
Slezská Ostrava v proměnách času. Výstava i křest

Městský obvod Slezská Ostrava vydal 
ve spolupráci s Česlavem Piętoněm kni-
hu Slezská Ostrava v proměnách času. 
Pokřtěna byla na stejnojmenné vernisá-
ži ve Slezskoostravské galerii 18. října.

Kniha obsahuje příspěv-
ky publicisty, výtvarníka 
a sběratele Česlava Piętoně, 
které vycházely každý mě-
síc ve Slezskoostravských 
novinách v  letech 2010 až 
2016. Témata jsou jasná – 
historie Slezské Ostravy ve 
všech podobách. „Pokusili 
jsme se zachytit, co se ješ-
tě zachytit dalo. Generace 
pamětníků vymírá a  obje-
vovat památky z  historie 
Slezské je stále těžší,“ řekl 
Česlav Piętoň během slav-
nostního křtu.

Knihu pokřtili starostka Slezské Ostravy 
MVDr. Barbora Jelonková spolu s  místosta-
rostou Ing. Romanem Goryczkou. „S panem 
Piętoněm jsem se seznámila již dříve při své 
veterinární praxi, když mne navštěvoval se 
svým boxerem. Velmi si vážím toho, že je pan 

Piętoň naším příznivcem a  také příznivcem 
Slezské Ostravy a  že díky němu vznikla tak 
krásná kniha,“ uvedla starostka Jelonková.
Místostarosta Goryczka připomenul, že pů-
vodní nápad byl nechat svázat do knihy člán-
ky ze Slezskoostravských novin obdobně, jak 
vznikaly například Rychlé šípy. „Pak ale přišel 
nápad udělat reprezentativní knihu, dát jí vyš-
ší kulturu. Myslím, že tak vzniklo dílo, které 
přežije nás všechny. Krásná práce,“ konstato-
val místostarosta Goryczka.
Jak Česlav Piętoň upozornil, jde teprve o dru-
hou knihu, která je věnována historii Slezské 
Ostravy. Tu první vydal známý pedagog a sbě-
ratel K. J. Bukovanský již v roce 1901.

(pokračování na str. 9)
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Alice Zábranská
Jak se vede na historií prověřené škole

Zajímavé osobnosti Slezské

Tolik žáků navštěvuje 
ZUŠ ve Slezské

více na str. 6785

Základní umělecká škola Edvarda Run-
da je ve Slezské Ostravě jednou z nej-
starších fungujících institucí. Letos slaví 
110 let od okamžiku, kdy její zakladatel 
Edvard Rund, učitel a hudebník, založil 
v dnešní Slezské Ostravě hudební ško-
lu. Současnou ředitelkou této instituce, 
jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský 
kraj, je již dvanáctým rokem paní Alice 
Zábranská.

Paní ředitelko, připomeňme, že na dnešní 
adrese, nynější Keltičkově ulici, stojí škola 
již od roku 1945. Zachovaly se nějaké připo-
mínky této historie?
Samozřejmě zachovaly. V Archivu města Os-
travy jsou uloženy staré kroniky školy, ve kte-
rých se nachází například programy koncer-
tů, které škola kdysi pořádala. Nedávno jsme 
získali Zpěvník lašských písní a tanců z roku 
1925, které upravil náš zakladatel a první ředi-
tel školy Edvard Rund.
Vaše škola nabízí hned čtyři obory. Lze říci, 
o které je největší zájem? A proměňují se ně-
jak časem, nebo jsou zájmy žáků konstant-
ní?
Počtem největší je hudební obor, který navště-
vuje 483 žáků. Dále nabízíme také výtvarný, 
taneční a literárně-dramatický obor.
V nejnavštěvovanějším hudebním oboru pro-
bíhá výuka všech smyčcových nástrojů, v de-
chovém oddělení vyučujeme hru na nástroje 
dřevěné i žesťové, dále máme oddělení bicích 
nástrojů, vyučujeme zpěv, hru na klavír, ky-
taru a dokonce cimbál. Jako jedna z mála škol 

vyučujeme také hru na 
harfu. Tento královský ná-
stroj jsme získali darem od 
krajského úřadu ke stole-
tému výročí školy. Možná 
se budete divit, ale velký 
zájem je například o  již 
zmiňovaný cimbál. Velké 
oblibě se také těší saxofon, 
elektrická kytara a  také 
housle.
Saxofon a elektrická kyta-
ra, to je celkem nasnadě, 
ale cimbál a housle u mla-
dých?
Žáci se díky těmto ná-
strojům mohou prezentovat v  cimbálových 
a  hudeckých muzikách. Ty v  posledních le-
tech školu skvěle reprezentují. Místo původní 
jedné muziky najednou u nás funguje už pět. 
Všechny jsou naší chloubou. Pravidelně při-
vážejí první místa z  celostátních kol soutěží 
a reprezentují školu, a tím také Slezskou Os-
travu, v celé republice.
To je zvláštní, že se to folkloru tak daří. Na-
víc tady v Ostravě, průmyslovém centru…
U nás je folklor živým organismem, myslím si, 
že by se tradice měly zachovávat. Děti folklor 
baví, uplatní se v něm spousta nástrojů.
Nedávno naše cimbálovka, díky krajskému 
úřadu, jako jediná z republiky reprezentovala 
také v Německu. A s velkým úspěchem. Naši 
žáci jsou moc šikovní.

Musíme říci také něco o vás. Co vás do školy 
ve Slezské Ostravě přivedlo?
Školu řídím již dvanáctým rokem. Věřím, že 
každý člověk má v životě splnit nějaký úkol, 
či nazvěme to poslání. Do konkurzu na ředi-
telku jsem se na zdejší školu přihlásila proto, 
že jsem zde již dříve učila zpěv. Školu jsem 
měla ráda, znala jsem kolektiv i  jeho hodno-
ty a samozřejmě i problémy, které bylo třeba 
řešit. Navíc jsem věděla, že nebudu sama, že 
společně s  kolegy školu posuneme opět dál 
a dostaneme se k cíli té správné cesty. Totiž, 
aby jednou naši žáci mohli s  hrdostí říci, že 
studovali ZUŠ Edvarda Runda.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

ALICE ZÁBRANSKÁ. Mám velké štěstí, že mohu vést tým
úžasně schopných a obětavých lidí Foto/ Jan Král

AUTOR A DÍLO. Po křtu knihy následovala dlouhá autogramiáda. Foto/ Jan Král
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První výročí Komunitního domu pro seniory
„Některé okamžiky jsou tak kouzelné, že chceme, aby se zastavil čas.“

(autor neznámý)
Výše uvedený citát vystihuje atmosféru 
oslavy 1. výročí provozu Komunitního 
domu pro seniory, Heřmanická 22, Slez-
ská Ostrava, která byla zorganizována 
samotnými nájemníky domu. Městský 
obvod Slezská Ostrava v  roce 2016 
slavnostně zahájil provoz Komunitní-
ho domu pro seniory. Cílem výstavby 
bylo zajistit dostupné nájemní bydlení 

pro cílovou skupinu seniorů s možností 
podpory komunitního způsobu života 
na principu sousedské výpomoci.
Pozvání na oslavu 1. výročí přijali starostka 
městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. 
Barbora Jelonková, místostarosta Rudolf Fi-
cek, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. 
Zdeněk Matýsek a  další pracovníci odboru 
sociálních věcí.

