš 
Veverka. Všichni jednotlivci jsou členy 
sboru dobrovolných hasičů Ostrava-
-Heřmanice.
Nakonec je potřeba zmínit okresní 
kolo soutěže dorostu, které se také 
konalo v Ostravě-Martinově dne 
22. května. Celkem 6 družstev do-
rostenců a 3 družstva dorostenek 
soutěžili ve čtyřech disciplínách 
o postup do krajského kola. Jednou 
z disciplín byl závod požární vše-
strannosti, který se běhá na podzim, 
a teď se utkali jednotlivci na 100 
metrů překážek. Do družstva se po-
čítá 5 nejlepších časů. Dalšími dis-
ciplínami je štafeta 4 x 100 metrů 
překážek a požární útok. Dorosten-
ci SDH Ostrava-Heřmanice získali 3. 
místo, do krajského kola postupu-
jí pouze ti z 1. místa, ale i tak je to 
úspěch a všem moc blahopřejeme. 
 Bc. Silvie šeděnková, 
 vedoucí SDH Ostrava-Heřmanice

MLADÍ HASIČI. Prvenství opět sklízejí hasiči z Heřmanic. 
 FOTO/ RADEK STRAPÁČ

TJ KUNČIČKY. Fotbalisté TJ Kunčičky.  Stojící zleva: Martin Čada, Petr Vacek, Miroslav Nesnadný, Jakub Zdebski, Martin 
Loskot a trenér Jan Chelmecký. V podřepu zleva: Kristian Török, Aleš Koči, Marcel Baláž, Tomáš Duda a Jiří Pištora. Zcela 
vepředu brankář Jiří Kempný.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL 

HEŘMANICKÝ DOROST. Mladší a starší družstvo mladých hasičů z Heřmanic 
získali 1. místo v celorepublikovém Plameni. . Zleva nahoře: Michal Morav, Tomáš 
Grecula, Filip Čichoň, Tomáš Veverka, Ondřej Zahuta, zleva dole: Jakub Talaš, Mi-
lan Wilczek, Bc. Silvie Šeděnková s Adélkou. FOTO/RADEK STRAPÁČ

Scorpions na Bazalech
Jedna z nejznámějších německých 
hardrockových kapel se rozhodla 
ukončit svou kariéru rozlučkovým 
světovým turné. V Ostravě vystoupí 
3. června na Bazalech. Je připravena 
světelná a hudební show, na které 
zazní nejznámější hity i skladby z je-
jich posledního alba Sting in the tail. 
Celý koncert kapely Scorpions bude 
součástí minifestivalu Rock na Bazalech. 
Jako další kapely se představí Maligant 
Tumor, Doga, Citron a Vypsaná Fixa.
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Dobové proměny údolí „Na Burni“
Proměny na historickém 
území lokality Na Burni se 
odehrávaly v raném období 
těžby uhlí na pozadí podni-
katelských střetů různých 
skupin těžařů. Dostupné 
prameny některé z těchto 
událostí zaznamenaly. 
Klimkovický mlynář Jan Augustin, 
který po dvacet let upozorňoval na 
slezskoostravské uhlí, vytvořil těžař-
skou společnost, ve které figuroval 
také Fr. Schlosshammer a Ludvík 
Fuchs z Rosenthalu. Fuchs měl od-
borné znalosti, proto byl jmenován 
šichtmistrem a převzal vedení. Tě-
žířstvo po delších pokusech objevi-
lo uhlí blízko původního naleziště 
a uzavřelo v roce 1785 se sedláky 
ze Zámostí Matysem a Josefem Mu-
šálkovými, Michalem a Šimonem 
Podešvovými, Šimonem Vodíkem, 
Josefem Godomíkem a Jakubem Ost-
ravským, držiteli pozemků, smlouvu, 
že může za roční poplatek 5 zl. pod 
jejich pozemky kopat. Po uzavření 
této smlouvy zahájilo Rosenthalovo 
těžířstvo těžbu.
Dne 27. 10. 1785, když byli těžaři 
mimo důl, neboť se zabývali zřizo-
váním skladu a na dole zůstali jen 
důlní Josef Pisárek s havíři a vozači, 
přišli dva neznámí lidé a prohlédli 

