
SLEZSKÁ OSTRAVA / Celkem 
150 prvňáčků nastoupilo 
v pondělí 2. září do čtyř škol 
Slezské Ostravy

Nejvíce žáků, jako již tradičně, při-
vítali v ZŠ Bohumínská. Do dvou 
prvních tříd nastoupilo celkem 49 
prvňáčků.
I když je to o deset méně než loni, 
ředitel školy Mgr. Radek Pollo 
uvedl, že škola je s počtem dětí 
spokojena. Prvňáčky spolu s jejich 
rodiči přišla do obou tříd přivítat 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková. „Přeji rodičům pevné nervy 
a dětem ať se ve škole líbí,“ řekla 
místostarostka Heráková.
Ve škole probíhají stavební práce. 
Vzniká nový spojovací krček mezi 
učebním pavilonem a družinou, 
školní dvůr dostává novou dlažbu, 
během prázdnin stihli stavebníci 
zateplit budovu tělocvičny. „Jsme 
moc rádi, že se škola takto mění, 
teď jenom musíme maximálně dbát 
o bezpečnost dětí,“ konstatoval  
v souvislosti s úpravami ředitel  
Pollo. K novinkám ve škole patří 
rozšíření počtu tříd ve školní druži-
ně ze čtyř na pět nebo velké akvári-
um ve vstupní chodbě školy.
Do ZŠ Škrobálkova v Kunčičkách 
přišel nové žáky již tradičně po-
zdravit starosta Ing. Antonín Maš-
talíř.  Do první třídy v Kunčičkách 
nastoupilo 2. září přesně 29 prvňáč-
ků. To je úplně stejný počet jako 
v loňském školním roce. Starosta 
Maštalíř popřál dětem, aby byly 
ve škole spokojené. Škola má nové 
podlahy ve dvou učebnách, v jedné 

třídě jsou nové lavice. „Brzy nás 
čeká výměna oken, zateplení budo-
vy i nátěr celé fasády,“ připomenul 
ředitel školy Mgr. Jiří Smělík.
V ZŠ Chrustova v Heřmanicích při-
vítali ve dvou prvních třídách cel-
kem 38 prvňáčků. To je o jednoho 
prvňáčka více než v loňském roce. 
„Počet žáků nám neustále stoupá, 
to nás velice těší,“ oznámil ředitel 
školy Mgr. Radim Motyčka. Oproti 
loňsku přibyly škole téměř tři de-
sítky žáků ve všech ročnících. Prv-
ňáčky na Chrustově v obou třídách 
přišel spolu s ředitelem Motyčkou 

přivítat i radní Ing. Miroslav Vrána.
Od září se mohou na Chrustově 
pochlubit nově vybavenou učebnou 
s dvaceti dotykovými tablety. „Ty 
budou určitě děti bavit,“ prohlásil 
ředitel.
Do muglinovské ZŠ Pěší nastoupilo 
34 prvňáčků do dvou tříd.  Ve ško-
le je přivítala radní MVDr. Barbora 
Jelonková spolu s ředitelem školy 
Mgr. Kamilem Krahulou. Žákům 
popřáli, ať se jim ve škole daří  
a ať nosí ze školy samé jedničky. 
Starší děti z vyšších ročníků si pro 
prvňáčky i jejich rodiče připravily 

představení. „Ve škole jsme kvůli 
přibývajícím dětem museli vykli-
dit místnost pana školníka, ze které 
vznikla úplně nová třída,“ řekl o no-
vinkách na ZŠ Pěší ředitel Krahula. 
Další novinkou je internet v každé 
třídě, který se podařilo zavést po 
celé škole díky evropským fondům. 
Žáků do prvních tříd nastoupilo do 
ZŠ Pěší sice o šest méně než v loni, 
ale i tak jsou s počty nově se hlásí-
cích ve škole spokojeni.
Všichni prvňáčci dostali od měst-
ského obvodu k jejich prvnímu 
školnímu dni drobné dárky.  /jk/
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Přesně sto padesát dětí přišlo ve Slezské Ostravě poprvé do školy

2. září ve slezskoostravských školách

Nové dětské hřiště nazvané Beruš-
ka je již otevřeno. Nachází se před 
mateřskou školou Chrustova v Heř-
manicích. Hřiště vyrostlo během 
letních prázdninových měsíců, od 
září bývá za pěkného počasí plné 
dětí a také jejich rodičů. „S dětmi 
tady chodíme každý den, pokud 
dovolí počasí. Děti se od rána na 
hřiště těší. Ještě když jdou později 
ze školky, přemlouvají rodiče, aby 
se  s nimi na hřiště zastavili. Bývá 
zde plno dopoledne i odpoledne,“ 
potvrzuje učitel mateřské školy 
Chrustova Jiří Prokeš, DiS.
Součástí hřiště je velká herní se-
stava, dětský kolotoč, houpadla  
i řetězové houpačky. Celý prostor je 

oplocen a také monitorován kame-
rovým systémem. To kvůli případ-
ným vandalům.
V obvodě Slezská Ostrava jde již 
o druhé obdobné hřiště. První bylo 
otevřeno v loni v září na Keltičkově 
ulici nad slezskoostravskou radnicí. 
I toto hřiště je za pěkného počasí 
permanentně využíváno. Výstavba 
dětských hřišť je hrazena z finanč-
ních prostředků městského obvodu 
Slezská Ostrava.  /red/

2. ZÁŘÍ. Prvňáčky do slezskoostravských škol přišli přivítat starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana  
Heráková, radní MVDr. Barbora Jelonková a radní Ing. Miroslav Vrána. FOTO/ JAN KRÁL, LUBOMÍR ČASNOCHA, ARCHIV

BERUŠKA. Nové dětské hřiště začalo sloužit svému účelu. FOTO/JAN KRÁL

Senioři Slezské navštívili Český Krumlov 
Odbor sociálních věcí úřadu měst-
ského obvodu uspořádal pro seniory  
z Domu s pečovatelskou službou  
na ulici Hladnovská, ulici Heřma-
nická a klubů důchodců třídenní zá-
jezd do Českého Krumlova. 
Zájezd se uskutečnil ve dnech  
11. až 13. září. Do překrásného pro-
středí jižních Čech za poznáním 
historických památek zavítalo cel-
kem 35 seniorů našeho obvodu.
První den zájezdu jsme navštívili 

Státní zámek Telč, kde bylo mož-
né obdivovat vedle expozic a inte-
riérového vybavení zámku rovněž 
malebné okolí zámecké zahrady.   
Ubytování pro účastníky zájezdu 
bylo zajištěno v penzionu Štílec,  
v obci Kamenný Újezd. Největším 
zážitkem seniorů se však stala ve-
černí plavba na vorech v Českém 
Krumlově s následnou prohlídkou 
Pivovaru Eggenberg. 
Druhý den čekala seniory prohlídka 

historického města Český Krumlov. 
Senioři měli možnost se v dopoled-
ních hodinách zúčastnit prohlídky 
I. okruhu reprezentačních místností 
zámku Český Krumlov a projít his-
torické nádvoří areálu zámeckých 
hradeb. Po obědě v restauraci Bar-
borka následovala odpolední pro-
hlídka historické části města Čes-
ký Krumlov s možností návštěvy 
muzea voskových figurín, muzea 
historických motocyklů či marionet 
a loutek. Po návratu do penzionu 
jsme se sešli u večerního posezení, 
kde nám ke zpěvu a tanci zahrála 
muzika. 
Poslední den zájezdu jsme vyrazi-
li na Vysočinu do místní Sklárny 
AGS Svoboda, kde nás zaměstnan-
ci sklárny seznámili s výrobou skla. 
Poslední zastávku jsme učinili v re-
stauraci Tálský mlýn ve městě Žďár 
nad Sázavou. 
Po celou dobu zájezdu nás doprová-
zela dobrá nálada. Dle poděkování 
našich seniorů usuzujeme, že se tří-
denní zájezd opět vydařil.

Mgr. Darina Kolková,  

vedoucí oddělení sociálních služeb  

Beruška v obležení dětí 

Zasedání zastupitelstva 
městského obvodu se 
uskuteční 31. října 2013 od  
9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.ČESKÝ KRUMLOV. Senioři ze Slezské Ostravy na výletě. FOTO/ARCHIV
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KUNČIČKY / Dožínkové slav-
nosti se konaly v neděli 22. září 
v Kunčičkách. Symbolicky po-
slední letní den.

