
Už 23 let buduje Jiří Kohout v Kunčič-
kách na Rajnochově ulici jezdecký are-
ál, který slouží také pěstounským rodi-
nám. Na území v bezprostřední blízkosti 
řeky Ostravice a  cyklostezky by podle 
jeho představ mohl v Ostravě vzniknout 
nový velký zelený park plný lidí i koní.
Pane Kohoute, do Kunčiček na Rajnochovu 
ulici jste přišli v roce 1996. Lze říci, jak zdej-
ší areál tehdy vypadal?
Tak především nešlo o žádný areál. Stála tady 
polovina stodoly s  děravou střechou a  upro
střed hnily hromady sena a  slámy. Za stájí 
se nacházela zahrada vydatně zásobena po
letavým antracitem ze sousedních kalových 
jímek.  Jako jezdecký oddíl SDO Brontosauři 
jsme dříve působili v Havířově, kvůli potížím 
s pozemky jsme si museli hledat nové místo. 
A  našli ho tady v  OstravěKunčičkách. Stáje 
jsme začali stavět prakticky již za provozu, 
stejně jako první šatny i prostory pro ustáje
ní koní… Postupně jsme začali v Kunčičkách 
získávat jeden pozemek za druhým, a to díky 
nezištné podpory sponzorů, včetně Nadace 
OKD. Nakonec nám svoji nemovitost odpro
dal i soused. Nemovitost je nyní po kompletní 
rekonstrukci a slouží programům Klubu Pěs
toun. Během 23 let jsme zde vybudovali téměř 
hektarový areál pro jezdecký sport, chov koní, 
celoroční volnočasové aktivity jezdeckého od
dílu pro děti, mládež i dospělé s pískovou jíz
dárnou a ustájení pro cca 20 koní.
Nejde zde ovšem pouze o jezdecký sport, vě-
nujete se rovněž pěstounským rodinám.
Před sedmi lety jsme zde začali realizovat 
projekt Klub Pěstoun. Jeho zázemí a aktivity 
jsou určeny pěstounským rodinám a  dětem, 

které jsou z dětských domovů a kojeneckých 
ústavů umisťovány do pěstounské péče. Sami 
totiž s  ženou máme již 10 let tři děti v  pěs
tounské péči. Klub pěstoun působí od roku 
2017 v  rekonstruované nemovitosti. Od té
hož roku získalo SDO Brontosauři akreditaci 
k doprovázení pěstounských rodin s krajskou 
působností. Nutno zdůraznit, že rekonstrukce 
trvala pět let za významné pomoci francouz
ské nadace SAINT – GOBAIN INITIATIVES 
a  celé řady dalších sponzorů a  příznivců, za 
což jim upřímně děkujeme.

Co se v domě odehrává?
V horním patře jsou dva byty pro pěstounské 
rodiny, spodní část funguje jako klubové zaří
zení s bytem na půl cesty. Probíhají zde různé 
semináře, vzdělávání a školení spojené s pěs
tounskou péčí. Pořádáme pravidelná setkání 
doprovázených pěstounských rodin a  jejich 
svěřenců, zejména k  Vánocům a  nedávno 
k  tradicím velikonočních svátků. S  pěstoun
skou péčí souvisí i náš chov koní.

/pokračování rozhovoru na str. 6/

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice letos 22. června
Jubilejní pátý ročník na obou březích řeky
Břehy řeky Ostravice se ve Slezské 
i  Moravské Ostravě v  sobotu 22. červ-
na opět zaplní tisícovkami návštěvníků. 
Koná se zde již pátý ročník Rozmarných 
slavností řeky Ostravice.
Akci společně připravují městské obvody Slezská 
Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz. Vše letos 
začne již úderem 14 hodiny. Jednou z největších 
atrakcí slavností je každoroční soutěž netradič
ních plavidel. Posádky se mohou hlásit Centru 
kultury a vzdělávání v Moravské Ostravě, a to až 
do data konání akce. Odborná porota pak během 
slavností hodnotí schopnost plavidla plout mezi 
soutokem Ostravice s Lučinou a Mostem Miloše 
Sýkory. Hodnocena je rovněž originalita plavidla 
a  také originalita vzhledu posádky. Ceny jsou 
lákavé, za první místo dostane nejlepší posádka 
15 tisíc korun. Odměny v řádech tisíců se vyplá
cejí také za další umístění.

Pořadatelé i letos chystají v rámci slavností spous
tu atrakcí pro děti i dospělé, mezi nimi půjčovnu 
loděk, koncerty, vystoupení pouličních divadel, 
relaxační zónu i řadu soutěží.
Rozmarné slavnosti Ostravice jsou každoročně 
svátkem gastronomie a stanou se jimi i letos. Na 

stáncích budou k  dostání kulinářské speciality 
včetně ryb v mnoha úpravách. Připravují se po
uliční kavárny, na čepu budou k ochutnání pivní 
speciály, vinaři chystají pestrou nabídku svých 
produktů.

/red/

více na www.rozmarneslavnostiostravice.cz

Jiří Kohout
V Kunčičkách roste areál plný dětí i koní

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Červen 2019

Vajíčkový rekord
v Heřmanicích

více na str. 7

Zajímavé osobnosti Slezské

JIŘÍ KOHOUT. Chovatel koní a pěstoun, který chce vrátit do Kunčiček k řece Ostravici život. Foto/ Jan Král

PŘIJDE I VODNÍK? Slavnosti řeky Ostravice se každoročně 
stávají přehlídkou nejrůznějších masek. Foto/ archiv

31 324

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 20. června 2019 
od 10.00 hodin v  KD Muglinov, ulice 
Na Druhém č. 4.
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Starosta hodnotí 
setkání s občany

Smyslem veřejných setká
ní bylo přiblížit občanům 
Slezské Ostravy nejbližší 
plány vedení městského 
obvodu a  získat jejich ná
zory a  podněty. Tohoto 
cíle jsme nepochybně do
sáhli. V  jednotlivých lo
kalitách jsme dostali řadu 
podnětů, z  nichž některé 

jsme již stihli vyřešit, u spousty dalších se pak na 
řešení pracuje. V  návaznosti na veřejná setkání 
připravujeme i  průzkum mezi obyvateli k  bu
doucímu rozvoji městského obvodu, na základě 
kterého bychom aktualizovali i strategický plán. 
Ukazuje se totiž často, že současný strategický 
plán nenaplňuje zcela přání a představy občanů 
Slezské.

Richard Vereš
starosta městského obvodu

Rozšíření úředních hodin
Od 1. června dochází na našem úřadě 
k rozšíření úředních hodin na některých 
pracovištích.

„Na začátku letošního roku jsme oslovili zaměst
nance úřadu, aby sledovali návštěvnost občanů 
na svých odborech a dotazovali se jich, zda mají 
zájem o  prodloužení úředních hodin v  pondělí 
a ve středu po 17 hodině. Na základě vyhodnoce
ní jsme se rozhodli vyjít klientům vstříc a rozší

řit úřední hodiny na pracovištích, kde je největší 
návštěvnost. Týká se to matriky a  ohlašovny, 
oddělení hřbitovní správy, pokladny, podatelny, 
a také recepce v budově úřadu na náměstí Jurije 
Gagarina, kde bude možné domluvit i  schůzky 
na jednotlivých pracovištích. V  platnosti však 
stále zůstává možnost domluvit si schůzku mimo 
uvedené dny a hodiny telefonicky,“ uvedl starosta 
Richard Vereš.

Tlačíme znečišťovatele ke společenské odpovědnosti
Ve spolupráci s  mezinárodní dopravní 
společnost Advanced World Transport 
(AWT) jsme v rámci Dne Země nechali 
rozmístit v  našem obvodu na vytipo-
vaných místech velkoobjemové kontej-
nery, které sloužily občanům k jarnímu 
úklidu.

„Tuto aktivitu vnímám pozitivně, a tak, že se spo

lečnost AWT přihlásila ke své společenské odpo
vědnosti za vytváření ekologické zátěže v našem 
obvodě.  Nicméně naše spolupráce na tomto pro
jektu nemůže být vnímána jako ústupek při na
šich jednáních o provozu uhelné skládky v Heř
manicích, kde má společnost AWT překladiště 
uhlí. V této věci v současné době probíhají správ
ní řízení na různých úřadech, kde je stanovisko 

městského obvodu nadále nesouhlasné. Za nás 
mohu potvrdit, že apelujeme na dodržování zá
konných postupů a jednáme nejen se společnos
tí AWT, ale i  s  jinými znečišťovateli o  omezení 
prašnosti, vhodných kompenzacích a  společen
ské odpovědnosti těchto znečišťovatelů,” doplnil 
starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

/red/

Setkání s občany v Kunčičkách a ve slezskoostravské radnici
Veřejná setkání vedení obvodu s obča-
ny se konala 15. dubna v hasičské zbroj-
nici v Kunčičkách a 29. dubna v obřadní 
síní slezskoostravské radnice. Vedení 
obvodu tak ukončilo jarní sérii besed 
s  občany, které se celkem konaly na 
osmi místech městského obvodu Slez-
ská Ostrava.