si, proti jejich vůli, důlní jámu, štoly 
a celé těžební zařízení. Den na to se 
jich dostavilo více a vedl je Kühlenz 
s důlním měřičem za doprovodu in-
spektora panství. Příchozí zahnali 
zaměstnance Rosenthalova těžíř-
stva z dolu s pohrůžkou, že když 
neuposlechnou, dají je do želez. Pak 
sebrali všechny zásoby uhlí – asi 
200 šelfů a utržené peníze, aniž by 
se vykázali jakýmkoliv písemným 
oprávněním. Když se to Rosenthal 
dozvěděl, došel s oběma kverky do 
Polské Ostravy a chtěl znovu ob-
novit těžbu. Zjistil však, že na jeho 
dole pracují Kühlenzovi lidé pod 
vedením jeho důlního. Ten k pro-
jednání celé záležitosti místo Küh-
lenze přivedl vrchního inspektora 
panství, dva vrchnostenské písaře, 
několik drábů a poddaných.
Při kontroverzní debatě tohoto silně 
vyostřeného sporu bylo zjištěno, že 
Rosenthalovo těžířstvo vyjednávalo 
sice o povolení k těžbě, ale jen s pod-
danými sedláky a u pozemkové vrch-
nosti si pouze ověřilo, že dominium 
nehodlá dolovat – a to byla osudová 
chyba. Dle platného horního práva 
uhlí nepatřilo mezi vyhrazené neros-
ty a právo povolení těžby náleželo po-
zemkové vrchnosti, ne však majitelům 
pozemků, pod nimiž se uhelné sloje 
nacházely, a od té Rosenthal povolení 
neměl – Kühlenz ano.

V ostravsko-karvinské uhelné pánvi jsou počátky dolování spojeny s řadou legend. Podle jedné verze prosazované českou 
stranou byl objevitelem uhlí slezskoostravský kovář Keltička, podle verze hlásané Němci jím byl hejtman, patrně rakouský 
setník – penzionovaný podplukovník pěšího pluku č. 2., těšínský městský administrátor a komerční rada Martin Augustin 
Jan von Kühlenz, který na Polské Ostravě v 80. letech 18. století skutečně kamenné uhlí kutal. V souvislosti s objevem uhlí se 
připomíná také blíže neurčená osoba dalšího objevitele, jakéhosi Boleslava Wernera. Kühlenz zemřel v roce 1788 na TBC 
a vodnatelnost v Moravské Ostravě v domě č. 61, ve věku 59 let, a v Moravské Ostravě byl též pochován. Dle spolehlivých 
údajů publikace „Z minulosti ostravského náměstí“ stál dům č. 61 na Hlavním náměstí v Moravské Ostravě. Na přiložené 
fotografii se nachází vpravo za stojícím kočárem. 

Koncem 19. století a zejména v 1. pol. 20. stol. se situace v lokalitě Na Burni ustálila. Vymezily se prostory pro vznik šachet, 
místa pro skládky odvalu, na nichž vznikly haldy; našel se i prostor k založení osady na bydlení. Kolonie – osada Bunčák, 
původně Zita, byla postavena v letech 1918 – 1926. Sloužila k ubytování zaměstnanců dolu a koksovny Trojice a dolu Emma. 
Tvořily ji jednopatrové domy úředníků a přízemní domy dělnické. Kromě obytných domů byla v kolonii pekárna a obchod. 
Ve své době svou úrovní vyhovovaly požadavkům moderní bytové výstavby. Měly dobré osvětlení, do všech domů byl zaveden 
vodovod, WC bylo splachovací. U úřednických bytů byly koupelny a některé měly pokoje pro služky. Snímek byl pořízen ve 20. 
letech 20. stol. V popředí je patrná část železniční vlečky, která spojovala jámu Emmu – Lucii s dolem Trojice a dále pokračo-
vala k jámě Vilém a Hermenegild na Zárubku. Na obzoru se tyčí věžovitý vodojem s rozhlednou na Hladnově, dobře je vidět 
i hostinec Tomsa. Od středu snímku napravo se rozkládá panorama dolu Terezie – Petr Bezruč s těžními věžemi.

