
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jednání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
22. září od 15 hodin 
v Kulturním domě 

v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.
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Detailní rozpis programu
Celým dnem bude provázet moderátor Rádia Orion.
V rámci „Slezskoostravského dne na hradě“ se uskuteční řada 
zajímavých a poutavých akcí. Po celý den bude zajištěno občer-
stvení. Vstupné bude obvyklé jako při vstupu na hrad: dospě-
lí – 50 Kč, děti, důchodci, TP a studenti – 20 Kč, děti do výšky 
140cm – zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) – 80 Kč.

9.00 otevření bran hradu, zahájení expozic, 
zahájení doplňkového programu

9.15 9.30
slavnostní fanfára žáků ZUŠ Edvarda Runda, 
úvodní slovo starosty městského obvodu 
Slezská Ostrava

9.35 9.55 ukázka práce sokolníků, 
Jean Van Coppenolle

10.00 10.40 vystoupení hudební skupiny 
Maxim Turbulenc

10.50 11.05 ukázka činnosti žáků ZUŠ Edvarda Runda 
„mini akademie“

11.10 11.25
ukázka automodelů a činnosti RC 
Automodel Klub Šenov (cca 8 modelů, 
řízených rádiem)

11.30 12.00 slovo starosty, předání ocenění významným 
rodákům starostou městského obvodu

12.05 12.15 vystoupení komorního dechového souboru 
ZUŠ Edvarda Runda

12.20 13.00 Míša – mini diskotéka pro děti

13.05 13.55 vystoupení dětské dechové kapely 
Šuba Duba Band 

14.00 14.50 bubenické vystoupení skupiny 
Bum Bum Band 

15.00 15.50 vystoupení herce, mima, klauna – 
Václav Upír Krejčí 

16.00 16.30
ukázka práce sokolníků Jean Van Coppenolle, 
autogramiáda a fotografování veřejnosti 
s Václavem Upírem Krejčím u pódia

16.35 17.15 cimbálová hudba ZUŠ Edvarda Runda

17.20 17.50 „Jazzcombo“ – hudební produkce Milana 
Straky, člena skupiny BUTY

18.00 19.00 vystoupení Marie Ro�rové, předání ocenění
starostou městského obvodu

19.10 19.25 „Cyberfire“ – vystoupení cca 5–10 žongléřů
19.35 20.00 šermířské vystoupení skupiny Durandal

20.05 20.15 závěrečná fanfára, vystoupení žáků ZUŠ 
Edvarda Runda

20.20 21.00 vystoupení rockové kapely „Sherlog James“
20.20 20.35 slavnostní ohňostroj v délce 15 minut

vystoupení rockové kapely „Sherlog James“
21.00 ukončení akce moderátorem

• výstava k historii tří obcí slavících výročí 
• dětské atrakce – motorky (cca 5 motorek), nafukovací skákací 

hrad, skluzavka 
• ukázka práce sokolníků 
• soutěže pro děti organizované Agenturou O-range s. r. o.
• občanské sdružení YMCA Ostrava – předvádění činností turist. 

oddílů, včetně soutěží pro děti
• vystoupení skupiny „Cyberfire“
• vykládání karet indiánkou Luisanou z kmene Montagnais 
• laserová střelnice pro děti – 4 druhy projekce
• jízdy na poníkovi, koni
• předvádění činnosti hasičů HZS MSK a Sborů dobrovolných 

hasičů Muglinov, Heřmanice, Antošovice a Kunčičky
• autogramiáda fotbalistů Baníku Ostrava
• půjčovna loděk na Ostravici, cca 5–10 loděk. Projížďka 

s obsluhou, půjčení loďky – Turistický oddíl mládeže (TOM) 
Viklan,  občanské sdružení

• ukázky hradní zbrojnice, katovny a mincovní dílny - zabezpečeno 
skupinou Durandal

• automodely RC Automodel Klub Šenov (cca 8 modelů řízených 
rádiem)

• létání v horkovzdušném balóně zapůjčeném firmou Dalkia Česká
republika a.s.

• vyhlídková jízda autovláčkem aj.

…v souvislosti s letošními 
oslavami 700. výročí „vzni-
ku” některých katastrálních 
území – Muglinova, Heřma-
nic a Kunčic – jsme připravili 
za spolupráce pana Miloše 
Poláška a vydavatelství EN 
FACE nástěnný kalendář 
s motivy obcí Slezské Ostra-
vy obohacený znaky jednot-
livých kat. území, jež jsou 
součástí obvodu. Vyrobil je 
podle starých předloh, peče-
tidel a dalších historických 
podkladů pan Mgr. Jan Tej-
kal. Výhledově uvažujeme 
o jejich umístění formou vla-
jek před Slezkoostravskou 
radnicí a v místnosti rady, 
podobně jako je tomu před 
Magistrátem města Ostravy.

• Připravujeme za spolupráce  
kronikářů, letopisců, dopisova-
telů a občanů našeho obvodu tři 
souhrnné publikace z dějin Heř-
manic, Muglinova a Kunčic.

• Finišuje vydání nové propa-
gační brožury Slezská Ostrava 
při příležitosti oslav 18. 9. 2005 
na Slezkoostravském hradě.

• Za spolupráce tří měst-
ských obvodů – Slezské Os-
travy, Michálkovic, Radvanic 
a Bartovic připravujeme první 
souhrnnou skládanou mapku 
(fotoplán) celé Ostravy „za 
vodou“ pro propagační účely 
opatřené i textem v angličti-
ně pro případnou prezentaci 
i v zahraničí.

Ing. Antonín Maštalíř,
místostarosta

Možná nevíte, že…

Doplňkový program, který bude realizován 
v průběhu slavnostního dne

Při příležitosti letošního 700. 
výročí od první písemné zmín-
ky o obcích Heřmanice, Kunči-
ce a Muglinov provádí odbor 
bytového hospodářství našeho 
úřadu řadu významných oprav, 
které přispívají ke zlepšení 
vzhledu těchto katastrálních 
území.

• V k. ú Heřmanice se opra-
vuje Kulturní dům „Dědina“ 
na ulici Koněvově, v současné 
době se natírají okna a dveře, 
opravuje se fasáda. V září bude 
opraven vstup do tohoto kul-
turního domu a provede se re-
konstrukce sociálních zařízení. 
Předpokládáme, že pěkné pro-
středí tohoto stánku kultury 

přispěje k oživení kulturního 
života obce.

• V k. ú Kunčice se prováděly 
opravy a nátěr fasád u domů na 
Frýdecké ul. 422 a 426. Ve spo-
lupráci s investičním odborem 
se připravuje projekt pro vý-
měnu oken a zateplení fasády 
domu na Štěpaňákově ulici 11, 
13, 15.

• V k. ú Muglinov byla vy-
měněna střešní krytina u pa-
vilónu „C“ Domu s pečovatel-
skou službou na Hladnovské 
ulici 119. Kromě oprav zamě-
řených k výročí uvedených 
obcí byly provedeny v našem 
obvodu další významné inves-
tiční akce.

• V k. ú Hrušov v domě na 
Plechanovově ul. 2, 4 a 6 byly 
vyměněny stoupačky a rozvody 
ústředního topení včetně radiáto-
rů. V tomto domě se v současné 
době opravují a natírají okna. V zá-
ří bude provedena výměna oken 
v domech na ul. Sionkově č. 2, 4 a 6 
v k.ú Slezská Ostrava. Význam-
ným úspěchem odboru bytového 
hospodářství je, že je před pod-
pisem smlouva s Ministerstvem 
životního prostředí ČR o poskyt-
nutí dotace ve výši 850 tisíc Kč za 
realizaci kotelny na biomasu na 
poště v Hrušově. V tomto přípa-
dě se jedná o jednu z prvních akcí 
v rámci republiky, kdy prostředky 
budou čerpány z fondu EU.

Ing. Pavel Slabý,
vedoucí odboru bytového hospodářství

Odbor bytového hospodářství sděluje Zveme Vás
• Dne 9. září v 18 ho-
din se koná na Slez-
skoostravském hradě 
zahájení Evropských 
dnů turistiky v Morav-
skoslezském kraji. Za-
hraje country skupina, 
občerstvení zajištěno. 
Ukončení v 21.00 ho-
din vatrou.
• 28. září zde zazní 
svatováclavský koncert 
v provedení Janáčkovy 
filharmonie.
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Založení Heřmanic 
a osídlení obce

Kdy obec přesně vznikla, nelze 
přesně určit, víme pouze, že název 
se poprvé objevuje v soupise desát-
ků vratislavského biskupství z roku 
1305. Heřmanice jsou v něm uvedeny 
jako „Hermanni villa“ vedle Hrušo-
va, Muglinova, Kunčic, Rychvaldu 
a jiných obcí. A jak přišly Heřmanice 
ke svému názvu? V listině ze dne 2. 8. 
1297, podepsané na Slezskoostrav-
ském hradě, najdeme jméno kastelána 
Heřmana Spehera, po němž byly Heř-
manice pojmenovány.

Jako ves patřící těšínským kníža-
tům náležely Heřmanice pod správu 
polskoostravského hradu. Podle listi-
ny z 18. 9. 1447 připadla ves po smrti 
kněžny Žofie z rodu Piastovců jejímu
synovi, knížeti Bolkovi. Roku 1491 
byly prodány v dědičné držení Petru 
Osinskému ze Žitné.

