
SLEZSKÁ OSTRAVA / Trojické 
údolí se během příštích měsí-
ců začne měnit na areál pro 
širokou veřejnost. 

Téměř čtvrt miliardy korun poskyt-
ne ministerstvo financí na obnovu 
Trojického údolí na základě studie, 
kterou pro ministerstvo zpracovalo 
vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava. Dnes je zhruba šedesáti-
hektarové území mezi haldou Ema 
a bývalou koksovnou Trojice neu-
držovanou částí města. 
„Podle naší studie by z Trojické-
ho údolí měl vzniknout prakticky 
jeden velký areál s chodníky pro 
pěší, cyklostezkami, bikeparkem, 
koňskými stezkami i sportovišti. 
Chceme obnovit tři rybníky, které 
budou využívány jak k rekreační-
mu rybolovu, tak k projížďce na 
lodičkách. Budeme hledat využi-
tí i pro protiletecký kryt v údolí,“ 
vypočítává vedoucí projektu slez-
skoostravský radní Ing. Miroslav 
Vrána změny, které tuto část Slez-
ské Ostravy čekají. Celý název stu-
die zní: Zapojení lokality Trojické 
údolí do rekreačního potencionálu 
města Ostravy. Areál budou moci 
využívat rodiny s dětmi, senioři, 
sportovci, nebo také rybáři neje-
nom z celé Ostravy. 
„Záměrem je, aby vzniklo velké 
rekreační území, které propojí spor-
tovně společenské aktivity na ose 
Zoo Ostrava, halda Ema, Trojické 
údolí, Slezskoostravský hrad, řeku 
Ostravici, Černou louku i Dolní ob-
last,“ doplňuje Vrána. Projekt počí-
tá například i s výstavbou vyhlídky 
na haldě, která sousedí se slavnou 
Emou. Na rozdíl od Emy totiž sou-
sední halda nehoří a lze na ni vy-
hlídku postavit.
Studie dále zahrnuje bikepark, na-
učné stezky z historie hornictví 
nebo a s ukázkami štol, které kdysi 
používali horníci. Údolím mají vést 
tři turistické okruhy nazvané Hor-
nický pravěk, Hornický středověk 
a Hornický novověk. Návštěvníci 
areálu mají být seznámeni i s tím, 

že ještě před pár desítkami let vedla 
nad údolím lanová dráha, která pře-
pravovala uhlí z šachet k dalšímu 
zpracování. Samozřejmostí je vy-
budování dvou velkých záchytných 
parkovišť pro budoucí návštěvníky.

Směny pozemků i sanace
Jeden z nejdůležitějších kroků, aby 
vůbec mohlo ke změnám dojít, byl 
podle Miroslava Vrány již učiněn. 
Meziresortní komise pro řešení re-
vitalizace Moravskoslezského kraje 
celý projekt na konci loňského roku 
jednomyslně schválila a vyčlenila 
na něj prostředky.
„Na studii jsme rok tvrdě pracova-
li a byli jsme napjatí, jak v Praze 
dopadneme. Je výborné, že se vše 
podařilo. Jde o jednu z mála studií, 
kterou příslušná komise schválila 
vlastně bez výhrad a jednomyslně,“ 
konstatuje Miroslav Vrána.
Nyní tedy mohou začít další kroky. 
K těm nejaktuálnějším patří směny 

pozemků. Obvod Slezská Ostrava 
nevlastní zdaleka celé území Tro-
jického údolí, je zde více soukro-
mých vlastníků, z největší části 
RPG RE Land, s.r.o. Část pozemků 
patří státu, na pozemcích kolem 
bývalé koksovny je kontaminova-
ná zemina. Tu odveze s. p. DIA-
MO. „Sanace území má jít až 14 
metrů do hloubky,“ uvádí Vrána. 
Pracovat se rovněž musí na reali-
zační projektové dokumentaci ce-
lého areálu.
„Budeme úzce spolupracovat s měs- 
tem. Věříme, že nám pomůže se 
směnami pozemků,“ říká slezsko-
ostravský radní. Vše již bylo v těch-
to dnech projednáno na městské ko-
misi životního prostředí. „Nyní se 
problematikou Trojického údolí za-
bývá městský odbor ekonomického 
rozvoje. Jeho vedoucí Ing. Václav 
Palička bude na věci pracovat,“ do-
plňuje starosta Slezské Ostravy Ing. 
Antonín Maštalíř.

Důležité bude rovněž vyřešit finan-
cování. Ministerstvo financí má hra-
dit 90 procent veškerých nákladů. 
„Zbytek, zhruba 25 miliónů korun, 
bude muset obvod investovat spo-
lečně s magistrátem,“ uvádí Vrána. 
Tyto prostředky se podle vedoucího 
projektu jistě najdou, a to hned z ně-
kolika důvodů. 
„Získaná dotace je jistě nezanedba-
telná a poměr financování mezi stá-
tem a městem je nesmírně výhodný 
pro město. Při studiu možného způ-
sobu využití Trojického údolí jsou 
brownfields často součástí života 
měst a obcí s využitím v oblasti kul-
tury, sportu, zábavy i rekreace. Do-
volím si říct, že jsem nenašel žádné 
jiné město v Evropě, které by mělo 
vzdušnou čarou necelý kilometr od 
svého centra, Masarykova náměstí, 
63 hektarů nevyužité půdy. Takže se 
to jen nabízí. Další důležitý aspekt 
je pohled na přírodní prostředí. Od-
straníme staré ekologické zátěže. 

A v neposlední řadě musíme vzít  
v úvahu ekonomický přínos. To 
znamená vznik nových pracovních 
příležitostí pro celou řadu našich 
občanů,“ argumentuje vedoucí pro-
jektu a radní Vrána.

Cíl: rok 2016
Pokud se všechny administrativní 
záležitosti podaří vyřešit, mohlo 
by se dle odhadu vedení městského 
obvodu začít v roce 2015 se staveb-
ními pracemi. To znamená kácení 
náletových dřevin, odvoz černých 
skládek i suti. Po terénních úpra-
vách mohou v údolí začít vznikat 
nové cesty, chodníky a vše ostatní. 
Ve studii jsou dvě parkoviště se 73 
parkovacími místy. První se nachází 
v lokalitě jezdeckého oddílu Muš-
ketýr a druhé pak za horním vrcho-
lem ulice Na Burni.
„Věříme, že se to povede. Slezská 
Ostrava, a vlastně celé město, prá-
vě takový areál potřebuje,“ míní 
Miroslav Vrána. Trojické údolí by 
tak mohlo být proměněno již v roce 
2016.

II. etapa rozvoje
Vedoucí projektu zdůrazňuje, že 
celá studie je pouze první etapou 
rozvoje Trojického údolí. Po sanaci 
celého území, vybudování chodníč-
ků, veřejného osvětlení, kanalizace 
a podobně může dojit k II. etapě 
rozvoje, která by měla spočívat pře-
devším ve vybudování infrastruktu-
ry občanské vybavenosti pro dané 
území. 
„Jedná se o zázemí pro různé spor-
tovní a společenské aktivity. To je 
vize do budoucnosti Trojického 
údolí. Mohlo by zde vzniknout nej-
větší sportovní společenské centrum 
v rámci Ostravy. Pro občany, kteří  
v uplynulých dnech bedlivě sledo-
vali ZOH v Soči, bych budoucí are-
ál a jeho možnosti využití přirovnal 
k areálu v Praze na Letné, ze které-
ho jsme sledovali komentáře ZOH. 
Myslím si, že krásné a užitečné věci 
si zaslouží i občané Ostravy,“ říká 
Miroslav Vrána. /red/
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Slezská Ostrava získá na obnovu území značné finanční prostředky

Trojické údolí čekají zásadní změny

TROJICKÉ ÚDOLÍ. Vedoucí projektu radní Ing. Miroslav Vrána: „Zde vznikne velký rekreační areál.“

SOUČASNOST. Trojické údolí, to jsou zatím pozůstatky koksovny, kusy suti, zákoutí na haldách a také černé skládky. FOTO/JAN KRÁL POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2



SLEZSKÁ OSTRAVA / Celkem 
2 350 psů evidoval k 1. lednu  
2014 městský obvod Slezská 
Ostrava.

