
Městský obvod Slezská Ostrava 
nechal opravit a vyčistit Památník 
1. československé tankové brigády 
v SSSR v blízkosti slezskoostravské 
radnice. Opravy se stihly udělat tak, 
aby vše bylo připraveno na důstojné 
oslavy výročí osvobození Ostravy.
Během měsíce dubna na opravách 
pracoval sochař Martin Kuchař 
s pomocníky. „Z památníku jsme 
odstranili nečistoty a usazeniny, 
rozebrali a vyměnili jsme prasklý 
schod, další místa jsme vyspáro-
vali, jiná vysypali pískem,“ říká  
o své práci Martin Kuchař. Odborně 

musely být také odstraněny graffiti, 
které někdo nastříkal na reliéfy pod 
tankem. Z boty jednoho z vojáků 
tak zmizely tři fialové pruhy, sym-
bolizující sportovní obuv. 
 „Okolí tanku jsme vyčistili horkou 
i studenou vodou pod tlakem, přímo 
u těla pomníku jsme zjistili nánosy 
nějaké disperze, jakoby se tam ně-
komu někdy vylil kýbl s lepidlem. 
Vše se muselo dát do pořádku,“ 
vypočítá další práce na památníku 
Kuchař.
Přímo se samotným tankem se ne-
dělalo nic. „Jde o kulturní památku,  

práce na tanku by musel dělat od-
borný restaurátor, který se zabý-
vá pro změnu kovem,“ vysvětluje 
Kuchař, který restauruje sochy  
a památníky často.
„Nedávno jsem například restau-
roval sochu nazvanou Řečtí andělé 
na Ústředním hřbitově ve Slezské  
Ostravě. Jde o největší sochu v Os-
travě udělanou z litého betonu,“ 
uvádí Kuchař. 
Kvůli špatným zkušenostem pracují 
muži na podobných zakázkách ra-
ději vždy nejméně ve dvou. „Loni 

jsem v Petřvaldu opravoval pomník 
obětem první světové války. Jen co 
jsem vylezl na lešení, už mi zmizel 
batoh. K práci používáme drahé 
věci, proto už raději býváme dva, 
abychom si je lépe ohlídali,“ popi-
suje své špatné zkušenosti sochař.
Autorem reliéfů pod tankem je 
český sochař Augustin Handzel 
/1886 – 1952/, jehož sochy jsou 
k vidění například také na budově 
někdejší Union banky v Moravské 
Ostravě.

/jk/

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Nový 
čistící vůz schopný vysbírat 
i ten nejjemnější prach bude 
uklízet Slezskou Ostravu. 

Z evropských dotací si jej pořídily 
Technické služby Slezská Ostrava 
a.s. Do provozu byl slavnostně uve-
den ve středu 17. dubna.
„Jsme velmi rádi, že takový vůz 
máme. Slezská Ostrava je nej-
větším obvodem ve městě, udr-
žujeme 90 kilometrů chodníků  
a 125 kilometrů cest,“ připomenul 
během slavnostního křtu vozu sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř. Čistící vůz dostal název  
Tajfun. Název vybraly děti ze zá-
kladní školy Škrobálkova v Kun-
čičkách. Jako poděkování za vy-
myšlený název pak škola dostala od 
Technických služeb sponzorský dar 
ve výši deseti tisíc korun. 
Vůz na francouzském podvozku 
Renault s britskou technologií sbírá 
i jemné částice prachu označované 
jako PM 10. „To už je na hranici 
sesbíratelnosti,“ uvedl ředitel Tech-
nických služeb Slezská Ostrava Ing. 
Pavel Kollár. Vůz stál zhruba čty-
ři a půl milionu korun. Devadesát 
procent této částky tvořila evrop-
ská dotace, deset procent doplatily 
Technické služby. „Ředitel Pavel 
Kollár je aktivní, velmi si ceníme, 
že se mu podařilo evropské peníze 

na takový projekt získat. Samotné 
Technické služby by si takto dra-
hý vůz nemohly dovolit zakoupit,“ 
konstatoval starosta Maštalíř.
Vůz projede čtyřikrát ročně celou 
Slezskou Ostravu a vysbírá tak 
přesně 16,9 tun jemného prachu. 
„Slezská Ostrava bude opět čistější, 
samozřejmě množství prachu sou-
visí i se zdravím občanů,“ připome-
nula místostarostka MUDr. Hana 
Heráková.
Ředitel Technických služeb Slezská 
Ostrava Pavel Kollár vysvětloval, 

že čistota cest a chodníků také závisí 
na jejich stavu. „Je to obdobné jako 
s vysavačem. Když je rovná podla-
ha, vysajete toho víc, než když jsou 
v ní nerovnosti,“ argumentoval.
„Stále hledáme rezervy v investič-
ním rozpočtu města a snažíme se 
tak vyhovět žádostem městských 
obvodů o finance na opravy míst-
ních komunikací a chodníků,“ řekl 
během křtu náměstek ostravského 
primátora a také předseda dozor-
čí rady Technických služeb Slez-
ská Ostrava a.s. Ing. Jiří Hrabina. 

„Letos jsme již takto pro městské 
obvody uvolnili desítky miliónů 
korun,“ dodal Hrabina.
Technické služby Slezská Ostra-
va už mají v užívání jeden po-
dobný vůz pojmenovaný Mýval. 
Ten v roce 2009 věnovala Slez-
ské Ostravě a obvodu Radvanice 
a Bartovice společnost Arcelor-
Mittal a.s.
Další dva obdobné vozy vlastní 
společnost Ostravské komunika-
ce a.s., které udržují komunikace 
patřící městu Ostravě. Celkem tak 
jsou v celém městě již čtyři takové-
to speciální čistící vozy.
Vůz Tajfun při práci už je v těchto 
dnech k vidění v ulicích Slezské Os-
travy. Zapojen bude také při velkém 
rajónovém čištění obvodu v měsíci 
květnu. Viz str. 3. 
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Čisticí vůz vysbírá ročně sedmnáct tun jemného prachu

Do ulic Slezské Ostravy vyjel Tajfun

TAJFUN. Starosta Ing. Antonín Maštalíř, místostarostka MUDr. Hana Heráková  
a náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina při křtu nového vozu. FOTO/JAN KRÁL

DAR. Poděkování ZŠ Škrobálkova 
za název vozu.

OPRAVA. Sochař Martin Kuchař pracuje na opravě památníku.

PAMÁTNÍK. Tři pruhy zmizely, schod byl vyměněn.  FOTO/JAN KRÁL

Spravovali a čistili slezskoostravský památník 

Vážení občané,
co nejsrdeč-
něji Vás zvu 
na již devátý 
ročník akce 
Den Slezské, 
která se koná 
v sobotu 24. 

května v prostorách Slezskost-
ravského hradu. Když jsme 
před devíti lety s organizová-
ním akce začínali, netušili jsme, 
do jakých rozměrů se rozroste  
a jaký si získá u občanů ohlas. Za 
tu dobu přišli oslavit Den Slez-
ské tisíce návštěvníků, kteří byli 
svědky především dobré zábavy. 
Představila se jim spousta zají-
mavých a známých umělců, stej-
ně tak ale byli svědky umění dětí 
ze škol Slezské Ostravy.
Doslova proslulou se stala kuli-
nářská soutěž v přípravě klasic-
kého slezského jídla bigos, která 
bude letos již osmým rokem nedíl-
nou součástí Dne Slezské. Podle  
expertů je bigos chystaný na  
Dni Slezské kuchařskými mistry 
i nadšenými amatéry každým 
rokem lepší a propracovaněj-
ší. Sám jsem velmi zvědavý, co 
všechno v této disciplíně přinese 
letošní rok.
Program na Slezskoostravském 
hradě začíná již úderem desáté 
hodiny, kdy budou k vidění před-
stavení nejmenších dětí z mateř-
ských a základních škol obvodu. 
Děti se mohou těšit na dětské-
ho animátora a kreslíře Adolfa 
Dudka nebo Michala Nesvad-
bu. Součástí oslav jsou i dětské 
atrakce nebo oblíbená soutěžní 
cesta s odměnou. Starší jistě 
ocení v odpoledních a večerních 
hodinách vystoupení známých 
interpretů, jakými jsou Vladi-
mír Hron, skupiny FiHa, Nebe, 
Legendy se vrací nebo Support 
Lesbiens. 
Vstup na Den Slezské je zdarma.
Vážení občané, přijďte.