Slavnosti se uskutečnily v kostele 
sv. Antonína Paduánského a v neda-
lekém areálu Sboru dobrovolných 
hasičů Kunčičky. Na slavnost již 
tradičně přijeli hosté z Polska, kro-
jovaní horníci ze Stonavy, poprvé 
se také účastnila generální konzul-
ka Polské republiky v Ostravě Anna 
Olszewska. „V jistém smyslu tady 
probíhá právě to, o co se snaží náš 
konzulát. Sbližovat lidi, národnos-
ti žijící ve Slezsku,“ konstatovala 
konzulka. Hlavním organizátorem 
slavností je kněz Dariusz Sputo. 
„Dožínky jsou každoročním podě-
kováním za úrodu,“ popsal význam 
slavností kněz, který je před čtyřmi 
lety v Kunčičkách založil.
„Otec Darek se velmi snaží. On  
a zdejší hasiči jsou v Kunčičkách 
nositeli kultury. Kunčičky však stá-
le zůstávají vyloučenou lokalitou,  
i když v posledních letech zde začal 
viditelný posun k lepšímu. O změny 
usiluje jak městský obvod Slezská 
Ostrava, tak i společnost RPG, kte-

ré patří místní bytový fond,“ řekl 
Radomír Mandok, uvolnění radní 
Slezské Ostravy.
Slavnosti začaly dopolední mší sva-
tou, pak se průvod vydal z kostela 
do hasičského areálu. Podávalo se 
tradiční slezské jídlo bigos stejně 
jako chleba se sádlem. Své taneční 
umění v hasičském areálu předvá-
děly dětské soubory včetně žákyň 
ze základní školy Škrobálkova. „Po 
nesmělých začátcích jsou slavnosti 

stále lepší. Lidé se na ně vždycky 
těší, už dlouho dopředu se ptají na 
jejich datum,“ prohlásil starosta 
zdejšího hasičského sboru Zdeněk 
Chrobák. „Je dobře, že k nám při-
jíždějí i Poláci, krojovaní „goroli“. 
Přivážejí s sebou folklor, výbornou 
muziku, našim lidem se to líbí,“ do-
plnil Chrobák.
Příští rok čeká místní hasiče vý-
znamné výročí 115. let založení 
sboru. Hasiči mají v plánu zateplení 

budovy hasičské zbrojnice i úpravy 
okolních ploch. Jubilejní pátý roč-
ník dožínkových slavností se tak 
má konat již v modernizovaných 
prostorách. „Letošní oslavy doží-
nek dopadly na jedničku s hvězdič-
kou. Už se těšíme na páté výročí. 
Slibuji, že se o nich dozví celá Os-
trava,“ prohlásil spokojeně hlavní 
organizátor Dariusz Sputo poté, co 
byla Dožínková slavnost 4 národů 
ukončena.  /jk/

Tradiční poděkování za letošní úrodu se konalo v Kunčičkách

Dožínková slavnost 4 národů. Čtvrtý ročník

Dne 16. září proběhla exkurze do 
Avionu pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ Pěší 
na výstavu „Svět vědy a techniky“, 
kterou připravila VŠB TU Ostrava 
pro ostravskou mládež. Žáci měli 
možnost shlédnout historii světo-
známých vynálezů našich českých 
vědců, včetně objevitele nanotech-
nologií, profesora Weise. Dále si 
vyzkoušeli interaktivní pomůcky, 
hlavolamy, týkající se mechaniky, 
termodynamiky a elektromagnetic-
kých jevů. Musím žáky pochválit 
za jejich velký zájem, aktivní účast  

a spoustu dotazů z oblasti fyziky, 
které byly určeny pro lektory VŠB. 

 Ing. Ilja Kaszubová, ZŠ Pěší

DOŽÍNKY. Radní Slezské Ostravy Radomír Mandok /vlevo/ na slavnosti. KROJE. Zpívající a okrojované děti jsou tradiční součástí dožínek.

Městský obvod Slezská Ostrava za 
finanční podpory statutárního města 
Ostravy v rámci prevence předchá-
zení rizika sociálně-patologických 
jevů, správného trávení volného 
času a sociálního vyloučení ohro-
žených rodin připravil projekt 
„Vzdělávací semináře pro rodiče  
s dětmi žijící v sociálně vylouče-
ných lokalitách, zakončené čtyř-
denním zážitkovým pobytem“.
Hlavním záměrem projektu bylo 
cílené působení odborníků v oblas-
ti prevence sociálně patologických 
jevů, správného trávení volného času 
a předcházení rizik sociálního vylou-
čení. Projektu se zúčastnilo celkem 
29 osob městského obvodu Slezská 
Ostrava včetně nezletilých dětí. 
V první fázi připraveného projektu 
účastníci absolvovali tři preventivní 
vzdělávací semináře, tematicky za-
měřené na problematiku výchovy, 
vzdělávání, partnerství, prevence 
drogové závislosti, finanční gra-
motnosti a dluhové problematiky. 
Na vzdělávací semináře navazovala 
nabídka volnočasových aktivit. Ro-
diny měly možnost společně navští-
vit ZOO Ostrava, Miniuni Ostrava, 
či prožít sportovní odpoledne pro 
děti a mládež plné her a soutěží. 
Výše uvedený projekt byl úspěšně 

zakončen čtyřdenním zážitkovým 
pobytem na Ostravici. V rámci 
těchto čtyř dnů si účastníci pro-
hlédli malebné prostředí Beskyd, 
navštívili lanové centrum, jízdárnu 
či místní koupaliště. Ve volných 
chvílích účastníci využívali nabíd-
ku sportovních aktivit areálu Chaty 
Svoboda. V době konání vzděláva-
cích seminářů určených rodičům 

byly pro děti připraveny volnoča-
sové aktivity a soutěže zaměřené 
na prohlubování vědomostí, doved-
ností a jejich sportovní výkonnosti. 
Jednotlivé dny pobytu jsme společ-
ně zakončili posezením u táboráku 
a večerní stezkou odvahy pro zú-
častněné děti. 

Mgr. Darina Kolková, vedoucí  

oddělení sociálních služeb

Svůj manželský slib po pětašede-
sátiletém manželství si na slez-
skoostravské radnici v sobotu  
21. září připomněli manželé Fran-
tiška a Norbert Mikolášovi ze slez-
skoostravských Kunčic. „Vy dva 
jste pro mne důkazem, že to, co 
při svatbách říkám snoubencům, se 
může naplnit,“ řekl manželům slez-
skooostravský zastupitel Bc. Marcel 
Pažický, před kterým Mikolášovi 
svůj manželský slib obnovili.
Svatbu slavili novomanželé před 
pětašedesáti lety v září roku 1948 
v kostele sv. Vavřince v Bílově. 
Tam se i seznámili, když jejich ro-
diče dosídlovali pohraničí. V roce 
1962 se manželé přestěhovali do 
Kunčic, kde bydlí dodnes. Norbert 
Mikoláš pracoval jako horník na 
dolech Šverma, Zárubek a Alexan-
der, Františka Mikolášová se starala 
o malé hospodářství a pracovala ve 
státním statku. Rodina se za pěta-
šedesát let rozrostla o tři děti, osm 
vnuků a devět pravnoučat.
Zatímco zlaté svatby, tedy obno-
vení manželského slibu po pade-
sáti letech manželství, se konají na 

slezskoostravské radnici relativně 
často, kamenná svatba jako oslava 
pětašedesáti let manželství je výji-
mečnou událostí. „Žádná kamenná 
svatba se na radnici v posledních 
pěti letech nekonala,“ potvrdila re-
ferentka ohlašovny a matriky Pav-
lína Volná. Stejně tak se zde neko-
nala ani platinová svatba, která se 
slaví po sedmdesáti letech manžel-
ství. „Rádi bychom, abyste oslavili  
i platinovou svatbou,“ rozloučil se  
s manželi Mikolášovými Marcel 
Pažický. /jk/

Poslední červnový týden si děti  
z mateřské školy Komerční v Os-
travě-Muglinově společně s rodiči 
vyjeli za sluníčkem k moři do chor-
vatského přímořského letoviska 
Ruskamen poblíž města Omiše. 
Prožily tam nádherný týden plný 
her a zajímavých aktivit, které pro 
ně připravily jejich paní učitelky 
nejen přímo na pláži u moře, ale i na 
terase vily, kde byli všichni ubyto-
vání. Děti s rodiči malovaly obláz-
ky, pirátské šátky, vyráběly lodičky 
a večer si společně zatančily na  

námořnické diskotéce. Užily si vý-
letů do okolí, projely se lodí po moři  
a prohlédly si město Omiš. Ti nej-
odvážnější jako opravdoví vodáci 
sjížděli na raftech řeku Cetinu.
Mnohé děti viděly moře poprvé  
a první dotek mořských vln či po-
hled na skákající delfíny se stal 
pro ně nenahraditelným zážitkem. 
Akce byla uskutečněna s dotační 
podporou statutárního města Os-
travy.

Mgr. Zuzana Husníková,  

učitelka MŠ Komerční

Vzdělávání pro rodiče s dětmi Kamenná svatba. Františka 
a Norbert Mikolášovi

Za sluníčkem a kamarády k moři
Exkurze za vědou  
a technikou

EXURZE. Žáci ZŠ Pěší v ostravském 
Avionu. FOTO/ARCHIV

U MOŘE. Děti z Muglinova v Chor-
vatsku. FOTO/ARCHIV

KAMENNÁ. Marcel Pažický bla-
hopřeje manželům Mikolášovým. 
FOTO/JAN KRÁL

NA OSTRAVICI. Děti s diplomy ze sportovní olympiády. FOTO/ARCHIV

HASIČI. Cestou od kostela k hasič-
skému areálu. FOTO/JAN KRÁL
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Patnác-
tý ročník jízdy ostravských sta-
rostů se konal v pátek 20. září. 
Začal ve Slezské Ostravě.