V porovnání s loňským rokem při-
bylo ve Slezské Ostravě padesát 
psů. Pro majitele psů také přibyla 
nová povinnost. Pes musí být trvale 
označen čipem, případně dřívějším 
tetováním.
K 1. 1. 2014 bylo ve Slezské Ostra-
vě označeno elektronickým čipem 
992 psů, tetováním 105. Přitom ma-
jitelům psů, kteří zatím svá zvířata 
označit nenechali, hrozí pokuty. Po-
rušují totiž městskou vyhlášku, kte-
rá nařizuje trvalé označení psa od  
1. ledna letošního roku.
„V rámci úkonů, které strážníci 
vykonávají při řešení přestupků 
spáchaných v souvislosti s držením 
psů, jsou prováděny kontroly dodr-
žování povinnosti řádného označe-
ní psa čipem, případně zda je pes 
označen čitelným tetováním. Od 

počátku letošního roku dosud stráž-
níci v Ostravě řešili 17 případů, 
kdy majitel neměl svého psa řádně 
označeného,“ upozorňuje mluvčí 

ostravské městské policie Bc. Vla-
dimíra Zychová.
Majitelům neoznačených psů hrozí 
pokuta ve výší až 1 000 korun, ve 

správní řízení může dosáhnout až 
30 000 korun.
Strážníci podle Vladimíry Zychové 
kontrolují i další povinnosti v sou-
vislosti s chovem a držením psů. 
Ročně řeší v celé Ostravě tisícovky 
přestupků na úseku veřejného po-
řádku. „Mezi nejčastější přestupky 
patří znečišťování veřejného pro-
stranství psími exkrementy a nere-
spektování povinnosti vedení psa 
na vodítku,“ konstatuje Zychová. 
„Neuklizený exkrement může ma-
jitele pejska vyjít poměrně draho. 
Strážník má možnost na místě ulo-
žit pokutu do 1 000 Kč, ve správ-
ním řízení pak hrozí pokuta vyšší,  
a to až do 20 000 Kč. Za ignorování  
povinnosti vedení psa na vodítku 
hrozí ve správním řízení pokuta 
až 30 000 Kč. Pokuta vyměřená 
strážníkem na místě činí v nejvyšší 
sazbě taktéž 1 000 Kč. V letošním 
roce dosud strážníci zjistili v Ostra-
vě 356 těchto přestupků. Z toho 326  
v souvislosti s volným pohybem 

psů a 30 v souvislosti se znečiště-
ním veřejného prostranství psími 
exkrementy,“ vypočítává Vladimíra 
Zychová.

/red/ 
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Strážníci kontrolují dodržování povinností v souvislosti s chovem a držením psů 

Celkem 2 350 psů ve Slezské Ostravě

(Slezská) Ostrava - Evropské město sportu 2014

EVIDENCE. Strážníci kontrolují, zda jsou psi řádně označeni.  FOTO/MPO

Poplatek za psy ve 
Slezské Ostravě 
Místní poplatek ze psů se pro 
letošní rok ve Slezské Ostravě 
nemění. Poplatky je nutno až na 
jednu výjimku zaplatit do konce 
měsíce března. 
Roční sazba poplatku činí:
- za psa chovaného v rodinném 
domě Kč 120 (splatné do 31. 3. 
2014) 
- za psa chovaného v bytovém 
domě Kč 1 500 (možnost splatit 
ve 2 splátkách a to do 31. 3. a do 
30. 9. 2014) 
- za psa chovaného v bytovém 
domě – důchodce Kč 200 (splat-
né do 31. 3. 2014)

Město Ostrava se na konci loňského 
roku přihlásilo v rámci EU do sou-
těže o titul Evropské město sportu 
2014, který uděluje ACES Europe 
(Asociace evropských měst sportu 
při Evropské unii - přímá iniciativa 
Evropské komise), což mimo jiné 
zavazuje k podpoře sportu na vr-
cholové, amatérské a také rekreační 
úrovni. Zároveň umožňuje zviditel-
nění města v rámci Evropské unie.
V boji o tento titul bylo dne 27. 6. 
2013 úspěšné a během následující-
ho roku bude jistě důstojným evrop-
ským městem s vydatnou podporou 
sportovní činnosti.
Hlavními cíly projektu Ostrava 
– evropské město sportu 2014 je 
upevňování zdraví a kvality živo-
ta Ostravanů, aktivního zapoje-
ní obyvatel do projektu, výchova  
a vzdělávání směřující k aktivnímu  

životu, prožívání a seberealizace 
napříč věkovým a sociálním spek-
trem. 
Během celého roku 2014 bude 
probíhat realizace akcí a projektů 
podporujících získaný titul. Vedení 
města vypsalo 3 okruhy realiza-
ce podpory projektu: 1) sportov-
ní aktivity pro širokou veřejnost;  
2) sportovní turnaje a soutěž;  
3) doprovodné aktivity k projek-
tu. Přihlášky na realizaci projektů 
spojených s podporou titulu Ev-
ropského města sportu bylo možno 
podávat na MMO do 31. 7. 2013  
a v druhém kole do 31. 1. 2014. 
Organizace které tak učinily budou 
moci na základě úspěšného výběru 
komisí města uskutečnit své akce za 
finanční podpory města. Můžeme 
se tedy těšit na velkou spoustu ne-
jen čistě sportovních a vrcholových 

akcí na území města Ostravy. Na 
své si jistě přijde spousta obyvatel  
a projekt jistě vtáhne velké množ-
ství občanů do víru aktivního způ-
sobu života, tak potřebného pro 
zdravý rozvoj osobnosti.
Každá krásná a prospěšná věc potře-
buje samozřejmě finanční injekci. 
Ostrava je tedy připravena podpořit 
tento významný projekt ze svého 
rozpočtu částkou 10 mil. Kč pro 
rok 2013 a pro následující dokonce 
částkou o 5 mil. Kč vyšší. Počítá se 
také s podporou peněz vybíraných  
z výherních loterií. 
Otázkou zůstává, jak se k této inicia-
tivě připojí Slezskoostravská radni-
ce. Na území našeho obvodu je řada 
sportovních oddílů a zájmových 
sdružení v nichž je sportování jed-
nou z hlavních činností. Ne všichni, 
dosáhnou na dotaci v rámci projektu  

Ostrava – Evropské město sportu 
2014 a tak se budou muset spoleh-
nout na podporu vlastního obvodu. 
Celkem se letos přihlásilo o dotaci 
na našem obvodu 26 subjektů, které 
podaly celkem 33 žádosti. Radnice 
vyčlenila jako každoročně pro tyto 
účely 300 tis. Kč, což je s ohledem 
na celkový rozpočet obvodu a po-
čet jeho obyvatel spíše symbolická 
částka odpovídající dotaci v rámci 
větší vesnice. 
Doufám, že se ostatní zastupitelé  
a vedení radnice zamyslí a najdou 
v rozpočtu pro tyto účely částku 
důstojnou pro náš obvod a to nejen 
proto, že Ostrava je letos Evrop-
ským městem sportu, ale hlavně 
proto, že podpora zájmových sdru-
žení a podpora práce s dětmi a mlá-
deži se vždy vyplatí.

Ing. Jiří Sup, zastupitel za TOP 09

V oblasti dotování sportu ve Slez-
ské Ostravě je to zcela stejné jako 
se všemi našimi ostatními činnost-
mi týkajícími se správy městského 
obvodu. Jsme limitováni rozpoč-
tem, který není nijak vysoký.
Obvod si sportovců váží, stejně 
jako obětavé práce lidí věnujících 
se sportujícím dětem. Také velmi 
o sportující občany, zejména děti, 
stojí. 
Naše podpora sportu ve Slezské 
Ostravě nejsou jen dotace sportov-
ním oddílům a zájmovým sdruže-
ním. Snažíme se vytvářet pro naše 
občany podmínky pro rekreační 
sport, jsme přesvědčeni, že budo-
vání nových sportovišť, nových 
hřišť u našich základních škol, 
rekonstrukce školních tělocvičen 
i nové zahrady v mateřských ško-
lách jsou také správnou cestou, jak 
motivovat naše občany a děti ke 
zdravému pohybu.
Rovněž za investici do sportu,  
a tedy do pohybu, lze jistě označit 
také stavění dětských hřišť /v po-
slední době například u MŠ Chrus-
tova nebo na ulici Keltičkově, nyní 

vzniká hřiště v Muglinově/. Spor-
tovní aktivity dětí podporujeme  
i nemalými dotacemi dobrovol-
ným hasičům. Ti se o svoji mládež 
v obvodě starají vzorně. Podporu-
jeme i slezskoostravské kynology, 
kteří také mají svoji mládež. Letos  
v květnu připravuje ZKO Mugli-
nov již druhý ročník soutěže O po-
hár starosty Slezské Ostravy.
Z 26 subjektů, které si letos v ob-
vodě požádaly o dotaci v oblasti 
sportu, se ne všechny věnují práci  
s dětmi. Přitom naší prioritou je 
podpořit právě sportovní aktivi-
ty dětí a mládeže. Podporujeme 
rozličné sportovní aktivity škol, 
dotujeme je v případech různých 
významných utkání a soutěží. 
Dvakrát ročně pořádáme vzájem-
ná sportovní klání základních škol 
spravovaných obvodem nazvaná  
O putovní pohár starosty Slezské 
Ostravy. Tato soutěž se stala v ob-
vodě tradicí.
Každoročně na konci roku oceňu-
jeme úspěšné sportovce z našeho 
obvodu, a to jak ty nejmladší, tak 
i dospělé.

