
Ve školách budou nové učebny, nábytek i moderní technika

Vítání prvňáčků. Hurá do školy
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Celkem 
146 prvňáčků evidují slez-
skoostravské základní školy  
v novém školním roce. 

Již tradičně přivítali žáky ve školách 
v pondělí 1. září představitelé obvo-
du Slezská Ostrava. 
V ZŠ Škrobálkova pozdravil žáky 
po prázdninách starosta Ing. Anto-
nín Maštalíř. Dětem popřál, ať se 
jim v novém školním roce daří. 
V ZŠ Bohumínská přišla přivítat 
nové žáky a také jejich rodiče mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. 
Radní Radomír Mandok pozdravil 
nováčky v ZŠ Chrustova. 
Počty prvňáčků se ve srovnání s loň-
ským školním rokem změnily jen 
nepatrně. Loni přišlo do prvních tříd 
čtyř slezskoostravských základních 
škol 150 dětí. 
Do ZŠ Škrobálkova letos nastoupilo 
37 prvňáčků. To je o osm více než  
v loňském roce. „Jsme rádi, že 
zájem o naši školu vzrůstá,“ komen-
tuje počty nově příchozích ředitel 
školy Mgr. Jiří Smělík. Ve škole tak 
otevřeli hned dvě první třídy.
Budova ZŠ Škrobálkova prochází  
v těchto měsících velkou rekon-
strukcí. „Škola bude zateplena, zís-
ká novou fasádu a také nová okna,“ 
vypočítává ředitel probíhající změ-
ny. Žáci se v tomto roce mohou těšit 
na novou přírodovědnou laboratoř  
a nové tabule do tříd. 
Na ZŠ Pěší v Muglinově přišlo  
28 dětí do první třídy. Na rozdíl od 
loňského roku, kdy měli ve škole  
34 prvňáčků, otevřeli letos na ZŠ 
Pěší jednu třídu.
„Během prázdninových měsíců 
jsme školu hodně modernizovali  
a rekonstruovali,“ hlásí ředitel ZŠ 
Pěší Mgr. Kamil Krahula. Nově 
vymalována byla polovina tříd, ve 

všech třídách jsou nové lavice,“ uvá-
dí ředitel školy. „Jsme také zapojeni 
do několika nových projektů,“ dodá-
vá Kamil Krahula. Škola by díky 
nim ráda získala rodilého mluvčího 
anglického jazyka. Novou moderní 
počítačovou techniku dostali pro 
potřeby výuky i učitelé školy.
Na ZŠ Bohumínská letos nastoupi-
lo 66 prvňáčků, kteří byli zařazeni 
do tří tříd. Loni přišlo prvňáčků 49. 
Celkový počet dětí na této škole 
tak převýšil 370. „Ve škole bude-
me mít sedmnáct tříd, což klade 
zvýšené nároky na zajištění pro-
stor pro výuku, šatny i družinu. 
To vše jsou ale příjemné starosti, 
protože cítíme, že je o naši školu 

velký zájem,“ komentuje počty 
žáků ředitel školy Mgr. Marek 
Sládeček. 
„Vybavení odborných učeben neu-
stále vylepšujeme. V současnosti 
se chystá rekonstrukce učebny pří-
rodovědných předmětů, před něko-
lika měsíci jsme vybavili učebnu 
fyzikálně-chemickou. Do budoucna 
se chceme zaměřit na vylepšení pro-
stor pro pracovní činnosti, tedy na 
dílny, pěstitelské práce i žákovskou 
kuchyňku. Do tříd bude do konce 
roku dodán nový nábytek,“ pokra-
čuje ředitel. 
V ZŠ Chrustova otevřeli dvě první 
třídy pro 32 nových žáků. „Počet 
žáků v prvních třídách je záměrně 

menší, abychom dětem co nejvíce 
ulehčili přechod do základní ško-
ly,“ vysvětluje ředitel ZŠ Chrustova 
Mgr. Radim Motyčka. Loni přišlo 
do ZŠ Chrustova 38 prvňáčků.
Již od měsíce června je komplexně 
zateplována budova školy. Práce 
budou ukončeny do konce měsíce 
září. „Vše probíhá podle plánu,“ 
říká o průběhu stavebních úprav 
ředitel školy.
Do konce roku budou všechny třídy 
vybaveny novými lavicemi i nábyt-
kem. Žáci mají možnost navštěvo-
vat kroužek sportovní, výtvarný, 
přírodovědný, taneční, florbalový, 
stolního tenisu nebo hry na flétnu 
či kytaru. Velmi úspěšný je školní 

pěvecký sbor Divinas. „V letošním 
roce začneme nabízet dětem také 
branně střelecký kroužek,“ upozor-
ňuje ředitel Motyčka.
Všichni prvňáčci dostali od měst-
ského obvodu k jejich prvnímu 
školnímu dni dárečky. 
 /red/

S PRVŇÁČKY. Nové žáky přivítali ve školách starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková  
a radní Radomír Mandok.  FOTO/ JAN KRÁL, ARCHIV

Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava 
se zapojil do soutěže periodika 
Moravské hospodářství „Nej-
krásnější obecní úřad či radni-
ce“, které se zúčastnilo 73 obcí 
a měst z celé republiky. Slez-
skoostravská radnice díky svému 
jedinečnému vzhledu ve velké 
konkurenci uspěla a bude tak  
s deseti nejkrásnějšími bojovat  
o první místo. Vítěze zvolí veřej-
nost hlasováním na internetu  
a také odborná porota může udě-
lit zvláštní cenu. Budeme rádi, 
pokud podpoříte architektonický 
skvost Slezské Ostravy a zapojíte 
se do internetového hlasování na  
www.moravskehospodarstvi.cz. 

Odkaz také naleznete na www.slez- 
ska.cz v sekci aktuality. Hlasovat 
můžete v období od 1. září do 15. říj-
na 2014. Děkujeme za Vaše hlasy.

Vedení městského obvodu

Restaurátoři pokračovali na obno-
vě budovy památkově chráněné 
slezskoostravské radnice i v letních 
měsících. Zrekonstruovali ciferníky 
na radniční věži.
„Dvojice ciferníků byla opravena 
na místě z vysokozdvižné plošiny. 
Práce trvaly celkem dva dny. Nej-
prve bylo nutno odstranit biologic-
ké napadení koloniemi drobných 
pavoučků, kteří se uhnízdili kolem  
a ve štěrbinách kovových rámů. 
Dále byly šetrně očištěny veške-
ré součásti ciferníků od prachu  
a jiných nečistot,“ popisuje pracovní 
postupy restaurátorů MgA. Tomáš 
Skalík z Ateliéru restaurování  
a obnovy památek.

„Skleněné tabulky byly původně  
z vnitřní strany opatřeny bleděmod-
rým mléčným nátěrem. Tato úprava 
časem částečně degradovala a bylo 
ji nutno obnovit. K tomu použili 
restaurátoři speciální lazurní retuš 
na sklo,“ pokračuje Skalík.
Další součást opravy spočívala  
v obnovení nátěru kovových pásků 
rámu držícího jednotlivé skleněné 
tabulky v světlém šedě-tyrkysovém 
odstínu, opět podle dochovaných 
zbytků původního nátěru. 
„Nejviditelnější, ale i nejnákladnější 
součástí opravy pak bylo obnovení 
pozlacení jednotlivých číslic a rafií. 
Ty se musely nejprve očistit, jem-
ně vyleštit a následně byly pokryty 

23,75 karátovým trojitým plátko-
vým zlatem na olejovopryskyřičné 
pojivo. Pozlacený povrch byl poté 
zaleštěn do vysokého lesku,“ kon-
statuje Skalík.
Restaurátoři v uplynulém půl roce 
zrekonstruovali především interiéry 
radnice. Celkovou repasí prošla osvět-
lovací tělesa, leštily se varhany a byly 
také obnoveny detaily štukových prv-
ků v prostorách budovy.  /jk/

RADNICE. Postup mezi deset nej-
krásnějších.  FOTO/ARCHIV

Dvojice ciferníků na radnici opravena

OPRAVA. Ciferníky slezskoostravské 
radnice před opravou a po opravě.  
 FOTO/ARCHIV

Zasedání zastupitelstva městského obvodu se uskuteční 25. září 
2014 od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice Na Druhém č. 4.
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o nejkrásnější radnici
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Druhý ročník utkání fotbalových 
družstev Horizont Cup 2014 se 
uskutečnil ve čtvrtek 14. srpna 
na hřišti TJ Kunčičky. Soutěže  
o putovní pohár se zúčastnilo pět 
fotbalových týmů z celé Ostravy.  
Akci pořádala Diecézní charita ost-
ravsko-opavská, Středisko sociální 
aktivizace Horizont v Kunčičkách. 
Turnaj podpořil také městský obvod 
Slezská Ostrava.
Akci přišel zahájit starosta Slez-
ské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř 
spolu ze slezskoostravským zastu-
pitelem Jiřím Lízákem. Družstvo 
Mariánských Hor, FC Real Mari-
ánky, přišla podpořit také starostka 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky  
Ing. arch. Liana Janáčková.