Opětně k  polskostravskému panství 
se obec dostává v roce 1520 v důsledku 
sňatku Markéty Osinské a Jana Sedlnic-
kého, zemského hejtmana těšínského 
knížectví. V roce 1605 prodali Sedlničtí 
Heřmanice Bernardu Barskému z Baš-
tě, vlastníku tří statků: heřmanického, 
rychvaldského a hrušovského. Po jeho 
smrti odkoupil Heřmanice v roce 1630 
za 23 000 zlatých Mikuláš starší Vlček 
z Dobré Zemice, majitel velkokunčic-
kého panství u Těšína. Část vsi zůstala 
ještě v držení jiných majitelů. V roce 
1683 odkoupil Jindřich Vilém Vlček díl 
Heřmanic od Jana Jiřího Kochtického 
z Kochtic a v roce 1686 další díl od Anny 
Kochendorfové. Rod Vlčků pocházel 
z Polska, usadil se na Opavsku a maje-
státem byl povýšen na pány z Hlučína. 
Svobodný pán Jindřich Vilém Vlček 
(1655–1739), velitel dělostřelby, vynikl 
za války s Turky v bitvě u Moháče v ro-
ce 1687 a u Zenty v roce 1697. Dne 8.4. 
1714 byl povýšen do stavu hraběcího. 
Výhodným sňatkem s hraběnkou Ma-
rií Charlo�ou de Saint–Hilaire získal
panství Kreuzenstein u Vídně a Vlč-
kové začali používat německé jméno 
Wilczek. Svůj majetek rozšířili v roce 
1714 zakoupením polskoostravské-
ho panství od Sedlnických. Tím byly 
Heřmanice opět začleněny do  panství, 
k němuž dříve patřily.

Wilczkové v Heřmanicích vlastni-
li 60 % půdy, hlavně tzv. Starý dvůr 
a Nový dvůr. 

V roce 1696 bylo v Heřmanicích 8 
sedláků, 6 zahradníků a 9 domkářů. 
Podle karolínského katastru z let 1723-

1725 bylo v Heřmanicích 13 sedláků, 
5 chalupníků, 5 zahradníků a 1 rychtář. 
V roce 1725 tedy bylo 13 sedláků,1 mly-
nář, 1 fojt, 5 zahradníků a 95 domkářů 
a chovalo se 52 krav a 13 vepřů. Hra-
bě Wilczek choval na dvou dvorech 
83 krav a 3 vepře. V panské krčmě se 
čepovalo pivo a kořalka. V roce 1804 

zde žilo 284 obyvatel ve 45 domech 
a bylo tu 485 jiter polí, 375 jiter rybníků, 
48 jiter lesa, 62 jiter pastvin a luk a 30 
jiter zahrad. Jitro je stará plošná míra. 
(1 jitro rakouské = 0,5756 ha).

V roce 1843 žilo v obci 535 obyvatel, 
v roce 1880 tu již bydlelo 1025 oby-
vatel, v roce 1900 čítal počet obyvatel 
2 514 a v roce 1910 již 3 727 obyvatel. 

Byl tu i obecní dům a myslivna. Po 
rozšíření těžby uhlí na Ostravsku po 
roce 1880 nastal velký příliv nových pra-
covních sil z polské Haliče. Imigrační 
vlna Poláků se projevila na vzrůstu oby-
vatel i v Heřmanicích, jak je výše uve-
deno. Doba přistěhování a jména jsou 
uvedena v obecních knihách. Jsou tam 
i místa původu přistěhovalců, z nichž 
uvádím některá více se vyskytující: Bíl-
sko, Žybřidovice, Žywiec…

Na katastru obce nevznikl žádný 
průmysl. Uskutečnily se tu přesto po-
kusy vybudovat uhelné jámy. V roce 
1856 tu provedl hrabě Harrach několik 
pokusných vrtů. 

Hrabě Jan Harrach byl velký český 
vlastenec. Působil i v představenstvu 
spolku pro výstavbu Národního di-
vadla v Praze. Byl také poslancem ve 
sněmovně a říšské radě ve Vídni, kde 
podporoval zřizování českých škol 
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

 První jámu začal Harrach hloubit 
na pozemku sedláka Eduarda Kopky 
v Zimním dole. Po dosažení hloubky 
113 m skončily práce neúspěšně. Zůsta-
la stát jen velká ponurá budova strojov-
ny, zvané Mašína, č. p. 51. Název vznikl 
podle německého pojmenování stroje 
– mašiny. V době ČSR i později tam 
bydlelo 32 rodin v malých místnostech, 
temných, s malými okny. Cesta, která 
vedla kolem domu v Zimním dole, 

nesla jméno po budovateli jámy, Har-
rachova, dnes nová silnice má název 
Kubínova ulice.

Dalším pokusem hraběte Harracha 
o vybudování šachty bylo místo zvané 
Chlubovec, poblíže bývalého domu 
Františka Padělky a pod Votočkou. Do-
dnes tam v údolí dnešního ZOO zůsta-
la malá halda nad potokem tekoucím 
z Josefské ve Slezské Ostravě.

Hrabě Harrach opět stavbu zastavil 
v hloubce 60 sáhů, tj. 113,76 m (1 sáh 
= 1,896 m). Třetím dolem hloubeným 
v Heřmanicích byla jáma Oskar v roce 
1917. Alpinská montánní společnost 
ve Vídni ji budovala na pozemcích 
koupených od sedláků Aloise Vlčka, 
Rudolfa Žebráka a Františka Krmáš-
ka. Roku 1918 postavila také vlečnou 
železnici do Hrušova k nádraží. Po 
těžkostech s velkou vodou při hlou-
bení do 80 m byly práce zastaveny 
a ukončeny. Svědkem staveb i těžní 
věže této jámy jsou dnes už jen foto-
grafie z doby první ČSR, které pořídil
první kronikář Heřmanic, tehdejší 
učitel Josef Najzar.

Během první světové války pra-
covali na stavbě i italští zajatci. Pro 
závodního jámy, německého inženýra 
Asimuse, byla v blízkém lese Bučina 
postavena velká vila, č. p. 29, která je 
i dnes obývána. Na tomto místě stál 
dříve domek pana Borovce, který byl 
vykoupen a zbourán.

Další a poslední jáma, nazvaná Vik-
toria, postavená v roce 1940 v době 
Protektorátu Čechy a Morava, byla na 
pozemku velkostatku Wilczka, poblíže 
Hrušovského rybníka a dnešní Orlov-
ské ulice. Tato jáma měnila několikráte 
název: Ida II., Stalin II., Rudý říjen a po 
roce 1989 Důl Heřmanice, až do ukonče-
ní těžby v 90. letech a likvidace dolu.

V roce 1921 po prvním sčítání lidu 
v ČSR žilo v obci 3 221 obyvatel a stálo 
zde 233 domů s čísly popisnými.

V roce 1930 zde bydleli 3 124 obyva-
telé, z toho 1 543 mužů a 1 581 žen ve 
319 domech. V roce 1938 zde žilo cel-
kem 730 rodin. V roce 1940 už tu byd-
lelo 3 360 občanů a po válce v roce 1947 
čítal počet obyvatel 2 566. Při prvním 
sčítání lidu v ČSR v únoru 1921 bylo 
napočítáno 1 625 mužů a 1 586 žen.

Obyvatelstvo Heřmanic se živilo až 
do poloviny 19. století výhradně ze-
mědělstvím.

Některá jména imigrantů z Haliče: 
Pikania, Salomon, Zalesný, Kozubal, 
Piatkovský, Mickievič, Fiury, Koval, 
Lizák, Adamčyk, Matušinský, Pěčonek, 
Sala, Labudek, Wrubel, Šlauer, Škrovan, 
Buganský, Mrozek, Cielovský aj.

Bývalý řídící učitel Antonín Jurečka, 
pamětník tehdejší doby, připomněl, že 
první Polák, který v obci žil jako po-

druh, tj.nájemník v č. p. 26, a pracoval 
jako horník, byl Mrůzek, velký chlap, 
v beranici zvané „gurnica“ a člověk 
pracovitý a pokojný. Ve druhé kro-
nice jsou uvedena i jména některých 
starousedlíků v obci: sedláci – Hejnal, 
Žebrák, Motýl, Žebrák František, zv. 
burmistr, Alois Vlček, Kopka, Kuča, 
zahradníci – Josef Dostál, Rozacký, 
kováři – Evžen Dostál, Albert Novot-
ný, chalupníci – Kuzník, Wolf, stolař 
– Chobot, krejčí – Dominik Dostál, 
krčmáři – Jan Žebrák, Karel Gwuz-
ďoch, Dostál, bednář – Míček u Do-
stálovy hospody, obchodník s prasaty 
– Kopec, hajný v myslivně – Gersten-
bergr a další občané jako – Šindler, 
Noga, Břečka, Goj, Valošková, Chluba, 
Borovec atd.

Podle rodových jmen žilo tehdy 
v obci 27 Žebráků, z nichž bylo 7 Jose-
fů. Poznávali se podle přezdívek: „bur-
mistr“, „Motylovský“, jednomu říkali 
„O nemoc“. Hrával divadlo a když už 
byl moc vytížený a unavený, říkal: „to 
je o nemoc“. 

Další četnější byla rodová jména: 
Dostál, Kuča, Poštulka. 