Zahájení se odehrálo ve Slezskost-
ravské galerii v budově radnice, 
kam cyklisté dorazili na sraz před-
tím, než se vydali na jízdu napříč 
Ostravou. V galerii hosty přivítala 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková a místostarosta Ing. Petr Janí-
ček. „Letos má Slezská tu čest, že 
byla vybrána jako obvod, kde sta-
rostové svoji jízdu začínají,“ řekla 
místostarostka Heráková. „Jsme 
moc rádi, že na Slezské rostou počty 
míst, kudy mohou cyklisté projet. 
Jen nás mrzí, že kvůli bezpečnosti 
zůstává stále uzavřena cyklostezka 
v Koblově vedoucí do Hornického 
muzea,“ konstatovala místosta-
rostka. Městský cyklokoordinátor  
Ing. Martin Krejčí předal místosta-
rostce poděkování zaměstnanci úřa-
du Ing. Lukáši Sýkorovi za zajištění 
údržby a opravy cyklistického zna-
čení ve Slezské Ostravě. Na cyklisty 
čekalo v galerii také malé pohoštění. 
Před radnicí pak místostarosta Petr 
Janíček popřál všem hodně štěstí  

a jízda byla slavnostně odstartována.
Sedmatřicet účastníků tak vyrazilo 
ze Slezské přes Moravskou Ostra-
vu, Mariánské Hory a Porubu až 
do Krásného Pole. „Na Slezské si 
prohlédneme výstavbu rampy pro 

cyklisty na lávce na Kamenci, vý-
stavbu cyklostezky podél Ostravice 
a také obnovu dopravního značení 
pro cyklisty v okolí stadionu Baza-
ly,“ uvedl cyklokoordinátor Krejčí.
Ještě v tomto roce by na Slezské 

měla být otevřena cyklostezka ve-
doucí od Koblovského mostu na 
Kamenec a dále pak od Seidlerova 
nábřeží ke Slezskoostravskému hra-
du. Do konce příštího roku má být 
otevřen úsek od Slezskostravského 

hradu do Hrabové. To bude vyžado-
vat mimo jiné i stavbu nové lávky 
přes řeku Lučinu v blízkosti hradu. 
Cyklisté se tak pohodlně dostanou 
ze Slezské a centra města až do bes-
kydské Ostravice. /jk/

V obvodě vzrůstá počet kilometrů bezpečných pro cyklisty

Starostové na kolech startovali na Slezské

Celkem 128 zaměstnanců Domova 
Barevný svět v Ostravě-Muglino-
vě, jednoho ze zařízení Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, připojilo svůj 
podpis pod žádost, týkající se změn 
v trolejbusové dopravě, k nimž při-
stoupil Dopravní podnik Ostrava od 
nového školního roku. Konkrétně 
se jedná o trolejbusové linky č. 103 
a 105, jejichž trasy a časové inter-
valy byly natolik změněny, že nejen 
zaměstnanci, ale také klienti této 
organizace, lidé se zdravotním po-
stižením, mají od 1. září letošního 
roku velké problémy s dopravou do 
centra města a zpět. 
Zejména zaměstnanci, pracující  
v nepřetržitém provozu, se potý-
kají s dopravou do Domova Ba-
revný svět především ve víkendo-

vých dnech, kdy trolejbusová linka  
č. 103 nejezdí vůbec a trasa linky 
č. 105 byla nově změněna tak, že 
lidé dojíždějící z městských obvodů 
Ostrava-Jih a Poruba již nemohou 
přestupovat na Náměstí republiky, 
jak byli dosud zvyklí. „Žádáme  
o zachování trolejbusových linek  
č. 103 a 105, které jezdily z Náměs-
tí republiky přes zastávku Mexiko 
a zpět. Tyto trolejbusové linky byly 
v minulosti zavedeny z bezpeč-
nostních důvodů kvůli přepadení 
několika našich kolegyň v pozd-
ních večerních a časných ranních 
hodinách, po konci směn. Obáváme 
se o svou bezpečnost. I naši klienti 
využívají těchto linek k nákupům  
a výletům…“ píší ve své žádosti za-
městnanci Čtyřlístku. 
Jak uvádí předsedkyně odborové 

organizace ostravského Čtyřlístku, 
paní Bc. Dagmar Drobíková, ob-
zvlášť ve večerních a nočních hodi-
nách mají zaměstnanci oprávněnou 
obavu z přecházení z Muglinovské 
ulice na Hladnovskou, neboť v této 
oblasti podstupují značná bezpeč-
nostní rizika. A dodává: „Také pro 
klienty, zejména imobilní, kteří pou-
žívají trolejbus k cestování do cent-
ra města a zpět do Domova Barevný 
svět, je pouze jedna linka, jež zůsta-
la zachována, velmi omezující…“ 
Vedení ostravského Čtyřlístku za-
slalo petici svých zaměstnanců Ma-
gistrátu města Ostravy a věří, že se 
podmínky trolejbusové dopravy ve 
městě změní opět k lepšímu. 

Bohdana Rywiková,  

Čtyřlístek – centrum pro osoby  

se zdravotním postižením Ostrava 

NA STARTU. Místostarostka MUDr. Hana Heráková a místostarosta Ing. Petr Janíček zahajují jízdu starostů. FOTO/JAN KRÁL

Svého strážníka-okrskáře mo-
hou občané z Kunčic a Kunči-
ček osobně kontaktovat na ulici 
Pstruží 501/6 v Ostravě-Kunčič-
kách. Mohou se tak na něj obrátit 
s žádostí o pomoc při řešení pro-
blému nebo třeba jen s žádostí  
o radu.
V současné době došlo ke změně 
kontaktních hodin. Ty jsou nově 
stanoveny takto:
každé úterý od 14:00 do 
17:00 hodin.
V uvedené dny zde budou ob-
čanům k dispozici místně odpo-
vědní strážníci-okrskáři.
Telefony: linka 156, linka 950 
735 011 /IVC Slezská Ostrava/ 

Nová dominanta Heřmanic. 
Telekomunikační věž
Dominanta vysoká třicet čtyři me-
trů vyrostla v Heřmanicích na Ko-
něvově ulici na zahradě jednoho 
z místních rodinných domů. Její 
správný název je telekomunikační 
věž ISSANET a slouží k poskyto-
vání připojení k internetu. Zároveň 
těm, kteří vystoupají na jeho špici, 
poskytuje neobvyklé pohledy ne-
jen na samotné Heřmanice, ale i na 
daleké okolí. Na věž však mohou 
kvůli bezpečnosti jen pověření za-
městnanci.
„Nevěřili byste, jak dobře je z tako-
vé výšky vidět za dobrého počasí na 
Beskydy a také na Jeseníky,“ říká 
Ing. Lubomír Noga, Ph.D. z Heř-
manic, počítačový odborník, díky 
kterému věž v Heřmanicích stojí. 
Vše začalo tím, že místní měli potí-
že s dostupností internetu. „Od roku 
2011 naše firma začala poskytovat 
internet v Heřmanicích vzduchem. 
Abychom dosáhli většího pokry-
tí, rozhodli jsme se postavit právě 
tuto věž,“ vysvětluje kolega Lu-
bomíra Nogy, Ing. Viktor Špaňhel  
z Muglinova. Rok a půl trvalo  

vyřídit všechna potřebná povolení,  
v červnu se věž stavěla a v září byla 
úspěšně kolaudována. „Vzhledem  
k podloží v Heřmanicích jsme mu-
seli nechat udělat geologický prů-
zkum. V základech věže je padesát 
kubíků betonu, samotná věž váží 
šest tun,“ hovoří Noga o okolnos-
tech, za kterých věž vyrostla. Nyní 
signál z věže pokrývá celé Heř-
manice a také blízké okolí. Tako-
vá telekomunikační věž v majetku 
malé soukromé firmy je v podstatě 
raritou. „Rozhodně díky věži nejde 
nijak zbohatnout, návratnost tako-
vé investice je v řádu let,“ uvádí 
Špaňhel. Se stavbou přicházeli po-
moci i kamarádi z Heřmanic. „Stav-
ba se tak trochu odehrávala v duchu 
Heřmanice sobě,“ směje se Noga. 
Majitelé věže nyní mají plány, jak 
udělat novou stavbu ještě atraktiv-
nější. „Chceme ozdobit věž diodo-
vým osvětlením a na její špici umís-
tit zábleskový maják. Doufáme, že 
to stihneme ještě tento rok,“ uvádí 
Lubomír Noga.  
 /jk/

Sto let od svého založení oslavil 
Sbor dobrovolných hasičů v Koblo-
vě. O víkendu 7. a 8. září se kona-
ly hasičské soutěže malých hasičů  
i družstev dospělých. Vůbec poprvé 
v novodobé historii Koblova přije-
ly i klasické pouťové atrakce, vy-
stavovala se terénní vozidla stejně 
jako současná i historická hasičská 
technika. 
„Počasí nám nádherně vyšlo, po-
dobně velká slavnost v Koblově 
ještě nebyla,“ shodují se návštěv-
níci i organizátoři, kteří byli rovněž 
spokojeni se zájmem příchozích. 
Nadšené byly především děti, kte-
ré měly výjimečnou příležitost se 
povozit na terénních vozidlech. 
„Je namístě poděkovat také řadě 
místních občanů, kteří díky spon-
tánní sbírce velkou mírou přispěli 
na finanční zabezpečení celé akce,“ 
děkují všem dárcům organizáto-
ři a zároveň zvou všechny členy  

a sponzory akce na vyvrcholení 
oslav v prosinci, kdy koblovští ha-
siči plánují slavnostní valnou hro-
madu.  /red/