Běžně pomáháme řešit provozní 
havárie, které se sportovním od-
dílům dějí. Tak jsme například ne-
dávno řešili dodání nového bojleru 
pro fotbalisty v Kunčičkách. Pod-
porujeme i oddíl FC Heřmanice 
Slezská, který je momentálně po 
FC Baník Ostrava prakticky nej-
úspěšnějším ostravským fotbalo-
vým klubem. Nesmírně si ceníme 
dlouhodobé obětavé práce klubu  
s mládeží v juniorských fotbalo-
vých týmech.
Sportovci ze Slezské si mohou  
o podporu své činnosti rovněž po-
žádat i město Ostravu, což pravi-
delně činí. I tuto záležitost v naší 
dotační politice zohledňujeme.
Pokud pan zastupitel Ing. Jiří Sup 
zmiňuje patnáct miliónů korun, 
které letos investuje město Ostra-
va do podpory projektu Evropské 
město sportu 2014, pak je zapotře-
bí si uvědomit, že městský rozpočet 
činí zhruba 7,3 miliard korun. Pro 
srovnání, městský obvod Slezská 
Ostrava hospodaří ročně s částkou 
zhruba 220 milionů korun. A lido-
vě řečeno, rozpočet Slezské Ostra-

vy není nafukovací, byť bychom si 
to i jakkoli přáli.
Samozřejmě, pokud by byla Slez-
ská Ostrava samostatným městem, 
pak by se svými zhruba dvaceti ti-
síci obyvateli měla roční rozpočet 
okolo 650 milionů korun. S tako-
vým rozpočtem bychom si mohli 
budovat velká sportoviště, jakými 
jsou akvaparky, nebo také cyk-
lostezky, jejichž výstavba je nyní 
záležitostí města a nikoli obvodu 
Slezská Ostrava. 
Na závěr chceme informovat, že 
částka 300 tisíc korun, které obvod 
poskytl na podporu podaných pro-
jektů, ještě nemusí být definitivní.  
Po ukončení finanční uzávěrky 
roku 2013 budeme pravděpodob-
ně připraveni úspěšným žadatelům 
částku navýšit.
Plně souhlasíme s názorem pana 
zastupitele Ing. Jiřího Supa, že 
podpora zájmových sdružení  
a podpora práce s dětmi a mládeží 
se vždy vyplatí.

Vedení městského obvodu  

Slezská Ostrava

Reakce vedení městského obvodu Slezská Ostrava
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Z historie 
Trojického 
údolí
Oblast Trojického údolí pat-
ří z hlediska hornické historie  
a hornických tradic k nejstar-
ším a nejzajímavějším oblas-
tem bývalé hornické činnosti. 
Představuje jedinečnou speci-
fickou oblast, jejíž reliéf byl 
v rámci rozsáhlé hornické čin-
nosti postupně formován až do 
dnešní podoby. Svou podstatou 
se tudíž jedná o uměle vytvoře-
ný velmi pestrý terén s domi-
nantním výškopisným bodem 
Ostravy, a to vrcholem odvalu 
Ema. 
Další geologickou raritou je vý-
choz uhlonosných karbonských 
vrstev na povrch, což přímo sou-
visí s prvotním nálezem uhlí na 
Ostravsku a následným rozvo-
jem těžby uhlí. Trojické údolí, 
respektive údolí zvané Burňa, 
je vedle oblasti Landeku vý-
znamnou lokalitou výchozů uh-
lonosných karbonských vrstev. 
A právě zde bylo ve 2. polovině  
18. století zahájeno prvotní što-
lové dobývání uhlí. Je nutno si 
však uvědomit, že původní reliéf 
terénu byl zcela jiný, než dnes. 
Původní profil tvořilo zřejmě 
hluboké údolí Burňa, jejímž 
dnem protékal stejnojmenný 
potok. Stěny údolí tvořily srá-
zy (např. Adámkův sráz), které 
mohly připomínat landecký již-
ní svah s jeho výchozy karbon-
ských vrstev. 
Z uvedeného je zřejmé, že po 
oficiálním nálezu uhlí a ově-
ření jeho vysoké kvality, byla  
na konci 18. století zahájena  
a v průběhu 19. století pokra-
čovala poměrně rozsáhlá těžba 
uhlí. K dnešnímu dni v zájmo-
vé oblasti, tj. v oblasti dnešního 
Trojického údolí a pod odvaly 
Ema a Petr Bezruč, evidujeme 
44 starých důlních děl.

/ze studie o Trojickém údolí/



HEŘMANICE / Řekli si ano 
v heřmanickém kostele 26. 
února 1949, o pětašedesát 
let později ostavili v těchto 
dnech v Heřmanicích kamen-
nou svatbu. 
„Manželce jsem koupil květiny 
kaly, stejně jako tehdy,“ říká pěta-
osmdesátiletý JUDr. Václav Kný-
bel, jak kamennou svatbu spolu  
s o rok mladší manželkou Zdeňkou 
slavili. Oba se narodili v Heřmani-
cích, kde prožili celý život. Zdeňka 
Knýblová pracovala jako prodavač-
ka v obchodním domě Ostravica 
Textilia, Václav Knýbel byl tři de-
sítky let soudcem, do penze odchá-
zel jako místopředseda Krajského 
soudu v Ostravě.
„Seznámili jsme se tak, že jsem 
zpočátku kamarádil s manželčiným 
bratrem Oldřichem,“ vzpomíná 
na začátek vztahu Václav Knýbel.  

„S Oldřichem jsme chodili všichni 
tři společně do kina, ale pak už nám 
Oldřich začal nějak zavazet,“ směje 
se Zdeňka Knýblová.
Manželé mají dceru Ivu, syna Luď-
ka a čtyři vnoučata. První pravnou-
če se má narodit každým dnem.  
„Už se moc těším, mladým jsem 
za první pravnouče slíbil odmě-
nu,“ konstatuje spokojeně Václav  
Knýbel.
Oba manželé vzpomínají, jak dříve 
často chodívali na bály, na operu do 
ostravského divadla a také jezdívali 
na společné dovolené. S velkou ob-
libou pod stan.
 Na otázku, jaký recept mají na tak 
dlouholetý vztah, Zdeňka Knýblo-
vá odpovídá, že nikdo není svatý  
a že nějaká chyba se stane vždycky. 
„Zdenička je zlatý člověk,“ doplňu-
je svoji manželku Václav Knýbel.

/red/
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Rodáci z Heřmanic oslavili v měsíci únoru kamennou svatbu

Zdeňka a Václav Knýblovi. 65 let spolu

Rekonstrukcí prošly v uplynulých 
týdnech kanceláře ohlašovny a ma-
triky úřadu městského obvodu na 
slezskoostravské radnici.
„V kanceláři ohlašovny se zvětšil 
prostor pro občany, v kanceláři ma-
triky zmizela dřívější bariéra mezi 
občanem a úředníkem. Cílem bylo 
zútulnit prostor pro občany, kteří si 
k nám chodí vyřizovat své záleži-
tosti,“ uvádí referentka agendy ma-
triky Bc. Martina Božková. /red/

První letošní vítání nových občánků 
Slezské Ostravy se konalo v sobotu 
1. února v obřadní síni slezskoost-
ravské radnice.
Vítané děti se narodily v říjnu, lis-
topadu a na začátku prosince 2013. 
Během slavnostního obřadu děti 
přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová. Všem dětem i rodi-
čům popřála mnoho zdraví a štěstí 

do dalších let.
Vítání se zúčastnilo patnáct ze tři-
ceti pozvaných dětí. V jeden den se 
konaly hned dva slavnostní obřady. 
Rodiče dětí se zapsali do kroniky 
městského obvodu, s dětmi jim po 
dobu obřadu vypomáhaly i budoucí 
zdravotní sestry. Obřad zpestřily také 
písničky a básničky starších dětí.
Z radnice si rodiče nejmenších 

občánků Slezské Ostravy odnesli  
i drobné dárky. Mezi nimi i dětské 
příbory, bryndáčky, upomínkovou 
knížku nebo hračku vyrobenou  
v chráněných dílnách. Příští vítá-
ní občánků se ve Slezské Ostravě 
koná 31. května. Pozvány budou 
děti, které se narodily v prosin-
ci 2013 a v měsících lednu, únoru  
a březnu letošního roku. /jk/

Ještě v první polovině roku 2013 
se na ulici Na Šestém v Trojic-
kém údolí poblíž slezskoostravské 
radnice nacházely pozůstatky 82 
garážových staveb, které hyzdily 
jinak rezidenční část obvodu Slez-
ské Ostravy. V garážovém areálu,  
o který se majitelé garáží nestarali 
již několik let, se usídlilo několik 
bezdomovců, kteří nejenže v gará-
žích bydleli, ale také způsobovali 
problémy v celém okolí a ztrpčovali 
život místním obyvatelům. 
Proto se obvod Slezská Ostrava roz-
hodl pozemek ve svém vlastnictví 
prodat. K tomu došlo na přelomu 
let 2012 a 2013. Pozemek koupila 
společnost Rezidence Svatá troji-
ce, s.r.o., která se svým projektem 
uspěla ve dvou komisích, radě a ná-
sledně v zastupitelstvu. 
„Dnes je situace již zcela jiná. 
Společnost Rezidence Svatá troji-
ce, s.r.o. dostála svým závazkům  
a veškeré pozůstatky staveb, odpadů 
a nečistot odstranila v září loňského 
roku po získání všech potřebných 
povolení. Pozemek je již vyčištěn 
a nyní společnost připravuje další 

etapu, která zahrnuje získání sta-
vebního povolení pro stavbu 14 
řadových domů.,“ informuje Ing. 
Václav Plánka ze Společnosti Rezi-
dence Svatá trojice, s.r.o.
„Ceníme si rychlosti, s jakou byly 
pozůstatky garáží demolovány a jak 
ulice Na Šestém začíná dostávat no-
vou tvář. V obvodě je to již v pořadí 
druhá vlaštovka, kdy takto rychle 
mizí torza starých garáží. Obdob-
ně zmizely již rozpadlé garáže na 
Šenovské ulici,“ konstatuje mís-
tostarostka Slezské Ostravy MUDr. 
Hana Heráková.
Řadové domy moderního designu 
jsou navrženy s výrazným zastou-
pením prosklených ploch, a to ve 
dvou velikostních variantách. Ma-
teriálové ztvárnění zástavby pou-
žívá na fasádě téměř výhradně pří-
rodní materiály, kterými jsou dřevo, 
kámen, případně kov.
Aktuálně se projekt řadových 
domů nachází ve fázi před podáním 
územního řízení o umístění stavby. 
Předpokládaný termín výstavby 
řadových domů je stanoven na rok 
2014.  /red/