Pečeť Heřmanic
Ze druhé rektifikace pečetění karolín-

ského katastru se zachovalo pečetidlo, 
které bylo užíváno rychtářem. Pečetidlo 
je kulatý typář o průměru 23 mm, který 
má obraz celého, doleva obráceného 
pluhu, stojícího na trávníku. Majuskulní 
německý opis mezi perlovcem a vavří-
novým věncem je uvozen rozetou:

HERMANIT Z ER: GERICHTSSI.
Znamení pluhu se vyskytuje rovněž 

na dalším pečetidle, jehož užívání je 
doloženo v roce 1788 v elaborátu jose-
finského katastru i v roce 1820 v matri-
ce výnosu pozemků. Pluh je provázen 
okem PROZŘETELNOSTI a písmeny: 

H – O
Pečetění je lemováno perlovcem. 

Tento typář s pečetní destičkou o šíř-
ce 21 mm a výšce 22 mm se dochoval 
dodnes. Je uložen ve sbírce pečetidel 
v archivu v Opavě. Pluh je také vyob-
razen na obecním razítku užívaném 
po roce 1918.

Podle materiálu Mojmíra Najzara 
a publikace Dějiny Ostravy z roku 1993.

Heřmanice, Kunčice a Muglinov slaví 700. výročí od první písemné zmínky

Generální oprava místních 
komunikací ulic Pod 
Lanovkou, Dílčí, Kosá 
v Muglinově

S ohledem na stížnosti na ne-
vyhovující – havarĳní technický
stav výše uvedených komunika-

cí připravoval investiční odbor 
jejich generální opravu. Vlastní 
zahájení stavby začalo v polovině 
měsíce srpna a délka výstavby dle 
uzavřené smlouvy s dodavatelem 
činí 92 dnů. Generální oprava ko-
munikací spočívá v odstranění 
podkladních vrstev, včetně chod-

níků a obrubníků, a vybudování 
nového odvodnění zemní pláně, 
systému uličních vpustí, polože-
ní podkladních vrstev a vytvo-
ření nové konstrukce s netuhou 
obrusnou vrstvou z asfaltového 
koberce. Parkovací plochy a vjez-
dy budou ze zámkové dlažby. Po 

obou stranách komunikací budou 
travnaté pásy. 

Náklady na realizaci cca ve výši 
6,8 mil. Kč budou uhrazeny z fin.
prostředků z rozpočtu SMO, pou-
kázaných MOb Slezská Ostrava. 

Karel Klíma,
vedoucí investičního odboru 

Z historie jubilujících obcí
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Kdy a jak byly Kunčice založeny, 
se přesně neví. Kdo založil Kunčice, 
není opět blíže známo. Pro nedosta-
tek písemných zpráv z doby jejich 
vzniku nelze přesně určit dobu je-
jich založení, ale lze s určitostí říci, 
že se tak stalo za vlády tehdejšího 
těšínského knížete Měška, který vlá-
dl od roku 1290 do doby mezi léty 
1314–1317. Není totiž plně objasněn 
čas jeho úmrtí. Podle prof. Adamuse 
jejich vznik úzce souvisí s kolonizač-
ní činností rodu Barutů, kteří se tak-
to psali podle svého rodového sídla 
zvaném Barut nedaleko Zhořelce 
v Horní Lužici. Jejich rod byl usazen 
odedávna také ve Slezsku.

Někteří členové tohoto četně roz-
větveného rodu vynikli v kolonizační 
době právě na Těšínsku, které se sta-
lo polem jejich rozsáhlého podniká-
ní. Nejpravděpodobněji obec založil 
jeden ze tří bratrů, kteří se jmenovali 
Siegfried (Žibřid), Konrád a Bernard 
z rodu Barutů. Podle jména této vsi se 
dá soudit, že zakladatelem byl Konrád 
(též Cuno, Kunz zvaný), a tato pak do-
stává jméno Cuncindorf.

Že zde rod Barutů žil, je vidět 
z toho, že nynější obec Řepiště se na-
zývala v dřívějších dobách Barutov 
a v jednom sporu o hranice z roku 
1297 se vyskytuje zpráva: „a tam 
všude naproti statkům Barutovým“ 
(contra bona Barutonis)“. Zajíma-
vá souvislost je uvedena v knize od 
univ. prof. dr. Adolfa Černého vy-
dané v roce 1912 v Praze s názvem 
„Lužice a Lužičtí Srbové“. V mapce 
jsou tam zakresleny vedle sebe dvě 
vesnice se jmény „Sedliščo“ a „Ře-
piščo“, jejichž dnešní německé názvy 
jsou „Sedlitz“ a „Reppist“. U nás pak 
jsou to názvy dvou sousedních ves-
nic Sedliště a Řepiště. 

Za panování těšínského knížete 
Měška vzniklo na Těšínsku 30 nových 
vesnic. První rozsáhlý soupis osad 
zahrnujících celé středověké těšínské 
knížectví obsahuje jeden z pěti desát-
kových rejstříků vratislavského bis-
kupství ze začátku 14. stol. – obvykle 
se uvádí letopočet 1305. Vesnice jsou 
vyjmenovány v kapitole věnované de-
sátkovým povinnostem z osad těšín-
ského knížectví. 

Mezi uvedenými osadami je jme-
nován také Cuncindorf – Kunčice nad 
Ostravicí.

Dějiny panství Kunčického
Podle listiny ze dne 20. 7. 1476 pře-

šlo  polskoostravské panství s osadami 
Pol. Ostravou, Petřvaldem, Radvani-
cemi, Malými Kunčicemi, Hrušovem, 
Michálkovicemi a Muglinovem na 
pána Václava Hřivnáče z Heraltic, kte-
rý byl spřízněn s pány Tvorkovskými,  
a sice za 1400 zlatých uherských.

Ten k svému panství r. 1482 při-
koupil Velké Kunčice od těšínského 
knížete Kazimíra. Vratimov (měl již 
v 15. století panské sídlo, které se po-
tom přestěhovalo do Kunčic) a Velké 
Kunčice držel v letech 1488–1495 Jiří 
Mníšek, který se psal z Kunčic a na 
Vratimově. 

Roku 1508 koupil panství člen sta-
robylého českého rodu Jan Sedlnický 
z Choltic, který se od té doby psal „a 
na Vratimově“. Po Janu Sedlnickém 
z Choltic a na Vratimově zde byl pá-
nem Albrecht Sedlnický, který zemřel 
r. 1587 a je pohřben ve Sl. Ostravě.

Po Albrechtu Sedlnickém držel Vra-
timov a Velké Kunčice  Petr Sedlnický. 
Byl nejvyšším velitelem moravských 
vojsk v odboji proti Habsburkovi Fer-
dinandovi II. a musel před jeho po-
mstou utéci do Holandska.

Koncem 16. století přešlo panství 
Kunčické a Vratimovské na pány Skr-
benské. Po smrti Jana Skrbenského, kte-
rý zemřel bezdětný asi okolo r. 1597, se 
dělili o panství jeho příbuzní. Bratr Ja-
roslav si podržel  statky Šenov, Kunčice 
a Vratimov. Žil ještě r. 1602. S manžel-
kou Annou Morkovskou ze Zástřízel 
měl syny Jaroslava, Václava Slavibora, 
Jana Bernarta a Jana Jetřicha. 

Nejstarší z nich Jaroslav zdědil 
Hošťálkovy, Václav Slavibor dostal 
Kunčice a Vratimov a Jan Skrbenský 
Šenov. Po smrti Václava Slavibora 
roku 1619 převzal panství Kunčické 
jeho mladší bratr Jan Jetřich. Dědický-
mi úmluvami pak přešly Hošťálkovy, 
Kunčice, Vratimov i Šenov na  šenov-
ského pána Jana, od něhož pocházejí 
poslední páni Skrbenští ve Slezsku. 
Zemřel asi r. 1662. S první manžel-
kou, paní Juditou Bruntálskou, měl 
syny Jana Jaroslava, Jiříka Fridricha, 
Albrechta Václava, Kryštofa Bernarta, 
Maxmiliána, Karla Jetřicha a Rudolfa. 
Z nich obdržel Kunčice Kryštof Ber-
nart sňatkem s první manželkou Judi-
tou Barbarou Tvorkovskou z Kravař. 
Zemřela asi okolo r. 1659. Z manžel-
ství se narodil syn František Albrecht, 
jemuž pak otec odstoupil Kunčice. 
S druhou manželkou Apolenou Boři-
tovnou z Budče (+1698) měl syna Jana 
Kryštofa, který po smrtí svého otce 
r. 1686 dědil Hošťálkovy. Tento ze-
mřel svobodný 5. 12. 1725 ve Vídni.

Když o toto dědictví nastal v roce 
1727 spor , bylo přiřčeno synům Karla  
Jetřicha na Šenově a v Kunčicích (syna 
Jana Jetřicha) Karlu Jetřichovi a Jiříku 
Leopoldovi. Po smrti Jiříka Leopolda  

9. 3. 1743 připadla jeho panství na Kar-
la Jetřicha. Tento zdědil po otci Šenov, 
Kunčice a Vratimov, k nimž ještě při-
koupil Bartultovice, Radvanice, Lipinu 
a Řepiště. S manželkou Helenou Mar-
ketou, svob. sl. Skrbenskou z Pruské-
ho Slezska, měl dceru Helenu, která se 
provdala za Jindřicha Halamu z Jičína 
a na Neplachovicích, a tři syny.

Nejstarší Karel Traugo� v Kunčicích
měl za manželku Marii Gabrielu, svob. 
slečnu z Popen. Druhý Karel Leopold 
sloužící ve vojsku jako podplukovník 
padl v bitvě u Kolína r. 1757 a třetí syn 
O�o na Šenově se stal hejtmanem kní-
žectví těšínského.

