
Místostarosta Slezské Ostravy Ing. 
Petr Janíček a radní Slezské Os-
travy a krajská zastupitelka MVDr. 
Barbora Jelonková hovoří o aktuál-
ním dění na Slezské i o blízké bu-
doucnosti obvodu.

Pane Janíčku, ti, kteří míjejí 
slezskoostravskou radnici, 
si nemohou nevšimnout, že 
prochází rozsáhlou rekon-
strukcí.
Památkově chráněná budova rad-
nice už opravit nutně potřebovala. 
V těchto týdnech dostává novou 
fasádu v historicky původní žluté 
barvě. Opraveny budou také čtyři 

takzvané makovice na vrcholu stře-
chy stejně jako komíny. Vráceny 
budou i původní symboly kohoutů, 
které kdysi stříšky radnice zdobily. 
Upravíme i okolí radnice. Jen střecha 
zůstane stejná. Je z kvalitní mědi, 
vydržet by měla snad příštích 200 
let. V ostravském prostředí ovšem 
získala svou specifickou patinu. 

Na samé špičce radnice nyní 
pracovali i experti na výško-
vé práce. O co přesně šlo?
Bylo zapotřebí sundat makovici na sa-
mém vršku radnice. Horolezci si kvůli 
tomu museli nahoře vybudovat i spe-
ciální konstrukci, akce jim zabrala 

prakticky celý den. V makovici byl 
tubus od poslední rekonstrukce v roce 
1987. Obsahoval dobové materiály. 
Nyní se rozhodujeme, co do tubusu 
dáme my, až ho budeme vracet do 
zrekonstruované makovice. 

Zahájil obvod nyní kromě 
radnice i jiné aktuální inves-
tice?
Právě jsme zahájili rekonstrukci 
bytového domu na Bohumínské 25. 
Podařilo se nám na rekonstrukci 
získat částečné dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj. Ze stejného 
ministerstva máme dotace i na níz-
koprahové centrum v Kunčičkách, 
které začne sloužit k volnočasovým 
aktivitám místních občanů. Cent-
rum otevřeme v příštích dnech.

Otázka na paní doktorku Je-
lonkovou: Jak daleko je pro-
jekt očekávaného kruhového 
objezdu u bývalého Dolu Petr 
Bezruč na ulicích Michálko-
vická a Hladnovská?
Předpokládám, že stavět se začne už 
na jaře roku 2013. Pokud tedy vše 
půjde dobře a město bude sdílné. Sil-
nice patří Moravskoslezskému kraji 
a městu Ostravě. Stavbu objezdu 
se podařilo prosadit do Bílé knihy 
kraje. Ta obsahuje seznam priorit-
ních staveb, které by se měly v kraji 
co nejrychleji uskutečnit. Křižo-
vatka u bývalého Dolu Petr Bezruč 

je velmi nebezpečná, dochází zde 
často k nepříjemným nehodám a je 
opravdu velmi nepřehledná. 

Myslíte, že objezd situaci vy-
řeší?
Určitě počet nehod sníží. Ale jsou zde 
i další záležitosti, které by měly při-
spět v oblasti dopravy k většímu bez-
pečí na Slezské. V rámci programu 
SDH 13 bude možno prostřednictvím 
kraje získat peníze na světelné pře-
chody nebo semafory na krajských 
komunikacích. V našem případě by 
to zvlášť potřebovaly ulice Bohu-
mínská nebo Michálkovická. Jako 
členka dopravního výboru Morav-
skoslezského kraje jsem přesvědčena 
o tom, že tyto peníze lze v dohledné 
době pro Slezskou Ostravu získat. 

Pokud jde o Slezskou Ostra-
vu, jak odhadujete, že se bu-
dou vyvíjet příští rozpočty?

Nevidím to optimisticky. Slezská 
bude určitě bita. Kvůli změnám 
v rozpočtovém určení daní při-
jde město Ostrava o 235 milionů 
korun, což se určitě projeví i na 
Slezské. A Moravskoslezský kraj 
nemá z čeho takové peníze dokrýt. 
Pro město bude změna znamenat 
problém.

Je podle vás nějaké řešení?
Musíme se na Slezské maximálně 
snažit využívat všech dostupných 
dotačních programů v rámci města 
i kraje, abychom peníze na Slez-
skou Ostravu dostali. Je nutné se 
tomu co nejvíce věnovat. Nyní 
například mezi městem a krajem 
probíhají jednání o trolejbusových 
tratích v okolí plánovaného kruho-
vého objezdu a napojení na Obvo-
dovou Františkov. Usiluji o to, aby 
vše dobře dopadlo a peníze se na 
tak důležitou věc našly.

Je něco, co vás v poslední 
době potěšilo?
Z pozice radní Slezské Ostravy si 
všímám, jak se lidé stále více o Slez-
skou zajímají. Když jako veterinářka 
hromadně očkuji v obvodě psy, vy-
slechnu si spousty podnětů, které se 
týkají právě Slezské. Lidé si stěžují 
na černé skládky, ale přicházejí i se 
zajímavými nápady, které by mohly 
přispět k tomu, aby se nám na Slez-
ské žilo lépe. Musím také poděko-
vat panu místostarostovi Janíčkovi, 
který vede odbor investic, že se to-
lik věcí na Slezské v poslední době 
podařilo udělat. Jako patriot Slezské 
jsem tomu velmi ráda.  /red/ 

Vážení spoluobčané, jak jistě víte, 
ve dnech 12.–13. října t.r. se bu-
dou konat volby do krajských 
zastupitelstev. 
Jelikož dochází k některým změ-
nám sídla a místa volebních okrsků 
městského obvodu Slezská Ostrava, 
chtěli bychom vás o těchto změnách 
informovat. Ke změně dochází ve 
volebních okrscích:
• 48 – kde všichni občané Antošovic 

budou tentokrát volit v „Hasičské 
zbrojnici“, Antošovická 84/381,

• 50 – kde občané ulic Kaplířova, 
Lomonosovova, Odlehlá, Šimo- 
nova, Žižkova, Pechalova, Bo-
humínská (část Hrušov), Plová-
renská, Husitská, nám. J. Fučíka, 
Augustinkova, Kulibinova, Ka-
masova, Mašíkova, Moravcova, 
Stará cesta, Na Valu, Daňkova, 
Kulturní, Verdiho, Riegrova, Di-
višova, Pod Haldami, Albertská, 
K Šachtě budou volit na „Odlou-
čeném pracovišti ÚMOb Slezská 
Ostrava“, Riegrova 1/3, Hrušov

• 59 – kde občané ulic Domažlická, 
Motýlová, Na Bučině, Ohradní, 
Pod Trianglem, Stožární, Zacha-
lupní, Zákopní, Fišerova (část 
Heřmanice), Poštulkova, Pěti-
letky, Katajevova, Vrbická (od 
č. or. 1–84), Švejdova, Brigád-
nická, Václavíkova, Údernická, 
Ochmanova, Košická, Banášova, 
Zvonková budou volit v „Kultur-
ním domě Na Dědině“, Vrbická 
133/15, Heřmanice,

• 70 – kde občané ulic Šenovská (část 
Sl. Ostrava), Štablova, Zárubecká, 
Jakubská, Počáteční, U Garáží, 
Lučinská, Podborčí, Těšínská (od 
č. or. 173–224), Hranečník (část 
Sl. Ostrava), Pastrňákova (část Sl. 
Ostrava), Adamcova, Habrová, 
Podílní, Skladní, Špitální, Střelná, 
Josefova, Zvěřinská, Příjezdná, 
Pavlíny, Michalská budou volit 
v „Botanické zahradě Ostravské 
univerzity“, Slívova 881/32, Slez-
ská Ostrava.

O všech těchto změnách budou vo-
liči informováni na letáčku, který 
obdrží spolu s volebními lístky 
domů. Ostatní místa a sídla voleb-
ních okrsků se nemění a zůstávají 
stejná jako u minulých voleb.
Samotné volby budou probí-
hat od 14:00 do 22:00 hodin dne 
12. 10. 2012 a od 08:00 do 14:00 ho-
din dne 13. 10. 2012. 
Bližší informace k volbám budou 
poskytovány těmito zaměstnanci 
zařazenými do ÚMOb Slezská 
Ostrava:
Ing. Petr Tobolík, vedoucí odboru 
vnitřních věcí – tel. č. 599 410 082, 
ptobolik@slezska.cz,
Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí 
oddělení civilněsprávních činností 
– tel. č. 599 410 446, ktraskosova@
slezska.cz.
Občané voliči se mohou také obra-
cet na zdejší úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava, odbor vnitřních 
věcí, pracovníky ohlašovny (budova 

slezskoostravské radnice, ul. Tě-
šínská 35, 710 16 Slezská Ostrava) 
o vydání voličského průkazu. Tento 
jim umožní uplatnit své právo volit 
v jakémkoliv volebním okrsku Mo-
ravskoslezského kraje. 
Konec lhůty pro doručení písemné 
žádosti o vydání voličského prů-
kazu je stanoven do 5. 10. 2012, 
a to na základě písemné žádosti 
doložené s úředně ověřeným pod-
pisem nebo osobně podané žádosti 
do 5. 10. 2012 na ohlašovně zdej-
šího úřadu. V případě jakýchko-
liv informací k podávání žádostí 
o vydání voličského průkazu, který 
opravňuje voliče volit v jakémkoliv 
okrsku Moravskoslezského kraje, se 
obracejte na zaměstnankyni zařaze-
nou do ÚMOb Slezská Ostrava: 
Pavlína Volná, referent agendy ohla-
šovny – tel. č. 599 41 078, pvolna@
slezska.cz. 
V městském obvodu bude pracovat 
27 volebních okrsků, do kterých bylo 
kandidováno 10 volebními politic-
kými stranami, hnutími a koalicemi 
celkem 208 členů. Někteří členové 
volebních okrsků byli delegováni 
i z řad občanů starostou městského 
obvodu, a to tam, kde nebylo dosa-
ženo minimálního počtu členů. 
V Moravskoslezském kraji kandi-
duje při těchto volbách celkem 21 
volebních stran, hnutí a koalic. 
Přijďte podpořit své kandidáty.

Ing. Petr Tobolík

vedoucí odboru vnitřních věcí

Vážení spoluobčané, 
v polovině tohoto měsíce vyberete 
zastupitele, kteří budou v příštích 
čtyřech letech zásadně ovlivňovat 
další vývoj Moravskoslezského 
kraje. 
Krajské volby jsou důležité i pro 
náš obvod Slezská Ostrava. Stejně 
jako do ostatních měst, obvodů 
či obcí v kraji i do Slezské Os-
travy částečně přicházejí inves-
tice, o kterých moravskoslezští 
krajští zastupitelé rozhodují. To 
znamená, že pokud své zástupce 
v krajském zastupitelstvu zvolíme 
správně, učiníme tak správné roz-
hodnutí i pro náš obvod Slezská 
Ostrava. 
A já doufám, že o ten nám jde pře-
devším. Je přece místem, ve kte-
rém všichni žijeme. 
Proto Vám přeji ve volebních 
dnech 12. a 13. října, abyste volili 
s rozumem a rozvahou. 

K volebním urnám Vás srdečně 
zvu a za volební účast Vám již pře-
dem mnohokrát děkuji.