Téměř k nepoznání se změnily ně-
které rezidenční části dvou budov 
Domova Na Liščině v Ostravě – 
Hrušově, jednoho ze zařízení os-
travského Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením. 
Díky evropským dotacím se dočka-
lo dvanáct zdejších klientů nových 
nebo nově zrekonstruovaných po-
kojů, které jim nabízejí nejen více 

pohodlí a moderní vybavení, ale 
především více osobního soukro-
mí. Během loňska prošel změnami 
také areál zdejší zahrady, kde byl 
vybudován nový spojovací chodník 
a postaveno nové oplocení s kame-
rovým systémem. 
„Rekonstrukce pěti dvoulůžko-
vých pokojů a jedna nová garso-
niéra se samostatným pokojem  

a kuchyňskou linkou udělala oby-
vatelům Domova na Liščině po-
chopitelně velkou radost, neboť 
nové bydlení jim konečně může 
nabídnout pocit skutečného do-
mova, nikoliv pouhého ubytová-
ní,“ komentuje změny k lepšímu 
vedoucí Domova na Liščině, Mgr. 
Šárka Matyášková.

Mgr. Bohdana Rywiková 

Na slezskoostravskou radnici 
se obrátili občané s poděková-
ním úřednici městského obvodu 
Slezská Ostrava Ivetě Papíkové 
DiS. Úřednice, která pracuje 
jako kurátor pro mládež, našla 
v uplynulém měsíci na ulici do-
klady jisté ženy spolu s finanční-
mi částkami v eurech a českých 
korunách. Iveta Papíková nález 
neprodleně předala Policii Čes-
ké republiky ve Slezské Ostra-
vě. Policisté majitelku dokladů 
úspěšně našli. „Velmi nás těší, 
že máme na radnici tak vzorné 
a poctivé úředníky,“ ocenil Ivetu 
Papíkovou starosta obvodu Ing. 
Antonín Maštalíř.

/red/

Matrika  
a ohlašovna 
v novém

Vítání nových občánků Slezské Ostravy Čtrnáct nových domů  
vyroste na Slezské

Lepší bydlení za evropské peníze

Poděkování 
úřednici

MANŽELÉ KNÝBLOVI. V únoru 1949 a v únoru 2014. FOTO/ARCHIV, JAN KRÁL

VÍTÁNÍ. Noví občánci Slezské Ostravy na radnici.  FOTO/JAN KRÁL

POZŮSTATKY. Ukázka části pozemku 
Na Šestém před úpravami.

MATRIKA. Kanceláře úřadu prošly rekonstrukcí.  FOTO/JAN KRÁL

NOVÉ DOMY. Takto má vypadat nové bydlení Na Šestém.

VYČIŠTĚNO. Pozemek je připraven 
ke stavbě. FOTO/ARCHIV
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HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Křížem krážem s Bonifácem
celoroční blok pro děti; soutěže, 
kvízy, výtvarné dílny
Křížovku vylušti, tajenku napiš
Z pohádky do pohádky
březen │ během půjčování
Hlavolam ti hlavu nepoláme 
Kdo to byl? Kdo to ví, odpoví.
březen │ během půjčování
G na druhou
knihovnické setkávání
tentokrát s ONKO-AMAZONKY
středa 5. března │ 9.00 hodin
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
Hrnečku vař – obrázek pro radost
vystřihni, vymaluj
pondělí 31. března│ od 15.00 do 
16.30 
Květinové děti
výstava koláží
březen │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
tel.: 599 522 200, 602 191 200 
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
S batohem na zádech
malá výstavka knih a materiálů 
o cestování po České republice
březen | během půjčování
Ilustrátoři dětských knih
výstavka knih o ilustrátorech
březen | během půjčování
Malované čtení
test pro děti 
březen | během půjčování
Kvetoucí knihovna

výtvarná dílna – vytváříme květy
každý čtvrtek | od 13.00 do 15.00
Bloudění jarní knihovnou
turnaj napříč knihovnou
každé pondělí | od 13.00 do 15.00
kuncicky@kmo.cz
tel.: 599 522 216 
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Myška Hrabalka
výtvarná dílna pro děti s barevný-
mi papíry, s nůžkami a s lepidlem
úterý 18. 3. | během půjčování
Proč mluvíme česky?
humorný test pro děti
celý měsíc | během půjčování
Žížaly 
zábavné odpoledne se stolní hrou
každé úterý | během půjčování
hermanice@kmo.cz
tel. pouze v úterý 603 386 675 

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
3. - 7. 3. 2014
Čarodějnické dopoledne | beseda 
pro prvňáčky + testy z pohádek | 
skládání puzzle | pohádkový kviz | 
čtení sluší každému – první čtení 
Vítáme Vás v knihovně | pasová-
ní prvňáčků na čtenáře knihovny 
| předání pamětního listu | slav-
nostní předání prvního čtenářské-
ho průkazu | focení do fotogalerie 
prvňáčků | předání upomínkového 

dárečku | celý týden během půjčo-
vání 
VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
4. 3. 2013
Pasujeme prvňáčky | testy | po-
hádkový kviz | zápis do knihovny 
a slavnostní předání 1. čtenářského 
průkazu zdarma | pasovací listina 
HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
3. - 6. 3. 2014
Pasování prvňáčků | slavnostní 
pasování na Rytíře z Knížky šaš-
kem Bonifácem a motýlkem Fi-
alkou | testy čtenářské chytrosti | 
knižní tanečky | knihovnická opičí 
dráha 
Prvňáčkům, a nejen jim, čtou ča-
rodějnice, Tetka Abecedka, šašek 
Bonifác a motýlek Fialka.
Březen měsíc čtenářů
2014 – Hrabalovský rok  
v knihovnách!
Pravidelně každý rok oceňujeme 
své nejlepší čtenáře, hledáme -  
a také nacházíme „Čtenáře roku“. 
Naším cílem je posilovat společen-
ský význam a prestiž četby, ocenit 
ty, kteří služby KMO nejvíce vy-
užívají. Letos hledáme dvougene-
rační čtenářské rodiny, kde vedle 
počtu přečtených knih v roce 2013 
přihlédneme k účasti na aktivitách 
knihovny.
Den ostravských čtenářů 
27. 3. 2014
Šťastná hodinka
Amnestie upomínek
Dejme knihám šanci! Burza knih
Čtenářská rodina roku

Březen v knihovnách

Ve dnech 22. a 23. ledna se konal 
již 6. ročník soutěže v praktických 
dovednostech pro žáky základních 
škol ve spolupráci s odbornými uči-
lišti a středními školami. Pro vyso-
kou úroveň a oblíbenost této soutě-
že není jednoduché získat účast, ale 
mnohem těžší je zvítězit. Žákům ZŠ 
Pěší se to podařilo již po třetí! 
Ve velké konkurenci osmnácti šes-
tičlenných družstev z ostravských 
základních škol se mezi třemi nej-
úspěšnějšími umístilo družstvo 
9. třídy ve složení – Filip Kunz, 

Lukáš Novotný, Milan Rukauf, 
Patrik Chlopek, Michal Guldán  
a Sebastián Schmid. Žáci prokázali 
nejen manuální zručnost, ale hlav-
ně schopnost spolupráce a rozsáhlé 
praktické vědomosti. 
Dopoledne bylo zpestřeno bohatým 
doprovodným programem, který 
mohl žáky motivovat k výběru ně-
kterého učebního nebo studijního 
oboru. Vítěznému družstvu ZŠ Pěší 
blahopřejeme! 

Mgr. Hana Kuřilová,  

učitelka ZŠ Pěší 

Městský obvod Slezská Ostrava  
v rámci projektu „Provoz nízko-
prahového a poradenského centra 
v Ostravě-Kunčičkách“ (registrač-
ní číslo projektu CZ.1.04 / 3.2.00 / 
55.00004) nabízí občanům lokality 
Ostrava–Kunčičky prostřednictvím 
odborného sociálního poraden-
ství potřebnou pomoc a podporu při 
řešení nepříznivé životní situace.

S jakým problémem můžete přijít?
K hlavním okruhům naší poraden-
ské činnosti patří:
-  poradenství k uplatnění na trhu 

práce (sestavení životopisu, vyhle-
dávání vhodných pracovních nabí-
dek, asistence při oslovení zaměst-
navatele, profesní poradenství,  

poradenství v oblasti dalšího vzdě-
lávání, apod.)

