
Nové workoutové hřiště U Loděnice
U loděnice pod hradem je od listopa-
du v provozu nové workoutové hřiště 
„U  Loděnice“. Na ploše velké téměř 
100  metrů čtverečních bylo instalo-
váno dvaadvacet cvičebních prvků 
z odolných nerezových materiálů.
Zájemci všech věkových kategorií si mohou 
zacvičit na hrazdách, žebřinách, gymnas-
tických kruzích, bradlech nebo stupňovi-
tých lavicích a  zvyšovat si tak svou fyzic-
kou kondici, rozvíjet obratnost či formovat 
postavu. Součástí hřiště je tabule s návštěv-
ním řádem a návody na cvičení. Před lodě-
nicí byly pro návštěvníky instalovány také 
piknikové sety tvořené stoly a  lavičkami. 

U bývalého mostního pilíře jsou umístěna 
designová lehátka a  podél cyklostezky la-
vičky a  odpadkové koše. Vše je zkrášleno 

novou výsadbou stromů, okrasných dřevin, 
keřů a trvalkových záhonů. Hřiště, jejímž 
investorem je statutární město Ostrava, 
bylo svěřeno do správy městskému obvodu 
Slezská Ostrava.

/red/

Jan Hradecký
O Geologické stezce, Botanické zahradě i špičkové vědě ve Slezské
Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. je od 
roku 2015 děkanem Přírodovědecké fa-
kulty Ostravské univerzity, jejíž nejmo-
dernější budovy stojí na hladnovském 
kopci. Co se odehrává nejenom uvnitř 
těchto budov, jaká je budoucnost Bota-
nické zahrady na Hranečníku a  jak vů-
bec vnímá rodák z České Lípy Slezskou 
Ostravu, to je obsahem následujícího 
rozhovoru.
Pane děkane, na Hladnově stojí dvě moderní 
budovy vaší fakulty. Vnímáte historii hlad-
novského kopce jako místa, kde ještě rela-
tivně nedávno fáraly pod zem tisíce havířů, 
a kde se žilo v podstatě úplně jinak?
Ano, jistě, jde o  velmi zajímavou konverzi. 
Hladnov je mimořádný tím, že zde byli neje-
nom havíři a důl, ale vždycky také zde stály 
studentské koleje.  Studenti se s  havíři po-
tkávali v dnešní hospodě U Dvořáčků, tehdy 
přezdívané Na plivanci. Jak mi vykládali ko-
legové, vznikaly mezi nimi také různé třenice. 
Myslím si, že je docela symbolické jak se Hlad-
nov mění s tím, jak dochází k celkové promě-
ně Ostravy. Jak vedle dolu, který na kraji 90. 
let zanikal, se později začaly stavět moderní 
budovy univerzity. Předtím zde byli havíři, 
dělníci, dnes na tato místa přišla inteligence 
a vzdělání. To je docela zajímavý fenomén.
Kolem vašich budov na Hladnově projdou 
tisícovky lidí. Ovšem pochybuji, že by ko-
lemjdoucí tušili, co se vlastně skrývá uvnitř.
V  budovách jsou lokalizovány čtyři katedry 
z celkem sedmi kateder Přírodovědecké fakul-
ty. Sídlí zde katedra fyziky, biologie a ekologie, 
fyzické geografi e a katedra sociální geografi e 
a  regionálního rozvoje. Málokdo nejenom 
v Ostravě ví, že Přírodovědecká fakulta patří 

k nejvýznamnějším institucím z hlediska vě-
deckého výkonu v  Moravskoslezském kraji. 
Na Hladnově je řada laboratoří, kde se bádá. 
Výsledky těchto výzkumů posouvají lidské 
poznání a  výstupy jsou publikovány v  nej-
prestižnějších zahraničních vědeckých časo-
pisech. Provádíme například špičkové výzku-
my v oblasti evoluce, genetiky na téma vývoje 
těch nejdrobnějších organizmů. Zkoumáme 
prvoky, ale také vývoj horských oblastí nebo 
to, jak ideálně nakládat do budoucna s hornic-
kou krajinou…
Můžete uvést konkrétnější příklady?
Předmětem výzkumu na Hladnově je napří-
klad jednobuněčný parazit Leishmania. Ten 
může, většinou v tropech, způsobit lidem pro-

blémy a nemoci. Ovšem zrovna nyní nám jed-
noho špičkového vědce přetáhli z  Hladnova 
na Harvard. Zabývá se vývojem lidského rodu 
a migracemi přes Asii. Výzkumů na Hladnově 
je řada. Na katedře fyzické geografi e se zabý-
váme sesuvy svahů a problematikou vodních 
toků. Kolegovi prof. Tomáši Pánkovi se nyní 
podařilo získat grant na výzkumy v  Patago-
nii, a bude zkoumat, jak reagují tamní svahy 
na odlednění. Zkoumali jsme tuto problema-
tiku v Jižní Americe již před třemi lety a teď 
se bude i  ve spolupráci s  německými kolegy 
pokračovat dál.

/pokračování rozhovoru na str. 6/
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více na str. 7728

JAN HRADECKÝ. Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v lednové vánici. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 21. února 2019 
od 10.00 hodin v KD Muglinov, ulice 
Na Druhém č. 4.

SPORTEM KU ZDRAVÍ. Zacvičit si mohou zájemci všech 
věkových kategorií. Foto/ Hana Bončková
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Půlnoční ohňostroj jako obnovená tradice městského obvodu
Slezská Ostrava přivítala Nový rok
Úderem silvestrovské půlnoci rozzářil 
oblohu nad slezskoostravskou radni-
cí ohňostroj. Oslavit vstup do nového 
roku přišly před radnici stovky obča-
nů.
Těsně před půlnocí pozdravil příchozí sta-
rosta obvodu Richard Vereš. „Bylo vždy 
tradicí, že o silvestrovské půlnoci se u slez-
skoostravské radnice ohňostroj odpaloval, 
rozhodli jsme se proto tradici znovu obno-
vit,“ informoval Richard Vereš, který rov-
něž přivítal hosty. Vítání nového roku 2019 
ve Slezské Ostravě se zúčastnili také ná-
městek ostravského primátora Radim Ba-
binec, starosta obvodu Ostrava-Jih Martin 
Bednář nebo místostarostka Poruby Lucie 
Baránková Vilamová.
Starosta Vereš popřál občanům úspěchy 
v  osobním i  pracovním životě. „Doufám, 
že za rok se tady zase všichni potkáme a 
řekneme si, že je nám všem lépe a že se dí-
váme do budoucna trošku s optimismem,“ 
uvedl. „Jsem rád, že akce s  novoročním 
ohňostrojem má úspěch, v  dalších letech 
v ní budeme pokračovat,“ přislíbil na závěr 
Richard Vereš.

/red/

Nový digitální interaktivní panel
Na budově Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava na náměstí Jurije Ga-
garina 5 byl instalován v měsíci lednu 
nový digitální interaktivní panel, který 
mohou lidé využít jako vyhledávač in-
formací.
Tento digitální interaktivní panel hlavně 
supluje klasickou úřední desku s  papírový-
mi údaji.
Interaktivita a otevřený nepřetržitý přístup 
k informacím bylo jednou z priorit pro měst-
ský obvod Slezská Ostrava v oblasti komuni-
kace s občany. Interaktivní panel připomíná 

velký tablet. Mimo po-
vinně zveřejňovaných 
informací bude inter-
aktivní panel postup-
ně doplňován dalšími 
informacemi o historii 
a  zajímavých místech 
Slezské Ostravy, apod. 
Informace pro turisty 
budou také v  anglic-
kém, německém a pol-
ském jazyce.