Koblovští slavili jubileum 

Zaměstnanci muglinovského Domova  
Barevný svět proti změnám v dopravě

100 LET. V Koblově slavili jubileum 
dobrovolných hasičů. FOTO/ARCHIV

Změna kontakt-
ních hodin pro 
okrskáře z Kun-
čiček a Kunčic

DOMINANTA. Nové pohledy na Heřmanice z nové věže. FOTO/JAN KRÁL
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vážení spoluobčané, ve dnech  
25. a 26. října 2013 nás společně če-
kají volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Hlasování bude 
probíhat ve stálých volebních okrs-
cích, a to v pátek v době od 14,00 
do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 
do 14,00 hodin. Oznámení o době  
a místě konání voleb je již zveřejně-
no na úřední desce.
U volebního okrsku č. 49 dochází 
ke změně místa volební místnosti – 
stávající volební místnost na Gym-
náziu IUVENTAS, Antošovická 
55/107, O-Koblov se přesune do 
Mateřské školy Ostrava – Kob-
lov, Antošovická 55/107. 
Voliči budou informování o číslech 
a místech volebních okrsků s vy-
jmenováním ulic, které do volební-
ho okrsku patří na letáčku, který ob-
drží spolu s volebními lístky domů. 
Informace o počtu a sídle volebních 
okrsků je rovněž zveřejněna na 
úřední desce. Voličem je státní ob-
čan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
Všem voličům budou nejpozději 
den přede dnem voleb dodány hla-
sovací lístky.
Bližší informace k volbám budou 
poskytovány těmito zaměstnanci 
zařazenými do ÚMOb Slezská Os-
trava: 
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 a na webových stránkách 
www.slezska.cz.
Volby do Poslanecké sněmovny 
se konají ve volebních krajích na 
území ČR a ve zvláštních stálých 
volebních okrscích při zastupitel-
ských a konzulárních úřadech ČR. 
Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. Před hlasová-
ním volič prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR, 
nebude mu hlasování umožněno. 
Volič, který bude volit na voličský 
průkaz, je povinen tento odevzdat 
okrskové volební komisi.
Při pobytu v nemocnici, porodni-
ci, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo obdobném ústavu či zařízení 
může oprávněný volič za splnění 
zákonem stanovených podmínek 
uplatnit své aktivní volební právo. 
V případě, že volič bude v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny dlou-
hodobě hospitalizován v nemocnici 
či obdobném zařízení, správa toho-
to zařízení by měla voliče informo-
vat o možnosti zápisu do zvláštního 
seznamu voličů. Na základě tohoto 
zápisu volič hlasuje do přenos-
né volební schránky, se kterou se 

za ním dostaví členové okrskové  
volební komise ustanovené v územ-
ním obvodu příslušného zařízení. 
Volič hlasuje pro kandidáty z vo-
lebního kraje, ve kterém je zařízení 
umístěno, hlasovací lístky i úřední 
obálku mu vydá okrsková volební 
komise před hlasováním. 
V případě krátkodobé hospitalizace 
nebo v případě, že volič neví, kde 
se přesně ve dnech voleb bude na-
cházet, je lépe požádat si o vydání 
voličského průkazu, na který vo-
lič může volit v jakékoliv volební 
místnosti na území České repub-
liky. V případě, že si volič vyřídil 
voličský průkaz a ve dnech voleb 
nakonec bude v nemocnici nebo  
v obdobném zdravotnickém zaří-
zení, může na tento voličský prů-
kaz v této nemocnici nebo v tomto 
obdobném zdravotnickém zařízení 
hlasovat. Voličský průkaz poté vo-
lič odevzdá členům okrskové vo-
lební komise, kteří se dostaví do 
zdravotnického zařízení s přenos-
nou volební schránkou a po proká-
zání totožnosti a státního občanství 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem České republi-
ky, volič obdrží úřední obálku s úpl-
nou sadou hlasovacích lístků a bude 
moci hlasovat. 
Pokud občanům vyvstane potřeba 
vyřídit si voličský průkaz, mohou 
se obracet se svými případnými 
dotazy na Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava, odbor vnitřních 

věcí – oddělení civilněsprávních 
činností na pracovnici ohlašovny 
(budova slezskoostravské radnice, 
ul. Těšínská 35, 710 16 Slezská 
Ostrava, kancelář č. 3), kde mohou 
rovněž i podávat žádosti o vydání 
voličského průkazu. V případě ja-
kýchkoliv informací k podávání žá-
dostí o vydání voličského průkazu 
se obracejte na tyto zaměstnankyně 
ÚMOb Slezská Ostrava: 
p. Pavlína Volná, referent agendy 
ohlašovny – tel.č. 599 410 078, 
pvolna@slezska.cz a nebo 
Bc. Martina Božková, referent 
agendy matriky – tel.č. 599 410 085 
mbozkova@slezska.cz 
O vydání voličského průkazu lze 
požádat od 28. 8. 2013 obecní úřad 
(ohlašovna) příslušný podle místa 
trvalého pobytu těmito způsoby:
-  žádostí v listinné podobě opatře-

nou úředně ověřeným podpisem 
voliče (ověření podpisu je osvo-
bozeno od správního poplatku)

-  žádostí v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče

-  žádostí v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové 
schránky

Ve výše uvedených případech musí 
být žádost příslušnému (podle trva-
lého pobytu) obecnímu úřadu doru-
čena nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 18. října 2013.
-  osobně bez písemné žádosti,  

o vydání lze požádat do okamžiku 

uzavření stálého seznamu, tj. do  
23. října 2013 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz vydá obecní úřad 
voliči nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 10. října 2013. Předá jej 
voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle. 
V případě ztráty voličského průka-
zu nelze vydat duplikát. 
V městském obvodu Slezská Os-
trava bude pracovat 27 volebních 
okrsků. Do okrskových volebních 
komisí může každá politická stra-
na, politické hnutí a koalice, jejichž 
kandidátní listina pro volbu do Po-
slanecké sněmovny byla zaregis-
trována ve volebním kraji, jehož 
součástí je volební okrsek, delego-
vat nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 10. 10. 2013 jednoho 
člena a jednoho náhradníka do okrs-
kové volební komise. V případě, 
kdy počet členů okrskové volební 
komise nedosáhne stanovený počet 
nebo poklesne pod stanovený počet 
v průběhu voleb, jmenuje starosta 
městského obvodu na neobsazená 
místa další členy komise z řad ob-
čanů.
V zákonném termínu do 17. 09. 
2013 přeložilo Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje své kan-
didátní listiny 16 politických stran 
a 3 hnutí. 
Vážení občané přijďte podpořit své 
kandidáty.

Volební okrsky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. 10. – 26. 10. 2013
Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název volebn. okr. Adresa

48 Celé Antošovice Hasičská zbrojnice Antošovice,  
Antošovická 84/381

49 Celý Koblov Mateřská škola Koblov,  
Antošovická 55/107

50

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

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Sl. Ostrava

Riegrova 181/45, 
O-Hrušov

51
Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechano-
vova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, Muglinovská, 
Vančurova

MŠ Keramická
Keramická 8/230,  
O-Muglinov

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), Orlovská 
(část Hrušov), Kotalova

MŠ Na Liščině Na Liščině 12a/689, 
O-Hrušov

53

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

Dům s pečovatel-
skou službou

Hladnovská 
119a/757,  
O-Muglinov

54 Velkostranní, Volná, Betonářská, Před Lanovkou, Vdov-
ská, Dudova, Želazného, Bukovanského (část Muglinov) 

Kulturní dům 
Muglinov

Na druhém 4/358,  
O-Muglinov

55

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

Kulturní dům 
Muglinov

Na druhém 4/358, 
O-Muglinov

56

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

ZŠ Pěší
Pěší 1/66,  
O-Muglinov

57

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

ZŠ Chrustova
Chrustova 24/1418, 
Slezská Ostrava

58

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

Kulturní dům  
Na dědině

Vrbická 133/151, 
O-Heřmanice

59

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

Kulturní dům  
Na dědině

Vrbická 133/151, 
O-Heřmanice

60 Bohumínská (č. or. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
63a, 64, 65, 67, 68, 72), U Domova, Dědičná ZŠ Kamenec

Bohumínská ul. 
72/1082,  
Slezská Ostrava

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

ZŠ Kamenec
Bohumínská ul. 
72/1082,  
Slezská Ostrava

62

Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám.J.Gagarina, Na 
Kamenci, Bohumínská (č. or. 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52), Jeronýmova, Sázečská, Seidlerovo nábřeží, 
Komerční (část SI. Ostrava)

ZŠ Kamenec
Bohumínská ul. 
72/1082,  
Slezská Ostrava

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

63

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

Ostravská  
univerzita

Chittussiho 10/983, 
Slezská Ostrava

64

Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Nejedlého, Kliková, 
Koksová, Na Vizině, U Hájenky, Keltičkova (od č. or. 47 
- výše), Michálkovická (od č. or. 108 - 195), Mojžíškové, 
Únorová, Skalácká

Ostravská  
univerzita

Chittussiho 10/983, 
Slezská Ostrava

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

Klub důchodců – 
Krček

Heřmanická 
19A/1857,  
Slezská Ostrava  

66 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova 
(č. or. 1 - 46) ZŠ Chrustova Chrustova  24/1418, 

Slezská Ostrava

67

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

VŠ podnikání
Michálkovická 
181/1810,  
Slezská Ostrava

68

Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátkova, 
Marešova, Šmilovského, Na Jánské, Trnkovecká (část 
Slezská Ostrava), Pikartská (část Slezská Ostrava), Fiše-
rova (část  Slezská Ostrava), Štěpničkova (část Slezská 
Ostrava)

VŠ podnikání
Michálkovická 
181/1810,  
Slezská Ostrava

69

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

ZUŠ Keltičkova Keltičkova 137/4, 
Slezská Ostrava

70

Šenovská (část Slezská Ostrava),  Štablova, Zárubec-
ká, Jakubská, Počáteční, U Garáží, Lučinská, Podborčí, 
Těšínská (č. or. 173 - 224), Hranečník (část Slezská 
Ostrava), Pastrňákova (část Slezská Ostrava), Adamco-
va, Habrová, Podílní, Skladní, Špitální, Střelná, Josefova, 
Zvěřinská, Příjezdná, U Pavlíny, Michalská

Restaurace  
Na Salmě

Slívova 739/50, 
Slezská Ostrava

71

Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, Koš-
ňovského, Kramolišova, Slívova, Aloisina, Na Souvrati, 
Na Srazu, Sněžná, U Tratě, Pošepného (část Slezská 
Ostrava), Čtvercová, Na Hlásce, Na Jezerce, Matuškova, 
Kovařovicova, U Jámy 

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Slívova 1946/7, 
Slezská Ostrava

72

Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, Frýdecká (část 
Kunčičky), Listopadová, Pernerova, Rudná (část Kun-
čičky), Bořivojova, Velichova, Na Rampě , Římanova 
(část Kunčičky), Májová, Kaniokova, Kuchnova, Pekař-
ská, Podzemní, Zdaru, Holvekova, Šupkova, Lihovarská 
(část Kunčičky)

ZŠ Kunčičky Škrobálkova 
51/300, O-Kunčičky

73

Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, Pstruží, Stavovská, Bru-
sova, Výhradní, Nadační, Vratimovská (část Kunčičky), 
Střádalů, Osadní, Lorišova, Chamrádova, Třebízského, 
Těsná, Polní osada

ZŠ Kunčičky Škrobálkova 
51/300, O-Kunčičky

74 Celé Kunčice Dětský domov  
se školou a ZŠ

Jeseninova 31/4, 
O-Kunčice



SLEZSKÁ OSTRAVA / Vernisáž  
obrazů a grafik Jiřího Sibin-
ského nazvaná Fragmenty  
krajiny se konala ve Slezsko-
ostravské galerii ve středu  
25. září.