Po smrti Karla Jetřicha 18. 10. 1768 
držel panství nejstarší jeho syn Karel 
Traugo�, který pak toto panství r. 1774
prodal O�ovi Karlu Skrbenskému na
Šenově a v Kunčicích.

Roku 1779 byly Kunčice prodány 
hraběti Janu Larischovi. Ten je obra-
tem roku 1800 prodal i s Vratimovem 
hraběti Eduardu z Wimpfen.

V roce 1807 koupil kunčické pan-
ství Pavel Czaderský. Tento pak prodal 
Kunčice hraběti Filipovi Saint Genois, 
od něhož je pak převzal jeho syn Mořic 
Saint Genois.

Hrabatům St. Genois patřily ještě 
statky: Vratimov, Řepiště, Paskov, Hra-
bová, Žabno, Čelechovice, Drahanovice 
a Javoří, kde je jejich rodinná hrobka. 
Byli to poslední hraběcí majitelé obce.

Zadlužené panství odkoupila 
v r. 1898 „První moravská spořitelna“ 
v Brně, která vlastnila velkostatek až 
do roku 1926. 

Dlouholetým správcem zdejšího 
velkostatku byl Václav Wedral, který 
má velkou  zásluhu na zvelebení tohoto 
statku, neboť jak se sám vyjádřil, bylo 
panství,  když ho koupila První morav-
ská spořitelna, v tak ubohém stavu,  že 
šel do Ostravy a koupil za své peníze 
fůru sena pro dobytek. Spravoval sta-
tek v letech 1895–1925, kdy odešel do 
penze. Jeho nástupcem se stal ředitel 
velkostatku Eduard Göpfert.

V roce 1928 byl velkostatek prodán 
za 5 000 000 Kč bratrům Františkovi 
a Metodějovi Pravdovým, kteří sem 
přišli z Němčic.

1. července 1941 byly Kunčice nad 
Ostravicí připojeny k Moravské Os-
travě.

Jak vypadaly domy 
v Kunčicích v minulosti

Veškeré domy byly do konce 18. 
století vystavěny ze dřeva, kterého byl 
v kraji dostatek. Císařským patentem 
bylo počátkem 19. století nařízeno, 
aby poddaní stavěli budovy z pevné-
ho zdiva. Nařízení bylo ve většině pří-
padů dodržováno.

Půdorys těchto selských staveb 
byl po způsobu franckého domu. Ští-
tem byl každý statek obrácen k cestě 
a vchod do statku po levé straně. Po 
slunné straně byla jizba se dvěma 
okny do dvora a jedním oknem k ces-
tě. Ze síně se vcházelo naproti jizbě do 
komory a na „hůru“ a proti kuchyni 
do konírny a přes tuto do chléva.

Naproti bráně do statku byla stodo-
la v pravém úhlu k domu uprostřed 
košatých stromů a naproti dveřím do 
síně chlévky pro brav a kůlna na dře-
vo. Okolo domu byly zahrady s ovoc-
nými stromy. (Císař Josef II. nařídil, 
že kolem stodol musejí být vysazeny 
košaté stromy, aby se případný požár  
nepřenášel tak snadno na sousední 
usedlosti. Toto nařízení ustanovova-
lo, že každý sedlák musel vysadit 25 
ovocných stromů). 

Před okny domu k cestě byla za-
hrada, obyčejně také včelín s úly. Před 
samými okny vévodila menší zahrád-
ka pro květiny a lékařské byliny, jako  
šalvěj, „peluněk“, heřmánek, „leluje“, 
mečíky (kosatec), baldrián, „lubšček“, 
rojovník, „měnta pepřová“, rozmarýn 
a jiné.

Do dvora se vjíždělo branou, která 
měla po levé straně domu „furtku“ 
(branku) pro chodce. Ploty zahrad byly 
upleteny z vrbového proutí, někdy 
až dva metry vysoké (např. u statku 
č. 5 v Kunčicích), aby chránily ovocné 
stromy před velkými mrazy a v létě 
před vysycháním.

Budovy byly kryty došky a „kaleni-
ce“ (hřeben) byly ze šindele, po přípa-
dě z „dorníků“ (drny) s „hromotřes-
kem” proti úderu blesku. Od počátku 
19. století stávala ve štítě domu ve vý-
klenku soška svatého Floriána.

Okna byla dvoukřídlá s třemi tabu-
lemi, nikoli s dvěma po slovanském 
způsobu. Letopočet ve štítě označoval 
datum vystavění domu. Chalupníci si 
stavěli chalupy podobně, pouze stodo-
lu připojovali k budově, takže měli vše 
pod jednou střechou. 

Jak vznikl Slezský náhon 
a k čemu sloužil

Majitelem polskoostravského pan-
ství se v roce 1508 stal Jan Sedlnický 
z Choltic a na Vratimově, zemský 
hejtman těšínského knížectví. Z této 
pozice vedl řadu sporů s městem Os-
travou, například o využití vodního 
zdroje Ostravice pro hospodářské pod-
nikání. Jedním z jeho prvních průmys-
lových podniků měl být nový mlýn pod 
Slezskoostravským hradem, pro který 
však voda z řeky Lučiny nestačila. Dal 
tedy postavit na této řece asi 10 km pro-
ti proudu u Vratimova jez. Právě zde 
tekla Ostravice přes jeho pozemky. Prá-
ce na vybudování této strouhy – struhy, 
později úřadně zvané Slezský náhon, 
pokračovaly velmi rychle, protože již 
v roce 1534 začal Sedlnický s výstavbou 
nových mlýnů ve Vratimově, Kunčicích 
a v Polské Ostravě.

Podle materiálu Josefa Bartuska

Heřmanice, Kunčice a Muglinov slaví 700. výročí od první písemné zmínky
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Dějiny obce Muglinova úzce souvisí 
s dějinami polskoostravského panství. 
I když se o obci dovídáme poprvé ze 
soupisu desátků vratislavského bis-
kupství asi z roku 1305, kde je uvedena 
pod názvem Muglin, název Muglinov 
se objevil až v roce 1533 ve smlou-
vě mezi Janem Sedlnickým z Choltic 
a držitelem Přívozu Matyášem Felkem 
z Čochendorfu o  loukách.

Muglinov tedy byl knížecí vsí spra-
vovanou z polskoostravského hradu. 
Panství v roce 1380 přešlo do držení 
Arnošta Tvorkovského z Tvorkova 
a v roce 1440 dostali Ondřej a Jan 
z Tvorkova od těšínských knížat Vla-
dislava a Přemka II. vedle jiných vsí 
také Muglinov, který se stal součástí 
polskoostravského panství. V jeho dr-
žení vystřídali Tvorkovské ještě v prů-
běhu 15. století Jan Čapek ze Sán, Jan 
Talafús z Ostrova, Jan Tršický z Dolo-
plaz a Václav Hřivnáč z Heraltic. Od 
roku 1508 patřil Muglinov Sedlnickým 
z Choltic, a to až do 20. let 17. století, 
kdy jej před rokem 1630 koupil Mi-
kuláš Vlček z Dobré Zemice, majitel 
velkokunčického panství u Těšína. 
Natrvalo pak Muglinov k polskoost-
ravskému panství připojil Jindřich Vi-
lém hrabě Wilczek v roce 1714.

Po roce 1848 byl Muglinov  spolu 
s Heřmanicemi a Hrušovem spojen 
v jednu katastrální obec. Společným 
starostou byl Josef Dostál, rolník 
z Heřmanic. Hrušov byl zastoupen 
radním Františkem Návratem, Mugli-
nov Josefem Jurečkem. 

Od října 1858 do 1864 byl starostou 
František Žebrák, rolník z Heřmanic, 
po něm majitel továrny na sodu v Hru-
šově Franz von Miller. Jeho náměstky 
byli František Žebrák z Heřmanic, An-
tonín Stacha z Muglinova a František 
Hurník a Konrád Salinger z Hrušova. 
10. března 1866 se Hrušov od obou obcí 
odloučil a osamostatnil se. V Heřma-
nicích a Hrušově proběhly nové vol-
by, starostou byl zvolen Josef Žebrák 
z Heřmanic, radními se stali František 
Krkoška z Heřmanic a Antonín Stacha 
z Muglinova. Po nových volbách v roce 
1869 zůstal starostou František Žebrák 
z Heřmanic, prvním radním se stal An-
tonín Stacha z Muglinova. Poté až do 
roku 1879 byl starostou Josef Žebrák 
z Heřmanic. Toho roku převzal staros-
tenskou funkci správce heřmanického 
dvora Robert Roháček.

V roce 1889 si podali muglinovští 
na úřady žádost o odloučení Muglino-
va od Heřmanic.

Na základě cís. rozhodnutí ze dne 
13. 2. 1890 se Muglinov osamostatnil 
jako politická obec.

1. července 1890 proběhly první vol-
by do obecního výboru, který byl os-
mičlenný a tvořilo jej obecní předsta-
venstvo, tj. starosta a dva obecní radní, 
a pět členů výboru. Starostou byl zvo-
len místní kovář z domu č.p. 17, pan 
Emanuel Žebrák.

Jak přišel Muglinov ke 
svému názvu?

O Muglinovu existuje celá řada 
zmínek, které přibližují historii obce 
z nejrůznějších pohledů. V Dějinách 
Ostravy z roku 1967 a 1993 jsou údaje 
o dějinách Muglinova nejpřehlednější. 
Nicméně nejzávažnějším příspěvkem 
k poznání dějin Muglinova se už po 
více než půlstoletí jeví publikace troji-
ce autorů – Ervína Tenglera, Ladislava 
Navrátíka a Viléma Fedroviče, která 
byla vydána v roce 1940 k 50. výro-
čí osamostatnění obce pod názvem: 
MUGLINOV 1890 – 1940.