Starosta Maštalíř zejména ocenil 
nové vedení TJ Kunčičky, které 
letos začalo ve sportovním areálu 
pracovat. „Nový předseda Ing. Jiří 
Horák je jako buldok. Spolu s kole-
gy z vedení TJ nastolil v TJ Kun-
čičky pořádek a řád,“ řekl starosta. 
Podle Antonína Maštalíře je zapo-
třebí podchytit občany Kunčiček 
a Kunčic tak, aby se v areálu opět 
rozvinula zájmová a společenská 
činnost. „Kromě hřiště je součástí 
areálu i velký sál, pro který vedení 
tělovýchovné jednoty hledá smys-
luplné využití. Bylo by také dobré 
prohloubit spolupráci se základními 
školami v Kunčičkách a Kunčicích,“ 
doplnil starosta.
Předseda TJ Kunčičky Jiří Horák 

uvedl, že během posledních měsíců 
se novému vedení jednoty podaři-
lo zprovoznit budovu šaten a také 
zajistit financování výdajů TJ. „Je 
zde také nový správce, který areál 
postupně vylepšuje,“ uvedl Horák. 
Členové oddílu v areálu pravidelně 
brigádničí. „Místní občané s dětmi 
sportoviště hodně využívají, areál je 
běžně přístupný veřejnosti,“ dodal 
Horák. V příštím roce chtějí členo-
vé oddílu TJ Kunčičky areál oplo-
tit, zateplit hlavní budovu a opravit 
topení. „Rádi bychom vrátili areálu 
bývalé postavení, kdy se zde ode-
hrávaly důležité události obce Kun-
čiček,“ přál si Horák.
A ještě k výsledkům turnaje: vyhrá-
lo družstvo FC Skung, druzí byli 
FC Chalupáři a třetí FC Pánvaři. 
Součástí programu bylo i opékání 
párků nebo nejrůznější atrakce pro 
děti. Mužstva přišla podpořit zhruba 
stovka diváků.

/jk/

Ing. Otakar Závalský na zahradách slezskoostravských škol

Vznikají nové budky, ježkovníky i hmyzí hotely
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Nové 
naučné tabule, ptačí budky, ale 
i ježkovníky vyrostly během 
léta u mateřských i základních 
škol Slezské Ostravy.
Mateřské školy Frýdecká, Bohu-
mínská, Zámostní a Koblov, základ-
ní škola Bohumínská. Tam všude 
během letních měsíců instaloval 
ekolog Ing. Otakar Závalský nejrůz-
nější předměty, které mají pomoci 
ekologické výchově.
„V každé ze zahrad jsou nové nauč-
né tabule.  Ty obsahují informace  
o původních druzích rostlin a živo-
čichů vyskytujících se v nejbližším 
okolí i na zahradě samotné. V zahra-
dách jsou také nová krmítka pro 
ptáky, budky, ježkovníky pro ježky  
i hmyzí hotel,“ vypočítává čerstvé 
změny zemědělský inženýr Závalský.
V hmyzím hotelu, což jsou v pod-
statě navrtané díry do dřevěného 
špalku, najde domov samotářský 
hmyz. „Takový hmyz je napros-
to neškodný,“ ujišťuje Závalský.  
V ježkovnících, neboli bedýnkách 

s chodbičkou i „pokojíkem“ vystla-
ným senem se prý ježci určitě brzy 
usídlí. „Z mých zkušeností je jen 
otázkou času, kdy si ježci nový 
domov najdou. Ježkovníky fungují 

perfektně,“ uvádí ekolog. V Koblo-
vě ho ještě čeká práce na hmyzí lou-
ce. „Do připravené půdy se vysejí 
rostliny jako kopretiny nebo lipnice. 
Taková louka je pastvou pro oči, ale 

také pro motýly a další hmyz.  Na 
moderních anglických trávnících 
nepřežije nic. Pro hmyz jsou jako 
Sahara,“ konstatuje ekolog.
První mateřské školy na Ostravsku 
začal Otakar Zaválský vybavovat 
v roce 2007. Postupně se novými 
úpravami mohou chlubit mateřské  
a základní školy v Porubě, Morav-
ské Ostravě, v obvodu Ostrava-Jih 
nebo v Karviné. 
Před třemi lety začal Otakar Zával-
ský pracovat i ve Slezské Ostra-
vě. „V mateřské škole Komerční 
jsme rozmístili čtyři ptačí budky. 
Všechny jsou obsazeny. Žijí v nich 
sýkory, vrabci nebo rehek zahradní.  
V sýkorníku se po vyhnízdění sýkor 
usadili čmeláci,“ popisuje Závalský. 
„Jsem moc rád, že jsem se ve Slezské  

Ostravě setkal s mimořádným 
pochopením,“ doplňuje.
Rozmístěním všech těchto před-
mětů v okolí škol pro Závalského 
práce zdaleka nekončí. Jednotlivé 
školy navštěvuje, přednáší dětem  
o přírodě a osazenstvo v budkách  
a bedýnkách pravidelně kontroluje  
a čistí jim obydlí.
„Pro dnešní děti je velmi důležité, 
aby přišly do styku s živou přírodou. 
Všechny tyto snahy v nich mohou 
vyvolat lásku k přírodě. Chce jen tro-
chu času a trpělivosti,“ doufá Zával-
ský, že díky všem těmto aktivitám 
budou mít děti k přírodě bližší vztah.
Postupně takto budou vybavovány  
i další školy Slezské Ostravy. Pro-
jekt finančně podpořilo statutární 
město Ostrava.  /jk/

Loučení s deváťáky. Na 
slezskoostravské radnici
V obřadní síni slezskoostravské rad-
nice se v pondělí 23. června loučili 
žáci devátých tříd všech čtyř základ-
ních škol Slezské Ostravy.
„Milí deváťáci, přeji vám, ať váš 
další život je jen plný radosti a poho-
dy jak v osobním, tak i v pracovním 
životě,“ řekla absolventům mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. 
Vystoupením s kytarou zpestřil obřad 
učitel ZŠ Pěší Ondřej Svoboda. Od 
místostarostky Hany Herákové pak 
žáci devátých tříd obdrželi pamětní 
list, který jim bude připomínat škol-
ní léta strávená ve Slezské Ostravě. 

Od uvolněného radního Radomíra 
Mandoka dostali absolventi mini-
aturu slezskoostravské radnice  
a drobné dárky. Zvlášť pak byli 
oceněni někteří z žáků za vynika-
jící školní výsledky, reprezentaci 
školy nebo za práci ve školní samo-
správě. Poděkováno bylo i třídním 
učitelkám, které žáky na druhém 
stupni škol vedly a prožívaly s nimi 
všechny radosti i starosti. Představi-
telé obvodu popřáli všem končícím 
deváťákům co možná nekrásnější 
prázdniny a především hodně úspě-
chů v dalším studiu.  /jk/

Slavnost v Heřmanicích
Akce pro děti i dospělé nazvaná 
Vítání prázdnin se konala 5. červen-
ce v parku v Banášově ulici v Heř-
manicích. Již druhý ročník slavností 
byl velice vydařený. Nechyběly sou-
těže pro děti, ukázky práce hasičů  
i armády. Předvedli se letečtí mode-
láři a také žongléři s ohněm. Lidé 
mohli rovněž shlédnout Heřmanice 
z vysokozdvižné plošiny.
„Pro děti byl připraven Pohádkový 
svět, děti celou dobou těšili zejména 
živý Mickey Mouse a jeho kama-
rádka Mini,“ říká za pořadatele 
slezskoostravský zastupitel Antonín 
Křikava. Na akci dorazily zhruba tři 
stovky návštěvníků, kteří se dobře 
bavili až do večera.  Akce se konala 
za podpory městského obvodu Slez-
ská Ostrava. /red/

Horizont Cup 2014. Na hřišti TJ Kunčičky

HMYZÍ HOTEL. Ekolog Otakar Závalský a hmyzí hotel pro samotářsky žijící 
hmyz.  FOTO/JAN KRÁL

KONTROLA JEŽKOVNÍKU. Vše je připraveno k nastěhování.TABULE.  Co všechno žije na zahradě a jejím okolí.

LOUČENÍ. Místostarostka MUDr. Hana Heráková a radní Radomír Mandok 
popřáli deváťákům mnoho úspěchů v dalším životě. FOTO/JAN KRÁL

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN. Velké oblibě 
se v Heřmanicích těšili především  
Mickey Mouse a jeho kamarádka 
Mini.  FOTO/PETR BANÁŠ

HORIZONT CUP.  Starosta Ing. Antonín Maštalíř /vpravo/ zahajuje sportovní 
turnaj.  FOTO/JAN KRÁL

SKUNG ZVÍTĚZIL. Pět fotbalových 
mužstev soupeřilo na hřišti.
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Irena Krátká, desítky let péče o slezskoostravskou kapli

Kulturní památka na Keltičkově ulici
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Už od 
poloviny padesátých let peču-
je Irena Krátká o kapličku na 
Keltičkově ulici.

