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Slezská Ostrava žije 
fotbalem i uměním

Budoucí působiště fotbalistů Baní-
ku je hlavním tématem debat os-
travských fanoušků sportu. Jasno 
mají v tom, že stadion na Bazalech 
nebude od příštího roku vyhovovat 
normě nazvané Projekt ligové sta-
diony 2012. Fotbalový klub si proto 
hledá nové působiště. Nejdříve se 
zdálo, že se přestěhuje do Svinova, 
kde měl vyrůst zbrusu nový fot-
balový svatostánek. Jenže taková 
investice je v současné době nad 
síly města, takže přichází v úvahu 
druhá možnost – přesunout se na 
Městský stadion do Vítkovic. Ale 
i tam se musí investovat a úpravy 
ve prospěch fotbalistů nelibě nesou 
organizátoři atletické Zlaté tretry. 
Po úpravách přišli o část míst a na 
mítink by chodilo méně lidí. Nyní se 
objevila možnosti, že klub by mohl 
zůstat ve Slezské Ostravě. V místě, 
kde by nikomu nevadil a kam by se 
fandové poměrně jednoduše dostali 
tramvajemi, autobusy nebo vlakem. 
V březnovém vydání Slezsko-
ostravských novin představujeme 
čtyři základní školy z našeho ob-
vodu. Chceme přiblížit život škol, 
jak vypadá výuka i mimoškolní 
činnost. Poděkování patří také ře-
ditelům a učitelům, kteří vytvořili 
dětem skvělé zázemí. 
Slezskoostravští zastupitelé roz-
hodli v únoru, že sloučí dvě mateř-
ské školy v našem obvodu. Jedná 
se jen o organizační krok, obě za-
řízení budou nadále fungovat beze 
změn, takže rodiče se nemusí obá-
vat komplikací.
Pohlazením na duši bude výstava 
textilní výtvarnice Evy Damborské 
v naší Slezskoostravské galerii. Její 
výstavu si určitě nenechte ujít, stej-
ně jako koncert špičkového ruské-
ho houslisty Alexandra Shonerta. 
Jeho renomé slibuje velký zážitek.  
 MUDr. Hana Heráková

editorial

Starosta našel místo vhodné pro stavbu zamýšleného stadionu

Baník patří historicky na Slezskou
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Minu-
lost i současnost fotbalového 
klubu Baník Ostrava jsou 
spojeny se Slezskou Ostravou. 
Podle starosty městského 
obvodu Slezská Ostrava Ing. 
Antonína Maštalíře by to tak 
mělo zůstat i do budoucna. 
Fotbalový klub Baník Ostrava musí 
opustit nevyhovující stadion Bazaly. 
Nový stadion Baníku měl být posta-
ven ve Svinově. Nejsou však na něj 
peníze, navíc obyvatelé Svinova pro-
testují proti jeho výstavbě. Baník se 
tak bude muset spokojit se zázemím 
Městského stadionu ve Vítkovicích. 
„Jsem přesvědčen, že Baník Ostrava 
patří historicky do Slezské Ostravy, 
má tady svou tradici a působil zde od 
svého založení. Vždyť fandové dodnes 
skandují původní název klubu SK 
Slezská Ostrava,“ připomenul starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř. 
Už při prvních problémech stadio-
nu na Bazalech se zvažovaly lokality 
pro nový stadion v obvodu Slezská 
Ostrava.  „Hovořilo se o Hrušovu, 
stávajícím hřišti Rapidu v Muglino-
vě kousek nad restaurací Mexiko 
a až poté padla volba na Svinov, pro-
tože se jednalo o městské pozemky“ 
vzpomínal starosta.  Věří však, že 
po intermezzu ve Vítkovicích se Ba-
ník vrátí zpátky do Slezské Ostravy. 
„Nabídli jsme proto variantu, po-
dle které by budoucí stadion mohl 
vzniknout na odvalu u Frýdecké 
ulice. Jedná se o nezamořené území, 
na kterém byla skladována pouze 

suť. Je to lepší, než stavět stadion 
na zelené louce ve Svinově, kde by 
byla zničena orná půda,“ zdůraznil 
starosta. Plocha u Frýdecké ulice je 
v dosahu autobusů, tramvají i vlaků. 
Leží mezi zastávkami Ostrava-střed 
a Ostrava-Kunčičky a je dostupná 
rovněž pěšky. Navíc v této zóně ni-

kdo nebydlí.  Podle starosty je tře-
ba se domluvit se společností RPG, 
které pozemky patří. První kontakty 
ukazují, že RPG by se tomuto využití 
nebránila. 
A co se stane se stadionem Bazaly? Ve-
dení klubu by pozemky prodalo nejra-
ději pro bytovou výstavbu. Odhad činí 

450 nových bytů. „Jenže musel by se 
měnit územní plán, navíc máme v ob-
vodu 200 volných bytů, takže pochy-
buji, že by o ně byl zájem. Sám bych 
nejraději viděl na Bazalech sportovní 
areál – několik menších hřišť a záze-
mí pro mladé sportovce,“ řekl svůj ná-
zor starosta Slezské Ostravy.  (rs)

MÍSTO PRO STADION. Starosta Ing. Antonín Maštalíř stojí v místě, kde by mohl být postaven fotbalový stadion Baníku. 
 FOTO/  RENÉ STEJSKAL 

Agentura pro začleňování
ve Slezské Ostravě končí
KUNČIČKY/ Agentura pro soci-
ální začleňování v romských 
lokalitách skončí svou činnost 
v obvodu Slezská Ostrava 
koncem června. 

„Důvodem jsou finance, agentura 
měla dostat na své projekty v celé re-
publice z evropských fondů 100 milio-
nů korun a podílet se na realizaci řady 
projektů v rámci městského obvodu 
Slezská Ostrava, které vycházejí ze 
strategického plánu přijatého radou  
v červnu 2010. Jeden z projektů se 
týkal zřízení nízkoprahového centra. 
Hlavním úkolem agentury bylo přede-
vším zajištěním finančních toků, což 
se nestalo. Metodickou činnost jsme 
schopni zajistit svépomoci,“ vysvětlil 
situaci starosta Slezské Ostravy Ing. 

Antonín Maštalíř. Městskému obvodu 
se mezitím podařilo zajistit finanční 
prostředky na provoz nízkopraho-
vého centra a nyní se pokouší získat 
finance na rekonstrukci půdních pro-
stor budovy bývalé radnice v Kunčič-
kách na Holvekově ulici, kde bude so-
ciální služba poskytována. 
Dosavadní činnost agentury vidí sta-
rosta pozitivně, hlavně fungující lo-
kální partnerství, do něhož se zapojily 
všechny dotčené organizace a sdruže-
ní. To potvrdila i místní konzultantka 
agentury v romských lokalitách Mar-
cela Bužgová: „V rámci lokálního part-
nerství jsme podpořili revitalizace 
bytového fondu v Kunčičkách a na Liš-
čině, do kterých se za pomoci vlastní-
ka nemovitostí a dalších neziskových 
organizací zapojili také sami obyvate-
lé sociálně vyloučených lokalit.“  (rs)

Czech POINT již 
občané znají

Kontaktní místo Czech POINT pů-
sobí na Úřadě městského obvodu 
již více než tři roky. Za tuto dobu 
se rozšířila i jeho nabídka. V loň-
ském roce úřad vydal nejvíce vý-
pisů z rejstříku trastů a výpisů 
z katastru nemovitostí. Občané 
mohou získat výpisy z rejstříků 
na dvou místech. Buď přímo ve 
slezskoostravské radnici v ohla-
šovně nebo v recepci budovy úřa-
du na náměstí J. Gagarina. 
Nejvíce výpisů si občané vyžá-
dali v měsíci únoru, pak v květ-
nu a červnu. Podzimu vévodil 
měsíc září. Nejde však o mě-
síční vytíženost, nýbrž o trvalý 
roční růst, který již několik let 
zaznamenává více než dvace-
tiprocentní nárůst. To svědčí 
o zájmu občanů o tuto službu. 
Přiblížení Czech POINT obča-
nům a jejich spokojenost je sna-
hou Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava. 

Ing. Petr Tobolík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Školky se sloučily

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava rozhodli na svém 3. zasedání, 
které se konalo 17. února, o sloučení Mateřské školy Požární v Heřmanicích 
s Mateřskou školou Chrustova. Tato mateřská škola zanikla jako samostat-
ný subjekt 1. března a stala se společně s budovou Na Liščině odloučeným 
pracovištěm mateřské školy Požární. Ředitelkou nástupnické organizace je 
ředitelka MŠ Požární paní Lenka Anežková. „Jedná se o organizační sloučení. 
Mateřské školy i nadále fungují tak, jak tomu bylo doposud. Pro rodiče a děti 
se nic nemění, děti budou mít nadále své učitele,“ uvedla ředitelka Lenka 
Anežková.  (rs)

MATEŘSKÁ ŠKOLA. Děti z Mateřské školy Chrustova si hrají. Pro ně a rodiče se 
nic nemění, školka funguje beze změn dál.  FOTO/  RENÉ STEJSKAL
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městská policie 
Studentka ukázala, jak by se dal zubožený areál využít

Areál Dolu Bezruč by mohl ožít
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jak by se 
dal využít areál Dolu Petr 
Bezruč, ukázala ve své diplo-
mové práci čerstvá inženýrka 
Zuzana Štupalská.

