
Ulice Těšínská v úseku od ulice 
Bohumínské po odbočku k čerpací 
stanice Shell je v těchto týdnech 
uzavřena z důvodu výstavby okruž-
ní křižovatky.

Zaslepeny jsou také ulice Keltičko-
va a Na Baranovci. K slezskoost-
ravské radnici je tak nyní příjezd 
pouze od Michálkovické, případně 
Zámostní ulice.
Objízdná trasa, kterou jezdí i MHD, 
vede ulicemi Bohumínská – Frý-
decká – Na Karolině – Podzámčí  
a zpět na Těšínskou. 
Uzávěrka začala 30. června a má 
skončit 17. listopadu 2013. /red/

Na víkend 7. a 8. září připravil Sbor 
dobrovolných hasičů v Koblově 
dvoudenní oslavu sto let založení 
svého sboru.
„Poprvé v novodobé historii se do 
Koblova vrátí klasické pouťové 
atrakce pro děti i dospělé, které bu-
dou k dispozici po celé dva dny,“ 
říkají o oslavách organizátoři ze 
sboru koblovských dobrovolných 
hasičů. Kromě pouťových atrakcí 

mohou příchozí během dvouden-
ních oslav vidět i výstavu a ukázky 
současné i historické požární tech-
niky nebo terénních vozidel.
„Pro děti budou připraveny projížď-
ky terénním speciálem a malování na 
obličej, dospělí se zase mohou těšit 
na tradiční hasičskou zábavu v so-
botu večer,“ zvou pořadatelé. Dvou-
denní slavnosti se odehrají v areálu 
bývalého Dolu Koblov. Příchozí se 

prý nemusí obávat, že by snad bě-
hem slavností chybělo občerstvení.
Stoleté výročí koblovského sboru je 
dle organizátorů jedinečnou příleži-
tostí, jak na práci dobrovolných ha-
sičů upozornit veřejnost. Připravo-
vané zářijové oslavy však zdaleka 
nejsou jedinou akcí, kterou v rámci 
svého jubilea hasiči plánují. Vše 
vyvrcholí na konci roku slavnostní 
valnou hromadou sboru, která se 
uskuteční 28. prosince. 
Program: Sobota 7. 9.: 9.00 Soutěž 
družstev malých hasičů, 13.00 Vý-
stava historické požární techniky, 
14.00 Klub terénních vozidel 4x4, 
15.00 Libros Truck Trial TATRA 
813, 19.00 Hasičská zábava 20.00 
Noční soutěž v požárním sportu.
Neděle 8. 9.: 10.00 Pouťové atrak-
ce, 13.00 Výstava historické požár-
ní techniky, 14.00 Klub terénních 
vozidel 4x4, 15.00 Libros Truck 
Trial TATRA 813, 16.00 Zásah ha-
sičů u hořícího auta, 16.30 Ukázka 
požární techniky profesionálů. /red/
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100 LET. Dobrovolní hasiči v Koblově slaví významné jubileum. FOTO/ARCHIV

V Heřmanicích mají nové hřiště, probíhají opravy škol i zahrad

Slezská Ostrava během prázdninových měsíců

SLEZSKÁ OSTRAVA / Rekon-
strukce a stavby realizované 
městským obvodem Slezská 
Ostrava pokračovaly i během 
dvou uplynulých prázdnino-
vých měsíců. 

Mezi nejviditelnější změny rozhod-
ně patří nové dětské hřiště, které 
vyrostlo během prázdnin v Heřma-
nicích blízko místní základní a ma-
teřské školy. 
„Kolem nového hřiště jsme museli 
umístit kamery. Bohužel, stále se 
najde dost vandalů, kteří společný 

majetek, navíc sloužící dětem, bez-
ohledně ničí,“ říká místostarosta 
Ing. Petr Janíček.
Stavební práce se v letních měsí-
cích nezastavily ani v areálu Zá-
kladní školy Bohumínská. Nově 
je zateplena budova tělocvičny, 
pracuje se na vydláždění školní-
ho dvora a také na stavbě nového 
spojovacího krčku mezi budovou 
školy a budovou školní jídelny. 
„Chtěli jsme mít nejvíce prašné  
a hlučné demoliční a výkopové prá-
ce hotové už během prázdnin. Další 
výstavba a rekonstrukce však bude  

pokračovat během školních dní. 
Moc prosíme občany, rodiče o po-
chopení a trpělivost v souvislosti 
se školou,“ uvádí místostarostka 
MUDr. Hana Heráková. 
V nedaleké Mateřské škole Bohu-
mínská mohou děti od nového škol-
ního roku používat nová sociální 
zařízení. V další mateřské škole, na 
ulici Zámostní, se nyní zcela rekon-
struuje školní zahrada, kde vznik-
nou pro nejmenší obyvatele obvodu 
i nové hrací prvky. 
Započala rovněž druhá etapa rege-
nerace sídliště Muglinov. Budou 
upraveny parkovací plochy a další 
veřejný prostor na sídlišti.
Pokračuje i oprava bytového fon-
du. Nová okna jsou instalována  
v bytech na ulici 8. března. V těchto 
dnech budou měněny části plotu ko-
lem hřbitova v Muglinově a rovněž 
na Ústředním hřbitově ve Slezské 
Ostravě. /jk/

Uzavření Těšínské ulice

Koblovští hasiči: přijďte na pouť!

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 19. září 2013 od 
9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.

UZAVŘENO. Hlídka městské policie 
střeží v Koblově cyklostezku. FOTO/
JAN KRÁL

Od 13. srpna je uzavřena z důvodu 
sesuvu půdy a kamení cyklostezka 
mezi koblovským mostem a hornic-
kým muzeem Landek .
„Důrazně upozorňujeme občany, že 
platí přísný zákaz vjezdu i vstupu 
na stezku. Padající kamení může 
být hodně nebezpečné,“ zdůrazňuje 
starosta městského obvodu Slezská 
Ostrava Ing. Antonín Maštalíř.
Jak dlouho bude stezka uzavřena, 
zatím není jasné. „Celou situaci 
nyní musí posoudit odborníci,“ do-
dává Antonín Maštalíř. Na to, aby 
na stezku nikdo nevjížděl, dohlíží 
strážníci městské policie. Část kop-
ce Landek nad cyklostezkou tak 
čeká geologický průzkum. Až na 

základě jeho výsledků bude zřejmé, 
kdy a za jakých okolností může být 
cyklostezka znovu otevřena.  /red/

Uzavření cyklostezky 
pod Landekem

TĚŠÍNSKÁ. U slezskoostravské 
radnice vzniklo veliké staveniště. 
FOTO/JAN KRÁL

ZMĚNY NA SLEZSKÉ. Během léta vzniklo nové hřiště v Heřmanicích /1, 2/, před dokončením je zahrada v MŠ Zámostní /3, 4/, zateplila se část ZŠ Bohumín-
ská /5, 6/. Děti v MŠ Bohumínská mají nová sociální zařízení /7, 8/.  FOTO/JAN KRÁL
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Městský obvod Slezská Ostrava, 
odbor sociálních věcí uspořádal 
v měsíci červnu pro seniory žijí-
cí v DPS Hladnovská 119, DPS 
Heřmanická 19 a klubů důchodců 

společenskou akci s názvem „Čaj 
o páté“. Hlavním cílem námi rea-
lizované akce bylo zprostředkovat 
našim seniorům společné setkání  
a nabídnout možnost trávení vol-
ného času. Společenskou akci pod-
pořila místostarostka městského 
obvodu MUDr. Hana Heráková 
společně s Radomírem Mandokem, 
uvolněným členem rady. Ke zpě-
vu a tanci v KD Muglinov zahrála 
kapela Mirabel. Taneční odpoledne 
se velmi vydařilo. Pro velký ohlas 
připravujeme v měsíci říjnu 2013 
novou akci s názvem „Vinobraní“.

Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení 

sociálních služeb

Taneční odpoledne
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Jak jsme 
informovali ve Slezskoostrav-
ských novinách v květnu 2013, 
byla vyhlášena veřejná akce 
pro občany Slezské Ostravy 
zapojení se do elektronické 
aukce., Cílem bylo dosáhnout 
snížení cen plynu a elektric-
ké energie pro domácnosti 
a touto formou vybrat doda-
vatele energií, kteří mohou  

nabídnout nejnižší cenu spo-
třebované energie.

Vyhlášení této akce, jako pomoc 
občanům, snížení finančních čás-
tek za energie, se setkalo s malým 
zájmem. Na dvou setkáních, slou-
žících k informování a zodpovězení 
dotazů, se sešlo velmi málo zájem-
ců. Přesto jsme umožnili pořadate-
lům aukce možnost osobní konzul-

tace s občany v kanceláři úřadu na 
Náměstí J. Gagarina.
Teprve pak vzrůstal zájem o účast 
na této akci. V průběhu otevře-
ní prošlo kanceláří na dvě stovky 
žadatelů, z toho bylo podepsáno 
přes sto šedesát smluv. Pro zvýše-
ní efektivity přidala a.s. E-centre  
tyto občany do širšího okruhu ža-
datelů z celé Ostravy tak, aby svým 
počtem spotřebitelů vyhovoval  

dodavatelům. Tím byla zvýšena síla 
nabídky pro úspěšnou aukci.
Samotná aukce proběhla 30. 7. 
2013. Netrpělivě jsme očekávali 
souboj dodavatelů. Podařilo se!!!
Občané – domácnosti na Slezské 
Ostravě ušetřili. Příští dva roky 
budou mít nižší cenu v průměru  
o 29 procent u elektrické energie  
a o 26 procent u zemního plynu.
Děkuji všem, kteří se zapojili do 

této aukce, děkuji obzvláště sta-
rostovi Ing. Antonínu Maštalířovi, 
místostarostovi Ing. Petru Janíčko-
vi a referentu Ing. Marku Pavlicovi 
za organizační a technickou pomoc, 
bez které by nešlo vše zajistit. 
Občané, kteří budou mít zájem  
o další aukci, se mohou obrátit na 
své zastupitele.