„Bydlela jsem blízko a někdy před 
šedesáti lety mě požádala jedna 
paní, co jsme spolu chodili do kos-
tela, zda bych se o kapli nestarala,“ 
začíná jedenadevadesátiletá Irena 
Krátká své povídání o tom, jak se již 
šest desetiletí věnuje kapličce Panny 
Marie Lurdské na Keltičkově ulici, 
jen několik kroků nad slezskoost-
ravskou radnicí. 
K péči o sakrální památky měla rodi-
na blízko. „Manžel hrával v ostrav-
ských kostelích na varhany. A když 
nemohl, klidně jsem za něj zaskoči-
la, určité znalosti jsem měla,“ usmí-
vá se Krátká. Celá ta léta chodila do 
kaple uklízet, starala se o interiér  
i exteriér. „Schody byly restaurova-
né dvakrát, třikrát byla kaple omít-
nuta. Bývala v ní dříve jen olejová 
lampa, zařídila jsem, aby do kaple 
zavedli elektřinu,“ říká.
Paní Krátká celé ty desítky let 
odrážela pokusy o devastaci kap-
ličky. „Kaple má za sebou řadu 
vloupání, vylamování dveří, ukradli  

z ní sochy, kříže i růžence,“ popisuje 
Krátká. Žena vytrvale obcházela úřa-
dy a policii, kde hlásila, co všechno 
je opět na kapli demolováno nebo co 
z ní případně zmizelo. 
Irena Krátká rovněž schraňovala 
pověsti spojené se stavbou. Kapli 
nechali údajně postavit dva havíři, 
kteří byli na Dole Petr Bezruč zasy-
páni až po krk. Učinili slib, že když 
budou zachráněni, postaví kapli na 

svém pozemku mezi domy. Záchra-
na havířů se podařila.
Během druhé světové války, kdy 
domy okolo byly poničeny, se kap-
lička jakékoli zkáze vyhnula. „Zača-
lo se jí říkat zázračná kaplička,“ 
vzpomíná Krátká.
V roce 2005 se Irena Krátká obráti-
la na ostravské památkáře s žádostí  
o zapsání kaple do seznamu kultur-
ních památek. Ministerstvo kultu-
ry o rok později žádosti vyhovělo,  
a tak je kaple od 31. června 2006  
i s mobiliářem kulturní památkou. 
Kaple je v majetku městského 
obvodu Slezská Ostrava a během 
jarních měsíců byla zcela oprave-
na. Kaple má novou fasádu, elek-
troinstalaci, renovována byla také 

střecha. Kompletně se opravovaly  
i interiéry kaple. 
„Velmi oceňuji, jak se paní Krátká 
o vše kolem kaple stará,“ konsta-
tuje místostarosta Ing. Petr Janí-
ček. Kaplička je stále v péči paní 
Krátké, pomáhá jí rovněž přítelky-
ně Eva Janiaková. „Chodíme sem 
pravidelně, paní Krátká má stále 
klíče. Uklízíme, na Vánoce chys-
táme jesličky, na Velikonoce zase 
beránka,“ popisuje starost o kapli 
Janiaková.
„Myslím, že kaple ještě nikdy v tak 
dobrém stavu nebyla. Je krásná,“ 
oceňuje Irena Krátká současný stav 
kaple na Keltičkově ulici.  /jk/

Chovatelé poštovních holubů z Heř-
manic mají důvod ke spokojenosti. 
Závodní sezóna, která u poštovních 
holubů trvá od dubna do září, pro ně 
skončila mnohými úspěchy.
Za jedny z nejcennějších letošních 
trofejí považují heřmaničtí holubáři 

ze Základní organizace chovatelů 
poštovních holubů Slezská Ostrava 
ty, které získal dlouhodobý cho-
vatel Josef Kutra. Na Katovickém 
memoriálu Cheb 2014 vyhrál hned 
dvě první ceny. Jeho holubi zvítě-
zili v Inter ceně, které se zúčastnilo  
43 621 holubů, a také v Národní 
ceně České republiky, kde závodilo 
31 244 holubů. 
Holubi Josefa Kutry na cestě dlouhé 
417 kilometrů byli vždy nejrychlejší. 
„V Chebu vypustili celkem 26 kami-
onů s holuby,“ líčí podrobnosti Josef 
Kutra. Úspěchy skončily i další závo-
dy. „Vyhráli jsme pět závodů meziná-
rodních a tři tuzemské,“ počítá Kutra.

Velké ocenění se dostalo i předse-
dovi slezskoostravských chovatelů 
Kazimíru Szczotkovi. Jeho holub 
získal na celostátní výstavě v Brně 
ocenění 1. místo v ČR – Výkon za 
život. „Je to nejlepší holub v repub-
lice, nemá konkurenci,“ chválí 

svého desetiletého holuba číslo 
34 Kazimír Szczotka. „Mít tako-
vého jedince, to se podaří jednou 
za život, je to unikát,“ doplňuje 
Szczotku jeho kolega Josef Kutra. 
Na závodech holub číslo 34 nalé-
tal téměř 33 tisíc kilometrů. Nyní 
už bude putovat jen po výstavách  
a jeho geny mají obohatit další 
generace poštovních holubů.
Oba muži se svému koníčku věnují 
již od dětství. „Prakticky všechny 
víkendy od dubna do září věnuje-
me závodům. Se závody je spojena 
spousta práce a také času, pro ženaté 
je takový koníček zabiják,“ směje se 
Szczotka. 

Chovatelé vzpomínají, jak se za 
jejich mládí chovu poštovních 
holubů věnovali havíři zejména  
v koloniích ve velkém. „Holubi se 
na závody museli dovézt do Hrušo-
va na nádraží. Dále pak jeli vlakem. 
Starali se o ně placení průvodci,  

většinou staří chlapi, kteří jim dolé-
vali vodu,“ líčí dávnou minulost 
Szczotka. Hejna holubů pak byla 
vypouštěna z nádraží za každého 
počasí. Vlak nemohl čekat. Vla-
ky již dávno nahradily kamiony. 
„Výsledky se dnes již sčítají elek-
tronicky, každý holub má na noze 
čip,“ vysvětluje Josef Kutra. 
Jak vlastně poštovní holubi najdou 
vždy spolehlivě cestu do svého 
holubníku, zůstává záhadou. Někte-
ré závodní trasy měří i 1 100 kilo-
metrů a holubi jsou schopni letět 
průměrnou rychlostí 75 kilometrů 
za hodinu.

/jk/

Heřmaničtí holubáři opět mezi nejlepšími

INTERIÉRY. Památkově chráněn je také mobiliář kaple.  FOTO/JAN KRÁL

JOSEF KUTRA. Holubi chovatele porazili početnou  
konkurenci. 

KAZIMÍR SCZCOTKA. S pohárem pro nejlepšího 
holuba.  FOTO/JAN KRÁL

IRENA KRÁTKÁ. Už 60 let se stará paní Krátká o kapli na Keltičkově ulici. KAPLE. Kulturní památkou je od 
roku 2006.

Na Antošovickém potoce v Anto-
šovicích, které jsou součástí ost-
ravského městského obvodu Slez-
ská Ostrava, Lesy České republiky, 
s. p., úspěšně dokončily výstavbu 
významné součásti protipovodňo-
vé ochrany zdejšího území – suché 
nádrže, odborně řečeno poldru, 
jejímž hlavním úkolem je zadržet 
případnou přívalovou povodňovou 
vlnu. Celkové náklady na realizaci  
stavby dosáhly částky téměř 2,6 
milionu korun. 
Poldr vybudovaný na Antošo-
vickém potoce v místě říčního 
kilometru 2,548 řeší akumulaci 
povodňových průtoků v lokalitě. 
V případě vzniku zvýšených prů-
toků bude voda dočasně zadržena 
v nové suché nádrži, čímž dojde  
k významnému snížení rizika vylití 
vody z břehů Antošovického potoka  

a současně zvýšení protipovod-
ňové ochrany zastavěného území  
v Antošovicích. Nádrž by měla 
níže položené území ochránit před 
až stoletou vodou. 
Lesy ČR v oblasti plánují ještě 
další významné protipovodňové 
opatření a to úpravu Koblovské-
ho potoka v Koblově, spadajícího 
rovněž do ostravského městského 
obvodu Slezská Ostrava. Snahou 
Lesů ČR je realizací úprav na 
Koblovském potoce snížit rizika 
lokálních záplav a to zvýšením 
průtokové kapacity koryta poto-
ka přímo v Koblově. V zahájení 
prací však zatím brání komplika-
ce v jednání s vlastníky pozemků, 
kterých by se plánované úpravy 
částečně dotkly. 

Zbyněk Boublík, 

tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.

Ochrana Antošovic

PROTI POVODNI. Lesy ČR stavěly v Antošovicích.  FOTO/ARCHIV



Slezskoostravské noviny • září 2014 • strana 4

Děti z mateřských škol si vyzkoušely, co je čeká po prázdninách

První oběd ve školní jídelně ZŠ Bohumínská
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Blížil se 
konec školního roku a také 
velká změna pro děti z mateř-
ských škol. 

Po prázdninách je čeká velká škola, 
nové děti ve třídách a paní učitel-
ky, jiný režim dne. A také změna 
stravování. Proto jsme se na kon-
ci měsíce června rozhodli, že děti, 
nastávající školáky, pozveme na 
první oběd do školní jídelny. Děti 
přišly dříve, aby si v klidu prohléd-
ly jídelnu, aby zjistily, kde se myjí 
ruce, kde budou sedět, kde jsou 
vydávací okénka, kam se odnáší 
použité nádobí. 
Paní kuchařky se převtělily v kou-
zelné a pohádkové bytosti a děti při-
vítaly drobným dárkem. Každé dítě 

dostalo malý balíček s diplomem 
nastávajícího školáka, malý bloček 
nebo sešitek, nějakou sladkost. 