Současný stav areálu Dolu Petr Bez-
ruč je žalostný. V části sice sídlí ně-
kolik firem, zbytek však tvoří zboře-
niště, suť a nevyužité budovy, které 
devastují sběrači kovů. „Protože žiji ve 
Slezské Ostravě a denně kolem tohoto 
desetihektarového areálu jezdím, roz-
hodla jsem se ve své diplomové práci 
navrhnout jeho budoucí využití,“ líčila 
Ing. Zuzana Štupalská. Konzultantem 
její práce se stal předseda komise ži-
votního prostředí Ing. Jiří Šárek, který 
měl původní představu, jak by se areál 
mohl změnit a sloužit občanům. 
„Nejdříve se musí terén upravit, pro-
vést revitalizace, odstranit navážky 
a zajistit nové inženýrské sítě,“ vypo-
čítávala Zuzana Štupalská. připravila 
dvě varianty využití areálu. V obou 
jsou centrem dvě těžní věže a budovy 
prohlášené za památky.  Areál násled-
ně oživí vysokoškolská kolej, admi-
nistrativní budovy, kongresový dům, 
sportoviště a občanská vybavenost 
– obchody, služby a galerie.  V plánu 
jsou i byty, z nichž část jsou startovací 
pro mladé rodiny. 
Změny by mohl provést investor, kte-
rý by skoupil již dříve rozprodané po-
zemky, areál upravil a nechal vystavět 
naplánované budovy.  (res) OŽIVLÝ AREÁL. Zuzana Štupalská ukazuje, jak by se dalo využít okolí Dolu Petr Bezruč.  FOTO/  RENÉ STEJSKAL 

Napadli na zastávce ženu
Strážníci zadrželi mladíka pode-
zřelého z napadení ženy ve Slezské 
Ostravě. Poškozená žena se obrá-
tila na strážníky s tím, že byla při 
vystupování z trolejbusu napadena 
dvojicí mladíků. Ti ji povalili na zem 
a zřejmě ji chtěli ukrást kabelku. Na 
zastávce se naštěstí nacházelo více 
lidí, takže pachatelé skutek nedoko-
nali a dali se na útěk, aniž by coko-
liv ukradli. Žena strážníkům popsala 
oba agresory a ukázala směr, kterým 
prchali. Strážníci se pustili tímto 
směrem a natrefili na nezletilého 
mladíka, který odpovídal popisu. 
Proto jej zadrželi a předali přivola-
ným republikovým policistům. 

V Kunčičkách kradli kabely 
Tři muži se poslední lednový den  
v Kunčicích doslova hrabali v zemi 
a snažili se z ní vytáhnout elektrické 
kabely. Klečeli u nadjezdu nad že-
lezniční tratí a do práce zapojili i he-
ver, který zapřeli o sloup veřejného 
osvětlení. Přicházejících strážníků 
si všimli až v poslední chvíli. Nářadí 
ponechali svému osudu a snažili se 
spasit útěkem. Každý přitom běžel ji-
ným směrem. Strážníci však nasadili 
služebního psa a vystopovali 39letého 
zloděje. Toho nyní čekají oplétačky se 
zákonem. 

Byl namol, přesto řídil
Na tísňovou linku zavolal 18. února 
v poledne občan, že Slezskou Ost-
ravou projíždí v autě značně opilý 
řidič. Hlídka strážníků podle popisu 
našla vůz a podezření na opilost ři-
diče se potvrdilo. Při dechové zkouš-
ce naměřil přístroj tři promile. Muž 
se nebyl schopen udržet na nohou, 
za volant však sedl. Jeho jízda oka-
mžitě skončila, musela být přivolá-
na Policie České republiky, která si 
opilce převzala.  

Opilec napadl svou matku
Strážníci museli vyjet 12. února do 
bytu v Muglinově. 23letý opilý muž 
fyzicky napadl svou 42letou matku. 
Ještě před příjezdem hlídky odešel 
z bytu. Strážníci jej uviděli, jak stojí 
na ulice před svým autem a vráží do 
něj hlavou.  S muži zákona nechtěl 
mluvit a ti museli použít donucova-
cí prostředky, aby se přestal mlátit 
do hlavy. Přivolaný lékař rozhodl, 
aby jej převezli na záchytku.  Vy-
slechnut mohl být až následující 
den.  (red)

Hasiči zkontrolují domy
Domácnosti jsou v dnešní době doslo-
va přeplněny vybavením z materiálů, 
které se snadno vznítí a rychle hoří, 
např. čalouněný nábytek, matrace, 
bytové textilie. Při případném požá-
ru v bytovém domě vznikají toxické 
zplodiny, které ohrožují lidi. A mohou 
postihnout nejen ty, kteří svým chová-
ním požár způsobí, ale dokonce i těch 
zodpovědných, kteří sdílí společné 
prostory s méně zodpovědným ná-
jemníkem nebo vlastníkem bytu. 
Počet požárů se i přes preventivní 
akce hasičů nedaří snížit. Vysoký po-
čet požárů domácností souvisí i s tím, 
že se lidé cítí doma bezpečně a podce-
ňují drobné nehody, které mohou vést 
ke vzniku požáru. I nevhodně odlo-
žená cigareta či svíčka ponechaná na 
okamžik bez dozoru dokáže proměnit 
byt v hořící past naplněnou toxickými 

zplodinami. Domy navíc nejsou často 
vybaveny hasicími přístroji, hydranty 
bývají poškozené nebo uzamčené. Vel-
kým problémem jsou neprůchodné 
únikové cesty z objektu, které nejen 
že neumožňují obyvatelům bytových 
domů včas opustit nebezpečný pro-
stor, ale také brání hasičům v rychlém 
a účinném zásahu.
Z výše uvedených důvodů se přísluš-
níci oddělení kontrolní činnosti Hasič-
ského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje rozhodli zaměřit svou 
pozornost v roce 2011 také na bytová 
družstva a společenství vlastníků, kde 
budou provádět kontroly dodržování 
předpisů o požární ochraně. Hasiči se 
tentokrát nezaměří pouze na domy ve 
vlastnictví velkých bytových družstev 
či společenství vlastníků, ale také na ta 
menší jednovchodová družstva.  (red) 

Historie zahrádkářů 
v Muglinově
Hospodaření zahrádkářů z Muglino-
va ovlivnilo v loňském roce špatné 
počasí. Od dob zřízení spolkové mo-
štárny nebylo ovoce nikdy tak málo. 
Loni se vymoštovalo pouhých osmde-
sát kilogramů jablek. To v roce 1964, 
v prvním roce otevření moštárny, bylo 
zpracováno 1815 kilogramů. Podívej-
me se ale do historie muglinovských 
zahrádkářů. 
Zápis o ustavující schůzi Spolku přátel 
zahrady, kde se sešlo 29 občanů, po-
chází z 15. března 1936. V následují-
cích letech činnost spolku ustala.  Až 
28. listopadu 1957 se sešel přípravný 
výbor pro založení základní organiza-
ce zahrádkářů v počtu 22 občanů. ZO 
byla uznána 28. února 1958 jako člen-
ská organizace Ústředního svazu čs. 
zahrádkářů a ovocnářů v Praze. 
Díky hromadnému vyřizování sporů 
místních majitelů zahrad s chemickou 
továrnou v Hrušově počet členů ZO 
vystoupal až ke dvěma stům. Úniky 
chemických látek totiž ničily porosty 
ovocných a okrasných dřevin i zeleniny. 
Časem se podařilo donutit chemičku 
uhradit škody. Z té doby jeden zají-
mavý postřeh: tehdy ovoce netrpělo 
strupovitostí. Po zrušení továrny a tím 

i vyčištění ovzduší se musí proti stru-
povitosti používat postřiky. Organizace 
sídlila a vzkvétala, leč členové stárnuli 
a jejich počet začal klesat. Na konci tisí-
ciletí měla ještě 182 členů, v roce 2010 
už pouhých 65. Z osobností, které jsou 
spojeny se vznikem a činností zahrád-
kaření v obci je třeba s vděkem vzpo-
menout na rok 1936 a pány J. Dlouhé-
ho, V. Vydru, V. Kolarczyka, B. Chvostka 
nebo L. Ličku. Později na B. Henycha, F. 
Pilarského, K. Maschkeho, K. Hanáka, V. 
Kratěnu, A. Lisku, M. Ličku, J. Slaného, 
V. Tesaříka, Lísku, E. Subíka, Weintucha, 
L. Lettovského, M. Guňku, V. Šeptáka, 
z žen například na paní Weintuchovou, 
H. Majerovou, O. Gvuzďovou, Hoffma-
novou, V. Kolibáčovou, J. Kocurkovou 
nebo L. Jatty.
V letošním roce zveme spoluobčany 
na tradiční Zahrádkářský ples, koncem 
května se můžete zúčastnit autobuso-
vého zájezdu za zajímavostmi Prostějo-
va a okolí. Dále uspořádáme jarní a pod-
zimní besedy o zahradničení. Přejeme 
všem sousedům a spoluobčanům hod-
ně potěšení z výpěstků na zahradách, 
stejně jako příjemný pobyt na nich. 