Ing. Antonín Maštalíř, 

senátor a starosta Slezské Ostravy
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Rozjímání s kobylou
Do nového roku si obyčejně pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, lásky 
a – také úspěchů v práci. Protože 
co naplat, také naše práce, profe-
se a úspěchy, které se z ní dostaví, 
jsou pro život důležité.
Mou profesí je pedagogická čin-
nost. A to jak profesionálně, pro-
tože se výchovou a jejími otáz-
kami „vědecky“ zabývám, tak 
i z hlediska soukromého, protože 
vychovávám děti, psy, kočky, ptáky, 
manžela, prostě všechno, co se dá. 
A v poslední době i koně.
Psala jsem onehdy, že se naše ro-
dinka právě o jednoho koně roz-
rostla. Dnes už to není pravda. 
Během podzimu se v běhu různých 
událostí stalo, že nemáme koně 
jednoho, ale už tři. Dva valachy 
a jednu kobylu. 
S těmi koňmi se mi zároveň dostalo 
nejen potřebného relaxu při pohle-
du na to, jak krásně běhají, klušou, 
prostě jaká to je nádhera, ale neče-
kaně i něco jiného. Konečně jsem 
také hloubkově porozuměla své 
práci. A to nejen ve chvílích, kdy 
nesmíte ustoupit, pokud si kůň po-
staví svou hlavu, a vy tu svou musí-
te mít tvrdší a svou důsledností do-
kázat, kdo je tady pánem, ale také 
ve chvílích zcela opačných.
Chtěla jsem jednoho dne naší nové 
kobylce nasypat do jejího žlábku 
granule, které má tak ráda. Slušně 
jsem ji ráno pozdravila, přivítala se 
s ní, mrkla do toho žlabu a málem 
jsem omdlela. Měla tam své koby-
lince. Pěkně kulaté, pěkné, až jsem 
chvíli zaváhala, jestli jsem jí už dřív 
nedala nějaký jiný typ granulí. Ale 
typický vzhled mne přesvědčil, že 
naše kobyla je prostě čuně. 
V té chvíli se ve mně ozvala má vy-
chovatelská duše. Spustila jsem na 
ni příval slov o tom, jak je nevycho-
vaná, jaké je prase, a jestli se toto 
dělá, a kde to kdy viděla, nasírat si 
do vlastního žlabu, a co teď s tím já, 
a kam jí mám ty granule jako nasy-
pat, a co si jako nemyslí…
A najednou jsem se v údivu zarazila. 
Ten kůň stál jak zmoklá slepice, uši 
dozadu, ocas stažený, oči smutné, 
postoj plný tichého studu a zoufal-
ství – ten kůň prostě stál jako holé 
neštěstí, zdeptaný z mého projevu, 
prostě naprosto hin. 
A já poprvé, poprvé v životě zaku-
sila pocit výchovného vítězství. Ta 
nebohá kobyla mne poslouchala, 
vnímala, vzala si má slova k srdci 
a litovala. Nikdo nikdy na má slova 
až tak nereagoval. Zavolala jsem ji 
k sobě a vděčně ji objala kolem hla-
vy a ona šťastně zafrkala.
Nevím, jestli se to k novému roku 
přát hodí, ale přála bych vám všem 
– i sobě – hodně takových pracov-
ních úspěchů, kdy pocítíte, že vaše 
práce i slova padají na úrodnou 
půdu.
Kdy prostě vidíte, cítíte i vnímáte, 
že naše práce má smysl.
Takže ať je celý náš rok takový – 
plný štěstí, lásky, zdraví a pracov-
ních úspěchů – a nejen v podobě 
kobylích granulí. Prostě plný smys-
lu, ať už ho hledáme kdekoliv a jak-
koliv.  Miriam Prokešová

editorial

novoroční slovo starosty 

Vážení přátelé,
po krátkém odpočinku v atmosféře 
vánočních svátků začínáme nový rok 
2011. Zima zřejmě ještě nepředved-
la vše, co umí, ale nekonečně dlouhé 
noci a krátké pošmourné dny nás 
zřejmě hned tak neopustí. S touto sku-
tečností nás ale smiřují krásné zimní 
sporty a kouzelný pohled na spící za-
sněženou krajinu. 
Tradičně je však zima rovněž obdo-
bím plesů a rozmanitých kulturních 
a společenských akcí. Dovolím si tedy 
hned v úvodu pozvat vás na již tradič-
ní Společenský ples, který se bude ko-
nat začátkem března. 
Ale nepředbíhejme. Je tady leden 
a s ním i sté výročí narození spisova-
tele Zdeňka Jirotky. Ano, tento slavný 
spisovatel a novinář se narodil přímo 
v srdci Slezské, dříve Polské Ostra-
vy, na dnešní Keltičkově ulici, a to 7. 
ledna 1910. V loňském roce se nám 
podařilo vypátrat mnohé skutečnosti 
nejen z jeho dětství, které tady prožil, 
ale nahlédli jsme také do velmi boha-
tého života jeho otce Ladislava, který 
měl pro Slezskou Ostravu zatím nedo-
ceněný význam. 
Před sto lety se začala stavět na 
Těšínské ulici také dnešní radni-
ce, jejíž architektonický význam je 
neoddiskutovatelný. Jak sami vidí-
te, těch stovek má Slezská Ostrava 
před sebou hned několik. I proto 
připravujeme výstavu, která by dala 
nejen našim občanům nahlédnout 
do doby, kdy byla Slezská neuvěři-
telně bohatým kulturním, obchod-
ním, vzdělanostním a státotvorným 
centrem. Před sty lety zde působilo 
velké množství spolků, ať už pě-
veckých, literárních, sportovních 
či divadelních. To vše se za minulá 

desetiletí vytratilo z vědomí nás 
všech, a protože jsme přesvědčeni, 
že Slezská Ostrava si zaslouží, aby 
se o její minulosti vědělo co nejvíce, 
shromažďujeme historické materiá-
ly, které vyvedou její slávu ze zapo-
mnění. 
Vážení čtenáři, samozřejmě, že se 
v letošním roce sejdeme někdy 
v květnu nebo červnu na Slezsko-
ostravském hradě, kde bude již tra-
diční Den Slezské se vším, co k tomu 
patří. Je toho hodně, co chceme letos 
zrealizovat, a snad se nám to podaří. 
Přejděme ale v souvislosti s novým 
rokem na jiné téma, které souvisí 
s dnešní hektickou dobou. 
V době mnoha různých škrtů a so-
ciálních nejistot myslím na seniory 
a lidi těsně před odchodem do dů-
chodu, tělesně a sociálně handica-
pované a potřebné. Právě oni pocítí 
dopad úspor a zvyšování nákladů 
nejvíce a zaslouží si pomoci. I proto 
se musíme my ostatní daleko více 
snažit. Přijmout odpovědnost sami 
za sebe a navíc v rámci solidarity 
přispět těm, kteří si sami pomo-
ci nemohou. Usilovat o to, aby ten, 
který se nesnaží, nebo si škodí, ne-
žil na úkor aktivních. Žádný paušál-
ně spravedlivý systém neexistuje, 
vždy na tom někdo bude hůř nebo 
lépe. Vzhlížejme proto k těm, kteří 
dokážou aktivně čelit osudu a do-
kážou v dobrém využít příležitost 
a neškodit okolí. Mnozí navíc ještě 
dosáhnou vlastní činností užitku 
pro druhé. Ti by pro nás měli být in-
spirací. Jen tak se z nás nestane stá-
do brblajících pesimistů. Pozitivně 
myslet a pracovat by mělo být naše 
krédo nejen v roce 2011. 
 Těším se na setkávání s Vámi
 Váš starosta Antonín Maštalíř

Ocenění převzalo šest desítek občanů
SlezSká OStRAVA/  Bezmála šest desítek občanů, kteří se 
v letošním roce významně podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu v různých oblastech veřejného života, 
ocenil v pondělí 13. 12. 2010 starosta Slezské Ostravy 
senátor Antonín Maštalíř. 

Pozvaní obdrželi v krásných prosto-
rách obřadní síně slezskoostravské 
radnice z rukou starosty, jeho mís-
tostarostů Hany Herákové a Petra 
Janíčka, tajemníka úřadu Gustava Ku-
chaře a vedoucí odboru školství a kul-
tury Petry Nitkové pamětní list, upo-
mínkové předměty a menší finanční 
obnos. 
Mezi oceněnými byli například 
lidé, kteří nezištně a obětavě po-
máhali během letošních květno-
vých povodní, nebo ti, kteří mají 
nemalý podíl na rozvoji kulturního 
a sportovního dění, nebo se podí-
lejí na zvyšování bezpečnosti ob-
čanů. Vedení radnice poděkovalo 
také těm, kteří svůj volný čas vě-
nují mládeži, nebo kteří se věnují 
lidem žijícím ve znevýhodněném 
sociálním prostředí. 
Za všechny jmenujme MUDr. Dra-
hoslavu Doležílkovou, která letos 
o prázdninách zpřístupnila svou 
vilu – známou jako Liskovu nebo 
Šlapetovu - široké veřejnosti. Snad 
nemusíme připomínat, že se jedná 
o architektonický skvost, který byl 
před nedávnem vyhlášen národní 
kulturní památkou. Mezi oceněnými 
byli také René Pchálek nebo Petr Kos, 
kteří svůj volný čas zasvětili výchově 
mladých hasičů.
Ocenění z rukou starosty převzal 
také letopisec Česlav Pietoň, který 
prostřednictvím Slezskoostravských 

novin zpřístupňuje svůj bohatý histo-
rický archiv široké veřejnosti. 
Oceněn byl také farář farnosti v Ost-
ravě-Kunčičkách Dariusz Sputo, který 
má obrovský podíl na obnovení poutí 
sv. Antonína, jemuž je zasvěcen kun-
čický kostel. Sputo je v poslední době 
veřejnosti znám především jako inici-
átor návštěvy farníků do italské Pado-
vy, odkud přivezli jako jediní v České 
republice ostatky svatého Antonína. 
Mezi přítomnými byli mnozí další, na-
příklad Daniela Synková – majitelka 
soukromého psího útulku – která se 
stará o desítky nemocných a dožíva-
jících psů. 
Slavnostní atmosféru umocnilo vy-
stoupení žáků Základní školy Chrus-
tova v Heřmanicích. děti zazpívaly za 
klavírního doprovodu několik vánoč-
ních písní. 
„Předvánoční čas je dobou, kdy by-
chom se měli na chvíli zastavit a zti-
šit se. Je i dobou, kdybychom si měli 
vzpomenout na všechny ty, kteří ne-
zištně pracují pro druhé a během roku 
není čas poděkovat jim. I proto se už 
stalo tradicí, že je v době adventu zve-
me k nám na radnici, abychom jim po-
děkovali,“ řekl starosta Antonín Maš-
talíř a dodal: „Já si jejich práce velice 
vážím a jsem rád, že jim mohu alespoň 
touto formou poděkovat.“  

(reportáž na www.slezskaostrava.tv, 
další podrobnosti na str. 8)

 Marie Stypková

ZASLOUŽENÉ PODĚKOVÁNÍ. V překrásných prostorách obřadní síně slezsko-
ostravské radnice se začátkem loňského prosince sešlo devětapadesát občanů ne-
jen Slezské Ostravy, aby z rukou starosty Antonína Maštalíře převzali ocenění za 
svůj podíl na zvelebení nebo propagaci městského obvodu.  FOtO/  MARie StyPkOVá

Pour Féliciter 
   2011

Volby do krajských zastupitelstev 2012

TUBUS. Ing. Petr Janíček spolu s horolezci a právě sundaným tubusem.

O radnici i bezpečí. Co čeká Slezskou?

RADNÍ. MVDr. Barbora Jelonková 
oceňuje zájem lidí o Slezskou.