Pak už nastal velký okamžik a děti 
si vyzkoušely, jak si od září budou 
chodit pro obědy. Paní kuchařka, 

Ferda mravenec, dětem ukázala, jak 
se mají řadit za sebe, kde si vezmou 
tác i příbor. Potom jim „pohádko-
vé“ kuchařky pomohly dát na tác 
misku s polévkou, skleničku s pitím  
a hlavní chod. Některé děti si troufly 
odnést tác ke stolu samy, ostatním 
pomohly tác odnést paní kuchařky, 
jejich paní učitelky a pan učitel. 
Dětem moc chutnalo, s radostí si 
chodily přidávat. Nejkrásnější větou 
od dětí bylo: „Toto je nejlepší jídlo, 
takové ve školce nemáme.“ Bylo to 
úsměvné, protože pro tyto děti vaří-
me a jídlo vyvážíme. Rozesmály  
i jejich paní ředitelku. 

Děti se snažily i po dojedení tácy 
samy odnést. Další paní kuchařka 
jim ukazovala, kam se odkládají 
příbory, skleničky, talíře, tácy. Děti 
se moc snažily. Největším lákadlem 
však pro děti byl vířič nápojů, kde si 
mohly samy načepovat pití. 
Nakonec se děti vyfotily s kuchařka-
mi. Dokonce si připravily i písničku, 
kterou paním kuchařkám zazpívaly. 
Bylo to krásné setkání s dětmi  
a jejich učitelkami, učitelem a paní 
ředitelkou. Věříme, že se dětem  
u nás líbilo a že se budou na obědy 
od začátku školního roku těšit. 

Bc. Eva Kašáková, ZŠ Bohumínská

Zdravá Pětka je unikátní vzděláva-
cí program pro základní i mateřské 
školy. Je zaměřen na zdravý životní 
styl, především v oblasti zdravého 
stravování. Žáci ZŠ Bohumínská se 
zúčastnili celostátní talentové sou-
těže Zlaťáci Zdravé 5 a při své pre-
miéře v této soutěži obsadili krásné 
3. místo v národním finále. 
Základ úspěchu byl položen na 
ozdravném pobytu, kde si žáci  
6. – 9. tříd sestavili tříčlenné týmy  
a soutěžili mezi sebou ve třech dis-
ciplínách: připravení pokrmu stude-
né kuchyně – foodstylingu, skládání 
textu písničky a prověření znalostí 
z oblasti zdravé výživy získaných 
v deskové hře Košík plný rozumu. 
Výsledky nejlepšího týmu D + V + J  
ve složení Denisa Hyršová, Vero-
nika Jarešová a Jiří Reitšmíd byly 
poslány formou fotografií a nahra-
ného videa na webové stránky 
organizátora soutěže. Odborná po- 
rota vybrala naše příspěvky a umís-
tila je mezi 10 nejlepších týmů na  

www.zdrava5/zlataci.cz – stali jsme 
se regionálními semifinalisty. O dal-
ším postupu týmu D + V + J rozhod-
lo veřejné online hlasování, které 
nás poslalo do národního finále.
S pocitem dobře odvedené práce 
jsme dne 7. června odjeli do Olo-

mouce, abychom se utkali s nej-
lepšími týmy z celé Moravy. Naše 
příprava se osvědčila, protože když 
bylo v první disciplíně, foodstylingu, 
vysloveno téma „prázdniny“, každý 
z týmu věděl, co má v daném časo-
vém limitu udělat. Denisa vyrobila 
krásnou rozhlednu, Veronika loď  
a Jirka sedící postavu na lavičce. To 
vše jen z ovoce a zeleniny. Odbor-
ná porota při hodnocení vyzdvihla 
zejména originalitu práce a ocenila 
vykrojená lodní okýnka ve tvaru 
karetního symbolu. 
Vědomostní soutěž jsme zvládli na 
výbornou a určitě jsme zabodovali 
také v závěrečné disciplíně, před-
vedení písničky „Obiloviny“. Náš 
tým si pořádně zarapoval, Jirkův 
kostým a jeho překvapivé taneč-
ní kreace sklidily obdiv a potlesk. 
Žáci dostali talíř pro 3. nejlepší tým 
soutěže, diplomy, silikonové chňap-
ky, kuchařské zástěry a ze soutěže 
si odvezli také mnoho zkušeností  
a zážitků.  Kolektiv ZŠ Bohumínská

3. místo v celostátní talentové soutěži 
Zlaťáci Zdravé 5

Zvítězili jsme v Praze
V pátek 6. června proběhlo v Ruském 
kulturním středisku v Praze celore-
publikové kolo soutěže pod názvem 
ArS Poetica – Puškinův památník. 
Deváťáci ZŠ Bohumínská si zajisti-
li účast vítězstvím v krajském kole.  
I tentokrát zabojovali, byli nejlepší 
ve své kategorii a za svůj výkon zís-
kali mimořádné uznání poroty. 
Tím ještě jejich program v Praze 
nekončil. Datum 6. června je také 
dnem narození velkého ruského 
básníka Alexandra Sergejeviče Puš-
kina, od jehož narození letos uply-
nulo 215 let. V tento den byl v Praze 
odhalen památník velikánu ruské 
literatury a my jsme samozřejmě  
u toho nemohli chybět. Žáci si  
z celého dne odváželi domů boha-
té zážitky, na které budou jistě ještě 
dlouho vzpomínat. 
Poděkování za reprezentaci školy  
a mimořádné umístění v soutěži 
patří Dominiku Boháčovi, Domini-
ce Pískovské, Veronice Šeděnkové, 
Adéle Staré, Renátě Kaňové, Bar-
boře Anežkové, Kristýně Poradové 

a Nicole Holajnové a také jejich uči-
teli ruského jazyka Mgr. Pavlu Mol-
nárovi, který je po celý školní rok na 
účast v soutěži připravoval.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

POPRVÉ. Děti z mateřských škol si vyzkoušely, jaké to je obědvat ve školní 
jídelně.  FOTO/ARCHIV

NA PUSTEVNY.  Výlet pro vybrané žáky slezskoostravských škol zorganizo-
val odbor školství a kultury.  FOTO/ARCHIV

ZLAŤÁCI. Třetí místo v národním 
finále v soutěži o zdravém životním 
stylu.  FOTO/ARCHIV

ARS POETICA. Úspěšní žáci ZŠ Bo- 
humínská před památníkem Alexan-
dra Sergejeviče Puškina v Praze. 

FOTO/ARCHIV

S blížícím se koncem školního 
roku nastal očekávaný čas výletů  
a exkurzí.
Ve středu 18. června se třicet sedm 
vybraných dětí základních škol 
městského obvodu Slezská Ostrava 
zúčastnilo celodenního výletu, který 
pro ně pod záštitou starosty měst-
ského obvodu Ing. Antonína Maš-
talíře zorganizoval odbor školství  
a kultury. 
Hned z rána děti vyrazily do Tro-
janovic, odkud se vydaly lanovkou 
k oblíbenému turistickému cíli na 
Pustevnách. Příjemnou procházkou 
kolem lákavých stánků s hračkami  
a upomínkovými předměty děti 
prošly naučnou stezkou až ke zná-
mé soše Radegasta, zdatnější pak 

pokračovaly až na hřeben Radhoš-
tě ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. 
Za zvládnutý pochod je zde čekala 
sladká odměna. Po procházce děti 
opět sjely lanovkou k hotelu Ráz-
toka, kde na ně čekal oběd a slad-
ká tečka v podobě točené zmrzliny. 
Následovala zábava na velkých 
trampolínách v horském lanovém 
parku Tarzanie. A protože žáci jeli 
na výlet za odměnu za vzorný pro-
spěch a reprezentaci školy, obdrželi 
také drobné upomínkové dárečky. 
K příjemnému programu se také  
velmi vydařilo i počasí, proto věří-
me, že děti se tak vrátily domů  
s milou vzpomínkou na příjemně 
strávený den.

/red/

Nejlepší žáci na výletě

Na jízdárně Sportovního klubu 
Mušketýr pod haldou Ema strávi-
lo prázdniny v několika turnusech 
více než 180 dětí z Ostravy a oko-
lí. Letošní příměstské tábory byly 
výjimečné. Lesy ČR nám poskyt-
ly lesní pozemky, kde jsme mohli  
pod stromy postavit stany a hrát  
hry. Více než třicet členů SK Muš-
ketýr připravilo a zorganizovalo  

pro děti pestrý celotýdenní program. 
Aktivity klubu pokračují i v měsíci 
září, kdy v sobotu 6. 9. od 14 hodin 
pořádáme jezdecké odpoledne, pod-
večerní grilování a ve večerních 
hodinách divadelní představení. 
Zveme tímto občany Slezské Ostra-
vy a příznivce koní a dobré zábavy 
do areálu klubu na Vlčkově ulici.

Alice Hovjacká, SK Mušketýr

Neobvyklé prázdniny

MUŠKETÝR. Téměř dvě stovky dětí trávily prázdniny v jezdeckém oddíle pod 
haldou Ema.  FOTO/KAROLÍNA MACEČKOVÁ

Nejlepší malíř

Dne 19. června se konala v komunit-
ním centru v Hrušově soutěžní ver-
nisáž nazvaná Nejlepší malíř. Děti  
z neziskových organizaci měly za úkol 
namalovat obrázek s letním motivem. 
Do soutěže se přihlásilo celkem osm 
neziskovek - Centrom, Charita Frý-
dek Místek, Bedřiška, Horní Suchá  
a tři nízkoprahová centra Vzájemné-
ho soužití: na Liščině, na Zárubku  
a v Hrušově. Do poroty zasedli uvol-
něný radní Radomír Mandok ze Slez-
ské Ostravy a Jan Chytil, romský 
koordinátor z magistrátu města Ostra-
vy. Jejich povinností bylo vybrat pět 
obrázků a zvolit nejlepšího malíře již 
4. ročníku této akce. 