Hasičská zbrojnice Kunčičky
Starosta Richard Vereš seznámil v  pondělí 
15. dubna v hasičské zbrojnici v Kunčičkách obča
ny s plánovanými opravami chodníků, /zejména 
ulic Střádalů a Bořivojova/, plány na regeneraci 
sadu Maxima Gorkého nebo se záměrem vyčistit 
Slezský mlýnský náhon protékající Kunčička
mi. Informoval také o iniciativě obvodu opravit 
tzv. učitelský dům v sousedství ZŠ Škrobálkova 
a přestěhovat do něj MŠ Nástupní. Budovu sou
časné mateřské školy nabídne městský obvod pa
trně k prodeji.
Občané si poté v  diskuzi stěžovali zejména na 
komplikace s  dopravou. Řidiči osobních i  ná
kladních vozidel nedodržují dopravní značení 
a  špatně parkují. Zazněla kritika na dostupnost 
služeb v  Kunčičkách stejně jako četné černé 
skládky a  nepořádek, které se v  místě objevují. 
Místostarostka MUDr. Hana Heráková konsta
tovala, že jenom letos nechal obvod z Kunčiček 
odvézt šest velkých kontejnerů a 35 velkých vo
zíků komunálního odpadu. Na setkání přišly tři 
desítky občanů z Kunčiček.

Slezskoostravská radnice
Poslední z  jarních setkání s  občany se konalo 
29. dubna v obřadní síni slezskoostravské radni
ce. Přítomní byli starostou Richardem Verešem 
informováni o plánovaných opravách chodníků 
/ul. Nejedlého, Těšínská nebo Podzámčí/, hovo
řilo se o  připravované revitalizaci Tylova sadu, 
ale také o nové podobě Bazalů, které po úpravách 
mají sloužit mladým fotbalistům. Již letos v září 
v  této souvislosti vzniknou na ZŠ Bohumínská 
dvě speciální třídy, které budou navštěvovat prá
vě mladí talentovaní fotbalisté.
Do obřadní síně radnice si našly cestu dvě de
sítky občanů. Stížnosti zazněly především na 

možnosti parkování, nedostatečné služby, zejmé
na možnost nakupování potravin, případně na 
špatnou návaznost spojů MHD. Místní trápí také 
množství návštěvníků zoo, respektive jejich par
kujících aut. Kritika zazněla i  na adresu rodičů 
dětí navštěvujících ZUŠ E. Runda, kteří během 
návštěvy školy nerespektují dopravní značení.

/red/

Podrobné prezentace ze setkání jsou k dispozi-
ci na webu městského obvodu www.slezska.cz 
v rubrice Informační rozcestník, kapitola Veřej-
ná setkaní.

Prodloužení úředních hodin bude zajištěno na těchto pracovištích:
matrika a ohlašovna 
v budově úřadu na ul. Těšínská

Po, St 8:00 - 18:00 hodin Čt 8:00 - 14:30 hodin

podatelna 
v budově úřadu na nám. J. Gagarina

Po, St 8:00 - 18:00 hodin

kancelář hřbitovní správy 
v areálu ústředního hřbitova

Po, St 8:00 - 18:00 hodin 
v období letního času, tj. duben - říjen

recepce 
v budově úřadu na nám. J. Gagarina

Po, St 8:00 - 18:00 hodin

pokladna 
v budově úřadu na nám. J. Gagarina

Po, St 8:00 - 18:00 hodin

Hasičská zbrojnice Kunčičky
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Školní dílny ve slezskoostravských školách
Vážení občané,
chci vás informovat, že 
žáci slezskoostravských 
škol navštěvují pravi
delně předmět pracovní 
činnost, který jsme my, 
dříve narození, znali 
jako dílny. Tento před
mět se do škol vrátil re
lativně nedávno. Měst

ský obvod Slezská Ostrava se snaží tyto akti
vity maximálně podporovat, protože přísloví, 
že řemeslo má zlaté dno, stále platí. Ten, kdo 
se dobře naučí pracovat rukama, nemusí mít 
v dnešní době ani v budoucnosti strach o prá
ci. Zručných řemeslníků není nikdy dost.
Mám proto radost, že se v uplynulých měsí
cích podařilo vybudovat v  ZŠ Bohumínská 
zcela nové dílny jako součást projektu Mo
dernizace odborných učeben. Žáci se v nich 
v  rámci školního vzdělávacího programu 
nazvaného Klíč ke vzdělání – šance pro kaž
dého učí technickým dovednostem. V tomto 
školním roce využívají nové dílny hlavně 
žáci šestého a  sedmého ročníku. Školní díl
ny jsou vybaveny novými pracovními stoly 

(ponky) se svěráky, nábytkem, nejrůznějším 
pracovním nářadím a novou tabulí. Žáci zde 
pracují se dřevem, plastem i kovovým mate
riálem a rozvíjí tak svou manuální zručnost.
Obdobně probíhá vyučování tohoto předmě
tu i v ostatních školách našeho obvodu. Na
příklad i v ZŠ Chrustova se podařilo zajistit 
peníze na nové vybavení dílen, nové pracov
ní stoly včetně svěráků, nářadí, ochranné po
můcky i multifunkční stroje.

Za vedení městského obvodu mohu konsta
tovat, že oceňujeme snahy pedagogů ve slez
skoostravských školách, kteří chtějí vzbudit 
u  žáků zájem o  technické obory a  rozšířit 
jim tak obzor vlastního profesního zaměře
ní. Uvidíme, jak na manuálně zručné děti ze 
Slezské Ostravy  zareagují průmysloví mag
náti.

Ing, Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

Uctili 74. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války
Zástupci vedení obvodu, starosta Richard Ve
reš, místostarostky Ivona Vaňková a  Dagmar 
Macháčková a místostarosta Vladimír Lyčka se 
30. dubna zúčastnili pietního aktu k 74. výročí 
osvobození Ostravy a ukončení 2. světové vál
ky. Pietní akt se konal v Komenského sadech.
Zástupci vedení obvodu také položili kyti
ce a věnce na pietní místa městského obvodu 
Slezská Ostrava. Ta se nacházejí na ulicích Na 
Druhém v  Muglinově, Koněvova v  Heřma
nicích, Škrobálkova v  Kunčičkách, Jesenino
va v  Kunčicích, na slezskoostravské radnici, 
u Mostu Miloše Sýkory a na Ústředním hřbito

vě Slezská Ostrava. Vzpo
mínka na události před 
74 lety se konala rovněž 
u  památníku 1. českoslo
venské tankové brigády 
ve Slezské Ostravě. K  pří
tomným promluvil sta
rosta Richard Vereš.

/red/

O 1600 garážích ve Slezské Ostravě
V  rámci našeho ob-
vodu se nachází 
několik areálů řádo-
vých garáží, ve kte-
rých řešíme problé-
my s  vandalismem 
a s jejich poškozová-
ním cizími osobami. 
Tyto garáže byly budo
vány od konce 60. let 

minulého století svépomocí zpravidla v  ak
cích „Z“, a to na pozemcích, které tehdy pat
řily státu. Od roku 1990 je vlastníkem těchto 
pozemků město Ostrava, které svěřilo jejich 
správu našemu městskému obvodu.
Vlastníci samotných garáží jsou zpravidla bý
valí zaměstnanci dolů a horníci, kteří tenkrát 
dostali možnost si postavit garáž jako benefit 
od tehdejšího zaměstnavatele. Náš staveb
ní úřad na tyto stavby soustavně dohlíží od 
roku 2010, jelikož docházelo, a i nyní dochá
zí k  jejich devastaci. Kontrola ze strany sta

vebního úřadu probíhá 
pravidelně obhlídkami 
těchto areálů a  vyzývá 
vlastníky k  nápravě po
škozených staveb nebo 
k jejich odstranění.
Z původního počtu 2600 
řadových garáží jich je 
nyní na našem území 
zhruba 1600. Tím, že 
stavby takto řešíme, do
šlo k  odstranění celých 
areálů garáží na ulici Or
lovské, Sodné, Na Šestém 
a  zčásti na ulici Kera
mické. Postupně řešíme 
i  areály Na Baranovci, 
Na Burni, na ulicích Těšínské, Zárubecké, 
Kubínova, Komerční a Betonářská.
V  zájmu vedení našeho obvodu je řešit i  na
dále stav garáží tam, kde dochází k  rušení 
veřejného pořádku, proto budeme rádi i  za 

vaše podněty k této problematice. Neváhejte 
se s nimi obrátit na náš úřad.

