
SLEZSKÁ OSTRAVA / Vede-
ní městského obvodu hovoří  
o výhledech Slezské Ostravy 
na letošní rok.
Zastupitelé Slezské Ostravy na 
sklonku loňského roku schválili 
rozpočet obvodu na rok 2014, kte-
rý činí zhruba 220 milionů korun. 
Rozpočet je vyrovnaný, obdobně 
jako v minulých letech. 
„Jsme na tom stejně jako na začát-
ku loňského roku. Zatím si nejsme 
jisti, kolik peněz se nám letos poda-
ří získat na investice. Očekáváme, 
že díky hospodárnému vydávání 
finančních prostředků, snahou zís-
kat peníze i z jiných zdrojů, jakými 
jsou například dotační programy, 
nebo díky výhodným prodejům, se 
nám, stejně jako během roku 2013, 
nakonec řada plánovaných investič-
ních akcí podaří uskutečnit, “ hod-
notí současnou situaci představitelé 
obvodu.

Domy, cesty, chodníky
„Chceme společně zlepšovat poho-
du bydlení občanů ve Slezské Os-
travě. To spolu s jejich bezpečností 
patří k našim základním prioritám,“ 
uvádí místostarosta Ing. Petr Janí-
ček. Rekonstruovány by měly být 
postupně domy a byty na ulicích  
8. března, Chrustova, Zapletalova  
a Sionkova. Zateplení se dočká dům 
na Vančurově 4.
„Velmi často nás lidé upozorňují na 
stav chodníků a cest. Letos budeme 
pokračovat v opravě chodníků na 
Bohumínské ulici. Jde o vyvolanou 
investici, jelikož by měla pokračo-
vat rekonstrukce komunikace Bo-
humínská, kterou postupně opravuje 
již druhým rokem Moravskoslezský 
kraj,“ říká Janíček. V plánu jsou  
i opravy a výstavby chodníků na 
ulicích Šenovská a Jánská. 
„Velmi se budeme snažit o to, aby-
chom získali finance na rekonstruk-

ci ulice Zámostní, vzhledem k její 
finanční náročnosti, celková oprava 
bez dotace z kapitálového rozpočtu 
města zůstává pouze našim velkým 
přáním,“ doplňuje místostarostka 
Heráková.
Podobně bude obvod usilovat  
o peníze na výstavbu nových chod-
níků k Průmyslové zóně Ostrava  
v Kunčičkách na Vratimovské ulici. 
„V průmyslové zóně se začne stavět 
nová administrativní budova, areál 
nabídne práci až pro 1500 lidí. Bylo 
by výborné, kdyby se nové chodníky 
podařilo dokončit spolu se vznikem 
nové budovy. Vratimovská ulice by 
tak ještě během letošního roku zís-
kala nový moderní vzhled,“ přeje si 
starosta Ing. Antonín Maštalíř.

Hřiště, školy, sídliště
„I letos budeme pokračovat v tren-
du posledních let a pokračovat na 
rekonstrukcích základních a ma-

teřských škol v obvodu,“ říká mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. 
Zateplení budovy a výměna oken 
čeká na základní školy Chrustova  
a Škrobálkova, v mateřské škole 
Komerční je v plánu oprava hy-
gienických zařízení. „V loňském 
roce se nám podařila pro děti vy-
budovat velká pohádková zahrada 
u mateřské školy Zámostní. Plot 
kolem zahrady je už léta v havarij-
ním stavu, jeho generální oprava je 
nutná, abychom zabránili případ-
nému ničení a krádežím majetku. 
Vzhledem ke stavu a velikosti plo-
tu budou finanční náklady na jeho 
opravu poměrně vysoké,“ vysvět-
luje Heráková.
V jarních měsících skončí 2. etapa 
revitalizace sídliště v Muglinově. 
Nově bude její součástí vybudo-
vání dětského hřiště, na které jsme 
podali žádost o nadační příspěvek  
v rámci grantového řízení Oranžové  

hřiště – Nadace ČEZ. „Na děti se 
nezapomíná ani v rámci plánované 
3. etapy revitalizace. I zde jsou plá-
novány další plochy na hraní,“ ujiš-
ťuje Hana Heráková, že děti spolu 
s rodiči z muglinovského sídliště se 
dočkají svých oblíbených míst na 
hraní.
Před pár týdny obvod dokončil 
opravy schodiště u ulice Dob-
rovolského, v opravách dalších 
schodišť bychom rádi pokračovali 
i letos. „Málokdo si uvědomuje, 
že náš obvod udržuje celkem 55 
schodišť, řada z nich je ve vel-
mi špatném stavu,“ upozorňuje 
Heráková. Rekonstrukcí by měl 
projít rovněž nevyhovující plot 
okolo ústředního hřbitova. „Jedná 
se o finančně náročnější opravu  
a pevně věříme, že město žádosti 
o finanční dotaci na plánovanou 
opravu vyhoví,“ doplňuje mís-
tostarostka.

Okružní křižovatka Hladnov
Vedení obvodu Slezská Ostrava 
usiluje o to, aby město Ostrava 
spolu s Moravskoslezským kra-
jem začaly konečně, nejlépe již 
letos, budovat plánovanou okruž-
ní křižovatku u Penny marketu na 
Hladnově. Současná křižovatka 
je rušná, nepřehledná a dochází 
zde často ke kolizím.„Byť jde  
o investici kraje spolu s městem, 
i my jsme vyčlenili finanční pro-
středky na stavbu křižovatky. 
Přispěli jsme i na projektovou 
dokumentaci,“ připomíná staros-
ta Maštalíř. 
Podle vedení obvodu je škoda, že 
město muselo upřednostnit výstav-
bu okružní křižovatky u slezskoos-
travské radnice, přestože si naši ob-
čané stěžují právě na neúnosný stav 
křižovatky na Hladnově.

Domov pro seniory Antošovice
Slezská Ostrava se dlouhodo-
bě věnuje problematice seniorů. 
Podle vedení obvodu je dlouho-
dobým problémem, a to nejenom 
v Ostravě, nedostatek volných 
míst v pobytových zařízeních po-
skytujících celodenní péči senio-
rům, kteří již nemohou zůstat ve 
svém domácím prostředí ani za 
pomoci rodiny či terénních soci-
álních služeb. 
Proto bylo rozhodnuto o vybudová-
ní nového sociálního zařízení. Do-
mov pro seniory by měl vyniknout 
v objektu bývalé mateřské školy  
v Antošovicích. Nový domov najde  
v Antošovicích po přestavbě budo-
vy 34 seniorů ze Slezské Ostravy. 
Schválena jsou již veškerá potřeb-
ná povolení, nyní se pracuje na 
detailech projektové dokumentace. 
„Rádi bychom se stavebními pra-
cemi začali ještě letos,“ shodují se 
představitelé obvodu.

/red/
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Zasedání zastupitelstva městského obvodu 
se uskuteční 13. února 2014 od 9.00 hodin  
v KD Muglinov, ulice Na Druhém č. 4.

Obvod pokračuje v opravách budov i komunikací, vzniká domov pro seniory

Co čeká Slezskou Ostravu v roce 2014

O SLEZSKÉ 2014. Vedení obvodu místostarostka MUDr. Hana Heráková, starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta  
Ing. Petr Janíček. /zleva/  FOTO/JAN KRÁL

1)  HLADNOV. Nebezpečná křižovatka u bývalého Dolu Petr Bezruč.
2)  ANTOŠOVICE. Z bývalé mateřské školy bude domov pro seniory.
3)  MŠ ZÁMOSTNÍ. Plot kolem mateřské školy potřebuje opravit. 
4)  VANČUROVA 4. Dům se letos dočká zateplení. FOTO/JAN KRÁL
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SLEZSKÁ OSTRAVA / Zápisy 
dětí do prvních tříd slezsko-
ostravských základních škol 
se konaly ve dnech 15. a 16. 
ledna.
Letos k zápisům do všech čtyř škol 
městského obvodu přišlo celkem 
185 dětí. Počet budoucích prvňáčků 
ve Slezské Ostravě tak stále mírně 
vzrůstá. Loni se k zápisům do prv-
ních tříd hlásilo 157 dětí.