Renáta Gadžiová, 

vedoucí NZDM – KC Hrušov

NEJLEPŠÍ. Vítězné obrázky soutěže 
Nejlepší malíř.  FOTO/ARCHIV
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Denisa Fialová a Daniel Bednář, spolužáci z fakulty, splnili slib

Výstava Zábřeží ve Slezskoostravské galerii

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ve Slez-
skoostravské galerii vystavili 
svá díla mladí ostravští výtvar-
níci Denisa Fialová a Daniel 
Bednář. Vernisáž se konala ve 
čtvrtek 26. června.
Oba dva výtvarníci se velice dob-
ře znají, studovali Fakultu umění 
Ostravské univerzity pod vede-
ním akademického malíře Daniela  
Balabána.
„Touto výstavou jsme si splnili 
slib, který jsme si dali už na vyso-
ké škole,“ řekla Denisa Fialová, 
která je nyní odbornou asistentkou  

ateliéru Nová media u docenta Jiří-
ho Surůvky na Ostravské univerzitě.  
Je rovněž spoluorganizátorkou 
mnoha ostravských kulturních akcí  
a spoluprovozovatelkou Galerie 
Jáma v Moravské Ostravě. 
„Už během studií jsme přemýšleli, 
i s naším panem profesorem Bala-
bánem, že bychom mohli udělat 
výstavu v dnes populárním formátu 
3 D – tedy Denisa a dva Danielové,“ 
prohlásil Daniel Bednář. „Dnes je 
však výstava pouze ve 2 D. Třetí D 
nepřišlo,“ doplnil.
Výstavu zahájil ostravský publicista 
Ivan Motýl, který svůj projev doplnil  

o poezii z ostravského prostředí. 
„Vystavili jsme ve Slezskoostrav-
ské galerii výběr z našich prací za 
posledních osm let,“ upřesnila Deni-
sa Fialová. „Původně jsme do galerie  
přivezli mnohem více obrazů, ty 
jsme pak vybírali podle prostoru. 
Každý malujeme trochu jiným sty-
lem, takže jsme přemýšleli jak to 
udělat, aby vše spolu, jak se říká, 
sedělo,“ upřesnila mladá výtvarnice. 
„Jsem velmi překvapen, jak společ-
ná výstava nakonec dobře funguje,“ 
řekl Bednář.
Výstava obou umělců byla ukonče-
na 31. července.  /jk/ 

Výstava o Slezské Ostravě
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta staveb-
ní, Katedra městského inženýrství 
ve spolupráci s Úřadem městského 
obvodu Slezská Ostrava připravila 
výstavu studentských prací zamě-
řených na rozvoj a stavební činnost 

na území Slezské Ostravy. Výstava 
se uskuteční v přízemí slezskoos-
travské radnice ve dnech 3. září až  
15. října. K prohlídce zveme všech-
ny zájemce.

Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava

NABÍDKA ZÁŘÍ 2014 
	1.	–	5.	9.  Zápisový týden do zájmových kroužků SVČ 
   (Po – Čt 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin, Pá 8:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00 hodin)
  Činnost zájmových kroužků bude zahájena od 15. 9. 2014!
	 26.	9.		Pozóóóór, start!!!! Ostrava sportuje tradičně i netradičně 
  Akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava

VERNISÁŽ. Denisa Fialová a Daniel Bednář během zahájení výstavy Zábřeží.

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Luštíme s koťaty
křížovka pro znalce Čtyřlístku
Knihovna v pohybu
Ostrava Evropské město sportu 
2014
soutěže, kvízy, výtvarné dílny
Hop a skok 
sportovní klání na papíru
Rozesmátá zvířátka
výtvarná dílna, výroba záložek do 
knih
pondělí 22. 9. │ od 14.00 do 16.00 
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
pondělí 29. 9. │ od 15.00 do 16.30 
ZOO Ostrava – příroda na dosah
výstava
Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů: 

Škvorecký Josef, Hrubín František
Hola, hola, škola volá!!
nabídka knih pro rodiče předško-
láků a školáků
Tel.: 599 522 200, 602 191 200

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Divy světa
vědomostní kviz pro děti
celý měsíc | během půjčování
Tel.: v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub 2014
4. setkání Dámského čtenářského 
klubu 
středa 10. 9. │ od 8.30 do 10.00
Z pohádky do pohádky
test pro děti 
Tel.: 599 522 216

Více na www.kmo.cz

Září v knihovnách

Poslední budova rekonstruována
Poslední ze tří památkově chráně-
ných budov v areálu bývalého Dolu 
Petr Bezruč začal v letních měsí-
cích rekonstruovat státní podnik  
DIAMO. Rekonstrukce budovy, 
postavené v letech 1901-1902,  
s unikátní dvojicí těžních věží jámy 
Teresie má být hotova v měsíci  
říjnu.
Na budově se opravuje střešní  
i obvodový plášť, betonové patky 
vzpěr věží, jsou instalovány nové 
podokapní žlaby a střešní svody. 
Budova získá novou omítku, novou 
vnitřní výmalbu nebo nová ocelo-
vá vrata. „Opraveny budou rovněž 
poškozené části konstrukce věží 
stejně jako nerovná podlaha v budo-
vě, místně bude opraven i nátěr kon-
strukce věží,“ říká Ing. Libor Jalův-
ka ze státního podniku DIAMO. 
Z areálu již zmizely nepůvodní pří-
stavky z 60. let minulého století, 
kolem opravované budovy stavbaři 
na závěr postaví okapový chodník 
z betonových dlaždic a terén bude 
upraven.
Těžba na slezskoostravském Dole 
Petr Bezruč byla ukončena v roce 
1992, hned o rok později se ze třech 
historicky a technicky nejcennějších 
budov staly kulturní památky.  První 

z budov, budovu strojovny pomoc-
ného těžního stroje, zrekonstruova-
li pracovníci DIAMA v roce 2011. 
Na druhé budově, objektu strojov-
ny těžního stroje číslo jedna, byly 
rekonstrukční práce dokončeny loni 
v listopadu. 
„Na třetí budově pokračují práce 
podle předpokladů. Myslíme si, že 
v říjnu už budeme se vším hotovi 

tak, jak jsme plánovali,“ komentuje 
aktuální postup Jalůvka.
Budoucnost rekonstruovaných 
památkově chráněných objektů je 
zatím nejasná.  „Budovy mohou být 
buď prodány, nebo i bezúplatně pře-
vedeny například obci, kraji nebo 
také národnímu památkovému ústa-
vu,“ uvádí Jalůvka.

/jk/

Po letní přestávce budou pokra-
čovat oblíbené koncerty, které se 
konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostravské 
radnici, v úterý 30. září. V podání 
Wihanova kvarteta zazní slavné 
smyčcové kvartety tří hudebních 
velikánů Janáčka, Haydna a Dvo-
řáka. Soubor se znovu po čtyřech 
letech vrací do Ostravy v obnove-
ném složení. Od března letošního 
roku na postu violisty působí syn 
primária kvarteta Jakub Čepický. 
Spolu s ostatními členy, Leošem 
Čepickým, Janem Schulmaiste-
rem a Alešem Kaspříkem, slibují 
mimořádný hudební zážitek při 
poslechu Janáčkovy Kreutzero-
vy sonáty, Haydnova Císařského  
a Dvořákova Amerického smyčco-
vého kvartetu. 

Vstupenky na koncert si může 
zakoupit za 100 Kč ve Slezskoo-
stravské galerii od 16. září 2014, 

případné dotazy vám zodpovíme 
na telefonních číslech 599 410 426  
a 599 410 081. /red/

Kreutzerova sonáta v září

WIHANOVO KVARTETO. Ve slezskoostravské radnici vystoupí 30. září.  
 FOTO/ARCHIV

DŮL PETR BEZRUČ.  Kulturní památka v rekonstrukci. FOTO/JAN KRÁL

Vernisáž Dalibora Andrýska
Ostravský výtvarník Dalibor And-
rýsek vystaví své obrazy a práce  
ve Slezskoostravské galerii. Verni-
sáž se koná v pátek 12. září v 17.00 
hodin.
„Ve Slezskoostravské galerii vysta-
vuji vůbec poprvé. Půjde o bilanč-
ní přehled mé tvorby z posledních 
let,“ uvádí o připravované výstavě 
výtvarník. Dalibor Andrýsek vysta-
vuje samostatně od roku 1988. Pro-
fesionálně se věnuje užité grafice  
a fotografii. 
 /red/

NOVÁ VÝSTAVA. Od 12. září představí 
svá díla v galerii Dalibor Andrýsek.
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Příspěvky zveřejňujeme na základě žádosti zastupitele Ing. Jiřího Šárka. Dle novely zákona č. 46/2000 Sb. je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku 
povinen uveřejnit sdělení člena zastupitelstva územního samosprávného celku.

Ve dnech 22. - 25. dubna t.r. jsem se 
spolu s p. Ing. Jiřím Frančíkem a něk-
terými dalšími členy komise život-
ního prostředí Rady Města Ostravy 
zúčastnil zahraniční pracovní cesty - 
Güssing(Rakousko) a Brescia(Itálie) 
s cílem seznámit se sběrem a využi-
tím odpadů jako obnovitelným zdro-
jem energií.
 