-  dluhové poradenství (sestavení 
rodinných rozpočtů, komunika-
ce s exekutory a věřiteli, řešení 
nedoplatků dodavatelům energií, 
apod.)

- poradenství v oblasti bydlení 
-  poradenství v oblasti sociálního 

zabezpečení 
-  poradenství v oblasti vzdělávání  

a studia apod. 
V rámci naší poradny je Vám  
k dispozici kvalifikovaný právník, 
sociální pracovník a psycholog  
s dlouholetou praxí. Tito odborníci 
Vám mohou pomoci k vyřešení Va-
šich problémů či nepříznivé životní 
situace. 

Kde nás najdete?
Adresa: Nízkoprahové a poraden-
ské centrum, Holvekova 204/44, 
Ostrava-Kunčičky. 
Kdy můžete přijít?
Pro Vaši potřebu je sociální pracov-
ník přítomen bez objednání v násle-
dujících časech:
pondělí a středa
8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
pátek 8:00 - 12:00
Jiný termín lze v mimořádných pří-
padech sjednat na tel: 724 676 291 
či 596 233 103
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci  
Nízkoprahového a poradenského 
centra.

Ve středu 5. února se naše tělocvič-
na proměnila v malý pravěk. Díky 
interaktivní vzdělávací akci jmé-
nem „Exkurze do pravěku“ měly 
děti možnost vidět na vlastní oči 
model velkého mamuta, šavlozu-
bého tygra ve skoku, pravěkého 
člověka s kopím a lidské obydlí  
z mamutích klů. 
Přednášející lektorka uvedla děti 
do pravěké doby, seznámila je  
s postupným vývojem člověka, uká-
zala jim pravěké zbraně a vysvětlila 
jim obtíže tehdejšího života. Děti si 
mohly vyzkoušet drcení zrna mezi 
kameny nebo vytvořit botu ze zví-

řecí kožešiny. Pravěcí lidé se však 
také věnovali umění. Lektorka dě-
tem ukázala Věstonickou Venuši  
a kresby z francouzské jeskyně Las-
caux. 
Postupně se v tělocvičně vystří-
daly všechny děti základní školy  
i děti ze školičky. Přednáška to byla 
zajímavá a pro děti velmi poučná. 
Lektorka zapojila děti do svého vy-
právění a také jim sama odpověděla 
na všechny záludné otázky. Bylo to 
velmi příjemné dopoledne strávené 
v pravěku.

Bc. Petra Videnková,  

učitelka ZŠ Chrustova

Od roku 2009 se zhoršoval stav 
zhruba dvou tisíc thujových porostů 
a jehličnanů na ústředním hřbitově, 
jehož správu vykonává městský 
obvod Slezská Ostrava.  Porosty 
napadli škůdci. To způsobovalo 
prosychání a hnědnutí porostů. Na 
doporučení odborníků byl proveden 

v letech 2012 a 2013 opakovaný 
postřik, po němž se stav dřevin vý-
razně zlepšil. Na postřiky jsme ob-
drželi v uplynulých letech celkem 
195 tisíc korun z Fondu životního 
prostředí města Ostravy. 
Naši další žádost o poskytnutí pod-
pory ve výši 100 tisíc korun z Fondu 

životního prostředí města Ostravy 
komise životního prostředí dopo-
ručila i pro letošní rok. Tato částka 
odpovídá nákladům za provedení 
postřiků v roce 2014 a přispěje tak 
na záchranu porostů.

Ing. Jiří Šárek, předseda komise  

životního prostředí

ZŠ Pěší opět vítězná. 
Řemeslo má zlaté dno 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
OSTRAVA-KUNČIČKY

ZŠ Chrustova v pravěku

Thuje na ústředním hřbitově zachráněny

ÚSPĚCH. Žáci ZŠ Pěší uspěli v soutěži praktických dovedností. FOTO/ARCHIV

PRAVĚK. Šavlozubý tygr v prostorách ZŠ Chrustova. FOTO/ARCHIV



Cyklus komorních koncertů 2014, 
který se koná za podpory statutár-
ního města Ostravy, pokračuje kon-
certem 8. dubna 2014 v 19 hodin. 
V pořadu zahrají na housle Iva 
Kramperová – laureátka Mezi-
národní soutěže Beethovenův 
Hradec, na lesní roh Kateřina  

Javůrková, laureátka Mezinárodní 
interpretační soutěže Pražské Jaro 
2013 a na varhany Pavel Svoboda, 
laureát Mezinárodní interpretační 
soutěže Pražské jaro 2013.
V jejich podání uslyšíme např. sklad-
by Johanna Sebastiana Bacha, Carla 
Phillipa Emanuela Bacha, Leoše  

Janáčka či Emanuela Kauckého.
Vstupenky za 100,- Kč si můžete 
zakoupit od 25. března ve Slezsko-
ostravské galerii v přízemí slez-
skoostravské radnice. Případné do-
tazy vám zodpovíme a vstupenky 
zarezervujeme na tel. 599 410 081 
nebo 599 410 426. 

SLEZSKÁ OSTRAVA / Verni-
sáž výstavy nazvané Móda 
jako umění aneb oživení české 
tvorby se konala ve Slezsko-
ostravské galerii 6. února. 

Mgr. Inéz Bohdanová Bortoliová 
zde spolu s týmem fotografů blogu 
Móda jako umění.cz představuje 
svoji autorskou tvorbu. To znamená 
módní modely, ale také fotografie. 
„Něco takového jsme v galerii za-
tím neměli, výstava o módě je urči-
tě oživěním,“ říká o výstavě kurá-
torka galerie Mgr. Věra Vahalíková. 
Výstava potrvá do 16. března. Inéz 
Bohdanová Bortoliová odpověděla 
Slezskoostravským novinám na ně-
kolik otázek.
Výstavu jste nazvala Móda 
jako umění aneb oživení české 
tvorby. Ale je skutečně móda 
uměním?
Určitě ano. Vnímala jsem to tak od-
malička. Někdy jsem až překvapená 
z toho, že lidé přistupují k módě tak 
komerčně a nevnímají ji jako který-
koli jiný umělecký prostředek.

Přestavujete se jako fashion 
bloggerka. Nejsem si jistý, 
jestli si všichni umí představit, 
co tento pojem znamená…
Píšu svůj deník o módě na internetu. 
Kromě módního zpravodajství také 
články o historii módy, o různých 
stylech, událostech v oblasti módy  

a podobně. Stačí se podívat na 
www.modajakoumeni.cz.
Popíšete prosím, co vlastně  
v galerii vystavujete?
Jde jednak o modely značky Marti-
nez, jejíž jsem návrhářskou a spolu-
producentkou, jednak fashion blog-
gerské fotografie, které vznikaly na 

různých místech po dobu čtyř let.
Takže, zjednodušeně řečeno, 
Vaše modely a Vy v nich…
Ne tak docela, v jedné části výsta-
vy vystavuji své modely, v další 
části pak jako bloggerka prezentuji  
i další značky, které se prodávají na 
českém trhu.
Je to Vaše první taková výsta-
va?
Spolu s týmem fashion blogu dělá-
me spoustu obdobných akcí, včetně 
například dobových módních pře-
hlídek. Ale takovou výstavu jsme 
skutečně ještě nedělali. Oslovila 
jsem Slezskoostravskou galerii, 
jestli by neměla zájem rozšířit své 
portfolio i o oblast módy. Jsem moc 
vděčná, že to vyšlo.
Jak galerii hodnotíte?

Prostory jsou nádherné. Byla jsem 
překvapena, jak modely i fotografie 
v galerii vynikly. Jsem velmi nad-
šená. Ve výstavách budeme určitě 
pokračovat.
Během vernisáže jste se stala  
i jakousi průvodkyní návštěv-
níkům. Vykládala jste, že bě-
hem focení na Vás čekala růz-
ná překvapení…
Když jsem se fotila jako harmo-
nikářka, oblékla jsem se jako bez-
domovec. Šlo o ukázku volného, 
streetového stylu. O přestávce mezi 
focením ke mně přišel jeden pán,  
a když viděl, jak se zahřívám čajem 
u klobouku s penězi, chtěl mi také 
nějaké přidat. Těšilo mě, že jsme 
tak přesvědčiví. Jako bychom byli 
součástí ulice. A o to šlo.  /jk/
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Mladá návrhářka vystavuje své modely i fotografie z ulic

Móda jako umění. Ve Slezskoostravské galerii

Ples městského obvodu Slezská Ostra-
va se konal v sobotu 22. února v pro-
storách Domu kultury města Ostravy.
Ples úderem dvacáté hodiny zahájil 
starosta Ing. Antonín Maštalíř. Ten 
také během večera pozval na pódi-
um významného hosta plesu, dlou-
holetého hráče FC Baník Ostrava 
Martina Lukeše. „Pevně věřím, že 
se letos Baník v první lize udrží,“ 

povzbudil příznivce ostravského 
fotbalu někdejší kapitán baníkov-
ského týmu. 
Hosté plesu velmi ocenili vystou-
pení Ládi Kerndla, který je právem 
přezdíván českým Frankem Sina-
trou. Tančící téměř nechtěli pus-
tit zpěváka z pódia. Ples obohatili  
i další hudebníci jako skupina 
Standa banda, se kterou si přišel  

zazpívat i zpěvák Petr Němec, zná-
mý také díky někdejší spolupráci  
s Marií Rottrovou. K závěru večera 
rovněž vystoupilo Duo Verona.
Celým plesem, který trval až do 
ranních nedělních hodin, hosty pro-
vázel moderátor Aleš Šklubal. Sou-
částí plesu byla již tradičně bohatá 
tombola, spousta jídla, pití a dobré 
nálady. /red/

Ples Slezské Ostravy. Lukeš i český Sinatra

VERNISÁŽ. Inéz Bohdanová Bortoliová ve Slezskoostravské galerii. 