za výbor ČSZ Muglinov
Jaromír Janšta

Datové schránky 
šetří peníze
O elektronizaci veřejné správy 
a zprovoznění datových schránek 
se napsalo již mnoho. V počátcích 
to byly námitky ke složitosti celého 
systému zasílání dokumentů dato-
vými zprávami. Dnes se však po-
dívejme na datové schránky i jako 
hospodáři. Co nám přinesly? Jed-
noznačně úsporu peněz, větší slo-
žitost, avšak dále také přehlednost. 
Naši úředníci složitost časem zvládli 
a zde jsou výsledky za rok 2010. Na 
podatelnu bylo doručeno celkem 
28 546 podání. Z toho bylo 8 547 do-
pisů, 7 986  datových zpráv, 10 396 
osobních podání, týkalo se převážně 
faktur, 788 e-mailů, 239 faxů, 290 
interních sdělení. Z těchto počtů vy-
plývá, že 66 % bylo podáno v písem-
né podobě a 34 % bylo elektronicky. 
Odesláno bylo celkem 31 514  dopi-
sů a zpráv. Písemně 67 %, elektronic-
ky 33 %. Celkem nás odeslaná pošta 
přišla na 1 060 755 Kč. Závěrem lze 
konstatovat, že celá třetina došlých 
i odeslaných podání je již v elektro-
nické podobě. V důsledku toho, že 
cena odeslané datové zprávy je 38 % 
ceny písemného dokumentu, uspořil 
v roce 2010 ÚMOb Slezská Ostrava 
cca 309 tis. Kč, což opravdu nejsou 
malé peníze.

Ing. Petr Tobolík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Nová služba OZO – svoz odpadu 
ze zeleně přímo od domu
OZO Ostrava před začátkem vegetač-
ního období nabízí občanům novou 
placenou službu - svoz odpadu ze ze-
leně přímo od domu objednatele. 
Tuto novou službu vyzkoušeli už vlo-
ni v rámci pilotního projektu někteří 
občané Slezské Ostravy a Třebovic. Na 
základě loňského průzkumu zájmu 
o tuto službu se nyní OZO rozhodlo 
nabídnout ji všem zájemcům v celé 
Ostravě. Doposud měli občané města 
možnost odložit zeleň ze zahrádek 
(trávu, listí a spadané ovoce) v rámci 
obecního systému ve sběrných dvo-
rech OZO. Tato možnost zbavit se ze-
leně bezplatně (v rámci běžného po-
platku za odpad) zde zůstává i nadále. 
Pro majitele zahrádek, kteří si chtějí 
ušetřit cestování s pytli plnými trávy 
či listí do sběrných dvorů, je zde nyní 
navíc tato nová nadstandardní služba. 
V čem spočívá?
Od dubna do listopadu bude na základě 
uzavřené smlouvy k domu objednatele 
přistavena speciální hnědá popelnice 

určená na bioodpad. Je odvětraná a má 
dvojité dno, to aby v ní zelený odpad 
nezahníval. Jednou za 14 dní bude ob-
sah této popelnice vyvezen. OZO nabízí 
dvě velikosti sběrných nádob - o objemu 
120 l (60 Kč měsíčně) a 240 l (80 Kč mě-
síčně).  Biologicky rozložitelný odpad 
z těchto nádob bude OZO svážet stej-
ně jako ostatní zeleň z města na kom-
postárnu ve svém areálu v Ostravě-Hru-
šově. Zelený odpad bude využit k výrobě 
kompostu a zeminových substrátů.
Zájemci o tuto novou službu mohou 
už v průběhu měsíce března smlou-
vu uzavřít v zákaznickém centru OZO 
Ostrava v Ostravě-Přívoze, Slovenská 
1/1083 v pracovní dny od 7 do 15 ho-
din (v pondělí do 17 hodin). Kontakt:  
596 101 143.
Společným cílem města a svozové spo-
lečnosti OZO je, aby co nejvíce odpa-
du ze zeleně bylo smysluplně využito 
a nekončilo na nevzhledných a zapá-
chajících hromadách někde v příko-
pech u cest a na okrajích lesů.  (red)

Změny na stavebním úřadu
V rámci zkvalitňování a zefektivňování poskytovaných služeb občanům městské-
ho obvodu Slezská Ostrava a vlastníkům zdejších pozemků vedoucí odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu (stavebního úřadu) s účinností od 21. 2. 2011 
provedl změny spravovaných území jednotlivými pracovníky následně: 

úředník dosud: nově:

D. Podhorná k.ú. Heřmanice k.ú. Hrušov, část Sl. Ostravy (Salmovec)

speciální stavební úřad speciální stavební úřad,  projednávání přestup-
ků a správních deliktů dle stavebního zákona

A. Holaňová k.ú. Kunčice, územní plán, část Sl. Ostravy (Sal-
movec)

k.ú. Koblov, Antošovice, územní plán, část Sl. 
Ostravy (Zvěřina)

M. Žabenská k.ú. Koblov, Antošovice k.ú. Heřmanice

O. Sakmar k.ú. Hrušov, Kunčičky, projednávání přestupků 
a správních deliktů dle stavebního zákona. 

k.ú. Kunčičky, Kunčice  

Jako doposud zůstávají:

T. Kulhánková k.ú. Muglinov   - změna proběhla v měsíci listopadu 2010

Ing. K. Záhorová část k.ú. Slezská Ostrava ( Bazaly,vč. stadionu, oblast ohraničena ul.  Sapíkova, ul.Bohumínskou - Mi-
chálkovickou - Těšínskou - Na Najmanské vč. Ústředního hřbitova), sídliště Kamenec, areál Slezsko-
ostravského hradu, Hranečník, Zárubek, oblast ul. Hradní, Centrální odval Zárubek.

Č. Bednářová část k.ú. Slezská Ostrava: levá strana od ul. Michálkovické, zástavba  Hladnov, areál ZOO, Salma, podél 
ul. Pikartské, Fišerova.
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Kulturní dům opět žije
MUGLINOV/  Kulturní dům 
v Muglinově prošel rekon-
strukcí vnitřních prostor a je 
opět v provozu. 
Půl roku probíhala rekonstrukce pro-
stor Kulturního domu Muglinov v ulici 
Na Druhém 4. „Muglinovský kulturní 
dům má opravenou střechu a prošel 
rekonstrukcí interiéru, konkrétně ku-
chyně a kluboven. Na letošní rok je 
ještě naplánována výměna oken, dve-
ří a umístění nového pódia“ řekla ve-
doucí odboru školství a kultury Mgr. 
Petra Nitková. Úpravy interiéru ocení 
pořadatelé akcí, kteří si kulturní dům 
pronajímají. Součástí pronájmu je to-
tiž využití kuchyně, takže v ní mohou 
připravit i teplá jídla.  
V muglinovském kulturním domě se 
po přestávce zaviněné rekonstrukcí 
opět sešli zastupitelé na svém 3. za-
sedání. Prakticky každý den probí-
há v kulturním domě akce. „Občané 
mohou navštívit energetické fitness 
cvičení zumba, jógu nebo se pobavit 
na plesech a zábavách,“ dodala Mgr. 
Petra Nitková. Do kulturního domu se 
vrátí tradiční akce školek jako vánoční 
a velikonoční dílny či maškarní plesy. 
Prostory si také mohou pronajmout 
lidé na rodinné oslavy a společnosti 
na firemní školení nebo večírky.  (rs)  

ZÁBAVA NA PLESE. V Kulturním domě Muglinov se po rekonstrukci konal rov-
něž ples zahrádkářů.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Přijede houslový virtuoz Shonert
SLEZSKÁ OSTRAVA/ V sále 
slezskoostravské radnice 
se posluchačům 8. března 
představí houslový virtuoz 
Alexander Shonert. 

Shonertův recitál spadá do cyklu ko-
morních koncertů, které se konají za 
podpory statutárního města Ostravy 
v prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice.  
Alexander Shonert je absolventem 
Novosibiřské státní hudební akade-
mie M. I. Glinky, kde později získal 
doktorát. Muzikant s mimořádným ta-
lentem, živou povahou a neobyčejnou 
schopností improvizace od roku 1999 
žije a pracuje v Praze a v roce 2010 zís-
kal za významný kulturní přínos prá-
vo dvojího občanství Ruské federace 
a České republiky. Brilantní virtuozita 
a výrazná osobitost Shonertova inter-
pretačního stylu si získaly uznání kri-
tiků. V roce 2008 o něm Česká televize 

natočila a uvedla dokumentární film 
s názvem Životní pouť houslového 
génia. „Je to geniální kumštýř, bohem 
nadaný. Byl jsem dojatý, protože můj 
slavný pradědeček si zasloužil, aby 
byl takto interpretován,“ okomentoval 
Shonertovo mistrovství český houslo-
vý virtuoz Josef Suk. 
Návštěvníci koncertu uslyší židov-
skou hudbu pro housle a klavír. Uni-
kátní program obsahuje originální 
aranžmá národních melodií, vlastní 
skladby Alexandra Shonerta a sklad-
by skladatelů – klasiků židovské hud-
by a zachycuje pouť židovských houslí 
z Orientu přes starou Evropu až do 
současné Prahy. 
Vstupenky na koncert konaný dne 8. 
března od 19 hodin si můžete zakoupit 
za 100 Kč v galerii ve slezskoostravské 
radnici v úterý až pátek od 10 do 17 ho-
din (polední přestávka 11.30 – 12.30), 
v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. 
Případné dotazy směřujte na telefonní 
čísla 599 410 426 a 599 410 093.  (red)

zveme vás na koncert

ohlédnutí za koncertem

Barocco sempre giovane
Ve slezskoostravské radnici zazněla 
15. února hudba barokních mistrů 
v podání mladých umělců z Pardu-
bic, kteří tvoří soubor Barocco sem-
pre giovane. Zároveň zahráli kon-
cert B dur pro violoncello Luigiho 
Boccheriniho v mistrovském podá-
ní prof. Jana Hališky. Když jsem se 
ptal proč tuto skladbu, odpověděl: 
„Skladba byla přepracována němec-
kým violoncellistou Friedrichem 