Padesát zájemců na Pěší
Na základní škole Pěší v Muglino-
vě přišly v doprovodu svých rodičů  
a prarodičů v první středeční den 
zápisu téměř čtyři desítky dětí. 
Další budoucí prvňáčci se do ško-
ly dostavili také druhý den ve čtvr-
tek, ovšem už v mnohem menším  
počtu.
„U dětí zjišťujeme sociální zralost, 
což znamená, že by měly něco říci o 
svém bydlišti, kamarádech a podob-
ně. Zjišťujeme také jejich výslov-
nost, zkoušíme, jestli poznají geo-
metrické tvary,“ vysvětlovala svoji 
práci s dětmi během zápisu učitelka 
Mgr. Miroslava Faldynová.
Zatímco rodiče ve vedlejší míst-
nosti vyplňovali dotazníky, děti si 
zažívaly své první zkušenosti se 
základní školou. Kreslily obrázky, 
vysvětlovaly, zda poznají pohád-
ky na obrázcích. „Některé z dětí  
k nám chodí mimořádně připra-
veny. Umějí už číst i psát,“ řekla 
Faldynová.
Všechny děti nakonec byly za účast 
u zápisu odměněny. Dostaly slad-
kosti a také si mohly vybrat dárek, 
který pro ně vyrobili žáci školy.
„Na Pěší chodí už mé dvě starší 
dcery a jsou tady moc spokojené. 

Učitelky jsou velmi příjemné, ředi-
tel je super,“ hodnotila školu Žaneta  
Oláhová, která k zápisu přivedla 
svou dceru Nikolku.
Podobně o škole hovořila i Ida Ši-
monová, která k zápisu přišla s dce-
rou, rovněž jménem Ida. „Škola má 
velmi dobré reference,“ zdůvodňo-
vala maminka, proč přivedla k zápi-
su dceru právě do této školy.
Jen na ZŠ Pěší se během dvou  
lednových dnů hlásilo celkem 50 
dětí. „Přijmout můžeme jen jeden-
atřicet žáků,“ vysvětlil ředitel školy 
Mgr. Kamil Krahula.

Bohumínská, Chrustova, Škro-
bálkova 
Do největší základní školy v ob-
vodu, školy na Bohumínské uli-
ci, přišlo během dvou dnů k zá-
pisům 76 dětí. „Předpokládám, 
že do prvních tříd přijde letos  
v září kolem sedmdesáti dětí. 
Jsme připraveni otevřít tři první 
třídy,“ konstatoval ředitel školy 
Mgr. Radek Pollo.
Loni otevřeli na Bohumínské 
první třídy dvě. „Dětí přibývá,  
i když nárůst není nijak dramatic-
ký,“ doplnil Pollo.

K zápisům na ZŠ Chrustova se 
dostavilo s rodičovským doprovo-
dem celkem 27 dětí. „Přijmeme je 
všechny,“ řekl ředitel školy Mgr. 
Radim Motyčka. V ZŠ Chrusto-
va tak stejně jako v loňském roce 
otevřou jednu první třídu, počet 
zájemců o tuto heřmanickou školu 
je zhruba stejný jako v minulých 
letech.
Do ZŠ Škrobákova v Kunčičkách 
přišlo 32 dětí. „Děti jsme přijali 
všechny a letos pravděpodobně 
otevřeme dvě první třídy. Počty 
dětí hlásících se na naši školu 

každým rokem lehce stoupají,“ 
uvedl ředitel školy Mgr. Jiří Smě-
lík.
Na ZŠ Škrobálkova využívají žáci 
nejmodernější techniku, mohou 
si v rámci školní družiny vybrat 
i z kroužků vaření, dále kroužků 
počítačového, sportovního, vý-
tvarného a tanečního. „Obzvláště 
naše dívky z tanečního kroužku 
mají velké úspěchy na veřejnosti,“ 
uvádí ředitel Smělík. „A navíc, 
ve škole jsou všechny kroužky  
i družina zdarma,“ připomíná  
ředitel. /jk/
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Do slezskoostravských základních škol se hlásilo 185 dětí

Počty budoucích prvňáčků rostou

POZNÁŠ POHÁDKU? Učitelka ZŠ Pěší Mgr. Markéta Hlinková během zápisu s budoucí prvňačkou Idou. FOTO/JAN KRÁL KAROLÍNA. U zápisu do ZŠ Pěší.

NIKOLA. Těší se do školy.

Akce Slezská vítá Nový rok 
přilákala o silvestrovské půl-
noci před slezskoostravskou 
radnici stovky občanů. 
Vše začalo úderem 23. hodiny, kdy 
začala hrát reprodukovaná hudba. 
Před půlnocí příchozí pozdravi-
li starosta Ing. Antonín Maštalíř  
a místostarostka MUDr. Hana He-
ráková. Všem popřáli hodně štěstí  
a zdraví do nového roku.
Slavící pozdravili i náměstek ost-
ravského primátora Ing. Jiří Hrabina 
a také starosta obvodu Ostrava-Jih  
Mgr. Karel Sibinský. 
Oslavit příchod Nového roku přišli 
před radnici lidé všech generací. 
„Centrum je prakticky mrtvé. Vyda-
li jsme se na Slezskou, protože se 
moc těšíme na ohňostroj. Už jsme 
tady byli loni a nelitovali jsme,“ 
uvedl Karel Šťastný, který s sebou 
vzal i dvě malé dcery. 
Slezská Ostrava pořádala půlnoční 
ohňostroj v Ostravě jako jediná. Už 
ve 21 hodin bylo možné vidět oh-
ňostroj před radnicí v Radvanicích. 
Zde se konají oslavy již tradičně  
o něco dříve. To potvrdil i další  
z hostů novoročních oslav, mís-
tostarosta obvodu Radvanice a Bar-
tovice Ing. Štěpán Košťál. Naopak 
v Ostravě-Jihu si zase museli lidé 
počkat na ohňostroj až do podveče-
ra 1. ledna.
„Vím, že se na naše silvestrovské 
oslavy lidé těší už dlouho dopředu. 

Na otázky, zda bude u nás opět oh-
ňostroj, jsem musel odpovídat už 
během listopadu,“ konstatoval sta-
rosta Maštalíř.
První oslavy příchodu Nové roku se 
konaly před radnicí již v roce 2011. 
Letos byla ve scénáři oslav novinka. 
O půlnoci zazněla česká hymna.
Pak už dlouhé minuty zářil nad hla-
vami příchozích ohňostroj, který 
pyrotechnici odpalovali z nedaleké-
ho parkoviště. Lidé ocenili světel-
nou show potleskem.
 /jk/

Silvestr 2013 před slezskoostravskou radnicí

SILVESTR 2013. Stovky občanů přišly před slezskoostravskou radnici přivítat Nový rok.  FOTO/JAN KRÁL



SLEZSKÁ OSTRAVA / Ve stře-
du 1. ledna vystoupalo na 315 
metrů vysokou haldu ve Slez-
ské Ostravě 551 turistů.
A to alespoň podle evidence Klu-
bu českých turistů SSK Vítkovice. 
Turisté letos pořádali na Emě již  
9. ročník novoročního pochodu. 
„S počtem příchozích jsem spoko-
jen. Počasí prvního ledna nebylo 
nic moc, navíc panovala smogo-
vá situace,“ hodnotí počty turistů  
Herbert Schenker, jeden z neúnav-
ných organizátorů pochodů na Emu 
a také její nadšený propagátor.
Letos se konal již 9. ročník no-
voročního pochodu. Loni byl 
Schenker za svoji činnost odmě-
něn nečekaných rekordem. Za 
krásného počasí 1. ledna 2013 
přišlo na Emu 1 065 turistů, což 

je zatím absolutní rekord. „Letos 
se dalo počítat s tím, že rekord se 
s ohledem na podmínky opakovat 
nebude,“ konstatuje Schenker. Na 
haldě byl spolu s kolegy 1. ledna 
už v 7. 15 hodin, aby vše pečlivě 
připravili. „Trochu jsme to s tím 

časem přehnali, ještě byla tma, 
směje se Schenker. První dvě tu-
ristky, a to až z Kopřivnice, do-
razily na haldu v 8.05. „Spěchaly 
ještě na novoroční výstup na Lan-
dek a dál na Hončovu hůrku na 
Novojičínsko,“ vysvětluje brzký 

výstup turistek Schenker. Příchozí 
dostávali od turistů pamětní listy, 
každý stý účastník byl odměněn 
krokoměrem a na prodej byly i 
odznaky s nápisem Halda Ema, 
ostravský Mount Everest. „Měli 
jsme jich sto padesát a jen se po 

nich zaprášilo. Jdou na dračku,“ 
uvádí Schenker. 
Na haldu lidé vyráželi i s velmi 
malými dětmi. U základny turistů 
pod vrcholem tak vznikalo impro-
vizované parkoviště kočárků. Dál 
na obtížněji přístupný vrchol mu-
seli všichni bez nich. „Nejmladší 
účastnicí letos se letos stala Eliška 
Kostelníková. Nebyly jí ještě ani tři 
měsíce,“ říká Schenker.
Na pochod se vydaly celé rodiny. 
„Přemýšleli jsme, jestli máme vů-
bec vyjít kvůli počasí. Teď se ale 
mraky rozestoupily, z haldy je krás-
ný výhled,“ oceňovala Jana Orsá-
gová, která se na haldu vypravila  
s manželem, třemi dětmi i babičkou. 
Součástí pochodu byla i dobro-
činnost. Turisté vybírali peníze 
na akci Novoroční čtyřlístek. Pe-
níze takto vybrané by tentokrát 
měli pomoci při výstavbě cest pro 
vozíčkáře. „Vybrali jsme přes-
ně 4 646 korun,“ počítá Herbret 
Schenker a zároveň plánuje již 
další, tentokrát jarní pochod na-
zvaný Na Emu s Emou. „Pochod 
se koná v neděli 6. dubna, protože 
8. dubna má Ema svátek,“ vysvět-
luje Schenker.  /jk/