RSDr. Alois Krkoška,  

zastupitel Slezské Ostravy 

Zlatou svatbu oslavili po padesá-
tiletém manželství v obřadní síni 
slezskoostravské radnice manželé 
Eliška a Jaromír Valoškovi z Mug-
linova. V sobotu 3. srpna obnovili 
manželé svůj slib před slezskoost-
ravským zastupitelem MUDr. Mari-
anem Starým. 
Vzájemné ano si manželé poprvé 
řekli 27. července 1963 na tehdej-
ším Obvodním národním výboru  
v Ostravě – Hrušově.
Tehdy bylo Elišce Valoškové, ro-
zené Ligocké, osmnáct let. Jaromí-
ru Valoškovi bylo čtyřiadvacet let. 
Eliška Valošková pochází z Hrušo-
va a celý život pracovala jako foto-
grafka, Jaromír Valošek z Heřmanic 

pracoval zpočátku jako chemik, 
později byl personalistou v Nové 
huti v Kunčicích. 
Od sedmdesátých let minulého sto-
letí žijí manželé v rodinném domku 
v Muglinově, který si svépomocí 
postavili.
Manželé Valoškovi mají dvě děti  
a také dvě vnoučata. Velikou záli-
bou manželů jsou psi, kteří v po-
sledních třiceti letech tvoří nezbyt-
nou součást rodiny. Vždy nejméně 
jeden, často i dva. Eliška a Jaromír 
Valoškovi několikrát s pejsky ab-
solvovali dovolenou, mimo jiné  
i tábory, zaměřené na výcvik psů. 
Se svými pejsky bydleli během do-
volené i ve stanu. /red/

Obyvatele DPS Hladnovská 119, 
Ostrava Muglinov dne 17. června 
slavnostně otevřeli „Fitness hřiště 
pro seniory“, které je určeno k účel-
nému a aktivnímu trávení volného 
času. Konkrétní cvičící prvky jsou 
navrženy tak, aby seniorům praktic-
ky sloužily k procvičení celého těla 
a masáži zad. Součástí slavnostní-
ho otevření hřiště bylo i společné 
posezení se smažením vaječiny 
a grilování párků. Akce se velmi 

vydařila, senioři si rádi vyzkoušeli 
tyto pohybové stroje, jejichž ovlá-
dání není nikterak složité a vede  
k udržení tělesné vitality. Slavnostní 
otevření seniorského hřiště proběh-
lo za účasti místostarostky městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, MUDr. 
Hany Herákové a Radomíra Man-
doka, uvolněného člena rady. 

Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení 

sociálních služeb

Dne 22. června děti společně s rodi-
či strávily sobotní dopoledne v pře-
krásném zábavném areálu DinoPark 
Ostrava. V areálu jsme si prohlédli 
a seznámili se s pravěkými zvířaty 
v životních velikostech a spatřili tak 
svět dinosaurů na vlastní oči. Sou-
částí DinoParku je 3D kino s filmem 

z prostředí druhohor a Dinoexpres, 
který nás provezl celým areálem. 
Nejen děti, ale i rodiče byli nadšeni 
a plni zážitků z příjemně prožitého 
dne v tomto areálu a těší se na další 

společný výlet. Celou akci pro nás 
uspořádala společnost GE Volunte-
ers o. s., které tímto děkujeme.
Andrea Bednaríková, oddělení sociálních 

služeb

Děti v Ostravě-Kunčičkách dostaly 
letos speciální dárek k vysvědčení. 
Již podesáté se zde uskutečnil Den 
dětí, který organizovala Pavučina, 
o. s. DEN. Původně se měl konat  
v obvyklém termínu, kvůli dešti-
vému počasí byl ale přesunut na  
29. června. 
Za krásného slunečného počasí 
se tedy děti mohly zúčastnit růz-
ných atrakcí a soutěží. Největším 
lákadlem byl vodní fotbal a tram-
polína, pro menší děti pak skáka-
cí hrad. Soutěžilo se v chození na 
chůdách, skákání v pytli, střelbě ze 
vzduchovky, ale také například ve 
skládání obřího puzzle. Všechny 
zúčastněné děti dostaly sladkou od-
měnu a ti, kdo se umístili na prvních 
místech, i výhru. Součástí Dětské-
ho dne byl také kulturní program. 
Velký úspěch měl taneční soubor 

ze školní družiny, který vystoupil  
s romskými tanci, doplněnými o dva 
disco tance. Pak následoval koncert 
křesťanského rapera McDárce. Na 
závěr předvedl své vystoupení před-
stavitel beat-boxu zvaný Afro. Celý 
kulturní program s napětím sledo-
valy nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Dětský den se konal na Bořivojově 

ulici u budovy Křesťanského sboru 
a zúčastnilo se jej 83 dětí. 
Děkujeme všem partnerům, kteří fi-
nančně podpořili tuto akci, zejména 
městskému obvodu Slezská Ostra-
va, který podporuje naše dětské dny 
již po většinu deseti let. 

Ak. mal. Alice Bohuslavová

Manželé Valoškovi. Zlatá svatbaFitness hřiště pro seniory 

Děti z azylového domu v Dinoparku

Den dětí v Kunčičkách. Po desáté

Lidé ve Slezské Ostravě ušetří značné částky za elektřinu a plyn
Výsledky elektronické soutěže o snížení cen energií

ČAJ O PÁTÉ. Zábava v KD Mugli-
nov. FOTO/ARCHIV

ZLATÁ SVATBA. Své ano si po 
padesáti letech zopakovali man-
želé Valoškovi. FOTO/LUBOMÍR 
ČASNOCHA

CVIČENÍ. Novinky v DPS Hladnovská.  FOTO/ARCHIV

DINOPARK. Děti ve světě dinosau-
rů. FOTO/ARCHIV

VODNÍ FOTBAL. Jedno z největších lákadel dětského dne. FOTO/ARCHIV

Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 
2013 hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování pro-
vede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících  
termínech:

11.09. 2013  středa
15.00 - 15.30   Hrušov Lassallova ulice (na zpevněné ploše před FIKO 

instal)
15.45 - 16.00  Hrušov Lomonosovova ulice
16.15 - 17.00  Koblov u hasičské zbrojnice
17.30 - 18.00  Antošovice u obchodu
18.30 - 19.00  Muglinov u Budoucnosti na parkovišti

12.09.2013  čtvrtek
15.00 - 15.30  Hranečník točna tramvají
16.00 - 16.45  Sl. Ostrava Na Jánské u restaurace Seneka
17.00 - 17.45  Heřmanice u hasičské zbrojnice
18.00 - 18.45  Muglinov Liščina- u bývalého svazu chovatelů

13.09.2013  pátek
15.00 - 15.30  Kunčice u hasičské zbrojnice
15.45 - 16.30  Kunčičky Bořivojova ulice (u hasičské zbrojnice)
17.00 - 17.30  Kunčičky u Svazu chovatelů
17.45 - 18.30  Sl. Ostrava Kamenec (pod mostem)

UPOZORNĚNÍ
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních důvodů je nut-
né, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá 
osoba.

Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 80,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární 
úkon, cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování.
Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5,- Kč.

Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární 
ordinaci.  Odbor financí a rozpočtu

Upozornění chovatelům psů
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Uspořte i Vy … 
… e-Aukce pro Domácnosti 
 

 

Další kontaktní místo: 
OSTRAVA eCENTRE, a. s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava  
Kdy:  Po – Pá: 8:00 – 15:00 hodin 

+420 597 075 403, e-mail: marketing(@)ecentre.cz  

 
Kontaktní osoba: 

Více informací na 
www.ecentre.cz 

 

 

Slezská Ostrava pro občany 
Obyvatelé Slezské Ostravy se zapojili do e-aukce podporované městem a ušetřili tak 1 061 496 korun. V příštích dvou letech nakoupí energie levněji 
 
V úterý 30. 7. proběhla další z elektronických aukcí energií. Společnost eCENTRE, pořadatel elektronických aukcí, tak pomohla ušetřit 52,543 milionů 
korun domácnostem z měst a obcí napříč Českou republikou. Šlo o více než 26 milionů korun na zemním plynu a 26 milionů korun na elektrické 
energii. Občané ušetří až 30,54 %.  
 
Celkem se do elektronické aukce sdružilo 85 měst a obcí z České republiky a také 1 firma. Domácnosti, které se do aukce zapojily, vytvořily poptávku 
v celkovém objemu 172,065 milionů Kč. Úspora, kterou tyto domácnosti ušetří je úžasná, celých 52,543 milionů Kč. 
„Aukce byla zajímavá i tím, že kromě měst a obcí se tentokrát zapojily i domácnosti firmy, která se rozhodla tuto službu svým lidem zprostředkovat jako bonus 
pro zaměstnance. Věřím, že dosažené úspory zaměstnanci ocení,“ dodala Alice Mazurková, marketingová manažerka eCENTRE. 
 
Aukce se zúčastnily také domácnosti městského obvodu Slezská Ostrava. 

„Po vyhlášení konečných výsledků 1. aukce pro občany Slezské Ostravy, 
jsem litoval toho, že lenost zvítězila. V říjnu už tuto chybu neudělám, najdu 
roční vyúčtování za energie, navštívím kontaktní místo a přihlásím se do 
druhého kola eAukce. Doufám, že nás takových bude více, kteří zaváhali a 
nezúčastnili se 1. kola,“ dodal Ing. Antonín Maštalíř, starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
 
Občané mohli sledovat celou aukci online, a to na stránkách pořadatelské 
společnosti. Aukce byla v důsledku velkého množství zájemců rozdělena 
do dvou částí.  
 