Grützmacherem na konci 19. stole-
tí. Poprvé byla nastudována v roce 
1985 Komorním orchestrem Leoše 
Janáčka a byla uvedena sedmdesát-
krát u nás i v zahraničí. Řekl jsem si, 
že zkusím zase po letech připome-
nout tohoto významného novátora 
a skladatele „hudby galant“ prove-
dením koncertu B dur v originální 
podobě spolu s Barocco sempre gi-
ovane.“ Tomáš Sládeček

KONCERT. Jan Hališka hraje společně s členy souboru Barocco sempre giovane. 
 FOTO/  TOMÁŠ SLÁDEČEK

Eva Damborská vystaví textilní práce 

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Textilní 
výtvarnice z Ostravy Eva Dam-
borská představí svou tvorbu 
ve Slezskoostravsksé galerii.
Doménou Evy Damborské jsou umě-
lecké tkaniny, ručně tkané tapiserie 
a textilní grafiky. A právě tyto své prá-
ce vystaví ve Slezskoostravské galerii 
v prostorách radnice ve Slezské Ostra-
vě od 24. března do 8. května. 
Eva Damborská působí v Ostravě, 
textilní tvorbu však vystudovala na 
Akademii výtvarných umění v pol-
ské Wroclawi. Paradoxně je známější 
v Polsku než u nás. Získala oceně-
ní na sympoziích a bienále v Gdyni, 
Krosnu nebo Kowarech, velkou výsta-
vu uspořádala ve Wroclawi. Uznání se 
jí začalo dostávat i u nás. Na bienále 
současné české krajky ve Vamberku 
již dvakrát získala cenu - Stříbrnou 

paličku a v roce 2010 Zlatou paličku 
za práci Bílý sen. Uspořádala více než 
dvacet samostatných výstav a své prá-
ce představila v téměř 120 kolektiv-
ních výstavách, sympoziích a bienále. 

Při vytváření svých textilních obrazů 
či objektů využívá celou řadu materi-
álů od vlny, juty, lnu přes gázu, drát, 
celofán nebo vlastnoručně vyrobený 
papír.  (red)

Březnové akce knihoven 
v obvodu Slezská Ostrava
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Týden prvňáčků 14. – 19. 3. - pa-
sování prvňáčků na čtenáře za účasti 
rodičů, upomínkový diplom, předá-
ní čtenářského průkazu
Den ostravských čtenářů 31. 3. 
(během půjčování), kviz pro celou 
rodinu - zábavné pásmo, kvizy, testy, 
stolní hry, upomínková amnestie 
Klub Hladnýsek  28. 3. od 15.00 
(během půjčování) - setkání knihov-
nického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Týden prvňáčků 14. – 19. 3 - 
seznámení s  knihovnou - malá 
knihovnická lekce pro prvňáč-
ky, knížky na plátně - promítnutí 

pohádky podle knižní předlohy, 
pasování – udělení řádu Rytíře 
z Knížky a pamětního pergamenu 
prvňáčkům
Den ostravských čtenářů 31. 3. 
(během půjčování) - Upomínková 
amnestie a Šťastná hodinka (regist-
race zdarma pro šťastlivce, který při-
jde ve správný čas)

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Týden prvňáčků 15. 3. (během 
půjčování) - prohlídka a  seznámení 
s podmínkami pro zaregistrování do 
knihovny, povídání o  pohádkových 
knížkách, předání malých dárečků
Den ostravských čtenářů 29. 3. 
(během půjčování) - čtenářská am-
nestie, hry a doplňovačky pro děti

Koncert učitelů
Základní umělecká škola Edvarda Runda pořádá tradiční Koncert učitelů.  Koná 
se ve čtvrtek 17. března od 18 hodin v sále slezskoostravské radnice.  (rs)

NĚŽNÁ KRÁSA. Ukázka z tvorby Evy Damborské nazvaná Bílý sen. Právě za tuto 
práci získala loni Zlatou paličku na bienále krajky ve Vamberku. 
 FOTO/ ARCHIV VÝTVARNICE

Čekárna u zubařů se proměnila v galerii
V Centru stomatologie 
v Moravské Ostravě se konala 
výstava obrázků. 
Kresby namalovaly děti z výtvarného 
kroužku učitelky Anity Přibylkové 
při Základní umělecké škole Edvarda 
Rundy ze Slezské Ostravy a malí oby-
vatelé Dětského domova Na Vizině, 
rovněž ze Slezské Ostravy. 
V pátek 18. února proběhla ve sto-
matologickém centru v rámci zábav-
ného odpoledne charitativní dražba 
obrázků. „Díky štědrosti rodičů se 
podařilo vybrat více než 21 tisíc 
korun,“ byla potěšena Klára Merová 
z rodičovského centra Chaloupka. 
Výtěžek je ručen dětem z Dětského 
domova Na Vizině na jejich sportov-
ní lyžařské aktivity a také na novu 
kuchyňku Rodičovského centra 
Chaloupka. 
Aby nezůstala čekárna prázdná, na-
malovaly děti z Dětského domova na 
Vizině další obrázky, které teď  tvoří 
v čekárně malou galerii.  (rs)

GALERIE U ZUBAŘE. Stomatologická čekárna se díky dětem proměnila v galerii. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA
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Představujeme základní školy městského obvodu Slezská Ostrava

Školy vytvořily výborné podmínky pro výuku jazyků

Školu v Bohumínské ulici tvoří 28 
tříd, přičemž z tohoto počtu je 12 
odborných učeben cizích jazyků, vý-
početní techniky fyziky a chemie, hu-
dební a výtvarné výchovy, školní dílny 
a knihovna. Školní družina disponuje 
čtyřmi moderně vybavenými odděle-
ními. Tělocvična prošla rekonstrukcí 
a v rámci projektu nadace ČEZ Oran-
žové hřiště vzniklo školní hřiště. 

Moderně vybavené učebny
„Naše škola má k dispozici celkem 49 
počítačů a tři notebooky, z toho je 37 
přístupných žákům. V rámci projek-
tu iDVA společnosti AutoCont máme 
vybaveny dvě učebny výpočetní tech-
nikou a knihovnu s připojením k in-
ternetu,“ potvrdil ředitel školy Mgr. 
Radek Pollo. Žáci i učitelé mohou vyu-
žívat počítače v odborných učebnách, 
třídách, školní družině a kabinetech. 
Výpočetní techniku využívají žáci ve 
výuce povinně volitelného předmětu 
Informatika a dalších předmětů, ale 
i ve volném čase během mimoškolní 
zájmové činnosti. Chloubou školy jsou 
odborné učebny vybavené moderní 
technikou pro lepší názornost a zpes-
tření výuky. „V letošním roce v rámci 
projektu modernizace škol proběh-
ne výměna hardwarového vybavení 
stávající učebny výpočetní techniky, 
vybudování fyzikálně-chemické a di-
gitální jazykové laboratoře, vybavení 
odborných učeben a knihovny další 
didaktickou technikou a multimedi-
álními technologiemi - interaktivními 
tabulemi, dataprojektory, dokumen-
tovou kamerou, notebooky,“ upřesnil 
ředitel. 

Dva cizí jazyky
Na škole se mohou žáci učit anglický 
jazyk již od první třídy a v sedmém 
ročníku si mohou zvolit druhý cizí ja-
zyk, kterým je němčina nebo ruština. 
V 6. až 9. ročníku se žáci rozhodují 
u volitelných předmětů. Těmi jsou 
jazyky, přírodovědné nebo technické 
předměty a sportovní aktivity. 

Akce zpestří vyučování
Školní rok netvoří je učení. Škola pro 
žáky organizuje besedy s Policií České 
republiky, Městskou policií Ostrava, 
protidrogovou společností Renarkon  
a pracovníky Úřadu práce Ostrava, 
kteří poradí při volbě budoucího po-
volání. Žáci navštěvují divadelní před-
stavení, absolvují výuku v Planetáriu, 
vyrážejí do společnosti OZO seznámit 
se s odpadovým hospodářstvím, do 
Lesní školy a účastní se akcí Městské 
knihovny Ostrava. Zapojují se do Dne 
Země, Dne zdravé výživy, Vánočního 
čtení i do tematicky zaměřených pro-
jektů jako jsou Vesmír, Kapka vody, 
Barevný svět či Fyzika lidského těla. 