OHŇOSTROJ. Stovky lidí slavily příchod nového roku před slezskoostravskou radnicí. Foto/ Jan Král

NOVINKA. Elektronická deska na budově úřadu. Foto/ JK
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Kotlíkové dotace - 3. výzva
Poslední možnost výměny starého kotle za nový!
Chcete si pořídit?
 Tepelné čerpadlo
 Kotel na biomasu 

(ruční plnění, automatický)
 Plynový kondenzační kotel

Nemáte na to?
Pomůžeme Vám s  financováním i  po-
dáním žádosti o kotlíkovou dotaci.
Přijďte si do konce února 2019 zažá-
dat o  bezúročnou zápůjčku ve výši až 
200 000 Kč.
Více informací získáte na úřadě měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, odbor 
rozvoje obvodu a veřejné zakázky, na tel. 
599 410 077 – Ing. Jana Zacharová.

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019
Rozpočet byl sestaven v  souladu s  obec-
ně závaznou vyhláškou města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění, dle platné metodiky sestavování 
návrhu rozpočtu statutárního města Ost-
rava pro rok 2019 a v souladu se Směrnicí 
pro nakládání s finančními prostředky, po-
stupy v účetnictví a jinými postupy Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava.
K  sestavení rozpočtu pro rok 2019 byly 
použity návrhy a  podklady jednotlivých 
odborů a  taktéž bylo přihlédnuto k  před-
pokládanému výsledku hospodaření dosa-
ženého v roce 2018.
Rozpočet příjmů (291.344 tis. Kč) a  vý-
dajů (364.415 tis. Kč) je sestaven jako 
schodkový, avšak tento schodek je vyrov-
nán zapojením úspor z  minulých let (pře-
bytek ve výši 73.071 tis. Kč), tudíž celkové 
zdroje činí 364.415 tis. Kč, výdaje rovněž 
364.415  tis. Kč, proto celkový rozpočet 
je vyrovnaný (dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, v platném znění).
Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2019 
jsou cca o 45 mil Kč vyšší než v roce 2018 
(319.678 tis. Kč) a to proto, že tentokrát za-
pojujeme přebytek z  minulých let – část-
ku 70.071 tis. Kč, tj. přebytek z  rezervy 
roku 2018, s  jejíž použitím bylo počítáno 
na investiční akce zahajované v roce 2018 
a  2019 a  částku 3.000 tis. Kč, tj. zapojení 
předpokládaného přebytku z  roku 2018, 
tj. cca o 35 mil Kč více než v roce 2018. Ná-
růst příjmů je rovněž z  důvodu navýšení 
neúčelové neinvestiční dotace ze statutár-
ního města a to o cca 7,5 mil. Kč, neúčelové 
investiční dotace o cca o 1,5 mil Kč, a pře-
vodu investiční dotace z města z roku 2018 
na rok 2019 ve výši 8.987 tis. Kč (zapojeno 
do rozpočtu OROaVZ). Jinak předpoklá-
dáme ostatní příjmy přibližně ve stejné 
výši jako v roce 2018.
Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, 
aby byla zajištěna vyrovnaná bilance pří-
jmů a výdajů městského obvodu. V porov-
nání s  rozpočtem roku 2018 jsou výdaje 
rovněž vyšší, cca o  45 mil. Kč. Na polož-
ce vázaná rezerva je ponechána částka 
55.637 tis. Kč, která je plánována na zaha-
jované a pokračující investiční akce v roce 
2019 (např. regenerace sídliště Kamenec, 
modernizace, rekuperace, elektroinstalace 
ZŠ, HZ Muglinov, chodníky Muglinovská 
a další) a částka 466 tis. Kč jako rezerva dle 
potřeby.
Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, 
aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu 
a  byly pokryty základní požadavky jed-
notlivých odborů pro zabezpečení jejich 
činností. Výdaje všech odborů byly roz-
počtovány ve výši schváleného rozpočtu na 
rok 2018, popřípadě nutnost navýšení roz-
počtu bylo nutno řádně odůvodnit. Větši-
na odborů má výdaje pro rok 2019 vyšší. 

Odbor rozvoje obvodu a  veřejné zakázky 
má pro rok 2019 navýšený rozpočet z  dů-
vodu převodu investiční dotace ze statu-
tárního města a  další finance jsou vázány 
v rezervě na plánované a pokračující akce. 
Odbor TSB má navýšený rozpočet cca 
o  9,5 mil. Kč z  důvodu převodu této část-
ky z roku 2018 na pokračující realizované 
akce. Nárůst rozpočtu má i  odbor vnitř-
ních věcí a  to zejména na položce platy 
a pojistné na sociální zabezpečení a veřej-
né zdravotní pojištění (navýšení platů o 5% 
dle nařízení vlády čís. 263/2018 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády čís. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů).
V rámci našeho rozpočtu jsou financovány 
i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. 
Tak jako v roce 2018 je i v letošním roce pro 

každou příspěvkovou organizaci stanoven 
příspěvek a rovněž závazný ukazatel (část-
ka na odpisy, provoz auta, osobní náklady 
na řidiče, kompenzace úplat pro MŠ a pla-
vecký výcvik pro ZŠ), který organizace ne-
smí překročit. Pro rok 2019 je rozpočet při-
bližně o 1 mil. Kč vyšší než v roce 2018. Na 
položce rezerva má odbor ŠaK ponechanou 
částku ve výši 2.000 tis. Kč na financování 
drobných oprav a dalších nepředvídaných 
výdajů škol a školek.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední des-
ce od 4.12.2018 do 21.12.2018 a  schválen 
usnesením zastupitelstva čís. 0015/ZMOb-
-Sle/1822/2 ze dne 20.12.2018. Rozpočet je 
zveřejněn na našich internetových strán-
kách www.slezska.cz v  sekci Povinně zve-
řejňované informace, bod 8. Dokumenty.

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

SCHVÁLENO. Rozpočet na rok 2019 byl schválen během zasedání zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava 20. prosince 2018. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Adventní čas v mateřské škole

Mikulášská nadílka

Filip Lhopitaux, vítěz v Praze
Ve středu 5. prosince k nám přišel všemi 
očekávaný Mikuláš s doprovodem. Děti se 
na něj velice těšily a připravily si krátké pásmo písní, básní a taneč-
ních kreací, které úspěšně zvládly a od Mikuláše dostaly balíčky plné 
dobrot a překvapení. Některé si troufly přijít pro balíček i k čerto-
vi. Děti si to užily, i když trochu strachu přeci jenom bylo – čert dě-
tem „přiměřeně zatopil“. Děti to zvládly a přišly si pro balíček, který 
sponzoroval městský obvod Slezská Ostrava a rodiče dětí.
Společně s rodiči jsme si užili ve čtvrtek 13. prosince předvánoční 
čas vánočními dílničkami. Rodiče se na dílničky připravovali a taky 
dost těšili. Při činnosti panovala výborná nálada a nikomu se nechtě-
lo jít domů. Toto odpoledne opět prohloubilo naše již dobré přátelské 
vztahy.
Závěr roku patřil však nejvíce očekávanému dni a to vánoční nadíl-
ce, prostě Ježíškovi. Pod stromečkem, který jsme si společně s dětmi 
ozdobili, bylo spousta dárečků. Děti si je všechny hned prohlédly a 
vyzkoušely jejich funkce a způsob sestavování.
Celý měsíc prosinec jsme se snažily dětem všemožným způsobem vy-
tvořit radostnou atmosféru pro děti i jejich rodiče.