Oslava se konala ve společen-
ské místnosti komunitního 
domu. Na velkolepé přípravě 
pohoštění a  programu se po-
díleli všichni nájemníci ko-
munitního domu. Na úvod 
seniorky přivítaly pozvané 
hosty složenou písní, která 
vystihuje plně jejich spokoje-
nost s  bydlením a  způsobem 
života v tomto domě. Hostem 
slavnostního odpoledne byla 
malířka, grafička, ilustrátorka 
a  designérka Lenka Kocierzo-
vá, která přítomné příjemně 
pobavila zajímavým progra-
mem a  prohlídkou svých nej-
známějších portrétů.
Rádi bychom poděkovali 
nájemníkům komunitního 
domu za pozvání a  příjemné 
chvíle, které jsme společně 
prožili v rámci oslavy 1. výročí 
zahájení provozu. Spokojenost 
seniorů je pro pracovníky od-
boru sociálních věcí velkou 
odměnou, která dále motivuje 
k  přípravě a  realizaci dalších 
projektů a  aktivit určených 
osobám seniorského věku.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení 
sociálních služeb

Setkání jubilantů. Slavili 80 a 85 let
Jubilanti ze Slezské Ostravy, kteří ve 
druhé polovině tohoto roku oslavili 80. 
a  85. narozeniny, se setkali ve čtvrtek 
21. září na slavnosti v  muglinovském 
kulturním domě. Slavnost pro ně tra-
dičně připravil městský obvod Slezská 
Ostrava.
Za vše prospěšné, co v ži-
votě udělali, poděkovala 
oslavencům jménem slez-
skoostravské radnice Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. 
Oslavencům gratulovali 
radní Ing. Justina Kame-
ná a  členky zastupitelstva 
Iveta Frančíková a  Dag-
mar Macháčková. Setkaní 
se zúčastnili také radní 
Luděk Volný a  členové 
Komise pro občanské ob-

řady a  slavnosti. Program slavnosti zpestřili 
hudebním vystoupením studenti a  pedago-
gové ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.
Všichni jubilanti dostali darem od městského 
obvodu flexi pass v hodnotě 200 Kč, který lze 
uplatnit v lékárnách, optikách, kulturních za-
řízeních a podobně.

Setkání se zúčastnilo celkem 16 osmdesátile-
tých a  11 pětaosmdesátiletých občanů. Slav-
nost pořádá městský obvod vždy dvakrát roč-
ně, příští se bude konat na jaře roku 2018.

/red/

OSLAVY. Nájemníci oslavili první rok provozu komunitního domu. Součástí oslav 
byl také obraz Slezskoostravská Eva autorky Lenky Kocierzové. Foto/ archiv

80 A 85 LET. Gratulace občanům při příležitosti významného životního jubilea. Foto/ Jan Král

Znělka obyvatel kodusu
text napsala: Marie Charvátová
1) Dobrá věc se podařila slezskoostravským 
konšelům, když z popela vystavěli seniorům 
krásný dům!!!
Refrén: 
Ja, ja, je to pravda, ja, ja, je to tak, a kdo 
tomu nechce věřit, až se ide podívat!
2) Poslechněte lidé milí to vám chceme mel-
dovat, jak se nám v Kodusu bydlí, můžete 
se podívat! 
3) Ze starého zbořeniska, vyrost dům jak 
z růže květ, máme tady plno místa, přijďte 
s námi posedět!
4) Lavičky k  tomu vybízejí, a  kdyby zašlo 
sluníčko, sedneme si do klubovny, dáme si 
čaj, či kafíčko!
5) Bydlí tady samé ženy, ani jeden kmet, či 
pán, chodby nám pečlivě čistí usměvavý in-
doevropan!
6) Už nejsme holky z naší školky, je nám víc 
než šedesát, nezáleží kolik je ti, nutno je mít 
lidi rád!
7) Do kroniky zapíšeme, co se děje v kodusu, 
na akce srdečně zveme, vyberte si dle vkusu!
8) Velké díky všem konšelům naší milé rad-
nice, dovolíme si vás pozvat: Na oslavu pr-
ního roku bydlení.
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Zahradní slavnost pro seniory
Ve čtvrtek 10. srpna se v areálu Kulturního domu Muglinov 
konala Zahradní slavnost pro seniory. Akce byla pro velký 
úspěch a mimořádný zájem letos opět zorganizována pro 
seniory z DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, komunitního 
domu a jednotlivých klubů městského obvodu.
Zahájení zahradní slavnosti se ujal místostarosta městského obvodu 
Slezská Ostrava Mario Lyčka. Pozvání přijala rovněž starostka MVDr. 
Barbora Jelonková.
K poslechu a tanci nám hrála kapela Mirabel. Pro všechny zúčastně-
né bylo připraveno výborné menu v podobě steaku a oblohy, svateb-
ních koláčů, kávy, vína a různých míchaných nápojů. Tohoto neleh-
kého úkolu míchání drinků se již tradičně zhostil vedoucí odboru 
sociálních věcí pan Mgr. Zdeněk Matýsek.
Celé odpoledne bylo ve znamení dobré nálady, zpěvu a  tance. Pří-
jemnou atmosféru zahradní slavnosti letos nepokazilo ani proměn-
livé počasí.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

Nová ředitelka MŠ Komerční Mgr. Michaela Špaňhelová
Novou ředitelkou MŠ Komerční se od 
1. října stala Mgr. Michaela Špaňhelo-
vá. Do funkce ji na základě konkursního 
řízení jmenovala Rada městského ob-
vodu Slezská Ostrava, která plní úkoly 
zřizovatele mateřské školy.
Mgr. Michaela Špaňhelová se vzdělávání 
předškolních dětí věnuje již 24 let.  Velký vliv 
na její celoživotní směřování a  profesní roz-
voj měly, jak uvádí, zkušenosti, které během 
své praxe získala celkem na třech mateřských 
školách.
„Každá zkušenost, kterou zažijete, vás do jis-
té míry nějak ovlivní. A nemusí se jednat jen 
o zkušenosti pozitivní, naopak, právě ty nega-
tivní pro mne měly velký motivační význam, 
ukazovaly mi cestu, kterou bych se měla ubí-
rat.“
Současnou prioritou nové ředitelky v  její 
funkci je vytvoření pozitivního školního kli-
matu mezi hlavními aktéry vzdělávání dítěte.  
Právě takovému prostředí, ve kterém se bu-
dou rodiče, děti, učitelé a  další zaměstnanci 
cítit spokojeně, přisuzuje velký význam. Jak 
zmiňuje „je to jedna z  nejdůležitějších pod-
mínek vzdělávání. Pokud ve škole panuje at-
mosféra nadšené spolupráce všemi směry, je 
to nejideálnější předpoklad k  vytvoření kva-
litní školy.“

V  novém škol-
ním roce je pro 
děti připraven 
nový školní 
vzdělávací pro-
gram s  názvem 
Přírodohrátky. 
Jeho hlavním 
záměrem je roz-
vinout poznat-
ky dětí o  růz-
ných oblastech 
živé a  neživé 
přírody formou 
hry, kterou lze 
s  určitostí po-
važovat za nej-
účinnější vzdě-
lávací postup. 
Pozornost bude 
věnována nejen živým organizmům a všemu, 
co s nimi souvisí, ale předmětem poznávání 
bude taktéž planeta Země v  rámci sluneční 
soustavy, vztah mezi organizmy a  jejich pro-
středím a vztah organizmů navzájem. V sou-
časné době již děti absolvovaly první blok 
s názvem Školohrátky, aneb za novými kama-
rády a zase zpátky. Kvalitu nově vytvořených 
kamarádských vztahů prověří nastávající 

Podzimohrátky, aneb do přírody a pak zpátky.
Uvést do funkce přišel novou paní ředitelku 
místostarosta Slezské Ostravy Ing. Roman 
Goryczka, který má v obvodě školství na sta-
rosti. „Nečeká vás nic lehkého, věřím ale, že 
se vám podaří vše bravurně zvládnout a o děti 
bude vzorně postaráno,“ uvedl místostarosta 
Slezské Ostravy.

/red/

S DĚTMI. Ředitelka Michaela Špaňhelová spolu s místostarostou Romanem Goryczkou 
v jedné ze tříd mateřské školy. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

PROJEKT. Za vzděláním společně trvá v MŠ Bohumínská již rok. Foto/ archiv NA LED! Koblovští vyrazili do Bohumína. Foto/ archiv

Aktivní vzdělávání žáků

Za vzděláním společně

Naše škola ZŠ Bohumínská se dlouhodo-
bě a aktivně věnuje vzdělávání žáků v ob-
lasti ochrany před dopady sociálně-patologických jevů, jako jsou 
šikana, kyberšikana, netolismus, užívání drog a  jiných návyko-
vých látek a podobně.