HOST. Starosta Ing. Antonín Maštalíř uvádí hlavního 
hosta plesu Martina Lukeše. 

PLNÝ PARKET. Zábava na plese v plném proudu.

MÓDA. Součástí vernisáže byla i módní přehlídka. FOTO/JAN KRÁL

MY WAY. Láďa Kerndl zazpíval i slavný Sinatrův hit.
FOTO/JAN KRÁL

Koncert laureátů ve slezskoostravské radnici 

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

NABÍDKA BŘEZEN 2014
 1. 3.  Maškarní bál pro veřejnost (15:00 – 17:00 hodin)
 5. 3.  Maškarní bál IV. – „Z pohádky do pohádky“
 7. 3.  Festival poezie Wolkrův Prostějov – okresní kolo
 8. 3.  Soutěž o mažoretkovou bambuli
 15. 3.  Velikonoční keramická dílna - modelování
 19. 3.  Babičko, dědečku – pojďme si hrát
 24. 3.  Soutěž v cizích jazycích – anglický jazyk - krajské kolo
 26. 3.  Cyklus dětských tiskových konferencí: „Divadlo čaruje“
 27. 3.  Fyzikální olympiáda – okresní kolo, kategorie E, F
 29. 3.  Turnaj ve stolním tenisu
Více na www.slezska.cz
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KUNČIČKY / Pořádání Ostrav-
ského poháru v agility i pře-
stavba objektu v Kunčičkách. 
To nyní zaměstnává členy 
SDO Brontosauři.

Samostatný dětský oddíl Bronto-
sauři sídlí ve slezskoostravských 
Kunčičkách již od roku 1997. Sou-
částí SDO je i Klub Pěstoun a jez-
decký oddíl. Nyní se v areálu SDO 
Brontosauři Střediska Dvoreček na 
Rajnochově ulici nedaleko řeky Os-
travice nachází čtrnáct koní a také 
několik psů. Někdejší budova stat-
ku prochází totální rekonstrukcí. 
Objekt, stejně jako celý areál, má  
v budoucnu sloužit osvětě pěstoun-
ství a řešení problémů dětí svěře-
ných do pěstounských rodin. 

Ostravský pohár
SDO Brontosauři rovněž pořádá  
v těchto měsících Ostravský po-
hár agility. Psi a jejich páni soutěží  

v nejrůznějších disciplínách na os-
travském Výstavišti Černá louka. 
„Seriál závodů v agility je v na-
šich aktivitách dlouholetou tradicí. 
Letos je pořádání těchto závodů  
i našim příspěvkem k akci Ostra-
va Evropské město sportu 2014,“ 
říká předseda SDO Brontosauři Jiří  
Kohout.
Se svými psy soutěží na výstavišti 
děti i dospělí. „První kolo poháru 
se konalo v únoru, druhé je na pro-
gramu o víkendu 29. a 30. března  
a závěrečné třetí 5. a 6. dubna,“ in-
formuje Kohout.
„Výstaviště Černá louka je pro ta-
kové závody ideální. Současným 
trendem je stěhovat za nepříznivého 
počasí soutěže právě do hal. Pořídi-
li jsme už i umělou trávu, na které 
v halách psi a jejich majitelé spor-
tují,“ popisuje detaily Jiří Kohout. 
„Soutěže považujeme za významný 
program osvěty chovu psů v měst-

ských zástavbách zaměřený na děti 
a mládež,“ říká Kohout o jedné  
z mnoha aktivit oddílu.

Středisko Dvoreček 
Jedním velkým staveništěm je nyní 
budova někdejšího statku v areálu 
Střediska Dvoreček. Mění se prak-
ticky vše kromě obvodových zdí. 
V budoucnu by v rekonstruované 
budově měl vzniknout byt na půl 
cesty pro děti z pěstounských ro-
din. Klub Pěstoun, který je součástí 
nového programu SDO Brontosau-
ři, má rovněž v rekonstruovaných 
prostorách najít zázemí pro potřeby 
pěstounských rodin a jim svěřených 
dětí z celého Ostravska. 
Hlavní budova v areálu je už nově 
zastřešena, z dřevěných trámů 
uvnitř vzniká nové podkroví. „Le-
tos nás ještě čeká mimo jiné výstav-
ba nové kanalizace, izolace základů 
budovy, kladení nových podlah i na-

hození vnitřních i vnějších omítek,“ 
vypočítává Kohout nutné změny  
v rozestavěném objektu. „Do konce 
roku chceme udělat všechny hrubé 
práce tak, abychom mohli v jarních 
měsících roku 2015 kolaudovat,“ 
přeje si.
Se čtrnácti koňmi, kteří jsou ve stře-
disku nyní ustájeny, se velcí i malí 
členové zdejšího jezdeckého od-
dílu chodí plavit k Ostravici. Toto 
spojení se využívá rovněž při po-
řádání příměstských letních táborů 
s koňmi už teď. Okolí řeky prošlo 
rekultivací, v místech, kde bývaly 
kalové jímky šachty, vznikají lou-
ky. S poblíž protékající řekou Os-

travicí tak vzniká zajímavý prostor 
pro vyjížďky na koních v samotném 
centru města Ostravy
Činnost SDO Brontosauři se může 
konat již 26 let díky neustálému 
shánění sponzorů, ale také dobro-
volníků, kteří v centru pracují bez 
nároku na odměnu. „Celá dlouhá 
cesta vývoje programů a aktivit 
SDO Brontosauři se opírá o nezišt-
nou pomoc a vůli sponzorů být ná-
pomocen dobré věci. Nedovedeme 
si představit, že naše nové progra-
my Klub Pěstoun a realizace Bytu 
na půl cesty by se obešly bez této 
přízně a podpory, za což všem dě-
kujeme,“ těší Jiřího Kohouta. /jk/

Středisko Dvoreček v Kunčičkách prochází zásadní rekonstrukcí

SDO Brontosauři: Ostravský pohár i čilý stavební ruch

VE STÁJI. Jiří Kohout, předseda SDO Brontosauři.  FOTO/JAN KRÁL

REKONSTRUKCE. Budova někdejšího statku.

AGILITY. Ostravský pohár soutěží se psy. 

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

Okrsek č. E 14
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu Slez-
ská Ostrava (místní část Heřmani-
ce) a část území městského obvodu 
Michálkovice.
Ulice:
Košická, Vrbická, Briketářská, Čs. 
armády, Ferdinandská, Kurnického, 
Na Svém, Radvanická, Rychvald-
ská, Slámova, U Kříže, Vojtěšská, 
Zvoníčkova. 
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen zástavbou rodin-
ných domů a nižších činžovních 
domů, nachází se zde prodejny po-
travin, základní škola, hřiště. Větši-
nu obyvatelstva zde tvoří sociálně 
slabší občané, což ve svém důsled-
ku vede k častějšímu narušování 
veřejného pořádku a občanského 
soužití. Zastávky MHD v okrsku 
bývají terčem vandalů a také spreje-
rů. Na hřišti a v jeho okolí se pohy-
bují podezřelé osoby a dochází zde  
k poškozování majetku. V souvis-
losti s provozem restauračních za-
řízení jsou časté výtržnosti, rušení 
nočního klidu. V okrsku jsou pro-
blémem četné černé skládky.  

Okrskář:
str. Světlana Kulpová

Okrsek č. E 23
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu 
Slezská Ostrava (místní část Kun-
čičky).
Ulice:
Bořivojova, Brusova, Dolejšího, 
Frýdecká, Holvekova, Lihovarská, 
Mezi Domky, Na Rampě, Nadač-
ní, Nástupní, Pstruží, Rajnochova, 
Říjnová, sad Maxima Gorkého, 
Stavovská, Střádalů, Škrobálkova, 
Šupkova, Třebízského, Vratimov-
ská a Výhradní.

Charakteristika okrsku:
Okrsek je ohraničen ulicemi Liho-
varskou, Vratimovskou, Škrobál-
kovou a řekou Ostravicí. Zástavba 
je tvořena rodinnými a činžovní-
mi domy. Nachází se zde základní  
a mateřská škola, pošta, Armáda spá-
sy, průmyslová zóna. V osadě Míru  
a okolí dochází k narušování veřej-
ného pořádku, občanského soužití  
a rušení nočního klidu. Na ul. Bořivo-
jově dochází k pohybu podezřelých 
osob a krádežím druhotných surovin. 
Na ul. Holvekově dochází k narušo-
vání veřejného pořádku osobami bez 
přístřeší. V okolí zastávek MHD do-
chází k vandalismu a sprejerství. 