Na tomto snímku z 20. let 20. stol. jsou výstavné domy patřící jámě Emma. Tato 
jáma měla obytné domy nejen v osadě Bunčák, ale také v obytné kolonii na Fran-
tiškově, která byla založena v letech 1890 – 1900 v bezprostřední blízkosti. Tato 
dnes již neexistující kolonie (s výjimkou několika domků) se nalézala v prostoru 
dnešních ulic Na Baranovci, Pod výtahem a Františkov. Všechny domy v osadě 
Bunčák měly na svou dobu téměř nadstandardní vybavení – elektrické osvětlení 
bylo zavedeno do všech bytů a potřebný elektrický proud dodávala vlastní elekt-
rárna. Většina domů osady Bunčák byla renovována a nalézá se pod ulicí Občan-
skou a Na Burni.

Ostrava – výhled od dolu Terezie – Petr Bezruč na Ostravu. Pohlednice pochází 
z 60. let 20. stol. a vydalo ji nakladatelství ORBIS. Kromě výmluvného pohledu 
na rozsáhlou průmyslovou aglomeraci Ostravy. Tento snímek reportážní formou 
dokumentuje také jeden ze způsobu práce s odvalem v prostoru údolí Burňa. Osa-
da – kolonie Bunčák se nachází na pravé straně pohlednice. Zleva doprava jsou 
patrné areály – důl Trojice, Žofinská huť, důl a koksovna Karolina. Na horizontu 
záběru se nachází Vítkovické železárny.

Důl Terezie byl nazván podle Terezie 
Grossové, manželky ředitele ve Vítko-
vicích Josefa Grosse. Jeho hloubení za-
čalo v roce 1840 a v roce 1843 byl jeho 
majitelem bankéř S. M. Rothschild. Po 
rekonstrukci v roce 1878 dosáhl hloub-
ky 355 m a jako hlavní těžní jáma pro 
jaklovecký revír patřil k dolům s nej-
větší těžební hloubkou. V roce 1946 
byla Terezie přejmenována na důl Petr 
Bezruč. 

S využitím archivních texto-
vých materiálů a vlastních 

poznámek připravil 
Česlav Piętoň. 

Fotografie osobní archiv  
Česlava Piętoně.
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Jak napouštět 
zahradní bazény
Ostravské vodárny a kanalizace na-
bízejí na území města Ostravy službu 
asistovaného řízení bazénu zaměst-
nanci vodáren z hydrantu. Tato služ-
ba garantuje, že odběratelé vody mají 
garantováno napuštění rychle a kva-
litní pitnou vodou a negativně neo-
vlivní provoz vodovodní sítě. Tuto 
službu si lze objednat na telefonu 
597 475 502, případně 597 475 711 
nebo 800 202 700. Služba je zcela 
zdarma, odběratel platí pouze cenu 
vodného a stočného za spotřebova-
nou vodu.
Vodárny upozorňují občany, že po-
kud napouštějí bazény přímo z vodo-
vodní sítě, vzniká řada rizik. Jednak 
se může voda zakalit kvůli vysokému 
proudění vody v potrubí, kdy se uvol-
ňují usazeniny, případně může kles-
nout tlak vody, což se projeví i u okol-
ních odběratelů.
Zástupci vodáren vyzývají občany, 
pokud chtějí napouštět přes vodo-

vodní přípojku, aby tak učinili poma-
lu a mimo odběrovou špičku, což je 
v odpoledních a podvečerních hodi-
nách včetně víkendů. Napouštění ba-
zénů je vhodné předem konzultovat 
s pracovníky centrálního dispečinku 
společnosti na výše uvedených kon-
taktech.  (red)