V  letošním roce jsou naše aktivity 
podpořeny rovněž z  rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje, který na náš 
projekt Druhá šance pro každého IV. 

přispěl finanční dotací ve výši 80 tisíc Kč. Díky této pomoci, i finanč-
ní podpoře městského obvodu Slezská Ostrava, budeme v letošním 
roce moci rozšířit náš edukační program o další aktivity a přednášky.
Jednou z nich je i týdenní adaptační program pro děti nejvíce ohro-
žené sociálně - patologickými jevy. Pro ty jsme připravili ve dnech 
16. - 20. října týdenní pobyt v Beskydech s bohatým programem, kte-
rý počítá se sportovními, výchovnými a volnočasovými aktivitami 
(arteterapie, muzikoterapie).

Mgr. Hana Bayerová 
školní metodik prevence

Již jeden rok pracuje za podpory nadace 
OSF Praha naše mateřská škola v projektu 
„Za vzděláním společně“, ten byl vypracován s cílem stát se moder-
ní inkluzivní mateřskou školou, která bude respektovat a vytvářet 
bezpečné a příjemné prostředí nejen pro děti, ale také jejich rodiče.
Jelikož základem pro takový cíl jsou kvalifikovaní pedagogové se sil-
ným sociálním cítěním, absolvovali jsme velmi intenzivní půlroční 
školení se sociální pedagožkou paní Mgr. Ladou Červeňákovou na 
téma „specifika národnostních menšin“, ve výuce nás podpořila paní 
Mgr. Juliana Gardošová mentoringem programu „Začít spolu“.
Pro rodiče ze sociálně nebo kulturně znevýhodněného prostředí 
jsme zřídili předškolní klub, kde probíhá vzdělávání zaměřené na 
téma specifik vývoje dětí předškolního věku. V této činnosti chceme 
do budoucna pokračovat vybudováním rodičovské místnosti s kni-
hovnou. Největším vítězstvím a naší chloubou je zaměstnání romské 
školní asistentky, která nám pedagogům každodenně svým vlastním 
příkladem neúnavně dokazuje, že když má člověk vůli a dostane pří-
ležitost, dokáže velké věci. Paní asistentka během roku dokázala ab-
solvovat kurz asistenta pedagoga a nyní uvažuje o studiu předškolní 
pedagogiky. Na počátku projektu jsme byli všichni tak trochu skep-
tičtí a měli mnoho přirozených obav, nyní po roce však víme, že měl 
každý krok smysl. Stal se z nás tým pedagogů, který si je jistý sám 
sebou a tak dokáže poskytnout oporu dětem i rodičům bez rozdílu 
etnicity, sociálních podmínek, nebo postižení.

Milena Kolková 
ředitelka MŠ Bohumínská

ZŠ Bohumínská

MŠ Bohumínská

Koblovští bruslaři
MŠ Koblov pořádá každý rok na zimním 
stadionu v  Bohumíně několik sobotních 
bruslení pro děti, jejich rodiče a známé.
Moc rádi vždy na bruslení vidíme děti, které navštěvovaly naši školku 
v minulých letech.
Letos jsme se s nimi setkali již první říjnovou sobotu a tímto všechny 
srdečně zveme na další tradiční bruslení, která se budou konat od říj-
na do února příštího roku.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová

MŠ Koblov

NA VÝLETĚ. Děti ve skanzenu. Foto/ archiv

Za zvířátky do Rožnova
Nový školní rok teprve začal, ale děti z MŠ 
Zámostní už vyjely na svůj první velký vý-
let. Ve středu 27. září se malí „Zámostníčci“ rozjeli za zvířátky až 
do Rožnova pod Radhoštěm.
„Zámostníčci“ Rožnov znají z návštěv skanzenu v zimě, kdy sem jezdí 
nasát vánoční atmosféru starých, dávných časů. Tento výlet byl však 
úplně jiný. Nebyl zaměřen na staré zvyky a obyčeje, ale na život hos-
podářských zvířat. Děti na vlastní oči viděly téměř všechna hospo-
dářská zvířata, která lidé na vesnicích chovali. A nejenom, že se děti 
na zvířátka podívaly, ale mnohé si mohly i pohladit a nakrmit. Také 
se děti dozvěděly, jak a čím jsou zvířátka pro člověka důležitá. Jaký 
z nich máme užitek a jak se o ně správně starat. Dokonce i ochutnaly 
některé výrobky jako například ovčí, kravské i kozí sýry. A aby toho 
nebylo málo, tak si každý „Zámostníček“ odvážel domů vlastnoruč-
ně vyrobenou ovečku z papíru a opravdové ovčí vlny. Zkrátka – pove-
dený výlet a začátek školního roku. A NEPRŠELO nám!

Za kolektiv MŠ Zámostní 
Mgr. Jana Tenková

MŠ Zámostní
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V Kunčičkách vzniklo nové dětské hřiště
V  pátek 22. září v  odpoledních hodi-
nách obyvatelé Ostravy-Kunčiček slav-
nostně otevřeli dětské hřiště, jehož 
výstavba probíhala v  létě tohoto roku. 
Nejvíce se na své první hřiště v Kunčič-
kách těšily děti, kterých žije v jeho okolí 
přibližně 150.
Dětské hřiště vzniklo na ulici Pstruží na 
základě žádosti místních aktivních obyva-
tel a  bylo financováno městským obvodem 
Slezská Ostrava. Žádost o výstavbu dětského 
hřiště podali místní obyvatelé v souladu s vý-
sledky průzkumu, který prováděli v roce 2016. 
V  rámci průzkumu zjišťovali, kolik dětí v  lo-
kalitě skutečně bydlí, i když zde nemá trvalý 
pobyt, věkový průměr dětí apod. Dotazovaní 
lidé vybírali také z  možností, co konkrétně 
pro děti vybudovat. Jednoznačně z průzkumu 

vyšlo, že je potřeba mít 
v  Ostravě-Kunčičkách 
dětské hřiště.
Obyvatelé měli mož-
nost vybrat si vhodný 
pozemek pro dětské 
hřiště z  vlastnictví ob-
vodu Slezská Ostrava. 
Záměrně žádali a  zís-
kali prostor pro hřiště, 
který je krytý stromy, 
kvůli horku v  letních 
měsících a  obklopený 
ze všech stran domy, 
aby si děti mohly hrát 
nedaleko svého domo-
va. O  hracích prvcích, které bude hřiště ob-
sahovat, rozhodli také obyvatelé a díky tomu 

jsou na hřišti houpačky, 
skluzavka, pískoviště 
nebo například i dětský 
kolotoč.
Místní obyvatelé na-
bídli, že pomohou s  vý-
stavbou nového hřiště. 

„Pokud budeme sedět 
doma a  budeme lho-
stejní, nevyřešíme nic,“ 
komentoval situaci pan 
Milan, který bydlí kou-
sek od nového dětské-
ho hřiště. Sám už děti 
nemá, ale vadilo mu, že 
si místní děti hrají na 

cestě a tak se stal jedním z těch, kteří se o vý-
stavbu dětského hřiště zasloužili. Společně 
s dalšími obyvateli má navíc zájem zabývat se 
i dalšími problémy s údržbou zeleně, komuni-
kací i úklidem veřejného prostranství.
Vybudování dětského hřiště je výsledkem úsi-
lí místních obyvatel a komunitních pracovnic 
Diecézní charity ostravsko-opavské, které 
se snaží v  rámci projektu Komunitní práce 
v Osadě Míru, který je financován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměstnanost, 
zlepšit fungování místní komunity.