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2013 v oblasti kultury, sportu 
a volnočasových aktivit. Přihlášku a zásady pro poskytnutí dotace na-
leznete na www. slezska.cz v záložce Občan – účelové dotace a granty, 
případně na odboru školství a kultury ÚMOb Slezská Ostrava.
Přihlášky lze podat v termínu do 16. 11. 2012.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2013:

Slovo starosty



Slezskoostravské noviny • říjen 2012 • strana 2SLEZSKÁ OSTRAVA

Odbor sociálních věcí městského 
obvodu Slezská Ostrava uspořádal 
pro seniory z Domu s pečovatel-
skou službou na ulicích Hladnov-
ská a Heřmanická a klubů seniorů 
třídenní zájezd do Lednicko-valtic-
kého areálu. 
Zájezd se uskutečnil ve dnech 28.–
30. srpna. Celkem čtyřicet seniorů 
se zúčastnilo společného tříden-
ního pobytu v překrásném prostředí 
Lednicko-valtického areálu. 
První den zájezdu jsme navštívili 
Státní zámek Valtice, kde byla 
dojednána prohlídka zámecké in-
stalace Knížecí okruh. Ubytování 

včetně polopenze bylo zajištěno 
v hotelu Hraniční zámeček v ne-
daleké obci Hlohovec. Večer jsme 
společně strávili posezením u grilu 
s harmonikou.
Druhý den nás čekala prohlídka 
Lednického areálu. Senioři měli 
možnost se v dopoledních hodinách 
zúčastnit prohlídky I. okruhu repre-
zentačních místností Lednického 
zámku, projít rozlehlé zámecké za-
hrady a skleníky. V odpoledních ho-
dinách všichni absolvovali okružní 
plavbu kolem zámku. Po návratu do 
našeho hotelu jsme se sešli u večer-
ního posezení ve vinném sklípku, 

kde nám ke zpěvu a tanci zahrála 
cimbálová muzika. Poslední den 
zájezdu po dopoledním volném 
programu jsme vyrazili na farmu 
Bolka Polívky v Olšanech.
Po celou dobu zájezdu nás vedle 
pěkného počasí doprovázela dobrá 
nálada a legrace. Dle ohlasu našich 
seniorů a jejich poděkování máme 
za to, že se třídenní zájezd opět 
vydařil.  

 Bc. Darina Kolková, DiS. 

vedoucí oddělení sociálních služeb

KUNČIČKY/Kontaktní mís-
to, strážníci, kamery. To vše 
pro větší bezpečí občanů 
v Kunčičkách.

Městský policista Libor Pochylý 
je strážníkem okrskářem v Kun-
čičkách již druhým rokem. „Přišel 
jsem zde s cílem, že nejdůležitější 
je udržení veřejného pořádku, aby 
se v Kunčičkách dalo normálně 
bydlet,“ říká strážník, který hlídá 
Kunčičky ještě se svými dvěma 
dalšími kolegy.
Problematickou část Slezské Ostravy 
procházejí přes den strážníci sami, 
v noci jsou hlídky dvojčlenné. Často 
se zde objevují také hlídky ve služeb-
ních autech. „Pořádek v Kunčičkách, 
ale také v sousedních Kunčicích, kde 
působí další dva okrskáři, je pro nás 
spolu s vedoucím oblasti Slezská 
Ostrava Pavlem Honczkem jednou 
z priorit. Zvýšili jsme počet stráž-
níků, kteří tam dohlížejí, v Kunčič-
kách vzniklo nové kontaktní místo 
městské policie, přibyly zde také ka-
mery a Kunčičky tak monitorujeme 
čtyřiadvacet hodin denně,“ vypočí-
tává Bc. Marcel Pažický, zástupce 

vedoucího oblasti Slezská Ostrava 
Městské policie Ostrava, co všechno 
se v posledních měsících ve čtvrti 
změnilo. Strážníci Pavel Honczek 
a Marcel Pažický byli do svých ve-
doucích funkcí u městské policie ve 
Slezské Ostravě jmenováni v měsíci 
červenci. 

Pstruží 6
Nové kontaktní místo Městské 
policie Ostrava je na ulici Pstruží 
6 a pro občany je otevřeno každé 
úterý v časech 9–11 a 14–17 ho-
din. „Občané nám mohou přijít říct 
o svých problémech nebo mohou 
také házet vzkazy do schránky, 
která je umístěna na budově. 
Každý den prochází ulice čtvrti 
a řeší problémy zejména občan-
ského soužití, hodně časté jsou 
v Kunčičkách i černé skládky. „Před 
dvěma lety jsme zde měli velké pro-
blémy s rozebíráním starých aut. 
Dělo se to běžně na ulicích, za pár 
dní z aut nezbyl ani šroubek,“ líčí 
strážník. Policistům se již podařilo 
„rozebíračům“ vysvětlit, že taková 
činnost se na ulici dělat nemá. „Ně-
kteří zdejší obyvatelé si myslí, že 

si mohou dělat, co chtějí. V centru 
města by je nic takového podnikat 
nenapadalo,“ říká o místních pomě-
rech Pochylý.
Pod pečlivým dozorem strážníků 
počet černých skládek v posled-
ních měsících rapidně klesl. Jen od 
místního hřiště musel být odvezen 
odpad, který zaplnil čtyři nákladní 
auta. Libor Pochylý dodává, že 
v poslední době se v Kunčičkách 
hodně věcí změnilo. „V noci na-
stává ticho, ubylo stížností na ru-
šení nočního klidu, nevidíte nikoho 
rozebírat střechy, což se dříve dělo 
velmi často. Na ulici nenajdete 
vrak,“ konstatuje Pochylý.
Dalším strážníkem dohlížejícím 
na pořádek v Kunčičkách je To-
máš Bína. Pracuje zde třetí měsíc. 
„Velkým problémem tady je známé 
opalování kabelů. Přistihl jsem na 
hřišti v Kunčičkách muže, kteří 
opalovali kabely, které stoprocentně 
pocházely z trestné činnosti. Pro-
tože škoda přesáhla pět tisíc korun, 
předali jsme případ Policii České re-
publiky,“ hovoří Bína o jednom ze 
svých prvních zákroků. Přiznává, 
že služba v problematických Kun-
čičkách je pro něj velkou školou.

Volejte policii
Městští strážníci vyzývají, aby se 
občané nerozpakovali volat policii, 
kdykoli se v Kunčičkách setkají s ně-
jakou zákonu odporující činností. 
„Hodně lidí uvidí zloděje a volá na 
něj, že zavolá policii. Ale lidé nemají 
volat na zloděje, ale rovnou na po-
licii. Doporučujeme volat, nevzdá-
vat to a ovšem policii informovat,“ 
radí Libor Pochylý. „Na směnách 
slouží hodně policistů, jsme vyba-
veni vysílačkami, v pohotovosti 
jsou auta,“ argumentuje Pochylý, 
že policisté nejsou proti pachate-
lům trestných činů bezmocní. Lidé 
mají volat známé číslo 156 nebo 

Integrované výjezdové centrum ve 
Slezské Ostravě na čísle 950 735 011. 
Strážníkova slova potvrzuje i jeho 

nadřízený Marcel Pažický. „Lidé se 
na nás mohou obrátit opravdu kdy-
koli,“ ujišťuje. /jk/

Městská policie posílila hlídky v problémové slezskoostravské části

Pro větší bezpečí občanů v Kunčičkách

TOMÁŠ BÍNA. Služba v Kunčičkách je velkou školou.

Tato akce měla veliký úspěch 
a moc se účastníkům líbila. Ná-
vštěva zámku Valtice a okolí nás 
přímo nadchla. Ubytování v hotelu 
Hraniční zámeček nemělo chybu. 
Zpestření přinesla možnost využití 
vířivky, bazénu i sauny. Užili jsme si 
též možnosti návštěvy zámku v Led-
nici, která byla spojena s plavbou po 
řece Dyji. Večery proběhly v duchu 
zpěvu a tance ve vinném sklípku za 
zvuku cimbálové muziky. 
Rádi bychom proto poděkovali všem, 
kteří se na této zdařilé akci podíleli 

a udělali nám velikou radost. Velké 
poděkování patří paní Ing. Micha-
likové, pečlivým a vždy ochotným 
pečovatelkám. Poděkování patří též 
sponzorům, bez kterých by nebylo 
možno tuto akci realizovat. 
Největší dík a uznání patří panu Mgr. 
Zdeňku Matýskovi, vedoucímu od-
boru sociálních věcí, který je mužem 
na svém místě a je stále naše jednička. 
Také musíme poděkovat samotnému 
městskému obvodu Slezská Ostrava.

Za všechny účastníky děkuje 

Anna Goczalová

Obdobné poděkování přichází i od 
pana Antonína Havránka:
„Budu citovat jednoho účastníka 
zájezdu, že každá minuta těch 
dnů neměla chybu. Snad píšu za 
všechny účastníky, že těžko mohl 
mít někdo nějaké výhrady. Soci-
ální pracovnice byly starostlivé 
a milé ke všem. Také musíme po-
děkovat samotnému obvodnímu 
úřadu Slezské Ostravy za finanční 
přispění na tento zájezd,“ napsal 
redakci Slezskoostravských novin 
pan Havránek.

Poděkování spokojených účastníků: 
Zájezd neměl jedinou chybu

Senioři navštívili Lednicko-valtický areál 

VÝLET. Čtyřicet slezskoostravských seniorů odjelo na třídenní zájezd do 
Lednicko-valtického areálu. FOTO/ARCHIV

MONITORING. Strážníci monitorují Kunčičky. FOTO/JAN KRÁL

Kontaktní místo: Pstruží 6, otevřeno každé úterý 9–11 a 14–17 hodin.
Do schránky na Pstruží 6 mohou občané dávat své podněty.
Telefony: linka 156, linka 950 735 011 (IVC Slezská Ostrava).

Kontakty na MP v Kunčičkách

LIBOR POCHYLÝ. Služebně nejstarší strážník v Kunčičkách. FOTO/JAN KRÁL
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HRUŠOV/V Ostravě existuje 
jediný azylový dům pro rodi-
ny s dětmi. Nachází se v loka-
litě Na Liščině. 

Azylový dům, provozovaný měst-
ským obvodem Slezská Ostrava 
prostřednictvím odboru sociál-
ních věcí, vznikl v srpnu 2010 re-
konstrukcí bytového domu v ulici 
Na Liščině 2. Jeho služeb využilo 
bezmála už čtyřicet rodin. Díky 
jedenácti kompletně zařízeným 
bytům, jejichž celková kapacita je 
52 osob, bylo za dva roky provozu 
možné poskytnout potřebné uby-
tování, pomoc a podporu pade-
sáti pěti dětem a čtyřiceti sedmi 
dospělým, kteří přišli o bydlení, 
stali se oběťmi domácího násilí 
nebo prožívali jinou závažnou 
životní krizi. Potřebné útočiště 
zde nalézají nejen rodiny, ale také 
mladí dospělí, kteří opouštějí 
školská zařízení určená pro vý-
kon ústavní výchovy.
Obyvatelům azylového domu je 
k dispozici sociální pracovnice 
a pracovníci v sociálních služ-
bách, kteří jim pomáhají překonat 
náročnou životní situaci. Podle 
potřeby jsou pracovníci klientům 
nápomocni s vyřízením dokladů, 
hledáním zaměstnání, řešením 
dluhů, učí klienty pečovat o do-
mácnost, dbát na přípravu dětí do 
školy nebo třeba účelně hospoda-
řit s penězi, tak, aby si uspořili 
peníze na zajištění bydlení. To 
vše se děje proto, aby rodiny i jed-
notlivci využívající této sociální 
služby získali potřebnou samo-
statnost a snížila se jejich závis-
lost na systému sociální pomoci. 

Důležité vždy je, aby klienti byli 
sami aktivní při řešení své slo-
žité sociální situace. Kromě po-
moci pracovníků mohou využít 
bezplatné pomoci psycholožky 
či právníka, kteří do azylového 
domu docházejí. Děti mají díky 
velmi dobré spolupráci s dobro-
volníky zajištěno doučování.

Další důležitou oblastí činnosti 
azylového domu jsou volnočasové 
aktivity, jejichž cílem je ukázat ro-
dičům i dětem, jak mohou zábavně 
a zajímavě trávit čas. Proto pra-
covníci spolu s rodinami pořádají 
oslavy Dne dětí, Velikonoc, Miku-
lášské besídky, nebo např. turnaje 
ve společenských hrách. Oblíbené 

jsou i návštěvy ZOO, kina, lout-
kového divadla či interaktivních 
výstav. Velký úspěch měla spolu-
práce se skupinou prevence měst-
ské policie, která v rámci projektu 
„Druhá šance“ v loňském roce za-
řídila nejen spoustu besed, ale také 
dvoudenní pobyt maminek s dětmi 
na horách.