Zaplatili jste 
za odpad? 
Magistrát města Ostravy apeluje na 
občany, aby vyrovnali své dluhy za 
odpad. Od 1. ledna 2011 platí nový 
právní předpis, podle kterého může 
obec i bez výzvy k zaplacení přistou-
pit k vymáhání nedoplatku exekucí 
nebo vymáhání zabezpečí prostřed-
nictvím soudu nebo soudního exeku-
tora. Informace o případném dluhu 
lze zdarma získat na následujících 
adresách: Magistrát města Ostravy, 
oddělení daní a cen odboru financí 
a rozpočtu, Prokešovo náměstí 8, 729 
30 Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 
– 360, tel. 844 121 314, email: komu-
nalniodpad@ostrava.cz

VÝKUP AUT
• Peníze ihned na ruku, T: 604 118 269. 
Vykoupím především Š-Felicie, Fabie, 
Octavie, ale i jiné značky.
• Koupím jakoukoliv Š-Felicii, Tel: 
774 408 622

Výběrová řízení na přidělení bytů ve 
Slezské Ostravě – s přistoupením k dluhu
Statutární město Ostrava-městský obvod Slezská Ostrava nabízí pronájem obecních bytů 
s příslušenstvím, formou výběrového řízení. Byty se pronajímají za měsíční nájemné a na 
základě přistoupení k dluhu nedobytné pohledávky dluhů třetích osob na nájemném a dalších 
službách spojených s nájmem. Jedná se o níže uvedené byty:

- byt č.3, o velikosti 0+1,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
38,6 m2, v domě na ulici Kubínova 
385/50, Ostrava-Heřmanice

- byt č.13, o velikosti 0+1,  s koupel-
nou a WC, s ústředním topením, o vý-
měře 43,3 m2, v domě na ulici Kubíno-
va 380/54, Ostrava-Heřmanice

- byt č.5, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
53,4 m2, v domě na ulici Martina He-

nryho 380/4, Ostrava-Hrušov

- byt č.7, o velikosti 1+2,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
60,8 m2, v domě na ulici Martina He-
nryho 380/4, Ostrava-Hrušov
- byt č.7, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s lokálním plynovým topením, 
o výměře 43,6m2, v domě na ulici Mugli-
novská 345/85, Ostrava-Muglinov

- byt č.22, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 

31,5 m2, v domě na ulici Muglinovská 
11/97, Ostrava-Muglinov

- byt č.7, o velikosti 1+3,  s koupelnou 
a WC, s etážovým plynovým topením, 
o výměře 127,4 m2, v domě na ulici 
Škrobálkova 291/49, Ostrava-Kunčič-
ky

- byt č.1, o velikosti 0+2,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
56,6 m2, v domě na ulici Stromovka 
1467/11, Ostrava-Slezská Ostrava.

Výběrová řízení na přidělení bytů ve 
Slezské Ostravě  - na náklady nájemce
Statutární město Ostrava-městský obvod Slezská Ostrava nabízí pronájem obecních bytů 
s příslušenstvím, formou výběrového řízení na přidělení bytu upraveného nákladem nájemce. 
Jedná se o níže uvedené byty:

- byt č.1, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s lokálním topením na pevná 
paliva, o výměře 39,2 m2, v domě na 
ulici Muglinovská 346/87, Ostrava-
-Muglinov

- byt č.9, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s lokálním plynovým topením, 
o výměře 39,2m2, v domě na ulici Mug-
linovská 346/87, Ostrava-Muglinov

- byt č.10, o velikosti 1+1,  s koupelnou 
a WC, s ústředním topením, o výměře 
31,8 m2, v domě na ulici Plechanovo-
va 426/9, Ostrava-Hrušov

- byt č.10, o velikosti 1+3,  s koupel-
nou a WC, s lokálním plynovým tope-
ním, o výměře 111,6m2, v domě na 
ulici Švédská 109/45, Ostrava-Mug-
linov.