Kolektiv MŠ Slívova

U dveří MŠ Koblov zacinkal 5. prosince 
zvoneček a za dětmi přišel Mikuláš spolu s 
andělem a čerty. Mikuláš nadělil dětem dobroty a děti mu za to za-
zpívaly koledy. Jen neposední čertíci si chtěli vzít s sebou do pekla na 
službu některé malé hříšníky, ale nakonec hříšné duše zarecitovaly 
čertíkům básničku a čerti odešli do pekla vařit guláš sami.
Kolektiv MŠ Koblov přeje všem jen to nejlepší v novém roce 2019.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo v historic-
kých prostorách Brožíkovy síně na Staro-
městské radnici slavnostní vyhlášení celostátního projektu Dětský 
čin roku 2018. Ceny se udílely v sedmi kategoriích: Záchrana lidské-
ho života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dob-
rý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. Do Dětského činu 
roku své příběhy, ve kterých popisovaly dobrý skutek svůj nebo ka-
marádů, zaslalo více než 630 dětí. Semifinálové příběhy vybrala od-
borná porota, o vítězích pak rozhodly děti z celé ČR prostřednictvím 
internetového hlasování.
Filip Lhopitaux, žák Základní školy Bohumínská 72 ve Slezské Ostra-
vě, zvítězil v kategorii Dobrý nápad s příběhem Rád čtu – rád pomá-
hám. Ocenění převzal z rukou patronky soutěže – moderátorky, mo-
delky a miss ČR Lucie Křížkové. Kromě hodnotných věcných dárků 
a zážitkového odpoledne v Muzeu voskových figurín Grévin a muzeu 
čokolády získal Filip pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 korun 
na nákup učebních pomůcek.

Oceněný článek
Ahoj, jmenuji se Filip Lhopitaux, je mi 12 let a chodím na Základní 
školu Bohumínskou ve Slezské Ostravě.
Bylo krásné slunečné pondělí a já šel do městské knihovny, kde jsem 
si chtěl udělat domácí úkol z anglického jazyka. Později jsem si vzpo-
mněl, jak nám paní učitelka z českého jazyka povídala o webové strán-
ce www.ctenipomaha.cz. Připojil jsem se na ni, zaregistroval a udělal 
testy z Harryho Pottera. Dostal jsem za to kredit 100 Kč. Napadlo mě, 
že bych těch 100 Kč přispěl na charitu Knížka pro prvňáčka. Tak jsem 
také na tu charitu přispěl. A na další knihy se chystám.
Poučení: Dnes vím, že tím, že rád čtu, můžu přispět na dobrou věc.

Mgr. Liana Svobodová, ZŠ Bohumínská

MŠ Slívova

MŠ Koblov

ZŠ Bohumínská

DÍLNIČKY. Panovala výborná nálada a nikomu se nechtělo jít domů. Foto/ archiv

NA STAROMĚSTKÉ RADNICI. Oceněný žák ZŠ Bohumínská Filip Lhopitaux. Foto/ archivNÁVŠTĚVA. Za dveřmi MŠ Koblov čekalo překvapení. Foto/ archiv



strana 5 • únor 2019 • Slezskoostravské noviny

Zprávičky ze škol

Vánoční tvoření s rodiči

Vůně Vánoc

Návštěva galerie umění

Rozsvícení vánočního stromečku

Ve středu 12. prosince v odpoledních hodinách probíhaly v prosto-
rách naší školky Vánoční dílničky, na kterých si děti se svými rodin-
nými příslušníky měly možnost vytvořit 
výrobky s vánoční tématikou – například 
roztomilou ovečku a andílka, kapří stojánek na ubrousky, třpytivou 
vánoční baňku, sněhovou vílu nebo svíčku z voskových plátků. Při 
odchodu na děti čekalo překvapení v podobě velké krabice plné drob-
ných dárečků. Děkujeme rodičům, že i v tomto uspěchaném předvá-
nočním shonu si našli čas a strávili s námi příjemnou chvíli.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěv-
ku statutárního města Ostravy, projektu „Společně si budeme hrát, u 
toho svět poznávat“.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

V průběhu druhého prosincového týdne to 
v naší mateřské škole začalo vonět Vánoce-
mi. Děti pekly perníčky a spolu s šikovnými maminkami (i tatínky) 
je zdobili v průběhu vánočních dílniček.
Kromě zdobení perníčků si společně vyrobili různé vánoční deko-
race. Na závěr jsme si zazpívali koledy u stromečku. Chceme tímto 
poděkovat spolku Mláďat za stromečky pro MŠ i rodičům za milou 
atmosféru během tvořivého odpoledne.

Za pedagogy z MŠ Komerční Markéta Beloritová

V pondělí 3. prosince jsme se společně s 
dětmi vypravili do Domu umění v Ostravě. 
Pro děti tam byl přichystaný zábavný a poučný program. Podívaly se 
do galerie na obrazy s pohádkovými bytostmi a také s horníky. Po 
celou dobu nás doprovázela mladá paní lektorka, která nám prohlíd-
ku galerie obohatila výkladem o hornících a pohádkových postavách.
Nakonec si děti nakreslily a vyrobily svoji pohádkovou postavu, roz-
loučily se s paní lektorkou a šly na tramvaj. Dětem se celý program 
moc líbil.

V pondělí 10. prosince odpoledne se v MŠ 
Jaklovecká sešly děti se svými rodiči, aby 
všichni společně oslavili nadcházející Vánoce. Každý si vyrobil vlast-
ní baňku, kterou pak zavěsil na připravený vánoční stromeček. Před 
jeho slavnostním rozsvícením jsme si společně s maminkou Izabelky 
Střížové zazpívali koledy a pak už se stromeček poprvé rozsvítil. Až 
do Tří králů každý den svítil dětem na cestu do mateřské školy.

Za MŠ Jakloveckou Jarmila Johnová

MŠ Zámostní

MŠ Komerční

MŠ Keramická

MŠ Jaklovecká

TVORBA. Výroba stojánků, baněk i andílků v mateřské škole. Foto/ archiv

STROMEČEK. Svítil na cestu až do Tří králů. Foto/ archiv
ZDOBENÍ. Milá atmosféra během tvořivého odpoledne. Foto/ archiv

ZA KULTUROU. Děti zkoumaly Dům umění. Foto/ archiv
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/pokračování rozhovoru ze str. 1/

Jste docentem v  oborech fyzická geografie 
a geoekologie. Nejsem si tak úplně jist, zda 
každý čtenář Slezskoostravských novin ví, 
co to vlastně znamená.
Fyzická geografie se zabývá především ne-
živou složkou krajiny - vodou, atmosférou, 
reliéfem, půdou…. Jednodušeji řečeno, za-
býváme se fungováním přírodního systému. 
A geoekologie je takovou syntézou všech fy-
zickogeografických disciplín i některých eko-
logických aspektů. Vlastně to znamená snahu 
propojovat všechny zmíněné věci dohromady 
a  dívat se na krajinu jako na systém. Neboli 
systémové pojetí studia krajiny. To je poměrně 
zásadní, protože tak dokážeme lépe fungování 
krajiny pochopit a můžeme se vyvarovat ně-
kterým chybám, které se často stávaly i stávají.

Vloni v  listopadu jste před budovou Příro-
dovědecké fakulty na Hladnově na Chit-
tussiho ulici slavnostně otevřeli upravený 
prostor, který zahrnuje Geologickou stezku, 
tedy ukázky nejrůznějších hornin. Celkem 
originální nápad.
Že by prostor před budovou bylo dobré 
zatraktivnit a  opravit, to byl nápad kolegů.  
Chtěli jsme vytvořit něco, co bude dobře vy-
padat, a  protože jsme univerzita, tak aby to 
mělo i nějaký edukační vzdělávací potenciál. 
Tak vznikla Geologická stezka, symbolicky na 
území, kde nedaleko býval důl, ze kterého se 
horniny těžily, a kde je zároveň i nejvyšší bod 
Ostravské pánve. Ovšem horniny na stezce 
nepocházejí jenom čistě z Ostravska. Najdete 
zde i horniny z Nízkého Jeseníku nebo z Bes-
kyd, to znamená ze širšího prostoru Ostravy.