„Přišli jsme s tímto novým trendem koncem minulého roku, kdy jsme ve 
spolupráci s městem Říčany připravovali první e-aukci pro domácnosti 
města. A výsledky byly ohromující. Obyvatelé Říčan ušetřili dohromady 
skoro 30 % na zemním plynu a přes 16 % na elektřině. Jsme rádi, že 
starostové a zástupci měst a obcí vnímají tuto službu jako skutečnou 
službu pro lidi. Máme velké ohlasy napříč celou republikou. Slezská 
Ostrava byla mezi prvními ostravskými obvody, které se rozhodly tuto 

službu svým obyvatelům nabídnout,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE. 
 
Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:         Kontakt pro média: 
Andrea Salgová, T: +420 775 863 218       Alice Mazurková, T: +420 734 380 547  

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. 
Domácnosti z městského obvodu Slezská Ostrava se zúčastnily elektronické aukce na výběr 
dodavatele energií, kterou pořádá společnost eCENTRE. Uspořily tak v průměru 26,92 %. 

 
 
Domácnostem Slezské Ostravy se e-Aukce vyplatila.  

 
Občanům Slezské Ostravy se podařilo dohromady sdružit 106 
domácností. Například domácnost, která loni zaplatila za odběr 
zemního plynu přes 36 tisíc korun ročně, v příštích dvou letech, kdy 
bude mít garantovanou cenu, zaplatí jen 26 tisíc korun ročně. Za příští 
dva roky tak ušetří přes 20 tisíc korun. Samozřejmě se bavíme pouze o 
soutěžitelné části, která tvoří cca 80 % z celkové faktury. 

 
Druhé kolo e-Aukce pro domácnosti Slezské Ostravy!!! 
 
Nejen občané Slezské Ostravy se mohou zapojit do 2. kola e-Aukce energií (zemní plyn, elektrická 
energie a pohonné hmoty).  
 
Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce 
nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. 
 
Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr 
podkladů od občanů na Kontaktním místě od 2. 10. 2013 do 30. 10. 2013, každou středu od 
14.00 do 17.00 hod.  
 
Kontaktní místo městského obvodu  
bude otevřeno:  Na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava,  

Nám. J. Gagarina 
Od 2. 10. 2013 do 30. 10. 2013 
Každou středu od 14.00 do 17.00 

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:  
- Kopie smlouvy se současným dodavatelem 

včetně všech případných dodatků a 
všeobecných obchodních podmínek (elektrická 
energie, zemní plyn, telekomunikace) 

- Kopie ročního vyúčtování (za elektrickou 
energii / zemní plyn) 

- Spojovací číslo SIPO, číslo bankovního účtu 
(elektrická energie / zemní plyn) 

- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a 
klientem (všechny komodity) 

Zkuste to i Vy... 

Elektrická energie / Zemní plyn / Pohonné hmoty 
Výsledky poslední e-Aukce pro Domácnosti 
Výsledek 5. e-Aukce pro domácnosti – 30. 7. 2013 
Elektrická energie 
Celkový objem do e-Aukce  76,6 milionů Kč 
Dosažená úspora   26,5 milionů Kč 
Dosažená úspora v %  34,55 % 
Zemní plyn 
Celkový objem do e-Aukce  95,2 milionů Kč 
Dosažená úspora   26 milionů Kč 
Dosažená úspora v %  27,31 % 

Těšíme se na společný úspěch! 
 
 
 

Uspořte i Vy … 
… e-Aukce pro Domácnosti 
 

 

Další kontaktní místo: 
OSTRAVA eCENTRE, a. s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava  
Kdy:  Po – Pá: 8:00 – 15:00 hodin 

+420 597 075 403, e-mail: marketing(@)ecentre.cz  

 
Kontaktní osoba: 

Více informací na 
www.ecentre.cz 

 

 

Slezská Ostrava pro občany 
Obyvatelé Slezské Ostravy se zapojili do e-aukce podporované městem a ušetřili tak 1 061 496 korun. V příštích dvou letech nakoupí energie levněji 
 
V úterý 30. 7. proběhla další z elektronických aukcí energií. Společnost eCENTRE, pořadatel elektronických aukcí, tak pomohla ušetřit 52,543 milionů 
korun domácnostem z měst a obcí napříč Českou republikou. Šlo o více než 26 milionů korun na zemním plynu a 26 milionů korun na elektrické 
energii. Občané ušetří až 30,54 %.  
 
Celkem se do elektronické aukce sdružilo 85 měst a obcí z České republiky a také 1 firma. Domácnosti, které se do aukce zapojily, vytvořily poptávku 
v celkovém objemu 172,065 milionů Kč. Úspora, kterou tyto domácnosti ušetří je úžasná, celých 52,543 milionů Kč. 
„Aukce byla zajímavá i tím, že kromě měst a obcí se tentokrát zapojily i domácnosti firmy, která se rozhodla tuto službu svým lidem zprostředkovat jako bonus 
pro zaměstnance. Věřím, že dosažené úspory zaměstnanci ocení,“ dodala Alice Mazurková, marketingová manažerka eCENTRE. 
 
Aukce se zúčastnily také domácnosti městského obvodu Slezská Ostrava. 

„Po vyhlášení konečných výsledků 1. aukce pro občany Slezské Ostravy, 
jsem litoval toho, že lenost zvítězila. V říjnu už tuto chybu neudělám, najdu 
roční vyúčtování za energie, navštívím kontaktní místo a přihlásím se do 
druhého kola eAukce. Doufám, že nás takových bude více, kteří zaváhali a 
nezúčastnili se 1. kola,“ dodal Ing. Antonín Maštalíř, starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava. 
 
Občané mohli sledovat celou aukci online, a to na stránkách pořadatelské 
společnosti. Aukce byla v důsledku velkého množství zájemců rozdělena 
do dvou částí.  
 
„Přišli jsme s tímto novým trendem koncem minulého roku, kdy jsme ve 
spolupráci s městem Říčany připravovali první e-aukci pro domácnosti 
města. A výsledky byly ohromující. Obyvatelé Říčan ušetřili dohromady 
skoro 30 % na zemním plynu a přes 16 % na elektřině. Jsme rádi, že 
starostové a zástupci měst a obcí vnímají tuto službu jako skutečnou 
službu pro lidi. Máme velké ohlasy napříč celou republikou. Slezská 
Ostrava byla mezi prvními ostravskými obvody, které se rozhodly tuto 

službu svým obyvatelům nabídnout,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE. 
 
Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:         Kontakt pro média: 
Andrea Salgová, T: +420 775 863 218       Alice Mazurková, T: +420 734 380 547  

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. 
Domácnosti z městského obvodu Slezská Ostrava se zúčastnily elektronické aukce na výběr 
dodavatele energií, kterou pořádá společnost eCENTRE. Uspořily tak v průměru 26,92 %. 

 
 
Domácnostem Slezské Ostravy se e-Aukce vyplatila.  

 
Občanům Slezské Ostravy se podařilo dohromady sdružit 106 
domácností. Například domácnost, která loni zaplatila za odběr 
zemního plynu přes 36 tisíc korun ročně, v příštích dvou letech, kdy 
bude mít garantovanou cenu, zaplatí jen 26 tisíc korun ročně. Za příští 
dva roky tak ušetří přes 20 tisíc korun. Samozřejmě se bavíme pouze o 
soutěžitelné části, která tvoří cca 80 % z celkové faktury. 

 
Druhé kolo e-Aukce pro domácnosti Slezské Ostravy!!! 
 
Nejen občané Slezské Ostravy se mohou zapojit do 2. kola e-Aukce energií (zemní plyn, elektrická 
energie a pohonné hmoty).  
 
Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce 
nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. 
 
Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr 
podkladů od občanů na Kontaktním místě od 2. 10. 2013 do 30. 10. 2013, každou středu od 
14.00 do 17.00 hod.  
 
Kontaktní místo městského obvodu  
bude otevřeno:  Na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava,  

Nám. J. Gagarina 
Od 2. 10. 2013 do 30. 10. 2013 
Každou středu od 14.00 do 17.00 

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:  
- Kopie smlouvy se současným dodavatelem 

včetně všech případných dodatků a 
všeobecných obchodních podmínek (elektrická 
energie, zemní plyn, telekomunikace) 

- Kopie ročního vyúčtování (za elektrickou 
energii / zemní plyn) 

- Spojovací číslo SIPO, číslo bankovního účtu 
(elektrická energie / zemní plyn) 

- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a 
klientem (všechny komodity) 

Zkuste to i Vy... 

Elektrická energie / Zemní plyn / Pohonné hmoty 
Výsledky poslední e-Aukce pro Domácnosti 
Výsledek 5. e-Aukce pro domácnosti – 30. 7. 2013 
Elektrická energie 
Celkový objem do e-Aukce  76,6 milionů Kč 
Dosažená úspora   26,5 milionů Kč 
Dosažená úspora v %  34,55 % 
Zemní plyn 
Celkový objem do e-Aukce  95,2 milionů Kč 
Dosažená úspora   26 milionů Kč 
Dosažená úspora v %  27,31 % 

Těšíme se na společný úspěch! 
 