Každá z uvedených publikací, 
včetně dalších v literatuře uvedených 
materiálů, se pokouší o vlastní výklad 
názvu obce „Muglinov”.

V Dějinách Ostravy z roku 1993 se 
o Muglinovu píše: „... o Muglinovu se 
poprvé dovídáme ze soupisu desátků 
vratislavského biskupství asi z roku 
1305 (Muglin). Ten pravděpodobně 
v té době vznikal, poněvadž se u něj 
v tomto pramenu neuvádí jeho územ-
ní rozloha, jako u jiných starších osad. 
Další písemnou zprávu o Muglinově 
máme v listině těšínského knížete Ka-
zimíra z roku 1332, kterou obnovuje 
výsady pro hrušovskou rychtu. Uvádí 
se v ní Heřman z Muglinova (HER-
MANUS de MUGLIC), který odprodal 
břeh s chrástovím hrušovskému fojtu 
Staškovi…“

Také Libuše Cimalová ve svém člán-
ku Muglinov – Kroky do minulosti ob-
dobným způsobem nakládá s nejstar-
šími známými písemnými zmínkami 
o Muglinovu, když uvádí: „Muglinov 
patří mezi ty obce, o nichž se dochovala 
první písemná zpráva v soupisu desát-
ků vratislavského biskupství z let 1292–
1316. V tomto důležitém dokumentu je 
jmenováno celkem 74 vesnic těšínského 
knížectví. Z obcí připojených k Ostravě 
jsou to vedle Muglinova ještě Barto-
vice, Kunčice, Hrušov a Heřmanice. 
Muglinov je zde uveden jako Muglin.“ 
V uvedeném článku také interpretuje 
jednu z variant výkladu vzniku názvu 
obce takto: 

„Podle mínění jazykovědců vznikl 
název obce odvozením ze staroslo-
vanského názvu pro vrch, pahorek 
– Mogyla. Snad umístění vesnice na 
severním svahu kopce Hladnova ved-

lo k názvu – Mogylno, který byl pře-
tvořen na podobu Muglin. Uvažuje se 
také o možnosti vzniku názvu obce 
podle jejího zakladatele, kterého ne-
známe. V takovém případě by se dalo 
očekávat, že název vsi bude ve zmíně-
né listině uveden obdobně jako u tak-
to založených vsí, tedy jako Kunčice 
– Cuncindorf, nebo Heřmanice – Her-
manni villa. Pro tuto možnost hovoří 
snad druhá listina, ve které je doložena 
existence Muglinova.“

V listině těšínského knížete Kazimí-
ra z roku 1332, kterou obnovil výsady 
hrušovskému fojtu Staškovi, se uvádí 
mimo jiné právo vést Muglinovem 
(„villa Muglin”) strouhu k hrušovské-
mu mlýnu. Mezi majetkem rychty 
je jmenován kus břehu, který kníže 
koupil od Heřmana de Muglic. Růz-
nost v jedné listině uváděných názvů 
Muglin a Muglic ovšem zpochybňuje 
souvislost mezi názvem vesnice a kní-
žecího mana Heřmana.

V publikaci trojice autorů – Teng-
lera, Fedroviče, Navrátíka „Muglinov 
1890–1940“ jsou v kapitole „Zrození 
Muglinova a jeho křestní list” znovu 
uvedeny dosud známé údaje o nejstar-
ších zmínkách o existenci Muglinova. 
Skutečnost,že jsou zde zveřejněna další 
fakta, která zpestřují strohost předchá-
zejících konstatování, a zároveň přiná-
šejí zmínku o další variantě výkladu 
názvu obce, si vynutila citaci z této 
knihy:

„… V listině vydané roku 1305 ar-
ciknězem Těšínským čteme 72 nových 
jmen osad. Mezi nimi na 61. místě mezi 
jmény Wrothimow a Grussow čteme 
jméno Muglin. To je první zpráva o dneš-
ním Muglinovu u Ostravy. Byl zde tedy 
již na počátku 14. století, pěkně schova-
ný na severním svahu vrchu Hladnova, 
blízko potoka, zvaného dnes V Důlkách, 
dále od dravé Ostravice. Lesy se zde 
mýtily, pařezy z hlíny vykopávaly a na 
jejich místech se připravovala role pro 
obživu nových osadníků…“

O našem Muglinovu čteme brzy po-
druhé. Těšínský kníže Kazimír v latin-
ské listině dané v Těšíně 28. ledna 1332 
obnovil hrušovskému fojtovi Staškovi 
synu Sandošovu – list jemu někdy od 
(jeho) předků vydaný nedbalosti sešlý, 
v níž kromě jiného je psáno: „Kro-
mě toho má mlýn svobodný při řece 
Ostravě na kolik kola k tomu mlýnu 
strouhu vésti smí mezi vsí Muglínem, 
kde se mu líbiti bude… Více ještě bude 
mu náležeti břeh s chrastinou, který 
byl od Heřmana – de Muglic – koupil. 
Hrušov má své jméno po svém zakla-
dateli Hrušovi (Gruša), Heřmanice 

podle polskoostravského kastelána 
Heřmana Spehera, který zde byl ještě 
v roce 1307, Radvanice podle Radva-
na, Kunčice podle Kunce. Jak se asi 
dostalo Muglinovu jeho pěkného sta-
roslovanského názvu? O tom jsou jen 
dohady. Uvedeme je. Nelze příliš věři-
ti, že by osadu kolonizoval jmenovaný 
již Heřman de Muglic, tj. Müglitz, čili 
Mohelnice u Olomouce. Slova Muglin 
a Muglic si značně odporují. Dochází-
me k výkladu pravděpodobnějšímu. 
Osada dostala jméno podle zakladate-
le. Byl jím nějaký Mukl, protože Mukli-
ny se vyskytují i jinde, a jelikož zde stál 
Muklův Dvorec, a snad i hrad, dostala 
osada jméno Muklín, později pro lepší 
výslovnost Muglin.“ (Muklova ulice je 
zde dodnes – pozn. aut.).

Nejpravděpodobnější je výklad 
mnohých historiků, že nové osadě 
dala jméno výborná hlína, sypající se při 
kácení lesů a že se jednotně říkalo obci 
založené u hlín, tehdy u glín, nejdříve 
Uglín, pak Muglín…

K poslední uvedené variantě výkla-
du jména obce Muglinova se přiklonil 
také kolektiv autorů nejnovějších Dě-
jin Ostravy, které byly vydány v roce 
1993, v nichž je uvedeno:

 „… jméno Muglinov vzniklo do-
datečným připojením přípony – ov 
k původnímu jménu Muglin (poprvé 
se jméno Muglinov užilo v roce 1533), 
které je německou adaptací nějakého 
staršího domácího jména Mogylno. 
(Základem je pravoslavné jméno mo-
gyla ve smyslu pahorek). Spolu s Hru-
šovem patří jméno Muglinov k nejstar-
ší vrstvě ostravských místních jmen.“

Variantu výkladu názvu obce Mug-
linov obsaženou v Dějinách Ostravy 
z roku 1993 akceptuje a dále rozvádí 
Rudolf Šrámek ve své práci: Vznik jmé-
na Ostravy a připojených obcí (Sborník 
Ostrava č. 6/1973), když v souvislosti 
s Muglinovem píše:

„Místní jméno Muglinov vzniklo 
dodatečným připojením domácího 
sufixu – ov k základu Muglin, který je
německou adaptací nějakého staršího 
domácího jména Mogylno, Mogyl apod. 
Jihovýchodně od Ostravy je malá kolo-
nizační oblast německá, k níž patří mj. 
Petřvald, Rychvald, Šenov, Šumbark 
a která zasáhla i starší slovanskou osa-
du Mogylno. Základem je praslovanské 
slovo mogyla, které znamenalo nejen 
Grabhügel, ale též Erdhügel, paho-
rek.“ Tento význam se dobře hodí pro 

naše jméno – okolí vsi je dosud mírně 
pahorkaté. Spolu se jménem Hrušov 
patří Muglinov k nejstarší vrstvě ost-
ravských místních jmen.

Podle materiálu Česlava Pietoně

Heřmanice, Kunčice a Muglinov slaví 700. výročí od první písemné zmínky

Z historie jubilujících obcí

Muglinov
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K.ú. Antošovice, Koblov
Odbor spolupracuje s VŠB 

Ostrava, stavební fakultou 
a MMO ÚHA při zadávání di-
plomových prací studentům 
a touto formou požaduje vy-
pracování studií na využití vod-
ních ploch a jejich okolí u Kob-
lovských a Antošovických jezer 
pro rekreaci.

Na MMO je trvale sledována 
příprava výstavby plošné kana-
lizační sítě v obou kat. územích.

K. ú. Hrušov
V rámci výkonu st. staveb. do-

hledu, v součinnosti se stavební 
policií MMO, iniciuje odbor 
dohled nad údržbou a odstra-
ňováním zchátralých objektů 
v areálu bývalé Hrušovské che-
mické společnosti, nad zchátra-
lými objekty na ul. Pláničkově, 
Ke Kamenině, Na Liščině (obyt-
né domy a samoobsluha).

Ve spolupráci s MMO ÚHA 
je trvale v územní plánovací 
dokumentaci prosazována prů-
myslová zóna. Ve východní části 
severního Hrušova se vykupují 
nemovitosti a území bude při-
praveno pro výstavbu po skon-
čení výstavby dálnice D 47.