Jiří Sibinský /1947/ je rodákem  
z nedalekých Václavovic, ve kte-
rých žije dodnes. Zprvu vyučený 
zámečník studoval umění při za-
městnání.  Vystavovat začal v roce 
1976. Sibinský není jenom malí-
řem, kromě obrazů spolupracuje  
i s architekty, vytvořil mimo jiné  
i památník Emila Zátopka v Kop-
řivnici nebo kašnu ve Frýdku-
Místku.
Na výstavě ve Slezskoostravské 
galerii výtvarník představuje díla 
nová i některá starší deseti let. „Je 
to většinou kombinovaná technika, 
ale vystavuji zde také dvě desítky 
svých grafik,“ řekl Jiří Sibinský na 
vernisáži výstavy.
Samostatně vystavoval Jiří Sibin-
ský v Ostravě naposledy v Galerii 
Chagall v roce 1991. Od té doby 
měl své výstavy také v Karviné, ve 
Frýdku-Místku i v Praze. A rovněž 

v rakouském Linci, a to začátkem 
devadesátých let. „Tam jsem po-
chopil, že patřím do zdejšího regi-
onu. Jezdit někam daleko s obrazy 
pro mne nemá cenu,“ svěřil se Si-
binský. „Mám nejraději klima v Os-
travě, Frýdku-Místku nebo celém 
Pobeskydí,“ dodal.
Jiří Sibinský nevystavuje často. Dů-
vod je podle něj jednoduchý. Vytvá-
ří nejrůznější realizace v architektu-
ře. Budovy na Ostravsku zdobí jeho 
plastiky, mozaiky i stopní deskové 
malby. „I kašna je vlastně výstava. 

Projdou kolem ní tisíce lidí. I tak 
můžete myšlení lidí ovlivnit,“ řekl 
o své tvorbě Sibinský.
Na výstavě v galerii jsou zahrnuty 
rovněž i fotografie ze Sibinského 
nejrůznějších realizací většinou ve 
venkovních prostorách.
Když Jiří Sibinský dostal nabíd-
ku na výstavu ve Slezské Ostravě, 
prý vůbec neváhal. „Tato galerie, 
je krásná, skvělá,“ ocenil výtvarník 
výstavní prostory.
„Jiří Sibinský je umělec, který ve 
své profesionalitě a mnohostran-

nosti spojuje tradici s neustálým 
hledačstvím,“ říká o Sibinského díle 
historik umění PhDr. Karel Bogar.

Výstava Fragmenty krajiny ve 
Slezskoostravské galerii potrvá do 
3. listopadu 2013. /jk/

Cyklus komorních koncertů 2013, 
který se koná za podpory statu-
tárního města Ostravy, pokraču-
je koncertem 23. října 2013 v 19 
hodin. 
V pořadu se nám představí sólis-
té divadla Erika Šporerová, Ma-
rianna Pillárová, Martin Gurbaĺ 
a Jakub Tolaš. Zpěváky na klavír 
doprovodí Michal Bárta. V pořadu 
zazní oblíbené skladby Friedricha 
Höndela, Camille Saint-Saërse, 
Gioacchina Rossiniho, Jacquese 
Offenbacha, Franze Lehára a dal-
ších známých skladatelů. 

Vstupenky za 100,- Kč si může-
te zakoupit ve Slezskoostravské 
galerii v přízemí slezskoostrav-
ské radnice. Případné dotazy vám 

zodpovíme a vstupenky zarezer-
vujeme na tel. 599 410 081 nebo 
599 410 426. 

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

statutárního města Ostravy

árií a písní 
Slezskoostravská radnice

23. října 2013 v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek ve Slezskoostravské galerii, 
více na www.slezska.cz.

Večer operních
a operetních 
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Skupiny Arakain, Synkopy 61  
nebo finští Cold Cold Ground vy-
stoupily 24. srpna na již tradičním 
hudebním festivalu Slezskoostrav-
ský Rock-Fest. Festival na Slezsko-
ostravském hradě pořádá občanské 
sdružení Kultura pro Slezskou Os-
travu. Rock-Fest se letos konal již 
po šesté.
„Jsme moc spokojeni s průběhem 
festivalu i se zájmem fanoušků,“ 
řekl po skončení akce za organi-
zátory slezskoostravský zastupitel  
Bc. Marcel Pažický. Na festival, 
který se odehrával na dvou pódiích 
a začal již v poledních hodinách, 

dorazila letos k radosti pořadate-
lů i spousta rodin s malými dětmi. 
„Přesně na to se chceme zaměřit, 
udělat z festivalu akci pro celé rodi-
ny,“ konstatoval Pažický. 
Pro nejmenší příchozí připravili or-
ganizátoři dětský koutek. V někte-
rých okamžicích si v koutku hrála 
i dvacítka dětí. „Všechny děti do 
výšky 150 centimetrů v doprovodu 
dospělých měly na Rock-Fest vstup 
zdarma. Tato strategie se nám velmi 
osvědčila,“ upozornil Pažický.
Před šesti lety začínal festival  
v restauraci Stará kuželna poblíž 
slezskoostravské radnice, později 

se kvůli kapacitě přestěhoval na 
větší Slezskoostravský hrad. Letos 
dorazilo na festival na 1 200 ná-
vštěvníků. 
„Podporu jsme získali od obvodu 
Slezská Ostrava, města Ostravy 
a také Moravskoslezského kraje. 
Stejně tak nás podpořila i řada sou-
kromých firem.  Všem partnerům 
děkujeme, bez nich by tak velký 
festival určitě zorganizovat nešlo,“ 
zdůraznil Marcel Pažický. A dodal, 
že už nyní organizátoři přemýšlejí 
nad programem sedmého ročníku  
v srpnu 2014.
 /jk/

Rock-Fest 2013. Na festival přišli fanoušci všech věkových kategorií. FOTO/JOSEF MAREK

Operní a operetní árie a písně  
ve slezskoostravské radnici 

Slezskostravský Rock – Fest. Ročník šestý

Středisko volného času, Ostrčilova 19/2925, Moravská Ostrava - říjen 2013

 5. 10.  „Podzim čaruje“ 9:00 – 14:30 - keramická dílna pro veřejnost;
 11. 10.  Toulavé boty – výtvarné tvoření s návštěvou kulturního zařízení;
 12. 10.  Modelářské setkání;
 18. – 20. 10.  Výstava Kreativ Ostrava – výtvarný program pro děti, prezentace SVČ;
 19. 10.  Pod ulitou – turistický výlet;
 19. 10.  Turnaj ve stolním tenisu (od 9 let);
 22. 10.  Skoč a plav! aneb nekonečná štafeta (organizace si vyhrazuje změnu termínu)
 23. 10.  Dětská tisková konference pro děti a mládež ostravských školních časopisů; 
 25. 10.  Toulavý boty – výtvarné tvoření
 25. a 27. 10.  Veletrh hraček – výtvarná a pohybová prezentace SVČ
 29. 10.  Hurá prázdniny - turistický výlet

Výtvarník z Ostravska vystavuje ve Slezskoostravské galerii

Jiří Sibinský:  Fragmenty. Vernisáž výstavy

GRATULACE. Jiřímu Sibinskému gratuluje jedna z jeho vnuček, výstava je 
zahájena. FOTO/JAN KRÁL

BENEFICE. Jana Boušková pomohla hrušovskému kostelu. FOTO/JAN KRÁL

Přední česká harfistka Jana Bouš-
ková vystoupila na benefičním sólo 
recitálu ve prospěch oprav kostela 
sv. Františka a Viktora v Hrušově. 
Koncert se konal v sobotu 21. září  
v Katedrále Božského Spasitele 
v Moravské Ostravě. „Hrušovský 
kostel už několik let opravujeme, 
snažíme se získat finance. Paní 
Boušková je špičkou ve svém obo-
ru, moc děkujeme, že si na nás udě-
lala čas,“ řekla na úvod benefičního 
koncertu slezskoostravská radní 
PhDr. Miriam Prokešová Ph.D.