 
 



Slezskoostravské noviny • září 2013 • strana 4

Oslava dětského dne žáků ZŠ 
Chrustova byla již tradičně díky 
grantu města Ostravy situována na 
Landeku. Obsah byl však zcela jiný, 
než bývalo zvykem. Celá akce, kte-
rá vypukla v ranních hodinách dne 
14. června, se tentokráte nesla v du-
chu olympijských her. Žáci v týdnu 
před samotnou olympiádou získali 
v rámci vyučování mnoho poznatků 
o jejich prvopočátcích, významu, 
důležitých osobnostech a symbo-
lech. Třídy se také mohly realizovat 
v oblasti výtvarné výchovy, a to při 
výrobě své vlastní olympijské vlaj-
ky, kterou každá z nich potřebovala 
ke slavnostnímu zahájení. Přípravy 
byly za námi a den plný sportu mohl 
začít. V pátek ráno se na kolech pře-
sunulo od ZŠ Chrustova na Landek 
s pedagogickým dozorem šedesát 
pět žáků. To vše proběhlo z důvo-
du bezpečnosti za policejního do-
provodu. Ostatní účastníci vyrazili 
hromadnou dopravou. V devět ho-
din byly zažehnutím olympijského 

ohně, průvodem nastoupených tříd 
v čele s třídními učiteli nesoucími 
vlajku a čtením olympijských slibů 
olympijské hry oficiálně zahájeny. 
V tu chvíli se areál Landeku pro-
měnil v jedno obrovské sportoviště, 
kde bojovalo třicet týmů ve čtyřech 
kategoriích dle věku žáků o medai-
le. Každý tým, který byl tvořen pěti 
žáky, měl název jednoho ze států 
světa, který v tento den reprezento-
val v devíti disciplínách. Sportovce 
čekal nelehký úkol, a to zhostit se 

jak míčových her, atletických, ob-
ratnostních a vytrvalostních disci-
plín, tak také vědomostního kvízu, 
který ověřoval nabyté vědomosti  
o olympijských hrách, které měli 
možnost načerpat v předešlých 
dnech. Všichni žáci soutěžili  
v duchu fair play a s velikou bojov-
ností. Zároveň ukázali, že se umí 
nejen skvěle pobavit, ale také pra-
covat jako tým. Po několikahodino-
vém souboji a po sečtení výsledků 
se jednotlivá družstva nastoupila  
k slavnostnímu závěrečnému ce-
remoniálu a výherce, kteří získa-
li olympijské medaile, odměnila 
vřelým potleskem. Nezbývalo než 
tento sportem naplněný program 
zakončit závěrečným „SPORTU 
ZDAR!“ a přesunout se zpět na 
Slezskou Ostravu. Doufejme, že 
další letní olympijské hry naší ško-
ly zažijeme vzhledem k letošnímu 
úspěchu a dobré odezvě z řad žáků  
i učitelů dříve než za čtyři roky. 
Bc. Radovan Řehulka, učitel ZŠ Chrustova

Den dětí pořádaný sdružením Vzá-
jemné soužití se konal v NZDM KC 
Hrušově 13. června. Každý rok zde 
máme pro děti připraven pestrý pro-
gram. Děti si hrály různé hry a kaž-
dé z nich dostalo nějakou sladkost. 
Akce se zúčastnilo padesát dětí. 
Všem se akce moc líbila a už se těší 
na příští rok.

Renáta Gažiová, Vzájemné soužití

V úterý 11. června vyrazili žáci 4. 
a 5. ročníku ZŠ Pěší na zajímavý 
výlet. U školy na nás čekal auto-
bus, kterým jsme vyjeli k zámku ve 
Frýdku – Místku. Cestou nám paní 
průvodkyně vyprávěla zajímavosti 
o okolí. Na zámku jsme si prohléd-
li expozici a i přes nepřízeň počasí 
jsme si prošli zámecký park. Velkou 
radost žákům udělal rozchod na ná-
městí, kde nakoukli do místních 
obchůdků. Poté jsme se autobusem 
přesunuli do Nošovic. Naší další za-
stávkou byla automobilová výroba 

Hyundai. Po příjemném přivítání 
následovalo zajímavé prezentač-
ní video společnosti. Všichni jsme 

dostali ochranné brýle, vesty, slu-
chátka a autovlakem jsme se projíž-
děli po provozu. Během této cesty 
jsme si vyslechli výklad o výrobě 
a montáži automobilů a zároveň si 
vše prohlédli v lisovně, svařovně 
a montážní hale. Nejvíce všechny 
uchvátili roboti ve svařovně. „Třeš-
ničkou na dortu“ byl dětmi oblíbe-
ný oběd v restauraci, smažený sýr  
a hranolky. I přes deštivé počasí jsme 
prožili nezapomenutelné zážitky. 

Mgr. Kateřina Vykoukalová, Mgr. Renáta 

Pánková , učitelky ZŠ Pěší

Čerstvý vzduch, příroda, spor-
tovní vyžití a kromě jiných kopců 
taky kopec zážitků. Tak tohle čeká 
každoročně naše žáky na 2. stupni  
v podobě turistického výletu. 
Protože Beskydy už máme v no-
hách, rozhodli jsme se letos vyrazit 
opačným směrem a užít si krásy Je-
seníků. Na tři dny (19. 6. – 21. 6.) 
se našim zázemím stala chata Kar-
lovka v Karlově pod Pradědem. 
Každý den probíhaly na hřišti před 
chatou napínavé turnaje, především 
v badmintonu a nohejbalu. A co 
na takovém výletě nesmí chybět? 
Samozřejmě opékání špekáčků.  
A protože máme mezi žáky šikov-
né dobrovolné hasiče, ohýnek jsme 
si bez obav užili. Vrcholem celého 
výletu byl pak výšlap na nejvyšší 
horu Jeseníků – Praděd. Z Karlovy 
Studánky jsme vyrazili po naučné 
stezce Bílé Opavy. Ohromující vo-
dopády, přecházení různých můst-
ků, lávek a šplhání po žebřících 
nám zpestřovali cestu, která nám 
tak rychle ubíhala. Odměnou nám  
o něco později byl nádherný vý-
hled z vysílače Pradědu. Po dobití  

energie nabalenými řízky, jsme se 
ještě na památku zvěčnili s Pradědou  
a zamířili na autobus. Večer děti 
prověřily svou nebojácnost na stez-
ce odvahy, kterou pro ně připravily 
starší spolužačky. 
Mgr. Petra Horehleďová, učitelka ZŠ Pěší 

Dne 10. června se děti z Mateřské 
školy Slezská Ostrava, Komerční 
22a a odloučených pracovišť vyda-
ly po stopách dinosaurů do Dino-

parku v Orlové. V rámci prohlídky 
rozlehlého areálu se děti projely Di-
noexpressem. Měly možnost si pro-
hlédnout modely zvířat z druhohor-
ního období v životních velikostech 
v jejich přirozeném prostředí tak, 
jak tato zvířata obývala naší planetu 
před mnoha milióny let. Děti rov-
něž shlédly v 3D kině film o jejich 
způsobu života. Plné zážitků se vra-
cely do mateřských škol s drobným 
dárkem malého dinosaura, který jim 
bude připomínat příjemně strávené 
chvíle v zábavném parku. 

Mgr. Jarmila Chlopková, ředitelka MŠ 

Slezská Ostrava

Zvídavá laboratoř, je projekt, který 
díky podpoře Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost probíhá na naší škole a má zvý-
šit zájem dětí o techniku a přírodní 
vědy. Že děti baví více experimen-
tování než prosté učení z učebnic, 
to víme všichni. Díky projektu jsme 
získali možnost nakoupit přibližně 
za 700 000 Kč nejmodernější učeb-
ní pomůcky, žákovské soupravy  
a měřící přístroje. Žáci se s nimi  
v hodinách postupně seznamují, učí 
se měřit pomocí digitální techniky  
a učitelé tvoří pracovní návody k ex-
perimentům. Zpopularizovat u dětí 
předměty fyziku a chemii mají ak-
tivity, kde se žáci učí zábavnou for-
mou. Na tuto formu výuky projekt 
také myslí a umožní všem žákům na 
druhém stupni vycestovat do míst, 
kde se poznatky využívají v praxi. 
V březnu již navštívil šestý roč-
ník Sklárny v Karolínce a výrobnu 
svíček v Rožnově pod Radhoštěm,  
v dubnu sedmá třída zajela do Praž-
ského planetária a Klementina.  
V květnu přivítal Liberecký IQ Park 
a automobilka Škoda Mladá Bole-
slav deváté ročníky. V červnu letoš-
ní šňůru exkurzí uzavřely výjezdy 
do Jeseníku s návštěvou přečerpá-
vací elektrárny Dlouhé Stráně a Pa-
pírny ve Velkých Losinách, kterých 
se zúčastnila osmá třída a opět naši 

vycházející žáci z devátých roční-
ků. 
Konec školního roku je v hodinách 
fyziky a chemie vždy věnován shr-
nutí učiva, které se žáci naučili. 
Projekt Zvídavá laboratoř zvolil 
tentokrát k opakování formu pro-
jektů. Každý žák má své zvolené 
téma, které si připravil a prezento-
val před třídou. Nejvíc se těšili naší 
letošní absolventi. Ti dostali ke své 
prezentaci další pokyn: „Zaujměte 
vaše nástupce – žáky pátých tříd. 
Ti budou tvořit publikum a vašim 
úkolem je představit jim fyziku  
a chemii a vhodně je motivovat“. 
Důkazem, že se s tímto úkolem  
a s otázkami typu - „Proč je oblo-
ha modrá?“, „Proč má černé pivo 
bílou pěnu?“, „Proč píšťalka píská  
a gumový míč skáče?“ nebo „Proč 
se lidem dělají křečové žíly?“ po-
prali úspěšně, byl i zvídavé oči  
a otázky páťáků a jejich závěrečný, 
upřímný potlesk. 
Přejeme všem zapojeným dětem, 
aby je studium předmětů fyziky  
a chemie bavilo, aby z nich nemě-
li strach a věnovali se jim i na SŠ  
a VŠ. Takto budou v životě, na trhu 
práce žádání a přispějí ke snížení 
obav ve společnosti, jak se vyrovnat 
s nedostatkem techniků.