Ing. Antonín Maštalíř,  

senátor a starosta 

Pozvání 
starosty

Podrobný program naleznete na straně 6.



MUGLINOV / Jubilanti ze Slez-
ské Ostravy, kteří v těchto týd-
nech oslavili 80. a 85. naroze-
niny, se sešli v muglinovském 
kulturně domě. Slavnost pro 
ně již tradičně připravil měst-
ský obvod Slezská Ostrava. 
Tři desítky jubilantů přivítaly ve 
čtvrtek 10. dubna místostarostka 
MUDr. Hana Heráková a zastupi-
telka Mgr. Ludmila Ohnheiserová. 
Své umění předvedly děti ze základ-
ní umělecké školy v Muglinově.
„Chci vám poděkovat, že jste celý 
život pracovali, budovali domo-
vy. I díky vám je Slezská Ostrava 
taková, jaká je,“ řekla v úvodním 
projevu Ludmila Ohnheiserová. 
Místostarostka Heráková všem po-
gratulovala a popřála oslavencům 
hodně zdraví. „Přijít mezi jubilanty 
je vždy milou povinností. Oslaven-
ci srší energií, je od nich milé, že 
naše pozvání vyslyší. Často se zde 
potkávají lidé, kteří se znají ještě od 
základní školy,“ uvedla místosta-
rostka.
Dárkem pro jubilanty byla závěsná 
keramika v podobě budovy slez-
skoostravské radnice. Tu s krátkým 
blahopřáním rozdávala jubilantům 
referentka matriky Bc. Martina 
Božková.
Své 85. narozeniny přišla oslavit do 
muglinovského kulturního domu  
i Miroslava Ožanová. Na slavnost ji 

doprovodil i její manžel František. 
„Je to tady moc fajn, líbilo se mi 
především vystoupení dětí,“ svěři-
la se jubilantka. Kromě narozenin 
již brzy Miroslava Ožanová spolu 
s manželem oslaví také 65. výročí 
svatby. Od roku 1956 do roku 2010 
bydleli manželé v Kunčicích, paní 
Ožanová pracovala jako účetní 
na Dole Zárubek. Nyní žijí v DPS 
Hladnovská a k jejich velkým zá-
libám patří fotbal, pozorně sledují 
zejména výkony Baníku. „Snad se 
v té lize udrží,“ doufali manželé, že 
první liga zůstane ve Slezské Ostra-
vě zachována i po této sezóně.

Slavnosti se zúčastnila také Ludmi-
la Musilová. Oslavila 80. narozeni-
ny. „Moc hezké to bylo, zvlášť děti 
byly šikovné. Těšila jsme se tady,  
a byť mi nebylo úplně dobře, chtěla 
jsem se setkání účastnit za každou 

cenu,“ řekla jubilantka, která bydlí 
nedaleko zoo. Na slavnost osla-
venkyni doprovodila dcera Kate-
řina Haladejová. „Vše je opravdu 
na úrovni. Jsem překvapena, kolik 
zde vidím lidí slavících 85 let a jak 

všichni vypadají dobře,“ ocenila 
průběh slavnosti i samotné oslaven-
ce Haladejová.
Setkání jubilantů připravuje pro občany 
městský obvod Slezská Ostrava dvakrát 
ročně, vždy na jaře a na podzim.     /jk/
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Občané Slezské Ostravy přišli oslavit 80. a 85. narozeniny

Tradiční setkání jubilantů v Muglinově

Diecézní charita ostravsko-opav-
ská úspěšně podporuje svými so-
ciálními službami již třetím rokem 
projekt „Provoz nízkoprahového 
a poradenského centra v Ostra-
vě-Kunčičkách“ (registrační číslo  
projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00004), 
který realizuje Městský Obvod 
Slezská Ostrava. 
Podpora širokou škálou aktivit je 
směřována do oblasti Ostrava-Kun-
čičky, kde se různé instituce in-
tenzivně snaží o proměnu lokality, 
která je dlouhodobě považována za 
sociálně vyloučenou.
V předcházejícím roce byly orga-
nizovány přednášky i individuální 
poradenství v oblasti profesní nebo 
finanční problematiky. S obyvateli, 
kteří měli zájem naučit se pracovat 
s počítačem nebo zlepšit své dosa-
vadní schopnosti počítač ovládat, 
byla vedena skupinová i individu-
ální práce. 
Výhodou služeb Diecézní charity je 
právě individuální přístup k uživa-
telům, který je zajišťován zkušený-
mi sociálními pracovníky a pracov-
níky v sociálních službách formou 
terénní práce. V případě zájmu pro-
bíhá s uživateli řešení jejich zaká-
zek v domácím prostředí. Důvodem 
je, že se cítí doma bezpečněji a je 
pro ně jednodušší mluvit většinou 
o citlivých záležitostech, kterými je 
pro ně např. dlouhodobá nezaměst-
nanost, z ní plynoucí finanční pro-
blémy nebo neovládání některých 

úkonů, které jsou pro výkon povo-
lání nezbytné.
Během roku 2013 využilo více než 
70 obyvatel lokality nabídku pora-
denství k pracovním otázkám, tý-
kající se nejen nezaměstnanosti, ale 
rovněž problémů se stávajícími za-
městnavateli. Finanční problémy se 
odhodlalo řešit zhruba 90 obyvatel 
a v práci s počítačem se zdokona-
lovalo na cca 60 osob. Skupinově 
byly zajišťovány kurzy šití nebo 
zdravotnické přednášky. Pracovní-
ci Diecézní charity se těší dobrému 
nastartování těchto aktivit, a proto 
již plánují svou další činnost na rok 
2014. 
Během ledna a února byli někteří 
obyvatelé motivovaní k účasti na 
burze práce, z níž si nakonec odnes-
li řadu významných podnětů a ze-
jména přehledy volných pracovních 
příležitostí, mohli se zúčastnit také 
besed k nabídkám práce na středis-
ku Diecézní charity. Během celého 
roku bude pokračovat spolupráce 
se zájemci o zlepšení jejich životní 
situace nejen přednáškami, ale rov-
něž konkrétní pomocí při sepisová-
ní životopisů, zvládání přijímacích 
pohovorů, nebo řešení jejich finanč-
ně svízelných situací.
Všechny uvedené činnosti může 
Diecézní charita realizovat až do 
června 2015 prostřednictvím dota-
cí z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Já, níže podepsaný Jaroslav Lešin-
ský, senior bydlící v Domově pro 
seniory Kamenec na Bohumínské 
ulici ve Slezské Ostravě, si do-
volím co nejsrdečněji poděkovat 
za Vámi projevené blahopřání 
k mému životnímu jubileu 90 let. 
Děkuji.
Jsem bývalý horník po praxi, důlní 
technik. Vím, jaké jsou povinnosti  

vedoucích pracovníků, a proto 
jsem poznal, že pan starosta Slez-
ské Ostravy Ing. Antonín Maštalíř 
je na správném místě.
Před dvěma lety jsem psal do míst-
ního zpravodaje, jak se obnovují 
chodníky, udržuje se v celém okolí 
pořádek a čistota chodníků a pod-
chodu. Také Ing. Juraj Chomič, 
MBA, ředitel DPS Kamenec, plní 

se svými podřízenými dané úkoly 
pro zvelebení celého objektu včet-
ně parku i na úkor svého volna  
a nešetří časem.
Vážený pane starosto Maštalíři, 
také Vám chci poděkovat za věcné 
dárky. S úctou k Vám a komisi pro 
občanské slavnosti.