1. Evropské centrum obnovitel-
ných zdrojů energií - Güssing
sídlí ve spolkové zemi Burgenland 
- „cenrum“ - založeno v roce 1996 
a zabývá se rozvíjením regionálních 
a komunitních konceptů zásobová-
ní energií z obnovitelných zdrojů  
v souladu s principy trvale udržitel-
ného rozvoje. Na úvod jsme byli 
seznámení se způsobem separace  
a svozem odpadů. Ve spolkové zemi 
Burgenland je na vhodných místech 
více tzv. Technických center sbě-
ru odpadů od domácností i firem 
- odpovídající našim Sběrným dvo-
rům - OZO, tzn. že neexistují drobné 
sběrny odpadu. Je samozřejmostí tří-
dění odpadů do barevně rozlišených 
kontejnerů podle druhů odpadů.
V r. 1990 místní samospráva města 
Güssing rozhodla o realizaci pro-
jektu výroby energie z obnovitel-
ných zdrojů - cíl - nezávislost na 
fosilních palivech. Výstavba 3 elek-
tráren na biomasu byla s větší části 
financována ze zdrojů Evropské unie  
a Rakouska. - mj. jedná se o nejchudší 
spolkovou zemi Rakouska. Energie 
města je v současné době zajišťová-
na zplynováním dřevní biomasy, ze 
které se vyrábí teplo, bioplyn, bio-
benzin, bio-kerasin a elektřina. Tech-
nologie parního zplyňování umožňuje 
produkci plynu s nízkým obsahem 
dehtu a dusíku. Spalováni se provádí  
o teplotě cca 850oC s přidáním vodní 
páry.
Zahájení provozu - r. 1996, centrální 
zásobování teplem - délka rozvodu 
tepla cca 35km s napojení domácnos-
tí a firem. Zdrojem dřevní biomasy je 

především dřevozpracující průmysl 
- např. továrna na parkety aj.
Jen namátkou - přínosy projektu: 
založení cca 50 nových firem s další-
mi cca přes 1100 nových pracovních 
míst, vzniklo Evropské centrum pro 
obnovitelné zdroje energie, Výzkum-
né centrum pro automobilový průmy-
sl, soběstačnost kolem poloviny obcí 
okresu Güssing., zpracování odpadů 
ze zemědělské produkce, zvýšila se  
i návštěvnost turistů v regionu aj...
 
2. Exkurze ve společnosti A2A  
Brescia
založena v roce 2008 spojením něko-
lika společností zabývajícími se ener-
getikou, odpadovým hospodářstvím, 
vodárenstvím, a teplárenstvím. 
Komunální služby jsou společnos-
tí zajišťovány pro města Brescia  
a Milano. Jedná se o největší společ-
nost zaměřenou na tuto problematiku 
nejen v Itálii, ale i v Evropě - druhé 
je v Malmö a třetí v Amsterodamu. 
Dokonce na základě nezávislé studie 
amerických univerzit je nejlepší na 
světě.
Zařízení, ve kterém jsou energetic-
ky využívány komunální odpady, je 
provozováno jako klasický kogene-
rační zdroj pro výrobu tepla - 160 
MGJ a el.energie-80 MW. Spálením 
cca 800.000t odpadů se ročně ušetří 
cca 160.000t lehkých topných olejů - 
navíc se jedná i o úspory s náklady na 
skládkování - půdní prostory, životní 
prostředí aj.
Koncepce využití odpadů spalo-
váním vznikla v r. 1990. Tříděním 
komunálních odpadů se zabývají 
specializované společnosti, a tak  
jako v Rakousko - je dbáno vč. 
výchovou občanů na třídění odpadů 
rovněž v domácnostech a firmách. 
Bylo vysledováno společností A2A, 
že např. průměrná rodina ve svozo-
vé oblasti vyprodukuje cca 2.000 kg  
odpadů, z toho přes 1.000 kg je mož-
né energeticky využít a další pro-
centa k recyklaci. Odpad svezený ze 

svozové oblasti Brescia a širokého 
okolí je před spalováním homoge-
nizován, aby nedocházelo k velkým 
odchylkám při hoření. Spalování 
probíhá při teplotě kolem 1.100oC 
ve třech samostatných spalovacích 
linkách s dvoučinnými rošty pro pro-
vzdušnění a promísení. Spaliny jsou 
využívány pro výrobu vodní páry, - 
ta je pak následně využitá pro výro-
bu el. energie a zbytkové teplo pak 
v tepelných rozvodech pro výrobu 
tepla a teplé vody. Pro zajímavost 
- dvě třetiny rozlohy spalovny tvoří 
zařízení pro čištění spalin. Techno-
logie je na špičkové úrovni, výsled-
né hodnoty emisí jsou hluboko pod 
stanovenými normami. Monitoring 
spalin se provádí před i po filtraci  
a výsledky jsou „on-line“ k dispozici 
veřejnosti - tzn. právě, že je celý pro-
ces pod kontrolou veřejnosti - všich-
ni pracovníci zařízení jsou povinni 
přísně dodržovat určenou technologii 
a zajistit tak i ekologické parametry 
provozu spalovny. V zařízení je na 
výstupech soustava tkaninových fil-
trů, která tak brání průniku nevhodné 
kvality spalin do ovzduší. Stav tka-
ninových filtrů je trvale kontrolován 
a po usazení je prováděno čištění fil-
trů. Zjistí-li se po výstupní kontrole, 
že v popílku se nacházejí těžké kovy, 
je okamžitě separován a je zasílán 
podle dohody a uzavřených obchod-
ních smluv do opuštěných dolů  
v Německu cca 30.000 t/rok. Vhodná 
zbytková škvára - opět po kvalitativ-
ní kontrole - je předávána k použití 
ve stavebnictví.
Poděkování patří radě Města Ostra-
vy, která umožnila tuto zahraniční 
pracovní cestu, která všechny členy 
komise obohatila o další poznatky v 
otázkách ekologie a vhodnosti, účel-
nosti využití odpadu, od způsobu 
jeho sběru po využití odpadu jako 
obnovitelný zdroj energií.
 
Ing. Jiří Šárek, člen komise životního pro-

středí Rady Města Ostravy

Informace o zahraniční pracovní cestě
— Güssing (Rakousko), Brescia (Itálie)

Několikrát jsem si vzpomněl na 
své mládí - dobu, kdy jsem chodil 
do národní školy v Kunčičkách,  
a ředitelem této školy byl pan Otá-
hal. Ten mj. vyučoval i v technické 
dílně, které zařídil pro výuku žáků  
k manuální zručnosti. Byli jsme 
rádi, jak jsme dovedli vytvořit 
nějaký dárek pro naše rodiče, ať ze 
dřeva či plexi, papíru aj. materiá-
lů. V některých základních školách 
byly dílny zrušeny - nářadí či mate-
riál se někde „ztratil“. Výuky byly 
v laboratořích fyzikálních, chemic-
kých, přírodopisných, a to zase vše 
za podpory výuky matematiky, kte-
rou lze - pokud se to umí - přiblížit 
žákům zajímavým způsobem, aby  
i hra čísel žáky tzv. chytla. Žáci si na 
praktikách mohou vyzkoušet právě 
probírané učivo buď jako součást 
výuky či v kroužcích s praktickým 
zaměřením. Takto nabyté praktic-
ké znalosti si pak mohli zúročit  
v pokračovaném studiu na středních 
školách či pak v praktickém životě. 
V některých školách jak v Ostravě či 
mimo Ostravu dílny zůstaly a výuka 
probíhá formou povinně nepovinné-
ho předmětu či kroužku. Dnes je pro 
děti módní umět ovládat počítač, 
jsou zábavné hry na počítači, jistě 
dostávají děti i takovouto formou 
zručnost v ovládání moderní techni-
ky. Investice do vzdělání se společ-
nosti zákonitě musí vrátit - chce to 
jen vytvořit vhodné podmínky pro 
vzdělávání v technických i ekono-
mických oborech. Toto je i úkolem 
politiků poslaneckou sněmovnou 
počínaje a komunálními politiky 
konče, úkolem pedagogů a rodičů. 
Firmám je zase zapotřebí vytvořit 
podmínky, aby mohly přijímat na 
brigády studenty, aby se postupně 
mohli seznámit s praktickou pracov-
ní činnosti v oborech, které studují. 
Vidíme studenty, že nemohou najít 
vhodnou práci odpovídající jejich 
představám o praxi, tak jsou nuceni 
dělat tzv. vybalovače či zakladače 

zboží v kaufech či jiné pomocné čin-
nosti. Netvrdím, proč ne, i takovou 
práci mohou dělat, ale opět je zde  
o vyváženosti - možnost praktikovat 
v budoucím svém oboru. Setkáváme 
se pak často i po skončení dokonce 
vysokých škol, že pak dělají úplně 
jinou práci, než co studovali. Není 
to škoda vyložených nákladů, škol, 
úsilí studentů, které nemohou zužit-
kovat v pracovním procesu?
 