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka městského obvodu

V NOVÉM. Žáci ZŠ Bohumínská ve školních dílnách. Foto/ archiv

74. VÝROČÍ. Vedení městského 
obvodu na vzpomínkovém aktu 
v Komenského sadech. Foto/ JK

CO S NIMI? Neutěšený stav garáží ve Slezské Ostravě. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Ozdravný pobyt v Jeseníkách Projektový den na zahradě

Výuka angličtiny metodou CLIL

Ve dnech od 10.3 do 17. 3. 2019 pobývalo 
37 dětí ze ZŠ Pěší na ozdravném pobytu na 
Malé Morávce v Jeseníkách. Tato prospěšná akce se realizovala díky 
finanční podpoře statutárního města Ostravy. Rada města rozhodla 
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěným ovzduším.
Žáci a  jejich pedagogický dozor se ubytovali v hotelu Neptun. Na 
každý den byl pro děti připraven bohatý program. První týden byl 
ve znamení zimních sportů, a  to především lyžování a  jízdy na 
snowboardu. Skibus denně odvážel děti do areálu Karlov pod Pra
dědem, kde se pod vedením zkušených instruktorů učily nebo zdo
konalovaly ve svém sportovním umění. Vítaným zpestřením byl 
výlet do aquacentra v Bruntále, kde si děti užily bazénu se slanou 
vodou a protiproudem, vířivky, tobogánu a aromatické parní sauny. 
Večery patřily hrám, soutěžím, ale i tanci a hudbě.  Druhý týden byl 
zaměřen na turistiku a venkovní pohybové hry. Počasí přálo, a tak 
výlet na Praděd se stal opravdovým zážitkem. Ozdravný pobyt ute
kl jako voda a zanechal v dětech spoustu zážitků a hlavně společně 
strávených chvil uprostřed zdravé přírody.

Kolektiv ZŠ Pěší

V úterý 16. dubna za malými Zámostníčky 
zavítala návštěva ze Střední zahradnické 
školy v  OstravěMariánských Horách. Konal se totiž projektový 
den se zahradnicemi pod vedením paní Lenky Vavrečkové. Všichni 
se společně vydali na školní zahradu, kde se rozdělili do čtyř sku
pinek. Každá skupinka dětí se spolu s paní zahradnicí a studentka
mi ze zahradnické školy odebrala na své místo na zahradě. Jedna 
skupinka pracovala na bylinkové spirále, druhá zase na vyvýšeném 
záhonu. Další dvě skupinky si připravily sazeničky libečku, kte
ré přesazovaly do jednotlivých květináčků. Poté se děti na stano
vištích vyměnily, aby si vyzkoušely všechny činnosti. Na bylinné 
spirále a vyvýšeném záhonu se děti učily odplevelovat a upravovat 
půdu hráběmi pro sázení rostlin. Se zahradnicemi poznávaly různé 
druhy bylinek a dalších rostlin. Projektový den pokračoval odpo
ledne komunitním setkáním s  rodiči, na kterém se podílely také 
zahradnice ze zahradnické školy. Tento den byl připraven v rám
ci školou realizovaného projektu Rozvoj předškolního vzdělávání 
v MŠ Zámostní.

Za kolektiv MŠ Zámostní 
Bc. Anna Machová

V letošním školním roce si žáci ZŠ Bohu
mínská vyzkoušeli novou metodu vzdělá
vání  CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato me
toda plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího 
jazyka. Dochází k propojení jazykové výuky a vyučovacího před
mětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se 
naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Naším cílem bylo motivo
vat žáky k získání nových vědomostí a komunikačních dovedností 
v nejazykových předmětech.
Výuka metodou CLIL probíhala ve školním roce 2018/2019 na 
1. i  2. stupni v  rámci angličtiny v  těchto předmětech: fyzika, ob
čanská výchova, zeměpis, přírodověda a  výtvarná výchova. Vý
ukové plány tvořili učitelé naší školy ve spolupráci se dvěma rodi
lými mluvčími z Velké Británie, které zajistila Jazyková škola Hello 
v Ostravě. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, byli motivování 
zařazením různých metod výuky  prezentacemi, doplňovačkami, 
křížovkami, herními aktivitami, hádankami, výklady příběhů sou
visejících s probíranými tématy apod.
Naše škola obdržela na tento projekt neinvestiční příspěvek ve výši 
220 000 Kč, z něhož je možno hradit výuku rodilých mluvčích i ná
kup učebních pomůcek, a to díky „Programu na podporu rozvoje 
bilingvní a  cizojazyčné výuky v  základních školách se sídlem na 
území Ostravy pro školní rok 2018/2019“, který vyhlásilo statutární 
město Ostrava.

Výuka odborných předmětů v angličtině byla zpočátku docela ob
tížná, ale postupně nám přinášela pozitivní výsledky. Kromě zís
kání nových poznatků si žáci zvýšili sebevědomí při komunikaci 
v cizím jazyce a vytvořili přátelský vztah k rodilým mluvčím.

Mgr. Viera Dobešová 
učitelka anglického jazyka

ZŠ Pěší MŠ Zámostní

ZŠ Bohumínská

ANGLIČTINA. Žáci si zvyšují sebevědomí během komunikace v cizím jazyce. Foto/ archiv

POZNÁVÁNÍ. Děti se věnovaly bylinkám a jiným rostlinám. Foto/ archivV KARLOVĚ. Ozdravný pobyt muglinovské školy. Foto/ archiv
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Připojte se k ostravské Fajne rodině

O tom, že Ostrava nastartovala „rodinnou 
politiku“ pod značkou Fajna rodina jsme 
již psali. Podívejme se nyní, jak se můžete 
zapojit, kde se dozvíte více informací, co 
obsahuje koncepce rodinné politiky a co 
konkrétně to přinese.
Nejjednodušší volbou je prozkoumat nový pro
rodinný web www.fajnarodina.cz  na jednom 
místě zde naleznete řadu užitečných informací, 
nabídku volnočasových aktivit, kroužků, let
ních táborů, či rodinných a mateřských center, 

kontakty, články na aktuální témata z pohledu 
rodiny. Část „rodinná politika“ je zaměřena na 
odbornější veřejnost, ale například i informace 
o tom, jak a kde lze žádat o dotace na podporu 
prorodinných aktivit.
Na facebookové stránce @fajnarodina najdete 
zajímavé tipy na výlety a aktuální akce. Najdete 
zde kalendář událostí a i vy sami můžete připo
jit pozvánku.
„Jsem rád, že se můžeme do projektu rodin
né politiky zapojit, protože náš obvod má co 
nabídnout. Kromě seznamu bezpečných hřišť 
otevřených pro veřejnost, seznamu stojanů 
určených pro bikesharing, je na webových 
i facebookových stránkách přehled akcí, které 

pořádají různé organizace. Věřím, že si každý 
vybere,“ uvádí místostarosta Ing. Roman Go
ryczka.
Připomíná také, že rada městského obvodu 
v  uplynulých týdnech rozhodla o  zřízení ko
mise pro rodinnou politiku ve Slezské Ostra
vě pod vedení Mgr. Edity Kozinové, která se 
dosud sešla už třikrát. Komise se koncepčně 
zabývá problematikou rodin v našem obvodu. 
Organizace i fyzické osoby ze Slezské Ostravy 
mohou nadále čerpat dotace z městského roz
počtu na prorodinné projekty. K  této proble
matice komise uspořádá v září seminář.

/red/

Slavnost na muglinovském sídlišti
Malou sousedskou slavnost ve vnitroblo-
ku muglinovského sídliště připravilo v so-
botu 11. května Rodinné a komunitní cen-
trum Chaloupka Ostrava.
Akce, která se na sídlišti koná každoročně, je 

koncipována jako přátelské posezení pro rodi
ny ze Slezské Ostravy. Děti se mohly zúčastnit 
sportovních soutěží o  ceny, pro dospělé bylo 
připraveno posezení u kávy, čaje i vlastnoručně 
upečených buchet a dalších rozličných dobrot. 

Ty ostatně někteří z  místních přinesli sami. 
Akci, která je součástí projektu Slezská žije 
pro děti, pravidelně podporuje městský obvod 
Slezská Ostrava.