Váš Jaroslav Lešinský

Postupnými kroky  
k podpoře uplatnitelnosti 
na trhu práce

Poděkování komisi pro občanské obřady a slavnosti

Dne 15. března členové Myslivec-
kého sdružení Ostrava-Heřmanice 
společně s mládeží ze Sboru dobro-
volných hasičů Ostrava-Heřmanice 
provedli úklid černých skládek ko-
lem Heřmanického rybníku. Byly 
naplněny dva kontejnery nejrůzněj-
šího odpadu.
I přes fakt, že tato lokalita je vyhlá-
šena ptačí oblastí, jsou zde nezod-
povědnými občany zakládány černé 
skládky. Jsme rádi, že městská poli-
cie začala na těchto místech umis-
ťovat fotopasti a věříme, že dojde  
k úbytku černých skládek.
Chtěli bychom poděkovat městské-
mu obvodu Slezská Ostrava za za-
jištění kontejnerů a jejich odvozu.

Jiří Lizák, předseda  

Mysliveckého sdružení Heřmanice

V městském obvodě Slezská Os-
trava byl v některých lokalitách 
odstraněn poškozený a nefunkční 
městský mobiliář, který byl za hra-
nicí své životnosti. 
Jednalo se převážně o sušáky na 
prádlo, klepáče na koberce a pří-
střešky kontejnerů na komunální 
odpad. 
Na vybraných místech, kde je ten-
to mobiliář stále využíván, byl  
v průběhu měsíce dubna znovu ob-
noven. 
Jedná se o lokality u bytových domů 
na ulicích Štěpaňákova, Plecha-
novova, Olbrachtova, Zapletalova  
a Sionkova.

Ing. David Bořuta,  

referent agendy životního prostředí

Úklid okolo Heřmanického rybníku

Výměna městského mobiliáře

BLAHOPŘÁNÍ. Miroslava Ožanová přišla oslavit 80. narozeniny. S RADNICÍ. Ludmila Musilová s dárkem.  FOTO/JAN KRÁL

ÚKLID. Dva kontejnery odpadu odvezli myslivci a mladí hasiči  
od Heřmanického rybníku. FOTO/ARCHIV

STARÝ A NOVÝ. Ve Slezské Ostravě se mění mobiliář. FOTO/DAVID BOŘUTA



SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ve Slez-
skoostravské galerii se koná 
originální výstava studentů 
architektury.

Dům hudby naproti Mostu Milo-
še Sýkory, nové centrum Slezské 
Ostravy v areálu bývalého Dolu 
Petr Bezruč s hudebním klubem 
i kavárnou, lázně v někdejší 
koksovně Trojice, zábavní park 
v bývalém Dole Zárubek, vědec-
ká knihovna ve Slezské Ostravě 
nebo rekonstrukce výrobní haly 
v Kunčičkách na multifunkční 
objekt.
Taková je také Slezská Ostrava bu-
doucnosti v představách studentů 
katedry architektury VŠB TU Os-
trava, Fakulty stavební. Univerzi-
ta vystavila ve Slezskoostravské 
galerii ty nejlepší bakalářské a di-
plomové studentské práce. 

Výstava dostala název Řemeslo+po-
ezie>architektura a byla slavnostně 
zahájena v pondělí 7. dubna.
„Práce studentů jsou pěkné, pro 
občany Slezské Ostravy navíc ve-
lice zajímavé. Studenti pracovali 
zejména v lokalitách, které máme 
sami v hledáčku a které by se měly 

změnit. Ať už jde o areál Dolu Petr 
Bezruč nebo Trojické údolí,“ řekla 
během slavnostního zahájení mís-
tostarostka MUDr. Hana Heráková. 
Slavnostního zahájení se zúčastnil 
také rektor VŠB TU Ostrava prof. 
Ing. Ivo Vondrák, CSc. „Spolu-
práce mezi univerzitou a Slezskou  

Ostravou je velmi dobrá. Pro 
všechny je takové řešení zajímavé. 
Vždycky říkám, že univerzita rovná 
se město a město rovná se univerzi-
ta,“ ocenil rektor Vondrák, že Slez-
ská Ostrava poskytla prostory ve 
své galerii studentským projektům.
Že zatím taková spolupráce není 
příliš častá, potvrdil vedoucí kated-
ry Ing. arch. Aleš Student. „Je to 
problém, bohužel. Z tohoto hlediska 
je výstava ve Slezské Ostravě mi-
mořádná. Rádi bychom se Slezskou 
Ostravou navázali ještě bližší kon-
takt. Práce našich studentů se často 
věnují právě severní části Ostravy, 
která je někdejší průmyslovou čin-
ností asi nejvíce zbídačená,“ uvedl 
Student.
Jak moc je možné přenést student-
ské návrhy do reality, není podle pe-
dagogů v tuto chvíli až tak důležité. 
„U studentských prací nejde ani tak 
o to, aby byly proveditelné, ale aby 
studenti našli genia loci místa, které 
řeší. Aby si k místu našli vztah a po-
kusili se ho zvelebit. To je mnohem 
cennější,“ uvedl architekt Student. 
Kurátorka výstavy Ing. arch. Klára 
Frolíková Palánová, Ph.D, na otáz-
ku, zda některé z návrhů nejsou 

možná až příliš odvážné, odpovědě-
la, že od studentů jejich pedagogo-
vé odvahu naopak očekávají. „Jsou 
mladí, mají sílu, nápady, nejsou 
zatížení praxí. Někdy je k odvaze 
povzbuzujeme, někdy nás o ní pře-
svědčí sami,“ uvedla architektka.
„Možná někoho návrhy studentů 
překvapí, možná se někomu ani ne-
budou líbit. Ale o tom to je. Mla-
dí vidí současnost jinak, cestují 
po světě. Jiný pohled, to je právě  
velký přínos této výstavy. Výborný 
je způsob provedení, naše galerie je 
pro podobné projekty jako dělaná,“ 
ocenila obsah výstavy místostarost-
ka Hana Heráková.
Druhá kurátorka výstavy Mg.A. 
Vendula Šafářová, Ph.D, uvedla, že 
spolu s kolegy a studenty z univer-
zity připravovali výstavbu zhruba 
tři týdny. „Když se ke kvalitnímu 
řemeslu přidá poezie, vznikne ar-
chitektura, která prosvětluje ducha 
a dává naději k lepšímu bytí a to 
je o co nám jde, inspirovat a léčit 
prostor,“ vysvětlila název výstavy 
Šafářová. Výstava Řemeslo+poe-
zie>architektura potrvá ve Slezsko-
ostravské galerii do 23. května. 
 /jk/
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Slezská Ostrava budoucnosti očima studentů architektury

Dne 12. a 13. dubna se konala v Heř-
manicích veřejná brigáda u hasičské 
zbrojnice. Především se opravovalo 
dřevěné dětské hřiště, které prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí. Do akce se 
zapojili hasiči, mladí hasiči s rodi-
či a také spoluobčané Heřmanic. 
Opravovalo se dřevěné hřiště, natí-
raly se překážky, lavičky i přilehlé 
budovy. Betonovali jsme sloupky 
pro budoucí oplocení celého hřiště. 
Toto hřiště se bude ve večerních ho-
dinách uzamykat, aby nedocházelo 
k poškozování vandaly. Jednáme 
také o možnosti zajištění kamero-

vým systémem, který by zajistil ne-
ustálý dohled nad hřištěm.
V neděli jsme s dětmi z hasičské-
ho kroužku uspořádali sběr staré-
ho papíru. Vydali jsme se ulicemi  
Heřmanic a ptali jsme se spoluob-
čanů, zda nemají nějaký starý papír 
nebo železo. Vše jsme v hasičské 
zbrojnici přetřídili a odvezli do 
sběrného dvora. Všem děkujeme 
za přispění. Výtěžek z akce bude 
přidán na opravu stroje pro mladé 
hasiče.