Před několika týdny jsem si se 
zájmem přečetl článek v denním 
tisku a rozhovor, který poskytl pre-
zident Sdružení pro rozvoj MSK 
- p. Ing. Pavel Bartoš - Lepší je 
spokojený řemeslník než nešťastný 
inženýr... Z jeho rozhovoru si dovo-
lím citovat pár vět: ... Samozřejmě, 
když chce někdo podnikat, tak musí 
něco umět. A s takovou výukou se 
musí začít už na základních školách. 
Kdysi byly ve školách dílny, práce 
na pozemcích, holky vařily - to se 
všechno bohužel zrušilo a dneska ti 
mladí neumí ani „rozdělat ohýnek“. 
Může se zdát, že to s podnikáním 
nesouvisí, ale ano - vedlo to k získá-
ní schopnosti dělat něco samostatně, 
něco vytvořit - základ pro živnos-
tenskou práci... podpora vzdělávání 
v technických oborech, které se jeví 
jako nejvíce perspektivní. Dodávám 
- právě na Ostravsku, kde je tradice 
existence technických oborů.
 
Čili jakési shrnutí celého příspěvku 
- je zapotřebí podle tisku, a k tomu 
se přikláním i já, začít od základ-
ních škol - učit děti technickým 
dovednostem, které uplatní snázeji 
jak ve své zvolené profesi, která ho 
bude živit, ale i v osobním životě -  
v domácnosti. Nabytá technická 
zručnost takovému to absolventovi 
pak snáze pomůže vybrat si i pří-
slušnou živnost a nastartování pod-
nikání ve vybraným oboru.
 

Ing. Jiří Šárek, zastupitel

Manuální zručnost žáků

Agresivní muž se psem
Dne 8. července spatřila hlíd-
ka městské policie v Ostravě-
Muglinově muže (53 let), který 
měl u sebe volně pobíhajícího 
psa (kříženec středního vzrůs-
tu) v místě, kde je volný pohyb 
psů zakázán. Strážníci přistou-
pili k muži a upozornili jej, že 
se dopustil přestupku. Vyzvali 
ho také k prokázání totožnos-
ti, na což evidentně opilý muž 
reagoval vulgárními nadávkami  
a spolupráci se strážníky odmítl. 
Ke zjištění totožnosti tedy musel 
být předveden na policejní oddě-
lení. Protože byl muž i při před-
vádění agresivní, byla mu nasaze-
na pouta. Teprve poté se zklidnil. 
Pes byl po předvedení majitele 
převezen do útulku, kde si ho 
muž po propuštění z policejního 
oddělení vyzvedl. Přestupek, kte-
rého se dopustil, byl postoupen  
k projednání správnímu orgánu. 

Opilý cyklista ohrožoval 
BESIP
Dne 23. července byla hlídka 
městské policie vyslána do Ostra-
vy-Antošovic, kde měl na silnici 
ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu opilý cyklista. Strážníci 
muže na kole zahlédli a jeho jíz-
da rozhodně nebyla „střízlivá“. 
Muž (38 let) přejížděl vozovku  
z pruhu do pruhu a tím samo-
zřejmě ohrožoval sebe i ostatní 
účastníky silničního provozu. Při 
prokazování totožnosti se strážní-
kům poněkud hůře srozumitelnou 
řečí přiznal k tomu, že před jízdou 
na kole vypil pět piv. Dechovou 
zkouškou mu strážníci naměři-
li 1,96 promile alkoholu. Musel 
tak v cestě pokračovat pěšky, 
vedle kola. Přestupek, kterého se 
dopustil, byl postoupen správní-
mu orgánu. Povedenému cyklis-
tovi nyní hrozí pokuta až do výše  
50 000 Kč.

Městská policie Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním 
roce 2014 hromadné očkování psů proti vzteklině. 
Očkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů 
starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech 
obvodu v následujících termínech:

11. 09. 2014  čtvrtek
15.00 - 15.30   Hrušov Lassallova ulice (na zpevněné 

ploše před FIKO instal)
16.00 - 17.00  Koblov u hasičské zbrojnice
17.30 - 18.30  Antošovice u obchodu

12. 09. 2014  pátek 
15.00 - 16.00  Hranečník točna tramvají
16.30 - 17.30   Sl. Ostrava Na Jánské u restaurace 

Seneka
17.45 - 19.00  Heřmanice u hasičské zbrojnice

16. 09. 2014  úterý
15.00 - 15.45  Kunčice u hasičské zbrojnice
16.00 - 17.30   Kunčičky Bořivojova ulice (u hasič-

ské zbrojnice)
17.45 - 18.30  Kunčičky u Svazu chovatelů

17. 09. 2014  středa
16.30 - 17.30   Sl. Ostrava Kamenec (pod mostem na 

Bazaly)
18.00 – 19.00  Muglinov u Budoucnosti na parkovišti

18. 09. 2014  čtvrtek
16.00 - 17.00   Muglinov Liščina- u bývalého svazu 

chovatelů

UPOZORNĚNÍ

Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpeč-
nostních důvodů je nutné, 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 zdravotního 
materiálu, potvrzení o očkování.
Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účto-
váno 5,- Kč.
Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve které-
koliv veterinární ordinaci.

Odbor financí a rozpočtu

Upozornění chovatelům psů



strana 7 • září 2014 • Slezskoostravské noviny

29. srpen 1944 – tragický den v historii Slezské Ostravy
1) V srpnu 2014 uplynulo sedmdesát let od doby, kdy probíhal předposlední rok 2. světové války. Pro starší oby-
vatele Ostravy je dávnou minulostí, nejmladší generace zná její průběh už jen z knih, filmů a vyprávění. Ve druhé 
polovině roku 1944 byla Ostrava ještě dost vzdálena od bezprostředního nebezpečí frontové linie, nicméně město  
s okolím již bylo zahrnuto do bojových operací spojeneckých leteckých sil. 
Od června 1944 se nad Ostravou stále častěji objevovaly svazy spojeneckých bombardérů 15. letecké armády USA, 
které ke svým operacím na Moravě startovaly z letišť v Itálii. Dne 29. srpna 1944 odstartovalo z několika letišť  
v severní Itálii v 6.25 hodin 599 těžkých bombardérů B-24 a B-17 s dalekým doletem. Na jejich ochranu vzlétlo 
294 stíhaček P-38 Lightning . Celé letové uskupení tak mělo na počátku 893 letadel. Ve vojenském žargonu to byla 
mise č. 263. Letecký koridor vedl z Itálie přes Jugoslávii a Maďarsko na Slovensko a Moravu – cílem byla Morav-
ská Ostrava a Přívoz, přesněji jejich těžký průmysl a rafinérie. S tímto cílem byla Ostrava bombardována celkem 
sedmnáctkrát. Dosud žijící pamětníci, kterých každým rokem ubývá, se shodují v tom, že v pátek 29. srpna bylo od 
časného rána slunečné počasí, které se okolo jedenácté hodiny dopolední začalo měnit. Oblaka se zatáhla, a do 
dusné letní atmosféry pronikal vzdálený rachot a temné hučení připomínající vzdálenou bouřku. Nikdo nedokázal 
určit, odkud neklid přichází, a co se vlastně děje. Lidé se zastavovali a vzhlíželi k obloze. Napjaté ovzduší náhle 
přerušilo pronikavé vytí sirén, které ohlašovaly letecký poplach. Lidé začali zmateně pobíhat po ulicích a němečtí 
vojáci a službu konající příslušníci Luftschutzu začali razantním způsobem zahánět občany do protileteckých krytů 
/LSR/ v nejblíže stojících domech. Než se překvapení Ostravané vzpamatovali, začaly na město z amerických letadel 
padat první bomby. Z tohoto tragického dne roku 1944, který někteří považují za jeden z nejčernějších dnů historie 
města, se dochovalo výmluvné svědectví v desítkách fotografií, které zpustošení města zaznamenaly. 
Kromě snímků, které jsou často publikovány, se nedávno objevily další, na kterých anonymní fotograf zachytil obraz 
města po náletu. Na více než šedesáti fotografiích, nalepených v albu, je reportážním způsobem zachyceno vybom-
bardované centrum Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Fifejdy, okolí městské nemocnice a také Slezská Ostrava. Autora 
dnes už vzácných snímků neznáme. Vše, co o něm víme, je obsaženo ve strojopisné poznámce na přídeští alba: 
„Amatérské záběry z bombardování Ostravy 29. 8. 1944. Fotografie nebyly zveřejněny, nejsou však k nim negati-
vy. Neočíslované fotografie budou většinou ze Slezské Ostravy, dle kopcovitého terénu /zůstatek vedení tramvaje/  
i podle toho, že fotograf /můj zemřelý tchán/, někde na Slezské bydlel.“
Všechny fotografie uveřejněné na této stránce pocházejí z výše uvedeného alba. Toto je snímek poškozené budovy 
kavárny Opera v Moravské Ostravě, v jejíž bezprostřední blízkosti na prostranství před městským divadlem vybuchla 
bomba 268-1000 LB. Po její explozi vznikl na trávníku před divadlem trychtýřovitý kráter o průměru šesti metrů.

2) Po srpnovém bombardování Ostravy, kdy zahynulo více než 400 osob, 
každý další letecký poplach vyvolával panický strach. Nálety se vyhlašova-
ly pronikavým, přerušovaným, kolísavým zvukem sirén, který u mnoha lidí 
způsoboval trauma. Po zkušenostech, že cílem útoků bombardovacích svazů 
jsou většinou průmyslové podniky, lidé při vyhlášení poplachu utíkali ze 
závodů a hledali úkryt v hromadných protileteckých krytech mimo továrny. 
Nicméně ani tyto vytipované prostory nebyly uchráněny před nebezpečím 
přímého zásahu. V souboru fotografií se nalézají dva snímky z Ostravy-
Zábřehu, kdy v blízkosti nemocničního pavilonu došlo k přímému zásahu 
hromadného protileteckého krytu. Dle vzpomínek pamětníků se podobná 
tragédie odehrála i ve Slezské Ostravě-Zárubku. Tento snímek byl pořízen 
v prostoru dnešního náměstí Jurije Gagarina. Poškozený stav dodnes sto-
jícího domu z období starší zástavby dokládá účinek tlakové vlny vzniklé 
následkem detonace vybuchlé bomby v blízkosti domu. Pro obyvatelstvo 
byla v té době vydávána celá řada pokynů, jak se chránit v případě vyhlá-
šení leteckého náletu – první zásada zněla: Nespoléhej na nikoho, chraň se 
především sám!