Škola domlouvá pro žáky rovněž ex-
kurze do výrobních provozů, které 
mohou ovlivnit jejich volbu povolání. 
„Navštívili jsme sklárny, přečerpáva-
cí vodní elektrárnu, pivovar, úpravnu 
vody, přehradu, chemické závody, pa-
pírny výrobny mýdla, svíček,“ vzpomí-
nal Mgr. Radek Pollo.  K dalším aktivi-
tám školy patří adaptační a ozdravné 
pobyty, lyžařské a vodácké kurzy. 

Škola umí získat granty
Základní škola v Bohumínské ulici je 
úspěšná při získávání grantů. Poda-
řilo se jí získat finance na projekty 
Sportem proti nudě, Po stopách slo-
vanské vzájemnosti společně do Ev-
ropy, Svátek dýní a strašidel – český 
Halloween, První šance pro každého, 
Učení a odpočinek za zelenou clonou 
aneb i v centru města se chceme učit 
v zeleném, Zajímá nás, v čem žijeme 
aneb chemici zkoumají životní pro-
středí, Tělesná výchova bez tělocvič-
ny – Ve zdravém těle zdravý duch i na 
školní časopis Kameňák. 

Výborné výsledky žáků
Nadprůměrných výsledků dosáhli 
žáci školy v testech SCIO a Kalibro 
a výborně si vedli v testech finanč-
ní gramotnosti. Úspěchy slavili na 
okresní i krajské úrovni v zeměpis-
né, chemické a biologické olympiádě, 
Pythagoriádě, recitační soutěži a ve 
sportovních utkáních ve florbalu, bas-
ketbalu, kopané, vybíjené a házené.

Pestrá nabídka kroužků
Po ukončení výuky se žáci mohou 
zapojit do 15 zájmových kroužků 
– sportovní hry, aerobik, dopravní 
kroužek, stolní hry, knihovnický, che-
mický, výtvarný kroužek, konverzace 
v anglickém jazyce a šest počítačo-
vých kroužků.  Smysluplně tak využijí 

svůj volný čas. Činnost v kroužcích je 
pro ně na jedné straně zábavou, ale 
také přispívá k rozvoji jejich znalostí 
a dovedností. „Zastávám názor, že je 
mnohokrát lepší nabídnout žákům 
jako prevenci patologických jevů ši-
rokou škálu zájmových činností, než 
jen statickou přednášku o drogách. 
Proto chystáme nabídku dalších zá-
jmových činností, například novinář-
ský kroužek, který bude spolupra-
covat s redakcí Slezskoostravských 
novin, případně s redakcemi deníků, 
školu in-line bruslení a školu tenisu, 
ke které nám vznikly díky novému 
hřišti výborné prostorové podmínky. 
V současné době jednáme s několika 
zkušenými trenéry o možné spoluprá-
ci,“ prozradil ředitel Mgr. Radek Pollo. 
I školní družina se snaží dětem odpo-
lední pobyt ve škole zpříjemnit tím, že 
pro ně organizuje zájmovou činnost 
sportovní, výtvarnou a hudební. V bu-
dově školy má sídlo Základní umělec-
ká škola a žáci se tak mohou po ukon-
čení vyučování přímo věnovat svým 
zájmům v oblasti hudební, výtvarné 
a divadelní.  (st)

Škola patří k těm menším, proto si 
učitelé zakládají na osobním přístu-
pu k žákům a téměř rodinném záze-
mí. Škola má v současné době 10 tříd, 
z toho šest na prvním stupni a čtyři na 
druhém stupni. Součástí školy je škol-
ní družina s odděleními pro mladší 
a starší děti 1. stupně.
 „Úzce spolupracujeme se sousední 
Mateřskou školou Chrustova, jejichž 
odloučené pracoviště s předškolními 
dětmi je umístěno přímo v prosto-
rách naší školy mezi nejmenšími žáky 
první a druhé třídy. Děti pracují dle 
programu kmenové mateřské školy 
a zároveň se seznamují s prostředím 
školy,“ vysvětloval ředitel školy Mgr. 
Radim Motyčka.  Děti tak mají usnad-
něný přechod z mateřské školy na 
základní. Prostředí jim už není cizí 
a snadněji si přivyknou na svou novou 
roli školáka. Potkávají zde své kama-
rády ze školky, ze kterých už jsou velcí 
školáci a pomalu se chystají na svůj 
první školní den.

Třídy nejsou přeplněné
„Další nespornou výhodou naší ško-
ly je menší počet žáků v jednotlivých 
třídách. Proto se učitelé mohou in-
dividuálně věnovat každému dítěti, 
a to jak nadaným, tak i dětem se spe-
cifickými poruchami učení. Pro tyto 
děti máme zajištěnu reedukační péči 
specializovanými pedagogy na takové 
úrovni, že nás některé okolní školy 
berou téměř jako školu se speciali-
zací na reedukaci. Stejně tak na škole 
působí výchovný poradce a metodik 
prevence, kteří jsou vždy ochotně ná-
pomocni při řešení jakýchkoli otázek,“ 
doplnil ředitel školy.  

Rekonstrukce pomohly 
Základní škola Chrustova prošla od 
roku 2000 několika rekonstrukcemi. 
Získala tak nová sociální zařízení, 
šatny s moderními uzamykatelnými 
šatními skříňkami a plastová okna. 
Tělocvična má nový speciální povrch 
a celkovou rekonstrukcí prošla také 
kuchyně. Školní hřiště bylo doplněno 
o nové objekty sloužící nejen k výuce, 

konkrétně o altán a dva herní prvky, 
které hojně využívají děti prvního 
stupně a děti z mateřské školy. V od-
poledních hodinách je hřiště zpřístup-
něno veřejnosti a toho využívají rodi-
če s dětmi z širokého okolí. 

Angličtina i pro nejmenší 
Kromě jednotlivých tříd je škola vy-
bavena odbornými učebnami - hu-
dební učebnou s velkoplošnou tele-
vizí a novým zvukovým systémem, 
počítačovou učebnou, videoučebnou 
s projektorem a multimediální učeb-
nou vybavenou interaktivní tabulí, 
která dokáže zpestřit výuku.  V letoš-
ním roce bude škola vybavena novou 
učebnou výpočetní techniky, speciali-
zovanou jazykovou učebnou a dalšími 
interaktivními tabulemi a projektory. 
Povinná výuka angličtiny začíná již ve 
třetí třídě. Ty nejmenší děti se učí zá-
kladní slovní zásobu, poznávají jedno-
duché gramatické jevy, formulují prv-
ní věty a pokoušejí se o krátké dialogy. 
Děti z vyšších tříd již tvoří složitější 
větné vazby, jejich slovní zásoba je bo-
hatší a snaží se komunikovat s učite-
lem pouze v anglickém jazyce. Výuka 
je obohacena o základní fakta zemí, 
kde je angličtina mateřským jazykem.

Děti se také baví
„Nabízíme také široké spektrum 
kroužků - přírodovědný, pohybový, 
literární, výtvarný, turistický, anglický 
jazyk, pěvecký sbor, hru na flétnu. Už 
dlouhá léta pořádáme pro děti spous-
tu zajímavých akcí, např. Masopust, 
Jablečný den, Bramborový den, Vá-
noční dílny, dětský karneval, zapojení 
se do celostátní akce Noc s Anderse-
nem, které se jako hosté účastní i vý-
znamné osobnosti kulturního dění 
Ostravy, Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi, Den Země na Landeku,“ vy-
početl ředitel Mgr. Radim Motyčka.  
K tomu je třeba připočíst Den dětí 
a Den matek, družinové soutěže Miss 
a Missák nebo plavání s družinkou. 
Vzhledem ke znečištěnému prostředí 
na Ostravsku pořádá škola pro děti 
školu v přírodě a lyžařský výcvik.  (st)

Základní škola Bohumínská 72/1082, Slezská OstravaZákladní škola Chrustova 24/1448, Slezská Ostrava

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA. Největší školou městského obvodu Slezská Ostrava je ZŠ Bohumínská.  FOTO/  ZDENĚK GLOZAR

ŽÁCI PŘED ŠKOLOU. Žáci Základní školy Chrustova.  FOTO/  RADIM MOTYČKA  

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ. Žákům slouží pro výuku venkovní altán, odpoledne mohou vy-
užít i atrakce, kdy je celý areál otevřen veřejnosti.   FOTO/  RADIM MOTYČKA  

MODERNÍ VÝUKA. Interaktivní tabule zpestří výuku.  FOTO/  ZDENĚK GLOZAR

NOVÉ HŘIŠTĚ. Škola otevře na jaře 
nové multifunkční hřiště. 
 FOTO/ ZDENĚK GLOZAR
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Základní škola Škrobálkova 51/33, Kunčičky Základní škola Pěší 1/66, Muglinov

Moderní učebny a pestrá nabídka kroužků jsou chloubou škol

Krásné vzdušné třídy slouží žákům 
v Základní škole ve Škrobálkově ulici 
v Kunčičkách. K tomu je třeba připo-
číst nádhernou tělocvičnu s jevištěm 
a venkovní areál s travnatým hřištěm. 
A dojem je dokonalý. Škola využívá 
také druhou budovu v Třebízského 
ulici – dopoledne pro předškoláky, 
odpoledne a o víkendech pro mimo-
školní aktivity. „Můžeme se pochlubit 
špičkovým vybavením. Do každé třídy 
je přiveden internet. Využíváme tři in-
teraktivní tabule, počítačové učebny 
a nejmodernější audiovizuální tech-
niku.  Žáci vědí, že ovládnutí těchto 
technik je pro praktický život nezbyt-
né,“ zdůraznil ředitel školy Mgr. Jiří 
Smělík. 