K. ú. Slezská Ostrava, 
Muglinov

Odbor výstavby, ŽP a VH 
povoluje: výstavbu 10 rezidenč-
ních řad. domů na ul. Keltič-
kově, stavební úpravy Slezsko-
ostravského hradu, „Terminál 
Hranečník“ – dopravní, pře-
stupní uzel, inženýrské sítě pro 
70 řadových rodinných domů 
v bývalém „hruškovém sadu“ 
na ulici Podolí.

V rámci státního stavebního 
dohledu vyzývá trvale vlastníky 
nemovitostí k provádění opatření 
dle stavebního zákona, např. u ob-

jektů: bývalá Hornická fakulta, ul. 
Michálkovická, bývalá vodárenská 
věž “Vyhlídka-Panorama“, ul. Ne-
jedlého, rozestavěná stavba bývalé 
rozvodny v areálu dolu P. Bezruč, 
areály řadových garáží, rozestavě-
né stavby na ul. Na Burni.

Na MMO probíhá příprava 
stavby „Kanalizačního sběrače 
B“. Trasa povede podél řeky 
Ostravice, od sídliště Kamenec 
až do Radvanic.

K. ú. Heřmanice
V tomto katastrálním území 

se především rozvíjí výstavba 
rodinného bydlení. Záměry na 
výstavbu RD jsou v lokalitách 
ulic: Parcelní–Koněvova, Kubí-
nova, Gvuzďochova–Lachova, 
Koněvova–V Korunce.

Na MMO je trvale urgována 
příprava výstavby kanalizační sítě 
v celém kat. území Heřmanic.

K. ú. Kunčice, Kunčičky
Dále probíhají jednání s MMO 

ohledně vypsání památky, zám-
ku na ul. Frýdecké, ze seznamu  
památek. Výpis je nutný k naří-
zení odstranění zbytků objektu.
Trvale jsou vyzýváni noví vlast-
níci zámečku k povinnému za-
bezpečování nemovitosti.

Rozvíjí se  průmyslová zóna 
v bývalém areálu panelárny 
u ul. Střádalů, řeší se i nové do-
pravní napojení tohoto areálu.

Na odboru ochrany vod a pů-
dy MMO je vedeno vodoprávní 
řízení k problematice správcov-
ství a následného provozování 
Slezskomlýnského náhonu

Na MMO je požadováno za-
řazení přípravy plošného od-
kanalizování celých kat. úze-
mí, s odvodem splaškových 
vod na ÚČOV.

Jaroslava Novotná,
vedoucí odboru výstavby , ŽP a VH

Informace o významných akcích 
odboru výstavby, ŽP a VH Stalo se již tradicí, že se každý 

rok 2. července účastním jako 
válečný veterán, člen republi-
kového výboru Československé 
obce legionářské v Praze, s pa-
nem starostou Miroslavem Voj-
kovským kladení kytice květů 
k pamětní desce se jmény býva-
lých legionářů z Kunčic, npor. 
Viléma Otáhala, npor. Aloise 
Regenta a střelce Josefa Ada-
muse, umístěné na bývalé škole 
u Jeseninovy ulice v Kunčicích. 
Jmenovaní hrdinové položili 
své životy v bitvě u Zborova, 
probíhající od 19. června do 
2. července 1917. Byla součástí 
Kerenského ofenzívy proti cen-
trálním mocnostem. Českoslo-
venská brigáda v tomto boji za-
jala více než 3000 nepřátelských 
vojáků, téměř tolik, kolik měla 
sama mužů. Získala také velké 
množství pušek, nábojů, kulo-
metů a několik desítek kanónů.

Úspěch se neobešel beze 
ztrát. U Zborova padlo, nebo 
bylo prohlášeno za nezvěstné, 

185 mužů. Zraněno bylo na 800 
našich vojáků. Na bojišti poprvé 
stanuli Češi a Slováci proti čes-
kým plukům rakousko-uher-
ské armády. Celosvětový ohlas 

bojů Čechů a Slováků u Zbo-
rova znamenal podstatný krok 
na cestě k vybudování politic-
ky samostatné československé 
armády i k jejímu mezinárod-
nímu uznání. Bitva u Zborova 
byla jedním z pilířů pro vznik 
samostatné Československé re-
publiky.

Plk. v. v. Otakar Riegel

Nezapomeňme na hrdiny od Zborova

Foto: archiv SON

1. Hřbitovní správa má 
vlastní e-mailovou adresu: 
slezska@iol.cz. 

2. 15. 8. 2005 byla zahájena 
rekonstrukce silnice II/477 ul. 
Bohumínská, Frýdecká, km 
3.831–6.642, úsek od křížení 
s ulicí Na Karolíně po kři-
žovatku s ul. Škrobálkovou. 
Práce budou probíhat ve dvou 
etapách při částečné uzavír-
ce, doprava bude převedena 
do jednoho jízdního pruhu. 
Investorem stavby je Správa 
silnic MSK.

I. etapa bude probíhat od 
15. 8. 2005 do 14. 10. 2005 v úse-
ku ve směru na Vratimov,

II. etapa bude probíhat od 
14. 10. 2005 do 12. 12. 2005 
v úseku ve směru na Slezskou 
Ostravu.

3. Ve III. čtvrtletí budou pro-
váděny opravy výtluků vět-
šího rozsahu na následujících 
ulicích:
U Jezu, Vývozní, Technická, Boři-
vojova, Rajnochova, Zdobná, Os-
travického, Sýkorova, Rozvojová, 
Drozdí, Skladní. 

Příjezdy k rodinným dom-
kům a zahradám kolem An-
tošovických rybníků budou 
vysypány recyklátem se za-
válcováním. Taktéž na ulici 
Muklově.

Jsou prováděny opravy ha-
várií opěrných zdí na ul. Ja-
klovecká, Bukovanského, Ob-
čanská.

4. V Antošovicích bude re-
konstruována část komunikace 
z ul. Lopuchové. V současnos-
ti probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5. 24. 8. 2005 byla zahájena 
rekonstrukce místní komuni-
kace ul. Šenovská, úsek od ul. 
Počáteční po vlečkový přejezd. 
Práce budou probíhat při úplné 
uzávěře. Objízdná trasa je sta-
novena po ul. Těšínské a Bohu-
mínské na ul. Na Karolíně. Uzá-
věra bude trvat do 5. 10. 2005.

6. Ve III. čtvrtletí se budou  
opravovat ulice Nogova a Blo-
kova v Kunčicích. Náklady ve 
výši 1 000 000 Kč budou hraze-
ny z rozpočtu Městského ob-
vodu Slezská Ostrava. Formou 
dodávky materiálu se na re-
konstrukci bude spolupodílet 
Mi�al Steel Ostrava a.s.

7. Městský obvod Slezská 
Ostrava obdržel účelovou do-
taci na dokončení oprav Pa-
mátníku osvobození Ostravy – 
tanku č. 051, který je evidován 
jako kulturní památka. Práce 
probíhají.

8. V polovině  července byly 
zcizeny 3 bronzové desky z pa-
mátníku padlým v letech 1939–
1945, který se nachází u Jeseni-
novy ulice v Kunčicích. Škoda 
činí cca 390 tis. Kč. Případ šetří 
Policie ČR.

9. Městskému obvodu Slez-
ská Ostrava byla přidělena 
dotace ve výši 5 milionů ko-
run ze státního rozpočtu na 
stavební úpravy na Ústředním 
hřbitově ve Slezské Ostravě. 
Budou zhotoveny nové chod-
níky a provedeno odvodnění 
ve staré části hřbitova. Reali-
zace těchto úprav je plánová-
na do konce října 2005.

Ing. Ilona Borošová,
vedoucí odboru dopravy a KS

Odbor dopravy a KS oznamuje

Touto cestou bych chtěl po-
děkovat za nadstandardně 
rychlé vyřešení problému ucpa-
né hlavní odtokové kanalizace 
v Antošovicích.

V souvislosti s výstavbou dál-
ničního úseku, kdy komunikaci 
Antošovická znečisťuje denně 
velké množství projíždějících 
nákladních aut, došlo pravidel-
ným využíváním čisticích vozů 
zřejmě k zanesení kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že můj dům 
je napojen na začátek kanali-
zace, docházelo při každém 
prudším nebo delším dešti ke 
zpětnému naplnění kanálů na 
odtok vody z okapů rodinného 
domku a následnému průsaku 
natlačené vody z kanalizace do 
všech místností sklepa. Po zjiště-
ní příčiny jsem hovořil o uvede-

ných potížích s panem Valtrem 
Čurajem, místním kronikářem, 
který mi shodou okolností na-
bídl u příležitosti vlastního jed-
nání celou problematiku na 
ÚMOb Slezská Ostrava prodis-
kutovat. K mému velkému pře-
kvapení byla celá záležitost díky 
paní ing. Borošové, ved. odboru 
DaKS, v součinnosti se Správou 
silnic již druhý den, tj. 14. 7., 
vyřešena pročistěním odpadní 
kanalizace na celém úseku An-
tošovic. Jako člen Sboru dobro-
volných hasičů v Antošovicích 
jsem si plně vědom velmi dob-
rých vztahů a ochoty pomoci ze 
strany ÚMOb Slezská Ostrava 
při řešení jakýchkoliv problémů. 
Ještě jednou děkuji.