Během otevření Geologické stezky jste uve-
dl, že by škola přivítala i úpravy dalšího oko-
lí, to znamená především Tylova sadu před 
školními budovami.
Park před školou vůbec nevyužívá svůj po-
tenciál.  Během roku v  něm nikdo není, až 
na procházející studenty, návštěvníky Mod-
rého pavilonu nebo pár pejskařů. Chybí nám 
multifunkční charakter parku, jako místa od-
dechu a klidových zón. Určitě by zde mohlo 
vzniknout i nějaké zázemí pro rodiče s dětmi, 
kde by si děti mohly hrát. Jestli se vše podaří, 
to se teprve uvidí. My se můžeme podílet pou-
ze na nápadech a celkové koncepci.
Kvůli vědeckým výzkumům jste projel kus 
světa – od Asie přes Norsko po jižní Ameri-
ku. Narazil jste někde na obdobné prostře-
dí, jako je ve Slezské? To znamená vytěžené 
doly, kde se fáralo více než kilometr pod 

zem…
Místa s  těžební minulos-
tí jsem navštívil například 
v Brazílii – okolí města Ouro 
Preto („Černé zlato“) ve státě 
Minas Gerais. Tam se těži-
lo zlato, ovšem v  úplně jiné 
době, ještě za Portugalců. 
Přesto si myslím, že obraz 
těch míst je v něčem podob-
ný. Že zde máte období roz-
květu města, kdy je přítomná 
surovina a kdy se těží. To sa-
mozřejmě vábí spoustu lidí, 
kteří nemají k danému místu 
úplně ideální vztah. I Ostra-
va byla magnetem v  časech, 

kdy se otvíraly doly a hutě. Při-
tahovala lidi za prací, aniž by ti 
lidé byli s  městem ztotožněni. 
Jde o  jeden z  palčivých pro-
blémů regionů procházejících 
restrukturalizací. Ovšem, řekl 
bych, že Ostrava je na tom v po-
rovnání s jinými místy v České 
republice ještě relativně dobře.
Z čeho tak usuzujete?
Pocházím z  Liberecka, a  v  re-
gionech, jako je blízké Ústí nad 
Labem nebo Podkrušnohoří je 
situace ještě mnohem tristnější 
než v  Ostravě. V  tomto městě 
totiž vždy nějaké jádro Ostra-
váků bylo. Neodešli odsud, akorát byli „dosy-
cováni“ jinými skupinami obyvatel, například 

z  Haliče nebo ze Slovenska. 
Z tohoto pohledu, kvůli vysíd-
lení Němců a podobně, je situ-
ace Ústecka mnohem horší než 
situace Ostravy.
Ostrava má stále jádro chyt-
rých a doufám, že i moudrých 
lidí, kteří Ostravu drží a  snaží 
se něco dělat. To platí mimo 
jiné i  o  naší univerzitě, kde 
realizujeme spoustu dobrých 
nápadů, které nám ostatní uni-
verzity v zemi závidí. V myšlení 
a  nápadech není Ostrava roz-
hodně žádnou periferií. A  aby 
tomu bylo i  nadále, proto je 
tady i naše fakulta!

Pod vaši fakultu spadá i Botanická zahrada 
ve Slezské Ostravě. Je nedaleko Hraneční-
ku v  ulici Na Souvrati a  troufám si tvrdit, 
že existence zahrady může překvapit i  ro-
dilé Ostraváky. Čekají Botanickou zahradu 
v brzké době nějaké změny?
Máte pravdu, že naše Botanická zahrada není 
v Ostravě příliš známá. Budeme se muset zlep-
šit v marketingu. Zahradu tvoří v podstatě tři 
velké botanické skleníky plus venkovní pro-
stor, ve kterém jsou pěstovány rostliny z růz-
ných oblastí. Se zahradou máme určité úmys-
ly. Například jsme spolu s Poláky připravovali 
přeshraniční projekt, který by mohl turistic-
kou stezkou propojit území Slezské Ostravy 
spolu s příhraničním Polskem. V zahradě by 
mohlo vzniknout edukační centrum pro ná-
vštěvníky a  především školy, kde se mohou 
pořádat přednášky a  podobně. Na pozemku 
stojí vila, která je již v dezolátním stavu. Plán 

je vilu zbourat a  postavit místo ní nějakou 
dřevostavbu, kde by vzniklo potřebné zázemí. 
Zahradu bychom rádi více zpřístupnili veřej-
nosti. Ideální by byl vznik zastávky v projektu 
železniční vlečky, po které snad v  budoucnu 
budou jezdit vláčky s cestujícími mezi Dolní 
oblastí a zoo.
V  zahradě již také probíhaly různé experi-
menty, kolegové zde u místního mokřadu roz-
množovali vážky, zjišťovali jejich genetiku… 
Botanická zahrada ve Slezské Ostravě má ur-
čitě do budoucna velký potenciál.
Máte nějaké speciální pracovní plány na rok 
2019?
Pokračovat v rozvoji Přírodovědecké fakulty. 
Ještě nikdy jsem nebyl v Africe. Rád bych se 
podíval do některé subsaharské země. Jsou 
tam hodně zajímavé věci z naší branže.

/red

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
 narozen v České Lípě 1974

 cestoval nebo pracoval mj. v zemích: 
Rusko, Ukrajina (Krym), Írán, Norsko, 
Švédsko, Chile, Argentina, USA, Bolívie, 
Brazílie, Indonésie, Japonsko, Dánsko, 
Španělsko, Řecko, Srbsko, Černá Hora, 
Čína, Kazachstán, Portugalsko, Francie 
a okolí ČR.

 Děkanem Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity od roku 2015

 expert v oblasti fluviální geomorfologie, 
svahových deformací

OTEVŘENÍ GEOLOGICKÉ STEZKY. S náměstkyní ostravského primátora Kateřinou 
Šebestovou, listopad 2018.

STEZKA. Horniny z Ostravska, Beskyd, i Nízkého Jeseníku. Foto/ Jan Král

SKLENÍKY. Botanická zahrada Ostravské univerzity se loni stala i jedním z cílů 
závodu Valíme se Slezskou.
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Celkem 728 turistů vystoupalo na novoroční Emu
Třináctý ročník novoročního výstupu na 
slezskoostravskou haldu Ema přilákal na 
Nový rok 1. 1. 2019 přesně 728 účastníků. 
Ti museli bojovat se silným větrem, všudy-
přítomným bahnem i nepříliš dobrou vidi-
telností.

Pořadatelé z Klubu českých turistů SSK Vítko-
vice jako každoročně rozložili svůj stolek pod 
úpatím haldy. Příchozí si za symbolické část-
ky mohli koupit diplomy, speciální odznaky 
s letošním datem nebo si nechat dát pamětní 
razítko. Přímo na vrcholu 315 metrů vysoké 

haldy pak většinou vystoupivší turisté spoko-
jeně pořizovali tolik populární selfie.
Počet návštěvníků je podle Herberta Schen-
kera, předsedy turistického klubu, především 
závislý na počasí. To zrovna první letošní den 
k vycházkám nevybízelo, takže jsou organizá-
toři s počtem příchozích spokojeni. Rekordní 
počet novoročních účastníků pochodu zazna-
menali pořadatelé v roce 2013. To se na Emu 
vydalo 1065 novoročních turistů.
Suverénně nejmladším účastníkem se letos 
stal teprve dvouměsíční Dwayne Braken, syn 
česko-německých rodičů.
Organizátoři nepochybují, že uspřádají i  čtr-
náctý ročník výšlapu, a to 1.1. 2020. Připravují 
také jarní výstup nazvaný S  Emou na Emu, 
který se koná v neděli 7. dubna 2019. „Hned 
v pondělí 8. dubna má svátek Ema, proto jsme 
zvolili jako termín akce první dubnovou ne-
děli,“ vysvětluje Herbert Schenker.