Bc. Silvie Šeděnková,  

SDH Ostrava-Heřmanice

Druhá dubnová sobota patřila pre-
miérové akci nového vedení TJ 
Kunčičky, které pro děti připravilo 
předvelikonoční výuku pletení tra-
diční pomlázky z proutí. Dvě desít-
ky dětí si pod dohledem instruktora 
Pavla Hrbáčka ve sportovním areálu 
tělovýchovné jednoty upletly svůj 
karabáč a ochutnaly velikonoční 
perníčky. Mohly si prohlédnout ha-
sičská auta, která ochotně přistavili 
hasiči ze SDH Kunčičky a pak si 
zahrály i se svými rodiči připrave-
né hry. Celá akce se velmi podařila 
a všichni zúčastnění byli nadšeni, 
že se areál opět začíná využívat. 
Nové vedení tělovýchovné jednoty 

v Kunčičkách se tak snaží plnit plá-
ny na obnovu a oživení sportovního 
areálu. 

Ing. Jiří Horák, předseda 

výkonného výboru TJ Kunčičky

Veřejná brigáda hasičů  
v Heřmanicích

Výuka pletení pomlázky 

ZAHÁJENÍ. Výstavu zahájili místostarostka MUDr. Hana Heráková a rektor 
VŠB TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. /druhý zprava/. FOTO/JAN KRÁL

VELIKONOCE. V Kunčičkách se učili 
plést pomlázky. FOTO/ARCHIV

HEŘMANICE. Dětské hřiště prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. FOTO/ARCHIV

DŮM HUDBY U SÝKOROVA MOSTU. Student Petr Doležal 
AREÁL DOLU PETR BEZRUČ. Student Josef Klega

KUNČIČKY, REKONSTRUKCE VÝROBNÍ 
HALY. Student Tomáš Lehnert

Vážení občané,
v měsíci květnu bude v sídlištích 
Muglinov, Kamenec a na ulicích 
kolem Modrého pavilonu ve Slez-
ské Ostravě probíhat rajónové čiš-
tění vozovek a parkovišť.
V souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích bude předmětná ob-
last označena týden před vlastním 
čištěním dopravní značkou B 29 
„zákaz stání“ s dodatkovou tabul-
kou, na které bude vyznačen den  
a hodina, od 600 do 1800 hod.
V tomto časovém rozmezí firma 
Technické služby, a.s. Slezská Os-
trava provede postupně vyčištění 
všech zpevněných ploch v před-
mětných oblastech.
Aby akce proběhla bez problémů, je 
nutno Vaší spolupráce. Z tohoto dů-
vodu Vás žádáme o respektování zá-
kazu stání v daném časovém období.
Vážení občané, v předmětném 
období přeparkujte svá vozidla 
na jiná místa - na parkoviště pod  
estakádou, na odstavné pruhy na 
ul. Hladnovské atd., pomůžete tak-
to ke zlepšení životního prostředí 
ve Vaší oblasti. 
Děkujeme za spolupráci

Odbor TSKZaH

OBLAST KAMENEC
12. 5. 2014 
- Parkoviště a příjezdové komuni-
kace u domů č. 1387/73, 1056/71, 
1139/67, 1486/5, 1360/1, 1361/2, 
1362/3, 1363/4
14. 5. 2014 
- Parkoviště a příjezdové komu-
nikace u domů č. 788/61, 789/63, 
1814/65,  446/59, 445/57, 444/55, 
443/53, 442/51, 441/49
16. 5. 2014 
- Parkoviště a příjezdové komu-
nikace u domů č. 448/60, 449/58, 
440/48, 439/46, 438/44, 437/42, 
436/40, 441/50

OBLAST MUGLINOV 
19. 5. 2014 
- ul. Vdovská (od ul. Okrajní po 
ul. Křižkovského)
 - parkoviště na ul. Vdovská  
u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 
679/24, 685/26
21. 5. 2014 
- ul. Vdovská (od ul. Křižkovské-
ho po ul. Na Druhém) 
- ul. Křižkovského (od ul. Vdov-
ská po ul.Švédská)
- parkoviště na ul. Vdovská  
u domů č. 696/36, 697/38, 692/34

23. 5. 2014 
- ul. Fojtská (celá) včetně parko-
viště
26. 5. 2014 
- ul. Švédská (od ul. Okrajní po  
ul. Křižkovského)
- parkoviště na ul. Švédská  
u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 
666/31, 636/7, 637/9, 638/11, 
668/33
- ul. Vedlejší
28. 5. 2014 
- ul. U Kapličky (celá)
- ul. Švédská (od ul. Křižkovského 
až dolů)
- parkoviště u domů č. 749/85, 
117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 
733/6, 732/4,  730/75, 728/73, 
729/2

OBLAST MODRÝ PAVILON
2. 6. 2014 
- ul. Olbrachtova (od ul. Michál-
kovická po ul. Mahenova)
- ul. Jaklovecká (od ul. Michálko-
vické po ul. Olbrachtova)
- ul. Chittussiho (od ul. Michálko-
vická po ul. Mahenova)
- ul. M. D. Rettigové (celá)
- ul. Nejedlého (celá)
- ul. Mahenova (celá)

Rajónové čištění ulic v obvodu Slezská Ostrava



SLEZSKÁ OSTRAVA/ „Hurá do 
přírody a na čerstvý vzduch.“ 
 Tak reagovaly děti ze základní 
školy Chrustova, které odjížděly 
na první dva březnové týdny do 
Beskyd na Ostravici do horského 
hotelu Liptov. Okolo padesáti dětí 
z prvního stupně dostalo možnost 
utéci ze znečištěného ostravského 
ovzduší do krásného prostředí bes-
kydských lesů.
Přípravu na tento ozdravný pobyt 
paní učitelky opravdu nepodceni-
ly a pro děti naplánovaly spoustu 
zajímavých výletů a sportovně-
kulturních aktivit. Celým pobytem 
provázela děti velká pohádková 
bojová hra plná nejrůznějších úko-
lů a nástrah, na jejímž konci na děti 

čekal poklad v podobě náramných 
dobrot. Součástí této hry byla vý-
roba pohádkové knihy, kterou děti 
musely ve skupinách samy napsat  
a ilustrovat. 
Dětem začínal každodenní program 
v hotelu, kde měli pravidelnou škol-
ní výuku. V podvečer hrály různé 
společenské hry, při odpočinku sle-
dovaly pohádky nebo nacvičovaly 
divadelní představení na závěrečný 
maškarní ples. Velmi zajímavá byla 
pro děti beseda s pracovníkem hor-
ské služby, který je poučil o chová-
ní v přírodě, o nebezpečích, která je 
v lese mohou potkat, a také jim od-
pověděl na všechny zvídavé otáz-
ky. Každé odpoledne vyrážely děti 
ven. Několikrát navštívily bazén  

v hotelu Sepetná a Odra, kde si uži-
ly tobogány a vířivky. V tělocvičně  
v hotelu Sepetná trénovaly vybí-
jenou a volejbal a vyzkoušely si 
tíhu bowlingových kouli při snaze 
trefit kuželky. V nedaleké jízdár-
ně čekal na děti Jurášek, Borůvka  
a Toník, nádherní koníci připraveni 
děti povozit a zprostředkovat jim 
krásný pohled z koňského hřbetu. 
Vycházka k vodnímu dílu Šance 
byla pro některé děti první příleži-
tostí vidět takové velké množství 
vody. 
Krásné prostředí, dobrá nálada, pří-
jemné počasí a spousta her bylo zá-
rukou vydařeného pobytu.