Ing. Jana Měchová 
Diecézní charita ostravsko-opavská

Slezskoostravský uličník, část 3
Slezskoostravské noviny přinášejí 3. část seznamu názvosloví ulic a náměstí na území městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava:

Bořivojova (Kunčičky, r. 1945) - Bořivoj (asi 853–
889), první historicky doložený český kníže z rodu 
Přemyslovců, vládl někdy mezi léty 872–890.
Brigádnická (Heřmanice, r. 1950) - Na počest bri-
gádníků v hornictví.
Bronzová (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1945) - Podle 
zdejších archeologických nálezů z doby bronzové.
Brusova (Kunčičky, r. 1945) - Antonín Brus z Mo-
helnice (1518–1580), biskup vídeňský a 8. arcibis-
kup pražský, zastánce husitů.
Bukovanského (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1945) - 
Karel Jaromír Bukovanský (1844–1932), ostravský 
archeolog, historik, slezský buditel, zakladatel ost-
ravského muzea.
Ciorova (Muglinov, r. 1945) - Ondřej Ciora (1878-
1943), horník ze Sl. Ostravy, zatčen nacisty za ile-
gální činnost v  KSČ, umučen v  koncentračním 
táboře v Osvětimi.
Čedičová (Sl. Ostrava, r. 1942) - Čedič neboli ba-
zalt, přírodní vyvřelá hornina. Ulice vede pod bý-
valou polností, které se říkalo Bazaly.
Červenkova (Sl. Ostrava, r. 1963) - Alois Červenka 
(1897–1961), historik, popularizátor dějin Ostravy, 
městský archivář v letech 1936–1947.
Českobratrská (Sl. Ostrava, r. 1990) - Čeští bratří, 
též Jednota bratrská, evangelická církev působící 
v České republice.
Československé armády (Sl. Ostrava, r. 1951) - 
Pojmenování u příležitosti oslavy Dne čsl. armády.

Čtvercová (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle původních 
čtvercových parcel místních zahrádek.
Daňkova (Hrušov, r. 1945) - Oldřich Daněk 
(1907-1943), soustružník z Hrušova, 1942 zatčen 
nacisty za ilegální činnost při Sokolské akci, umu-
čený v koncentračním táboře v Osvětimi.
Dědičná (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle Jaklovecké 
dědičné štoly, která vede ve směru ulice. Tato štola 
odvodňovala a usnadňovala větrání šachet.
Demlova (Kunčice, r. 1945) - Jan Rudolf Demel 
(1833–1905), český profesor, zakladatel zeměděl-
ského školství na Moravě, propagátor zavádění 
nových metod v zemědělství.
Deputátní (Sl. Ostrava, r. 1945) - Deputát–odmě-
ny v  naturáliích (hlavně uhlí a  dřevo), které zde 
horníci dostávali.
Dianina (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle názvu uhel-
né sloje „Diana“ ve Slezské Ostravě.
Dílčí (Muglinov, r. 1942) - Podle charakteru ulice, 
která je slepá.
Divišova (Hrušov, r. 1945) - Václav Prokop Diviš 
(1698–1765), slavný český katolický kněz, teolog, 
přírodovědec, léčitel, hudebník a vynálezce.
Dobrovolského (Sl. Ostrava, r. 1945) - Jaroslav 
Dobrovolský (1895-1942), okresní školní inspek-
tor, člen ilegální odbojové org. "Obrana národa" 
a KSČ, umučen v koncentračním táboře v Maut-
hausenu.

Dolejšího (Kunčičky, r. 1945) - Bohumil Dolejší 
(1904-1943), kunčický občan, zatčen nacisty za ile-
gální činnost v KSČ, popraven v Berlíně - Plötzen-
see.
Domažlická (Heřmanice, r. 1963) - Domažlice, ji-
hočeské město, jedno z center husitství.
Dostálova (Heřmanice, r. 1945) - Emil Dostál 
(1915-1942), učitel z Heřmanic, zatčen nacisty za 
ilegální činnost při Sokolské akci, zemřel doma na 
následky věznění.
Drážní (Kunčice, r. 1945) - Podle ostravsko-frý-
dlantské železniční dráhy, která původní ulici pro-
tínala.
Drozdí (Koblov, r. 1983) - Obecné pojmenování 
podle zvířete.
Dřevařská (Kunčice, r. 1942) - Podle původního 
skladu dřeva, který se nacházel v blízkosti ulice.
Dudova (Muglinov, r. 1975) - Josef Duda (1896-
1964), zakládající člen KSČ v  Muglinově, za 
okupace budovatel místní ilegální odbojové sítě. 
Vězněn nacisty do roku 1945. První předseda NV 
v Muglinově. Zemřel při projevu na aktivu zaslou-
žilých odbojářů v KD Hlubina.
Ervína Tenglera (Muglinov, r. 2015) - Ervín Ten-
gler (1884-1944), místní rodák a učitel na obecné 
a měšťanské škole v Muglinově a Slezské Ostravě, 
historik a kronikář Ostravska a Slezska.

OTEVŘENO. Slavnost na hřišti financovaném 
městským obvodem Slezská Ostrava. Foto/ Jan Král
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Manželé Hankovi. Zlatá svatba ve Slezské Ostravě
Padesát let společného života oslavili 7. října ve slezsko-
ostravské radnici manželé Emília a Ján Hankovi z Heřmanic.
Své ano si před padesáti lety řekli manželé hned dvakrát. Poprvé 10. říj-
na ve slovenské Staré Bystrici na úřadě, podruhé 12. října v kostele. Oba 
pocházejí ze Slovenska, ze sousedních vesnic, do Ostravy je přivedla 
práce a možnost bydlení. Zpočátku bydleli v obecním bytě v Heřmani-
cích, později žili v Moravské Ostravě, aby se před třemi lety opět vrátili 
do Heřmanic, do nového rodinného domu.

Paní Emília pracovala 
ve Vítkovicích jako je-
řábnice, pan Ján fáral 
jako havíř 18 let na 
Dole Hlubina. Mají 
spolu čtyři děti, dnes 
je zaměstnává hned 
sedm vnoučat. „Ne-
měli jsme moc času 
uvažovat o  nějakém 
trápení, byli jsme 
v  práci, žili jsme pro 
děti, dnes žijeme pro 
vnoučata,“ prozrazuje 
Emília Hanková recept 
na dlouhé manželství.
S průběhem zlaté svat-
by ve slezskoostravské 
radnici jsou manželé 

Hankovi velmi spokojeni. „Byl to krásný obřad, všichni plakali, tak se 
jim líbil. Jménem městského obvodu jsme byli obdarováni dárkovým 
košem, opravdu moc hezké to bylo,“ shodují se manželé.
Děti připravili manželům nečekané překvapení. Pozvali na zlatou svat-
bu hned osmdesát příbuzných ze Slovenska. „Slavili jsme v Paskově do 
půl čtvrté do rána, tak velkou a veselou svatbu jsme neměli ani poprvé,“ 
smějí se oba manželé.

/red/

50 LET. Manželé Hankovi během první svatby a během zlaté svatby. Foto/ archiv

(pokračování rozhovoru ze str. 1)
Jak se Vám vůbec řídí takováto instituce?
Samozřejmě si stále uvědomuji, jaká je má 
zodpovědnost řízením tak historií prověřené 
školy velká. Ale zároveň mám velké štěstí, že 
mohu vést tým úžasně schopných a obětavých 
lidí. Mí kolegové jsou lidé, kteří dávají celou 
svou duši, srdce a  čas dětem, které učí. Jsou 
to osobnosti s  obrovskou trpělivostí, elánem 
a  nadšením pro práci a  zároveň profesioná-
lové, kterým se vždy podaří na koncertech 
učitelů strhnout a  dojmout celé publikum. 
Obdivuji je a vážím si jich nejen za pracovní 
výsledky, ale hlavně pro jejich lidské vlastnos-
ti. A  s  velkou láskou, pýchou a  úctou jim za 
všechno vyjadřuji tisíceré díky. Bez jejich prá-
ce by nebyla škola tak úspěšnou a nebyla bych 
zde ani já.