Technické služby, a.s. Slezská Os-
trava prováděly během posledních 
měsíců roku 2013 práce na schodišti 
na Dobrovolského ulici. Investorem 
byl městský obvod Slezská Ostra-
va. Staré rozbité schodiště zmizelo, 
místo něj vyrostlo nové. Že se ob-
čanům výsledek prací líbí, svědčí  
i dopis, který obdrželo vedení měst-
ského obvodu i realizátor stavby.
Chtěl bych Vám i celému kolektivu 
poděkovat za dokončenou stavbu 
schodů. Stavba, kterou jste proved-
li a dokončili, je daleko od našich 
představ opravy schodů. Provedli 
jste novou výstavbu ve vysoké es-
tetické kvalitě, která nemá se starý-
mi schody a jejich prostou opravou 
nic společného. Svým charakterem  
a provedením zapadá celá stavba do 
komplexu nově postavených budov 
Byty v parku a tvoří jeden celek. 
Děkujeme, je to skutečně pěkné 
dílo.

Ing. Lubomír Urban, Slezská Ostrava
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Tradiční novoroční pochod vedl Slezskou Ostravou 

Celkem 551 turistů vyrazilo na haldu Ema

Tříkráloví koledníci přišli na slez-
skoostravskou radnici ve středu  
8. ledna. Navštívili všechny kan-
celáře, včetně těch od starosty Ing. 
Antonína Maštalíře a místostarost-
ky MUDr. Hany Herákové. Pak tři 
králové pokračovali i do budovy 
ÚMOb na náměstí Jurije Gagarina.
„Všechno probíhalo naprosto  
v pohodě,“ pochvaloval si Zde-
něk Skalka, pracovník Diecézní 

charity ostravsko – opavské, který  
s koledníky chodil. Zdeněk Skalka 
pracuje v Kunčičkách v nízkopra-
hovém centru Horizont a koledníky 
po Slezské Ostravě doprovázel již 
pátým rokem. „Kluky to vždycky 
hodně baví. Když jsme šli cestou 
na tramvaj, obdarovali i ženy, kte-
ré uklízely město. Prý za to, že tak 
pěkně uklízejí. Ženy byly dojaté  
a dali do kasiček i těch pár drobných, 

co měly u sebe,“ líčil příběhy z ko-
ledování Sklaka. Tři králové obda-
rovávali všechny baleným cukrem  
a také kalendářem. „Koledovat jsme 
byli rovněž v Kunčičkách v Chari-
tě svatého Alexandra a v kostele,“ 
doplnil Skalka. Tři koledníci byli 
již tradičně žáky ZŠ Škrobálkova  
v Kunčičkách, křestními jmény 
Martin, Mirek a Pavel.

/jk/

Zhruba kilometr dlouhá protipo-
vodňová hráz začne v měsíci únoru 
vyrůstat na levém břehu řeky Odry 
v oblasti Žabník v Koblově. Při po-
vodních patří tato oblast k nejkritič-
tějším v celém městě. 
„Jsme moc rádi, že se konečně se 
stavbou začne. Vše se neúměrně 
vleklo,“ komentuje vznik hráze sta-
rosta Ing. Antonín Maštalíř. Hráz má 

být hotova v dubnu příštího roku, 
stavbu za zhruba 49 milionů korun 
zaplatí ministerstvo financí. Měs-
to stál projekt sedm miliónů korun, 
dalších třináct miliónů korun město 
investovalo do výkupu pozemků. 
Hráz ochrání místní obyvatele 
před stoletou vodou. Naposledy 
potrápila obyvatele Žabníku velká 
voda před třemi lety. Stavba hráze 

pomůže i hasičům, kteří pokaždé 
při hrozbě povodní museli vyrazit 
právě do Žabníku. „Pokaždé, když 
Odra vystoupala na takzvanou pěti-
letou vodu, tak tady došlo k rozlivu. 
Museli jsme stavět protipovodňové 
stěny za pomoci dobrovolných ha-
sičů a byla to zpravidla práce na de-
sítky hodin,“ konstatoval Vladimír 
Vlček.  /red/

V Koblově vyroste protipovodňová hráz

Návštěva tříkrálových koledníků

Nové schody na Dobrovol-
ského ulici

ŽABNÍK. Hráz povede po levém bře-
hu řeky Odry. FOTO/JAN KRÁL

NA EMĚ. 1. ledna bylo na haldě už tradičně rušno.  FOTO/JAN KRÁL

KVĚTEN 2010. Poslední povodeň zasáhla Žabník před více než třemi lety. 
FOTO/JAN KRÁL

TURISTÉ. Herbert Schenker /3. zleva/  
spolu s dalšími organizátory akce.

DOBROVOLSKÉHO. Nové schody ve Slezské Ostravě. FOTO/JAN KRÁLJDEME K VÁM. Tři králové před radnicí a v kanceláři starosty. FOTO/JAN KRÁL/ZDENĚK SKALKA



Středa 18. prosince byla pro všech-
ny děti z Dětského domova ve Slez-
ské Ostravě, na ulici Bukovanské-
ho, ve znamení velkých očekávání. 
Každoročně slavíme Štědrý den 
o pár dnů dříve, abychom se sešli 
všichni dohromady a měli možnost 
prožít tento tradiční svátek společ-
ně. Děti i jejich tety a strejdy čekala 
slavnostní večeře, které dominoval 
bramborový salát a ryba. 
Po večeři si děti připravily pro do-
spělé program v duchu „Partičky“  
a společně jsme si zazpívali vánoč-
ní koledy. Poté následovala vánoč-

ní nadílka se spoustou dárků, které 
si děti přály. Slavnostně také byla 
otevřena herna pro děti, ve které se 
mohou děti zdokonalit ve stolním 
tenise a využívat ji jako relaxač-
ní místnost. Doprovodným pro-
gramem byla výstava výtvarných 
prací, které děti vytvořily v rámci 
programu „Kávomaty pomáhají“ 
Nadačního fondu Albert.
Děti byly ze všech dárků nadšené, 
nejvíce se jim líbila herna, kterou 
budou využívat v době dlouhých 
zimních večerů.

Bc. Eva Chodurová, ředitelka

Zoo ve Slezské Ostravě loni navští-
vilo přes 430 tisíc lidí. Letos budou 
ukončeny rozsáhlé stavební kom-
plexy. Krátká rekapitulace toho, co 
se v roce 2013 v zoo změnilo a co 
také čeká návštěvníky v roce 2014.

Stavební ruch v zoo
V roce 2013 pokračovala stavba 
několika velkých projektů, které 
byly zahájeny už v roce 2012. Jed-
nalo se zejména o Pavilon evoluce, 
kam se přestěhuje skupina šimpan-
zů nebo unikátní skupina vzácných 
kočkodanů Dianiných a nově zde 
přibudou zcela noví zástupci řady 
druhů ptáků, plazů, ryb i bezob-
ratlých živočichů. Za všechny 
jmenujme například vousáka sene-
galského, scinka ohnivého, krajtu 
královskou či veleštíra císařské-
ho. Pokračovala i stavba Safari 
asijských kopytníků a vstupního 
areálu spojeného s administrativ-
ní budovou i novým parkovištěm 
pro návštěvníky. Všechny tyto 
rozsáhlé stavební komplexy byly 
ke konci roku takřka dokončeny  
a budou uvedeny do plného provozu  

v průběhu roku 2014. Projekty 
Pavilon evoluce a Safari jsou fi-
nancovány z prostředků Evropské 
unie a spolufinancovány statutár-
ním městem Ostrava, zřizovatelem 
a majitelem Zoo Ostrava. Projekt 
vstupního areálu je plně financo-
ván městem Ostrava, na vyčleně-
nou část projektu – parkoviště – se 
opět podařilo získat prostředky  

z Evropské unie za finanční spolu-
účasti našeho města.
Řada staveb však byla také do-
končena. Na jaře se návštěvníkům 
otevřelo Návštěvnické centrum  
s restaurací Saola. Na začátku léta 
byla zpřístupněna další průchozí 
expozice Voliéra Papua pro zástup-
ce papuánských ptáků. V srpnu se 
návštěvníci dočkali otevření zre-
konstruované expozice Malá Ama-
zonie, ve které vzniklo nové akvá-
rium o objemu 5000 litrů s hejnem 
tisíce neonek. V areálu vzniklo ně-
kolik interaktivních prvků, u nichž 
si návštěvníci mohou zábavnou  
a hravou formou ujasnit, v čem se 
od sebe odlišují rohy a parohy, vy-
zkoušet si rozdíl v tvrdosti různých 
dřev a podobně. Další rozsáhlé  
práce se podařilo uskutečnit v cho-
vatelském zázemí zoo.