Pořadatelem koncertu byla Společ-
nost pro památkovou obnovu hru-
šovského kostela. „Když jsem byla 
sdružením oslovena, vůbec jsem 
neváhala. Mám k tomuto kraji blíz-
ký vztah, studovala jsem zde Ost-
ravskou univerzitu,“ řekla harfist-
ka Boušková. „Výzvu jsem přijala  
s potěšením,“ dodala.
Během koncertu v katedrále za-
zněla hudba Johanna Sebastiana 
Bacha, program ukončila Jana 
Boušková skladbou Vltava Bedři-
cha Smetany. /jk/

Jana Boušková  
pro hrušovský kostel
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Huť ArcelorMittal Ostrava, je-
den z nejvýznamnějších za- 
městnavatelů v Moravskoslez-
ském kraji, který sídlí v měst-
ském obvodu Slezská Ostra-
va, působí v regionu už více 
než šedesát let. Před deseti 
lety byla huť privatizována  
a stala se součástí největšího 
ocelářského koncernu na svě-
tě ArcelorMittal. Od té doby 
vyrobila 25 milionů tun oceli, 
darovala téměř půl miliardy 
korun na dobročinné projekty 
v regionu, ale také pokračova-
la ve snižování svého vlivu na 
životní prostředí. V loňském 
roce snížila emise prachu na 
nejnižší hodnotu v celé své 
historii. Na to, jak konkrétně 
ArcelorMittal Ostrava pomá-
há ke zlepšování ovzduší, nám 
odpovídal její generální ředi-
tel Tapas Rajderkar.

Jak probíhal boj s emisemi od 
vstupu ArcelorMittal do huti?
Chceme, aby se v našem kraji dobře 
žilo, a jsme si vědomi vlivu výroby 
železa a oceli na prostředí v regionu. 
Od roku 2003 jsme proto investova-
li z vlastních zdrojů do snížení vli-
vu naší výroby na životní prostředí 
4,5 miliardy korun, z nichž více než 
tři čtvrtiny byly určeny na ochranu 
ovzduší. Díky těmto investicím jsme 
loni dokázali snížit emise prachu  
z našich výrobních závodů na vůbec 
nejnižší úroveň v historii podniku 
– 584 tuny. To je asi třetina oproti 
stavu v roce 2003, kdy roční emi-
se prachu dosahovaly 1783 tuny. 
Pro představu, v 70. letech vypouš-
těla tehdejší Nová huť do ovzduší  
40 000 tun prachu. Dnes jsme tedy 
asi na 1,5 % tohoto čísla. To vše 
díky neuvěřitelnému rozvoji tech-
nologií, které jsou dnes schopny 

zachytávat s účinnosti přesahující  
99 % i ty nejmenší prachové částice.

Které investice přispěly k ta-
kovému snížení objemu vy-
pouštěného prachu největší 
měrou?
Jedním z našich nejvýznamněj-
ších projektů bylo tzv. odprášení 
aglomerace Sever – instalace ob-
řího tkaninového filtru, který jsme 
uvedli do provozu v říjnu 2011. 
Toto zařízení za miliardu korun 
nám pomohlo výrazně snížit emise  
z aglomerace, která je nejprašnějším 
provozem v huti vůbec. Tkaninový 
filtr je v dnešní době nejmoderněj-
ší světovou technologií na odpra-
šování a představuje tzv. nejlepší 
dostupnou techniku definovanou 
Evropskou unií. Stejně účinný tka-
ninový filtr chystáme také pro naši 
druhou, menší aglomeraci Jih, která 
je vybavena modernizovaným elek-
trostatickým filtrem.
Jak si ArcelorMittal Ostrava 
vede při dodržování stanove-
ných ekologických limitů?
S rezervou plníme veškeré limity. 
Naše skutečné emise byly loni té-
měř pětkrát nižší než emisní limi-
ty, které jsou dány zákony ČR. My 
ovšem jako součást tohoto regionu 
plníme limity stanovené v integro-
vaných povoleních, které nám vy-
dává Moravskoslezský kraj. A tyto 
limity jsou nejpřísnější v Evropské 
unii. V roce 2016 vstoupí v platnost 
limity EU stanovené podle nejlep-
ších dostupných technik, které my 
ve většině případů splňujeme a pod-
kračujeme již v současnosti.

Znamená to, že do ekologie 
teď investovat nebudete, pro-
tože to z hlediska limitů není 
potřeba?
Vůbec ne. Snažíme se dosáhnout 

toho, že naše výroba bude mít na 
okolní prostředí nejmenší mož-
ný vliv. Nadále tedy v ekologizaci 
pokračujeme i nad rámec našich 
povinností, a to přes nepříznivou 
situaci, se kterou se hutní průmysl 
v Evropě potýká. V letošním roce 
máme poprvé možnost k tomuto 
využít evropské dotace, které zá-
padoevropské hutě mohly čerpat 
už v 80. a 90. letech minulého sto-
letí. Podali jsme žádost o podporu 
ekologických projektů ve výši 2,6 
miliardy korun. Všechny projekty 
nám schválil Úřad Moravskoslez-
ského kraje i ministerstvo životního 
prostředí a nyní čekáme už jen na 
vyjádření Evropské komise. 

Jak se obecně díváte na pro-
blematiku ovzduší v Morav-
skoslezském kraji?
Tato problematika mě samozřej-
mě jako člověka, který tady žije  
s rodinou a vede jednu z největších 
firem v regionu, zajímá. Moravsko-

slezský kraj je poněkud specifický 
nejen pro svou průmyslovost, ale  
i geografickou polohu. Ačkoli mimo 
zimní měsíce jsou zde koncentrace 
prachu v mezích zákonných limitů, 
v zimním období, kdy se přidávají 
další zdroje znečištění a časté in-
verze, tomu tak není. Region tedy 
potřebuje nadstandardní opatření. 
Masivní snížení emisí na straně 
průmyslu nepřineslo očekávaný 
efekt, je proto na místě problemati-
ku ovzduší řešit komplexně a zamě-
řit se také na další zdroje znečištění. 
To je také důvod, proč jsme loni 
přispěli pěti miliony korun na ná-
kup ekologičtějších kotlů více než 
120 domácnostem v kraji, protože 
investice do lokálních topenišť se 
z hlediska ochrany ovzduší ukáza-
ly být 5x efektivnější než investice 
do ekologizace průmyslových za-
řízení. Když bude místní průmysl 
nadále pokračovat v ekologizaci  
a zároveň se bude snižovat zátěž  
z lokálních topenišť a dopravy, 
věřím, že se všichni budeme těšit  
z čistšího vzduchu i v zimě.

MUGLINOV / Toto území hrani-
čí od jihu ulicí Michálkovickou, 
od severu ulicí Heřmanickou  
a Sodnou, od západu ulicí 
Hladnovskou a na konci těch-
to hraničních ulic vše uzavírá 
Vesnička soužití a stavebniny. 
Tento vymezený útvar je asi 
dva a půl kilometrů dlouhý, ale 
šířka je různá podle zástavby 
domů, které tady rostou jak 
houby po dešti.

Když jsme si jako malí kluci chodili 
do místního lesíka si hrát, vedla ce-
lým údolím soustava rybníků, kte-
rou napájela zřídelní voda a vody 
z přepadu vodárny nad údolím. 
Tyto rybníky pokračovaly dolů až 
k dnešnímu vyústění důlních ply-
nů pod zahradou pana Jiřího Waš-
ňovského. Velkou změnou bylo 
postavení zvláštní školy na Vizině, 
kdy se vykácely stromy, zlikvido-
valo hřiště a zasypaly rybníky pod 
školou. Tím se změnil i ráz krajiny  
a zmizelo hodně zeleně, tak potřeb-
né pro tuto oblast. Postupem času, 
si ale zase začaly důlky na tento řez 
do krajiny zvykat a stromy kolem 
školy tuto budovu trošku skryly. Po 
revoluci dostala tato lokalita další 

smeč v podobě vykácení hruško-
vých sadů a postupnou zástavbou 
rodinných domků a řadovek.
Ale vraťme se do současnosti. Kra-
jina dostává nový ráz díky někte-
rým lidem, kteří se tady nastěhova-
li a chtějí, aby vše co tady žilo ve 
vodě, na stromech i na zemi se sem 
vrátilo. Jedním z nich je pán Josef 
Staňo, který svou zahradu přemě-
nil v oázu krásy a klidu, ale za tím 
stojí kus práce, kterou vykonává 
dodnes, aby ta krása nezmizela  
v nenávratnu. Na hladinu rybníku 
se vrátily divoké kachny, po hrázích 

a už i vzrostlých stromech poletuje 
a hnízdí zpěvné ptactvo, na březích 
lze vidět obojživelníky, ropuchy  
a skokany, a vrátil se i jejich večerní 
koncert, který tady býval samozřej-
mostí. Dalším takovým nadšencem 
a milovníkem přírody je pán Elemír 
Horvath, který bydlí taky na ko-
ridoru rybníků v důlkách a taktéž 
přispívá k tomu, aby tady ještě bylo 
na co se podívat. Třeba na divoké 
kachny a zpěvné ptactvo, které s pa-
nem Staněm krmí. Ale jsou i takoví, 
kterým jsou krása a klid v přírodě 
lhostejné, nechávají volně pobíhat 

psy, kteří pak štvou srnčí zvěř. Ale 
naštěstí je tady pořád se na co dívat, 
jen stačí mít oči otevřené a chovat 
se jako v přírodě.
Ze savců je v důlkách možné vidět 
z užitkové zvěře zvěř srnčí, zajíce, 
veverky jak rezavé tak černé nebo 
i křížené a na rybnících ondatry 
pižmové. Z šelem se tady někdy 
zatoulá i liška, hlavně když má 
mladé, to projde za potravou hod-
ně kilometrů. Žije zde i kuna skalní 
a lasice kolčava i hranostaj. Z říše 
ptactva jsou tady k vidění bažan-
ti, divoké kachny, na rybky přiletí 
na rybník občas volavka popelavá, 
což je pták velikosti čápa a lidé si 
ji často s čápem pletou. Dále jsou 
k vidění divocí holubi hřivnáči,  
hrdličky zahradní, zvláště u budek  
v zimě uvidíme kosy, drozdy, zvon-
ky zelené, sýkorky těch se v důl-
kách vyskytuje asi sedm druhů, dále 
čížky, pěnkavy, hýly, brhlíka špl-
hajícího po stromech hlavou dolů, 
strakapouda, ale i ukřičenou sojku 
a kukačku, která vás bude provázet 
při procházce po ulici Na Úbočí. 
Když budete mít štěstí, tak i drav-
ce je možno zahlédnout, jako jsou 
krahujec obecný, káně lesní nebo se 
mezi stromy mihne i jestřáb lesní. 