/red/

Hasičský muglinovský Mikuláš
Psala se sobota 8. prosince, kdy se bez-
mála 80 dětí připravovalo v  restauraci 
Prostor na příchod hodného Mikuláše.
Ale jelikož má toho strašně hodně, musely si 
děti na něho chvilku počkat. Čas ale utíkal 
velmi rychle i díky tomu, že byl pro všechny 
hodné děti vymyšlen skvělý program plný her, 
úsměvů a  tanečků. Jen malinko dětí sedělo 
strachy u  svých rodičů, protože informace 
o blížících se čertech se rychle šířila velikým 
sálem. A brzy se i stalo. Když se náhle zhaslo 
světlo, zavládla panika. To už ale bylo pozdě, 
jelikož čerti se objevili v sále a vybírali si děti, 
které odnesou do pekla. Po chvilce však vchází 
Mikuláš i s andělem a čerti je musí poslouchat 
a  dokonce donést knihu hříchů a  koše plné 
velikých balíčků. Po krátké době se zjistí, že 

se v sále nenachází 
žádné zlobivé dítě 
a  všichni malí si 
odnášejí sladkou 
odměnu. Někteří 
si dokonce berou 
balík i  z  rukou sa-
motného čerta.
Pevně věříme, že 
se tato velmi ob-
líbená akce všem 
líbila a že se příští 
rok uvidíme mini-
málně ve stejném 
počtu.

Petr Gvuzď
SDH Muglinov

Sbírka hasičů z Kunčiček pro třebovický útulek
Každoročně v době Vánoc navštěvuji útu-
lek s dárkem pro opuštěné či zaběhnuté 
pejsky, letos jsem však dostala nápad po-
moci ve větším měřítku.

Oslovila jsem Mladé hasiče v  Kunčičkách 
a v kooperaci se Sborem dobrovolných hasičů 
v Kunčičkách se mohla letos uskutečnit první 
sbírka pro útulek v Ostravě-Třebovicích.

V  zimě, a  hlavně v  ob-
dobí Vánoc, jsou lidé 
tak nějak srdečnější, 
dojímavější a rádi dělají 
dobré skutky. Vyhlásili 
jsme tedy dobrovolnou 
sbírku pro pejsky, kte-
ří bez ohledu na to, co 
v  životě prožili a  jaké 
šrámy mají na duši, jsou 
jediná stvoření na světě, 
která vás milují více než 
sebe.
A vězte, že v útulku čeká 
plno úžasných pejsků 
s otevřeným srdcem tře-

ba právě na vaši náruč a pohlazení. I adopce je 
volba… Díky sociálním sítím se sbírka rozší-
řila i mezi přátele a známé hasičů, za což velice 
děkujeme a vážíme si toho.
Dne 28. 12. jsme dovezli se zástupci Mladých 
hasičů a členů sboru dobrovolných hasičů do 
útulku vše potřebné jako jsou granule, kon-
zervy, piškoty, staré deky, ručníky, prostěradla, 
a dokonce i pelíšek. Neskonale si vážíme mož-
nosti nahlédnout do zákulisí útulku a  vidět 
několik pejsků. Vážíme si vstřícnosti zaměst-
nanců, kteří nám odpovídali na naše všetečné 
dotazy a názorně předvedli odchytové vozidlo. 
Ráda bych, kdyby náš počin nebyl ojedinělý 
a vedl by k dalším darům pro útulek, nebo do-
konce k adopci nějakého domácího mazlíčka 
či hlídače a parťáka. Rovněž děkujeme členovi 
sboru, jenž se pár dnů před odvezením sbírky 
podílel na adopci malého pejska.

Za SDH Kunčičky Mgr. Blanka Jajcajová

NA EMU! Ani vítr a bahno neodradily účastníky pochodu na slezskoostravskou haldu. Foto/ Jan Král

V ÚTULKU. Dobrovolní hasiči z Kunčiček předávají dary v třebovickém útulku. Foto/ JK

Mezi muglinovské děti přišli Mikuláš s andělem a nechyběli ani čerti. Foto/ archiv



1. Navzdory tomu, že je Ostrava vnímána jako město dolů a hutí, měla v minulosti i jisté prvky „magičnosti“. 
Také toto město mělo tajemná zákoutí s budovami, kterými vábila venkovany a přistěhovalce. Jeho kouzlo 
pramenilo z povahy města, které bylo současně české, německé, polské i židovské a kolem městského centra 
převažoval obchod. Svědectví o staré Ostravě se dochovalo na četných pohlednicích a fotografi ích, které vypo-
vídají o zaniklých lokalitách města. K nim patří i mnoho zajímavých příběhů. Některé byly zapomenuty, jiné 
zaznamenány v tisku nebo ve vzpomínkách občanů. Dnes bychom takto emotivně laděná místa hledali jen 
obtížně. Čas a moderní přestavby města urychlily jejich zánik.
Až do konce třicátých let 20. století patřil do obrazu Ostravy jeden z nejstarších objektů města – hradební 
bašta. Tato fotografi e patří ve sbírce archivního fondu k nejcennějším. Bašta byla součástí středověkého hra-
debního opevnění, jehož poslední zbytky dnes stojí téměř zapomenuty za budovou ostravského biskupství. 
Objekt byl zbořen v průběhu roku 1929. Silná kamenná zeď porostlá břečťanem se počala stavět za biskupa 
Jana Očka z Vlašimi. Stalo se tak v souvislosti s udělením privilegia na konání „velkého trhu“, ze kterého 
měli ostravští odvádět biskupství roční berně. Podle dohody mezi biskupem a Ostravou si však mohlo město 
z uvedeného platu ponechat polovinu odváděné sumy, přispět k ní ze svého rozpočtu a z peněz začít stavět 
kamenné hradby, které měly nahradit stávající dřevěnou obrannou fortifi kaci. Hradby s baštami a bránami 
byly dokončeny okolo roku 1370. Dnes se již těžko dozvíme, co za dobu svého trvání prožily a jakým nebez-
pečím musely čelit. Jsou však zcela jistě pamětníky doby, kdy v srpnu 1428 byla Ostrava obležena oderskými 
husity. Z dobové reference se dovídáme, že … „ kacíři z Oder a jejich posádek z Moravy nyní dobyli a obsadili 
Ostravu a zčásti ji opevnili a chtějí ji udržet v moci…“. Husitské Odry se totiž během roku 1427 staly významným opěrným bodem husitství a město Odry 

bylo využíváno na přelomu let 1427 – 1428 pro „spanilé jízdy“ husitů do Uher a Slezska. 
Jedna z těchto výprav byla zorganizována dokonce pod velením Prokopa Holého a smě-
řovala do Uher k Bratislavě, posléze táhli husité Moravou, kde se k nim připojili husité 
moravští vedení Janem Tovačovským. Pod jeho velením byla jistý čas i oderská posádka 
s Fridrichem Ostrožským a Dobešem Puchalou. Letopisecké záznamy z oněch let uvádějí, 
že obyvatelstvo napadených oblastí v okolí Ketře, Osoblahy a Ostravy opouštělo své pří-
bytky ještě před příchodem husitských vojsk. Tristní situace, která ve Slezsku vystoupením 
husitů vznikla, vyžadovala řešení. Proto byla 22. srpna svolána vratislavským biskupem 
Konrádem odvetná výprava na záchranu Ostravy. Její vedení bylo svěřeno Přemku Opav-
skému, knížatům Kazimírovi a Bolkovi Těšínskému a dalším. Následoval náhlý a drtivý 
útok slezských knížat, který početně slabší oderské a s nimi spojené husity donutil 26. srp-
na 1428 opustit své pozice a odtáhnout. Pozůstatky oněch pamětihodných let můžeme 
dnes vidět za kostelem sv. Václava, kde se nachází nově, téměř parkově upravený zbytek 
středověké hradební zdi.