Zvířata v Zoo Ostrava
V průběhu roku přibyly i nové a dří-
ve nechované druhy zvířat. Kromě 
několika druhů papuánských ptáků 

a nových obyvatel Malé Amazonie 
mohou návštěvníci při vychutnává-
ní dobrého oběda pozorovat axisy 
indické a antilopy jelení ve výběhu 
Indie zblízka, jenž bezprostředně 
přiléhá k venkovní terase restaurace 
Saola. V pavilonu afrických zvířat 
pak našli svůj nový domov přímo-
rožci beisa.
V uplynulém roce se podařilo od-
chovat 590 mláďat u 91 druhů cho-
vaných zvířat. Kromě hrošího sa-
mečka, který se narodil na začátku 
června, to byla například tři selata 
vzácných prasat visajánských, dvě 
koťata pardálů obláčkových nebo 
dokonce pět mláďat vyder malých. 
Za zmínku rozhodně stojí i odchov 
varanů modrých. Tento druh varana 
se totiž v zoologických zahradách 
chová velmi vzácně a odchovy mlá-
ďat jsou spíše raritní.
Měli bychom také připomenout 
první české odchovávané slůně Ra-
shmi, která stále zdárně prospívá 
v péči své matky Johti. Vždyť již 
v únoru loňského roku překročila 

hranici 1 tuny váhy. Protože není 
možné, aby všechna zvířata, která 
se u nás narodí, v Ostravě zůstala, 
některá mláďata odcestovala do ji-
ných zoologických zahrad. Tygří 
bratři dospěli, takže každý se vydal 
do jiné zoologické zahrady. Eda 
do litevské Zoo Kaunas a Elton 
do anglické Woburn Safari Park.  
Ze stejného důvodu opustil naši zoo 
i dospívající samec žirafy Rothschil-
dovy Manu, který se narodil v roce 
2010. Odjel do jihlavské zoo, kde 
spolu s dalšími dvěma samci vytvo-
ří základ chovu žiraf v Jihlavě.
Dočasný azyl jsme poskytli několi-
ka desítkám zvířat ze zaplavených 
částí pražské zoologické zahrady 
při červnových povodních. Mezi 
dovezenými zvířaty bylo šest zá-
stupců savců, 23 ptáků a 39 plazů.
I v loňském roce jsme se zapojili do 
několika repatriačních projektů na 
podporu populace divoce žijících 
zvířat bezplatným poskytnutím od-
chovaných mláďat pro vypuštění do 
volné přírody. Konkrétně se jednalo 
o 13 mláďat sýčka obecného a 19 
mláďat sovy pálené. Jak mláďata 
sýčků, tak mláďata sov pálených 
byla vypuštěna do přírody v České 
republice.

Návštěvnost
Zoologickou zahradu v Ostravě  
v loňském roce navštívilo více než 
430 tisíc lidí, a to i přes intenziv-
ní stavební činnost, která v areálu 
probíhá. „Věřím, že lidé chápou ne-
zbytnost změn, které zkrátka nelze 
zvládnout mimo otvírací dobu zoo. 
Věřím také, že následně všichni 
ocení, že se jejich zoo stále mění  
k lepšímu,“ vysvětluje Ing. Petr Čo-
las, ředitel zoo. 

Šárka Kalousková, mluvčí Zoo Ostrava
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V minulém roce panoval v Zoo Ostrava čilý stavební ruch, přibyla nová zvířata

ZOO 2014: Pavilon evoluce i Safari asijských kopytníků 

Dne 16. prosince jsem se s celou 
rodinou účastnila vánoční besídky 
v MŠ Koblov ve třídě motýlků, pod 
vedením učitelek Martiny Šustero-
vé a Elišky Moskvové.
Každé vystoupení špuntů je rozto-
milé, ovšem letos to bylo opravdu 
neuvěřitelné.
Touto cestou bych ráda vysekla 
obrovskou poklonu jmenovaným 
učitelkám a také paní kuchařce Věr-
ce, která připravila úžasné kostýmy  
a podílela se na celém vystoupení.

Hrál se malý muzikál Mrazík, má 
neteř Amálka hrála jednu z hlavních 
rolí, Nastěnku. Emocí a dojetí byla 
spousta.
Děkuji tímto za krásný hodino-
vý program a zážitek, na který se 
nezapomíná. Hluboce se skláním 
před uměním učitelek připravit  
s malými dětmi něco tak krásného 
a náročného.
Byl to bezesporu jeden s nejkrás-
nějších dárků a věřím, že pro spous-
tu lidí. Gabriela Vavrušová

Naše společné noční dobrodružství 
nastalo 19. prosince. Žáčci se do 
školy nedočkavě doslova „přiřítili“ 
v 17 hodin vybaveni spacáky, kari-
matkami, cukrovím a bábovkami, 
které upekly jejich „zlaté“ mamin-
ky a babičky. Rodiče nám pomohli 
připravit „pelíšky“ a po rozloučení 
s nimi to všechno začalo. Soutěže, 
hledání vánočního pokladu, kole-
dy, rozbalování dárečků, společná 
příprava večeře, pasování písařů 
a diskotéka. I když se dětem ještě 
nechtělo, nastal čas spánku. Začalo 
převlékání, čištění zoubků a uklá-
dání do pelíšku. Po pohádce jsme 
s políbením na čelíčko a pohlaze-
ním každému popřály dobrou noc  
a sladké sny. Děti spaly klidně  
a ranní vstávání začalo opět chi-

chotáním, štěbetáním a veselím. 
Den plný dobrodružství a zkoušky  
odvahy se vyvedl a určitě si ho zo-

pakujeme na konci školního roku.
Mgr. Pánková Renáta a Mgr. Vykoukalová 

Kateřina, učitelky ZŠ Pěší

Poděkování do Koblova

Vánoční noc prvňáčků na Pěší

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE. Oslava Vánoc v dětském domově. FOTO/ARCHIV

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM. Po dlouhých letech fun-
guje v zoo opět restaurace. FOTO/PAVEL VLČEK 

VSTUPNÍ BUDOVA. Již brzy projdou návštěvníci ostravské zoo novým vchodem.  FOTO/JAN KRÁL

HROCH KVIDO. Hroší sameček se ve Slezské Ostravě 
narodil loni v červnu. 

NOCOVÁNÍ. Prvňáčci spali ve škole. FOTO/ARCHIV

Vánoce v dětském domově



Jak zahnat ďábla do pekla, 
Němý zahradník, Slavík, Parohy 
za parohy, Tři sta lir. 
Pět ze sta příběhů v nové hudeb-
ní inscenaci na motivy vrcholné-
ho díla Giovanniho Boccaccia. 
Milostné příběhy Dekameronu 
podávají s lehkou nadsázkou ob-
raz o způsobu myšlení a mravech 
lidí renesanční Itálie i dnešní doby. 
Milenecká láska, touha, nevěra, 
zrada, pomsta i odpuštění ve víru 
vtipných událostí, které mají často 

lehký erotický nádech. Jsou podá-
ny humornou a hravou formou hu-
debního divadla. 
Zpěvnou hudbu Pavla Helebranda 
inspirovanou renesanční melodi-
kou přednesou sopranistky Vero-
nika Holbová a Simona Mrázová, 
tenorista Petr Němec, basista Juraj 
Čiernik a herec Michal Sedláček. 
Komorní orchestr ve složení hous-
le, flétna, violoncello a kytara řídí 
Vladimír Liberda. 
První z Cyklu komorních koncertů 

2014, které se konají za podpory 
statutárního města Ostravy, můžete 
navštívit v úterý 25. února v 19:00 
hodin ve slezskoostravské radnici. 
Vstupenky za 100,- Kč zakoupíte 
ve Slezskoostravské galerii v pon-
dělí až pátek od 10:00 do 17:00 
hodin (polední přestávka 11:30 
– 12:30 hodin), nebo v sobotu  
a neděli od 10:00 do 16:00 hodin,  
informace o volných vstupenkách 
si můžete zjistit na tel. 599 410 426 
nebo 599 410 081. 