Okrskář:
str. Libor Pochylý

Okrsek č. E 08
Rozloha okrsku:
Část území městského obvodu 
Slezská Ostrava (místní část Slez-
ská Ostrava).
Ulice:
Bohumínská, Čedičová, Česko-
bratrská, Dědičná, Dobrovolské-
ho, Ferdinanda Koláře, Františkov, 
Hýbnerova, Jeronýmova, Keltičko-
va, Kmetská, Kopeční, Michálko-
vická, Na Baranovci, Na Františ-
kově, Na Kamenci, náměstí Jurije 
Gagarina, Příbramská, Rundova, 
Sazečská, Seidlerovo nábřeží, Tě-
šínská, U Staré elektrárny, Vilová, 
Všehrdův sad, Zámostní.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je ohraničen ulicemi Dědič-
nou, Michálkovickou, Českobratr-
skou, Keltičkovou, Na Barananovci 
a řekou Ostravicí. Je tvořen z části 
zástavbou rodinných domů a zčás-
ti sídlištní panelovou zástavbou. 
Nachází se v něm Husův sbor, fot-
balový stadión BAZALY, slezsko-
ostravská radnice, úřad městského 
obvodu, pošta, základní škola, dvě 
mateřské školy, polyfunkční dům, 
autosalon a několik firem, prode-
jen a restaurací. K nejfrekventova-
nější problematice v okrsku patří 
opakované parkování vozidel na  
chodnících, trávě a v rozporu s do-
pravním značením. V lokalitě se 
sídlištní panelovou zástavbou do-

chází často k vloupání do vozidel, 
pod mostem ulice Českobratrské 
jsou řešeny problémy s osobami 
bez přístřeší.

Okrskář:
str. Antonín Steiner

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

Cílem SDO je sdružovat děti, mlá-
dež a dospělé za účelem ochrany 
přírody, chovu koní a jeho využití 
pro zdravý způsob života, a napl-
ňování různorodých zájmů členské 
základny. Vytvářet podmínky pro 
možnost účasti na tomto progra-
mu postiženým dětem, mládeži  

a dospělým a napomáhat tak k je-
jich zapojení do plnohodnotného 
života. Umožnit kvalifikovaný roz-
voj členské základny v oblasti eko-
logie, ochrany přírody, chovu koní, 
hipoterapie a dalších aktivit spo-
jených s rekreačními, ozdravnými  
a rehabilitačními pobyty v přírodě.

O SDO Brontosauři 



Pozoruhodný příběh třídílné pohlednice Ostravy
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2, 3, 4) Dobrodružná cesta k realizaci riskantního nápadu začala ve 
chvíli, kdy si všichni uvědomili, že je téměř nemožné získat povolení ke 
vstupu na věž Nové radnice, na jejímž ochozu se neustále pohybovaly 
hlídku Luftwaffe nebo Luftschutzu, které byly pověřeny protileteckou 
ostrahou města. Jejich úkolem bylo sledovat vzdušný prostor a upozor-
ňovat na blížící se letadla, nebo nepřátelské bombardovací svazy a po 
vyhodnocení případně vyhlásit vzdušný letecký poplach /Fliegeralarm/. 
Povolení ke vstupu na věž Nové radnice bylo po několika neúspěšných 
jednáních s byrokraty městského magistrátu nakonec legalizováno sa-
motným obrlandrátem Dr. Gustavem Jonackem, vrchním zemským ra-
dou, neomezeným civilním německým pánem širšího Ostravska, když mu 

V době 2. světové války, v období tzv. Protektorátu, vznikla zajímavá 
trojdílná pohlednice panoramatického pohledu na Ostravu. Dobrodruž-
né okolnosti jejího vzniku udělaly z této pohlednice v jistém ohledu le-
gendu, neboť po jejím násilném stažení z distribuční sítě se jejich počet 
dochoval ve velmi zredukovaném počtu. Pro historii Slezské Ostravy má 
dvojí význam – je místem, na kterém se zrodila myšlenka jejího vzniku, 
a nezanedbatelný je i její dobový topografický přínos, dokumentující 
zástavbu slezskoostravského obvodu v okolí dnešního náměstí Jurije 
Gagarina a lokality Zámostí, která se v této části obvodu do dnešních 
dnů nedochovala.

1) Historií vzniku 
této unikátní třídílné 
pohlednice, pořízené 
tajně v červnu roku 
1944 z věže Nové 
radnice, se zabýval 
Evžen Sontag, který 
ve svých vzpomín-
kách uvedl, že ná-
pad vyfotografovat 
Ostravu z nezvyklé-
ho pohledu se zrodil 
ve Slezské Ostravě,  
v domku, kde Sonta-
govi bydleli. /Uve-
dené místo se zatím 
nepodařilo spoleh-
livě identifikovat/. 
Památné schůzky 
se tehdy zúčastnili 
– přívozký fotograf  
a nakladatel pohled-
nic Jakub Janota, 
Franta Baran z Kun-

čiček, který byl předsedou předválečného Svazu Slezanů a novinář, otec 
autora vzpomínek, Evžen Sontag. Tato pohlednice „Mor. Ostrava, Nová 
radnice“ /Mähr. Ostrau- Neues Rathaus/ nakladatele H. Kořínka z Mor. 
Ostravy prošla poštou 24. 2. 1943. Prodávala se v ostravských trafikách 
krátce před popisovanou událostí a byla vydána ve velkém nákladu.

5) Ve druhé polovině roku 1945 
nechal fotograf a nakladatel Ja-
kub Janota zhotovit svým dlouho-
letým spolupracovníkem, malířem  
M. Buškem rozměrný akvarel, dle 
kterého pak byla vydána nová, 
malovaná trojdílná pohlednice. 
Toto poválečné zobrazení Ostravy 
bylo sice pořízeno dle původních 
fotografií z roku 1944, pozorný 
akvalerista M. Bušek však na ob-
raze zaznamenal některé stavební 
změny, ke kterým došlo od doby 
pořízení prvních snímků. Staveb-
ní změny jsou patrné zvláště na 
rohu dnešních ulic Českobratrské  
a Dr. Šmerala, a také na ulici Ma-
tiční, na kterých v tomto meziob-
dobí byly postaveny nové domy. 
Tuto historicky cennou trojdílnou 
pohlednici v originále provedenou 
obtížnou technikou akvarelu vyda-
lo Umělecké nakladatelství Jakub 
Janota Ostrava – Přívoz, Dykova 1, 
pod názvem: Panorama města Mor. 
Ostravy r. 1944. Okružní pohled  
z Nové radnice – Dle malovaného 
originálu za světové války před ná-
lety. Originální akvarelová předlo-
ha, podle níž byla zhotovena výše 
uvedená trojdílná pohlednice, byla 
ve své době tak úspěšná, že malíř 
M. Bušek musel pro zájemce nama-
lovat i několik dalších replik. Jsou 
známy Buškovy akvarely Panora-
matu Mor. Ostravy ve zmenšených 
provedeních, ale také ve verzích 
rozměrnějších. V soukromé sbírce 
sběratele pohlednic ve Slezské Os-
travě se dnes nachází originální 
verze Panoramatu Mor. Ostravy, 
signovaná M. Buškem, která má 
úctyhodné rozměry 148 krát 42 cm. 
Od originálu, který byl použitý jako 
předloha pro vydání pohlednice, se 
liší tím, že osobní auto, které se na-
chází v pravém dolním rohu, je zde 
nahrazeno autem nákladním. Kromě 
barevné verze trojdílné pohlednice 
bylo možno v distribuční sítí trafik a 
knihkupců zakoupit i levnější prove-
dení, které bylo jednobarevné. 
Význam trojdílné pohlednice 
„Okružní pohled na Velkou Ostra-
vu a okolí z Nové radnice“ je ne-
sporný. Kromě toho, že je cenným 
dokumentem zaznamenávajícím 
stavební dispozici Slezské Ostravy v 
okolí náměstí J. Gagarina a Zámos-
tí v polovině 20. století – okolnos-
ti jejího vzniku pohlednici dávají  
i fascinující autentičnost. Domní-
vám se, že právem patří do katego-
rie pohlednic, které se staly symbo-
lem doby, ve které vznikly. 