Petra Videnková,  

ZŠ Chrustova
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Žáci dýchali čerstvý vzduch v Beskydech

Dva týdny na Liptově

Žáci 9. třídy ZŠ se zúčastnili pre-
ventivního protidrogového projektu 
pořádaného Ostravskou univerzitou 
nazvaného Borci drogy neberou. 
Tým šesti žáků byl schopen prezen-
tovat své znalosti o drogách svým 
mladším spolužákům, vytvořit 
vlastní prezentaci, vlastní webové 
stránky, přečíst několik knih na toto 
téma, pojmout problematiku drog 
poutavou formou.
Družstvo ve složení Lukáš Novotný, 
Vanesa Mlynárová, Dominika Ka-
lusová a Tomáš Zeman se se svým 
projektem dostalo až do finále. Na 
univerzitní půdě, před porotou slo-
ženou z vysokoškolských pedagogů 
a vysokoškolských studentů, znovu 
předvedli týmovou práci a obrov-
skou schopnost kreativity. 
Akademická porota vyhodnotila  

družstvo ZŠ Pěší jako nejlepší z pěti 
ostravských škol. Za první místo 
dostal tým velký dort, drobné dá-
rečky a také možnost si projít budo-
vu Ostravské univerzity.

Mgr. Hana Stará, ZŠ Pěší

Žáci ZŠ Pěší se zúčastnili akce  
v rámci Dne Země v Komenského 
sadech, kde byla pro děti připravena 
tematicky zaměřená stanoviště. Ab-
solvováním celého okruhu získali 
žáci přehled o problémech životní-
ho prostředí formou enviromentál-
ních her, prohlídkou modelů Země 
a Měsíce nebo činností v tvůrčí 

výtvarné dílně. Na jednotlivých 
stanovištích získávaly děti razítka, 
která při odchodu mohly vyměnit 
za upomínkové předměty. Naši žáci 
se této akce zúčastňují každý rok. 
Letos jsme velmi ocenili, jak star-
ší žáci z 8. a 9. tříd pomáhali těm 
nejmenším. Procházeli společně 
stanoviště, pomáhali s úkoly a vů-
bec dělali svým malým spolužákům 
společnost. 

Mgr. Hana Kuřilová, ZŠ Pěší

Ze 4. na 5. dubna se na ZŠ 
Chrustova konala už pošesté Noc 
s Andersenem, akce zaměřená na 
podporu čtení. Mohly se jí zúčastnit 
děti od 1. až do 5. třídy. Letošním 
patronem Noci s Andersenem byl 
komisař Vrťapka, známý pes, kte-
rý s Čendou a kočičí novinářkou 
Hermínou naráží na různé zapeklité 
případy. Jako každý rok jsme hráli 
hry, soutěžili a hlavně četli. Každý 
si dokonce vyrobil vlastní pamětní 
medaili a dostali jsme diplom ko-
misaře Vrťapky pro správné čtenáře 
a detektivy. Spali jsme ve spacích 
pytlích ve svých třídách. Maminky 
nám napekly výborné buchty, ke 
kterým jsme dostali teplé kakao. 

Byla to super zábava, líbilo se nám 
všechno, nezměnily bychom nic. 
Účastnily jsme se již po páté a vždy 
jsme se dobře bavily.
Kateřina Holušová 4.A, Kateřina Frnková 

5.A, Valerie Štěpánová 5.A, ZŠ Chrustova 

Krajské kolo 48. ročníku festivalu 
„Ars Poetica - Puškinova památní-
ku“ v přednesu ruské prózy a poezie 
se konalo  4. dubna 2014 v bohu-
mínském kině K3. 
Festival, o kterém se říká, že je nejstar-
ší svého druhu v Evropě, má tři sou-
těžní kategorie - hudební projev, sólo-
vá recitace a ústní projev kolektivů.

Naši školu reprezentovali v kate-
gorii ústní projev kolektivů žáci  
9. ročníku - Dominik Boháč, Vero- 
nika Šeděnková, Dominika Pískov- 
ská, Nicole Holajnová, Kristýna 
Poradová, Barbora Anežková, Adéla  
Stará a Renáta Kaňová. Po strhujícím 
výkonu se umístili na vynikajícím  
1. místě. Svým výkonem tak vybo-

jovali postup do celostátního kola, 
které se uskuteční 6. června v Praze. 
Naši žáci tak zúročili  půlroční 
přípravu pod vedením učitele rus-
kého jazyka Mgr. Pavla Molnára 
a Mgr. Klaudie Eibenové. Všem 
jmenovaným patří uznání a podě-
kování za reprezentaci školy.

Vedení ZŠ Bohumínská

Dne 10. dubna byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky 2. ročníku li-
terární a výtvarné soutěže „Stáří 
očima ostravských dětí a mládeže 
2014“. Vyhlášení výsledků se kona-
lo pod názvem Setkání uměleckých 
nadějí v zasedací síni Nové radnice 
v Ostravě.
Soutěž organizoval debatní klub 
My 50+ pod vedením PhDr. Jiřího 
Hona s Knihovnou města Ostravy 
a Slezskoostravskou galerií. Zášti-
tu nad soutěží převzal náměstek pri-
mátora statutárního města Ostravy, 
Ing. Martin Štěpánek, Ph. D.
Soutěž byla rozdělena podle věku 
do tří kategorií. Žáci 1. stupně ZŠ 
Bohumínská se zapojili do výtvar-
né soutěže, žáci 2. stupně pak i do 
části literární. Porota jistě neměla 
jednoduchou práci, neboť soutěže 
se zúčastnilo více než 300 dětí ze 
13 základních škol Ostravy a okolí. 
Velmi nás těší, že mezi oceněnými 
dominovali právě žáci naší školy. 

V literární části odborná porota  
ocenila práce Viléma Štupalského 
/5.B/, Lucie Dangové, Emy Luká- 
čové /7.tř./, Michaely Blažkové, 
Zuzany Freitagové, Ondřeje Pyky  
/8.tř./, Anety Reitšmídové a Jany 
Kudzielkové / 9.tř./.
Mezi nadějné výtvarníky pak poro-
ta vybrala Michala Matečku /3.B/,  

Matěje Kristla /4.B/, Markétu Viden- 
kovou /4.A/, Alexandru Lakomou 
/6.A/, Denisu Balcárkovou /7.tř./  
a Michaelu Talašovou /8.tř./.
Všem zúčastněným gratulujeme  
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. 

Mgr. Radek Pollo, 

ředitel ZŠ Bohumínská

Ozdravný pobyt 50 dětí z MŠ 
Komerční, Keramické a Antošo- 
vické se uskutečnil v měsíci břez-
nu a dubnu 2014 areálu hote-
lu Adamantino u Luhačovické 
přehrady a v penziónu na Orlím  
vrchu na Rejvízu v Jeseníkách. 
Tento ozdravný pobyt dětí byl  
financován z účelové dotace statu-
tárního města Ostravy.
Pěkné jarní počasí umožňovalo po 
celou dobu různé aktivity a vycház-
ky do blízkého okolí a tím trávit co 
nejvíce času na čerstvém vzduchu.
Na každý den byl pro děti připra-
ven pestrý program, čekala na ně 
řada zábavných her a dětských 
dobrodružství, které se odvíjely od 
známých pohádek. Nechybělo ani 
večerní hledání spadlých hvězdiček 

s baterkami, výprava za pokladem 
skřítka Rákosníčka a Koblováčka  
a závěrečná karnevalová diskotéka. 
Při návštěvě lázeňského města 
Luhačovice se děti zúčastnily ex-
kurze do výrobny oplatků. Za zví-
řátky se vypravily do blízké ZOO 
Lešná. Pravidelně navštěvovaly ho-
telový bazén.
Druhá dětí skupina navštívila  
v okolí Rejvízu zlatorudné mlýny, 
Mechové jezírko, zříceninu hradu 
Kobrštejn a Lurdskou jeskyni.
Mezi dětmi vládla přátelská atmo-
sféra a pohoda. Domů si s sebou 
všichni odvezli nejen odměny z her 
a soutěží, ale také mnoho vzpomí-
nek a získaných zkušeností.