Silně se tady rozmnožily i straky, 
které plení drobné ptactvo vybírá-
ním hnízd a budek.
Ze zeleně je tady k vidění hlav-
ně topol, který tady převládá, ale 
rostou tady v hojném zastoupení  
i olše, břízy, vrby, dále lísky, habry, 
javory, jeřáby, modříny, z ovocných 
stromů třešně a ve zbytcích hruško-
vých sadů hrušně. Buďme rádi, že 
se máme na co podívat v třeba tak-
to zapomenuté lokalitě Muglinova  
a chraňme si alespoň to málo, co 
tam žije. Jan Plaček

V pátek 12 července proběhl výcvik 
Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Ostrava-Heřmanice v areálu Důl 
Heřmanice v budově bývalé turbo-
kompresorovny.

Cílem výcviku byla aplikace zna-
losti získaných v teoretické části 
odborné přípravy členů jednotky. 
Zejména mladí členové, kteří se při-
pravují na zařazení do jednotky, si 
po boku starších kolegů měli mož-
nost prakticky si vyzkoušet činnost 
při zásahu. Výcvik byl rozdělen do 
několika částí jako vytvoření útoč-
ného vedení po nastavovacím žeb-
říku, vyhledání a vyproštění zavale-
né osoby nebo práce s agregáty. Po 
výcviku bylo možné konstatovat, že 
členové jednotky jsou schopni své 
znalosti použít v praxi.
Děkujeme Ing Josefu Jaškovi a Da-
vidu Soukupovi ze společnosti DI-
AMO, s.p. za umožnění provádění 
výcviku.

Petr Kos, velitel JSDH Heřmanice

Z OKNA. Takto si srnci chodí  
k místním pro něco dobrého přímo 
k oknům. FOTO/ARCHIV

V části Slezské Ostravy se stále daří divoké přírodě

Muglinovské důlky, minulost i současnost

Komise životního prostředí měst-
ského obvodu Slezská Ostrava 
spolu se stejnou komisí obvodu 
Radvanice a Bártovice každoročně 
pravidelně jednotlivé závody Arce-
lorMittal a.s. navštěvují a seznamují 
se s postupy ekologických prací na 
huti. Návštěva je plánována i příš-
tích měsících. S výsledky budou 
občané prostřednictvím Slezkoost-
ravských novin informováni i s po-
drobnějšími údaji.

 Ing. Jiří Šárek, předseda komise  

životního prostředí

Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava: Emise prachu 
jsme snížili na historické minimum

Komise na 
huti

TAPAS RAJDERKAR. Generální ředi-
tel ArcelorMittal a.s. FOTO/ARCHIV

MÍSTNÍ. Panové Elemír Horvath /vlevo/ a Josef Staňo spolu s autorem  
článku Janem Plačkem. FOTO/JAN KRÁL

Výcvik heř-
manických 
hasičů



K 250. výročí objevení uhlí ve Slezské Ostravě

S využitím archivních textových materiálů, 

vlastních poznámek a fotografií připravil 

Česlav Piętoň

Bez většího zájmu odborné i laic-
ké veřejnosti proběhlo v letošním 
roce 2013 zajímavé a konec konců 
i významné výročí. V tomto roce 
je tomu právě 250 let, kdy došlo  
v údolí zvaném Na Burni ve Slezské 
Ostravě k nálezu kamenného uhlí, 
který podnítil nebývalý rozvoj prů-
myslu na celém Ostravsku a položil 
základy prosperity celého ostrav-
ského regionu.

Ostravsko-karvinské uhlí bylo pak 
po dlouhá léta krví průmyslové vý-
roby, zdrojem energie a uplatnilo 
se i jako cenná surovina v jiných 
průmyslových oborech a odvětvích. 
Ostravské uhlí bylo až donedávna 
jedním z nejdůležitějších zdrojů ve 
výkonnosti národního hospodářství. 
Okolnosti nálezu kamenného uhlí 
ve Slezské Ostravě jsou v historic-
ké literatuře spojovány s několi-
ka jmény objevitelů. Nejznámější  
a nepopulárnější z nich je dnes už le-
gendami opředený kovář ze Zámos-
tí, Jan Keltička. I když v dobových 
úředních záznamech se ve spojení  
s nálezem uhlí Keltičkovo jméno ne-
vyskytuje, je pravděpodobné, že se 
na těžbě a užívání uhlí v jeho počát-
cích podílel a v této souvislosti se 
jeho dobře zapamatovatelné jméno 
dodnes zachovalo v lidové tradici.

Racionálně uvažující historikové, 
kteří dávají přednost faktům před 
legendami, uvádějí, že první, sku-
tečně ověřená zpráva o nálezu uhlí 
s udáním konkrétního místa jeho 
výskytu je z roku 1763, kdy nález 
oznámil hornímu úřadu v Kutné 
Hoře klimkovický mlynář Jan Au-
gustin. Ten ve své zprávě uvedl jako 
místo nálezu údolí Burňa ve Slezské 
Ostravě, kde, jak píše, se uhlí nalé-
zá hned na několika místech. Tehdy 
ještě nikdo z oněch protagonistů ne-
tušil, jak dalekosáhlý význam tento 
objev znamená pro dosud malou  
a nevýznamnou Slezskou Ostravu.

Dosavadní výsledky mnohaleté-
ho bádání o počátcích dolování 
uhlí ve Slezské Ostravě se shodují 
v tom, že uhlí bylo v této lokali-
tě známo již od 50. let 18. století  
a ani oficiálně podaná zpráva  
o jeho objevu kompetentní úřední 
orgány nijak nevzrušila. Objev na 
jistý čas z nejrůznějších příčin zapa-
dl, a s dobýváním a těžbou se začalo 
na území Slezské Ostravy až v letech  
1766–67. I pak se těžba potýkala  
s řadou nepředvídatelných okol-
ností, především s váznoucím od-
bytem, a musela být dokonce něko-
likrát pozastavena. Užívání uhlí se 
jen zvolna prosazovalo jako topivo  
v řemeslné výrobě a také v domác-
nostech naráželo na letité předsud-
ky a pověry. Velké těžkosti s uplat-
něním uhlí na trhu trvaly téměř do 
konce 18. století. Pravidelná těžba 
ve větším měřítku se prosadila až 
na přelomu 18. a 19. století. Okolo 
poloviny 19. století pak byla zaklá-
dána první větší důlní díla se šach-
tami, jejichž tradice v některých 
případech trvala po několik hornic-
kých generací až do nedávné doby.

3, 4, 5) Tento poměrně vzácný tisk o hornictví je zajímavý také tím, že se 
v jeho původní, i když poškozené vazbě, dochovalo 24 velkoformátových 
obrazových mědirytinných příloh, které u podobně koncipovaných tisků 
většinou schází. Dle sdělení, které se mi dostalo, byly tyto přílohy někdy 
záměrně z knihy vyjmuty, zarámovány a jako názorné obrazové pomůcky 
pověšeny na zdi v příslušných školních institucích. Každá tato obrazová 
příloha, mědirytina je autorizována mezinárodně uznávanou šifrou, kte-
rá se na jednotlivých listech objevuje v několika modifikacích. Na příklad  
Tab. I. má tento tvar liter : De : p : Dir : Comte de Dietrichstein, což v pře-
kladu znamená kreslil a vedl hrabě Dietrichstein. Z označení jednotlivých 
grafických příloh lze vyvodit, že nad zhotovením pevné objednávky mědiry-
tin pro tisk a snad i celé knihy vykonával dohled a měl vedení /dir-direxit/ 
hrabě Karel Maxmilián Dietrichstein /1738-1784/, který byl na dvoře Ma-
rie Terezie považován za vzdělance. Jak napovídá šifra De : p : /Des par/  
tj. kreslil, Dietrichstein se podílel aktivně i na tvorbě kresebné předlohy, 
kterou následně vyryl /sculp/ mědirytec L. Afsner. Aktivní účast hraběte  
K. M. Dietrichsteina na tomto projektu nepřekvapuje. Všestranně činný byl 
jako stavebník, podílel se na projektu výstavby silnice z Vídně do Brna a byl 
také u tvorby pronikavých reforem, které se v Rakousku zaváděly po ztrátě 
Slezska. K nim patřil i rudný průzkum a v režii státu se otvíraly nové doly. 
Veškerá právní ochrana a podpora státu se týkala především dolů na stříbro 
a zlato, jak dokazuje spis o hornictví, zájem byl i o těžbu jiných rud a také 
o kamenné uhlí.

Překvapuje, že krátce po útlumu těžby uhlí v Ostravě a následné „likvi-
daci“ celého hornického stavu, se toto pracovní odvětví dostalo tak záhy 
do zorného úhlu sběratelů antikvit. Zájem o reálie všeho druhu uspokojuje 
omezenou nabídkou řídnoucí síť obchodů se starožitnostmi, bazary a anti-
kvariáty. Také výše uvedený exemplář spisu o hornictví byl získán na zákla-
dě prodejní nabídky v roce 2013.