Za realizační tým projektu Mgr. Lenka 

Svozilová, ZŠ Bohumínská 

Velice rádi bychom touto cestou 
poděkovali skvělému kolektivu MŠ 
Jaklovecká za další příjemně strá-
vené společné odpoledne rodičů 
a dětí, a to u příležitosti ukončení 

docházky „malých předškoláčků“. 
V průběhu akce měli děti možnost 
předvést rodičům připravené vy-
stoupení, vypustit svůj balónek štěs-
tí, zúčastnit se zajímavých soutěží 
a využít spoustu atrakcí (skákající 
hrad, trampolínu, malování obliče-
je, společné opékání párků …)
Jako rodiče dvou dětí jsme měli 
možnost v horizontu pěti let vidět, 
jak se školka postupně zvelebuje. 
Krásně se změnil interiér a exteriér 
školky, ale co se rozhodně nezměni-
lo, je nadšení a laskavý přístup paní 
učitelek ke své práci. Měli jsme 
možnost se zúčastnit spousty dal-
ších podobných akcí, které se vždy 
setkaly s velkým nadšením, jak dětí, 

tak jejich rodičů. Je příjemné vidět, 
že v dnešní uspěchané době se stále 
můžeme setkat se vstřícným, pří-
větivým, chápajícím a milým pří-
stupem, jak k rodičům, tak hlavně  
k našim dětem. Celému pracovnímu 
kolektivu MŠ Jaklovecká za všech-
no moc děkujeme, přejeme spoustu 
dalších spokojených dětí a rodičů  
a novým dětem, kteří nastoupí do 
této školky v září, vzkazujeme: 
„Těšte se, určitě si užijete spoustu 
zábavy !!!“.

spokojení rodiče Kuchyňkovi

Dne 17. června se skupinka čtyři-
ceti dětí mateřských škol Komerč-
ní, Keramická, Koblov zúčastnila 
akce „Ostravská dopravní školička“  
v areálu CBJ Libros, kterou orga-

nizovala v tomto roce MŠ Dětská  
z Poruby. Pozvání neodmítli ani 
naši polští kamarádi z Gorzyczek.
Všechny děti si během dopoledne 
plného her a zábavy ověřily znalosti, 
jak se bezpečně chovat v silničním 
provozu a jeho blízkosti. Projely se 
elektronickými autíčky, vyzkoušely 
si jízdu zručnosti na odrážedlech. 
Po celou dobu si děti mohly povídat 
s hasiči, se zástupci městské policie 
a lékařské záchranné služby. Na zá-
věr této vydařené akce se děti nau-
čily píseň „Semafor“ za doprovodu 
kytary. Domu si odnášely knížku 
plnou dopravních hádanek.

Petra Ouředníková, vedoucí učitelka MŠ 

Keramická

Olympionici sportovali na Landeku

Den dětí  
v Hrušově

Školní výlet za každého počasí 

Pěší pěšky na Praděd 

Po stopách pravěku

Projekt na ZŠ Bohumínská 
je v plném proudu

Poděkování rodičů MŠ Jaklovecká

Hrajeme si s Ostravskou 
dopravní školičkou

OLYMPIONICI. Areál Landeku se 
proměnil v jedno velké sportoviště. 
FOTO/ARCHIV

PŘEDŠKOLÁČCI. Spousta zábavy 
na Jaklovecké. FOTO/ARCHIV

ŠKOLIČKA. Děti se učí, jak se 
chovat v silničním provozu. FOTO/
ARCHIV

DEN DĚTÍ. Pestrý program v Hrušo-
vě. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

NA PRADĚD!. Žáci vyrazili za krása-
mi Jeseníků. FOTO/ARCHIV

HYUNDAI. Děti ve slezské automo-
bilce. FOTO/ARCHIV

V PRAVĚKU. Děti u dinosaurů. 
FOTO/ ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Ve čtvr-
tek 18. července byla ve Slez-
skoostravské galerii zahájena 
výstava sedmi mladých vý-
tvarníků nazvaná PLEJ!

„Na výstavě se ostravskému publi-
ku představuje několik zajímavých 
a místnímu prostředí méně známých 
českých a slovenských autorů. Ti 
ovšem začínají být neodmyslitelnou 
součástí mladé vizuální scény,“ říká 
o výstavě její kurátor Mgr. Pavel 
Kubesa z pražské The Chemistry 
Gallery. Tato galerie se soustřeďuje  

na systematickou a dlouhodobou 
podporu a spolupráci s vybranými 
mladými umělci.
Galerie již uspořádala několik pu-
tovních výstav mladých nadějných 
umělců v celé České republice, 
současná výstava ve Slezské Ostra-
vě je jednou z nich. „Výběr autorů 
je udělaný tak, že zde vystavují od 

těch nejmladších po již zaběhnutá 
jména,“ říká Kubesa. K těm za-
běhnutým počítá například Micha-
la Škapu a Jana Kalába, který je 
významným představitelem české 
street art a graffiti scény. K začáteč-
níkům naopak patří Pavel Příkaský 
a Tomáš Jetela. „Objevili jsme je 
už na škole a už během studií jsme  
s nimi začali pracovat,“ konstatuje 
Kubesa.
Výstava je v galerii jakoby rozděle-
na na tři části – tu první tvoří street 
art a graffiti, druhou procesuální 
malba a třetí figurální malba.
Zvláštností je dílo Samuela Pauča, 
který mimo jiné vystavuje i desítky 

zabarvených malířských rukavic.  
Z nich vznikl v galerii jakýsi kobe-
rec. „Samuel si rukavice po použití 
odkládá dlouhá léta bokem a potom 
je takto instaluje, vypadá to velmi 
zajímavě,“ oceňuje výtvarníkův ná-
pad Pavel Kubesa. 
Zároveň přiznává, že jako kurátor 
měl nejprve obavy z členitého prosto-
ru ve Slezskoostravské galerii. „Ten 

prostor je na jednu stranu krásný,  
na druhou problematický. Na spous-
tě stěn jsou okna, výklenky, stojí 
zde socha sv. Jana Nepomuckého 
a podobně. Zezačátku jsem měl 
veliký strach, jak to všechno půjde  
k sobě, ale nyní myslím, že vše vý-
borně funguje,“ uvádí Kubesa.
Výstava Plej! bude ve Slezskoostrav-
ské galerii otevřena do 15. září. /jk/

Slezská Ostrava, dříve naše největší 
hornické město, pozdravila hornic-
ké slavnosti v Jihlavě. Ta je nej-
starším hornickým městem České 
republiky. 
Na pozvání primátora statutární-
ho města Jihlavy Ing. Jaroslava 
Vymazala se jihlavských hornic-
kých slavností - Jihlavského haví-
ření 2013 - zúčastnili dva zástupci 
Slezské Ostravy, Ing. Jiří Šárek  
a Karel Slíva. Primátorovi Jihlavy 
předali při slavnostním shromáždě-
ní v gotické síni jihlavské radnice 
pozdravný dopis našeho starosty  
a senátora Ing. Antonína Maštalíře, 
který Jihlavu dobře zná z dob svých 
vysokoškolských studií.
Jihlavské havíření jsou hornické 
slavnosti, které se konají každý li-
chý rok ve druhé polovině června. 
Letos Jihlavské havíření proběhlo 
ve dnech 21. - 23. června.

Součástí slavností je krojovaný 
průvod, který vychází na náměstí  
z podzemí a prochází městem. 
Účastnici krojovaného průvodu, 
většinou školní děti, mají připome-
nout, že Jihlava vznikla jako město, 
kde se těžilo stříbro. Průvod zaha-
juje perkmistr - králem jmenovaný 
dohližitel nad těžbou stříbra, pak 
všechny pozdraví primátor a průvod 
vyjde. V čele jde korouhevník, za 
ním halapartníci, kteří mají prapo-
rec chránit. Dále pak následuje prů-
vod písařů, pěvců, havířů z denních 
a nočních směn a dalších profesí. 
Průvod se koná vždy znovu ve 
dvou po sobě jdoucích dnech. Osla-
vy však probíhají po celém městě  
i jinými kulturními akcemi. Hraje se 
zejména lidová i symfonická hudba. 
Často zaznívají díla skladatele Gus-
tava Mahlera, který v Jihlavě žil.

Karel Slíva

Sedmero nadějných výtvarníků ve Slezskoostravské galerii

Výstava nazvaná Plej! otevřena do půli září

Hornická Slezská pozdravila 
hornickou Jihlavu

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
KŘÍŽEM KRÁŽEM S BONI-
FÁCEM
celoroční blok pro děti: soutěže, 
kvízy, a výtvarné dílny
Křížovku vyluští, tajenku napiš
Co je to? - dozvíme se z tajenky
září │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
soutěžní odpoledne – doplň pří-
sloví
září │ během půjčování
Kalendář na celý rok
výtvarná dílna, výroba nástěnné-
ho kalendáře 
září │ během půjčování
Znáš své město? I.
test – co víš a znáš o Ostravě

projekt je financován v rámci ne-
investiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
září │ během půjčování
Erb – Slezská Ostrava
výtvarná dílna, různou technikou 
tvoříme erb
projekt je financován v rámci ne-
investiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
pondělí 23. 9.│ od 14.00 do 16.00 
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
pondělí 30. 9. │ od 15.00 

Výstava obrázků Renáty Ge-
bauerové
září - říjen │během půjčování
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů: 
Škvorecký Josef, Hrubín František
celý měsíc │během půjčování
hladnovska@kmo.cz
599 522 200

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Slepá mapa
zábavný test pro děti
celý měsíc | během půjčování
Dámský čtenářský klub
podzimní setkání DČK
středa 11. 9. | od 8.30 do 10.00
Pozoor…klapka! Akce!
výstavka knih s filmovou a seriá-
lovou tematikou
celý měsíc | 

Vzhůru do oblak!
výtvarná dílna pro děti
výroba soutěžních letadel
každý čtvrtek | během půjčování
Leť!
soutěžní turnaj v létání 
každé pondělí | během půjčování
Část akcí je financována v rámci 
neinvestiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
kuncicky@kmo.cz
599 522 216