/red/

Mladí basketbalisté BK NH Ostrava mistry republiky
V průběhu měsíce dubna a května se mla-
dé naděje basketbalového klubu NH Os-
trava staly mistry republiky v minižákov-
ských kategoriích U11, U12 a U14.
Na turnajích konaných v  Ostravě, 
Děčíně a v Brně nenašli mladí basket
balisté žádného přemožitele. Slezskou 
Ostravu reprezentovali v  kategorii 
U11 hráči Daniel Prchal a  Michael 
Stonawski ze ZŠ Chrustova a Daniel 
Šnaur a  Saša Krob ze ZŠ Bohumín
ská. Oba Dankové jsou dokonce dvoj
násobnými mistry, kdy o  týden poz
ději v Děčíně vybojovali ve finálovém 
souboji dvou ostravských týmů zlato 
i v kategorii U12. Mistrem U11 se stal 
také Matěj Mršťák, který bydlí v Mu
glinově.
Kluci mají zároveň dobře našlápnu
to vyhrát okresní přebor v  sezóně 
2018/2019 v  kategoriích U11 a  U12, 
kde svým výkonem přispěl i  Alex 
Subý ze ZŠ Chrustova. Basketbalový 

klub NH Ostrava pořádá celoročně náborové 
a  propagační akce zaměřené na popularizaci 
basketbalu, s cílem přivést děti a mládež k pra
videlnému sportování. Více informací o půso

bení klubu najdete na www.bknhostrava.cz. 
Přijďte si nezávazně vyzkoušet jeden z nejpo
pulárnějších sportů!

Marek Stuchlý, BK NH Ostrava z.s.

SLAVNOST. Muglinovské setkání na sídlišti. Foto/ Jan Král

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI. VLEVO: Marek Sládeček, ředitel ZŠ Bohumínská na fotce s Danielem Šnaurem z 5.A a Alexandrem Krobem ze 4.B. 
VPRAVO: Radim Motyčka, ředitel ZŠ Chrustova na fotce s Danielem Prchalem z 5.A a Michaelem Stonawskim ze 3.A. Foto/ archiv
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Koně neposkytují dětem pouze zábavu a  po
učení, ale současně je vychovávají ke vztahu 
k přírodě a zvířatům. Pomáhají jim řešit celou 
řadu neduhů počínaje psychickými depriva
cemi, poruchami chování, pohybovými vada
mi… Při účasti pěstouna a svěřeného dítěte se 

zde snáze a rychleji získává tolik potřebná dů
věra pro vzájemnou komunikaci. Je prověřeno, 
že zvířata po psychické stránce moc pomáhají, 
a to nejenom dětem. V letních měsících zde pro 
děti z pěstounských rodin v rámci respitní péče 
pořádáme tábory s  koňmi. Ať už příměstské 
nebo s ubytováním. I pěstouni si totiž musí ně
kdy odpočinout.
To je nezvyklá představa, jet na tábor zrovna 
do ostravských Kunčiček plných průmyslu.
To máte pravdu, ovšem jezdí k nám děti z celé 
republiky, a to nejenom od pěstounů. Dokonce 
jsme v  Kunčičkách měli na táboře malé Švé
dy, Francouze i  Američany. Některé děti jez
dí na tábory s ubytováním, některé na tábory 
příměstské, a  to i  opakovaně. První zájemci 

o prázdninové turnusy začínají volat už v led
nu. Ohlasy na program a  zázemí jsou velmi 
dobré. Středisko Dvoreček je takové malé ves
nické zázemí uprostřed průmyslové Ostravy.
Využíváme zázemí rekultivovaných kalových 
jímek, poblíž tekoucí řeku Ostravici a náš areál. 
Navazujeme tak na další turistické zajímavosti 
Ostravy jako je Slezskoostravský hrad, cyklo

stezka i  řeka Ostravice. 
A  na druhém břehu stojí 
jedna z nejnavštěvovaněj
ších turistických atrakcí 
v zemi – Dolní oblast Vít
kovice. Celý zdejší pro
stor má dle mého názoru 
obrovský potenciál pro 
další vývoj a  smysluplné 
využití.
Plány určitě máte…
Když jsme sem přišli 
v roce 1996, byly na zdej
ších březích řeky Ostra
vice ještě kalové jímky. 
Komín vítkovických 
aglomerací chrlil těžký 
červený dým, který se 

usadil na zahradě za stájí a plazil se přes Slez
skou, Michálkovice do Orlové. To vše odvál čas 
a ukončení těžby uhlí na Ostravsku. Dnes zre
kultivované kalové jímky pokryté zelení nabízí 
nové alternativy využití. Třeba v podobě parku, 
ve kterém se budou projíždět koně ať už s jezd
ci, nebo v  kočárech. Mohou se zde odehrávat 
další společenské a sportovní akce od závodů až 
po výstavy koní a plemen. Pozemky však patří 
společnosti Asental. Uvažujeme, že by město 
Ostrava mohlo pro 
tento účel s  Asenta
lem pozemky směnit. 
U  řeky by pak mohl 
vzniknout v  soused
ství našeho areálu 
veliký park. Nava
zoval by na prostory 
u  Slezskoostravského 
hradu, Trojické údolí 
i  Černou louku, kde 
má vyrůst univerzit
ní městečko. Park by 
mohl sloužit lidem 
i  koním. Mohou se 
zde vybudovat ryb

níčky, prostě celá přírodní enkláva pro volný 
čas, relaxaci a zábavu lemovaná cyklostezkou. 
To je má představa o využití přilehlého a zane
dbaného okolí.
Kunčičky by tak rázem získaly jiný obraz, ne-
myslíte?
To určitě. Myslím si, že Kunčice a  Kunčičky 
jsou zapomenutými částmi Ostravy. Přitom 
zde kdysi bývaly rybníky, lidé se sem chodi
li koupat, pořádaly se veselice… Díky parku 
a jezdeckému areálu by se mohl vrátit do Kun
čiček život. Sice trochu jiný, něž jaký tu býval 
dříve, ale vrátil by se. To by bylo „fajne a pěkne“.
Myslím, že se mění už teď. Vidět tady pást se 
spoustu koní vypadá až romanticky.
V  této chvíli tady máme stádo dvaceti koní. 
Specializujeme se na plemeno welsh B. Je to spe
ciální malý sportovní kůň pro děti. Máme také 
vlastního hřebce, rodí se nám první hříbata. 
Stádo hodláme rozmnožovat, protože dětí, kte
ré chtějí na koních jezdit, je hodně. V budoucnu 
by bylo skvělé, kdyby se zde podařilo postavit 
také jezdeckou halu. Děti by mohly na koních 
jezdit celoročně, mohli bychom pořádat akce 
i v zimě, například výstavy koní a podobně.

/red/

Jiří Kohout
 předseda SDO Brontosaři, založeno v roce 

1987

 narozen v roce 1955

 již 40 let pracuje s dětmi a mládeží

 v Kunčičkách působí od roku 1996

WELSH. Speciální plemeno malých sportovních koní pro děti. 
U Ostravice se rodí první hříbata. Foto/ JK

REKONSTRUOVÁNO. Někdejší usedlost na Rajnochově ulici prošla v uplynulých pěti letech 
zásadní rekonstrukcí. Nyní slouží mimo jiné pěstounským rodinám. Foto/ JK

Dodržujte protihlukovou vyhlášku
Na začátku léta připomínáme, že na úze-
mí statutárního města Ostravy platí od 
1.  listopadu 2012 protihluková vyhláška, 
jejímž cílem je ochrana veřejného pořád-
ku omezením hluku, a to v přesně urče-
ných časech.
Vyhláškou jsou vymezeny činnosti, které 
jsou hlavním zdrojem hluku. Jedná se o pro
voz či používání sekaček na trávu, křovino
řezů, kotoučových a  motorových pil, bru
sek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, 
kompresorů, vrtaček. Mezi činnosti, které 
narušují veřejný pořádek, je zařazena také 
střelba ze zbraní a rovněž používání zábavní 
pyrotechniky (mimo dny 31. 12. a 1. 1.).

Uvedené činnosti jsou zakázány o nedělích, 
státních a  ostatních svátcích během celých 
24 hodin. V průběhu pracovního týdne od 
pondělí do pátku a také o sobotách v době 
od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro 
dobu nočního klidu každodenně od 22 do 
6 hodin.
Porušení obecně závazné vyhlášky je mož-
né postihovat podle zvláštních právních 
předpisů. Fyzickým osobám může být ulo-
žena pokuta do výše 30 tisíc korun a pod-
nikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc 
korun.
Plný text vyhlášky je k nahlédnutí na webu 
města Ostravy www.ostrava.cz