Školu navštěvovali studenti, kteří později 
sklidili hodně slávy. Mezi nimi například 
„zázračné dítě“, klavírista Lukáš Vondrá-
ček. Zkusíte jmenovat ještě další?
Z  této školy vzešlo velké množství umělec-
kých osobností. Nejstarším žákem školy je 
profesor Václav Krůček, který oslavil již své 
90. narozeniny. Podle jeho houslové školy se 
učí po celém světě. A  jak sám vždy s humo-
rem připomíná, má dosud schovanou starou 

žákovskou knížku. Velkou pýchou školy je só-
lista berlínské opery Jan Martiník nebo herec 
a  zpěvák Divadla loutek Ostrava, dnes člen 
olomouckého divadla Lukáš Červenka. Mno-
ho absolventů hraje nejen v Janáčkově fi lhar-
monii, ale i v jiných předních orchestrech. Za 
všechny jmenuji například Martinu Bačovou 
a mohla bych jmenovat další... Ale především 
mnoho našich žáků dnes působí na naší škole 
jako učitelé.
Kolik má nyní škola žáků a učitelů?
Škola má v současné době 785 žáků, stará se 
o ně celkem 43 pedagogů.
Budete si nějak připomínat letošní 110. vý-
ročí založení školy?
Oslavy 110. výročí zahájíme 14. prosince 2017 
slavnostním koncertem na Janáčkově kon-
zervatoři Ostrava, na kterém se představí žáci 
všech oborů a zároveň proběhne křest již šes-
tého CD s nahrávkami našich nejúspěšnějších 
žáků. I všechny další akce budou ještě během 
tohoto školního roku probíhat v duchu tohoto 
významného výročí.
Mezi mnoha koncerty, tanečními a  literár-
ně dramatickými představeními i  výstavami 
bude opět zařazen výjimečný koncert pro-
jektu Magdalény Kožené ZUŠ Open, který je 
celorepublikově realizován právě na podporu 
základního uměleckého školství. Náš koncert 
se uskuteční 30. května 2018 v  překrásném 
prostředí slezskoostravské radnice.
Když už jste zmínila radnici, škola stojí v je-
jím bezprostředním sousedství. Spolupra-
cujete spolu?
Se slezskoostravskou radnicí spolupracujeme 
již řadu let. Je pravdou, že v minulých letech 
byla tato spolupráce intenzivnější. V obřadní 
síni jsme vyučovali hru na varhany, které byly 
pořízeny v 70. letech minulého století nejen za 

účelem využití při občanských obřadech, ale 
také pro výuku. Byla to zásluha jednoho z bý-
valých ředitelů školy, pana Ladislava Rušaje.
Naši učitelé se nyní se svými žáky vždy 
s ochotou zúčastňují s kulturním programem 
na akcích, pořádaných městským obvodem. 
Patří mezi ně vítání občánků, setkání s  jubi-
lanty nebo oceňování občanů Slezské Ostravy. 
Mrzí mne, že v minulosti jsme mohli využívat 
prostory krásné obřadní síně ke koncertům 
zcela zdarma, nyní platíme pronájem jako
každá jiná instituce.

/red/

Alice Zábranská
 vystudovala operní zpěv na Janáčkově 

konzervatoři Ostrava

 žije v Ostravě

 působila na uměleckých školách ve 
Vítkovicích, v Přerově a v Přívoze

 je vdaná, matka dvou dcer
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Valíme se Slezskou. Hrdinové v dešti
„Není špatného počasí, jsou jen špat-
ně oblečení cyklisté.“ Těmito slovy 
odstartoval závod Valíme se Slezskou 
místostarosta městského obvodu 
Ing. Roman Goryczka.

V chladu a v hustém dešti tak cyklisté vyrazili 
v sobotu 23. září na závod Valíme se Slezskou. 
Na start již třetího ročníku soutěže se dostavi-
lo před Gymnázium Hladnov 14 soutěžních 
dvojic. Během závodu dvojice plnily na deseti 
stanovištích nejrůznější úkoly. A také důklad-
ně promokly.

Tenisáky, knihy, střelba
V bývalých kasárnách v Koblově se soutěžící 
trefovali tenisáky do košíků na kolech za jízdy, 
v koblovské hasičárně předváděli své hasičské 
dovednosti, u  myslivecké chaty v  Heřmani-
cích se střílelo do pohyblivých terčů, na Ba-
zalech došlo na určování sestav fotbalových 
týmů, v  heřmanické knihovně se hledali ti 
správní autoři k těm správným citátům…

Organizátoři, TriComUnity o.p.s., museli 
kvůli špatnému počasí hodně improvizovat, 
program sportovního odpoledne plánova-
ný na volné prostranství před gymnáziem se 
musel zredukovat a  přesunout do vnitřních 
prostor školy.
Svou činnost zde prezentovaly ostravské ne-
ziskové organizace, Knihovna města Ostravy, 
stejně jako boxerský klub Boxing Ostrava síd-
lící v muglinovské sokolovně.
„Jsme všem účastníkům velmi vděčny za to, že 
to nezabalili a že se přišli na program podívat. 
Závodníci prokázali, že jsou nejenom skvělí 
cyklisté, ale především lidé schopni překonat 
jakoukoli překážku,“ hodnotily průběh dne 
organizátorky Mgr. Edita Kozinová a  Mgr. 
Martina Schneiderová.
Pozdravit účastníky přišla i starostka obvodu 
MVDr. Barbora Jelonková. „Závodníci před-
vedli neuvěřitelné výkony, do závodu dali 
všechno, dnes určitě zvítězili úplně všichni,“ 
ocenila starostka odhodlání cyklistů.

Těšte se na září 2018
Po odpoledním koncertu skupiny Ptakustik 
už čekalo na závodníky vyhlášení cen. Ty roz-
dávala radní Iva Šmidáková spolu s  Editou 
Kozinovou a  Martinou Schneiderovou. Hod-
notné ceny věnoval obvod Slezská Ostrava 
stejně jako mnohé soukromé firmy sídlící 
v obvodě.
„Moc všem děkujeme. Valíme se Slezskou má 
přispět k tomu, aby lidé více Slezskou Ostravu 
poznali, a aby se do poznávání zapojily také 
místní spolky i firmy. I když letos bylo poča-
sí proti nám, myslím si, že záměr se podařil,“ 
konstatovala Edita Kozinová. „Čtvrtý ročník 
jsme už začali plánovat. Máte se na co těšit,“ 
ujistila organizátorka na závěr.

Valíme se Slezskou finančně podpořil městský 
obvod Slezská Ostrava.

/red/

PŘEKONÁVÁNÍ VŠEMOŽNÝCH PŘEKÁŽEK. Třetímu ročníku soutěže, během které účastníci poznávají Slezskou Ostravu, letos nepřálo počasí. Foto/ Jan Král



Rodinné archivy, často nedostupné a nepřístupné, mohou někdy zvídavým badatelům připravit nejedno překvapení. K vzácným případům tohoto 
druhu patří i nečekaný nález fotografie školního tabla „První abiturientky dívčího lycea 1913 - 1914 v Polské Ostravě“, školní instituce, která stála na 
počátku cesty dnešního hladnovského gymnázia.
1. Atrium Slezská je název bytového komplexu, který vyrostl na místě 
zchátralé budovy bývalého učitelského ústavu nad fotbalovým stadionem 
Bazaly. Tento prostor má ovšem vlastní zajímavou historii. Až do roku 
2006 zde stála budova jedné z prvních odborných škol: Český učitelský 
ústav.
Byla to druhá střední škola ve Slezsku, která výrazným způsobem ovliv-
nila vývoj českého školství v  regionu. Tato pohlednice, vydaná knih-
tiskárnou Union v  Polské Ostravě okolo roku 1910, byla zaslána /Sl. 
Lib. Barvitiová, učitelka Smržice u Prostějova/ do Smržic. Tužkou psa-
né sdělení obsahuje zajímavý dovětek, ve kterém A. K. píše adresátce: 
„… přivézt Vám ostravský vzduch do lahvičky, škoda, že nevím, jak bych 
to udělal.“ Jak je patrné z pohlednice nazvané C.k. ústav ku vzdělávání 
učitelů v Polské Ostravě, jednalo se o novobarokní budovu, která až do 
svého zániku stála u Michálkovické ulice. Objekt školy byl postaven v ne-
uvěřitelně krátkém čase - za šest a půl měsíce, přesněji řečeno, v období od 
12. března do 27. září 1906 polskoostravskou stavební firmou K. Rossmann a F. Vojtek. Rozsáhlý areál učitelského ústavu poskytl na jistý čas učební 
prostory i slezskoostravskému dívčímu lyceu.