Kolektiv zaměstnanců  

MŠ Komerční a Koblov 

ZŠ Pěší nejlepší z pěti škol

Noc s Andersenem

ZŠ Bohumínská na festivalu Ars Poetica

Umělecké naděje ze ZŠ Bohumínská

Ozdravný pobyt dětí  
z MŠ Komerční a Koblov

NA VZDUCHU. Děti ze ZŠ Chrustova na vycházce k vodnímu dílu Šance. 
FOTO/ARCHIV

OZDRAVNÝ POBYT. Děti ze Slezské v Luhačovicích. FOTO/ARCHIV

UMĚLECKÉ NADĚJE. Žáci ZŠ Bohumínská na Nové radnici.  FOTO/ARCHIV

ČTENÍ. Na ZŠ Chrustova se konala 
Noc s Andrsenem. FOTO/ARCHIV

DEN ZĚME. Žáci ZŠ Pěší pamatují 
na životní prostředí. FOTO/ARCHIV

Den Země  
a ZŠ Pěší



Cyklus komorních koncertů 2014, 
který se koná za podpory statutár-
ního města Ostravy, pokračuje kon-
certem 6. května 2014 v 19 hodin. 
Smetanovo trio vystoupí bezpro-
středně po svém návratu z turné 
v Brazílii, kde odehraje poslední 
koncert 3. května v sále Leopoldo 
Migues v Rio de Janeiru. Brazil-
skému publiku přednese díla Bed-
řicha Smetany a Antonína Dvořá-
ka. Skladby českých autorů zvolilo 
Smetanovo trio záměrně s ohledem 
na výročí Roku české hudby a záro-
veň 80. jubilea vzniku souboru. 

Smetanovo trio založené v roce 
1934 legendárním českým klavíris-
tou Josefem Páleníčkem patří k nej-
prestižnějším českým souborům 
současnosti. V roce 1945 bylo Sme-
tanovo trio sloučeno s Českým tri-
em a dále vystupovali pod názvem 
České trio. Na české hudební scéně 
se Smetanovo trio krátce objevilo 
v roce 1967.
Jméno Smetanovo trio bylo zno-
vu obnoveno až v roce 2000, kdy 
takto pojmenoval violoncellista 
Jan Páleníček, syn původního za-
kladatele, nově sestavený soubor,  

ve kterém s ním vystupovali kla-
víristka Jitka Čechová a houslistka 
Hana Kotková.
Současní členové Jan Páleníček, 
Jitka Čechová a Jiří Vodička ve 
své interpretaci navazují na ideál, 
který vytvořili jeho předchůdci,  
a dokazují, že základním předpo-
kladem úspěchu každého kvalitní-
ho tria je dokonalá sólistická vyba-
venost hráčů.
Ve slezskoostravské radnici zahra-
jí skladby Bedřicha Smetany, An-
tonína Dvořáka a Romana Haase. 
Jan Páleníček hraje na unikátní 

violoncello, které v roce 1712 zho-
tovil italský mistr Alessandro Ga-
gliano, jehož učitelem byl Antonio 
Stradivari.

Vstupenky za 100,- Kč si můžete 
zakoupit ve Slezkoostravské gale-
rii v přízemí slezskoostravské rad-
nice v úterý až pátek od 10 do 17 
hodin (polední přestávka od 11,30 
do 12,30) a v sobotu a neděli od 10 
do 16 hodin. Případné dotazy vám 
zodpovíme a vstupenky zarezer-
vujeme na tel. 599 410 081 nebo 
599 410 426. 
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Zveme vás na koncert Smetanova tria

SK Mušketýr aneb podpora aktivit dětí 

KONCERT LAUREÁTŮ. Koncert se uskutečnil 8. dubna ve slezskoostravské radnici. Pavel Svoboda, Kateřina Javůrková  
a Iva Kramperová zahráli mistrovsky náročné skladby, patří jim za to dík.  FOTO/TOMÁŠ SLÁDEČEK

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

NABÍDKA KVĚTEN 2014
 3. 5. Mimořádné rošťárny – „Důl Paskov“
 7. 5.  „Tajemný svět barev“ – slavnostní vyhodnocení
 7. 5. – 7. 6. „Tajemný svět barev“ – výstava
 14. 5.  Umělecké přehlídky SVČ - Jak ten čas běží  

– akademie SVČ
 14. – 17. 5. Open roda – Batizádo dětí (páskování dětí)
 16. 5. Toulavé boty – výtvarné tvoření v přírodě
 21. 5.  „Pozóóóór, start!!! – Ostrava sportuje tradičně 

i netradičně“
 23. 5.  Cyklus dětských tiskových konferencí – 

„Muzikoterapie – co a jak“
 23. – 25. 5. Mimořádné rošťárny – „Léto je za dveřmi…“
 23. – 25. 5. Bambiriáda – Bělský Les
 23. – 25. 5. Elááá, hop! – „Kolem kolem Spálova“
 24. 5.  Den Slezské – Vystoupení Mažoretek Sedmikrásek  

a Capoiery
 30. 5. Den Dětí – „Z pohádky do pohádky“
 30. 5. Mimořádné rošťárny
 30. 5. Umělecké přehlídky SVČ - Veselé zpívání
 30. 5. – 1. 6.  Umělecké přehlídky SVČ – „Kajdeš Nanovo“  

– nesoutěžní  divadelní přehlídka 
Více na www.svcoo.cz

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV

Hlavolam ti hlavu nepoláme 
Staré pověsti české
květen │ během půjčování
Od pondělí do pátku
malujeme pohádku
namaluj pohádkovou bytost
akce se připojuje k Týdnu umě-
leckého vzdělávání a amatérské 
tvorby, http://amaterskatvorba.cz
od 19. do 23. května │ během 
půjčování
Den otevřených dveří
v knihovně Hladnovská 49
sobota 17. 5. │ od 8 do 12 
G na druhou
knihovnické setkávání
beseda s Libuší Salomonovičovou 
o Ostravě
středa 21. května │ od 9 
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti 
předškolního věku a jejich rodiče
Chtělo by to kolo, kolo šlapací
papírové čarování
pondělí 26. května │ od 15 do 
16.30
Hadi, štíři, netopýři
beseda s pracovníkem ZOO
středa 28. května │ od 9 
Hrabalovský rok v knihovnách
výstava - knihy a filmy
květen │ 

hladnovska@kmo.cz
tel.:  599 522 200,  

602 191 200 

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY

Co se děje v trávě?
jarní test pro dospělé
květen 2014 | během půjčování
Tajuplná exotika - test
test a výstavka pro děti 
květen 2014 | během půjčování
Umí prase ještě létat?
turnaj na motivy známé hry
každé pondělí | od 13 do 15
Vázičky pro matičky (a šroubky)
výtvarná dílna - vyrábíme vázičky
akce se připojuje k Týdnu umě-
leckého vzdělávání a amatérské 
tvorby, http://amaterskatvorba.cz 
každý čtvrtek | od 13 do 15

kuncicky@kmo.cz
tel.: 599 522 216 

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE

Veselé sluníčko
výtvarná dílna pro děti
úterý 20. května | během 
půjčování
Poznáš jarní květy?
vědomostní test pro děti 
celý měsíc | během půjčování 
Kočičí hrátky
vybarvujeme pohádky a plníme 
úkoly
celý měsíc | během půjčování
Odpoledne s dinosaury 
kvarteto a jiné hry pro děti
celý měsíc | během půjčování

603 386 675 

Květen v knihovnách

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

Slezskoostravská radnice

Úterý 6. května 2014 
v 19.00 hodin

KoncertSmetanova tria

Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a Akademii múzických 
umění v Praze u Saši Večtomova a Miloše Sádla. Setkání s Paulem 
Tortellierem, světoznámým francouzským violoncellistou, bylo 
vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Komorní hudbu 
studoval u svého otce Josefa Páleníčka a ve třídě Josefa Vlacha – 
primária legendárního Vlachova kvarteta. 