O volný čas je postaráno
Výborně je postaráno o děti v od-
poledních hodinách. „Každý den 
od pondělí do pátku i o některých 
víkendech pracuje náš školní klub. 
Všechny děti si mohou vybrat dle 
zájmu svůj kroužek – počítačový, 
sportovní, taneční, divadelní, tu-
ristický, klub vaření a relax klub,“ 
konstatoval ředitel školy. Rozběh-

la se i spolupráce se spřátelenými 
organizacemi Pavučina a Horizont 
z ostravsko- opavské diecézní chari-
ty, římsko-katolickou farností, spor-
tovci a hasiči.
Každý žák si proto může denně vybrat 
minimálně ze dvou nabídek, jak a kde 
trávit smysluplně svůj volný čas. 

Učitelé jsou zapálení
Základem úspěchu jsou zapálení uči-
telé. „Máme u nás v Kunčičkách stabi-
lizovaný tým učitelů a odborníků. Je 
radost se dívat, jak z malých dětí s vy-
kulenýma očima paní učitelky vypip-
lají mladé muže a ženy připravené jít 
do života. Škola v Kunčičkách je malá 
škola rodinného typu, všichni se znají 
navzájem, radost či smutek jednoho 
je radostí či smutkem ostatních,“ líčil 
Mgr. Jiří Smělík. 
Škole významným způsobem pomá-
hají finance získané v grantech. „Naši 
pracovníci mají skvělé nápady, o kte-
rých vědí, jak je zpracovat a kam po-
slat. Proto škola získává statisícové 
částky na vybavení a zkvalitnění výu-
ky,“ připomenul ředitel školy Mgr. Jiří 
Smělík.

Muglinovskou základní školu na Pěší 
ulici tvoří čtyři vzájemně propojené 
objekty. V budově A je soustředěna 
výuka 1. stupně, budova B patří škol-
ní družině a jídelně, v budově C jsou 
umístěny učebny 2. stupně a v budově 
D se nachází školní tělocvična a po-
silovna. „Klademe důraz na psycho-
hygienická a estetická kritéria budov 
a školních místností, jakož i na úro-
veň vnitřní vybavenosti školy. Jsme 
přesvědčeni, že podnětné a estetické 
školní prostředí je významným as-
pektem výchovně vzdělávacího pů-
sobení na žáka,“ sděluje ředitel školy 
Mgr. František Vrána. Škola disponuje 
množstvím odborných učeben, např. 
multimediální učebnou technických 
předmětů, počítačovou učebnou, 
učebnou přírodovědy a ekologické vý-
chovy, učebnou praktických činností, 
hudební výchovy aj.

Učí se i ve „třídě v přírodě“
Vedení ZŠ klade velký důraz na prů-
běžnou modernizaci školy. Nedávno 
prošlo rekonstrukcí venkovní školní 
asfaltové hřiště, na němž byl vybu-
dován důmyslný mantinelový systém 
a dosluhující asfaltový povrch hřiště 
nahradila umělá tráva. V prostoru za 

tělocvičnou byla otevřena tzv. „třída 
v přírodě“, která zpestřila výchovně 
vzdělávací proces, zejména v jarních, 
letních a podzimních měsících a roz-
šířila aktivity školní družiny a zájmo-
vých kroužků. Zmíněnou „třídu v pří-
rodě“ tvoří atypicky řešený dřevěný 
altán o půdorysu 10 x 10 metrů urče-
ný pro skupinovou výuku dětí a nej-
různější dětské hry, soutěže a kvízy. 
Součástí „třídy v přírodě“ je i travnatá 
oddechová plocha určená pro relaxaci 
dětí a nejrůznější dětské hry. 

Škola se modernizuje
„V letech 2009 až 2010 prošla naše 
škola zásluhou zřizovatele - Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
výraznou stavební rekonstrukcí. Bě-
hem ní byly zatepleny tři školní budo-
vy, byly vytvořeny nové vnější fasády 
a nevyhovující dřevěná okna byla 
nahrazena okny plastovými,“ připo-
menul ředitel. Nyní ve škole probíhají 
dílčí úpravy interiéru, které souvisí 
s plánovanou modernizací odborných 
a kmenových učeben v rámci projek-
tu „Modernizace vybavení základních 
škol městského obvodu Slezská Ostra-
va“. Díky projektu získá škola novou 
učebnu výpočetní techniky a novou 

digitální učebnu cizích jazyků. Sou-
časně projdou modernizací stávající 
učebny výpočetní techniky, přírodo-
vědy a praktických činností. Škola se 
tak svým vybavením a infrastruktu-
rou dostane na úroveň běžnou ve vy-
spělých státech Evropské unie.

Žáci se věnují sportu
Výchovně vzdělávací působení na žáky 
se však nerealizuje pouze v samot-
né výuce. Základní škola Pěší je také 
přirozeným centrem volnočasových 
aktivit dětí. „Zaměřujeme se na široké 
spektrum sportovních akcí – soutěží, 
turnajů a výletů do hor, jichž se v prů-
běhu školního roku zúčastní většina 
žáků naší školy. Mimoškolní činnost 
žáků je soustředěna do řady zájmo-
vých kroužků, např. dramatického, 
hudebního, výtvarného, počítačového 
nebo sportovního,“ vyjmenoval ředi-
tel část mimoškolních aktivit. Škola 
rovněž spolupracuje s ekologickou 
organizací VITA a účastní se aktivně 
akcí organizovaných tímto sdružením. 
V rámci ekologické a environmentální 
výchovy jsou žáci vedeni ke třídění od-
padů a pravidelně se účastní výsadby 
mladého lesního porostu a akcí spoje-
ných se Dnem Země.  (rs)

PROJEKT. Žáci ZŠ Škrobálkova při práci během projektového dne. 
 FOTO/  HANA BROSKEVIČOVÁ

PŘED ŠKOLOU. Školáci přicházejí do budovy ZŠ Pěší v Muglinově.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

TĚLOCVIČNA. Žáci při florbalu v tělocvičně, která v letošním roce prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dostala novou palubovku 
i sociální zařízení.  FOTO/  FRANTIŠEK VRÁNA

VSTUP. Žáci ZŠ Škrobálkova ve vstupních prostorách školy. 
 FOTO/   MARIE STYPKOVÁ
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Pohár starosty Slezské Ostravy získali žáci ze ZŠ Bohumínská

Florbalové týmy bojovaly o pohár starosty 
MUGLINOV/ Družstva florbalis-
tů ze čtyř slezskoostravských 
škol se utkaly ve Fatpipe 
Aréně v Muglinově o Pohár 
starosty Slezské Ostravy. 

Vedení radnice Slezské Ostravy za-
ložilo v roce 2007 sportovní tradi-
ci – školní turnaje O pohár starosty 
Slezské Ostravy. „Turnaje se konají 
dvakrát ročně v různých sportovních 
odvětvích – košíkové, atletice, fotbalu 
a také ve florbalu,“ uvedla místosta-
rostka Slezské Ostravy MUDr. Hana 
Heráková. A právě ve florbalu se ve 
středu 16. února ve Fatpipe Aréně v 
Muglinově utkalo osm družstev chlap-
ců a dívek. 
Mezi chlapci dominovali hráči z mu-
glinovské ZŠ Pěší, i když na paty jim 
šlapal tým ze ZŠ Bohumínská. Soutěži 
dívek jednoznačně prošly ve vítěz-
ném tažení hráčky ze ZŠ Bohumínská. 
V součtu výsledků hochů a dívek tato 

škola také získala celkové prvenství 
a putovní pohár, který jim v zastou-
pení starosty předala místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. „Blahopřeji 
vítězům a obdivuji nasazení mladých 
hráčů. Florbalový turnaj se vůbec po-
prvé uskutečnil v nové Fatpipe Aréně, 
která splňuje soutěžní kritéria svými 
rozměry i mantinely. V této hale se na 
stejném hřišti hrají oficiální florbalo-
vé soutěže,“ ocenila kvalitní sportovní 
prostředí místostarostka.
Z úspěchu měl samozřejmě radost 
ředitel Základní školy Bohumínská 
Mgr. Radek Pollo. „Výsledek mě těší. 
Naše dívky vytvořily velmi dobrý 
florbalový tým a například dnes jsou 
druhé v kraji,“ usmíval se ředitel ško-
ly.   Týmy na prvních třech místech 
získaly poháry, vítězná škola putov-
ní Pohár starosty Slezské Ostravy 
a všichni hráči a hráčky obdrželi 
sladkosti a upomínkové předměty, 
které jim věnovala slezskoostravská 
radnice.  (st)

Výsledky turnaje – chlapci: 1. ZŠ Pěší, Muglinov, 2. ZŠ Bohumínská, 
Slezská Ostrava, 3. ZŠ Chrustova, Slezská Ostrava, 4. ZŠ Škrobálkova, 
Kunčičky. Dívky: 1. ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava, 2. ZŠ Chrustova, 
Slezská Ostrava, 3. ZŠ Pěší, Muglinov, 4. ZŠ Škrobálkova, Kunčičky. 
Celkově: 1. ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava, 2. ZŠ Pěší, Muglinov, 3. 
ZŠ Chrustova, Slezská Ostrava, 4. ZŠ Škrobálkova, Kunčičky.   