Ing. Alois Herián,
Antošovice 

Poděkování
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Rozšíření počtu úředních dnů na matrice 
a ohlašovně ÚMOb Slezská Ostrava 
Za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných občanům MOb Slez-
ská Ostrava a s ohledem na nárůst agendy matriky a ohlašovny je 
od 1. 9. 2005 stanoven další úřední den pro veřejnost ve čtvrtek, 
s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.30 hodin.

Bc. Karel Kosmák

Investiční odbor MOb Slezská 
Ostrava připravuje k realizaci 
stavbu „Rekonstrukce místní 
komunikace z ul. Lopuchové, 
k. ú. Antošovice“.

Náklady dle rozpočtu projek-
tové dokumentace činí cca 695 
tis. Kč a budou hrazeny z roz-
počtu městského obvodu.

Stávající komunikace je 
dnes po výstavbě vodovodu 
a plynovodu pouze ve štěrko-
vé podobě. Předmětem díla je 
provedení nové vozovky, jejíž 
navrhovaná šířka bude 3,5 m 
ve stávajícím uličním prostoru 
mezi stávajícími ploty. Rozší-
ření vozovky k plotům v mís-

tě vjezdů do rodinných domů 
umožní zajíždění dopravní 
obsluhy.

Vlastní rekonstrukce je navr-
žena hloubkově s vytvořením 
nové konstrukce v zámkové 
dlažbě s převýšenou beto-
novou obrubou. Odvodnění 
pláně vozovky bude drenáží, 
povrchové odvodnění bude do 
dvou uličních vpustí, které bu-
dou napojeny do kanalizační 
přípojky, vyvedené ze stávající 
kanalizace v ul. Lopuchové.

Předpoklad dokončení prací 
je do 15. 10. 2005.

Karel Klíma,
vedoucí investičního odboru 

Rekonstrukce místní komunikace 
z ul. Lopuchové v Antošovicích

Do prosince 2004 sídlila naše 
Pomocná škola na Jeseninově 
ulici v Kunčicích a koncem to-
hoto roku se přestěhovala do 
uvolněné budovy po Zvláštní 
škole na Těšínské ulici 98.

Tímto stěhováním jsme získali 
prostornější třídy, krásnou tělo-
cvičnu, bezbariérový přístup do 
budovy, kultivované zázemí pro 
speciálně pedagogické centrum, 
ložnice, které vyhovují hygie-
nickým normám o počtu ubyto-
vaných dětí, nově jsme zařídili  
školní kuchyni, v níž se připra-
vuje celodenní strava pro žáky 
školy, umístěné v internátě.

Práce související s vystěhová-
ním ze staré budovy a zabyd-
lení se v nových prostorách na 
Těšínské ulici si vyžádalo velké 
úsilí. Všechny práce jsme pro-
váděli svépomocí. Dokončení 
výzdoby prostor školy se nám 
podařilo zvládnout do konce 
května. Z tohoto důvodu jsme 
na 10. 6. 2005 připravili Ná-
vštěvní den, který byl spojen 
s oslavou Dne dětí.

Děti z naší školy oslavovaly svůj 
svátek hrou a tancem, v odpoled-
ních hodinách naše děti vystoupi-
ly spolu s žáky Základní umělecké 
školy z Ostravy-Zábřehu. Před-
stavily se v projektu „Tančím pro 
tebe“, kdy zdraví jedinci pomáhali 
zdravotně postiženým a vedli je 
k tanečnímu projevu.

Naše spolupráce trvá již třetí rok 
a společná vystoupení proběhla na 
veřejnosti také na festivalu „Motý-
lek“ v Kopřivnici. Na naši oslavu 
přišlo celkem 60 hostů a většina 
byla velmi spokojena, líbila se vý-
zdoba a vybavenost školy.

Líto nám je pouze toho, že 
jsme si nemohli přestěhovat do 
nového zařízení také koně, které-
ho máme stále v bývalém objektu 
v Kunčicích. Předpokládáme, že 
koně prodáme našim nástupcům 
v kunčické budově z Diagnos-
tického ústavu z Bohumína, ale 
o koně se naše děti budou moci 
nadále starat.

Mgr. Jiřina Pandularisová,
ředitelka školy a Speciálního 

pedagogického centra

Novinky v Pomocné škole

Po zastavení provozu na mi-
nibusové lince 96 bude doprav-
ní obslužnost dotčeného území 
nadále dostatečným způsobem 
zajištěna prostřednictvím autobu-
sové linky 49 v součinnosti s tro-
lejbusovými linkami 106 a 109.

Mezi spoji linky 49 směr od 
Michálkovic a spoji linky 106 
směr Koblov jsou na zastávce 
„Důl Heřmanice“ zajištěny ná-
sledné vazby:
• od 5.00 do 8.00 hod. – návaznost 
linky 106 na linku 49 do 4 minut
• od 9.00 do 13.00 hod. – proložení 
linek po 12/18/2/20/8 minutách, tj. 
přestup střídavě do 2 a 12 minut
• od 14.00 do 17.00 hod. – návaznost 
linky 106 na linku 49 do 4 minut
• od 18.00 do 23.00 hod. – proložení 
linek po 13/17/3/20/7 minutách, tj. 
přestup střídavě do 3 a 13 minut.

Mezi spoji linky 49 směrem 
od Michálkovic a spoji linky 109 
směr na Fifejdy jsou na zastávce 
„Důl Heřmanice“ zajištěny ná-
sledné vazby:
• od 7.00 do 8.00 hod. – návaznost 
linky 109 na linku 49 do 2 minut
• od 9.00 do 13.00 hod. – proložení 
linek po 4/16/14/6/20 minutách, tj. 
přestup střídavě do 6 a 16 minut.

V souběžném úseku linek 
49 a 103 mezi zastávkami „Důl 
Heřmanice“–„Sad B. Němcové“ 
je v období mimo zvýšenou pře-
pravní poptávku zajištěno prolo-
žení spojů vždy po 30/15/15 minu-
tách. Odpoledne mimo přepravní 
špičku po 30/13/17 minutách.

Návaznost linky 103 na linku 
49 do 4 minut je zajištěna v ran-
ní špičce od 5.00 do 8.00 hodin.

Ivona Buroňová, ODaKS

Návaznost linek DP Ostrava a.s. v oblasti zastávky 
MHD „Důl Heřmanice“ k datu 28. 8. 2005

20. července byla v zoo ote-
vřena za účasti náměstka pri-
mátora ing. Jaromíra Chalupy, 
místostarosty našeho obvodu 
Josefa Burkoviče a dalších 
hostů čínská zahrada. Jedná se 
o první průchozí expozici os-
travské zoo, rozprostírající se 
ve svahu po pravé straně ná-
vštěvnické trasy, asi sto metrů 
pod vstupní branou. Zahrad-
níci se motivovali vzhledem 
čínských zahrad.

Největší zásluhu na jejím 
zřízení, které stálo necelých 
50 000 Kč, má vedoucí zahrad-
ník v ostravské zoo Tomáš 
Hanzelka. Základními sta-
vebními prvky čínského za-
hradního umění jsou kámen, 
voda a rostliny. Kameny jsou 
symbolem hor, voda dodává 
zahradě energii a symbolizu-
je bohatství, rostliny by měly 
podněcovat smysly a rozvíjet 

fantazii. Toto vše je podrobně 
vysvětleno na informační ta-
buli pro návštěvníky.

Ti se zde mohou potěšit 
pohledem na „zlaté“ rybky 
– čínské závojnatky v umě-
lém potůčku, nebo na kachny 
mandarínské.

ZOO se pyšní čínskou zahradou

V průběhu prázdninových 
měsíců prováděl Městský ob-
vod Sl. Ostrava prostřednic-
tvím investičního odboru sta-
vební úpravy včetně vybavení 
výdejen stravy ve vybraných 
školských zařízeních našeho 
obvodu, a to v souladu s hygie-
nickými předpisy, technickými 
požadavky na výstavbu  a vše-
obecnými normami a předpisy 
požární ochrany.

Pro rok 2005 byly ke staveb-
ním úpravám vybrány výdejny 
jídel  v ZŠ Pěší, MŠ Nástupní, 
MŠ Na Liščině, MŠ Slívova, MŠ 
Zámostní, MŠ Chalupova, MŠ 
Jaklovecká a MŠ Frýdecká. 

V rámci stavebních úprav 
byly v prostorách výdejen 
jídel provedeny výměny 
elektroinstalací, vodovodů 
a kanalizací, doplnění odvět-
rání, případně vzduchotech-
niky, opravy obkladů a dlažeb 
a dodání gastronomického 
vybavení.

Stavební úpravy jsou hra-
zeny z přidělených finančních
prostředků SMO pro Městský 
obvod Slezská Ostrava v celko-
vé výši 4 726 tis.Kč.

Veškeré stavební úpravy mají 
být provedeny do 30. 8. 2005.

Karel Klíma,
vedoucí investičního odboru

Nerez program

SMO – MOb Slezská Ostrava 
prostřednictvím investičního 
odboru provádí zateplení byto-
vých domů na ul. Plechanovově 
2, 4, 6 v k. ú. Hrušov. Tyto tři 
bytové domy tvoří tři dilatační 
celky, jsou podsklepené, se třemi 
nadzemními podlažími a sedlo-
vou střešní konstrukcí.

Celkové náklady činí 1 826 
tis. Kč a jsou hrazeny z rozpoč-
tu městského obvodu.

K zateplení se používá kon-
taktní zateplovací systém slože-
ný z polystyrenových fasádních 
desek a vyztužené armovací 
vrstvy opatřené konečnou po-
vrchovou úpravou.