Účast na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla 
několikerá ocenění laureáta.

Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními 
orchestry: např. Symfonický orchestr FOK, SOČR, Janáčkova 
f ilharmonie Ostrava, Festivalový orchestr Lugano, Sukův 
komorní orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie 
Monte Carlo, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava 
Martinů – Zlín, Bamberští symfonici (SRN), Pražská komorní 
f ilharmonie, KwaZulu-Natal Philharmonic-Durban (JAR) a 
další.

Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové 
společnosti, rozhlas a televizi. S mimořádným úspěchem se 
setkaly především nahrávky sonát J. Brahmse, B. Martinů, 
S. Rachmaninova a nahrávky koncertů A. Dvořáka, P. I. 
Čajkovského a J. Haydna.

Působil řadu let pedagogicky na Pra žské konzer vatoři a 
Akademii múzických umění.

Jan Páleníček hraje na unikátní violoncello, které v roce 1712 
zhotovil italský mistr Alessandro Gagliano, jehož učitelem byl 
Antonio Stradivari.

Jak vyplnit volný čas dětí tak, aby je 
to bavilo a zároveň to mělo smysl do 
jejich dalšího života...? Otázka jed-
noduchá, odpověď složitá. Dospě-
lých, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas dětem v nějaké organizo-
vané činnosti, je čím dál tím méně. 
Zájem dětí o smysluplné využití 
volného času je možná také menší, 
ono je pohodlnější lítat po ulicích 
a koukat, kde co vyvést. Organizo-
vaná činnost většinou tak zábavná 
není, jsou vyžadovány práce, určitá 
míra discipliny, chuť přiložit ruku ke 
společnému dílu, dotáhnutí rozdě-
laného díla do konce. Pár takových 
správných návyků - v dospělosti je 
děti budou potřebovat jako sůl.
Dobrovolníci ve sportovních klu-
bech, vedoucí zájmových kroužků 
i vedoucí mládeže u sborů dobro-
volných hasičů vědí své. V poslední 
době narážejí na spoustu problémů 
– málo přihlášených dětí, málo fi-
nancí na provoz, chybějící vhodné 
prostory, málo rodičů ochotných se 
také zapojit spolu se svými dětmi, 
malá výdrž dětí pracovat dlouhodo-
bě, zatnout zuby a pokračovat, když 
se narazí na první překážky. Ona 
taková tématická jízda historickou 
tramvají nebo trolejbusem znamená 
pár hodin jízdy pro nadšené cestují-
cí, ale kdo zná pozadí, ví, že vozy se 
musí připravit, celá organizace de-
tailně promyslet vč. jízdního řádu, 
zajistit povolení k výjezdu, dostatek 
doprovodného personálu, prostě 
těch pár hodin provozu zabere ně-
kolik týdnů příprav, spoustu práce  
a dost peněz. Ti lidé to ale dělají 
sobě i dětem pro radost.
Kdo jen trochu zná oblast kolem 
ulice Na Najmanské, ví, že v ma-
lebném údolíčku za ústředním hřbi-
tovem, na ulici Vlčkova, sídlí Spor-
tovní klub Mušketýr. Vede ho paní 
Alice Hovjacká, dáma, která celým 
svým srdcem miluje děti a koně a 
která tomuto světu věnovala a vě-
nuje naprosto vše. Ano, jezdecký 
sport je na první pohled atraktivní – 

kdo by se nechtěl projet na koníkovi 
a z koňského hřbetu pozorovat svět. 
Duše koně je ladná, oko jiskřivé. Je 
to dlouholetý společník i kamarád 
člověka provázející ho po celá tisí-
ciletí. Sama paní Hovjacká se této 
činnosti věnuje hlavně proto, aby se 
mohla se svými zážitky s ostatními 
podělit, ne každý si může doma po-
řídit koně jako pejska, především 
dětem je dobré nabídnout co největ-
ší měrou různé formy poznání.
Jenže ouha, být koňákem – to není 
jen vyskočit do sedla, projet se a pak 
koně opustit. Kůň vyžaduje trvalou 
denní péči. 25 koní různých ple-
men, stáří, povah. Poklidit, nakrmit, 
napojit, nastrojit, vyjezdit, odstrojit, 
vysušit, vyhřebelcovat, nakrmit, 
napojit, poklidit... Dovolí-li počasí, 
jednou za týden jet s koňmi plavit 
je do řeky. Prostě práce na celý den.  
V SK Mušketýr se v této práci na-
štěstí našla spousta mladých lidiček, 
kteří zde tráví každou svou volnou 
chvíli, přes týden i o víkendu. Mno-
ho je dojíždějících i z jiných měst-
ských obvodů. Přes 40 aktivních 
členů se má pořád co ohánět. Tvrdá 
práce se často úročí na různých sou-
těžích. A není nic milejšího, jako 
nový přírůstek do stáda.
SK Mušketýr pořádá i letní pří-
městské tábory. Už 19 let. Děti 
mají organizovaný program: péči 
o koně střídá spousta her, večery  
s táborákem a opékáním buřtů, lze 
i přenocovat ve stanu. Kdo má zá-
jem, může zkusit i podojit kozy. 
Sušit seno, nebo nahrabovat trávu 
na krmení. Děti jsou na konci dne 
unavené, špinavé, voní po koních... 
Ale jsou neskonale šťastné. A to je 
penězi k nezaplacení.
Paní Hovjacká se s péčí řádného 
hospodáře snaží tento areál neustále 
zvelebovat a vymýšlet nové aktivity, 
které by zaujaly jak příznivce stálé, 
tak i nahodilé. Stojí to nemálo času, 
přemýšlení a práce, také peněz, pře-
svědčování, obíhání po úřadech. 
Nicméně úspěchy se dostavují.  