ODISky prvňáčkům 
zdarma
Dopravní podnik Ostrava opět nabízí 
letošním prvňáčkům jejich první ODIS-
ku zcela zdarma. Pokud v  období od 
2. května do 30. září 2019 podáte žádost 
o  vydání Osobní ODISky pro své dítě, 
narozené v  letech 2012 a  2013, nebu-
dete muset za vydání karty s šestiletou 
platností hradit poplatek ve výši 130 Kč.
Na takto získanou ODISku je pak možné 
zakoupit zlevněnou dlouhodobou jízdenku 
pro žáky od 6 do 15 let nebo dobít kredit pro 
občasné jízdy. Bezplatné vydání ODISky 
bude rodičům umožněno na základě před
ložení vyplněné Žádosti o ODISku a rodné
ho listu, případně jiného dokladu, kterým 
lze ověřit osobní údaje dítěte (občanský prů
kaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občan
ský průkaz rodičů). Žádost o  ODISku bez 
poplatku za vydání nelze podat elektronic
ky, ale pouze osobně v prodejnách jízdních 
dokladů. Veškeré podmínky se dočtete na 
www.dpo.cz/prvniodiska
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Heřmaničtí překonali český rekord 
ve věšení velikonočních vajíček na strom
Přesně 31 324 vyfouknutých a namalova-
ných vajíček viselo o  velikonoční neděli 
21.  dubna na stromě v  areálu Mateřské 
školy Požární. Heřmaničtí tak vytvořili 
nový rekord, který je zapsán v České kni-
ze rekordů.
„Nápad vytvořit nový český rekord jsem dosta
la už před dvěma roky, když jsem na internetu 
objevila strom ověšený velikonočními vajíčky,“ 
vzpomíná Silvie Šeděnková, vedoucí místních 
mladých hasičů. „Tehdy jsem ovšem netuši
la, co to dá práce,“ přiznává s úsměvem. Aby 
byl rekord naplněn, zapojila Sylvie Šeděnková 
do vyfoukávání vajíček během dvou let znač
nou část Slezské Ostravy. Hlavními iniciátory 
se kromě Silvie Šeděnkové stali heřmaničtí 
dobrovolní hasiči, dětský tábor A je to a také 
MŠ Požární v  Heřmanicích. „Mám ráda vý
zvy, řekla jsem si, že to zvládneme,“ uvádí 
o tvorbě rekordu ředitelka MŠ Požární Lenka 
Anežková. „Nakonec foukali úplně všichni. 
Dobrovolní hasiči, další mateřské školy, stejně 
jako zaměstnanci úřadu městského obvodu,“ 

vypočítává Anežko
vá zapojené dobro
volníky. Vyfouknutá 
a  namalovaná vejce 
věšeli heřmaničtí na 
strom prakticky den 
a  půl, a  to za pomoci 
vysokozdvižné ploši
ny. V neděli 21. dubna 
po poledni vše pečlivě 
spočítal Michal Kadu
la, komisař České kni
hy rekordů. Potvrdil, 
že dosavadní rekord 
z roku 2007 z Bludova 
na Šumpersku je defi
nitivně překonán. Blu
dovští před dvanácti 
lety navěšeli na strom 30 658 vajec. „Jsem moc 
rád, že se Heřmanice proslaví v České knize 
rekordů, a děkuji všem, kteří se na výrobě 
kraslic a zdobení stromu podíleli,“ prohlá
sil během slavnostního vyhlášení výsledků 

starosta obvodu Richard Vereš. Heřmaničtí 
z  překonání českého rekordu udělali malou 
slavnost – pro děti byly připraveny nejrůznější 
hry a atrakce v areálu mateřské školy a  také 
u nedaleké hasičské zbrojnice.

Celkem 16 451 korun pro malého Ondru 
#PodejLžičkuPoděkuj
Charitativní akce nazvaná #PodejLžičku-
Poděkuj se odehrála v sobotu 27. dubna 
před slezskoostravskou radnicí. Pro ne-
mocného tříletého chlapce se díky akci 
podařilo vybrat 16 451 korun.

Účastníci se stali svědky polévkového festiva
lu, kdy celý výtěžek putoval na konto nemoc
ného tříletého Ondry Hustáka. Jeho rodiče 
peníze použijí na nutné neurorehabilitace.
Příchozí si zakoupili třicetikorunové žetony, 

které pak u  stánků 
měnili za polévky. Po
lévky přišlo prodávat 
16 organizací, plus 
dvě obvodní radnice. 
Polévky prodávali zá
stupci obvodu Morav
ská Ostrava a  Přívoz 
a  rovněž hostitelská 
Slezská Ostrava. Mís
tostarostka Dagmar 
Macháčková spolu 
s  místostarostou Vla
dimírem Lyčkou na
bízeli domácí hově
zí vývar s  játrovými 
knedlíčky a  nudlemi. 

Prodávání polévek zpestřilo vystoupení ma
žoretek nebo zpěvák Marian 333. Lidé si také 
mohli zhotovit vlastní dřevěné lžičky, výrobci 
těch nejkrásnějších byli odměněni suvenýry 
a dresy ostravského Baníku.

„Chtěli jsme uspořádat akci, která někomu po
může a  přišel okamžitý nápad s  polévkami,“ 
popsal vznik originálního podniku jeho orga
nizátor Jan Tabášek. „Díky vaření polévky se 
mohly prezentovat místní spolky, navíc jsme 
pomohli dobré věci. Na pomoc Ondrovi šla 
každá vybraná koruna,“ ujistil Tabášek. A do
dal, že je s  výsledkem akce spokojen: „Poda
řilo se vybrat hodně peněz, lidé se bavili, účel 
byl splněn. Určitě chceme v  budoucnu pod
niknout i  další obdobné akce.“ Přítomným 
poděkoval jménem vedení městského obvodu 
starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. „Jsme 
rádi, že akce má charitativní přesah a  že se 
díky ní Slezská Ostrava kulturně oživí,“ kon
statoval starosta.

/red/

REKORD! Organizátorka akce Silvie Šeděnková spolu s komisařem České knihy rekordů 
Michalem Kadulou. Foto/ Jan Král

PODEJ LŽIČKU. Malému Ondrovi putovala pomoc z vaření polévek před radnicí. Foto/ JK

Slezskoostravský uličník, část 21
Slezskoostravské noviny přinášejí jedenadvacá-
tou část seznamu názvosloví ulic a  náměstí na 
území městského obvodu Slezská Ostrava. Se-
znam poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Pošepného (Sl. Ostrava, r. 1945)  František Po
šepný (1836–1895), profesor Vysoké školy báň
ské v Příbrami, zakladatel moderní geologie.
Poštulkova (Heřmanice, r. 1945)  Miloslav 
Poštulka (1914–1945), horník z  Heřmanic, za 
II. svět. války partyzán, při osvobozovacích bo
jích byl smrtelně zraněn granátem na této ulici.

Požární (Heřmanice, r. 1942)  Podle budovy 
požární zbrojnice v ulici.
Pramenná (Hrušov, r. 1978)  V blízkosti ulice 
byly objeveny vydatné prameny pitné vody.
Prokopská (Sl. Ostrava, r. 1945)  Podle staré 
štoly dolu Prokop, který nesl jméno patrona hor
níků, sv. Prokopa.
Před Lanovkou (Muglinov, r. 1983)  Podle po
lohy ulice. Vedla tudy lanová dráha mezi dolem 
Terezie ve Slezské Ostravě a dolem Ida v Hrušo
vě.
Příbramská (Sl. Ostrava, r. 1945)  Podle tehdej
ší budovy Vysoké školy báňské, která sem byla 
přemístěna z Příbrami (1945).

Přibylova (Kunčice, r. 1945)  Alois Přibyl (1906 
1942), odborný učitel z Kunčic, zatčen nacisty 
za ilegální činnost při Sokolské akci, umučený 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Příjezdná (Sl. Ostrava, r. 1940)  Původně se jed
nalo o příjezdovou cestu k jámě Michálka.
Přímá (Muglinov, r. 1963)  Podle tvaru a směru 
ulice v místní zástavbě.
Připojená (Muglinov, r. 2008)  Podle dopravní
ho připojení do ulice V Hruškovém sadu.
Pstruží (Kunčičky, r. 1942)  Podle pomístního 
jména potoka, kde bývali pstruzi.



1.2. V říjnu 2009 byl v regionálním tisku Sedmička zveřejněn zajímavý 
článek s  nezvykle bohatou fotografickou dokumentací o  téměř zapo-
menutém díle akademického malíře Viléma Wünscheho /1900 - 1984/. 
Stalo se tak v souvislosti s prezentací obrazu na výstavě Ostrava?, která 
se uskutečnila na ostravské Černé louce. Tam bylo výtvarné dílo zapůj-
čeno ze soukromého majetku. Rozměrný obraz byl vytvořen pro interiér 
bývalého hotelu Brioni /Odra/ na Stodolní ulici, který byl v počátcích 
formování českého výtvarného života v Ostravě místem, kde se scházeli 
umělci. V prostorách hotelu se také 11. ledna 1921 uskutečnil památný 
Valný sjezd výtvarníků širokého Ostravska, na němž došlo k ustavení 
Českého uměleckého spolku. Obraz, který je dnes nazýván Alegorie Os-