Veškeré informace k  výbě-
rovým řízením naleznete na 
webových stránkách měst-
ského obvodu Slezská Ostra-
va - www.slezska.cz (pod ná-
zvem úřední deska) nebo se 
můžete informovat na odboru 
majetkové správy, paní Hol-
ková, tel.číslo: 599 410 049.

inzerce

informace pro občany poděkování

další užitečné informace 
a zprávy z obvodu 

najdete na 

www.slezska.cz
www.slezska.tv

FESTIVAL

SLEZSKÁ

LILIE

„ L I D É    V Š E C H    N Á R O D Ů    T L E S K E J T E    V    D L A N Ě ”

R

FIKO �  INSTAL s.r.o.  
Lassalova 2, 711 00 Ostrava- Hru� ov   

IČO: 27821731, DIČ: CZ27821731  
 

Stavební firma LukášJozef Strapáč s.r.o.

Pod záštitou otce biskupa Mons. Františka Lobkowicze a hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase

Výtěžek bude věnován na podporu práce s rodinami a dětmi ve vyloučené lokalitě v Ostravě-Kunčičkách ( činnost střediska Horizont ) a na letní tábor farnosti Ostrava-Kunčičky

Stanislav Huráb
společnost HURÁB Ing. Antonín Maštalíř
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POŘADATEL
z

fa
rn

o
st ANTONÍNAsv. zPadovy

MED IÁLNÍ
PARTNER

MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL
MODERNÍ
KŘESŤANSKÉ
HUDBY

25.-26.6.2011
OSTRAVA

HROZEN (CZ)  

 
ADORARE (CZ)

 

PAPRSKY (CZ)
 

CREDENC (CZ)

BoŽÍ ŠRAMOT (SK)

NAMYSTO (UA)

CAMARA

NOC LILIE  – VSTUPNÉ :

DĚTI DO 15 LET A DŮCHODCI 
50KČ

WWW.SLEZSKALILIE.CZ

SVATOMICHAELSKÝ PĚVECKÝ 
SBOR (CZ)

CANTARE (CZ)

PRYVOZACI (CZ) 

MALE CISY (PL)

THE ST. OLAF CHOIR 
 (USA)

HOST

ZAJÍMAVÝ 
DOPROVODNÝ 
PROGRAM

80KČ  

  
RODINNÉ VSTUPNÉ (2+3) 
200KČ 

25.6.2011

26.6.2011

OCHUTNÁVKA V SHOPINGU

NOC LILIE

„ SCHOLY REAL “

„FESTIVALOVÁ MŠE“

„FESTIVALOVÁ TEČKA “

11,00 – 15,30
SHOPPING PARK OSTRAVA 

15,30 – 24,00  
KUNČIČKY - AREÁL KOSTELA
HLAVNÍ JEVIŠTĚ FESTIVALU 

10,00 – 11,00

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE STARÉ BĚLÉ

10.30 – 11.30

KOSTEL SVATÉHO DUCHA V ZÁBŘEHU

11,30-12,30

KOSTEL SV. ANTONÍNA V OSTRAVĚ KUNČIČKÁCH

15,00 – 16,30

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE STARÉ BĚLÉ

  
- PRŮŘEZ PROGRAMEM FESTIVALU
- VYSTOUPENÍ HLAVNÍCH PROTAGONISTŮ

 HLAVNÍ PROGRAM

 BOHOSLUŽBA S  DOPROVODEM SKUPINY ADORARE

BOHOSLUŽBA S  DOPROVODEM SKUPINY PAPRSKY

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA S HUDEBNÍM DOPROVODEM 

FESTIVALOVÝCH SKUPIN

 VYSTOUPENÍ SKUPINY ADORARE