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE 
Čáry s autíčky a vláčky
malujeme, vystřihujeme a vybar-
vujeme dopravní prostředky
celý měsíc | během půjčování
Najdi rozdíly na obrázku
máš ostříží zrak a neunikne Ti  

sebemenší chyba a nejasnost? 
Máš možnost si to vyzkoušet!
celý měsíc | během půjčování
Část akcí je financována v rámci 
neinvestiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ
Prodejní výstavka na podporu ne-
vidomých v rámci celostátní akce 
v pobočkách Hladnovská, Radva-
nice, Michálkovice, Kunčičky 
od 9. září |

V galerii vystavují:
Jan Kaláb
Michal Škapa
Samuel Paučo
Barbora Maštrlová
Jakub Švéda
Pavel Příkaský
Tomáš Jetela

PLEJ! Vernisáž výstavy se konala 18. července. FOTO/JAN KRÁL

POZDRAV. Karel Slíva a Jiří Šárek 
spolu s primátorem Jihlavy Jaro-
slavem Vymazalem. FOTO/ RADEK 
TULIS

PRŮVOD. Nezbytná součást  
Jihlavského havíření. FOTO/RADEK 
TULIS

Cyklus komorních koncertů 2013, 
který se koná za podpory statutár-
ního města Ostravy, pokračuje po 
prázdninové přestávce koncertem 
18. září 2013 v 19 hodin. Skladby 
Roberta Schumanna, Johannese 
Brahmse, Arvo Pärta a Dmitrije 
Šostakoviče zahrají Jiří Hanou-
sek, který patří mezi nejvýrazněj-
ší hudební osobnosti Ostravska  
a k nejlepším violoncellistům  
v České republice, a Igor Ardašev, 
český virtuóz ve hře na klavír. 
Tento koncert je prvním společným 
vystoupením těchto dvou umělců. 
Jejich hra se vyznačuje kromě do-
konalého nástrojového mistrovství 
mimořádně lyrickým hudebním 
projevem a hlubokým pochopením 
podstaty hraných skladeb.
Jiří Hanousek je absolventem kon-
zervatoře v Ostravě, kde studoval 
hru na violoncello ve třídě PhDr. 
Ivana Měrky a prof. Jana Hališky 
a současně se věnoval kompozici 
u Jaromíra Podešvy. Po absolu-
toriu konzervatoře pokračoval ve 
studiu na Akademii múzických 
umění v Praze u prof. Miloše Sád-
lo. Pro jeho hru je charakteristic-
ká jak vysoká tónová kultura, tak 
technická brilance a strhující mu-
zikální projev. V současné době 
působí jako sólista a koncertní mi-
str Janáčkovy filharmonie Ostra-
va. Kromě své úspěšné sólistické 
a orchestrální činnosti též vyučuje 
na Janáčkově konzervatoři a jako 
docent na Fakultě umění Ostrav-
ské univerzity. Od roku 2011 je 
členem Kubínova kvarteta.

Igor Ardašev reprezentuje již dlou-
ho české pianistické umění na me-
zinárodním fóru. Jeho talent byl 
formován zprvu otcem, později 
na konzervatoři i na JAMU Ines-
sou Janíčkovou, v mistrovských 
kurzech Paulem Badurou-Skodou  
v Rakousku a Rudolfem Serkinem 
v USA. Interpretační úroveň do-
voluje virtuózně disponovanému  
a filozoficky orientovanému pia-
nistovi pořádat samostatné recitá-
ly, hrát čtyřručně i na dva klavíry  
s manželkou Renatou a spolu-
pracovat s komorními soubory  
a vynikajícími světovými orchestry  
a dirigenty. 
Vstupenky za 100,- Kč si můžete 
zakoupit ve Slezskoostravské ga-
lerii v přízemí slezskoostravské 
radnice. Případné dotazy vám zod-
povíme a vstupenky zarezervuje-
me na tel. 599 410 081 nebo 599 
410 426. Více na www.slezska.cz.

PANTONE 7447C

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

Jiří 
   Hanousek 

  Igor  
   Ardašev

Violoncello  
   a klavír

Slezskoostravská radnice
18. září 2013 v 19.00 hodin

Pozvánka na koncert 

Září v knihovnách
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Fotbalový klub FC Heřmanice Slez-
ká postoupil loni poprvé v historii 
do krajského přeboru a hned skon-
čil na 2. místě. Po FC Baník Ostra-
va jde tak o nejúspěšnější ostravský 
fotbalový tým současnosti. O tom, 
co čeká Heřmanice v nové sezóně, 
hovoří dlouholetý trenér klubu Ja-
roslav Mlčoch.

Pane Mlčochu, vraťme se ješ-
tě k minulé sezóně. Bylo pro 
Heřmanice druhé místo v Mo-
ravskoslezském krajském pře-
boru úspěchem?
Jednoznačně ano. Umístili jsme se 
velmi dobře, úspěch to byl. Jediná 
škoda je, že nám nakonec uniklo 
první místo a nepostoupili jsme tak 
ještě do vyšší soutěže.

Jaké cíle má FC Heřmanice 
Slezská v letošní sezóně?

Chtěli bychom Slezskou Ostravu 
reprezentovat minimálně stejně 
tak dobře, jako v sezóně uplynulé.  
Určitě chceme být v horních pat-
rech tabulky.

Konaly se o letní přestávce 
nějaké změny v kádru?
Do konkurenčních Vítkovic ode-
šel střelec Martin Šefek. Na druhé 
straně ale přišli dva noví kvalitní 
útočníci. Jan Stanovský z Dolní 
Lhoty, který má za sebou i spoustu 
startů ve 2. lize. Druhým útočníkem 
je Jaromír Stromšík z Ludgeřovic, 
které ovšem prošel i kádrem Baní-
ku. Měli bychom teď být ve hře do-
předu kvalitnější.

Ve chvíli, kdy vzniká tento 
rozhovor, mají FC Heřmanice 
za sebou dva zápasy v nové 
sezóně. S Kravařemi jste hráli 

2:2 a s Pustou Polomí 0:0. Jak 
hodnotíte vstup do sezóny?
Jde o takovou střední cestu. Úplně 
se nám ten začátek nevydařil.

Co byste vzkázal fotbalovým 
fanouškům?
Doufáme, že si v nové sezóně di-
váci na náš stadion do Heřmanic 
zase najdou cestu. Hrajeme dobrý 
fotbal, bohužel zatím bez tříbodo-
vého úspěchu. Ale věřím, že výhry 
přijdou. /jk/

Sotva děti dostaly vysvědčení, už 
balily a vyrážely za indiánským 
dobrodružstvím na letní tábor. Tá-
bor se konal prvních čtrnáct dní  
v Budišově nad Budišovkou a akce 
se účastnilo více jak 70 dětí z Os-
travy a okolí. Užívali se zábavu  
a dobrodružství. Vyráběly indiánské 
kostýmy, čelenky, totemy a indián-
ská kopí. V indiánském týpí si večer 
vybíraly své náčelníky a šamany 
kmene. Secvičily indiánské bojové 
tance kolem ohniště, které všech-
ny kmeny předváděly na večerním 

sezení u ohně. Každý kmen si vy-
bojoval v noční hře své indiánské 

jméno, a to pak používal celý tábor. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem sponzorům a hlavně Magis-
trátu města Ostravy a městskému 
obvodu Slezská Ostrava za přidě-
lenou dotaci, díky které jsme mohli 
navodit dětem příjemnou atmosféru 
indiánského léta. Už se všichni tě-
šíme na příští rok, který bude mít 
název: Stroj času. Čeká nás puto-
vání nejen do minulosti, ale také do 
budoucnosti. 

Jednatelka sdružení  

Bc. Silvie Šeděnková

Tým minibasketbalu Gymnázia 
Hladnov Ostrava postoupil do 
Národního finále v Roudnici nad 
Labem jako vítěz Severomorav-
ské oblasti. V kvalifikaci za sebou 
gymnazisté nechali tak silné týmy, 
jakými jsou BK Opava a Snakes 
Ostrava. Byla to jejich první velká 

basketbalová událost, založená na 
spolupráci celého týmu. Národní fi-
nále bylo pro TJ Gymnázium Hlad-
nov odměnou, kde získali nové ka-
marády, zážitky a především nové 
zkušenosti. Z celé České republiky 
získal tým Gymnázia Hladnov krás-
né osmé místo.  Petr Blahoš

HEŘMANICE / Výborné úspě-
chy. Těmito slovy shrnují členo-
vé Základní organizace chova-
telů poštovních holubů Slezská 
Ostrava letošní sezónu. 

Sezóna závodů poštovních holubů 
trvá od dubna do července a letos 
se v jejím rámci uskutečnilo jedena-
dvacet závodů. Díky svým holubům 
se generálním mistrem oblastního 
sdružení chovatelů Karviná a Os-
trava stal Josef Kutra z Heřmanic. 
Kazimír Szczotka, předseda slezsko-
ostravských chovatelů, skončil na 
čtvrtém místě z celkem sto pěti cho-
vatelů. Dařilo se i dalšímu chovateli 
z Heřmanic, Vladislavu Lazovému. 
„Holubi absolvují všech jedena-
dvacet závodů a jejich výsledky se 
sčítají,“ popisuje Kazimír Szczotka 
systém soutěže. Holubi na závodech 
startují na krátké, střední a dlouhé 
tratě. Ty nejdelší mohou měřit až 
1100 kilometrů.

Ve slezskoostravské organizaci je 
nyní jedenáct chovatelů holubů. 

„Letos se nám abnormálně dařilo. 
Na to, jak málo máme členů, jsme 
dosáhli špičkových umístění,“ uvádí 
předseda Szczotka. Jako jeden z vel- 
kých úspěchů zmiňuje výsledky zá-
vodu, který se konal 27. července.  
Z německého Badheimu, vzdále-
ném od Ostravy 836 kilometrů, 
doletěl domů jako první z celé kar-
vinské a ostravské oblasti holub 
Josefa Kutry. Vypuštěno takto bylo 
pět tisíc holubů. „V šest hodin ráno 
holuby pustili, v osm hodin ve-
čer už byl holub doma. Přitom šlo  
o velmi obtížný let. Byl silný proti-
vítr, panovaly vysoké teploty,“ říká 
o průběhu závodu Josef Kutra.