2. Lyceum byla školská instituce se čtyřletým studiem ukončeným maturitou. 
Absolventi, kteří studiem získali úplné střední vzdělání, se významově hlási-
li k  tradici starobylého „Lykeionu“, athénské filosofické škole, kterou založil 
v r. 335 př. n. l. Aristoteles. Název lyceum škola získala tím, že se nacházela 
poblíž chrámu Apollóna Lykeianského. Také pro tuto tradici se vyšší stupeň 
dívčího vzdělávání považoval za prestižní. U lycea v Polské Ostravě se navíc 
jednalo o první ústav tohoto typu v rakouském Slezsku. Lyceum se jako sou-
kromý školský ústav potýkal s celou řadou problémů, a když se jeho zřizova-
tel, Matice osvěty lidové, dostal do finančních potíží, převzal ústav Spolek pro 
řízení a vydržování dívčího lycea v Polské Ostravě Vlasta. Nově objevená fo-
tografie školního tabla historicky prvních abiturientek českého dívčího lycea 
z  let 1913 - 1914 v Polské Otravě představuje jedinečný obrazový dokument, 
který dokonale ilustruje naše dosavadní znalosti o slezskoostravském školství. 
Identifikace jednotlivých osob je dnes po více než jednom století obtížná, nikoliv 
však nemožná. Ve skupině pedagogů je na čelném místě například fotografie 
prvního ředitele ústavu Františka Autraty, který svou funkci vykonával v letech 
1905 - 1922. Fotografické tablo je v originále lety silně poškozené a málo zřetel-
né. Pro reprodukční využití v SON jej s velkou dávkou trpělivosti připravil pan 
Lubomír Časnocha.

3. V letech 1908 - 1909 byl u areálu učitelského ústavu postaven ve státní režii tzv. 
Konvikt - školní internát pro ubytování a stravování chudých studentů. Až do roku 
1914 v něm mohl být poskytován pobyt 80 potřebným studentům. Po vzniku ČSR, 
v roce 1919, však došlo ke zrušení jeho charitativní činnosti a uvolněné prostory 
byly následně využity na krátký čas dívčím lyceem. Architektonicky zajímavá bu-
dova konviktu, která stála u dnešní ulice Nejedlého, sloužila střednímu školství do 
roku 1945. Jistý čas patřil celý areál VŠB /Hornicko-geologická fakulta/, která se 
v 70. letech 20. století přestěhovala do Poruby, a v nefunkční škole byl zřízen knižní 
depozitní fond.
Na této pohlednici, která prošla poštou 3. 4. 1913, je patrné umístění konviktu 
u ulice Nejedlého. Pohlednice byla zaslána z Polské Ostravy /Herr Beda Papousek 

Hannover Klages markt 23/ do Ha-
nnoveru. Příznivce slezskoostravské 
historie jistě zaujme její vydavatel - 
Nákladem Lad. Jirotky, návěstní ústav v Pol. Ostravě. Ladislav Jirotka, výrazná postava kulturního dění 
ve Slezské Ostravě, sochař, štukatér, majitel prosperující reklamní firmy, herec a příležitostný divadelní 
režisér, byl totiž otcem spisovatele Zdeňka Jirotky, autora nezapomenutelného humoristického románu 
Saturnin.
4. Počátkem školního roku 1920 - 1921 bylo lyceum dosud sídlící v konviktu přeměněno na Dívčí reformní 
reálné gymnázium a řízení nové instituce bylo převzato státem. Podle informace z článku Jakuba Nohavi-
ci, reformní reálné gymnázium zaniklo v roce 1946 a Slezská Ostrava byla po několik let bez střední školy. 
Na fotografii z 50. let 20. století je patrný vchod do gymnázia z Chitussiho ulice. Starší objekt školy však 
náročným požadavkům gymnázia nevyhovoval. Scházely odborné učebny, laboratoře a kabinety - navíc, 
celá budova byla poddolována. Potíží bylo dost a tak v letech 1977 - 1984 se škola několikrát stěhovala. 
Teprve v roce 1985 dostalo gymnázium důstojné umístění v nové budově na Hladnovské ulici.
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Objev vzácné fotografie školního tabla

Zdroj: Jubilejní výroční zpráva učitelského ústavu 1928 - 29. Z vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.

Historie

1. 

3.

2.

4.

2.



(pokračování ze str. 1)
Vášnivým sběratelem, podobně jako Buko-
vanský, je i  Česlav Piętoň. Značnou část ob-
sahu knihy tvoří pohlednice Slezské Ostravy, 

které začal sbírat v 60. letech. „Tehdy stála nej-
dražší pohlednice 20 korun, dnes se pohled-
nice prodávají i za dva tisíce. Když se v prodeji 
objeví něco s motivem Slezské Ostravy, málo-

kdy je cena pod tisíc korun,“ prozradil Piętoň, 
v jehož sbírce je na tři tisíce pohlednic.

Prostory Slezskoostravské galerie nyní zdobí 
výstava informující o  historii Slez-
ské Ostravy, kterou městský obvod 
připravil spolu s  Archivem města 
Ostravy. Výstavu, která potrvá do 8. 
listopadu, doplňují některé artefakty 
právě z Piętoňových sbírek.

Kniha Slezská Ostrava v proměnách 
času je k dostání ve Slezskoostravské 
galerii a stojí 250 Kč.

/red/

strana 9 • listopad 2017 • Slezskoostravské noviny

TranSpiRituals. Vojtěch Vlk
Obrazové eseje o  lidech žijících mimo strhující tempo současnosti 
představí Slezskoostravská galerie od 18. listopadu. Výstava Tran-
SpiRituals je retrospektivou dokumentární a  portrétní tvorby foto-
grafa Vojtěcha Vlka. Nabídne černobílé i barevné fotografie mapující 
hledání duchovní stránky lidského života.

Vojtěch Vlk studoval fotografii na pražské UMPRUM v Ateliéru profesora Pavla 
Štechy. Už od počátků své tvorby sleduje pokusy přesáhnout materiální roz-
měr světa, např. mapoval činnost Kongregace milosrdných sester nebo vydal 
fotografickou knihu „Was ewig bleibt“ o klášteře v tyrolském Innsbrucku. Od 
poloviny devadesátých let působí v Praze, kde se zabývá také módní fotografií 
a portréty.
Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. listopadu v 17.00 hodin za 
přítomnosti autora. Prohlédnout si ji můžete až do poloviny ledna příštího 
roku.

Věra Vahalíková

Výstava prací dětí z Chaloupky
Dva týdny v  měsíci 
říjnu zdobila Slezsko-
ostravskou galerii více 
jak stovka prací pěta-
dvaceti dětí z pěstoun-

ských rodin navštěvující Rodinné a komu-
nitní centrum Chaloupka.

Vernisáž výstavy se konala v galerii 4. října. Auto-
ři výstavy, pětadvacet dětí mezi sedmi až patnácti 
lety, pravidelně dvakrát týdně navštěvuje v  ost-
ravském centru Chaloupka výtvarný kurz, který 
vede Anita Přibylková.  Zkušená výtvarnice má 
ke Slezské Ostravě specifický vztah - celkem 27 
let vedla výtvarný obor na Základní umělecké 
škole Edvarda Runda, která stojí v  sousedství 
slezskoostravské radnice.