travy, byl po dlouhá léta sou-
částí zařízení hotelu a umís-
těn odděleně v menší jednací místnosti tzv. extrovně, do které se vstupovalo z hlavního restauračního 
sálu. Snad právě proto po celá léta unikal pozornosti nejen pravidelných návštěvníků, ale také znalců 
výtvarného umění. Vzhledem ke svým obřím rozměrům a  dominantnímu umístění v  interiéru ne-
bylo s tímto dílem od jeho vzniku manipulováno. Vše se změnilo po roce 1990 v období převratných 
restitučních změn. V té době bylo toto dílo novým vlastníkem sejmuto z čelní stěny extrovny, sundáno 
z napínacího rámu, neodborně stočeno a přeneseno k renovaci do haly malírny Státního divadla v Os-
travě. Tam byl obraz pod odborným dohledem pracovnice Domu umění vyčištěn a opraven. Po usazení 
do původního rámu byl obraz znovu přenesen do hotelu Brioni, umístěn na stěnu a po závěrečných 
úpravách předán vlastníkovi. Odstupem času se zdá, že aktem renovace dobrodružná cesta tohoto díla 
zdaleka neskončila a měla pokračování. Dnes se k podílu na jeho objevení a záchraně hlásí i jiní… Fak-
tem zůstává, že obraz Alegorie Ostravy se v současné době nachází v soukromém majetku. Reprodukci 
obrazu Alegorie Ostravy, kterou v Slezskoostravských novinách představujeme, doprovázel v roce 2009 
tento text: „Zapomenuté výtvarné dílo, které léta viselo v bývalém hotelu Odra, se opět dostalo na den-
ní světlo. Experti nad ním žasnou. A nejen oni“. Pohlednice Mor. Ostrava - Hotel Brioni z fotoateliéru 
F.K. Gabriela, pochází z období vzniku výše uvedeného výtvarného díla.

3. V souvislosti se „znovuobjevením“ obrazu Alegorie Ostravy bylo po letech mlčení opět připomenuto 
jméno slezského umělce Viléma Wünscheho. Tento umělec, akademický malíř, vynikající kreslíř a ilu-
strátor nepochybně patřil a patří k nejvýraznějším osobnostem našeho regionu. O rodáku ze slezského 
Šenova hovoří spisovatel a publicista Jan Rohel ve své knize o umělci z roku 1979 jako o malíři horníků 
a akademický malíř a scénograf Jan Obšil se znalostí věci neváhal Wünscheho, jako vynikajícího figu-
ralistu, dokonce nazvat „slezským Alšem“. Také národní umělec Max Švabinský, profesor na pražské 
AVU, v jehož ateliéru Vilém Wünsche studoval, podal v roce 1930 svědectví o vynikajících uměleckých 
vlastnostech svého studenta: „Pan Vilém Wünsche je jedním z mých nejlepších žáků. Osvědčil se jako 
malíř dosti velkých tabulových obrazů, takže se zařadil reprodukcí jednoho obrazu do Almanachu Aka-
demie výtvarných umění, vydaného u příležitosti výstavy v Brně. Pan Wünsche je velmi pohotovým 
a dobrým ilustrátorem. Má představivost jak v krajině, tak ve figuře. Dovede zpaměti rychle pracovat 
a zásoba jeho představ je bohatá. Je pilný a svědomitý a přitom skromný člověk.“ Na snímku H. Číhalo-
vé /GVU v Ostravě/ je akademický malíř Vilém Wünsche ve svém šenovském ateliéru.

4. Celoživotní zájem o  hornictví 
a  práci v  dole pramení u  malíře 
z jeho vlastních životních zkušenos-
tí, když jako důlní zámečník šest 
let fáral na šachtě Ludvík /později 
Julius Fučík/. Podzemní svět a práci horníků vnímal a výtvarně zaznamenával 
už jako učeň a jeho spolupracovníci ho znali více jako malíře než jako horníka.
Jeho přirozený výtvarný talent mu umožňoval při pozdějším výtvarném škole-
ní v několika výtvarných kurzech a později na AVU nezkresleným způsobem 
vyjadřovat práci v podzemí, kterou měl zažitou a podepřenou osobními zku-
šenostmi. Upřímnost a uměleckou opravdovost povahy tvorby malíře Viléma 
Wünscheho oceňovali již za jeho života umělcovi současníci. I když mu nebylo 
nikdy lhostejné, vzbuzuje-li jeho výtvarné dílo větší nebo menší zájem, nikdy 
nepotřeboval hledat přízeň několika jedinců, aby od nich slyšel slova falešné 
chvály. Přesto se mu dostalo řady veřejných i neveřejných post a jeho obrazy 
byly zastoupeny na četných výstavách a umělcovo jméno šířeno prostřednic-
tvím reprodukcí a pohlednic. Wünscheho pohlednice s ostravskými náměty vy-

dané nákladem Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců v Moravské Ostravě patří na sběratelském trhu k žádanému zboží. K popularitě 
umělcovy osobnosti nepochybně přispěla i jeho ilustrátorská tvorba. Umělcův charakteristický kresebný rukopis doprovází dějový záběr knih nejed-
noho regionálního autora starší generace… V neposlední řadě - originály obrazů z jeho volné tvorby, které se objevují na trhu s uměním, mají taktéž 
poměrně slušný kurz. A tak i po létech, kdy myšlení a vkus obohacený o moderní a stále modernější vjemy, které na minulosti hodně změnily, hovoří 
dílo Viléma Wünscheho osobitou řečí k těm, kteří mu dokáží naslouchat.
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Malíř horníků Vilém Wünsche

Podle dobových publicistických materiálů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.

Historie
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Rysi, tygři, vlci i levharti ve Slezskoostravské galerii 
Svět zvířat očima Ludvíka Kunce

Známý ostravský zoo-
log a výtvarník Ludvík 
Kunc vystavuje od 
14. května svá díla ve 

Slezskoostravské galerii. Výstava je po-
ctou autorovi, který 17. května oslavil 85. 
narozeniny.

„Nejsem žádný velký výtvarník, spíš pozoro
vatel zvířat,“ říká o  sobě skromně Kunc, kte
rý celý svůj život prožil ve spojení s přírodou. 
Čtyři desetiletí pracoval v ostravské zoo, jeho 
specializací byly kočkovité šelmy. Zvířata, 
jako nadaný výtvarník, také maloval a malu
je. Výstava nazvaná Svět zvířat očima Ludvíka 
Kunce nabízí akvarely, oleje i perokresby pil
ného autora. „Je to opravdu mimořádný po
čin. Ludvíkův projev je velmi živý, reaguje na 
podněty, které se dějí ve světě zvířat, ve světě 
divočiny a  hor. Každé jeho výtvarné období 

má svůj punc originality,“ 
uvedl během vernisáže 14. 
května Petr Pavel ze Slez
ského zemského muzea 
v Opavě.
„Jsem ze starých časů, ne
patřím do této doby a jako 
opotřebovaný už musím 
nosit hůl, železné zdraví 
zrezivělo,“ posteskl si Kunc 
na vernisáži. „Jsem ale rád, 
že mohu na stará kolena 
vystavovat. Štěstí buď v ži
votě máte, nebo nemáte. 
A  já ho měl,“ konstatoval. 
Kunc vzpomínal, jak cho
dil po Vysokých Tatrách ještě v dobách, kdy 
nebyly národním parkem. „Mohl jsem kam
koli, vybudoval jsem si kamenné chýše, ve kte
rých jsem přespával a  užíval si divočiny. Na
sysloval jsem si tak zážitky, kterými se mohu 
opájet ještě dnes.  Stále tak například v duchu 
putuji po Jeseníkách s kamzíky. Vybavím si je, 
a to je sám o sobě vrcholný pocit blaha,“ uvedl.
Ludvík Kunc poděkoval městskému obvodu 
Slezská Ostrava za možnost vystavovat v pro
storách galerie, k  jubileu mu jménem vedení 
radnice popřála místostarostka Ing. Ivona 
Vaňková. Výstava Ludvíka Kunce ve Slezsko
ostravské galerii potrvá do 14. června 2019.

/red/

Světový jazz ve Slezské
Slezská Ostrava bude ve 
dnech 3. až 7. června hostit 
velký hudební festival Jazz 
Open Ostrava. Jazzmani vy-
razí i mezi seniory na Kame-
nec.
Slezskoostravský hrad, Domov 
pro seniory Kamenec i  klub 
DOCK v  Moravské Ostravě se 
letos stanou místy, kde bude 
znít jazz světových paramet
rů. Pořadatelem již čtrnáctého 
ročníku festivalu je Spolek Jazz 
Open Ostrava s jeho předsedou, 
známým ostravským hudební
kem Borisem Urbánkem.
„Jazz Open Ostrava je jednou 
z  nejdůležitějších kulturních 
akcí ve městě. Již řadu let před
stavuje jazz v  mnoha jeho roz
manitých podobách,“ uvádí 
Urbánek, který letos osobně 
zahraje seniorům na Kamenci. 