S využitím textového materiálu Evžena 

Sontaga, vlastních poznámek a fotografií 

připravil Česlav Piętoň

drobný a obrýlený pan Jakub Janota navrhl, že mu zhotoví „gratis“ re-
presentační fotografii v životní velikosti v jeho oblíbené slavnostní uni-
formě příslušníka N.S.D.A.P. /vrchní zemský rada Dr. G. Jonack, naro-
zený v roce 1903 v Olomouci, byl 9. ledna 1947 odsouzen Mimořádným 
lidovým soudem v Ostravě na 12 let žaláře/. G. Jonack, který zpočátku 
o fotografování z věže Nové radnice nechtěl ani slyšet, předloženou na-
bídku přijal s podmínkou, že se smí udělat jen jeden snímek, na kterém 
nesmí být vidět Vítkovické železárny a doba pobytu na ochozu věže ne-
smí přesáhnout deset minut. V červnu roku 1944 se tak mohla uskutečnit 
plánovaná akce. Jakub Janota se svým fotoaparátem Leica tehdy udělal 

z ochozu věže několik záběrů, které ve svém přívozném ateliéru zkom-
pletoval do třídílné pohlednice, kterou pak vydal pod názvem: Okružní 
pohled na Velkou Ostravu a okolí z Nové radnice. /Uměl. ústav Jak. 
Janota M. Ostrava – Přívoz, Libušina 5/. Panoramatická pohlednice je 
složená ze tří částí a zahrnuje na sebe navazující snímky. Snímky mohly 
být využity v korespondenci i jednotlivě a každá část má svou vlastní tex-
tovou legendu. /1. Slezská Ostrava s okolím. 2. Mor. Ostrava, v pozadí 
Beskydy. Partie u nového kostela. 3. Mor. Ostrava, Vítkovice a část Mar. 
Hor. Partie u nového kostela/. Trojdílná pohlednice byla vydána a dis-
tribuována do ostravských trafik v září 1944. Byla vyrobena na levném 
válečném fotopapíru, nekvalitní byly i těžce získané chemikálie a vývoj-
ka, což se projevilo brzy po jejich vydání. Pohlednice počaly žloutnout 
a předčasně stárnout.
I když tato rozměrná pohlednice většinou nechybí ve větších sbírkách 
ostravských filokartistů, můžeme ji považovat ne-li za vzácnou, tedy ale-
spoň za pozoruhodnou. O nádech její kurióznosti se v tomto případě za-
sloužil sám oberlandrát G. Jonack. Pamětník Evžen Sontag vzpomíná: 
„…Když se mu dostala do rukou čerstvě vydaná pohlednice panoramatu 
Ostravy, popadl ho údajně „amok“. Nařídil okamžitě stáhnout pohled-
nice z prodeje. Mezitím si ji však někteří občané stačili zakoupit, takže 
se jich pár dochovalo. Tři kamarádi F. Baran, J. Janota a můj otec byli 
varováni přáteli a včas se ukryli. Oddechli si až v dubnu 1945, kdy do 
Ostravy přišli Rusové.“

2

1 3

4

5



Vážení rodiče, zápisy dětí na 
všech mateřských školách a je-
jich odloučených pracovištích pro 
školní rok 2014/2015, proběhnou 
ve dnech 24. a 25. 3. 2014 v době 
od 8:00 do 15:00 hodin.
Žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání se podávají 
vždy v příslušné mateřské škole. 
Dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, v platném znění, se předškol-
ní vzdělávání organizuje zpravidla 
pro děti ve věku od tří do šesti let, 
o přijetí dítěte rozhoduje ředitel ma-
teřské školy. K předškolnímu vzdě-
lávání se přednostně přijímají děti 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky.
Přehled mateřských škol zřízených 
statutárním městem Ostrava, měst-
ským obvodem Slezská Ostrava:
Mateřská škola Slezská Ostra-
va, Bohumínská 68, příspěvková  
organizace 
-  odloučené pracoviště Slívova 

11/631, Slezská Ostrava

-  odloučené pracoviště Nástupní 
19/146, Ostrava-Kunčičky

-  odloučené pracoviště Frýdecká 
426/28, Ostrava-Kunčice

www.msbohuminska.cz
Mateřská škola Slezská Ostra-
va, Komerční 22a, příspěvková 
organizace
-  odloučené pracoviště Keramická 

8/230, Ostrava-Muglinov
-  odloučené pracoviště Antošovic-

ká 107, Ostrava-Koblov
www.mskomercni.cz
Mateřská škola Ostrava-Slezská 
Ostrava, Jaklovecká 14/1201, 
příspěvková organizace
-  odloučené pracoviště Zámostní 

31/1126, Ostrava-Slezská Ostrava
www.msjaklovecka.cz
Mateřská škola Ostrava-Heř-
manice, Požární 8/61, příspěv-
ková organizace
-  odloučené pracoviště Chrustova 

11/1448, Ostrava-Slezská Ostra-
va

-  odloučené pracoviště Na Lišči-
ně12A/689, Ostrava-Hrušov

www.mspozarni.cz

Slezskoostravské noviny • březen 2014 • strana 8

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 17. března 2014

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc vyjma měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v březnu 2014. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773.
Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková, Ing. Petr Janíček, 
Mgr. Marcela Schullová, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: ŠMÍRA-PRINT, s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

www.slezska.cz

•  Pedikúra – manikúra Modrý 
pavilon. Chittusiho 9, Slezská 
Ostrava.

 tel.: 731 414 439
•   Masáže Kopretina – Modrý 

pavilon, Chittussiho 9, Slez-
ská Ostrava, nabízí různé dru-
hy masáží (relaxační, medové  
a další).

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

Inzerce PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

Smrk:  
špalky 30 cm 700,- Kč / 1prm/s 

štípaný 900,- Kč/ 1prm/s
Buk:  

štípaný 35 cm 1200,- Kč/ 1prm/s 
špalky 1100,- Kč/ 1prm/s

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

Ke každé objednávce  
1ks pytlíku třísek zdarma

Při objednávce nad  
5prm SLEVA 20,- Kč/1prm

Tel.: 725 987 422

Seniorka doma upadla, volá-
ní o pomoc slyšela sousedka
Dne 28. ledna byla hlídka měst-
ské policie vyslána k obytnému 
domu v Ostravě-Muglinově, kde 
se dle oznámení na tísňovou linku 
z jednoho z bytů ozývalo volání  
o pomoc. Ihned po příjezdu stráž-
níky kontaktovala oznamovatelka, 
která na ně již čekala u vchodu. 
Strážníkům řekla, že její 85letá 
sousedka leží na zemi za dveřmi 
svého bytu a volá o pomoc. Stráž-
níci se ihned odebrali k uvedené-
mu bytu a se ženou hovořili přes 
dveře. Ta jim potvrdila, že upad-
la a sama bez pomoci nedokáže 
vstát. Stěžovala si také na bolest  
v noze. Strážníci přivolali na po-
moc hasiče, kteří byt otevřeli. 
Ležící ženu pak zvedli ze země  
a uložili do postele. Přivolána byla 
rovněž sanitka, kterou byla žena 

posléze převezena do nemocnice 
k vyšetření. 
Strážníci zadrželi cyklistu 
jedoucího na kradeném kole
Dne 19. ledna zadržela hlídka 
městské policie cyklistu jedoucího 
večer v Ostravě-Kunčičkách na 
neosvětleném jízdním kole. Jeli-
kož členem hlídky byl místně pří-
slušný strážník-okrskář, kterému 
byla známa informace o krádeži 
jízdních kol z garáže nacházející 
se v jeho okrsku, byl mu znám  
i popis odcizených kol. Protože 
kolo zastaveného cyklisty udané-
mu popisu odpovídalo, přivolal si 
strážník poškozeného majitele na 
místo. Ten následně potvrdil, že 
se skutečně jedná o jeho odcizené 
jízdní kolo. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, které byla 
věc i s cyklistou (19 let) předána 
k šetření.

Městská policie Ostrava

Upozorňujeme občany, že během 
letošního roku dojde k opravě vo-
dovodu v Muglinově.
Předmětem stavby je umístění nové-
ho vodovodu v ulicích Křížkovské-
ho (od křižovatky s ulicí Vdovská 
po ulici Na Mundlochu), Dudova  
a Nad Ostravicí (od křižovatky s uli-
cí Křížkovského po ulici U Domo-
va). V úseku v ulici Křížkovského  
u řadových domů až po křižovatku  

s ulicí Bukovanského bude vodovod 
uložen bezvýkopovou technologií.
Po dobu opravy se ulice promění 
v malá staveniště, části ulic budou 
rozkopané. Po ukončení stavebních 
prací budou veškeré dotčené plo-
chy uvedeny do původního stavu 
v souladu s požadavkem majitele  
a správce. Vzhledem k nutnosti 
oprav vodovodu prosíme občany  
o shovívavost. /red/

Oprava vodovodu. 
Upozornění občanům

Do přistavených kontejnerů uklá-
dejte jen velkoobjemový odpad, ne-
přeplňujte je a neukládejte do nich 
nebezpečný odpad a elektroodpad, 
jež lze bezplatně uložit do někte-
rého z 13 sběrných dvorů OZO  

Ostrava s.r.o. Velkoobjemový nebo 
nebezpečný odpad z domácností lze 
ve sběrných dvorech odkládat ce-
loročně. Sběrné dvory neodebírají 
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 do-
mácností nejsou určeny pro podni-
katelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Objemný odpad z domácností Zápisy dětí do MŠ

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 7. 4. do 16. 4. 2014 

7. dubna
Slezská Ostrava Nová Osada u ul. Bernerovy

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 53
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová u domu č. 14
8. března u domu č. 16
Hradní křiž. s ul. Na Závadě

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

Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
Blatouchová naproti č. 272

16. dubna
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
Verdiho u domu č. 4
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Kunčice n. Ostravicí Ostravického křiž. s ul. Zdobnou
Slezská Ostrava Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

15. dubna
Kunčice n. Ostravicí Bednářská křiž. s ul. Sladovou

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Kunčičky Škrobálkova křiž. ul. Pstruží
Pstruží křiž. s ul. Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199
Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

14. dubna
Slezská Ostrava Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská (Kamenec) parkoviště za domem č.40-48
Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 57
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 49
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 60

10. dubna
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
Banášova křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova křiž. s ul. Marešovou
Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č. 50-52
Kubínova parkoviště mezi č. 58 a 56

9. dubna
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