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Dvě ze 
tří památkově chráněných bu-
dov v areálu bývalého Dolu 
Petr Bezruč jsou již opraveny. 
Státní podnik DIAMO dokončil 
na sklonku loňského roku opravu 
objektu strojovny těžního stroje  
č. 1. První ze tří budov, budovu 
strojovny pomocného těžního stroje 
a uvnitř instalovaného elektrického 
těžního stroje ukončili pracovníci 
DIAMA již v roce 2011. Na opra-
vu nyní tedy čeká poslední památ-
kově chráněná budova, a to budova 
s dvojicí těžních věží jámy Teresie. 
Ta má být opravena ještě letos. 
„Zbouráme nepůvodní přístavky ze 
60. let, dozdíme vzniklé prostupy 
do budovy po demolicích přístavků, 
provedeme opravu střešního pláště, 
instalujeme nové podokapní žlaby 
a střešní svody, provedeme výmě-
nu ocelových dvoukřídlých vrat  
s dveřmi, opravíme fasádu a pro-
vedeme její nátěr, doplníme ocelo-
vý ztužovací prstenec na venkovní 
fasádě budovy, provedeme opravu 
poškozených částí konstrukce věží  
a opravy nátěru, nerovnosti v podla-
ze uvnitř objektu vyplníme struskou. 
Kolem objektu položíme okapový 
chodník z betonových dlaždic.“ vy-
počítává Ing. Libor Jalůvka, co vše 
ještě musí lidé z DIAMA na třetí 
budově udělat. „Tak jako u oprav 
předchozích objektů se předpoklá-
dá finanční spoluúčast ministerstva 
kultury,“ doplňuje Jalůvka.
Oprava budovy strojovny těžního 
stroje č.1, kterou podnik v prosinci  

dokončil, nebyla snadnou záleži-
tostí. „Budova byla ve špatném 
stavu, měla narušené zdi rozsáhlý-
mi trhlinami, dřevěné okenní rámy  
i skleněné výplně oken byly značně 
poničené. Podlahy i obklady stěn 
byly poškozeny, stejně tak i nátě-
ry a malby uvnitř,“ popisuje Libor 
Jalůvka dřívější stav nyní čerstvě 
rekonstruovaného objektu. Stavba-
ři mimo jiné také vyplnili otvory  
v podlahách po demontovaném vy-
bavení strojovny. Tak může být plně 
využit vnitřní prostor.
„Jsme rádi, že industriální památky 
na území Slezské Ostravy se těší 
pozornosti jak památkářů, tak vlast-
níků samotných nemovitostí,“ říká 
o činnosti státního podniku DIA-
MO v areálu bývalého dolu uvolně-
ný radní Radomír Mandok.
„Jedná se skutečně o technické  
a architektonické poklady, které při 
správné péči náš život mohou obo-
hacovat a nejsou jen přítěží a balas-
tem z minula jak občas slýcháme,“ 
doplňuje radní Mandok.

Jaký bude další osud tří chráněných 
budov po jejich opravě, není zatím 
jasné. „Budovy mohou být buď 
prodány, nebo i bezúplatně převe-
deny například obci, kraji nebo také 
národnímu památkovému ústavu,“ 
uvádí Jalůvka. /jk/
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Státní podnik DIAMO opravil kulturní památku ve Slezské Ostravě

Na rekonstrukci čeká poslední budova

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Křížovku vyluští, tajenku napiš
Případ s botami
únor│ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
U lékaře – malý test
únor │ během půjčování
Karnevalový rej
výtvarná dílna – vyrábíme masky
pondělí 10. 2. │od 14.00 do 16.00 
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Uvaž mi mašli, aby mě našli
vázací zvířátka 
pondělí 24. 2. │ od 15.00 do 16.30 
Kaligramy
výstava prací žáků ZŠ 
únor │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
599 522 200 
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub
1. setkání 
Dámského čtenářského klubu  
v letošním roce

12. 2. | od 08.30 do 10.00
SOČI
soutěžní test pro děti o sportov-
ních hrách – historie a současnost
únor | během půjčování
Na křídlech lásky
výtvarná dílna – srdce z tvrdnoucí 
hmoty 
každý čtvrtek | od 13.00 do 15.00
Amorův šíp
střelecký turnaj
každé pondělí | od 13.00 do 15.00
kuncicky@kmo.cz
599 522 216 
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Barevná zima
výtvarná dílna pro děti
úterý 11. 2. | během půjčování
Zimní sporty
vědomostní test pro děti
únor | během půjčování
Máme rádi knížky
předškoláci z MŠ navštíví naši 
knihovnu
úterý 25. 2. | během půjčování-
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675 

Únor v knihovnách
Již sedmý ročník Slezskoostrav-
ského Rock-Festu open air se bude 
konat letos tradičně na Slezsko-
ostravském hradě, a to hned na 
dvou podiích. Na Nádvoří STAGE  
a Aréna STAGE, kde dne 23. 8. 
2014 od odpoledních do nočních 
hodin proběhne produkce čtrnácti 
rockových kapel. Slezskoostravský 
open air festival pravidelně ukon-

čuje festivalové léto na Ostravsku. 
„Festival nabídne jako vždy žánro-
vě bohatou přehlídku zajímavých 
interpretů, kde nebudou chybět 
špičky domácí hudební scény, mla-
dé talentované formace i speciální 
hosté ze zahraničí,“ uvádí za pořa-
datele slezskoostravský zastupitel 
Bc. Marcel Pažický.
Podle Pažického již na letošní 

Rock-Fest přijaly pozvání skupi-
ny Seven, Metropolis, Nil, Livee-
vil, Hand Grenade, Hlahol a Black  
Widow. Festival pravidelně pořá-
dá občanské sdružení Kultura pro 
Slezskou Ostravu. Akce je pravidel-
ně podpořena datačními programy 
Moravskoslezského kraje, statutár-
ního města Ostravy a městským ob-
vodem Slezská Ostrava. /red/

Slezskoostravský Rock-Fest 2014

STROJOVNA. Radní Radomír Mandok /vpravo/ při prohlídce čerstvě rekon-
struované budovy.  FOTO/JAN KRÁL

OPRAVENO 2013. Nově opravená 
budova.

OPRAVENO 2011. Tuto budovu 
opravili již v roce 2011.

PŘED OPRAVOU. Poslední ze tří 
budov má být opravena letos.

INTERIÉR. Památkově chráněna je rovněž technika ve strojovně.

Důl byl založen přímo u silnice 
vedoucí z Moravské Ostravy do 
Michálkovic jako mělký v roce 
1842 a navazoval na systém důl-
ních děl Jaklovecké dědičné štoly. 
Jeho zakladatel Josef Gross, teh-
dejší centrální ředitel Vítkovic-
kých železáren (Vítkovické horní 
a hutní těžířstvo), důl založil ve 
vlastní režii a pojmenoval ho po 
své manželce Teresii. Nedlouho po 

založení, v roce 1843, prodal důl 
Salamonu Mayeru Rothschildovi, 
vlastníku Vítkovických železáren. 
V roce 1862 byl dosavadní mělký 
důl přebudován na hlubinný a při-
pojen na Báňskou (též Montánní) 
dráhu. V roce 1942 byl důl podle 
své výrazné polohy na kopci nad 
městem přejmenován na Bergs-
chacht (Náhorní důl) a v roce 1946 
podle významného slezského  

básníka Petra Bezruče. Znárodně-
ný důl se v roce 1946 stal součástí 
podniku Ostravsko-karvinské ka-
menouhelné doly Ostrava (pozděj-
ší OKD). Těžba zde byla ukončena 
po vyhlášení útlumu v roce 1992. 
Likvidace hlavních důlních děl 
byla ukončena v roce 1994. Od 
roku 1993 jsou všechny tři budovy 
včetně pomocného těžního stroje 
prohlášeny za kulturní památky.