VÍTĚZOVÉ. Hráčky a hráči celkového vítěze turnaje ZŠ Bohumínská na společném fotu s místostarostkou Slezské Ostravy 
MUDr. Hanou Herákovou (v bílém), vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petrou Nitkovou a ředitelem ZŠ Bohumínská Mgr. 
Radkem Pollo.  FOTO/ RENÉ STEJSKAL

Klára Světlíková je nejúspěšnější 
sportovkyní jezdeckého klubu 
Mušketýr Slezská Ostrava  
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Jezdecký 
Sportovní klub Mušketýr 
Slezská Ostrava hodnotil 
sportovní sezonu 2010. 
Nejúspěšnější sportovkyní klubu za 
rok 2010 se stala Klára Světlíková. 
V loňské sezóně obsadila druhé místo 
v okresním přeboru v Lošticích, stala 
se nejstylovějším jezdcem mladších 
juniorů při kvalifikaci na mistrovství 
republiky v Kolesách a na finále Bron-
zové podkovy. V této kvalifikaci ob-
sadila druhou příčku. Na mistrovství 
republiky v Pardubicích vybojovala 
sedmé místo. „Do finále Bronzové 
podkovy v Humpolci se sice naše dvo-
jice probojovala, ale drobné zranění 
koně nám nedovolilo pustit dvojici 
na start. Vždyť zdraví je vždy důleži-
té a slzy smutné Klárky a celého týmu 
jsme museli nějak zvládnout,“ litovala 
předsedkyně a trenérka Sportovního 
klubu Mušketýr Alice Hovjacká. 
Klára Světlíková je odchovancem klu-
bu Mušketýr. Úspěchy v sedle klis-
ny Chiasma jsou o to cennější, že se 
jedná o první sportovní sezonu této 
dvojice. Klára připravovala klisnu 
od mládí sama pod vedením oddílo-
vého trenéra. „Soutěž všestrannosti 
je nejobtížnější jezdecká disciplina. 
Tvoří ji drezúra, terénní jízda a par-
kúr a v těchto soutěžích nás po celé 
republice i v sousedním Polsku re-
prezentovaly i další jezdkyně klubu 
Gabka Komárková, Markéta Hovjacká 
a Hanka Světlíková. V drezúře úspěš-
ně reprezentovala Adéla Schneidero-
vá, disciplinu vytrvalost absolvovaly 
Petra Valičková  a Katka Krišková,“ 
vyjmenovala úspěšné jezdkyně klu-
bu Alice Hovjacká. Další členové se 
pravidelně účastní výcviku, absolvují 
Hubertovy jízdy a podílejí se na pří-
pravě jezdeckých turistických tras. 
Každoročně pořádaných osmi tur-
nusů letních příměstských táborů se 
účastní přes 200 dětí z Ostravy a blíz-
kého okolí. „Do našeho klubu mohou 
přijít děti od sedmi let. Ty začínají 
svou výuku jízdou na ponících. Zájem 
ostravských dětí je velký a nejsme 
schopni uspokojit každého,“ sdělila 
předsedkyně klubu. Věří, že se jejím 
svěřencům bude dařit v sezóně 2011 
stejně jako v loňském roce.  (st)

Mladí florbalisté 
z „Kamence“ vévodí Ostravě
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Již od 
obvodních kol Orion Florbal 
Cupu dávali reprezentanti 
ZŠ Bohumínská všem najevo, 
která škola je v tomto sportu 
nejlepší. 

Z obvodního kola postoupila do kola 
městského hned tři družstva ze čtyř 
a tam pokračovala ve svém vítězném 
tažení. Mladší chlapci sice obsadili 
„pouze“ třetí místo, ale obě družstva 
dívek postoupila do krajského kola. 
Méně zkušené mladší dívky se v led-

novém finále v Opavě umístily těsně 
pod stupni vítězů, ale jejich výkony 
jsou příslibem do dalších let. 
Největší obdiv si zaslouží družstvo 
„amatérských“ starších žákyň, které 
na celém turnaji v Českém Těšíně 
podlehlo pouze pozdějším vítěz-
kám, registrovaným hráčkám flor-
balu z Opavy, a vybojovaly krásné 
druhé místo. 
Pevně věřím, že tyto nadšené sportov-
ní výkony povzbudí a motivují další 
žáky v jejich následování.  

Mgr. Barbora Šlofarová, 
ZŠ Bohumínská

Fotbalové jaro začíná
Po dlouhé zimní přestávce se koncem 
března opět rozběhnou nižší fotba-
lové soutěže. Obvod Slezská Ostrava 
v nich má početné zastoupení. 
Mužstvo Heřmanic hrající 1. A třídu 
přivítá na svém hřišti v sobotu 26. 
března od 15 hodin ambiciózní tým 
Staré Bělé a svěřenci trenéra Mlčocha 
jistě půjdou cílevědomě za vítězstvím, 
neboť tento úspěch by je posunul do 
vyšších pater tabulky. 
V městském přeboru má náš obvod 
zastoupení třemi oddíly a shodou 
okolností, všechna tři mužstva sehrají 
svá úvodní utkání na hřištích soupeřů. 
Tým SK Rapid Muglinov zajíždí do Pe-

třkovic, TJ Koblov zamíří do Krásného 
Pole a Kunčičky nastoupí v Ludgeřo-
vicích. Tato utkání se hrají v neděli 3. 
dubna  a výkop je plánován na 15.30 
hodin. 
Městská soutěž zahajuje jarní část 
soubojem třetího mužstva tabulky 
s prvním, a to v sobotu 9. 4. v 15.30 
hodin, kdy proti sobě nastoupí týmy 
Jiskry Hrušova a Michálkovic. Násle-
dující sobotu pak přivítá na svém hři-
šti B tým Koblova rezervní tým Slova-
nu Ostrava a kolo uzavřou v nedělním 
utkání na hřišti ve Svinově týmy Bar-
tovic a béčka Vřesiny. 
 Mgr. Marcela Schullová

POHÁR. Místostarostka MUDr. Hana Heráková předává pohár zástupkyni vítěz-
ného týmu dívek Kamile Paloncyové z 9. třídy ZŠ Bohumínská. 
 FOTO/  RENÉ STEJSKAL   

ÚSPĚŠNÁ JEZDKYNĚ. Klára Světlíková ze Sportovního klubu Mušketýr Slezská 
Ostrava.  FOTO/ ARCHIV KLUBU

ZÁVOD. Mladá jezdkyně Kára Světlíkově s koněm Chiasem během soutěže. 
 FOTO/ ARCHIV KLUBU
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Stará střelnice – byla největším 
a nejkrásnějším sadem ve Slezské Ostravě
Slezskoostravská krajina poznamenaná mnoha šachtami a četnými průmyslovými podniky zásadním způsobem měnila od 2. pol. 19. stol. svůj obraz. Doly i nově 
založené továrny se na jejím území stále rozšiřovaly a zabíraly více prostoru – proto se zmenšovala možnost pro vznik míst vhodných pro odpočinek a zábavu. Pro 
tento účel se na tehdejší Polské Ostravě stala vyhledávaným místem Stará střelnice se sady U dubu s výletní restaurací.

Nejstarší Střelniční lávka, která navazovala na Střelniční ulici v Moravské Ostravě, byla dřevěná. Vznik-
la v roce 1852 v souvislosti se založením ostravského Střeleckého spolku na pravém břehu Ostravice, 
měla zajistit pohodlnější spojení obou břehů řeky. V roce 1880 za velké povodně došlo k jejímu zničení. 
O této dramatické události se dochovalo svědectví: U lávky do Střelnice scházelo dopoledne ve středu 4. 
srpna už jen 10 cm a voda Ostravice přetékala by již přes lávku. Toto odpoledne snad velký strom topol 
nárazem poškodil lávku, že se nachýlila, voda počala lávku přetékat a netrvalo dlouho, před šestou 
hodinou večerní, viděli jsme od řetězového mostu, jak lávka s velkým rachotem se láme, proud vody ji 
v polovici roztrhl na dvě půlky a unášel dál po řece. V roce 1881 byla původní lávka nahrazena lávkou 
kamennou podle návrhu stavitele F. J. Böhma. Tato pohlednice Střelniční lávky byla vydána v roce 1909 
v Magdeburgu, byla v pořadí třetí a vyrobily ji v roce 1895 Vítkovické železárny. Ještě v roce 1999 svá-
děli ostravští památkáři marný boj o její záchranu. Dnes po demolici z této technické památky zůstala 
zachována po obou stranách řeky torza zděných pilířů.

Pohlednice z r. 1908 vydaná knihkupcem R. Papauschkem v Moravské Ostravě zachycuje malebnou 
atmosféru Staré střelnice. Je zajímavé, že tento kout patřil tehdy do katastru města Moravské Ostravy 
a podnikatel J. Wilczek ho získal až v r. 1932 výměnou za jiné pozemky. Až do r. 1819 bylo na tomto 
místě cvičiště eskadrony husarů č. 3. Ferdinanda ďEste. Ze Střelniční lávky zůstalo do dnešních dnů 
dochováno torzo kamenného pilíře, dobře viditelné z mostu Miloše Sýkory, které usnadňuje identifikaci 
lokality Staré střelnice, jež se rozprostírala naproti. Dnes tímto prostorem probíhá na vyvýšeném náspu 
rychlostní komunikace Bohumínská – Frýdecká. Do tohoto značně změněného prostoru se lze dostat 
i po neudržované cestě. Po této kdysi živé komunikaci  jezdila úzkorozchodná lokálka z Hrušova na 
Zárubek a propojením na trať Moravská Ostrava – Karviná.