„Po loňském velkém úspěchu 
jsme i  letos zařadili koncert 
v  cyklu Jazz for seniors, kdy opět přivezeme 
jazz našim seniorům“ říká Urbánek. Ve čtvr
tek 6. června tak ve venkovních prostorách 
Domu pro seniory na Kamenci zazní v podání 
klavíristy Borise Urbánka a zpěvačky Marké
ty Komarové repertoár složený z  jazzových 
evergreenů a filmových šlágrů.

Festival vyvrcholí tradičně na nádvoří Slez
skoostravského hradu v  pátek 7. června, kdy 
zde mimo jiných vystoupí legendární americ
ká kapela Yellowjackets, která patří ve svém 
oboru k absolutní světové špičce. Přesný pro
gram na www.jazzopen.cz

/red/

Zveme do knihovny 
v Heřmanicích
Knihovna Heřmanice je tady pro své čte-
náře od roku 1887/1888, v posledních de-
setiletích v heřmanickém kulturním domě 
na adrese Vrbická 133.
Nabízíme knihy pro děti i dospělé – od belet
rie po naučnou literaturu, také několik titulů 
časopisů. Maminky s dětmi se u nás mohou 
zúčastnit výtvarných dílen, dětem připravu
jeme každý měsíc zábavné testy pro ověření 
znalostí nejen ze školy. Pobočka je také vy
bavena společenskými hrami, umožňujícími 
strávit příjemné chvíle v  knihovně společně 
s kamarády.
V posledních letech je knihovna napojena na 
systém Tritius, díky kterému čtenář může svůj 
průkaz využívat ve všech pobočkách Knihov
ny města Ostravy. Pokud čtenář v heřmanické 
knihovně nenajde knihu, o kterou má zájem, 
může si ji vypůjčit v jiné pobočce, kde je kniha 
ve fondu.
Pro zájemce je připraven také internet.
Novinkou je zapojení do mezinárodního pro
jektu S  knížkou do života / Bookstart, kdy 
rodiče s dítětem narozeným v roce 2019 a ži
jícím v Ostravě, mohou přijít pro materiály ke 
čtenářství s takto malým dítětem a mohou je 
zdarma přihlásit do knihovny.
Heřmanická pobočka Knihovny města Os-
travy má otevřeno každé úterý od 8.00 do 
11.30 a pak od 12.00 do 17.00 hodin, kontakt 
v úterý: mobilní telefon 603 386 675, e-mail 
hermanice@kmo.cz.

Marie Kryštofová, knihovnice

Kultura

AUTOR A JUBILANT. Ludvík Kunc, mimořádný ostravský zoolog i výtvarník 
ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král

YELLOWJACKETS. Hlavní hvězdy Jazz Open Ostrava 2019. Foto/ Anna Webber

CYKLISTI V KNIHOVNĚ. Heřmanická knihovna jako jeden 
z cílů cyklistického závodu Valíme se Slezskou. Foto/ Jan Král
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Hasiči z Heřmanic cvičili v areálu dolu
V  areálu Dolu Heřmanice se v  sobotu 
20.  dubna konal výcvik Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Heřmanice.
Cílem výcviku bylo simulovat reálné podmín
ky zásahu se zraněním na místě zásahu, práce 
v zakouřeném a neznámem prostředí, posky
tování první pomoci a transport postižených 
osob a podobně.
Hasiči řešili první pomoc osobám při zranění 
motorovou pilou, při pádu z výšky, při požá
rech v  uzavřených nebo podzemních prosto
rách, a také provedení resuscitace u dopravní 
nehody. Na každém stanovišti byli figuranti, 
kteří měli namaskované zranění, a  měli pře
dem určený charakter chování, jako by se jed
nalo o skutečné zranění.
Po ukončení výcviku se jednotka vrátila zpět 
na zbrojnici a bylo provedeno zhodnocení vý
cviku. Výcvik proběhl bez úrazu a bez poško
zení věcných prostředků.

Michal Gavlas 
velitel jednotky JSDH OstravaHeřmanice VÝCVIK. Během cvičení si hasiči zkoušeli různé formy první pomoci. Foto/ archiv

Pálení čarodějnic v Kunčičkách
Dne 30. dubna v podvečerních hodinách 
byl vynesen v hasičské zbrojnici v Kun-
čičkách rozsudek tohoto znění: „Slyš-
te, slyšte přítomní, občanka Kadimíra 
Čmoudová je odsouzena za čarodějnic-
tví, provádění nekalých rituálů a  vaření 
lektvarů k  trestu smrti upálením. Kate, 
vykonej svou povinnost.“
Po tomto vyřčení byla odvedena za zvuku 
bubnů, zapálena hranice a dílo zkázy doko
náno, byť počasí tomu nepřálo. Zda byl akt 
spravedlivý či nikoliv je otázka. Nikdo z po
četných přítomných však protest neučinil 
a  mezi přítomnými byl navíc ctihodný ob
čan, starosta Slezské Ostravy Richard Vereš 

a místní farář otec Dariusz Sputo, jenž spo
lečně se starostou hasičů Zdeňkem Chrobá
kem dělali dozor nad řádným procesem. Pro 
tento rok se opět ulevilo dalším občankám 
Kunčiček, ale ne nadlouho. Příští rok před 
nimi bude opět vyřčen ortel a další čaroděj
nice upálena v  podvečer magické filipoja
kubské noci  času magie, kouzel a splněných 
přání. Za rok se na vás těší místní hasiči SDH 
Ostrava Kunčičky.

Mgr. Blanka Jajcajová
SDH  Ostrava Kunčičky

30. DUBNA. Pečlivé přípravy na pálení čarodějnic 
v Kunčičkách. Foto/ archiv

Rej koblovských čarodějnic a čarodějů
TJ Sokol Koblov připravil 30. dubna tra-
diční akci Slet mladých čarodějnic a  ča-
rodějů. Slavnostní průvod se po páté ho-
dině odpolední vydal z trolejbusové točny 
v Koblově na sokolské hřiště.
Tam už byly pro děti přichystány nejrůzněj
ší soutěže a  také občerstvení. „S programem 
jsme museli trochu improvizovat, mohly za 
to silné dešťové přeháňky,“ říká místostarosta 
Slezské Ostravy a jeden z pořadatelů akce Ing. 
Roman Goryczka. Přesto se během podvečera 
objevila méně deštivá období, kdy děti moh
ly vyrazit plnit nejrůznějších úkoly na stano
vištích, které pro ně připravily učitelky z MŠ 
Koblov. TJ Sokol Koblov jim za jejich aktivitu 
vyjádřil velké poděkování. V  sále koblovské 
sokolovny pak byly slavnostně vyhlášeny nej
lepší čarodějnické masky, a  to hned v několi
ka věkových kategoriích. Přesně v  19 hodin 
vzplála nedaleko od fotbalového hřiště pečlivě 
připravená čarodějnice. Co však pořadate
lé kvůli dešti museli definitivně vyškrtnout 
z programu, bylo společné opékání špekáčků. 

„Přesto všem moc děkuji, že na akci dorazili 
v  tak hojném počtu. I  když nám počasí ne
přálo, všichni jsme si letošní pálení čarodějnic 

v Koblově moc užili,“ konstatoval místostaros
ta Goryczka na závěr.

/red/

KTERÁ JE NEJLEPŠÍ? Čarodějnice obsadily sokolovnu v Koblově. Foto/ Jan Král
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Dopravní uzavírky
Moravskoslezský kraj zahájil v  dubnu 
rozsáhlou rekonstrukci a  modernizaci Or-
lovské ulice (II/470), která spojuje Ostravu 
s Rychvaldem.
Kompletně se modernizuje 2,84 kilometru 
silnice od křižovatky s  Bohumínskou ulicí 
(II/647) po křižovatku s  ulicí Záblatskou. Je 
prováděna rekonstrukce starého živičného 
krytu vozovky, čtyř propustek, autobusových, 
trolejbusových zálivů a silničních obrub z žu
lových kostek. Opraveno bude odvodnění 
komunikace a  přibydou nové bezpečnostní 
prvky – například povrch bude mít protismy
kovou úpravu, budou tu nová betonová svo
didla, vodorovné dopravní značení, směrové 
sloupky a další.
 Objízdná trasa na Heřmanice vede po 

ulici Betonářské (Hladnovské), Michálko
vické, dále po ulici Heřmanické a Koněvo
vě do Heřmanic.

 Trasa na Rychvald vede po ulici Betonář
ské (Hladnovské), Michálkovické, Čs. Ar
mády, Rychvaldské a dále na Rychvald.

 V  první polovině července dojde k  úpl-
né uzávěře úseku mezi křižovatkou ulic 
Bohumínské a  Betonářské, která potrvá 
asi 14 dnů. Po tuto dobu bude veškerá do
prava včetně vozidel městské a příměstské 
dopravy obousměrně vedena po Bohu
mínské ulici na ulici Hladnovskou, dále 
na ulici Betonářskou a pak po své trase po 
ulici Orlovské.