Pozvánka na koncert

O areálu Dolu Petr Bezruč

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava

NABÍDKA ÚNOR 2014
 1. 2. Florbalová liga 
 1. – 2. 2.  Soustředění orientálních tanců
 2. 2.  Florbalová liga
 6. 2.   Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo I. kategorie 
 7. 2.   Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo II. kategorie
 8. 2.  Soutěž basket
 10. – 14. 2.  Jarní příměstský tábor
 15. 2.  Florbalová liga
 17. 2.   Olympiáda v jazyce anglickém – okresní kolo
 18. 2.  Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
 22. 2.  Nesoutěžní přehlídka mažoretek
 22. 2.  Florbalová liga
 26. 2.   Soutěžní přehlídka dětských recitátorů – obvodní 

kolo
 28. 2.   Toulavé boty – výtvarné tvoření spojené s návštěvou 

kulturního zařízení
 28. 2.   Dětská tisková konference pro děti a mládež 

ostravských školních časopisů 
Více na www.svcoo.cz



V nové ČPP Aréně v Muglinově 
se konalo v úterý 14. ledna utkání 
obvodního kola dívčích týmů zá-
kladních škol, kterého se zúčastnily 

čtyři ostravské týmy. První místo 
obsadila ZŠ Porubská, druhé ZŠ 
Pěší a třetí ZŠ Dětská.
„Naše škola se tak díky druhému 

místu probojovala do okresního 
kola turnaje ve florbalu v katego-
rii mladších žákyň,“ ocenil druhé 
místo pro slezskoostravskou školu 
učitel tělocviku ZŠ Pěší Mgr. On-
dřej Svoboda. „Před turnajem jsme 
trénovali střelbu na branku, zpraco-
vání míčku, slalomy mezi kužely 
nebo nájezdy na branky,“ vypočí-
tával Svoboda, co všechno žákyně 
pátých až sedmých tříd ZŠ Pěší pro 
postup do městského kola udělaly. 
Florbalu se na ZŠ Pěší věnují  
s velkou intenzitou. „Trénujeme 
třikrát týdně, já sama hraji florbal 
již třetím rokem. Baví mě to, vy-
hráváme a máme dobrý kolektiv. 
Alespoň nesedím pořád doma,“ 
řekla žákyně sedmé třídy ZŠ Pěší 
Pavla Lišková. Většinou bývá 
Pavla Lišková v brance, na turnaji 
se ale proměnila na běžnou hráč-

ku. „Nejtěžší je pro mě běhání,  
v brance nemívám až tolik po-
hybu,“ připustila během turnaje. 
„Dnes jsem si ale chtěla zahrát  
v poli,“ dodala. „Hrajeme dnes 
velmi dobře,“ těšilo ji.
„Dočkali jsme se řady strhujících 
utkání, která nejen týmům, ale ze-
jména pak jejich vyučujícím zveda-

la adrenalin v krvi,“ hodnotil turnaj 
učitel Ondřej Svoboda. Florbalový 
turnaj základních škol organizovala 
Asociace školních sportovních klu-
bů ČR. Samotný turnaj se odehrál 
pod záštitou Krajského střediska 
volného času Juventus. Vítězové 
obdrželi drobné ceny ve formě slad-
kých odměn a diplomů. /red/
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MUGLINOV / Již několik mě-
síců slouží florbalistům nová 
sportovní hala na Hladnovské 
ulici v Muglinově. 
Hala nevyužívají jen vrcholoví 
sportovci. Odehrávají se zde školní 
turnaje ve florbale, chodit trénovat 
sem mohou děti již od šesti let.
„V Muglinově sídlíme již třetím 
rokem. Původně jsme si sem pře-
stěhovali nafukovací halu z Vítko-
vic, tu nyní nahradila klasická krytá 
hala,“ říká Rolf Franke, generální 
manažer klubu FBC ČPP Software 
Ostrava. Hala nese název ČPP Aré-
na a na místě původní nafukovací 
vyrostla během tří měsíců, Náklady 
na stavbu haly si vyžádaly deset mi-
lionů korun, čtyřmi miliony přispě-
lo na stavbu město Ostrava.
Hala má moderní a úsporné vyba-
vení. Od LED osvětlení přes foto-
voltaickou elektrárnu na střeše. 
„Máme dohromady šestnáct florba-
lových družstev. Kromě extraligy 
mužů, žen a dětí hrajeme i různé 
místní soutěže. Ty hrají děti nebo 

také tělesně handicapovaní vozíč-
káři,“ přestavuje činnost klubu Rolf 
Franke. 
Florbal se těší stále větší popularitě. 
„Florbalový sport už má větší zá-
kladnu než hokej, z halových sportů 
je v televizi nejsledovanější,“ argu- 
mentuje Franke. Do Muglinova si 
nacházejí cestu diváci. Kapacita 

haly činí 500 diváků, na atraktiv-
ní extraligové zápisy chodí čtyři, 
někdy i pět stovek návštěvníků. 
Fanoušci podporují i ženský a ju-
niorský extraligový tým. Málokdy 
jich přijde na zápas méně než dvě 
stovky. „Vstupné je symbolické. Na 
zápasy mužů se platí 30, za vstupné 
na utkání žen a juniorů dají návštěv-

níci 10 korun,“ říká Franke.
Generální manažer klubu nemá 
strach, že by hala zůstala prázdná. 
Přes týden zde sportují školy, halu 
si k zápasům pronajímají i další os-
travské kluby. 

Nábory dětí
Florbalový klub v Muglinově stále 

přijímá do svých řad děti a mladé 
od šesti do osmnácti let. „Děti hned 
zapojujeme do zápasových cyklů 
tak, aby se nenudily. Máme otevře-
né dveře pro každého,“ uvádí Fran-
ke. Roční poplatek tři tisíce korun 
je podle Frankeho z extraligových 
klubů nejnižší v republice. 

/jk/

Florbalisté si postavili zázemí ve Slezské Ostravě

Nová sportovní hala v Muglinově

ČPP ARÉNA. Nová sportovní hala v Muglinově.  FOTO/ARCHIV EXTRALIGA. Florbal má stále větší hráčskou základnu i diváckou obec.

OKRESNÍ KOLO! Žákyně ZŠ Pěší pokračují dále v turnaji. FOTO/JAN KRÁL

STRHUJICÍ UTKÁNÍ. Žákyně ZŠ Pěší bojují o postup.

Florbalový turnaj: 2. místo pro ZŠ Pěší

Slezskoostravské noviny po-
kračují v pravidelném zveřej-
ňování jednotlivých okrská-
řů městské policie v obvodu 
Slezská Ostrava. 

Okrsek č. E 09
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu 
Slezská Ostrava (místní část Heř-
manice).
Ulice:
Dostálova, Gruntovní, Heřmán-
ková, K Maliňáku, K Návsi,  
K Oskárce, Kabarova, Kastelána 
Heřmana, Kladivova, Koněvova, 
Kubicova, Kubínova, Na Strži, 
Nad Dvorem, Nad Stavy, Nad 
Vodárnou, Najzarova, Orlovská, 
Pampelišková, Parcelní, Požární, 
Slávky Budínové, Suchá, Sýko-
rova, Travná, U Vlečky, Uhrova,  
V Remízkách, Vrbická, Vyhlídalo-
va, Záblatská, Zachalupní, Zvon-
ková, Žebrákova.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen zástavbou  

rodinných domů, je zde také řada 
novostaveb. Na rozestavěných 
domech dochází ke krádežím sta-
vebního a kovového materiálu.  
V okrsku se nachází kulturní dům 
Heřmanice, restaurační zařízení, 
hřiště TJ, dále prodejny potravin, 
lékárna, mateřská škola, hasičská 
zbrojnice, pošta, kostely a hřbitov, 
rybník. V souvislosti s provozem 
restaurací na ul. Na Strži a Vrbic-
ké dochází k častému narušování 
veřejného pořádku, zejména ruše-
ní nočního klidu. V okolí hřiště TJ 
je častou problematikou narušo-
vání veřejného pořádku a špatné 
parkování motorových vozidel.  
V okolí hřbitova se strážníci za-
měřují na vandalismus a krádeže 
věcí ze hřbitova, u rybníka jsou ře-
šeny případy pytláctví a zakládání 
černých skládek. Na zastávkách 
MHD se strážníci preventivně za-
měřují na dodržování veřejného 
pořádku, v okolí firem působí pre-
ventivně ve vztahu k majetkové 
trestné činnosti.