Šampión 34
Šampióna má ve svém holubníku  
i Kazimír Szczotka. Jde o devítile-
tého holuba, který se letos účast-
nil všech závodů. „To je nejstarší 
a nejvýkonnější holub ze všech.  
V republice žádný takový jiný 

není,“ uvádí o Szczotkově šam-
piónovi Josef Kutra. Holub nemá 
jméno, jen číslo 34. Letos mimo 
jiné letěl 580 kilometrů z Německa. 
Skončil druhý. „Za život má nalítá-
no nejméně třicet tisíc vítězných ki-
lometrů,“ doplňuje údaje o holubovi  
s číslem 34 Kazimír Szczotka. Při-
tom termín vítězný kilometr zname-
ná, že se holub na závodech umístil 
do určitého místa. Špatné výsledky 
se vůbec nezapočítávají.
Holubi létají průměrnou rychlostí  
i 75 kilometrů za hodinu. Jak vlast-
ně najdou cestu domů, to dodnes 
zůstává záhadou, kterou neumí ni-
kdo vysvětlit. Holubi jsou na místo 
startu přepravování ve speciálních 
autech.
„Holubaření, to byla oblíbená zába-
va havířů. Holubům se věnuji už od 

kluka, jen v jedné ulici nás bylo šest 
chovatelů. Dnes už nás chovatelů 
rychle ubývá,“ konstatuje smutně 
Josef Kutra. Ještě v 70. letech minu-
lého století měla slezskoostravská 
chovatelská organizace sto dvacet 
členů. „Je to časově i finančně ná-
ročný koníček a mladí dnes už mají 
úplně jiné zájmy,“ doplňuje svého 
kolegu Kazimír Szczotka.  /jk/

FC Heřmanice Slezská. 
Kvalitnější hra dopředu

Prázdniny s Dětským táborem A je to

Národní finále 
v minibasketbalu 

HOLUBÁŘI. Kazimír Szczotka  
a Josef Kutra, heřmaničtí chovatelé 
holubů. FOTO/JAN KRÁL

TRENÉR. Jaroslav Mlčoch, trenér 
FC Heřmanice Slezská. FOTO/JAN 
KRÁL

TÁBOR. Zábava a dobrodružství  
v Budišově nad Budišovkou.  
FOTO/ ARCHIV

MINIBASKETBAL. Sportovci z Hlad-
nova bojovali v Roudnici. FOTO/
ARCHIV

Poštovní holubi ze Slezské porážejí své soupeře

Chovatelé: velmi úspěšná sezóna

Konflikt v restauraci
Dne 30. června byla hlídka měst-
ské policie vyslána k restauraci ve 
Slezské Ostravě, kde mělo dojít  
k napadení mezi hosty. Po příjezdu 
obsluha ukázala strážníkům rozbité 
dveře a označila právě odcházející-
ho jedenadvacetiletého muže jako 
pachatele. Strážníci muže dostih-
li. Jak zjistili, dotyčný se dostal 
v restauraci do konfliktu s jiným 
hostem a při odchodu ve vzteku 
udeřil do dveří, které rozbil. Vztek 
si vybil také na venkovním reklam-
ním poutači, který poškodil. Muž, 
který se měl se zadrženým dostat 
do konfliktu, popíral, že by došlo  
k fyzickému napadení, přestože 
měl sám oděrky v obličeji a natek-
lý ret. Také zadržený muž popíral, 
že by k nějakému konfliktu nebo 
dokonce k napadení došlo. Také on 
měl zranění, na rukách měl krva-
vé oděrky. Jelikož byla způsobená 
škoda vyčíslena na částku převyšu-
jící 5 000 Kč, byla na místo přivo-
lána Policie ČR. 

Sebevražedný pokus nevyšel
Dne 5. července zasahovali strážní-
ci městské policie v Ostravě-Mug-
linově u opilého třiačtyřicetiletého 
muže ležícího na zemi na ulici. 
Dotyčný měl řezné rány na zápěstí  
a v oblasti hrudníku. Strážníkům 
tvrdil, že si zranění způsobil sám, 
že chce umřít, protože od něj odešla 
žena. Jelikož zranění na ruce silně 
krvácelo, strážníci muži poskytli 
první pomoc a snažili se krvácení 
zastavit ještě před příjezdem přivo-
lané sanitky. Muž však jejich snahu 
sabotoval, opakovaně si ránu na 
ruce rozdíral silným třením o hra-
nu chodníku, strhával si obvazy  
a v jednu chvíli se dokonce pokusil 
jednoho ze zasahujících strážníků 
udeřit pěstí do obličeje. Neustále 
vykřikoval, že chce umřít a strážní-
ci mu v tom stejně nezabrání. Aby 
muži zabránili v dalším sebepoško-
zování, strážníci mu nasadili pouta. 
Připoutali ho za tělem za zdravou 
ruku k opasku u kalhot. Když při-
jela sanitka, byl muž za asistence 
strážníků převezen do nemocnice 
k ošetření a poté putoval na pro-
tialkoholní záchytnou stanici. Při 
ověřování totožnosti muže navíc 
vyšlo najevo, že dotyčný je oso-

bou hledanou policií. Událost byla 
proto předána Policii ČR k dalšímu 
šetření. 

Podezřelí z vloupání do vo-
zidla 
Dne 7. července vyjížděli strážníci 
městské policie ke křižovatce ve 
Slezské Ostravě, kde se dle ozná-
mení na tísňovou linku měli dva 
muži pokusit o vloupání do zapar-
kovaného vozidla. Když strážníci 
dorazili na místo, spatřili dva mla-
díky procházející po ulici. Jeden 
z nich odhodil na zem šroubovák. 
Oba muži (27 a 28 let) byli zadrže-
ni. Mezitím bylo nedaleko zjištěno 
vozidlo, do něhož pachatelé násil-
ně vnikli. Strážníci oba výtečníky 
předali přivolaným policistům. 

Přes zákaz usedl za řídítka 
Dne 5. srpna spatřili strážníci měst-
ské policie ve Slezské Ostravě při 
přesunu služebním vozidlem, že 
před nimi jede motocyklista na 
motorce bez registračních značek. 
Po zastavení motocyklu strážníci 
zjistili, že 28letý řidič nesmí mo-
torová vozidla vůbec řídit, protože 
mu byl vysloven zákaz. Muž tvrdil, 
že pospíchal na důležitou schůzku  
a proto použil terénní motocykl, 
který navíc nebyl schválen pro pro-
voz na pozemních komunikacích. 
Nerespektováním úředního záka-
zu se muž dopustil trestného činu  
a byl proto strážníky předán přivo-
laným policistům. 

Podezřelí z krádeže ve firmě
Dne 3. srpna byla hlídka městské 
policie vyslána do Ostravy-Mugli-
nova na základě oznámení o pohy-
bu podezřelých osob pohybujících 
se v oploceném areálu firmy. Stráž-
níci při příjezdu k místu spatřili 
trojici mužů (22, 20 a 19 let), kteří 
odsud právě odcházeli. Vzhledem 
a oblečením odpovídali popisu po-
dezřelých. Vzápětí vyšlo najevo, 
že v budově firmy je otevřené okno  
a nedaleko plotu našli strážníci 
schované krabice s dveřním ková-
ním, ukryté ve vysoké trávě. Zá-
stupce firmy identifikoval majetek 
firmy. Strážníci tři zadržené muže 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu předali přivolaným policis-
tům.

Městská policie Ostrava



Trojické údolí ve Slezské Ostravě

S využitím archivních textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil 

Česlav Piętoň

1) Podle mínění četných filokartistů – sběratelů pohlednic, patří pohlednice Pozdrav z Polské Ostravy k nejkrás-
nějším dobovým pohlednicím Slezské Ostravy. Autorovi snímku se podařilo vytvořit vzácnou vyváženost v propojení 
estetického krajinného prožitku s technickým kouzlem pokročilé industrializace Polské Ostravy na počátku 20. sto-
letí. Je zvláštní, že právě v tomto případě postrádáme jakékoliv hodnověrné údaje o autorovi snímku, v anonymitě 
zůstává i nakladatel a pohlednice postrádá i jakékoli údaje, kterými bývají standardní pohlednice obvykle opatřeny. 
S jistotou o ní můžeme pouze říci, že vznikla v rozmezí let 1903 – 1910, což je čitelné ze záběru širšího krajinného 
horizontu, v němž lze bezpečně identifikovat některé významnější stavby. Tento snímek Trojického údolí byl pořízen 
od bývalého čedičového lomu, který se nacházel při dnešní ulici Na Baranovci. Dnes se v tomto prostoru nachází 
společenský areál s restaurací Stará kuželna. Budova vpravo u okraje snímku je dnes už neexistující ředitelství 
Wilczkových dolů, za ní je patrná jehlanovitá věž hasičské zbrojnice. Hasičský sbor byl na Polské Ostravě jedním  
z prvních českých hasičských sborů na Těšínsku, založen v roce 1892. Na blízké jámě Trojici v té době již byla čtyř-
kolová hasičská stříkačka, scházelo však odborně vycvičené mužstvo k její obsluze. Zřízení nového sboru dobrovol-
ných hasičů v blízkosti šachty tak přišlo velmi vhod. Nepřekvapuje proto, že členové výboru obce v čele se starostou 
a také ředitelem Wilczkových uhelných dolů Václavem Stiebrem se o založení sboru zásadním způsobem přičinili  
a hasičkou stříkačku Wilczkova šachta nově založenému sboru darovala. Nová hasičská zbrojnice pak byla vystavě-
na v roce 1893 obcí nákladem 8 000 zlatých, těsně u dnešní Těšínské ulice v blízkosti Mauerhoferovy vily, která zde 
dodnes stojí. Z původní zástavby podél Těšínské ulice ve směru ke kostelu sv. Josefa se do dnešních dnů zachoval 
jen služební domeček po pravé straně ulice, který byl využíván pro potřeby báňské dráhy. Železniční koleje vlečky 
v těchto místech přetínaly Těšínskou ulici, v době posunu železničních vagonů provoz na této ulici zcela zastavily 
železniční závory a po kolejích bylo odváženo vytěžené uhlí z jámy Trojice a také produkty z koksovny Trojice, kte-
rá se rozkládala v údolí za šachtou. Areál jámy Trojice se nachází na levé straně snímku. Pohlednice je zajímavá  
i tím, že na horizontu je kromě kos-
tela sv. Josefa patrná i budova školy 
U kostela, postavena v roce 1901. 
Existence školy byla relativně krát-
kodobá. Zanikla v roce 1927, proto 
její vizualizace na pohlednici má  
i nemalou topografickou hodnotu.