2. Tento magický, pro většinu Ostravanů neznámý kout staré Ostravy, se kdysi nacházel poblíž kostela sv. 
Václava. Starobylý dům vyrostlý na středověkých základech měl barokní vzhled a až do svého zániku se na-
zýval „Stará fara“. Stavba byla doslova přilepená k tehdy ještě stojící hradební baště. Dnes se na tomto místě 
nachází klášter redemptoristů, společnost Telepace.
3. V tomto prostředí pobýval v letech 1891-1895 Alois Musil, tehdy provizorní učitel náboženství a pomocný 
kněz farnosti. Do Ostravy přicestoval jako 23letý na podzim roku 1891 a hlavní náplní jeho působení bylo 
vyučování náboženství na obecné škole, která se nacházela na Zámecké ulici. Na „Staré faře“ bydlel Alois 
Musil v poschodí, kde „…dostal tu jizbu s výhledem do dvora…“ Zdravotní potíže a hlavně touha pokračovat 
v bohosloveckém studiu s uplatněním svých znalostí orientálních jazyků ho vedly k rozhodnutí prohloubit si 
znalosti biblických událostí přímo v místech, kde se odehrály. Proto se vydal do Jeruzaléma na nově otevřenou 
biblickou školu.

4. Alois Musil opustil Ostravu koncem roku 1895 a jeho po-
byt v Orientu se protáhl téměř na tři roky. Poznatky nabyté 
na školách v Jeruzalémě a Bejrútu, a objevy učiněné v oblasti 
orientálního národopisu, zásadním způsobem posunuly jeho 
orientaci do sféry vědeckých zájmů. Th Dr. Alois Musil /1868-
1944/ jako vědec, jehož aktivní životní cesta za poznáním začala v Ostravě, byl na přelomu 19. a 20. století 
považován za jednoho z největších evropských orientalistů. Při svých výzkumech v Jordánsku, v okolí svě-
toznámého města Petra, objevil v roce 1898 zapomenutý pouštní palác Kusejr Amra s unikátní fi gurální 
výmalbou, který nechal postavit umajovský chalifa al Valid II. Objev zmizelé stavby vzbudil v té době mezi 
vědci doslova senzaci. Po návratu z Blízkého východu do Evropy se Alois Musil kromě vyučování na ně-
mecké reálce v Olomouci věnoval zpracování přivezených materiálů a literární činnosti. Z jeho tvorby jsou 
známé především dobrodružně-cestopisné knihy, ke kterým vytvořil poutavé obálky malíř Ladislav Salač.
Magickou atmosféru zákoutí za kostelem sv. Václava vytvářela i dodnes zachovalá socha sv. Jana Nepo-
muckého z první poloviny 18. století. V minulosti stála na konci Kostelní ulice při dřevěném mostě přes 
Ostravici. Po napoleonských válkách, kdy doprava vzrostla díky obchodu s polským dobytkem, dopravou 

uhlí a činností železáren, vznikl řetězový most a socha byla přenesena do jeho blízkosti na mostní násep. Po jeho zřícení v roce 1886 a stavbě mostu nového 
byla socha přenesena ke kostelu sv. Václala. V minulosti jí byla prokazována zbožná úcta. Firma Slezák ohradila sochu mřížkou a zbožní občané Ostravy 
rok co rok v květnu zdobili sochu květy, rozžínali u ní svíčky a po osm dní u ní vykonávali večerní pobožnost. Hromadně se k ní chodilo po ukončení májové 
pobožnosti průvodem a dnešní polozapomenutá a neupravená ulice se ozývala zpěvem a polohlasitými modlitbami…
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Magická zákoutí staré Ostravy

Podle dobových textů, s využitím materiálů Orientálního ústavu AV ČR a studie P. Přebindy sestavil Česlav Piętoň.

Historie



Hledání. Fotografie Vladimíra Koštiala
Prostory Slezskoostrav-
ské galerie v  únoru 
zaplní fotografie vý-
znamného slovenské-

ho fotografa Vladimíra Koštiala. Kurá-
torskou koncepci výstavy s  názvem 
„Hledání“ připravila Lucia Petrůjová.
Vladimír Koštial se narodil v  roce 1912 ve 
Staré Turé a zemřel v roce 2001 v Tatranské 
Lomnici. Celý svůj život věnoval Tatrám a to, 
co v  nich zažil, si nenechal pro sebe. Doku-
mentoval velké události jako zprovoznění la-
nové dráhy na Skalnaté pleso i každodenní ži-
vot horských záchranářů. Velkou pozornost 

věnoval slovenskému venkovu 
a  folkloru, světu mizejících 
tradic a  rituálů. Koštial svoje 
snímky zveřejňoval v  časopi-
sech a  vydal několik obrazo-
vých publikací. V roce 1954 se 
stal členem Zväzu slovenských 
výtvarných umelcov.
Výstava ve Slezskoostravské 
galerii potrvá od 30. ledna do 
26. února 2019.
Vernisáž je na programu 
29. ledna v 17. hodin.

Věra Vahalíková

Česko-slovenské violoncellové kvarteto 
v obřadní síni
Městský obvod Slezská Ostrava, za fi-
nanční podpory statutárního města Ost-
ravy, pro Vás v únoru připravil koncert vio-
loncellového kvarteta ve složení českých 
a slovenských špičkových violoncellistů.
První z  nich, Jiří Hanousek, je koncertním 
mistrem Janáčkovy filharmonie Ostrava a  od 
roku 1991 jejím sólistou. Dalším českým vio-
loncellistou je Aleš Kaspřík, zakládající člen 
Wihanova kvarteta, s nímž absolvoval mnoho 
koncertních turné po Evropě i  v  zámoří a  zú-
častnil se mistrovských kurzů komorní hry. 
Slovenský interpret Ján Slávik je zakládajícím 
členem Moyzesova kvarteta, se kterým koncer-
toval téměř ve všech státech Evropy, Japonsku, 
USA a Kanadě, a nahrál s ním víc než 40 CD. 
Posledním členem kvarteta je slovenský vio-
loncellista Eugen Prochác, který působil jako 

sólový violoncellista souboru Cappella Istropo-
litana a souboru Orquestra do Norte.
V  podání těchto čtyř vynikajících hudební-
ků zazní v  obřadní síni nejen skladby autorů, 
jako byli J. S. Bach, J. Bodin de Boismortier, 
D. Popper nebo L. de Stainlein, ale i kompozice 
skladatelů současných, jako jsou Pavol Šimai, 
Ilja Zeljenka nebo Roman Haas.
Koncert se uskuteční v  obřadní síni slez-
skoostravské radnice v  úterý 12.  února 
2019 v 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 100 Kč 
si můžete zakoupit od 29. ledna 2019 ve Slez-
skoostravské galerii (úterý až pátek od 10:00 
do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 
12:30, sobota od 10:00 do 16:00 hodin). Dotazy 
vám rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 
nebo 599 410 081.