Okrskář:
str. Daniel Dostál

Okrsek č. E 06
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (místní části Muglinov 
a Slezská Ostrava).
Ulice:
Bronzová, Bukovanského, Dudova, 
Fojtská, Hladnovská, Jaklovecká, 
Komerční, Krupova, Křížkovské-
ho, Lepařova, Mírná, Mojžíškové, 
Muklova, Na Druhém, Na Mund-
lochu, Na Úrovni, Nad Ostravicí, 
Okrajní, Pěší, Skalácká, Švédská,  

U Kapličky, Únorová, Vdovská, 
Vedlejší, Velkostranní, Želazného, 
Bohumínská, Bukovanského, Čes-
kobratrská, Dědičná, Chittussiho, 
M. D. Rettigové, Mahenova, Mi-
chálkovická, Nad Ostravicí, Nejed-
lého, Olbrachtova, U Domova.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je vymezen ulicemi Dě-
dičnou, Českobratrskou, Michál-
kovickou, Hladnovskou, Komerč-
ní, Křížkovského, Na Mundlochu  
a řekou Ostravicí. Okrsek je tvořen 
z části zástavbou rodinných domů 
a z části sídlištní zástavbou. V této 
lokalitě se nachází základní škola, 
mateřská škola, gymnázium, kultur-
ní dům a poliklinika. Dále jsou zde 
objekty novostaveb, budova bytové-
ho domu, objekty firem, restaurační 
zařízení, frekventované zastávky 
MHD, hřbitov. Mezi problémová 
místa v okrsku patří lokalita sídliště 
Muglinov a okolí polikliniky, kde je 
značný provoz vozidel a nedostatek 
parkovacích míst. Na ulici Švédské 
se nachází několik restauračních 
zařízení, před kterými bývá rušen 
noční klid a narušován veřejný pořá-
dek. Na zastávkách MHD v okrsku 
se scházejí osoby bez přístřeší, které 
zde konzumují alkoholické nápoje  

a znečišťují veřejné prostranství. Na 
sídlišti Muglinov a v Tylově parku je 
často řešen volný pohyb psů.

Okrskář:
str. Petr Mikula

Kontakt na všechny okrskáře:
Městská policie Ostrava
IVC Slezská Ostrava, Čs. armády 
1892/20a, Slezská Ostrava

Tel. č.: 950 735 011, 725 528 578
Zelená linka MP: 800 199 922
(lze také využít tísňovou linku 156, 
jedná-li se o urgentní záležitost)

Představujeme okrskáře 
Městské policie Ostrava
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6) Na snímku z roku 1928 pózuje 
Jaroslavu Bláhovi obsluha benzino-
vé lokomotivy, která v té době pře-
pravovala hlušinu z jámy Michal na 
nedalekou haldu. Osádka přeprav-
ního vláčku je složena z dělníka 
pracujících na povrchu šachty, kte-
rý obsluhoval benzinovou lokomoti-
vu „mašinaře“ a dvou pomocníků 
zvaných „foršíbři“. Vláček s hlu-
šinou se nepravidelně pohyboval 
po úzkorozchodných kolejích /glaj-
znách, též šinách/, mezi separátem  
/zortovni/, tj. třídírnou uhlí a hal-
dou. Osádka vláčku musela při 
vykládání velmi často dohlížet i na 
„haldžory“, kteří nedbali na svou 
bezpečnost a byli příčinou častých, 
někdy i těžkých úrazů.
Dokumentárně hodnotné snímky od-
borného učitele Jaroslava Bláhy se jako ilustrační doprovod k románu Haldy zřejmě neuplatnily. Jejich existence je 
však velmi cenná, neboť dochovaly následujícím generacím svědectví o době, ve které vznikl román A. M. Tilschové.

2) V roce 1923 přijela A. M. Tilschová na Ostravsko podruhé. Jejím zámě-
rem bylo hlouběji proniknout do dramatické atmosféry Ostravy, která ji při 
prvním pobytu tolik zaujala, zároveň i nahlédnout pod povrch nelehkého 
životního údělu horníků a jejich rodin. Na přechodnou dobu se proto uby-
tovala v Michálkovicích u paní Bartečkové /ul. Petřvaldská č. 175/, vdově 
po učiteli. Odtud pak denně vycházela za poznáním do okolních dolů, prů-
myslových závodů a také do rodin havířů. V Michálkovicích se tak začal 
rodit román Haldy, ve kterém se autorce podařilo mistrovských způsobem 
vystihnout atmosféru neklidného ostravského prostředí, které, jak řekla, …
„ji naráz popadlo za srdce, ta amerikánská Ostrava se svou lopotnou prací 
nad i pod zemí, ta směs venkova a města, toho amerikanismu, průmyslu, 
výdělkářství a prospěchu, ta směs nesmírné sociální bídy, vedle prudkého 
národnostního cítění tří národů Čechů, Němců a Poláků…“ Román Haldy 
inspiroval svou dramatičností četné výtvarné umělce. Pro čtvrté vydání kni-
hy vytvořil bohatý ilustrační doprovod například významný krajový umělce 
Ferdiš Duša. Toto je reprodukce obálky k románu Haldy od malíře Jana 
Zrzavého. Také tento významný český umělec našel v ostravském prostředí 
zdroj inspirace a svým nezaměnitelným rukopisem vytvořil několik umělec-
kých děl s motivem ostravských hald.

1) S inspirativním prostředím slezské části Ostravy je spojena celá řada 
jmen významných osobností českého kulturního a společenského života. 
Jednou z nich je spisovatelka Anna Marie Tilschová /1873 – 1957/, kte-
rá navštívila Ostravu poprvé v roce 1903 za svého prázdninového pobytu 
v Kunčicích nad Ostravicí. Tehdy, jak později vzpomínala, „…navštívila 
hlomoznou Ostravu se svými uhelnými šachtami a vítkovickými železárna-
mi…“ Tenkrát také sfárala se svým manželem na důl Hermenegild – Zá-
rubek. Mladá nadějná spisovatelka, uvyklá pražskému prostředí, o tomto 
nezapomenutelném zážitku později řekla: „Zalykala jsem se špatným vzdu-
chem, svírala mě úzkost, když otevřená klec se propadla vlhkou černotou 
a dusila se – tisíce a tisíce jsou odsouzeny k práci v ustavičném nebezpečí 
podzemního ohně a plynových výbuchů! Sotva jsem se octla zas na povrchu, 
vrhla jsem se muži kolem krku, jako bych já sama byla ušla smrti.“

4) Tento ilustračně – reportážní 
snímek, pořízený odborným učite-
lem Jaroslavem Bláhou, jedinečným 
způsobem vystihuje prostředí v okolí 
dolu Michal, které spisovatelka in-
spirativně využila v jedné z kapitol 
románu…„civěla okénkem na kaluž 
po níž plovaly řadou martinské husy, 
pod haldou, jež se táhla k budově z 
červených cihel, k Michalu. Kaluž 
byla jako inkoust, visel nad ní zrov-
na černý mrak…Halda, teď opuště-
ná od „haldiorů“ rozprostírala se 
do obrovské pustoty, jíž se říkalo 
náměstí. Za Ančinými zády tu trčel 
kostel, holejší než šachetní kance-
láře a před ním světla na Michalu 
rozstřikovaly bílé jiskry do mrazu…“
Jaroslav Bláha tento svůj snímek glosoval slovy: „Poněvadž uhlí z dovezených kolib bývalo v krátké době pře-
bráno, a než motorová lokomotiva přijela na haldu s novým nákladem, trvalo hezkou chvilku. Tu si „uhlobaroni“ 
krátili různými klepy nebo historkami, ne vždy pro salon se hodícími. A poněvadž venku fouká ostrý vítr, že huba 
zamrzá, udělali si ohníček, kolem kterého se sesedli jako cikáni.“

3) Z literatury, která se zabývá 
okolnostmi vzniku románu Haldy, 
víme, že se spisovatelka nechala 
inspirovat vyprávěním a životními 
zkušenostmi místních michálkovic-
kých rodáků. K nejspolehlivějším 
vypravěčům patřil odborný učitel 
Jaroslav Bláha, kterého si mohou 
ještě dnes pamatovat někteří mi-
chálkovičtí občané, neboť v letech 
1940 – 1943 působil jako ředit 
školy /Hauptschule/ na Sládečko-
vě ulici. V době, kdy spisovatelka  
A. M. Tilschová opět bydlela  
v „zapomenutém“ domě na okraji 
pražského Smíchova v prostorném 
pokoji mezi obrazy dávného rodin-
ného přítele malíře Antonína Sla-
víčka – učitel Jaroslav Bláha v autentickém prostředí míst, kde spisovatelka nalezla nejeden motiv pro román, 
vytváří sérii fotografií, které pojímá jako ilustrace k románu. Uvedené snímky vznikly v roce 1928, krátce po prvním 
vydání románu. Na tomto snímku je jáma Michal /Petr Cingr/ z části dělnické kolonie v době, kdy spisovatelka 
sbírala faktografický materiál pro svůj román.