Mezinárodní projekt
„Jsem moc vděčná, že své práce moh-
ly děti vystavit právě tady. Galerie se mi 
moc líbí, přiznám se, že jsem zpočátku 
měla obavy, jak prostory galerie zaplnit, 
aby vznikla krásná velká kompozice,“ 
konstatovala Přibylková.
Ředitelka Rodinného a  komunitního 
centra Chaloupka Mgr. Edita Kozinová 
během vernisáže připomenula, že výstava 
je součástí projektu Each Child is Special, 
jehož pomocí lidé sdílí zkušenosti z pěs-
tounské péče ve čtyřech zemích. Kromě 

Česka také z Litvy, Belgie a Turecka. „Moc děku-
jeme slezskoostravské radnici za vstřícné přijetí,“ 
zdůraznila Kozinová. 
Výstavu zahájil místostarosta Slezské Ostravy Ing. 
Roman Goryczka: „Jsme moc rádi, že se taková 
výstava koná právě v naší Slezskoostrav-
ské galerii, doufám, že se vám u  nás 
bude líbit,“ přivítal místostarosta desít-
ky dětských autorů i jejich pěstounů.

Výrazné talenty
Díla na výstavu vznikala v  Chaloupce 
dva roky. „Děti na kurzech učíme mal-
bu, kresbu, grafiku i  koláže,“ vysvětlo-
vala výtvarnice Přibylková. „Mezi ná-
vštěvníky kurzu jsou výrazné výtvarné 
talenty jako Markéta Veselá nebo sou-

rozenci Kristýna, Veronika a Roman Dobošovi,“ 
doplnila Přibylková.
Hostům na vernisáži zahráli ostravští hudebníci 
Rudy Horvat a Radim Přidal.

/red/

Kultura

VERNISÁŽ. Výstava prací dětí z pěstounských rodin byla zahájena 4. října. Foto/ Jan Král

KŘEST. Starostka Jelonková spolu s místostarostou Goryczkou během slavnostní vernisáže. Foto/ Jan Král
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1.11. Pod hladinou latinskoamerických řek, přednáška ZOO Ostrava, od 16 hod.
4.11. Halloween v zoo, ZOO Ostrava.
5.11. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hod. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice.
11.11. Svatomartinský večer na hradě, Slezskoostravský hrad.
11.11. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol Pustkovec, městský fotbalový přebor, od 13:30 hod.
11.11. TJ Jiskra Hrušov - FC Slavia Michálkovice, městský fotbalový přebor, od 13:30 

hod.
12.11. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hod. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice.
16.11. TranSpiRituals. Vernisáž fotografií Vojtěcha Vlka. Slezskoostravská galerie, od 

17 hod.
19.11. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hod. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice.
25.11. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol Krásné Pole, městský fotbalový přebor, od 13:00 

hod.
25.11. Jiskra Hrušov - TJ Slovan Ostrava, městský fotbalový přebor, od 13:00 hod.
26.11. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hod. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice.

Slezská žije

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Znáš přísloví? Vědomostní kviz, listopad 
během půjčování.
Knihotaška, výtvarná dílna, pondělí 
20. listopadu od 14 do 16 hod.

Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.
Za humny je drak, výtvarná dílna, 
pondělí 27. listopadu od 15 do 16.30 hod.
Přednáška Marka Pietoně, prezentuje 
historii Slezské Ostravy, středa 
1. listopadu od 9 do 11 hod.
Přednáška Marka Pietoně, prezentuje 
historii Slezské Ostravy, středa 
8. listopadu od 9 do 11 hod.

Den poezie
Labyrint světa, 12. - 26. listopadu
Labyrintem do knihovny. Odpolední 
akce pro děti. Blouděním dojdi ke 
knihovně. Vyzkoušej různé druhy 
labyrintu. Pondělí 13. - 16. listopadu od 
13.00 do 15.30 hod.
Svět poezie, nabídka knih, listopad 
během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Záložky, výtvarná dílna, úterý 7. listopadu 
během půjčování.
Strašidla a přízraky, zábavný test pro děti, 
listopad během půjčování.
Hrajeme domino, zábavné odpoledne pro 
děti, listopad během půjčování.
První čtení, výstavka knih pro děti, 
listopad během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Ilustrátoři, tematická výstava, listopad 
během půjčování.
Čtenářská výzva, výstavka knih 
k projektu Databazeknih.cz, listopad 
během půjčování.
Podzim, tematický test, listopad během 
půjčování.
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert
Samá ruka, samá noha, pohybová 
aktivita pro děti - veselý krteček, listopad 
během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna - Scoubidou, 
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, 
hlavolamy, puzzle aj., listopad během 
půjčování.
Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, 
lepení modelů, vystřihovánky aj., listopad 
během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

KnihovnyInformace o umísťování odpadů 
do kontejnerů na separovaný odpad
Městský obvod Slezská Ostrava má hustou síť 
stanovišť kontejnerů na separovaný (tříděný) 
odpad. Celkem se jedná o  125 odběrných 
míst z čehož je 116 modrých kontejnerů pro 
papír, 121 žlutých kontejnerů 
pro plasty, 104 zelených kontej-
nerů ve tvaru zvonu pro sklo a 2 
červené kontejnery pro elektro-
odpad. Stále dochází k  optima-
lizaci tohoto počtu, rozšiřování 
a budování nových stanovišť na 
vhodných lokalitách.
Kontejnery na separovaný 
odpad slouží všem občanům 
a  nikoliv pouze těm, u  jejichž 
domů jsou samotné nádoby 
umístěny. Proto žádáme občany 
o  pochopení v  případech, kdy 
kontejnery na separovaný od-

pad využívají i občané širšího okolí, kde není 
možné samostatné kontejnerové stání vybu-
dovat.

Odbor TSKZaH

Mládě pandy červené už prozkoumává výběh

Mládě pandy červené, které se v  os-
travské zoologické zahradě narodilo 
18. června 2017, se ještě donedávna 
ukrývalo v boudách umístěných v růz-
ných částech výběhu a bylo viděno jen 
velmi vzácně.

V  tomto období už ale mnohem častěji po-
bývá mimo boudy a  aktivně prozkoumá-
vá výběh. Návštěvníci tak mají větší šanci 
mládě pozorovat, třeba při komentovaném 
krmení, které probíhá do konce října každý 
víkend od 9:30 hod.
V polovině září chovatelé provedli kontrolu 
zdravotního stavu mláděte a  také určili po-
hlaví. Je to sameček.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO



strana 11 • listopad 2017 • Slezskoostravské noviny

Bezpečně doma

Statutární město Ostrava fi nančně podpoří pro-
jekt s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů starších 
60 let. Jeho realizace spočívá nejen v  poskyto-
vání informací o správných návycích vedoucích 
ke zvýšení bezpečí, ale také v bezplatné instalaci 
technických zařízení, jako jsou panoramatická 
kukátka, bezpečnostní řetízky či petlice.
Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných 
obětí trestných činů, a proto je potřeba jim po-
skytnou zvýšenou a nepřetržitou péči. Zvyšová-
ní povědomí o právech a možnostech z pohledu 
zákona o obětech trestných činů a bezpečného 
chování ve vlastním obydlí i na ulici bude reali-
zováno nejen prostřednictvím besed se seniory, 
pomocí osobních pohovorů či při montážích 
zařízení, ale také formou preventivně propagač-
ních materiálů nebo zaktivizováním vytipova-
ných klubů pro seniory.
O technická zařízení si občané mohou zažádat 
písemně prostřednictvím svého strážníka-okrs-
káře nebo na sociálním odboru v místě bydliště. 

Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské po-
licie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné 
chování doma i  venku a  upozorní na možná 
rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.
Bližší informace získáte v  pracovních 
dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle
720 735 125.

Městská policie Ostrava

Atletický souboj šampionů v Ostravě láká
Necelý rok do zahájení Kontinentálního 
poháru v atletice 2018 na Městském sta-
dionu Ostrava-Vítkovice si organizátoři 
optimisticky pochvalují zájem místních 
fanoušků: zhruba měsíc po zahájení pro-
deje je prodána pětina vstupenek!