2) Těžní jáma Trojice byla založena v roce 1844. Umístění jámy je spoje-
no s počátky dolování uhlí na Slezské Ostravě a patří k nejstarším dolům 
na Ostravsku. Za dlouhou dobu trvání šachty /období postupné likvidace 
nastalo v roce 1970/, vznikla nepřeberná řada fotografií a pohlednic s mo-
tivem jámy. K nejstarším vyobrazením jámy Trojice patří tato fotografie, 
která pochází z roku 1860. Snímek byl pod názvem Der Dreifaltigkeit ssacht 
um 1860 uveřejněn i ve výstavním katalogu Ausstelung des Archive sund 
Museum für Bergau – un industriergesichte v roce 1941. Fotografie zachy-
cuje šachetní budovu vystavěnou v průmyslovém slohu, kterou se vší prav-
děpodobností projektoval A. Trampler. Těžní zařízení v té době ještě nebylo 
osazeno výkonným parním strojem. K této technické inovaci došlo až v roce 
1870 a původní budova byla dle nového projektu opatřena těžní věží. Na 
snímku zaujme také archaická dřevěná konstrukce, po které dle pamětníka 
spisovatele a publicisty Ant. Hořínka …se pohybovaly temné stíny „aušleg-
rů“ /vybíhačů/, kteří tlačili od ústí jámy vozíky naplněné uhlím, po kolejích 
vedených k sítům, kde uhlí vysypávali. U sít zaměstnané ženy /ohrabovačky/ 
rozvážely uhlí do připravených povozů formanů, nebo je svážely na hroma-
dy... Další stavba se světlou fasádou, vlevo od šachetní budovy, jsou děl-
nická kasárna, jež vznikla z bývalého hostince Na Baronovci. V pozměněné 
úpravě názvu Na Baranovci se vžilo toto pojmenování pro celé okolí.

3) Pohlednice Vozač, vydána ve prospěch Českého srdce pro Slezsko, za-
chycuje práci vozače na jámě Trojice. Již koncem 19. století byla práce 
vozače většinou úkolová. Vozač „foloval“, házel uhlí do důlních vozíků  
a odvážel je ke „svážné“. Byla to práce namáhavá a těžká a vozač měl i vel-
kou odpovědnost. Vozík musel být řádně naplněn uhlím, a pokud tomu tak 

nebylo, docházelo k postihům – byl pokutován vozač i havíři. Každý vozík 
musel být označen číslem předku, v němž bylo uhlí dobyto. Číslo se vyřezalo 
do dřívka, kterému se v havířském slangu říkalo „flok“. Při vytěžení vozíku 
se „flok“ vytáhl. Kolik „floků“ bylo vytaženo, tolik vozíků se označenému 
předku připsalo k dobru.

4) Na mnoha pohlednicích s hor-
nickými náměty typickými pro Slez-
skou Ostravu je na reversní straně 
uvedeno, že byly vydány ve pro-
spěch „Českého srdce pro Slezsko 
ve Slezské Ostravě.“ Toto byl ofi-
ciální název pro charitativní orga-
nizaci, zabývající se dobrovolnou 
péčí o mládež na území Slezska  
a Hlučínska. Programem insti-
tuce, která působila na počátku 
třicátých let 20. stol., bylo „od-
stranit bídu ve prospěch českého dí-
těte“. Za tímto účelem byly spolkem  
organizovány prázdninové osady 
pro chudokrevné a tělesně slabé 
slezské děti, konány vánoční nadíl-
ky a nejchudší pak podělovány šat-
stvem a obuví. Finanční prostřed-
ky si tato organizace zajišťovala 
z darů a dobrovolných příspěvků 
společenských organizací, které do 
rozpočtu přispívaly z výtěžků plesů, 
zábav, akademií, divadelních před-
stavení a podobně. Po veřejnosti  
a institucích také kolovaly tzv. „Sbě-
rací listiny“ na jejichž šekový účet 
č. 4386 bylo možno zaslat zvolenou 
finanční částku. Také vydání výše 
uvedených pohlednic mělo ziskem 
z prodeje přispět do kasy a zároveň 
zviditelňovat činnost spolku na ve-
řejnosti.

5) Obecně se dá říci, že pracovní  
a společenský ruch v Trojickém 
údolí začal ustávat od polovi-
ny šedesátých let 20. století, když  
v územně plánovací přípravě kom-
plexní výstavby města od roku 1966 
začaly platit úvahy o využití Tro-
jického údolí pro rekreační účely. 
V návaznosti na tento urbanistický 
projekt se již tehdy počítalo s vyu-
žitím kuželové haldy Ema, stavební 
obnovou Slezskoostravského hra-
du, rozšířením zoologické zahrady a také s rekonstrukcí části dolu Trojice. 
Plošnou likvidaci stávající zástavby pak způsobilo rozhodnutí o tom, že tato 
část města je značně zdevastovaná důlní činností a několikametrové poklesy 
poškodily hlavně starší, proti účinkům poddolování nezajištěný domovní 
fond. Tato reportážní fotografie zachycuje „planýrování“ terénu po demo-
lici domů v kdysi zalidněném prostoru mezi ulicemi Klášterní, Těšínskou  
a Hradním náměstím.
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Kontejnery na objemný odpad  
z domácností budou v městském 
obvodu Slezská Ostrava během 
podzimní úklidové akce umísťová-
ny na stanoviště pouze na 1 den. 
Kontejnery nejsou určeny pro pod-
nikatelské subjekty. Do kontejnerů 

ukládejte jen velkoobjemový od-
pad, nepřeplňujte je a neukládejte 
do nich nebezpečný odpad, který 
můžete bezplatně uložit do někte-
rého z 13 sběrných dvorů OZO 
Ostrava s.r.o. Odkládat velkoob-
jemový nebo nebezpečný odpad z 

domácností lze ve sběrném dvoře 
celoročně. Sběrné dvory neodebíra-
jí 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

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 7. 10. do 16. 10. 2013 
7.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

8.října
Antošovice Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov Antošovická křiž. s ul. U štěrkovny (u kont. na separovaný odpad)
 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

16.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

15.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

14.října
Slezská Ostrava Prokopská 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

10.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

9.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

www.slezska.cz

•  AJ. RJ ind. kvalifikovaná výuka, 
O. – Muglinov, tel.: 736 150 119

•  Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Ostra-
va, tel.: 731 414 439

•  Pro naše konkrétní klienty 
hledáme byty, RD, pozemky, 
kanceláře apod. v lokalitě Slez-
ská Ostrava, Ostrava a okolí.  
Kontakt: Vladimír Lyčka, tel.: 
602 772 668

•  Uděláme za Vás – údržba bytů, 
R. D., domácností, čištění dom. 
odpadů, malby, nátěry, vysoko-
tlaké čištění z. dlažeb, výškové 
práce, instalatérské práce, ob-
klady, dlažby, plov. podl., rekon-
strukce koup., kuchyní, sanitární 

tech. montáž a demontáž, vy-
klízení a odvoz nepotř. věcí aj. 
služby po dohodě. Šobich Petr, 
OVA, 731 259 193.

•  Masáže – relaxační, medové, 
klasické, baňkování a další. 
Nabízí masážní studio Kopreti-
na, zdravotní středisko Modrý 
pavilon, Chittussiho 9, Slez-
ská Ostrava. Tel.: 603 909 748,  
www.masazekopretina.cz. 
Přijďte si odpočinout, relaxovat, 
načerpat sílu a nechat pohladit 
duši.

•  Bylinkářství, léčitelství, Po-
liklinika Modrý pavilon, Sl. 
Ostrava, tel.: 604 166 425,  
www.modraoaza.cz

Inzerce

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA ZÁŘÍ 2013 
7. – 8. 9. 2013   5. ročník veletrhu zájmových kroužků  

v Avionu shopping parku

2. – 13. 9. 2013  ZÁPISOVÝ TÝDEN DO ZÁJMOVÝCH 
ÚTVARŮ SVČ 
Po – Pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin

13. 9. 2013   Dětská tisková konference pro děti  
a mládež ostravských školních časopisů – 
„Jak nachytat fóbii“

13. – 15. 9. 2013   „Pane, pojďte si hrát“ – Drakiáda  
(potáborové setkání II. turnusu LDR SVČ)

14. 9. 2013   Keramická dílna (9:00 – 14:30 hodin)

19. 9. 2013   Slavnostní křest Almanachu žákovské  
a studentské poezie a Sborníku vítězných 
slohových prací okresních a krajských kol 
Olympiády v českém jazyce Co máme na 
jazyku

20. – 22. 9. 2013   Potáborové setkání I. turnusu LDR SVČ

25. 9. 2013  Dětiáda pro MŠ

Více na www.svcoo.cz