5) Kamenný odval – hlušina se na haldu v Michálkovicích dopravoval ve 
sklopných vozících /vůzcích/, kterým se říkalo koliby. Starší generace ha-
vířů je označovala jako „vůzek, co se převroči“. Malý vláček, který táhla 
benzinová lokomotiva od jámy Michal, měla obvykle pět vůzků – kolib, byl 
vždy netrpělivě vyhlížen „haldžory“, sběrači odpadového uhlí. Ve stejném 
významu se těmto sběračů na Karvinsku říkalo „opučoři“. Tento název byl 
odvozen od takzvané opuky, kamene, z něhož se malým kladívkem oddělo-
valo uhlí. Po příjezdu vláčku na haldu „haldžoři“ iniciativně pomáhali při 
vyklápění kolib, přitom se každý snažil uchvátit nejlepší a největší kousky 
uhlí, které zůstaly zapomenuty v hlušině. „Haldžoři“ patřili ve své době  
k typickým postavám ostravského folkloru. Na tomto téměř studijním sním-
ku Jaroslava Bláhy je zachycena skupina michálkovických sběračů odpado-
vého uhlí v jejich typickém pracovním oblečení s jednoduchou výbavou pro 
sběr uhlí – pytlovinovou loktuší.

S využitím dobových snímků odborného učitele Jaroslava Bláhy připravil Česlav Piętoň
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•  Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Sl. Ostra-
va, tel.: 731 414 439

•  MEGA AKCE NA ÚNOR!!!
  Objednejte se na masáž a plať-

te dle vašeho uvažení. V únoru 
tvoříte ceny Vy! 

  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon, Chittussiho 9, Slezská 
Ostrava, tel.: 603 909 748, 

 www.masazekopretina.cz
•  Nový kosmetický salon na 

Slezské! Zaváděcí ceny! Poli- 
klinika Modrý pavilon, 

  tel.: 604 166 425, 
 www.modraoaza.cz
•  Přijmeme kuchaře (-ku) i dů- 

chodce, možno na polovič-
ní úvazek na horskou chatu  
v Beskydech. Tel.: 604 976 726

Inzerce

Krátce
Koblovský ples se bude konat  
v sobotu 15. února od 19.00 hodin 
v tělocvičně mateřské školy na ulici 
Antošovická. Organizátoři (ve spo-
lupráci s místním hasičským sbo-
rem i členy Sokola) srdečně zvou 
ke vzájemnému setkání všechny, 
kdo se chtějí příjemně pobavit, pří-
padně zatančit. 
Vstupné 100,-Kč v předprodeji  
u M. Prokešové /tel.: 777 982 902/  
a na místě 130,- Kč u pořadatelů. 

Dimenze lásky v propojení 
hudby a slova. 
Zveme vás na netradiční spojení 
hudby a slova v prostředí Evange-
lického kostela v centru Ostravy, 
naproti Husova sadu. Dne 13. 2. 
2014, od 17. 00 hodin, v předvečer 
svátku sv. Valentýna, můžete prožít 
neopakovatelný zážitek v zamyš-
lení nad láskou, přinášející radost  
i bolest. Slovem vás bude provázet 
Miriam Prokešová, hudbou Jiří Ka-
meník. 
Vstupné dobrovolné. 

Móda jako umění aneb oživení 
české tvorby. Takový je název vý-
stavy, jejíž vernisáž se uskuteční ve 
Slezskoostravské galerii ve čtvrtek 
6. února v 18. 00 hodin. Výsta-
va nabídne průřez tvorbou módní 
návrhářky Mgr. Inéz Bohdanové 

Bortoliové. Vystaveny budou i fa-
shion-bloggerské fotografie, které 
vznikaly na nezvyklých místech. 
Fotilo se na střechách, mostech 
nebo vrakovištích. „Módu vnímám 
jako umění,“ říká autorka připravo-
vané výstavy.

  9 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  30. 6. - 4. 7.
 2.  7. 7. - 11. 7.
 3.  14. 7. - 18. 7.
 4.  21. 7. - 25. 7.
 5.  28. 7. - 1. 8.
 6.  4. 8. - 8. 8.
 7.  11. 8. - 15. 8.
 8.  18. 8. - 22. 8.
 9.  25. 8. - 29. 8.

  cena 2 900,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik, 
 vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi)

  nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení dne bude do 18 hodin 
 (rodiče si musí své dítě do 18 hodiny 
 vyzvednout)

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S VÝUKOU
JÍZDY NA KONISPOLEČENSKÝ PLES

městského obvodu Slezská Ostrava

Hosté večera:
Láďa Kerndl 
Duo VERONA 
Bohatý program i tombola. 
K poslechu hraje skupina Standa Banda.
Večerem provází moderátor Aleš Šklubal.

22. února 2014 od 19:00 hodin v Domě kultury města Ostravy

Předprodej vstupenek: 
Kulturní dům města Ostravy, Po - Pá  9 – 20; So - Ne 16 - 20 
Recepce ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, 
Po, St 8:00 – 17:00; Út, Čt 8:00 – 14:00 (přestávka denně 11:30-12:30) 

Cena vstupenky včetně večeře 350,- Kč. 

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
Smrk: 

špalky 30 cm 700,- Kč / 1prm/s
 štípaný 900,- Kč/ 1prm/s

Buk: 
štípaný 35 cm 1200,- Kč/ 1prm/s

Prodej cca 8kg pytlíku třísek 
za 39,- Kč/ks

Ke každým 6 prm dřeva 
1ks pytlíku třísek zdarma

Tel.: 725 987 422

Vloupání do sklepa
Dne 11. prosince oznámil na tís-
ňovou linku městské policie muž 
z Muglinova, že v domě, ve kte-
rém bydlí, se někdo cizí vloupal 
do sklepa. Když strážníci přijeli  
k domu, oznamovatel se s nimi 
spojil a informoval je, že pode-
zřelý ze sklepa utekl. Udal stráž-
níkům popis podezřelého i směr 
útěku. Strážníci provedli kontrolu 
okolí a muže, který odpovídal po-
pisu, záhy objevili. Muž /44 let/ 
měl na zádech batoh, ze kterého 
vyčuhovalo páčidlo. V domě, kam 
se vloupal, bylo vypáčené okno  
u jednoho ze sklepních boxů. Za-
držený muž se přiznal, že okno 
vypáčil on. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu ho strážníci 
předali přivolaným policistům.

Při vloupání do auta jej  
přistihli strážníci
Dne 26. prosince si strážníci 
městské policie při noční směně 
v Muglinově všimli podezřelého 
muže, který se pohyboval kolem 
zaparkovaných vozidel. Jedno  
z aut mělo rozbité sklo v zadních 
dveřích a otvor byl provizorně 
zalepen igelitem a lepicí páskou. 
Muž k vozidlu přistoupil, igelit 
strhl, dveře si otevřel a do vozidla 

nastoupil. Chvíli se zdržel uvnitř,  
a když vystupoval, držel v ruce 
navigaci a peněženku. S lupem ale 
neodešel, právě v té chvíli jej za-
drželi strážníci. Muže /29 let/ pak 
předali přivolaným policistům.

Bez řidičského oprávnění 
řídila cizí skútr
Dne 28. prosince upoutala pozor-
nost strážníků ve Slezské Ostravě 
mladá žena, která na malém skútru 
vyjela na hlavní silnici z ulice, do 
níž je zakázán vjezd. Po zastavení 
řidičky se strážníci nestačili divit. 
Zjistili, že 26letá žena nevlastní 
a nikdy ani nevlastnila řidičské 
oprávnění a ke skútru neměla žád-
né doklady. Na skútru byly vylo-
mené všechny zámky a spínací 
skříňka byla nahrazena otočným 
spínačem. Registrační značka byla 
podomácku vyrobená z obyčejné-
ho kartonu. Žena tvrdila, že skútr 
patří příteli, který doma spí. Jeho 
jméno odmítla strážníkům sdělit. 
Ona si údajně skútr půjčila z váž-
ných rodinných důvodů bez jeho 
vědomí. O poškozených zámcích 
a spínací skříňce prý nic neví. Pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu strážníci mladou řidičku pře-
dali na místo přivolaným policis-
tům.

Městská policie Ostrava

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás jménem vedení městského obvodu pozvali na Společenský ples městského obvodu 
Slezská Ostrava, který se uskuteční 22. února od 19:00 hod. v prostorách Kulturního domu města Ostravy. Vstu-
penky je možné zakoupit na recepci úřadu, nám. J. Gagarina č. 4 a v Kulturním domě města Ostravy.

Pozvání na vernisáž