3, 4) Intenzivnímu leteckému bombar-
dování byly vystaveny také průmyslo-
vé a důlní podniky ve Slezské Ostravě. 
Poškozena byla budova ředitelství Vít-
kovických kamenouhelných dolů jámy 
Trojice, doly Hermenegild na Zárub-
ku a Michal. Poškozena byla i lano-
vá dráha z jámy Terezie na koksovnu 
Karolina. Náletem 29. 8. 1944 velmi 
utrpěla také hustě obydlená občanská 
část Slezské Ostravy v širokém pásu 
od Zárubku až po Hrušov. Na sním-
cích / 3. 4. / je patrná situace v okolí 
náletem postižené tiskárny UNION  
u Husitského sboru při dnešní Zámost-
ní ulici. Bezprostředně po ukončení 
náletu se na mnoha zbořeništích obje-
vily dvojjazyčné cedule, varující obča-
ny před rabováním. Jak toto návěští 
vypadalo, je zřejmé ze snímku „Za 
plenění jest smrt“ /Auf Plündern steht 
Todesstrafe/. Dle svědectví pamětníků 
se podobný nápis: „Pozor /Achtung/! 
Kdo sahá na majetek náletem poško-
zených je považován za drancovní-
ka /Plünderer/ a trestá se smrtí. Pro 
zvědavce zde není místo! /Nicht zu-
schauen –mit- helfen!/“ objevil i na 
bombardováním poničeném módním 
domě Textilia, kde kromě bombou 
zasaženého schodiště bylo vyskleno  
i několik výkladních skříní s vystavě-
ným zbožím. I když výlohy nebyly nikým 
hlídány, tak se nic neztratilo. Všichni 
dobře věděli, že německá důslednost 
takový čin trestá nelítostně.

5, 6) Jednou z nejvíce postižených oblastí Slezské Ostravy byla stará hornic-
ká kolonie Františkov, která byla vybudována pro zaměstnance dolů Emma  
a Trojice. Bombardování bylo tak intenzivní, že mnoho domů muselo být poz-
ději zbořeno. Obdobná situace byla také v okolí dnešního hotelu Metropol 
podél dnešní Jaklovecké ulice. Řada občanů v těchto částech Slezské Ostravy 
přišla nejen o majetek, ale také o střechu nad hlavou. Protektorátní úřady se 
snažily v rámci možností v těchto případech zajistit postiženým vše potřebné, 
jejich práci však ztěžoval fakt, že mnoho občanů odešlo do protileteckých kry-
tů na poslední chvíli bez osobních dokladů, k nimž patřila Všeobecná občan-
ská legitimace /Allgemeine Bürgerliche Legitimation/ nebo Pracovní knížka 
/Arbeitsbuch/. Tyto dvě fotografie z lokality Františkov názorně dokumentují 
hornickou kolonii zpustošenou náletem. Zvláště zákeřným způsobem se pro-
jevovaly účinky časovaných bomb, které toho dne vybuchovaly na některých 
místech až do pozdních večerních hodin. Pokud byly včas nalezeny, postižené 
místo bylo vyklizeno a vstup do okolí zakázán. V Muglinově se setkali obča-
né se zvláštní situací, když americké letadlo pro odlehčení stroje svrhlo část 
nákladu do neobydlené části obce zvané Důlky. Některé bomby explodovaly,  
a v terénu polí po nich zůstaly hluboké krátery. Nevybuchlé bomby pak po 
několik dní pod dohledem odstraňovali vězni, internovaní ve vězení u Okres-
ního soudu ve Slezské Ostravě-Hladnově. Útočící americká letadla neměla 
nad Ostravou větší ztráty, neboť německá Luftwaffe v té době ztratila již hod-
ně ze své někdejší schopnosti účinně 
vzdorovat spojenecké vzdušné pře-
vaze a bojové mise nad Ostravou 
pozbývaly nebezpečnosti. Někdejší 
silná protiletecká obrana města se 
v té době přesouvala k ohroženým 
německým městům. Kromě toho 
nikdo nepředpokládal, že spojenci 
ještě na poslední chvíli shodí bomby 
na hlavy Čechů, kteří vlastně byli na 
jejich straně. 

Z dobových novinových zpráv, vzpomínek 
pamětníků, vlastních poznámek a foto-
grafií připravil Česlav Piętoň.

1
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Kurz hubnutí 
pod odborným vedením 

MUDr. Š. Andělové, CSc. 
od 24. 9. v Ostravě.  
Přihlášky a info na  

www.prozit.cz, tel.: 731 464 387

Prodej palivového dřeva
Smrk:  

špalky 30 cm 690,- Kč / 1prm/s 
štípaný 850,- Kč/ 1prm/s

Buk:  
štípaný 35 cm 1100,- Kč/ 1prm/s 

špalky 1050,. Kč/ 1prm/s
Prodej cca 8kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks

Při objednávce nad 4 prm  
1ks pytlíku třísek zdarma

Doprava zajištěna vozem AVIE
AKCE	

Smrk špalky 650,- Kč/ 1prms  
(do vyprodání zásob)

Tel.: 725 987 422

Krátce
Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů Slezská Ostra-
va pořádá ve dnech 4. a 5. října míst-
ní výstavu drobných zvířat, která se 
uskuteční v prostorách chovatelské-
ho střediska ve Slezské Ostravě na 
Nejedlého ulici. Tato výstava má již 
dlouholetou tradici, letos se pořádá 
již 37. ročník.
Výstava začíná v sobotu 4. října  
v 08.00 – 17.00 hod. a v neděli 5. říj-
na od 07.00 – 12.00 hod. Na výsta-
vu se můžete dopravit trolejbusy  
č. 104, 106, 108. Výstup je na 
zastávce Revírní bratrská pojišťov-
na, dříve Důl P. Bezruč. K vidě-
ní na této výstavě budou: okrasní 
ptáci, různé druhy králíků, holubů  
a drůbeže. Vstupné pro mládež do 
15 let a pro držitele průkazu ZTP  

 
 
zdarma, pro osoby starší 15 let je 
vstupné 20,- Kč.

Hasičské slavnosti  
v Koblově
Sbor dobrovolných hasičů v Kob-
lově připravuje na víkend 6. a 7. 
září soutěžní dny malých i dospě-
lých hasičů obohacené pouťovými 
atrakcemi a doprovodným pro-
gramem. Vše se odehraje v areálu 
Diamo v Koblově u Antošovické 
ulice. 
Začíná se v sobotu v 9 hodin soutěží 
nejmenších hasičů, od 20 hodin pak 
program vyvrcholí noční soutěží 
hasičských družstev a hasičskou 
zábavou. V průběhu celého víkendu 
proběhnou rovněž ukázky hasičské 
a vojenské techniky.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 15. září 2014 www.slezska.cz
Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1 krát za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451.  
Vyšlo v září 2014. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková,  
Ing. Petr Janíček, Mgr. Marcela Schullová, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: ŠMÍRA-PRINT, s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

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

•  Koupím housle, violu, cello,  
basu či saxofon poškozené  
i nekompletní. 

 Tel.: 728 473 687

•  Odkoupíme pohledávky firmy 
Fenbau s.r.o. 

 Volejte: 608 882 266!

•  MASÁŽE - Akce v Září! 
  Při předložení tohoto inzerátu 

masáž zad a šíje 280Kč, senioři  
a studenti 200Kč (běžně 380Kč). 

  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon , Sl. Ostrava. 

 tel.: 603 909 748, 
 www.masazekopretina.cz

Inzerce

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

13. 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

14. 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

15. října
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
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

Koblov Na Tabulkách u křiž. s ul. Lucinkovou (u kont. na separovaný odpad)

Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů uklá-
dejte jen velkoobjemový odpad, 
nepřeplňujte je a neukládejte do 
nich nebezpečný odpad a elektro-
odpad, jež lze bezplatně uložit do 
některého z 13 sběrných dvorů OZO 

Ostrava s.r.o. Velkoobjemový nebo 
nebezpečný odpad z domácností 
lze ve sběrných dvorech odkládat 
celoročně. Sběrné dvory neodebíra-
jí stavební odpad! Další informace 
naleznete na webových stránkách  

www.ozoostrava.cz nebo na bez-
platné telefonní lince 800 020 020. 
Kontejnery na objemný odpad 	
z domácností nejsou určeny pro 
podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 6.10. do 15.10. 2014

Cyklostezka je otevřena
Od soboty 30. srpna je pro veřejnost 
znovu otevřena cyklostezka mezi 
koblovským mostem a hornickým 
muzeem Landek. Po zdlouhavém 
vyjednávání s majiteli pozemků 
a dohodě s Agenturou pro ochra-

nu přírody a krajiny byly vyká-
ceny nebezpečné stromy a stezka 
byla osazena betonovými svodidly. 
Dvoukilometrový úsek cyklostezky 
je zabezpečen.

/red/ 