Máte historické 
fotografie Slezské?
Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava uspo-
řádal v  roce 2017 výstavu pohlednic ze 
soukromé sbírky pana Česlava Piętoně 
při příležitosti vydání stejnojmenné kni-
hy „Slezská Ostrava v  proměnách času“. 
Kniha i výstava se setkaly s velkým ohla-
sem, a  proto bychom chtěli v  letošním 
roce uspořádat výstavu o historii Slezské 
Ostravy, která by Slezskou Ostravu uká-
zala tentokrát prostřednictvím vašich fo-
tografií či pohlednic.
Aby mohla být výstava realizována, chce-
me vás požádat o  spolupráci zapůjče-
ním fotografií ze svých soukromých alb, 
případně poskytnutí pohlednic Slezské 
Ostravy. Zajímají nás události rodinné 
i veřejné, pracovní i sváteční, běžný ruch 
v  ulicích i  dobová podoba významných 
míst Slezské. Široké veřejnosti tak přiblí-
žíme každodenní život Slezské Ostravy, 
jak se odvíjel během celého minulého 
století.
Fotografie můžete od února do konce 
června osobně přinést na odbor školství 
a kultury Úřadu městského obvodu Slez-
ská Ostrava, nám. J. Gagarina 4, patro 4., 
kancelář č. 510, kde je se souhlasem maji-
tele naskenujeme a ihned vrátíme.
Děkujeme za spolupráci.

Odbor školství a kultury
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
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Kultura

Slezskoostravský uličník, část 17
Slezskoostravské noviny přinášejí sedmnáctou 
část seznamu názvosloví ulic a  náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor webu 
www.mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 541 
názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Nadační (Kunčičky, r. 1942) - Ulice prochází Ju-
bilejní osadou, která byla vystavěna z prostřed-
ků SDF u  příležitosti desátého výročí vzniku 
republiky v roce 1928.
Náhorní (Koblov, r. 2013) - Ulice se nachází na-
hoře na svahu.
Najzarova (Heřmanice, r. 1945) - Josef Najzar 
(1886-1942), ředitel školy v  Heřmanicích, mís-
tostarosta Sokola a  kronikář, umučen nacisty 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Náměstí Julia Fučíka (Hrušov, r. 1948) - Julius 
Fučík (1903–1943), český komunistický novinář, 
kritik a  překladatel, popravený v  Berlíně pro 
účast v protinacistickém odboji.
Náměstí Jurije Gagarina (Sl. Ostrava, r. 1961) - 
Jurij Alexejevič Gagarin (1934–1968), sovětský 
kosmonaut, první člověk, který vzlétl do vesmí-
ru (12. dubna 1961).
Nástupní (Kunčičky, r. 1942) - Podle polohy uli-
ce u železniční zastávky Ostrava-Kunčičky.
Nejedlého (Sl. Ostrava, r. 1945) - Zdeněk Nejed-
lý (1878–1962), český historik, hudební vědec, 
komunistický politik a veřejný činitel. Spoluza-
kladatel ČSAV a její předseda.

Nízká (Muglinov, r. 1945) - Podle charakteru 
ulice vedoucí mírným svahem.
Nogova (Kunčice, r. 1945) - František Noga 
(1902-1942), učitel z  Kunčic, zatčen nacisty za 
ilegální činnost při Sokolské akci, umučený 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Nová osada (Sl. Ostrava, r. 1945) – Svého času 
nově vystavěná osada pro uprchlíky z pohraničí 
v roce 1938.
Občanská (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle obecné-
ho názvu.
Obilní (Antošovice, r. 1978) - Název připomíná 
někdejší obilné sýpky v těchto místech.
Obrovského (Sl. Ostrava, r. 1945) - Jakub Ob-
rovský (1882–1949), český sochař, malíř a grafik 
a spisovatel.
Obvodní (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle způsobu 
napojení do Michálkovické ulice, kdy vede po 
jejím obvodu.
Odlehlá (Hrušov, r. 1963) - Podle polohy ulice 
na okraji obce.
Ohradní (Heřmanice, r. 1963) - Podle polohy 
ulice u původních ohrad pro dobytek.
Ochmanova (Heřmanice, r. 1950) - Viktor 
Ochman (1880-1950), horník ze Slezské Ostra-
vy, člen KSČ.
Okrajní (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1945) - Podle 
polohy ulice, vede podél společné hranice Mug-
linova a Slezské Ostravy.
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Novoroční turnaj ve stolním tenise
První lednovou sobotu pořádal SDH An-
tošovice v hasičské zbrojnici již 16. ročník 
tradičního turnaje ve stolním tenise. Zápa-
sy byly napínavé a diváci Antošovic a Kob-
lova  povzbuzovali hlavně dvě odvážné 
ženy, které se nebály postavit v  tenisovém 
klání mužům. Nakonec pomyslnou me-
daili sice nezískaly, ale zdaleka neskončily 
v poli poražených. Vítězství a věcnou cenu 
si odnesl za 1. místo Ivan Benčík, 2. místo 
obsadil Zdeněk Dybal a bronzovou medaili 
získal Jan Fišer ml.

/red/

Vánoční korfbalový turnaj
Ve sportovní ČPP Aréně v  Muglinově se ve 
dnech 19. a 20. prosince konaly vánoční korf-
balové turnaje. Prvního klání se účastnilo 
celkem šestnáct družstev ve dvou věkových 
kategoriích a  během korfbalového dne bylo 
na dvou hřištích odehráno celkem 32 korf-
balových zápasů. Novinkou letošního roč-
níku pak byla účast zahraničního družstva 
VSD Dunakeszi z  Maďarska. Slezskoostrav-
ské družstvo KK Sokol Koblov se v  koneč-
ném pořadí umístilo za Maďary na skvělém 
druhém místě. Během dalšího turnaje se na 
palubovce představilo více než sto mladých 
korfbalových nadějí. V  kategorii nejmladší 
vyhrála ZŠ Pěší, která ve finálovém rozstřelu 
dokázala porazit ZŠ Chrustova a připsala si 
před nejpočetnějšími diváky z této školy cen-
né prvenství.

/red/

Výroční valná hromada TJ Kunčičky
Ke konci roku se již tradičně konala valná 
hromada TJ spojená se závěrem roku 2018. 
Delegáti v  úvodu valné hromady schváli-
li hospodaření jednoty za uplynulé období, 
které skončilo poprvé mírným přebytkem. 
Finanční prostředky získané z příspěvků čle-
nů, darů ale i dotací od SMO a MOb Slezská 
Ostrava, byly použity na zajištění provozu 
oddílů a podstatná část pak na pokračování 
renovace areálu. Dokončili jsme zateplení 
sálu a kotelny. Dále z finančních prostředků 
pravidelně udržujeme trávníkové fotbalové 
hřiště, antukové kurty pro volejbal a  nohej-
bal. Součástí areálu jsou také kurty pro tenis. 
Z investičních prostředků jsme pořídili nový 

automatický kotel na tuhá paliva a  sekačku 
na sekání hřiště. Samozřejmostí byla pravi-
delná drobná údržba budov a okolí areálu.
Je pěkné, že vedení TJ nezapomíná na ty, kte-
ří stáli za úspěchy TJ Kunčičky i v minulosti. 
Na valnou hromadu opět pozvali několik za-
sloužilých členů TJ Kunčičky.
Na závěr se všichni účastníci valné hromady 
shodli na ještě větší snaze přilákat do spor-
tovního areálu TJ Kunčičky další zájemce 
o  sport a  aktivní využití volného času, jak 
z řad občanů Kunčiček, tak i ze zaměstnanců 
okolních firem v Kunčičkách.