Za uplynulé dva roky se změnilo 
mnohé. Zahrada získala novou tvář 
díky oplocení, vysázeným záhon-
kům, dětskému koutku a posezení 
s grilem. Z areálu se tak stalo pěkné 
místo, jehož bezpečí zajišťuje ka-
merový systém. 
Je zřejmé, že azylový dům plní svůj 
účel. Mnoha klientům se podařilo 

nalézt „ztracenou půdu pod no-
hama“. Některým se povedlo zlep-
šit vztahy s rodinou a odešli bydlet 
k ní, jiní si díky tomu, že začali 
pracovat a našetřili si peníze, se-
hnali podnájem. Odbor sociálních 
věcí se obyvatelům azylového 
domu snaží pomoci s řešením by-
tové situace. Několika z nich byl 
díky tomu přidělen obecní byt, jiní 
v současné době bydlí v bytech 
společnosti RPG. Spolupráce mezi 
těmito bývalými klienty a pracov-
níky azylového domu doposud 
pokračuje. Přáním do budoucna 
je vybudování tzv. „prostupného 
bydlení“, které by předcházelo 
bydlení v běžném bytě. V sou-
časné době je k tomuto účelu vy-
užíván „tréninkový byt“ v domě 
s pečovatelskou službou na ulici 
Heřmanická. Po odchodu z azy-
lového domu byt využilo několik 
klientů k tomu, aby si vyzkoušeli 
samostatné bydlení předtím, než 
se jim podaří získat vlastní byt. 
Jednou z nich je i Paní B.
Paní B. byla jednou z prvních kli-
entek azylového domu. Její situace 
nebyla jednoduchá. Neměla stře-
chu nad hlavou, byla nezaměst-
naná, měla problém s užíváním 
drog, špatné vztahy s rodinou a re-
álně hrozilo, že díky tomu přijde 
o své dvě děti. Za dobu, kdy byla 
v azylovém domě, toho dokázala 
hodně. Podrobila se léčbě, našla 
si stabilní zaměstnání, našetřila 
si peníze na kauci, zlepšil se její 
vztah s rodiči. Hlavně už teď ví, 
že se o sebe a své děti dokáže po-
starat a nepřijde o ně.
 Mgr. Eliška Badurová, sociální 

pracovnice, Azylový dům Na Liščině 

JEDINÝ. Azylový dům ve Slezské Ostravě je jediným svého druhu v Ostravě. 
 FOTO/JAN KRÁL

Ukradli pítko dětem
Z nově otevřeného hřiště na ulici 
Keltičkova ve Slezské Ostravě 
zmizelo během několika dní pítko, 
které mělo napájet žíznivé hra-
jící si děti. Naštěstí však nezmi-
zelo navždy. „Díky všímavým 
občanům byli pachatelé odhaleni 
a pítko má zpět obvod ve svém 
vlastnictví,“ říká místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. Nyní ve-
dení obvodu přemýšlí o tom, že na 
dětské hřiště umístí kamery, které 
případné další krádeže pachate-
lům přinejmenším znesnadní. „Je 
to velmi smutné, když je někdo 

schopen krást věci určené dětem,“ 
konstatuje Heráková. /red/

Azylový dům Na Liščině pomáhá občanům Ostravy již dva roky

Senioři mají zrekonstruovanou zahradu

Nově zrekonstruovanou zahradu 
otevřeli slavnostně ve čtvrtek 6. září 
v Domově pro seniory Kamenec.
Na zahradě nově vznikly branky, 
díky kterým se senioři dostanou 
přímo do parku. Otvírat je lze za 
pomoci fotobuňky přímo z vrátnice 
domova, takže branky mohou vyu-
žívat i imobilní uživatelé. Cesta do 
parku vedla dříve kolem zahrady 
a byla o mnoho delší. V zrekonstru-
ované zahradě přibyly dále lavičky, 
chodníky, cvičební prvky stejně jako 
odpočinková zóna s krbem. „Tady si 
obyvatelé mohou připravovat různé 
dobroty,“ konstatoval ředitel do-
mova Ing. Juraj Chomič.

Nová je i pergola s voliérou, ve které 
létají kanáři a zebřičky. „Na zimu je 
samozřejmě přestěhujeme dovnitř. Na 
chodbách domova už tak chováme 
činčily nebo papoušky,“ uvedl ředitel.
Slavnostního otevření se zúčastnila 
i herečka Jaroslava Obermaierová, 
která se stala patronkou zrekonstru-
ované zahrady. „Máte to tady moc 
hezké,“ říkala seniorům herečka, 
která nyní vystupuje v oblíbeném 
seriálu Ulice. Uživatele domova pak 
bavila svými hereckými historkami, 
včetně těch, jak před desetiletími 
rády nakupovaly s kolegyněmi při 
zájezdech v Ostravě v obchodním 
domě Ostravica. 

S tím, že nová tvář zahrady se po-
vedla, souhlasila i místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. „Vzniklo 
zde velmi příjemné místo pro starší 
spoluobčany. Všechno je v souladu 
s přírodou. Moc se mi líbí cvičební 
prvky i s návody, jak na nich cvičit. 
Cvičení je v takovém věku důležité 
pro rozhýbání kloubů,“ konstatovala 
Heráková. „Je správné, že se život 
místních lidí neodehrává jenom 
v uzavřeném domě. Navíc je vidět, 
jaký má pan ředitel k domovu vztah. 
Je to člověk na svém místě a lze lehce 
poznat, že je tady velmi oblíben,“ 
dodala místostarostka Heráková.
Nové cvičební prvky připomínající 
kormidla velkých lodí či volanty 
nákladních automobilů si uživa-
telé domova okamžitě vyzkoušeli. 
„Jsme s výsledkem moc spokojeni. 
Nová zahrada se nám opravdu líbí,“ 
řekla při cvičení uživatelka Jitřenka 
Divácká. /jk/

OTEVŘENO. Místostarostka MUDr. Hana Heráková spolu s ředitelem Ing. 
Jurajem Chomičem, herečkou Jaroslavou Obermaierovou a dalšími hosty 
otevírá zrekonstruovanou zahradu. FOTO/JAN KRÁL

Jedinečné zařízení pro rodiny s dětmi

CVIČENÍ. Uživatelky domova zkou-
šejí novinky na zahradě. 
 FOTO/JAN KRÁL

PÍTKO. Snímek hřiště s pítkem ještě 
před otevřením nového hřiště. 
 FOTO/JAN KRÁL

Krádež kanálového víka
Dne 25. srpna dopadli strážníci 
městské policie 24letého muže, 
který ve Slezské Ostravě odcizil 
kanálové víko. Strážníci ho za-
drželi ve chvíli, kdy tlačil vozík 
s naloženým kanálovým poklo-
pem směrem ke sběrně druhot-
ných surovin. Muž se přiznal, že 
víko odcizil a chtěl prodat. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že nebyl do-
sud za takové jednání potrestán, 
bylo jeho jednání kvalifikováno 
jako přestupek, za který mu ve 
správním řízení hrozí pokuta až 
15 000 Kč. Kanálové víko bylo po 
zadokumentování události vrá-
ceno na své místo.

Opilý řidič jel prostředkem 
silnice
Dne 26. srpna přistihli strážníci 
městské policie ve Slezské Ostravě 
42letého muže, který řídil moto-
rové vozidlo pod vlivem alkoholu. 
Dotyčný upoutal pozornost hlídky 
ve chvíli, kdy s vozidlem jel velmi 
pomalu prostředkem vozovky. 
Když jej strážníci zastavili, aby 
zjistili, zda není náhodou zdra-
votně indisponován a nepotřebuje 
lékařskou pomoc, zjistili, že je 
opilý. Z jeho dechu byl cítit alkohol 
a po vystoupení z auta notně vrá-
voral. Dechová zkouška prokázala 
2,97 promile. Událost si na místě 
převzali přivolaní policisté.

Městská policie Ostrava

Paní B.: Děkuji za šanci

Jak jste se o azylovém 
domě dozvěděla?
Prostřednictvím sociálního odboru.

V jaké jste byla situaci?
Byla jsem ve velmi krizové situ-
aci, dalo by se říct, že na dně. Bez 
přístřeší, bez financí, a to díky 
mé nerozvážnosti.

Pomohl vám pobyt v azy-
lovém domě? Změnila se 
vaše situace? Jak? 
Ano, pobyt mi velmi pomohl. Spl-
nilo se mi to, že jsem zabezpečila 
své děti. Mé cíle se neplní hned, ale 
postupem času. K tomu, v jaké situ-
aci jsem s dětmi byla, můžu teď říct, 
že se má situace změnila o sto pro-
cent, a to díky azylovému domu.

Jak vzpomínáte na tu 
dobu?
V azylovém domě se mi líbilo 
vše, neměla jsem tam žádné ne-
shody, až na mé začátky, kdy 
jsem se aklimatizovala. Ale vše 
jsem srovnala s pomocí pracov-
níků AD. Na azylovém domě 
bych neměnila nic.

Jak se vám teď daří?
V současné době se mi a dětem 
daří velice dobře. Člověk musí 
zkusit vše, i spadnout na to dno, 
aby se od něj odrazil a uvědomil si, 
co je v životě nejlepší jak pro něj, 
tak hlavně pro děti. Za to pracov-
níkům azylového domu moc dě-
kuji. Děkuji za šanci, kterou jsem 
dostala pro sebe a děti.
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SLEZSKÁ OSTRAVA/Sváteč-
ní atmosféra byla na základ-
ních školách obvodu Slezská 
Ostrava v pondělí 3. září.

Pro 165 prvňáčků to byl první 
školní den v jejich životě. Prvňáčky 
už tradičně doprovodili jejich ro-
diče, přivítat je přišli také zástupci 
obvodu Slezská Ostrava.
Na Základní školu Škrobálkova 
v Kunčičkách přišlo 29 prvňáčků. 
Přivítal je starosta Ing. Antonín Maš-
talíř i ředitel školy Mgr. Jiří Smělík. 
Spolu prošli všechny třídy školy, 
starosta Maštalíř pozdravil všechny 
žáky také školním rozhlasem. 
„Počet prvňáčků nám každým ro-
kem mírně stoupá. Navíc si mů-
žeme díky dobré finanční politice 
školy dovolit, že první třída má 
dvě učitelky plus jednu paní asi-
stentku,“ informoval Mgr. Josef 
Smělík. Stoupající trend počtu prv-
ňáčků potvrzují i na Základní škole 
Chrustova. V pondělí 3. září jich 
přišlo do zdejší školy 37. Všechny je 
v obou dvou třídách pozdravil mís-
tostarosta Ing. Petr Janíček. „Prv-
ňáčci se svými rodiči byli první den 
jen jednu hodinu,“ informoval ředitel 
ZŠ Chrustova Mgr. Radim Motyčka.
Školní rok 2012–2013 zahájili i na 
Základní škole Pěší v Muglinově. 