„Ostrava bude žít atletikou celý rok. Organizační 
výbor se statutárním městem Ostrava a Morav-
skoslezským krajem připravuje rozsáhlý projekt 
pro žáky základních a středních škol s názvem 
Ostrava fandí kontinentům,” říká předseda Čes-
kého atletického svazu a organizačního výboru 
Libor Varhaník.
Cíl projektu je jasný: přilákat děti a mládež k at-
letice dlouhodobě.  „Rádi bychom zapojili děti 
do pravidelné pohybové aktivity, protože atleti-
ka je základem všech sportů a v této souvislosti 
se propojení nabízí,” říká Varhaník. „Zároveň 
bychom ale chtěli využít faktu, že se do Ostravy 
sjedou atleti ze všech světadílů. Patrony jednot-
livých škol budou přední atletické hvězdy z jed-
notlivých kontinentů, které propojíme přímo 

se školami. Rádi bychom, aby se děti dozvěděly 
i něco o kultuře, zvycích či přímo životě atletů 
v různých částech světa a dalších aspektech prá-
vě ve spojení s našimi ambasadory.” 
Kontinentální pohár je unikátní týmovou soutě-
ží, která se koná jednou za čtyři roky. Proti sobě 
se postaví výběry kontinentů Evropy, Ameri-
ky, Afriky a  Ásie-Oceánie, na startu se objeví 
víc než 300 atletů. „V atletice není vyšší soutěž, 
kterou bychom z pohledu kapacity stadionu či 
z  pohledu fi nančního, mohli uspořádat. Mezi-
národní atletická federace dává na Kontinentál-
ní pohár velký důraz. Jen na prize money rozdělí 
IAAF přes tři miliony dolarů,” netají Varhaník.
Město na uskutečnění akce přispěje sumou 20 
milionů korun, navíc investuje zhruba dalších 
deset milionů korun do potřebných úprav roz-
cvičovacího stadionu, který je součástí Měst-
ského stadionu Ostrava – Vítkovice. „V  atle-
tické branži je to třetí nejvýznamnější akce po 
olympijských hrách a mistrovství světa. Je téměř 
zázrak, že se podařilo Kontinentální pohár do-

stat do Ostravy," říká 
Tomáš Macura, pri-
mátor města Ostravy. 

„Bude to jedna z akcí, 
která Ostravu prosla-
ví celosvětově, proto-
že sledovanost těchto 
atletických mítinků je 
srovnatelná jako sle-
dovanost mistrovství 
světa.”
Kontinentální pohár chce Ostrava navíc využít 
jako příležitost ukázat, že město žije jak sportem, 
tak kulturou. „Při té příležitosti budeme organi-
zovat řadu doprovodných akcí, zóny pro fanouš-
ky a mnohé další," dodává Macura.
Vstupenky na akci, která se koná 8. a  9. září 
2018, jsou v prodeji v síti Ticketportal. Pohy-
bují se v cenových relacích od 150 do 500 Kč.

/red/

Ostrava v Mnichově nabídla také Hrušov
Na 20. ročníku prestižního evropské-
ho veletrhu komerčních nemovitostí 
a  investičních příležitostí Expo Real, 
který se konal v  říjnu v  Mnichově, na 
první společné expozici českých krajů 
a měst v historii veletrhu, prezentovala 
také Ostrava.

Ostrava v  minulosti lákala investory hlavně 
do průmyslových zón. To se však podle To-
máše Macury v posledních dvou letech mění, 
protože tyto zóny jsou nyní už téměř plné. 
Proto letos na Expo Real přivezla nabídku 
atraktivních míst v historickém jádru: lokali-
ty Karolina, Černá louka i proluky u západní 
strany Masarykova náměstí. 
Město chce při rozvoji větších územních celků 
úzce spolupracovat s privátní sférou. Primátor 

Tomáš Macura to ilustroval na příkladu no-
vinky, kterou Ostrava na Expo Realu prezen-
tovala: rozvojové zóny Hrušov. Tento dřívější 
brownfi eld má v budoucnu sloužit pro lehký 
průmysl a  logistiku a  město nedávno vyhlá-
silo výzvu pro podání investičních nabídek. 

„Již jsme udělali základní přípravu – vykoupi-
li jsme pozemky a zcelili je. V tendru je nyní 
nabízíme privátním subjektům, aby přípravu 
území dotáhly do konce a  buď jej pronajaly, 
nebo prodaly koncovým uživatelům. Na Expo 
Realu jsme vedli s potenciálními zájemci řadu 
jednání. To, že spolupráce města s privátními 
investory a  developery může být velmi efek-
tivní, se nám již dříve ukázalo i u jiných pro-
jektů,“ komentoval Tomáš Macura.

/red/

Lavička Ferdinanda 
Vaňka, vzpomínka
na prezidenta
Vzpomínkovou akci na prezidenta Václava 
Havla u příležitosti jeho nedožitých 81. na-
rozenin uspořádal 6. října před Věznicí Heř-
manice okrašlovací spolek Za krásnou Ost-
ravu a Antikvariát a klub Fiducia.

Akce se konala přímo u vstupu do věznice, u které-
ho lavička stojí. Lavička byla u Věznice Heřmanice 
spolkem Za krásnou Ostravu instalována loni, při-
byla k ní i pamětní deska upomínající na Havlův 
pobyt ve zdejším zařízení.

„Původní lavičku jsme nechali zrekonstruovat do 
dnešní podoby. Rekonstrukci provedli po dohodě 
s Věznicí Heřmanice ve vězeňských dílnách sami 
odsouzení,“ připomněla za organizátory Ilona Ro-
zehnalová. Lavičku nazvali organizátoři jménem 
Ferdinanda Vaňka, který vystupuje hned v několika 
Havlových hrách jako jeho alter ego - druhé já.
Václav Havel si ve Věznici Heřmanice odpykával 
svůj trest od ledna 1980, kdy byl odsouzen na čtyři a 
půl roku za podvracení republiky.
Literární historik Pavel Hruška během vzpomín-
kové akce uvedl, že právě v heřmanické věznici 
začala vznikat známá kniha Dopisy Olze. Havel v 
Heřmanicích vážně onemocněl zápalem plic a už v 
červenci 1980 byl převezen do vězeňské nemocnice 
na pražský Pankrác. Zbytek trestu pak dokončil ve 
věznici Plzeň Bory.

/red/

LAVIČKA. Lavičky Václava Havla stojí v centrech
různých světových měst - ve Washingtonu, Barceloně,
Dublinu nebo v Praze. Slezská Ostrava má
Lavičku Ferdinanda Vaňka. Foto/ Jan Král
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Potřebujete-li umýt okna, volejte 733  201  202.

Po 18 hod. Platba možná i na fakturu.

Masáže Kopretina - zdr. stř. Modrý pavilon, poskytuje 

masáže: relaxační, těhotenskou, medovou, Dornova 

metoda a další. Senioři stálá sleva. Tel.: 603 909 748, 

www.masazekopretina.cz. Individuální přístup 

a poradenství samozřejmostí!

Inzerce

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do 15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  

KOMINICTVÍ
Lukovský s.r.o.
-  kontroly a čištění  

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

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

Nově otevřená
děstská skupina Myška
Slezská Ostrava, Těšínská 42/96

Celodenní i půldenní hlídání dětí
ve věku 1-4 let

Cena od 1500 Kč/měs.

Pro první zájemce
akce ZDARMA, viz
www.jeslemyska.cz

informace: +420 603 153 664
daniela_cerna@seznam.cz

Slezskoostravská galerie, Těšínská 35, Slezská Ostrava
www.slezskoostravskagalerie.cz          Slezskoostravská galerie

Slezská OstravaSlezská Ostrava
v proměnách časuv proměnách času

VÝSTAVA 19.10. - 8.11.2017VÝSTAVA 19.10. - 8.11.2017
Slezskoostravská galerieSlezskoostravská galerie
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