Dokončení prací na zateplení 
uvedených domů se předpoklá-
dá v srpnu tohoto roku.

Karel Klíma,
vedoucí investičního odboru 

Zateplení bytových domů 
na ul. Plechanovově 2, 4, 6

Foto: Čínskou zahradu si se zájmem 
prohlédl místostarosta Josef Burkovič
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Úbytek dětí v Koblově
Během roku 2004 a prvního polo-

letí 2005 došlo k razantnímu úbytku 
žáků ve škole v budově Ostrava-Kob-
lov, Antošovická 55/107 a pro školní 
rok 2005/2006 bylo počítáno s výukou 
pouze ve čtyřech třídách prvního 
stupně. Došlo však k dalšímu snížení 
počtu žáků (průměr na jednu třídu by 
byl 10 žáků). Z tohoto důvodu Rada 
městského obvodu Slezská Ostrava 
rozhodla o zrušení odloučeného pra-
coviště (Ostrava-Koblov, Antošovická 
55/107) Základní školy Ostrava-Slez-
ská Ostrava, Bohumínská 72/1082, 
příspěvkové organizace.

S novým školním rokem 2005/
2006 budou prostory pronajaty 
soukromé škole IUVENTAS. Po 
dohodě se zřizovatelkou školy 
M. Konkolovou věříme, že opra-
vená budova bude využívána ne-
jen pro potřeby školství, ale také 
pro místní občany.

Dle velkého zájmu občanů je 
předpoklad, že do jednoho roku 
dojde v prostorách bývalé MŠ na 
Antošovické ulici k jejímu znovuo-
tevření.

Mgr. Blanka Gelnarová,
vedoucí OŠaK

Upozornění chovatelům psů
na hromadné očkování psů proti vzteklině

Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 
2005 hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede 
MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následu-
jících termínech:

datum hodina k. ú. místo očkování

6. 9. 2005
Úterý

15.00–15.30 Hrušov hřiště u Lomonosovovy ul.
16.00–17.00 Koblov u has. zbrojnice
17.30–18.30 Antošovice u býv. restaurace U Lacinů

8. 9. 2005
Čtvrtek

16.00–17.00 Heřmanice hřiště u hasičské zbrojnice
17.15–18.00 Muglinov Na Liščině – u objektu Svazu chovatelů 

9. 9. 2005
Pátek

14.00–14.30 Hranečník u tramvajové smyčky
15.00–16.30 Sl. Ostrava Na Jánské – před restaurací SENEKA 

17.00–18.00 Sl. Ostrava Kamenec, prostor pod silničním mostem 
v úrovni sjezdu na Muglinov

13. 9. 2005
Úterý

15.00–16.00 Kunčice u hasičské zbrojnice
16.30–17.30 Kunčičky u Domu chovatelů

UPOZORNĚNÍ:
Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 70 Kč. Poplatek bude 
vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena vakcí-
ny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování. Za vystavení nového očko-
vacího průkazu bude účtováno 5 Kč.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni 
náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární 
ordinaci. Odbor financí a rozpočtu

Hrajete rádi košíkovou?
V září proběhne nábor chlap-

ců ročníků 1994, 1995, 1996 
a 1997 do přípravky košíkové 
basketbalového klubu TJ Gym-
názium Hladnov, a to každé 
úterý a čtvrtek od 15.00 do 
16.30 hod. v tělocvičně Gymná-
zia Hladnov (Hladnovská 35, 
710 00 Slezská Ostrava). Vchod 
do tělocvičny je za budovou 
školy. Více se můžete dozvědět 
na internetové adrese h�p://
hladnov.webz.cz.

Jana Celárková

Nábor do oddílu juda
V průběhu měsíců září a říj-

na bude probíhat v sokolovně 
na Frýdecké ulici v Kunčicích 
nábor nových členů do oddílu 
juda, a to v úterky a čtvrtky od 
16.00 do 17.30 hodin.

Kurz jógy
Trápí Vás bolesti zad, špatně se 

Vám dýchá či sužují Vás napětí 
a stresy? Potom neváhejte a při-
hlašte se do kurzu jógy, který 
začne 13. září v Kulturním domě 
v Muglinově na ulici Na Dru-
hém. Cvičit se bude každé úterý 
od 16.30 do 18.00 hodin.

Bližší informace získáte na 
tel. č. 596 244 897, 723 270 898.

Blíží se čas moštování 
ovoce

ZO Českého zahrádkářského 
svazu nabízí v Domě chovatelů 
na Rajnochově ulici v Kunčič-
kách moštování ovoce. Ceny 
jsou následující: pro členy ČZS 
– 1,50 Kč za 1 kg ovoce, pro ne-
členy 2 Kč za 1 kg ovoce. Nut-
no se předem objednat na tel. 
č. 732 912 159 (pan Holmann).

Nová telefonní čísla 
na Hřbitovní správu na 

Těšínské ulici:
599 410 231, 599 410 232

Volná místa

Firma SE – MI service, a.s.
Matuškova ul. 1929/10, Slezská 

Ostrava 
přĳme obráběče kovů 

a zámečníky.
Zájemci se mohou hlásit na 

tel.č. 596 235 200, 596 235 201, 
596 235 202, 596 235 203,

nebo přímo u pana Šimíčka, 
vedoucího výroby.

ZUŠ E. Runda ve Slezské 
Ostravě otevírá od září 2005

hudebně dramatický odbor
pod vedením členů činohry 
Komorní scény Aréna. Dále 

se rozšiřuje výuka hudebního 
oboru v nových prostorách 
ZŠ v Ostravě – Bartovicích 
a výuka výtvarného oboru 

rovněž v nových prostorách 
na ulici Zámostní 27 ve 

Slezské Ostravě.
Všem zájemcům o herectví 

a ostatní obory rádi zodpovíme 
veškeré dotazy 

na tel. č. 595 245 941–943.

Významná funkce 
pana starosty

Rada Moravskoslezského kra-
je jmenovala podle paragrafu 
167 odstavce 2 zákona č. 561 Sb., 
pana starostu Miroslava Vojkov-
ského dnem 1. září 2005 členem 
školské rady při SOU a SOŠ na 
Vratimovské ulici v Kunčicích.

Od 1. 9. 2005 zahájí svou činnost 
IUVENTAS – Soukromé gymná-
zium a Střední odborná škola s.r.o. 
v Koblově na Antošovické ulici. 
Tato střední škola byla zařazena le-
tos v červnu do rejstříku škol a škol-
ských zařízení Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

Školní budova bývalé základ-
ní školy, ve které bude probíhat 
výuka, je situována v klidné části 
v Koblově v pěkném přírodním 
prostředí v blízkosti zastávek 
MHD. Střední škola je soukromá.
Pro rodiče a žáky se tak naskýtá 
další možnost výběru z nabídky 
středních škol v Moravskoslez-
ském kraji. Střední škola bude 
poskytovat vzdělání v oboru všeo-

becné gymnázium (denní i večerní 
forma) a také v oboru přírodově-
decké lyceum. Pedagogové v čele 
s ředitelkou školy Mgr. Marcelou 
Stryjovou chtějí nabídnout studen-
tům i jejich rodičům kvalitní vý-
uku, individuální přístup a mož-
nost odpoledního vyžití v různých 
zájmových kroužcích, jak v oblasti 
sportu, tak v oblasti umělecké.

V současné době má škola napl-
něnu jednu třídu denního a jednu 
večerního studia. Školné pro den-
ní formu studia činí 1 450 Kč mě-
síčně a studenti dostávají učebnice 
pro výuku zdarma. Více informací 
najdete na www.iuventas.cz.

Marta Konkolová,
zřizovatelka školy

Nová střední škola v našem obvodu

Slezská Ostrava – 
městský obvod bez 
bankomatu

Reaguji na článek, který uve-
dl Moravskoslezský DENÍK 
a v kterém se konstatuje, že 
v městském obvodu Slezská Os-
trava není jediný bankomat ani 
pobočka České spořitelny. To, 
že tato služba našim občanům 
zde chybí, se snažím napravit 
již od prosince minulého roku, 
kdy jsem nastoupil do funkce 
místostarosty. Jako nejvhodnější 
místo pro umístění bankomatu se 
nám jevil areál služeb a obchodu 
na Hladnově, konkrétně prodej-
na DISKONT PLUS. Získali jsme 
souhlas vlastníka tohoto areálu 
a zprostředkovali kontakt mezi 
ředitelem pobočky České spoři-
telny v Ostravě a manažery pro-
dejny DISKONT PLUS v Praze, 
aby bankomat mohl být umístěn 
v této prodejně.

Bohužel před podpisem 
smlouvy mezi těmito partnery 
se změnilo vedení společnosti  
DISKONT PLUS v Praze a nové 
vedení je proti umístění banko-
matu v prodejně.

Jako další místo umístění 
bankomatu vytipovala Česká 
spořitelna prostory bývalé pro-
dejny koberců K+K a nyní se 
čeká, až tyto prostory obsadí 
nový nájemce a umístění ban-
komatu se s ním projedná. Dě-
láme tedy vše proto, aby ban-
komat v této lokalitě byl našim 
občanům k dispozici.

To, že naši předchůdci dopus-
tili, aby ve Slezské Ostravě byla 
zrušena jediná pobočka spo-
řitelny, která sloužila pro naše 
občany dlouhá desetiletí, je ne-
odpustitelnou chybou a bude se 
těžko napravovat. Pokusíme se 
však i v této věci hledat řešení.

Josef Burkovič, místostarosta