Na Pěší dorazilo 40 prvňáčků, což je 
dokonce oproti loňsku dvojnásobný 
počet. „Za prvé se asi narodilo více 
dětí, za druhé naše škola získává 
stále lepší jméno. Spolupracujeme 
s mateřskými školami, děti z nich 
se u nás byly podívat, vyzkoušely si 
práci s interaktivní tabulí, školáci si 
pro budoucí školáky připravili i diva-
delní představení,“ vysvětluje dvoj-
násobný nárůst prvňáčků zástupkyně 
ředitele ZŠ Pěší Mgr. Jana Chýlková.
Prvňáčky ve škole přivítaly radní 
Slezské Ostrava MVDr. Barbora 
Jelonková spolu se zástupkyní školy 
Mgr. Janou Chýlkovou. „Společné 

shromáždění prvňáčků a jejich ro-
dičů v jídelně naší školy bylo prv-
ním krokem na dlouhé cestě za 
vzděláním,“ řekla učitelka ZŠ Pěší 
Mgr. Hana Stará.
Celkem 59 prvňáčků nastoupilo do 
dvou prvních tříd na ZŠ Bohumín-
ská. I zde je prvňáčků více. Oproti 
loňsku o 13. Všechny žáky školy 
pozdravil pomocí školního rozhlasu 
ředitel školy ZŠ Mgr. Radek Pollo, 
prvňáčky ve třídách pak přivítala 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková. „Přeji vám, aby se vám v nové 
škole moc líbilo,“ řekla Heráková.
  /jk/

První školní den ve všech čtyřech slezskoostravských školách

Do prvních tříd letos usedlo 165 prvňáčků

VÍTÁNÍ. Prvňáčky vítají starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková a MVDr. Barbora Jelonková.  FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA, JAN KRÁL

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název volebn. okr. Adresa

48 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice, 
Antošovická 84/381

49 Všechny ulice v Koblově Gymnázium 
IUVENTAS

Koblov, 
Antošovická 55/107

50

Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, 
Žižkova, Pechalova, Bohumínská (část Hrušov), 
Plovárenská, Husitská, nám. J. Fučíka, Augustin-
kova, Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, Morav-
cova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, 
Verdiho, Riegrova, Divišova, Pod Haldami, 
Albertská, K Šachtě

Odloučené praco-
viště ÚMOb Slezská 
Ostrava

Hrušov, Riegrova 1/3

51
Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Ple-
chanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, 
Muglinovská, Vančurova 

Mateřská škola Muglinov, 
Keramická 8/230

52

Žalmanova, U Dolu, Borodinova, Bažantí, Na 
Liščině, K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, 
Technická, Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná, 
Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná 
(část Hrušov, od č. or. 5–63), Orlovská (část 
Hrušov), Kotalova

Mateřská škola Hrušov, 
Na Liščině 12a/689

53

Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, 
Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, 
Bohumínská (část Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, 
Otova, Petra Karla, Hladnovská (část Muglinov, 
od č. or. 113 a výše)

Dům s pečov. 
službou

Muglinov, 
Hladnovská 119a/757

54
Velkostranní, Volná, Betonářská, Před Lanovkou, 
Vdovská, Dudova, Želazného, Bukovanského 
(část Muglinov)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov, 
Na Druhém 4/358

55

Komerční (část Muglinov), Křížkovského, Pěší, 
Ciorova, Lepařova, Na Druhém, Muklova, Na 
Úrovni, Hladnovská (část Muglinov od č. or. 49 
do 111), U Kapličky, Švédská (od č. or. 46 výše)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov, 
Na Druhém 4/358

56

Dílčí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou, Podvojná, Úpad-
ní, Podolí, Staré Podolí, Mírná, Fojtská, Švédská (od 
č. or. 1–45), Jaklovecká (část Muglinov), Krupova, 
Na Úbočí, Připojená, V Hruškovém sadu, U Sídliště

ZŠ Pěší Muglinov, 
Pěší 1/66

57

Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, 
Sodná (část Slezská Ostrava, část Muglinov), 
V Korunce, K Lesu, Lachova, Gvužďochova, 
Bořivoje Čelovského, Slávky Budínové, Kastelána 
Heřmana, Měsíční

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava, 
Chrustova 24/1418

58

K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, 
Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85 výše), 
Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, 
Nad Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část Heřma-
nice), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, 
Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, K Oskár-
ce, Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 výše), Nad 
Stavy, V Remízkách, Heřmánková, Pampelišková 

Kulturní dům 
Na Dědině

Heřmanice, 
Vrbická 133/151

59

Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, 
Pod Trianglem, Stožární, Zachalupní, Zákopní, 
Fišerova (část Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, 
Katajevova, Vrbická (od č. or. 1–84), Švejdova, 
Brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmano-
va, Košická, Banášova, Zvonková

Kulturní dům 
Na Dědině

Heřmanice, 
Vrbická 133/151

60 Bohumínská (č. or. 53–61, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 
72), U Domova, Dědičná ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,

Bohumínská 72/1082

61
Nad Ostravicí, Bukovanského (část Sl. Ostrava), 
Bronzová, Bohumínská (č. or. 25, 71, 73, 98), Na 
Mundlochu

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, 
Bohumínská 72/1082

Volební okrsky pro krajské volby konané 12. 10. 2012–13. 10. 2012
Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název volebn. okr. Adresa

62

Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagari-
na, Na Kamenci, Bohumínská (č. or. 40, 42, 44, 
46–52), Jeronýmova, Sázečská, Seidlerovo nábř., 
Komerční (část Sl. Ostrava)

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, 
Bohumínská 72/1082

63

Michálkovická (č. or. 48, 50, 52, 62, 68, 72, 74, 80, 
81, 82, 86, 87), Dobrovolského, Kmetská, Pří-
bramská, Zámostní (bez č. 23/1930, patří VO 69), 
Rundova, Hýbnerova, Chittussiho, M. D. Rettigové, 
Olbrachtova, Jaklovecká (část Sl. Ostrava), Maheno-
va, Kranichova, Mastného, Na Pěčonce, Holečkova, 
Hladnovská (část Sl. Ostrava), Okrajní, Vedlejší

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, 
Chittussiho 10/983

64

Jakuba Korty, Hubertova, Lanova, Nejedlého, 
Klikova, Koksová, Na Vizině, U Hájenky, Keltič-
kova (od č. or. 47 výše), Michálkovická (od č. or. 
108–195), Mojžíškové, Únorová, Skalacká

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, 
Chittussiho 10/983

65 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, 
Obvodní, Kepkova, Nová Osada, Obrovského

Klub důchodců – 
Krček

Sl. Ostrava, 
Heřmanická 19A/1857

66 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, 
Koněvova (č. or. 1–46) ZŠ Chrustova Sl. Ostrava, 

Chrustova 24/1418

67

Červenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Miloše 
Svobody, Vozačská, Klímkova, Na Najmanské (od 
č. or. 55 výše), Šikmá, Uhlířská, Kolmá, Michálko-
vická (od č. or. 197 výše), Topolová, Lichá, Pet-
řvaldská, Čs. armády (část Sl. Ostrava), Chladná, 
Konečného, Na Juřince, Tvardkova, Zakončená, 
Šachetní, Panská (část Sl. Ostrava) 

VŠ podnikání, a.s. Sl. Ostrava, 
Michálkovická 181/1810

68

Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátko-
va, Marešova, Šmilovského, Na Jánské, Trnkovec-
ká (část Sl. Ostrava), Pikartská (část Sl. Ostrava), 
Fišerova (část. Sl. Ostrava), Štěpničkova (část 
Sl. Ostrava)

VŠ podnikání, a.s. Sl. Ostrava, 
Michálkovická 181/1810

69

Na Františkově, Na Baranovci, Na Bunčáku, 
Prokopská, Trojická, Na Burni, Občanská, Pod Vý-
tahem, Hradní, Hřivnáčova, Na Závadě, Podzámčí, 
Na Najmanské (č. or. 3–40), Těšínská (č. or. 35–
116), Klášterní, Vlčkova, U Staré elektrárny, Vilová, 
Keltičkova (od č. or. 1–46), Zámostní 23/1930

ZUŠ Keltičkova Sl. Ostrava, 
Keltičkova 137/4

70

Šenovská (část Sl. Ostrava), Štablova, Zárubecká, 
Jakubská, Počáteční, U Garáží, Lučinská, Podborčí, 
Těšínská (od č. or. 173–224), Hranečník (část Sl. Os-
trava), Pastrňákova (část Sl. Ostrava), Adamcova, 
Habrová, Podílní, Skladní, Špitální, Střelná, Josefo-
va, Zvěřinská, Příjezdná, U Pavlíny, Michalská

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, 
Slívova 881/32

71

Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmov-
ci, Košňovského, Kramolišova, Slívova, Aloisina, 
Na Souvrati, Na Srazu, Sněžná, U Tratě, Pošep-
ného (část Sl. Ostrava), Čtvercová, Na Hlásce, Na 
Jezerce, Matuškova, Kovařovicova, U Jámy

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Sl. Ostrava, 
Slívova 1946/7

72

Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, Frýdecká 
(část Kunčičky), Listopadová, Pernerova, Rudná 
(část Kunčičky), Bořivojova, Velichova, Na 
Rampě, Římanova (část Kunčičky), Májová, Ka-
niokova, Kuchnova, Pekařská, Podzemní, Zdaru, 
Holvekova, Šupkova, Lihovarská (část Kunčičky)

ZŠ Kunčičky Kunčičky,  
Škrobálkova 51/300

73

Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, Pstruží, Stavov-
ská, Brusova, Výhradní, Nadační, Vratimovská 
(část Kunčičky), Střádalů, Osadní, Lorišova, Cha-
mrádova, Třebízského, Těsná, Polní osada 

ZŠ Kunčičky Kunčičky,  
Škrobálkova 51/300

74 Všechny ulice v Kunčicích Dětský domov se 
školou a ZŠ

Kunčice,  
Jeseninova 31/4
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PLÁNIČKOVA. Radní Radomír Mandok v porotě dětské výtvarné soutěže.
 FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Dvacet 
současných výtvarníků z Os-
travska vystavuje svá díla ve 
Slezskoostravské galerii.

Slezskoostravská galerie se zařa-
dila do projektu Ostrava Art 2012, 
kdy osm desítek výtvarníků z Ost-
ravska představuje svá díla v osmi 
ostravských galeriích.
Ve Slezskoostravské galerii se ver-
nisáž konala ve středu 19. září a při-
šly na ni desítky návštěvníků.
„Na výstavu ve Slezskoostravské 
galerii se skutečně těším. Pokládám 
ji za nejhezčí galerii v Ostravě. Sku-
tečně exkluzivní prostor,“ řekla před 
zahájením výstavy za organizátory 
Ostrava Art doc. PaedDr. Michaela 
Terčová, předsedkyně Unie výtvar-
ných umělců – Sdružení výtvarných 
umělců a teoretiků Ostravska. 
„Ve Slezskoostravské galerii jsou 
zastoupeni ti, kteří už u nás vysta-
vovali jako Karel Lepík nebo Eva 
Damborská. Jiní u nás svou profilo-
vou výstavu teprve chystají, což jsou 
Karel Haruda nebo Jiří Sibinský,“ 
řekla galeristka Slezskoostravské 
galerie Mgr. Věra Vahalíková.

„Doplnili je renomovaní umělci 
jako Vratislav Varmuža nebo ma-
líři, kteří se proslavili v jiných obo-
rech lidské činnosti jako architekt 
Jan Teisler,“ dodala Vahalíková. 
Vystavena jsou nyní na Slezské díla 
i od takových umělců, jakými jsou 
Jakub Špaňhel, Katarina Szanyi 
nebo sochař Martin Kuchař.
„Myslím, že výstava se mi-
mořádně povedla, těší mne, že 
návštěvníci galerii prakticky 

zaplnili,“ uvedl během vernisáže 
starosta Ing. Antonín Maštalíř.
Ostrava Art 2012 byl zahájen 
30. srpna v Galerii Mlejn a skončí 
18. října ve Výtvarném centru Cha-
gall. Cíl projektu je podle Michaely 
Terčové jasný. „Chceme představit 
a také sblížit umělce z Ostravska. 
Když mají v Ostravě své festivaly 
hudba nebo divadlo, může se takto 
prezentovat i výtvarné umění,“ ar-
gumentovala Terčová.
Podle dalšího z organizátorů, vý-
tvarníka Dalibora Andrýska, se na 
Ostrava Art objevují velice zají-
mavá díla. „Doporučil bych napří-
klad Galerii Dole v klubu Fiducia, 
kde vystavují nejmladší ročníky, 
v některých případech i středo-
školáci,“ konstatoval Andrýsek. 
Zároveň ocenil výstavu ve Slezsko-
ostravské galerii. „Úžasná galerie 
a skvělý prostor. Kurátoři zde vy-
brali z vystavovatelů především pe-
dagogy Ostravské univerzity nebo 
starší výtvarníky, kteří se v tomto 
pěkném prostoru mohou výborně 
prezentovat,“ prohlásil Andrýsek.