1, 2) K hektické době počátků dolování uhlí v Ostravsko-karvinském reví-
ru se hlásí tento spis Christopha T. Deliuse: Anleitung zu der Bergbaukunst  
/Úvod do hornictví/, který byl vydán ve Vídni v roce 1773. Spis byl dle  
názorů odborníků v oboru hornictví využíván jistou dobu také v horních 
školách jako učebnice. Na titulní stránce spisu se nachází mědirytina  
proslulého rytce s českými kořeny Jana Mansfelda /1739–1796/, která nám 
přibližuje ve skupinově pojaté alegorii představu o činnosti průkopníků  
hornické profese na sklonku 18. století. Zaujmou i dobové pracovní pro- 
středky a nástroje, které měli tehdy k dispozici. Spis, dnes vzácná hor-
nická reálie, byl často používán. Svědectví o tom podává několikařád-
kový vpis z roku 1806 a vlastnické razítko Ing. K. P. hutního inspektora  
z Mor. Ostravy-Vítkovic.

strana 7 • říjen 2013 • Slezskoostravské noviny

1 2

3

4 5



HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Křížovku vyluští, tajenku napiš
Jakým chceš být zvířetem? To 
prozradí tajenka.
říjen │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
soutěžní odpoledne – poznáváme 
ptáky
říjen │ během půjčování
Znáš své město? II.
test o Ostravě
říjen │ během půjčování
projekt je financován v rámci ne-
investiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
Čím si svítí Permoníci?
výtvarná dílna, vyrábíme papíro-
vé kahany
pondělí 14. 10. │ od 14 do 16
projekt je financován v rámci ne-
investiční účelové dotace Statu-
tárního města Ostrava, městského 
obvodu Slezská Ostrava
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
pondělí 21. 10. │ od 15.00
Výstava obrázků
Renáty Gebauerové
říjen │ 
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:
Vojtěch Steklač, Zdena Salivarová
říjen │ 
hladnovska@kmo.cz
599 522 200
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský klub – 5. setkání
Téma: předhalloweenské mecheche
23. 10. │ od  8.30 do 10.00
Vražda na dušičky
výstavka na téma: edice českých 
detektivek
říjen │ během půjčování
KOLOTOČ POZNÁNÍ – FILM
4. část: říjen - prosinec (UMĚNÍ)
Jsem malej, ale šikovnej!
soutěžní test pro děti – filmové 
„hlášky“
říjen │ během půjčování
Hledej, šmudlo!
tak trochu jiný turnaj v pexesu
říjen │ každé pondělí odpoledne
kuncicky@kmo.cz
599 522 216
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE 
Veselé stolování
výtvarná dílna pro děti
vyrábíme stojánky na ubrousky
úterý 22. 10. │ během půjčování
Hádanky a luštěniny
zábavné odpoledne pro děti s kni-
hou Jiřího Žáčka
říjen │ během půjčování
Hrajeme si s myší
soutěž pro děti na PC
říjen │během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675

17. TÝDEN KNIHOVEN  
s mottem
S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE!
30. září - 4. října 2013
Přináší tradiční akce:
- amnestie upomínek 
- Šťastnou hodinku
- prodej knih a časopisů 

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Pondělí Kyberšikana od 9.30 do 
10.30 beseda pro ZŠ │ Úterý Moje 
zamilovaná kniha od 10 beseda  
a výtvarná soutěž pro ZŠ moje 
vlastní ilustrace │ Středa Den pro 
seniory I. Beseda G2 od 9 knihov-
nické setkávání pro seniory, Co má 
Carmen pod sukní elektronický 
katalog a orientace v něm │ Čtvrtek 
Den pro seniory II. Co má Car-
men pod sukní elektronický kata-
log a orientace v něm, Surfování na 
webu důležité české vyhledávače,  
a jak na to! │ během půjčování │ 
Pátek U nás to žije! Burza vyřaze-
ných knih a časopisů pro všechny
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE 
Úterý Co má Carmen pod sukní 
práce s elektronickým katalogem 
PC pro seniory │ výstavka knížek 
pro maminky a děti k využití volné-
ho času │ turnaj ve stolních spole-
čenských hrách pro děti
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Pondělí až pátek Běží ti čas! sou-
těžní turnaj pro děti ve čtení │  
Od severu k jihu soutěžní test pro 
děti │ Světlo ve tmě výtvarná díl-
na pro děti  vyrábíme lampiony │ 
Co má Carmen pod sukní práce  
s elektronickým katalogem

Kradli okapy z domu
Dne 28. 8. upoutal pozornost 
strážníků městské policie na noč-
ní směně ve Slezské Ostravě hluk, 
ozývající se z křoví vedle náměs-
tí. Když přišli blíže, zjistili, že za 
hustým porostem dva muži usi-
lovně sešlapávají kovové okapové 
svody. Vedle nich na zemi ležela 
taška s páčidlem. Jak strážníci 
posléze zjistili, části okapových 
svodů v celkové délce přibližně  
4 metry z téhož materiálu chyběly 
na nedaleké budově domu. Oba 
muže (42 a 27 let) předali strážníci 
přivolaným policistům.

Místo přilby klobouk
Dne 25. 8.  si strážníci městské po-
licie v Ostravě-Muglinově všimli 
motocyklisty, který přijížděl ve 
směru hlídky, ovšem neměl na hlavě 
povinnou přilbu. Zato měl na hlavě 
klobouk, který mu však při jízdě  
spadl jen několik metrů před strážní-
ky. Motocyklista tak svůj stroj zasta-
vil a šel klobouk zvednout. Strážníci 

muže oslovili s tím, že jízdou bez 
povinné přilby se dopustil přestup-
ku. Při komunikaci s 25letým mu-
žem strážníci pojali podezření, že je 
navíc pod vlivem alkoholu. Proved-
li proto u řidiče dechovou zkoušku 
a ta jejich podezření potvrdila (1,32 
promile). Povedeného motocyklistu 
si od strážníků převzali na místo při-
volaní policisté.

Krádež mobilního telefonu
Dne 13. 8. byli strážníci městské 
policie informováni o krádeži mo-
bilního telefonu ze sídla firmy ve 
Slezské Ostravě. Pachatel měl po 
krádeži z budovy utéct, přičemž 
strážníkům byl předán jeho popis 
včetně směru útěku. Několik minut 
po hlášení si hlídka městské policie 
všimla muže (33 let), který odpoví-
dal popisu. Procházel přes náměstí 
a v ruce držel mobilní telefon stejné 
značky jako ten odcizený. Strážní-
ci muže zadrželi a předali přivola-
ným policistům. Muž je podezřelý  
z trestného činu krádeže.

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

•  Bylinkářství, léčitelství, Polikli-
nika Modrý pavilon, Sl. Ostrava, 
tel.: 604 166 425 

 www.modraoaza.cz
•  Pro naše konkrétní klienty hle-

dáme byty, RD, pozemky, kance-
láře apod. v lokalitě Slezská Os-
trava, Ostrava a okolí. Kontakt: 
Vladimír Lyčka, 

 tel.: 602 772 668

•  DOMY – BYTY – POZEMKY, 
rychle odkoupíme vaši nemovi-
tost. Tel: 602 375 405.

•  DOMÁCÍ PÉČE. Nabízíme zdra- 
votně sociální služby pro postiže-
né a staré lidi. tel.: 608 573 789, 
okloc@seznam.cz

•  Masáže – relaxační, medové, 
klasické, baňkování a další. Na-
bízí studio Kopretina, Modrý pa-
vilon, Chittussiho 9, Sl. Ostrava. 
Tel.: 603 909 748 

 www.masazekopretina.cz.

Inzerce

Městská policie Ostrava
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Svátek dýní  
a strašidel

ZŠ Slezská Ostrava,  
Bohumínská 72,  
pořádá 6. ročník  

Svátku dýní a strašidel -  
23. 10. 2013  

od 16 do 18 hodin.  
 

Sraz před  
Slezskoostravskou radnicí  

v 15.30 hodin.  
Společný průvod  

přes město na nádvoří 
Slezskoostravského hradu, 
kde vyvrcholí halloweenská 

show s klaunem Hopsalínem.  
Akci podporuje  
město Ostrava.

Děkuji tisíckrát poctivé paní, která 
našla dne 20. 8. dopoledne v Pen-
ny Marketu na Hladnovské ulici na 
odkládacím stole můj mobil a klíče  
a předala je pokladním. Děkuji  
i personálu této prodejny za pocti-
vost. Jiřína Drozdová, DpS Kamenec

Poděkování

Městský obvod Slezská Ostrava 
zajišťuje provádění deratizace ve 
svých objektech a pozemcích. De-
ratizace je prováděna během celé-
ho roku vždy, když dojde k zjiš-
tění výskytu hlodavců. Městský 
obvod žádá touto cestou všechny 
vlastníky nemovitostí, aby při 

zjištění výskytu hlodavců zajistili 
deratizaci, aby se podařilo redu-
kovat především populaci potka-
nů a to na celém území obce. Pot-
kan obecný (Rattus norvegicus) 
se vyskytuje zejména ve skle-
pích, kanalizaci, u kontejnerů na 
odpad a místech, kde se nachází 

zbytky jídel. Děkujeme za pomoc  
při zlepšení podmínek k ochraně 
zdraví lidí před vznikem a šířením 
infekčních onemocnění spojených 
se zvýšeným výskytem uvedené-
ho hlodavce.

Ing. David Bořuta, Úřad městského 

obvodu Slezská Ostrava

Deratizace v městském obvodu

Krátce:
Den seniorů se koná v Domě kul-
tury města Ostravy v pátek 18. říj-
na od 9 do 13 hodin. Připraveny 
jsou přednášky, poradenská cent-
ra lékařů i odborníků na sociální 
péči. Vstup zdarma.