Jiří Horák, předseda TJ Kunčičky

VÁNOČNÍ TURNAJE. Korfbalisté soutěžili v Muglinově. Foto/ archiv

AREÁL TJ KUNČIČKY. Hřiště z ptačí perspektivy. Foto/ archiv

V HASIČSKÉ ZBROJNICI. Účastníci tradičního turnaje. Foto/ archiv

Přírůstek dahomey
Chovatelé v ostravské zoologické zahradě 
zpestřili v lednových dnech jídelníček někte-
rým zvířatům stromky, které prodejcům zůsta-
ly po Vánocích. Na jedličkách si pochutnávali 
například štětkouni kamerunští, jeleni, onage-
ři, ale také domácí zvířata na statku.
Zde je momentálně k vidění i mládě nejmenší-
ho plemene domácího skotu – dahomey. To se 
narodilo 6. prosince a má se čile k světu.
Zoo je v měsíci únoru otevřena od 9 do 17 ho-
din. V tomto období můžete využít i levnější 
mimosezónní vstupné.

Co se děje v ZOO

Dahomey. Foto/ M. Vlčková
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SK Mušketýr v roce 2018
Jezdci sportovního klubu Mušketýr ve 
Slezské Ostravě hodnotili rok 2018.
Ve sportovním klubu je každodenní jezdec-
ký výcvik a  sportovní příprava zpestřena 
dalšími akcemi, mezi kterými jmenujeme:
Naši jezdci se účastnili na sportovních sou-
těžích v rámci celé ČR, i startů v zahraničí. 
Celoročně organizujeme jezdeckou školič-
ku pro děti již od šesti let. Členové spor-
tovního klubu Mušketýr zasadili památeč-
ní lípu u  příležitosti 100. výročí republi-
ky, a to v areálu jízdárny ve Vlčkově ulici. 
U této události se konala Hubertova jízda.

Za klub Mušketýr
Mgr. Kateřina Adamusová 

Poděkování 
MŠ Požární
Senioři z Heřmanic děkují dětem z MŠ 
Požární, které před vánočními svátky 
už druhý rok chodily zpívat koledy před 
jejich domovy. Přinesly každému pěkný 
dáreček, který vytvořily v mateřské škole 
a popřály k novému roku zdraví a štěstí.
Chceme touto cestou poděkovat celému 
vedení této mateřské školy za vytvoření 
krásné tradice a pěkný přístup ke starším 
lidem. V novém roce přejeme všem za-
městnancům pevné zdraví a dětem spl-
nění všech přání.
Děkují obdarovaní senioři z Heřmanic.

Zdenka Ondová

3.2. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 10.2., 17.2. 
a 24.2.

6.2. Jeřábi táhnou… Anebo ne? Přednáška o jeřábu popelavém. ZOO Ostrava, 
od 16. hod.

12.2. Česko-slovenské violoncellové kvarteto, koncert ve slezskoostravské 
radnici, od 19 hod.

13.2. Slezská žije pro děti – Valentýnské tvořivé dílny pro celou rodinu ve  
14.00-17.00 hodin, v  KD Ostrava Muglinov, Na Druhém 4/358. Přijďte 
si vyrobit valentýnský dárek pro své blízké, vstup ZDARMA. Pořádá 
TriComUnity o.p.s.

16.2. Hradní masopust, Slezskoostravský hrad.
16.2. Valentýn v zoo. ZOO Ostrava.
24.2. Prorodinné aktivity na Slezské Ostravě – Kino pro maminky s  dětmi 

– promítání filmu Beautiful boy v  16.00 hodin Na Dědičné 10, Slezská 
Ostrava (vedle Vinotéky Mudloch). Vstup ZDARMA, hlídání dětí zajištěno. 
Registrujte se na facebook.com/rcchaloupka. Pořádá TriComUnity o.p.s.

Do 26.2. Hledání. Fotografie Vladimíra Koštiala, Slezskoostravská galerie.

Slezská žije

Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz 2019, únor během 
půjčování.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a  jejich 
rodiče.
Škrabošky na karneval, výtvarná dílna, od 
4. do 8. února během půjčování.
Valentýnské přání, výtvarná dílna, od 4. do 
8. února během půjčování.
Jdeme na karneval, pondělí 25. února od 15 
do 16.30 hod.
Valentýnské luštění, zábavný kvíz pro děti, 
únor během půjčování.
Lovci perel, hra pro všechny děti, vyhlášení 
vítězů za rok 2018, únor během půjčování.
Láska a jiné úkoly, výstavka knih pro děti, 
únor během půjčování.
Šťastný život mezi řádky, výstavka 
romantických knih, únor během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Záložka do knihy, výtvarná dílna, úterý 
5. února během půjčování.
Cizí slova, test pro děti, únor během 
půjčování.
Pro dlouhé večery…, výstavka knih, únor 
během půjčování.
Hádanky, zábavné odpoledne pro děti, únor 
během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub, první setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 
27. února od 8.30 do 10 hod.
Deskohrátky, stolní hry, hlavolamy, puzzle 
aj., únor během půjčování.
V lese, tematický test pro děti, únor během 
půjčování.
Origami kalendář, výtvarná dílna pro děti, 
únor během půjčování.
Strašidlář, společně si čteme, únor během 
půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

SK MUŠKETÝR. Členové klubu zasadili památeční lípu. Foto/ archiv

Městská policie
Díky kamerám odhalil zloděje
Strážník obsluhující kamerový systém 
zahlédl dne 12. prosince krátce před 
čtvrtou hodinou ranní na jedné z kamer 
dvě osoby, které ve Slezské Ostravě na 
nástupišti MHD zastávky odcizili spící-
mu muži na lavičce mobilní telefon a pe-
něženku z kapsy. Informace spolu s po-
pisem obou osob byla okamžitě předána 
hlídce, která vzápětí oba pachatele nalez-
la. Muž i žena jsou podezřelí ze spáchání 
trestného činu. Strážníci je předali státní 
policii k dalšímu opatření.

Nadával sousedce
Dne 21. prosince byla hlídka městské 
policie vyslána do Slezské Ostravy, kde 
měl muž kopat do dveří své sousedce a vulgárně po ní křičet. Muž odmítl situaci řešit 
na místě a navíc se pokusil jednoho ze strážníků fyzicky napadnout. Nato však přišla 
rychlá reakce hlídky, která šestatřicetiletého agresora pomocí donucovacích prostředků 
zpacifikovala. Muž byl hlídkou následně oznámen příslušnému správnímu orgánu, kde 
se bude ze svého jednání zpovídat.
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■ FA-ZÁPALKA. Provádíme rizikové kácení stromů a ořezy od 
koruny dolů. S využitím horolezecké techniky. Kácení a ořezy 
z plošiny. Tel.: 739 857 610

■ FA-ZÁPALKA. AKCE - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ. 
Tvrdý mix - 950,-Kč/prms. Měkké mix - 750,-Kč/prms. Tel.: 
739 857 610. Do vyprodání zásob.

Inzerce

POZVÁNKA 
 
 
 
 
 
 

na  

Školní ples 
Základní školy Slezská Ostrava, 
BOHUMÍNSKÁ 72/1082, p.o., 

který pořádá Spolek rodičů a příznivců školy (SRPŠ)

VIII. ročník 
 

v sobotu 16. března 2019 od 19.00 hodin 
v prostorách školní tělocvičny, 

ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava 

 

Vážení rodiče a příznivci školy, přijměte naše srdečné pozvání  
a přijďte strávit příjemný večer plný zábavy a tance! 

 

Cena vstupenky s místenkou … 200 ,- Kč (včetně večeře) 
Cena vstupenky s místenkou … 150 ,- Kč (bez večeře) 

      www.zsbohuminska.cz 
Mgr. Marek Sládeček             Antonín Ďuriš 
       ředitel školy                     předseda SRPŠ 

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

za fi nanční podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert souboru

12. 2. 2019 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice
Vstupné 100 Kč
www.slezska.cz

Česko-slovenské
violoncellové kvarteto 

Aleš Kaspřík (ČR) Eugen Prochác (SR) Jiří Hanousek (ČR) Ján Slávik (SR)