První ročník Ostrava Art se konal 
v roce 2008, svá díla tehdy v ost-
ravských galeriích vystavovalo se-
dmdesát umělců, letos jde o druhý 
ročník akce. „Museli jsme obe-
jít hodně lidí a požádat o hodně 
grantů,“ popsala Terčová, že získat 
prostředky na tak rozsáhlou záleži-
tost nebylo vůbec jednoduché. 
„Chtěli bychom, aby se z Ostrava 
Art stal pravidelný festival, který 
by se konal například každé dva 
roky. Vše to však závisí na peně-
zích,“ řekl Andrýsek o dalších plá-
nech organizátorů.
Výstava ve Slezskoostravské gale-
rii potrvá do 28. října. /jk/

Na Slezské vystavují Haruda, Varmuža, Špaňhel nebo Szanyi

Ostrava Art ve Slezskoostravské galerii

OSTRAVA ART. Návštěvníci zaplnili 19. září Slezskoostravskou galerii. 
 FOTO/JAN KRÁL

Pozvánka na koncert
Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostravské 
radnici, pokračuje houslovým kon-
certem Jiřího Vodičky za klavír-
ního doprovodu Miroslava Sekery 
31. října 2012. Jiří Vodička na sebe 
upozornil již v dětství vítězstvími 
v mnoha soutěžích. Ve svých 14 
letech byl mimořádně přijat na vy-
sokou školu, Institut pro umělecká 
studia v Ostravě do třídy renomo-
vaného pedagoga prof. Zdeňka 
Goly, studia v roce 2007 ve svých 
19 letech uzavřel magisterským 

titulem. Velkým přínosem pro roz-
voj jeho talentu byla permanentní 
spolupráce s Janáčkovou filhar-
monií Ostrava, se kterou vystoupil 
poprvé ve svých 12 letech. V roce 
2002 získal cenu pro nejlepšího 
účastníka prázdninových interpre-
tačních kurzů Václava Hudečka, 
který se o něm vyjádřil jako o nej-
větším českém houslovém talentu 
a pozval ho ke spoluúčinkování na 
jeho koncertech.
Ve slezskoostravské radnici vystoupí 
Jiří Vodička za klavírního dopro-
vodu Miroslava Sekery, který se od 
tří let věnoval hře na housle a klavír. 
Díky svým hudebním schopnostem 
byl vybrán do role malého W. A. 
Mozarta ve filmu Amadeus reži-
séra Miloše Formana z roku 1984. 
Ve filmu vystoupil ve scéně, kdy 
před papežem ve Vatikánu hraje na 
housle a cembalo. Později se rozhodl 
věnovat pouze hře na klavír, studo-
val na Pražské konzervatoři a na 
HAMU, kde u prof. Miroslava Lan-
gera v roce 1999 studium dokončil. 
Spolupracuje s Českým rozhlasem, 
koncertuje v česku i v zahraničí, 
v roce 2011 vystoupil na festivalu 
Pražské jaro. 
Vstupenky za 100 Kč budou v pro-
deji od 17. října v galerii ve slez-
skoostravské radnici v úterý až 
pátek od 10 do 17 hodin (polední 
přestávka 11.30–12.30) a v sobotu 
a neděli od 10 do 16 hodin. Pří-
padné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 nebo 599 410 081. 
S programem koncertu se můžete 
seznámit na www.slezska.cz.

Miroslav SEKERA 
Miroslav Sekera (*1975) se od tří let věnoval hře na klavír 
a housle. Díky svým hudebním schopnostem byl vybrán do 
role malého W. A. Mozarta ve fi lmu Amadeus režiséra Miloše 
Formana z roku 1984. Ve fi lmu vystoupil v jediné scéně, kdy 
před papežem ve Vatikánu hrál na housle a na cembalo.
Později se rozhodl věnovat pouze hře na klavír; studoval na 
Pražské konzervatoři a na HAMU, kde u profesora Miro-
slava Langera studium v roce 1999 dokončil. Zúčastnil se 
řady interpretačních soutěží, kde získal přední ocenění; mj. 
cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, meziná-
rodní soutěži ve francouzském Gaillardu, v roce 2002 zvítězil 
v mezinárodní soutěži J. Brahmse v Portschachu.
Vydal několik kompaktních disků, spolupracuje též s Českým 
rozhlasem a koncertuje v Česku i v zahraničí, v roce 2011 vy-
stoupil na festivalu Pražské jaro.

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava,
pod záštitou starosty a za podpory

statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava,
pod záštitou starosty a za podpory

statutárního města Ostravy

Slezskoostravská radniceSlezskoostravská radnice
31. října 2012 v 19.00 hodin31. října 2012 v 19.00 hodin

Jiřího Vodičky
Virtuózní housle
Jiřího Vodičky
Virtuózní housle

Český svaz chovatelů – Slezská 
Ostrava pořádá od 4. do 7. října 
místní výstavu drobných zvířat. 
Výstava se uskuteční v prostorách 
chovatelského střediska ve Slez-
ské Ostravě na Nejedlého ulici. 
V pátek 5. října bude výstava ote-
vřena školákům a předškolákům, 
kteří včetně doprovodu mají vstup 
zdarma. O víkendu je na výstavu 
zvána veřejnost. 

Program výstavy:
4. 10. přejímka zvířat od 14 do 18 
hodin.
5. 10. od 9 hodin posuzování. Před-
školní a školní mládež je zvána od 
9 do 13 hodin.
6. 10. otevřeno pro veřejnost od 
8 do 17 hodin.

7. 10. otevřeno pro veřejnost 
od 7 do 12 hodin. Vstupné 20 
Kč, děti a mládež do 17 let vstup 
zdarma.

Na výstavu se lze dopravit trolej-
busy č. 101, 104, 106, 108 a autobu-
sem č. 22. Výstup na zastávce Důl 
Petr Bezruč. /jk/

Výstava drobných zvířat na Slezské

5. 10.–2. 11. 1. republika. Charitativní výstava fotografií Angelo 
Purgerta.

6.–7. 10. Italský festival. Prezentace italské kultury, kuchyně, tra-
dic, firem a významných turistických lokalit.

12.–14. 10. Výstava vína. Tradiční výstava vín na hradě.
13.–14. 10. Hradní hodokvas. Akce pro všechny fanoušky dobrého 

jídla a pití.
17. 10. Český Haloween. Svátek dýní a strašidel.

Slezskoostravský hrad v říjnu

Třetí ročník výstavy obrázků dětí 
ze sociálně vyloučených lokalit se 
konal v Nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež – Komunitním 
centru Hrušov na Pláničkově ulici. 
Do soutěže se přihlásily děti, které 
navštěvují nízkoprahová zařízení 
v Hrušově, Zárubku, Liščině, ve 
Vesničce soužití i v Horní Suché. 
„Porota měla velmi těžký úkol vy-
brat z tolika obrázků tři nejlepší,“ 
konstatoval člen poroty a slezsko-
ostravský radní Radomír Mandok. 
Spolu s ním byla v porotě například 
i zástupkyně Ostravské univerzity 
Mgr. Anna Krausová. Zadání toho, 
co měly děti nakreslit, bylo zdánlivě 
jednoduché: letní téma.
První místo nakonec získaly za 
svůj obrázek děti z Horní Suché, 
druhé a třetí místo obsadily děti 
z Hrušova. /jk/

Vernisáž a letní téma v Hrušově
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Již čtvrtý ročník nohejbalového 
turnaje O modré sako se konal 
v sobotu 15. září na multifunkčním 
sportovním hřišti v Koblově.
Patronát nad tímto turnajem pře-
vzala místostarostka MUDr. Hana 
Heráková. O nejcennější pohár při-
jelo bojovat celkem deset tříčlen-
ných družstev.
„Je už to taková tradice vždy v po-
lovině září. Dříve zde hrávala nohej-
bal garda místních kamarádů. První 
a druhý ročník turnaje O modré 

sako se ještě konaly na starém as-
faltovém hřišti,“ řekla o počátcích 
turnaje Hana Heráková.
Všem sportovcům v časném so-
botním dopoledni potom spolu se 
slezskostravským radním a zároveň 
i předsedou turnaje Ivo Vlčkem po-
přála hodně úspěchů. Jednotlivé týmy 
mezi sebou hrály na dva vítězné sety, 
rozuzlení vyřazovacích bojů se pro-
táhlo až do odpoledních hodin.
Loňské vítězství si letos na turnaji 
zopakoval tým z Hrabové. A to poté, 

co svedl urputnou finálovou bitvu 
se zástupci Hrušova. Hrušov se tak 
nakonec musel spokojit s druhým 
místem, třetí příčku obsadil Sokol 
Koblov. „Jsme moc rádi, že jsme 
loňské vítězství obhájili. Poslední 
utkání s Hrušovem bylo velmi 
těžké. Měli jsme za sebou už řadu 
vyčerpávajících zápasů,“ řekl Petr 
Gach z vítězného týmu z Hrabové. 
„Ale byla zde výborná atmosféra, 
pořadatelé vše výborně připravili,“ 
chválil Gach.

Odpoledne už následovala volná 
zábava i s občerstvením pro spor-
tovce, jejich rodinné příslušníky 
i fanoušky a diváky nohejbalu. 
Multifunkční hřiště obvodu Slezská 
Ostrava, na kterém se turnaj pravi-
delně koná, funguje v Koblově od 

září roku 2009. „Jsme velmi rádi, 
že koblovské hřiště je tak hojně 
využíváno. Často ještě v okolí leží 
sníh a lidé už volají po jeho ote-
vření,“ těší místostarostku Hanu 
Herákovou.
 /jk/

Jednadvacetiletá Eliška Vilímová 
ze Slezské Ostravy se v srpnu stala 
juniorskou mistryní Evropy v orien-
tačním potápění v disciplíně M-kurz 
a vybojovala bronz v týmové disci-
plíně Sjíždění.

Eliško, nedávno ses stala juni-
orskou mistryní Evropy v jed-
né z disciplín orientačního 
potápění. Je to dost netradič-
ní sportovní odvětví, můžeš 
ho čtenářům přiblížit?
Určitě ano, orientační potápění je od-
nož ploutvového plavání, tedy plavání 
s jednou laminátovou monoploutví. 
Od plavání v bazénu se liší tím, že se 
závody konají na otevřené vodě. Celý 
závod se odehrává pod vodou a pro 
rozhodčí je závodník viditelný díky 
bójce, se kterou je spojen. Úkolem 
závodníka je v co nejrychlejším čase 
buď najít tyče, které jsou ukotveny 
ke dnu, nebo obeplavat určitý útvar 
ze správného směru. V disciplíně 
M-kurz, ve které jsem zvítězila, 
závodník objíždí tyče ve tvaru M 
a v cíli se trefuje co nejlépe do středu 
pásma. Každá odchylka od středu ho 
„stojí“ penalizační sekundy.

Na mistrovství jsi tedy soutě-
žila ve více disciplínách?
Soutěžila jsem dále v disciplíně 
Tyče, kde závodník hledá v určeném 

pořadí 5 tyčí, v disciplíně Hvězda, 
která je kombinací hledání tyčí 
a obeplouvání tyče ze správného 
směru, a v disciplíně Paralel, což je 
rychlostně vyřazovací závod. Ori-
entační potápění má také týmovou 
soutěž, a to tzv. Sjíždění, kde startují 
čtyři reprezentantky jedné země. 
V této disciplíně jsme získaly bron-
zovou medaili. 