Budova hostince na Staré střelnici byla postavena v roce 1874. Část nákladu byla uhrazena městem, 
část Emanuelem Neumannem, majitelem pivovaru v Radvanicích, který si zajistil na 10 let dopředu 
nájem na šenkovní právo. Stavbu restaurační budovy s divadelním a koncertním sálem provedl A. 
Trampler. Areál Staré střelnice byl vážně poškozen náhlou povodní již v roce 1872, další, daleko větší 
pohroma ji však potkala v roce 1880. V noci ze 4. na 5. srpna přišla velká povodeň, která park zcela 
zničila a zanesla bahnem. Vzniklé škody byly brzy odstraněny a následujícího roku 1881 byl park znovu 
otevřen. Poté Starou střelnici navštívily i vysoce postavené osobnosti tehdejšího politického života – 
v roce 1881 moravský místodržící svobodný pán von Korb-Weidenheim a v roce 1882 ministerský před-
seda a ministr vnitra hrabě Taaffe spolu s ministrem orby hrabětem Falkenhaynem. Poslední střelby na 
Staré střelnici se konaly 4. srpna 1891.

V roce 1852 zakoupil Střelecký spolek na pravém břehu Ostravice „divokou vrbinu“ zvanou „Topoli-
na“ a postavil tam střelnici. Vysadil stromy a keře, zřídil promenádu, postavil lavičky, zbudoval vodní 
fontánu – vytvořil tak oblíbené středisko společenského života Ostravy. Kromě pravidelných střeleb 
se zde konaly koncerty, plesy, divadelní představení a prokopské slavnosti horníků Wilczkových dolů. 
Každoročně zde probíhaly v den narozenin FJI císařské střelby trvající 10 dní. Spolek soustřeďoval ve 
svém středu tehdejší městskou honoraci – starostu Moravské Ostravy Anderku, ředitele vítkovických 
dolů Andréa, majitele továrny na parafin a petrolej Dinglera, majitele dolů Vondráčka a mnoho dalších 
vlivných osob Moravské Ostravy, Vítkovic, Přívozu, Hrušova a dalších obcí.

Okolo r. 1909 se začalo v prostoru Staré střelnice projevovat poddolování, které v r. 1922 způsobilo pokles 
terénu téměř o 1,5 m. Nestejnoměrný propad profilu půdy utvořil na povrchu četné prolákliny, které vytvá-
řely bahniska a četné louže, takže se park stal pro svůj účel nezpůsobilý a byl zrušen. Stromy byly vykáceny 
a pozemek zavezen hlušinou. Se zánikem tohoto jednoho z nejkrásnějších sadů v Ostravě se paradoxně začala 
psát nová neméně slavná kapitola tohoto místa. V roce 1934 se zde usadil nejznámější a nejslavnější sportovní 
klub SK Slezská Ostrava. Na počátku této hektické doby vzpomíná R. Válek: Jednoho večera přiběhl za mnou 
bratr František. Dověděl se, že sad na Staré střelnici má být zrušen a na jeho místě vybudováno hřiště, které 
tehdejší ředitel Wilczkových dolů Höfer slíbil německému Turnvereinu. Po probdělé noci časně ráno jsem če-
kal na ředitelství všemocného direktora Höfera, ale ten se mnou skoro ani nemluvil. Odbyl mě zkrátka, že je 
již rozhodnuto a pozemek Staré střelnice dostane Turnverein, a že se nedá nic dělat. Řekl jsem si, že když ne 
kovaříček, tak kovář a společně s bratrem a redaktorem Kristinem, který nám dělal tlumočníka, jsem se rozjel 
přímo za hrabětem Wilczkem. Bez krejcaru v kapse pustil jsem se přímo do jednání a podařilo se mi po skoro 
dvou hodinách ho přesvědčit, že podíl na vstupném jako nájem, vynese více, než by dal Turnverein a tak jsem 
odjížděl s potvrzením a smlouvou v kapse. Pohlednice z roku 1914 zachycuje nábřeží Ostravice s částí lokality 
Stará střelnice. Pozadí tvoří areál jámy Trojice, vlevo na horizontu je patrná jáma Ema a Lucie.

S využitím archivních textových materiálů a vlastních poznámek připravil 
Česlav Piętoň – Muglinov. FOTOGRAFIE OSOBNÍ ARCHIV ČESLAVA PIęTONĚ.
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PROVÁDÍME MYTÍ OKEN, BĚŽNÉ ÚKLIDY 
DOMÁCNOSTÍ, KANCELÁŘÍ 
A SPOL. PROSTOR DOMŮ. 

PRAVIDELNĚ NEBO DLE POTŘEBY 
ZÁKAZNÍKŮ. ŽEHLÍME.  

Tel.: 733 201 202

Společenský ples
pod záštitou městského obvodu Slezská Ostrava

Hostem večera
THE BEATLES 

revival

Orientální tanečnice LATIFAH, bohatá tombola. 
K tanci a poslechu hraje kapela Orient Expres,
celovečerní praskání Rosti Petříka v malém sále.
Večerem provází ostravští herci a moderátoři 
Lukáš Červenka a Ivan Feller.  

5. března 2011 od 19:00 hodin

Dům kultury města Ostravy, 

28. října 124, Moravská Ostrava

Prodej vstupenek od 17. ledna 2011 na recepci budovy ÚMOb 
Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4 
po, st  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
út, čt   8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00 
pá      8:00 - 12:00 Vstupné: 290 Kč

Spisovatelka Růžena Bross 
chystá druhý díl povídek 
Okno do minulosti 
Spisovatelka Růžena Bross 
chystá druhý díl povídek 
Okno do minulosti.
Slezskoostravská spisovatelka Růže-
na Bross vydala již několik básnic-
kých sbírek. V loňském roce vydala 
v ostravském nakladatelství Repro-
nis sbírku Veršíky pro synáčka. „Ná-
zev napovídá o obsahu. Jedná se 
o útlou sbírku básniček, které jsem 
psala pro svého malého syna,“ uved-

la autorka. V pražském nakladatel-
ství pak vydala sbírky Touha motýlí-
ho srdce a Kolovrátek. Pustila se i do 
prózy a výsledkem je kniha povídek 
Okno do minulosti. „Povídky jsem 
rozčlenila do dvou témat – Smolařka 
a Perličky z lázní,“vysvětlila Růžena 
Bross. V oddílu Smolařka popisuje 
životní situace v návaznosti na zdra-
votnictví, které ovlivnily její názor 
na lékaře i zdravotní sestry. V po-
vídkách se snaží alespoň zčásti vy-

mazat negativní věci, které obrátily 
její život naruby. Autorka sama chodí 
o berlích a používá invalidní vozík, 
takže se zdravotnictvím má bohaté 
zkušenosti. V Perličkách oživuje své 
zážitky z pobytů v lázních. Chystá 
se napsat druhý díl povídkové kni-
hy. Dnes je však situace taková, že si 
autoři musí vydání knih v naklada-
telství hradit sami. Prodej dosud vy-
daných knížek pomůže spisovatelce 
vydat další povídky.  (st)

Mimořádná nabídka! 
Poslední výtisky sbírek 

poezie Růženy Bross 
Touha motýlího 

srdce, Kolovrátek, 
Veršíky pro synáčka 

a knížky s názvem 
Okno do minulosti 

jsou k dostání v trafice 
u Penny Marketu ve 

Slezské Ostravě.

KAMENICTVÍ PROKEŠ
OSTRAVA - RADVANICE

Provádíme veškeré práce na hřbitově, zhotovení pomní-
ků, nápisů,rekonstrukce starých hrobů. Dodáváme vázy, 
lampy. Po telefonické domluvě děláme objednávku na 

místě stavby, hřbitově. 
Tel: 596 235 132  mob: 737 601 059

www. kamenictvi-prokes. cz

Zápisy dětí do mateřských 
škol březen 2011
Skončily zápisy dětí do základních škol a rodiče našich nejmenších 
čekají na zápisy dětí do škol mateřských.  Zápisy dětí pro školní rok 
2011/2012 do mateřských škol městského obvodu Slezská Ostrava 
budou probíhat na všech níže uvedených školách od 10,00 do 15,00 
hodin ve dnech 15. a 16. března 2011. 

Přehled mateřských škol zřízených SMO, městským obvodem 
Slezská Ostrava:
Mateřská škola Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava Slezská Ostrava, Slívova 11/631

Mateřská škola Ostrava - Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 
31/1126

Mateřská škola Ostrava – Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková 
organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava – Koblov, Antošovická 107

Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, pří-
spěvková organizace  
+ odloučené pracoviště Ostrava Hrušov, Na Liščině 12A/689

Mateřská škola Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Heřmanice, Požární 8/61,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Muglinov, Komerční 22a/704,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Kunčičky, Nástupní 19/146,  
příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava – Kunčice, Frýdecká 426/28,  
příspěvková organizace