Oprava mimoúrovňové křižovatky
na Bazalech
Do konce srpna bude prováděna oprava mi
moúrovňové křižovatky na Bazalech  silnice 
II/479 Ostrava, MÚK Bazaly etapa II. a  III. 
V  této etapě je uzavřena ul. Českobratrská 
v úseku od křižovatky s ul. Sokolská třída po 
křižovatku ulic Českobratrská a Bukovanské
ho včetně sjezdové rampy ze směru Michálko
vice na Frýdek – Místek a výjezdové rampy ze 
směru Bohumín na centrum Ostravy.
Individuální doprava: směr z  Bohumína do 
centra: je vedena po ulici Muglinovská a  So

kolská třída případně po ul. Bohumínská 
a po 28. října přes most Miloše Sýkory. Směr 
od Michálkovic do Bohumína: je vedena po 
ul. Hladnovská a  ul. Orlovská případně po 
ul. Michálkovická a  ul. Dědičná. Směr od 
Michálkovic do Frýdku – Místku: objízdná 
trasa bude vedena po ul. Michálkovická a ul. 
Dědičná.
Veřejná autobusová linková doprava byla 
odkloněna od trasy: Autobusová zastávka 
Ostrava, most Pionýrů je ve směru z  Bohu
mína dočasně neobsloužena. Jako náhrada 
za dočasně zrušenou obsluhu zastávky Ostra
va, most Pionýrů bude linka veřejné linkové 
dopravy – příměstské dopravy 870555 Bohu
mín – Ostrava, která bude touto uzavírkou 
dotčena, nově obsluhovat autobusová zastáv
ka Ostrava, most M. Sýkory. Objízdná trasa 
linky ve směru z Bohumína do Ostravy bude 
vedena po MK v Ostravě ul. 28. října a ul. So
kolská třída.

/red/

Sběrné dvory ve 
Slezské Ostravě
V rámci našeho obvodu jsou k dis-
pozici pro odběr odpadu a  místy 
zpětného odběru elektrospotřebi-
čů určeny dva sběrné dvory.
Množství odpadu, které lze ve sběr-
ném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na 
přívěsný vozík za osobní automobil).

Sběrný dvůr Slezská Ostrava
• Čs. armády 20, areál Technických 

služeb Slezská Ostrava
• Provozní doba pondělí až pátek 

9–19 hod, sobota 814 hod.

Sběrný dvůr Ostrava-Kunčice
• Frýdecká 680/444, areál OZO
• Provozní doba 8 – 20 hod., ote

vřeno je zde i  o  státních svátcích, 
kromě vánočních svátků a Nového 
roku. Na Silvestra je otevřeno 8 až 
14 hodin

• V  tomto sběrném dvoře je možné 
bezplatně odevzdat i  větší množ
ství odpadu než jsou 2 m³

Více na www.ozoostrava.cz

Táta fesT
Dne 16. června se uskuteční festival Táta 
fesT. Koná se od 14. do 18.30 hodin na Ma
sarykově náměstí v  centru Ostravy.  Jde 
o oslavu Mezinárodního dne otců s progra
mem pro celou rodinu. Na programu jsou 
soutěže pro děti, vystoupení Family Gospel 
Ostrava, koncerty RUDY & THE NAVY 
a  REWIND. Vstup zdarma. Pořádá RKC 
Chaloupka z.s.

Přijďte do letního kina na Slezské!
Ve čtvrtek 20. června od 20.30 hodin

v  areálu Gymnázia Hladnov pro vás pro-
mítáme fi lm Aquaman. Hlavní hrdina  
Arthur Curry je napůl člověk a napůl Atlan
ťan  příslušník mocné podvodní rasy. Ani 
jedna říše ho zcela nepřijala. Teď je jediným, 
kdo může zabránit jejich vzájemné válce. 
Vstup zdarma.
Akce probíhá v rámci projektu Slezská žije 
pro děti, který je podporovaný městským 
obvodem Slezská Ostrava. Více informací 
na brusova@chaloupkaostrava.cz a na face
booku Tricomunity ops.

Tým TriComUnity o.p.s.

Napadl muže a ženu
Třiadvacetiletý muž napadl pár ve Slezské 
Ostravě. K  této události vyjížděli strážníci 
9. dubna odpoledne. V jedné z ulic tento ag
resor bez varování muže i ženu strhl na zem, 
kopal do nich a  několikrát je udeřil pěstí. 
Oba si následně stěžovali na bolesti hlavy 
a končetin a žádali na místo přivolání zdra
votníků. Ti si oba zraněné převzali k  dal
šímu ošetření. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byla celá událost i  s útoční
kem předána Policii ČR.

Našli muže v ohrožení života
Dne 14. dubna dopoledne v Heřmanicích se 
strážníci městské policie podíleli společně 
s  Policií ČR na pátrání po pohřešovaném 
muži. Ten brzo ráno po hádce s  matkou 
odešel neznámo kam. V  té době byl pod
napilý a nezvedal telefon. Vzhledem k okol
nostem zde bylo důvodné podezření, že je 
muž v ohrožení života. Společně se státními 

policisty začali strážníci prohledávat při
lehlé okolí. Krátce poté našli pohřešované
ho 21letého muže, který ležel v poli, byl dez
orientovaný a měl krvavá zranění na rukou 
i v obličeji. Zraněný byl předán k dalšímu 
ošetření přivolaným zdravotníkům.

Pěstmi napadl bývalou přítelkyni
V pátek 12. dubna odpoledne vyjížděla hlíd
ka městské policie do Hrušova, kde došlo 
k  fyzickému napadení 36leté ženy. Strážní
ci na místě zjistili, že devětatřicetiletý muž 
přelezl plot a napadl svou bývalou přítelky
ni – nadával jí, několikrát ji pěstmi udeřil 
do hlavy a srazil k zemi. Žena si stěžovala 
na bolest hlavy a krku, proto byla předána 
k dalšímu ošetření zdravotníkům. Událost 
zaznamenali také svědci, kteří zaslechli 
křik a  volání o  pomoc, proto přivolali na 
místo hlídku městské policie. Pro podezře
ní ze spáchání trestného činu byla celá udá
lost předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Krátce

Městská policie Ostrava
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1.6. Slezskoostravský Rock Fest, Slezskoostravský 
hrad, od 12 hod.

1.6. Kácení máje, v  hasičských zbrojnicích 
v  Kunčičkách i  v  Muglinové. Obě akce od 
17 hodin.

1.6. FC Heřmanice Slezská - FC Vsetín, Divize E, 
od 17 hod.

1.6. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol Pustkovec, 
městský fotbalový přebor, od 17 hod.

1.6. Den dětí, Zoo Ostrava.
2.6. Dětský den, hasičská zbrojnice Muglinov, 

od 13hod.
2.6. Chovatelská burza. Středisko chovatelů, 

Nejedlého ulice, od 6  9 hodin. Burzy každou 
neděli.

7.6. Jazz Open Ostrava, Slezskoostravský hrad, 
od 19 hod.

8.6. Kácení máje, fotbalové hřiště FC Heřmanice 
Slezská, od 15 hod.

8.6. Jiskra Hrušov - TJ Sokol Dolní Lhota, městský 
fotbalový přebor, od 17 hod.

15.6. FC Heřmanice Slezská - FK Šumperk, Divize E, 
od 17.30 hod.

15.6. TJ Sokol Koblov - FC Slavia Michálkovice, 
městský fotbalový přebor, od 17 hod.

16.6. Den andělů, program v rámci festivalu Slezská 
lilie. Za kostelem sv. Antonína z  Padovy, 
Kunčičky, od 9.30 hod.

20.6. Letní kino - film Aquaman. Areál Gymnázia 
Hladnov od 20.30 hod. Vstup zdarma.

22.6. Den Policie ČR, Slezskoostravský hrad, od 
10 hod.

28.-29.6. Festival v  ulicích, areál Slezskoostravského 
hradu, Černá louka.

29.6. Vítání prázdnin, parčík u  ul. Brigádnická, 
v odpoledních hodinách.

Slezská žije

  Pořádáme 7 turnusů, vždy od pondělí do pátku.
 1.  8. 7. - 12. 7.
 2. 15. 7. - 19. 7.
 3. 22. 7. - 26. 7.
 4. 29. 7. - 2. 8.
 5. 5. 8. - 9. 8.
 6. 12. 8. - 16. 8.
 7. 19. 8. - 23. 8. 

  Cena 3 500,- Kč
 V ceně je zahrnuta 2x svačina a 1x oběd, pitný režim, 
 táborový program, výuka a jezdecký výcvik, vedoucí 
 zajišťující program a dohled nad dětmi.

  Nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení pak do 18 hodin. 
 Rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout.

 
Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel: 722 593 656, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

Aktuální info o akcích konaných v městském obvodu najdete 
na www.slezska.cz nebo na facebooku Slezská Ostrava.