Jaké je vybavení orientač-
ního potápěče? Dovedu si 

představit orientačního běž-
ce v lese, ale už ne orientač-
ního potápěče.
Orientační potápěč má jako základ 
svého vybavení kompas. Před zá-
vodem si na břehu zaměříme kom-
pasem kurzy a vzdálenosti mezi 
jednotlivými body a napíšeme si je 
na kartičku ke kompasu, abychom si 
je nemuseli pamatovat. U kompasu 
je měřič ujetých metrů a kapilára, 
která určuje hloubku. Pohybujeme se 
během celé délky závodu v hloubce 

okolo 1 metru, čím jsme níže, tím 
jedeme pomaleji. Dalším prvkem je 
láhev se vzduchem, kterou závod-
ník tlačí před sebou a obepíná ji dla-
němi, a samozřejmě monoploutev, 
díky které získá rychlost. 

Jak takový závod probíhá? 
Většinou vstáváme časně ráno, aby-
chom zaměřili trať ze břehu dosta-
tečně dlouho před závodem a při 
klidném počasí. Poté se startuje 
v intervalech zhruba tří minut, to 
znamená, že každý závodník star-
tuje sám a do posledního startují-
cího se neví, kdo bude vítězem. 
Celý závod trvá zhruba šest minut, 
to při podmínkách, když je čistá 
a klidná voda. V opačném případě, 
kdy závodník téměř nevidí na svůj 
vlastní kompas, může vyhrát i ten, 
kdo závod pouze dokončí v ja-
kémkoliv čase. Proto je tento sport 
hodně nevyzpytatelný a nezáleží jen 
na rychlosti závodníka, ale také na 
jeho přesnosti a vytrvalosti.

Mistrovství Evropy probíhalo 
poblíž španělského městeč-
ka Plasencia. Jaká byla tvá 
největší konkurence? 
Orientační potápění je sport 
malý, tohoto mistrovství Evropy 
se účastnilo jedenáct států. Mezi 
mé největší konkurentky patřily 

závodnice z Ruska, ale také Eston-
ska či Maďarska. 

Jak zvládáš sportovat při ná-
ročném studiu medicíny, zbý-
vá ti ještě volný čas pro jiné 
záliby?
Sezona orientačního potápění za-
číná v půlce května a končí na konci 
září. Přes rok trénuji v Praze, větši-
nou ráno v bazéně ještě před školou. 
Přes léto, kdy mám prázdniny, pak 
bývám na soustředěních a s klubem 
jezdíme po závodech. 
Ráda vyrazím v Praze za kulturou, 
a když jsem v Ostravě, tak ráda jez-
dím s rodinou do Beskyd, nejraději 
mám Visalaje. A taky si vždy najdu 
čas pro svého přítele.  /lk/ 

Mistryně Evropy v orientačním potápění je ze Slezské Ostravy

Španělský úspěch Elišky Vilímové

PLAVKYNě. Eliška Vilímová, mistryně Evropy v orientačním potápění.
 FOTO/ARCHIV

V muglinovské Sokolovně se usa-
dila 1. liga v boxu. Hned v prv-
ním kole domácí Boxing Ostrava 
rozdrtil SK Boxing Třeboň vy-
soko 14:2.
I když by se podle výsledků mohlo 
zdát, že utkání mělo jednoznačný 
průběh, soupeř nás trápil do po-
sledních chvil a nic jsme nedostali 
zadarmo.
Nový kolotoč vzájemných utkání 
první ligy boxu začal přesně úde-
rem 13. hodiny. Hala muglinovské 
Sokolovny se postupně zaplnila 
a všichni netrpělivě očekávali, v ja-
kém světle se letos představíme.

Utkání začalo vloženým přátel-
ským zápasem žen, kde naše Es-
ter Konečná vybojovala vítězný 
duel nad mladší, ale papírově 
zkušenější Barborou Tuscherovou 
z Třeboně. Domácí boxerka do-
kázala opatrnější tempo z úvodu 
zápasu stupňovat, předvedla se 
několika přesnými zásahy a zví-
tězila vzdáním soupeřky ve tře-
tím kole. 
Všichni jsme byli zvědavi na ka-
tegorii do 75 kilogramů. Čerstvý 
reprezentant ČR Jakub Bambuch 
nastoupil proti Bazymu Judge-
rovi, kterého předcházela pověst 

úporného boxera, jehož je těžké 
porazit. Rychlejší a techničtější 

Bambuch narazil na silového 
borce s tvrdým úderem. Diváci 
viděli dva různé styly, kde po-
stupně získával navrch domácí 
borec, který se však ani nebál jít 
do výměn, jež zvedaly adrenalin 
přihlížejících. Judgerovy údery 
většinou šly do prázdna a do-
mácí Bambuch akce ukončoval 
bodovanými zásahy a zaslouženě 
zvítězil.
Supertíha nad 91 kilogramů 
svedla dohromady dvě tělesa 
v podobě domácího Jiřího Hanela 
a hostujícího Davida Makovičky. 
Makovička byl pro nás velkou 

neznámou, jeho registrační knížka 
říkala, že doposud odboxoval nula 
utkání v amatérském ringu. Ne-
zkušený však nebyl, měl za sebou 
zkušenosti z MMA a Hanel musel 
být pozorný. Ve třetím kole, když 
měl více bodů na své straně do-
mácí borec, šla opatrnost stranou 
a po sérii výměn, kdy oba snad 
zkoušeli, kdo unese více úderů na 
hlavu, dvakrát Makovičkovi vy-
padnul chránič chrupu a vyslou-
žil si veřejné napomínání. To byl 
konec nadějí a vyčerpaný domácí 
Hanel slavil vítězství.

Ing. Richard Sklář

Vítězný začátek sezóny pro Boxing Ostrava

Pomalu každou akci, pořádanou 
v poslední době muglinovskými 
hasiči, doprovází nepřízeň počasí. 
Nejinak tomu bylo i v sobotu 1. září, 
kdy se u hasičské zbrojnice usku-
tečnil další ročník soutěže o pu-
tovní pohár sboru dobrovolných 
hasičů. Účast soutěžních družstev 
a diváků byla i přesto velmi silná 
a rozhodně se bylo na co dívat. Pět 
družstev žen, třináct družstev mužů 
a veteránů včetně jednoho druž-
stva z družebního hasičského sboru 
polského města Grodisko se utkalo 
v netradičním požárním útoku 
zvaném „Muglinovské schody“. 
V soutěži o putovní pohár a peněžní 
dary zvítězily ženy z Plesné a muži 

z Děhylova, v druhém kole si sou-
dek piva vybojovali veteráni z Mug-
linova. Celé soutěžní odpoledne 
bylo završeno večerním zahradním 
posezením.  Vladimír Gvuzď

Muglinovské schody

HASIČSKÁ SOUTěŽ. V Muglinově 
bylo na co se dívat. FOTO/ARCHIV 
SDH MUGLINOV

Nohejbalový turnaj na koblovském hřišti

NOHEJBAL. Těžké souboje o každý 
míč zdobily koblovský nohejbalový 
turnaj.

PRO VÍTěZE. Místostarostka MUDr. 
Hana Heráková s poháry určenými 
vítězům.

OBHÁJCI TITULU. Zvítězil opět tým 
Hrabové, který měl v publiku počet-
nou podporu. FOTO/JAN KRÁL

14:2. Domácí Jakub Bambuch, 
student VŠB-TU žijící na kolejích ve 
Slezské Ostravě, drtí soupeře z Tře-
boně. FOTO/RICHARD SKLÁŘ
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4) Oslavy Slezského dne měly vždy bohatý doprovodný program, do jeho 
rámce patřily také sportovní disciplíny včetně fotbalových soutěží. V roce 
1931 se na hřišti SK Slezská Oslava na Kamenci uskutečnila pohárová 
soutěž o Křišťálový pohár, ve kterém se FC Rapid Muglinov probojo-
val do finále, kde podlehl svému tradičnímu rivalu SK Slezská Ostrava. 
Tento pohlednicový snímek z fotbalové soutěže zhotovil fotografický 
atelier Boček a Valentík. V širším krajinném výseku můžeme spolehlivě 
identifikovat dosud stojící dům na Dědičné ulici. V pravé části snímku za 
provizorními dřevěnými stavbami se nachází dnešní stadion Baníku. Na 
snímku je dobře vidět terénní vlnu hustě obsazenou neplatícími diváky, 
což již tehdy ochuzovalo pokladnu klubu. 

3) Tato fotografie se nacházela v majetku pana Karla Chvostka, bývalého 
majitele hostince na Švédské ulici, který byl jedním ze zakladatelů a ak-
tivním hráčem FC Rapid Muglinov. Dle jeho sdělení, které jsem neměl 
možnost ověřit, byl tento snímek zhotoven 28. října 1927, kdy se hrála na 
hřišti na Kamenci pohárová soutěž. Dle archivních údajů soutěž pořádala 
SK Slezská Ostrava a zúčastnily se jí kromě pořádajícího klubu také muž-
stva DSK Unie, SK Kunčičky a FC Muglinov. Muglinovští byli již předem 
považováni za outsidery soutěže. Průběh soutěže však přinesl překvapení, 
hned v prvém kole zvítězil FC Muglinov nad SK Kunčičkami 4:3. Druhá 
dvojice SK Sl. Ostrava – DSK Unie hrála nerozhodně 2:2. V nastaveném 
čase se po vítězném gólu Dvořáka probojovala SK Slezská Ostrava do 
finále. Mužstva SK Slezká Ostrava a FC Rapid Muglinov nastoupila do 
finále soutěže a po rušném průběhu zápasu překvapivě zvítězil FC Rapid 
nad svým soupeřem a favoritem soutěže SK Slezskou Ostravou v poměru 
5:3 a stal se držitelem stříbrného poháru, na kterém byla vyryta jména 
hráčů vítězného mužstva.

5) Pohlednici se symbolikou konání Slezského dne vydal aktuálně v roce 
1931 fotografický ateliér Boček a Valentík ve Vítkovicích. Oslavy Slezského 
dne tradičně organizoval odbor Slezské Matice osvětové lidové a jeho ko-
nání zpravidla probíhalo na Staré střelnici. Fotbalové kluby ze Slezské 
Ostravy reprezentovaly národní složku – SK Slezská Slávie Polská Os-
trava například od roku 1909 každoročně vystrojila vlastní alegorický vůz 
a hráči v dresech seřazení do průvodu procházeli od Hladnovské vodárny 
po serpentinách staré cesty od Michálkovic až na Starou střelnici. 

1) Významný krajový malíř, grafik 
a keramik Ferdiš Duša (1888–1958) 
vytvořil v roce 1921 pro tematický 
cyklus nazvaný Černé město dřevo-
ryt s názvem Smutná země. Zvolený 
motiv dokládá, jak v těchto letech 
vyhlížel prostor Bazalů v místech, 
kde se dnes nachází stadion Baníku 
Ostrava. Postava sedícího dělníka 
v popředí v doslova rozrytém te-
rénu s panoramatem Ostravy v po-
zadí vykonává namáhavou práci 
tzv. štípače valounů čediče, který 
se pak v podobě štěrku skvěle ho-
dil na zpevňování podkladu nově 
budovaných cest. Málokdo však ví, 
že lomy na dobývání čediče byly 
v této lokalitě hned dva – první 
v prostoru dnešního stadionu a ten 
starší se nacházel poblíž obce Mug-
linov v prostoru dnešní ulice Mírné, 
která tehdy byla jen neudržovanou 
polní cestou. Muglinov byl první obcí na Ostravsku, kde se začal dobývat vzácný čedič. Těžil se na Bajgerově poli 
v místech pod dnešní vodárnou města Ostravy a dobýval ho jako první se svými dělníky Prušák Dans. Později 
v otevřeném lomu těžili Lövy, Bárta, Uryga a Rudolf Tomsa. Pracovalo se zde ještě ve 30. letech 20. století a celá 
lokalita byla těžbou proměněna na padoly a romantické rokliny. V tomto prostoru každoročně vzplála dřevěná 
hranice připomínající upálení M. Jana Husa, muglinovští skauti zde zapalovali slavnostní slibové ohně, za 2. 
světové války se zde zkoušely zbraně německého wehrmachtu včetně panzerfaustů. V době před 1. světovou vál-
kou, kdy dobývání čediče bylo na svém vrcholu, usadili se na Bazalech přistěhovalci z Maďarska, kteří se speci-
alizovali na dobývání kamene, a vystavěli si zde zvláštní obydlí typická pro život primitivních kočovníků. Jejich 
předákem byl Maďar jménem Czaplar. Muglinovské Bazaly jsou místem, kde se zrodil dnes tolik populární název 
„Na Bazalach“.

Heslo uvádí, že se jedná o lokalitu ve Slezské Ostravě a pojmenování je odvozeno z německého slova basalt, 
což znamená čedič. Bazaly byly známy těžbou cihlářské hlíny a písku a hlavně čedičových valounů, lokalita 
byla známá i bohatým výskytem třetihorních zkamenělin fauny a flóry. Uvedený prostor však nejvíce proslavil 
fotbalový stadion Baníku Ostrava. Stadion má skutečně mimořádně krásnou polohu, visí doslova nad městem 
a svým tvarem vkomponovaným do přírodní scenérie připomíná antické amfiteátry. 
Dnes je nepochybně nejkrásněji umístěným fotbalovým stadionem v celé České republice. Stadion byl vy-
budován v letech 1958/59 v lokalitě, která předtím připomínala divokým vzhledem, výraznými nerovnostmi 
a mělkými kaňony, žlutým pískem a všudypřítomnými balvany čediče krajinu z amerických westernů. Byl to 
ráj pro romanticky laděné povahy, místo pro výzkumy geologů a sběratelů zkamenělin. Tento malebný profil 
krajiny, která se v téměř pusté a nezastavěné podobě táhla od ulice Michálkovické až k městskému vodnímu 
reservoáru v Muglinově, vytvořily desítky ne-li stovky pracovitých rukou kameníků a štěrkařů, kteří původní 
tvar Jaklovce vymodelovali intenzivní těžbou písku a čedičových valounů.

Bazaly jsou slovníkovým pojmem

2) Původní fotbalové hřiště SK Slezská Ostrava, později přejmenované na 
Baník Ostrava, se nacházelo nedaleko dnešního stadionu Baníku. Hřiště za-
bíralo prostor ohraničený ulicemi Bohumínská a Dědičná. Dnes se na ploše 
tehdejšího hřiště nachází areál ZŠ Bohumínská. Na tomto místě zvaném Ka-
menec působil SK Slezská Ostrava v letech 1922–1934, kdy se klub přemístil 
na Starou střelnici. K této změně došlo z několika důvodů, jedním z nich byl 
i fakt, že hřiště přestalo vyhovovat předpisům a rekonstrukce byla finančně 
nad možnosti klubu. Z hlediska historie SK Slezská Ostrava bylo hřiště na 
Kamenci důležitým místem, právě zde se rodila sláva slezskoostravské ko-
pané a týmu, který se postupem času stal mužstvem celé Ostravy a předním 
klubem celého kraje. Hřiště na Kamenci bylo místem, kde se denně trénovalo, 
kde se uzavíraly sázky a sjednávaly zápasy. Na toto místo se stahovali všichni 
sportovci, kteří propadli fotbalu. Havíř a první brankář SK Slezská Ostrava 
Arnošt Haberkiewicz ve svých vzpomínkách uvedl: „Základní kámen byl po-
ložen v březnu 1915, kdy jsem se přestěhoval s kopacím míčem ze Zárubku 
na Kamenec. Mladí horníci jámy Trojice a další horlivci ze Zámostí a z Jak-
lovce začali naše řady rozšiřovat, hrálo se neorganizovaně až do roku 1921 
do příchodu Karla Aniola.“ Na tomto snímku z 30. let 20. století je patrná 
část kolonie na Kamenci při staré silnici ze Zámostí do Hrušova. Dopravní 
ruch na ní obstarávali koncem 19. století hlavně fiakry a povozníci. Cesta od 
jámy Trojice do Hrušova byla využívána především formany, kteří nepřetržitě 
vozili uhlí do sodové továrny a na skládku na nádraží v Hrušově. V kolonii 
byli ubytováni zaměstnanci Wilczkových dolů a kořeny jejího vzniku sahají až 
k polovině 19. století. V roce 1863 měla 37 domů, které byly přízemní a byly 
obývané za skromných podmínek čtyřmi rodinami. Od roku 1922 byly domy 
postupně opravovány a rekonstruovány, v této podobě sloužily k obývání až 
do poloviny 60. let 20. století. V letech 1967–69 byla kolonie zbořena v sou-
vislosti s rekonstrukcí Bohumínské ulice a se stavbou sídliště.

2

1

4

S využitím archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií 

připravil Česlav Piętoň. 

3

5
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VINOTÉKA VINEKA•	  
Prodej moravského sudové-
ho vína, vína s přívlastky. 
Prodej beskydských sýrů 
z chráněné dílny, dárkové 
zboží, sklo, www.vinoteka-
vineka.webnode.cz, vineka@
email.cz, tel.: 737 733 707, 
Po–Pá 9–18, So 8–12, plateb-
ní terminál, Čs. armády 269, 
Ostrava-Michálkovice.

Výkup aut•	 , peníze ihned 
na ruku, tel.: 604 118 269. 
Vykoupím především 
Š-Felicie, Fabie, Octavie, 
ale i jiné značky.

Pedikúra-manikúra Mod-•	
rý pavilon. Chittussiho 9, 
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439.

Uděláme	za	vás	malby,	ná-•	
těry,	údržbu	bytů,	rodin-
ných	domů,	domácností.	
Instalatérské práce, obklady, 
dlažby, podlahové krytiny, 
sestavování koupelen, ku-
chyňských linek, nábytku. 
Výškové práce, sanitární 
technika montáž, demontáž. 
Opravy a jiné služby po 
dohodě. 731 259 193.

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v říjnu 2012. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. 
Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: Repronis s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 19. října 2012

www.slezskaostrava.cz, 
www.slezskaostrava.tv

Inzerce

Nabídka Střediska volného času 
Moravská Ostrava
5. 10. 2012  Kajdeš nanovo 2012 – divadelní vystoupení pro školy 

Romeo a Julie, akce je finančně podporována statutárním 
městem Ostrava

12. 10. 2012  Toulavé boty – netradiční výtvarné techniky, akce je 
finančně podporována městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz

19. 10. 2012  Běh naděje – sportovně společenská humanitární akce 
(9.00–12.00 hodin)

19. 10. 2012 Dětská tisková konference pro děti a mládež 
ostravských školních časopisů 

20. 10. 2012  Podzimní keramická dílna (9.30–14.00 hodin)
23. 10. 2012  Skoč a plav! aneb Nekonečná štafeta
 (15.00–17.00 hodin) akce je finančně podporována 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
25. 10. 2012  Pod ulitou – přírodovědná exkurze pro děti
26.–28. 10. 2012 Ostravský veletrh hraček – 3. ročník 
26. 10. 2012  Toulavé boty – Drakiáda, akce je finančně podporová-

na městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
Zápis na volná místa v kroužcích pro školní rok 2012/2013 – oblast tělový-
chovná, společenskovědní, estetická a pohybová.
Bližší informace na www.svcoo.cz.

Základní škola Ostrava – Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72/1082, 
příspěvková organizace vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici: vedoucí 
školní kuchyně (bližší informace 
na: www.zsbohuminska.cz).

Vedoucí školní kuchyně 
Kontejnery na objemný odpad z do-
mácností budou v městském obvodu 
Slezská Ostrava během podzimní 
úklidové akce umísťovány na sta-
noviště pouze na 1 den. Kontejnery 
nejsou určeny pro podnikatelské 
subjekty. Do kontejnerů ukládejte jen 

velkoobjemový odpad, nepřeplňujte 
je a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete bezplatně ulo-
žit do některého z 18 sběrných dvorů 
OZO Ostrava. Odkládat velkoob-
jemový nebo nebezpečný odpad 
z domácností lze ve sběrném dvoře 

celoročně. Sběrné dvory neodebírají 
stavební odpad! Veškeré potřebné 
informace naleznete na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz nebo 
je lze zjistit na bezplatné telefonní 
lince 800 020 020.

Odbor TSKZaH

Objemný odpad z domácností

Přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ,

vyrobené z másla, ořechů, 
mandlí a rumu.

Ing. Renáta Svěntková
tel.: 604 474 090

www.ceskevanocnicukrovi.cz

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 8. 10. do 17. 10. 2012 

8. října 
Slezská Ostrava Nová Osada u ul. Bernerovy

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 53
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince

                       Bronzová u domu č. 14
                       8. března u domu č. 16

Hradní křiž. s ul. Na Závadě
9. října
Antošovice              Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov                Antošovická Na Tabulkách
                      Lamař křiž s ul. Koblovskou
                      Antošovická u samoobsluhy
                      K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
                      Antošovická U Nové šachty
                       Žabník křiž. s ul. Pobřežní
                      Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám

Blatouchová naproti č. 272
10. října
Muglinov              Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
                     Olešní křiž. s ul. Zemanskou
                      Klidná křiž s ul. Slunečnou
                     Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
                     U Jeslí u domu č. 12
                     Švédská parkoviště u samoobsluhy
                     Hladnovská parkoviště u domů č. 73–75
                     Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

Keramická křiž. s ul. Vančurovou
11. října
Heřmanice            Požární u hasičské zbrojnice 
                     U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
                     Banášova křiž. s ul. Vrbickou
                     Fišerova křiž. s ul. Marešovou
                     Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
                     Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
                     Stožární křiž. s ul. Motýlovou
                     Najzarova naproti domům č. 50–52

Kubínova parkoviště mezi č. 58 a 56
15. října
Slezská Ostrava        Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
                     Bohumínská (Kamenec) parkoviště za domem č.40–48
                     Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
                     Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
                     Bohumínská (Kamenec) u domu č. 57
                     Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
                     Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
                     Zvěřinská u parčíku

Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60
16. října
Kunčice n. Ostravicí     Bednářská křiž. s ul. Sladovou
                     Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
                     U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou
Kunčičky             Škrobálkova křiž. ul. Pstruží
                      Pstruží křiž. s ul. Nadační
                      Lorišova křiž. s ul. Osadní
                     Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
                     Rajnochova u domu č. 199

Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
17. října
Hrušov               Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
                     Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
                     Verdiho u domu č. 4
                     Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
Kunčice n. Ostravicí     Ostravického křiž. s ul. Zdobnou
Slezská Ostrava                  Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
    Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
       Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
                     Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

www.stavby-strechy-kominy.cz

KOMÍNY
    BEZ PROBLÉMŮ

OPRAVÍME
VYZDÍME
VYVLOŽKUJEME
VYFRÉZUJEME
VYČISTÍME
ZPROVOZNÍME

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

STAVBY COMPLET

TEL.: 733 184 210, 596 613 897

Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěv-
ková organizace pořádá 5. ročník akce SVÁTEK DÝNÍ A STRAŠIDEL.
Termín a doba konání: 17. října 2012, 16.00–18.00 hod. Děti a rodiče 
budeme čekat před slezskoostravskou radnicí v 15.30 hod.
Společně se vydáme průvodem přes město na nádvoří Slezskoostravského 
hradu, kde vyvrcholí halloweenská show s Hopsalínem...
Srdečně zveme všechny děti i dospělé.

Akce je spolufinancovaná účelovou dotací statutárního města Ostravy.