V minulosti s SK Mušketýr spolu-
pracovala skupina Voltiž Drago pro-
vozující voltižní sport (gymnastika 
a tanec na koni), kde bylo dosaženo 
celorepublikových úspěchů. I v ji- 
ných jezdeckých disciplínách se 
jezdci SK Mušketýr učastní mis-
trovských soutěží. Oddíl se aktivně 
věnuje jezdecké turistice i budování 
jezdeckých značených tras.
Podmínky pro přípravu sportovců 
jsou však nedostačující, chybí 
pozemky k dobudování areálu, 
přípravné kolbiště, pozemek pro 
krytou halu. Aby klub mohl pořádat 
závody, soustředění, tréninky.  
A doma se místní mohli představit 
ostravským divákům. Věřím, že se  
v připravovaném projektu revital-
izace Trojického udolí najde místo  
i pro tuto činnost. Vždyť budoucí areál 
by měl sloužit široké veřejnosti.
Paní Hovjacká se pokouší nalézt 
způsob, jak takový prostor doplnit. 
Jednou z možností je i odkoupení 
části volné plochy ve vlastnictví 
města Ostravy, která se stávajícím 
areálem sousedí. Nebo lze pozemek 
zajistit dlouhodobým pronájmem 
či vytvořením nějaké formy spolku 
třebas za spoluúčasti městského ob-
vodu Slezská Ostrava.
Jsem rád, že většina zastupitelů 
městského obvodu Slezská Ostrava 
pochopila význam podpory této 
formy volnočasových aktivit mladé 
generace a aktivně se snaží paní 
Hovjacké pomoci rozvíjet tento 
krásný sport. A že vedení radnice 
aktivně hledá způsob, jak vyřešit  
i problémy s chybějícími pozemky.
Mimochodem, nevíte, co s potom-
kem o těchto prázdninách? Nebo 
máte pocit, že tráví příliš mnoho 
času na ulici nebo neefektivní 
činností? Co takhle zkusit milou 
jarní procházku a projít se pod hal-
dou Ema po ulici Vlčkova? Uvidíte, 
posoudíte, třeba si to místo váš po-
tomek zamiluje.

Ing. Radan Seidler,  
rodič a zastupitel za TOP 09 



Statutární město Ostrava 

upozorňuje na splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v roce 2014

ZMĚNA!!!

Od letošního roku nebudou zasílány složenky k úhradě poplatku za 
komunální odpad. Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve 
pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami. Ukázalo 
se, že rozesílání poštovních poukázek je finančně náročné a neefektivní. 
V dnešní době je běžné, že lidé platí své platby bezhotovostně. Tento 
způsob je pohodlnější a levnější a stává se již standardem. Doporučujeme 
občanům využít možnost placení poplatku pomocí SIPO.

Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30. června 
2014.

Poplatek ve výši 498 Kč na osobu je možné uhradit hotově nebo platební 
kartou kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2014 v pokladně Magistrátu 
města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská 
Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 v pokladních hodinách:

pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod. 

úterý 8.00 – 15.30 hod.

čtvrtek  8.00 – 16.00 hod. 

pátek  8.00 – 11.00 hod.

Pokud s sebou vezmete doklad o zaplacení poplatku za předchozí období, 
na kterém je uveden váš variabilní symbol, urychlíte tak provedení platby. 
Doporučujeme navštívit pokladnu již nyní a vyhnout se tak nepříjemnému 
čekání.

Další způsoby úhrady poplatku na č. účtu 30015-1649297309/0800: 

-  bankovním převodem nebo složenkou typu A se správným variabilním 
symbolem 

-  prostřednictvím SIPO (poplatník nám musí sdělit spojovací číslo SIPA, 
pokud tak již neučinil v předcházejícím období, a to do 15. května)

Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském roce) 
nebo navedení poplatku do SIPO získáte na lince 844 12 13 14, případně 
mohou občané kontaktovat pracovnice oddělení daní a cen, nebo na 
adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby nám může občan 
sdělit svou e-mailovou adresu a na blížící se termín splatnosti bude 
upozorněn zasláním krátké zprávy. Poplatek je možné uhradit také 
formou splátek. 
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Městská policie pokračuje ve značení 
jízdních kol syntetickou DNA

Poplatek  
za komunální odpad

  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 KONI

Městská policie Ostrava nabízí zá-
jemcům možnost evidence jízdního 
kola. Při nahlášení ztráty či odcize-
ní takto evidovaného jízdního kola 
je informace předána strážníkům ve 
výkonu služby, kteří mohou svou 
pozornost zaměřit příslušným smě-
rem a v případě, že na kolo odpo-
vídající popisu toho odcizeného na-
razí, mohou učinit náležitá opatření 
vedoucí k vrácení kola právoplatné-
mu majiteli.
Po zimní přestávce v rámci nového 
projektu mají občané opět možnost 
nechat si kolo označit syntetickou 
DNA. Jedná se o moderní znače-
ní jízdních kol, prostřednictvím 
výrobku s názvem DataDotDNA, 
vyráběné australskou společností 
DataDot technology. Tento výrobek 
je výjimečný tím, že na označeném 
předmětu je vidět jen pod UV svět-
lem (není tedy vidět pouhým okem) 
a obsahuje mikrotečky se specific-
kým kódem. Navíc všechny sady, 
kterými je prováděno označení 
jízdních kol, jsou zaregistrovány 
i v mezinárodní databázi výrobků 

DataDot, což v případě krádeže 
umožňuje individuální identifikaci 
každého takto označeného jízdního 
kola.
Vlastní značení a následná evidence 
jízdních kol bude strážníky prová-
děno ve stacionárním centru pre-
vence městské policie v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Alberta Kučery 
31 od května 2014, vždy každou 
středu od 9 do 12 hod a od 13 do 
17 hod.
K registraci jízdního kola je potře-
ba si s sebou vzít jízdní kolo, ob-
čanský průkaz, vhodný je i doklad  
o nabytí kola (faktura, účtenka, 
kupní smlouva apod.). V případě, že 
takový doklad zájemce o registraci 
kola již nebude mít k dispozici, se-
píše na místě registrace čestné pro-
hlášení o nabytí kola. S případnými 
dotazy se mohou zájemci obracet 
na strážníky tel. č. 950 739 436.
Registrace i označení jízdního kola 
jsou pro občany bezplatné.

Značení kol na cyklostezkách
Městská policie Ostrava nabízí 

možnost nechat si jízdní kolo ozna-
čit syntetickou DNA a zaregistrovat 
také přímo v terénu. Strážníci se 
spolu s policisty budou pohybovat 
na vytipovaných cyklostezkách na 
území města Ostravy a zájemcům 
označí a zaregistrují kolo hned na 
místě. 

4. května, 14–17 hod
cyklostezka Hrabová, křižovatka ul. 
Frýdecké a Mostní, splav

8. května, 13–16 hod
cyklostezka Poruba, Hlavní třída/
Porubská

11. května, 10–12 hod 
cyklostezka Bělský les, u restaurace 
Dakota

17. května, 14–17 hod
cyklostezka Polanka nad Odrou, 
splav u řeky Odry (Na Honculi) 

Pouze v případě mimořádně nepříz-
nivého počasí by se značení jízdních 
kol na cyklostezkách neuskutečnilo.
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Volební okrsky pro volby do Evropského parlamentu 23. 5. – 24. 5. 2014
Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název volebního 

okrsku
Sídlo volebního 
okrsku

19001 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice,  
Antošovická 84/381

19002 Všechny ulice v Koblově Mateřská škola Koblov,  
Antošovická 55/107

19003

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

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Slezská 
Ostrava

Hrušov,  
Riegrova 1/3

19004
Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, 
Plechanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech 
Muglinovská, Vančurova

Mateřská škola Muglinov,  
Keramická 230/8

19005

Žalmanova, U dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině,  
K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, Technická,  
Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná, Poslední, Pramenná, 
Růžová, U Vodárny, Sodná (část k.ú. Hrušov), Orlovská 
(část Hrušov), Kotalova (pouze dům č. 304/2)

Mateřská škola Hrušov,  
Na Liščině 689/12a

19006

Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, 
Sklářova, U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, Bohumínská (část 
k.ú. Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla, 
Hladnovská (část Muglinov, od č. or. 109 - výše (č. or. 
109 až č. or. 130)

Dům 
s pečovatelskou 
službou

Muglinov, 
Hladnovská 757/119a

19007

Komerční (část Muglinov-pouze č. or. 22, 22A, 25, 31), 
Křížkovského (pouze č. or. 1 – 56), Na Úrovni , Vdovská, 
Velkostranní,  Nad Ostravicí ( část k. ú. Muglinov),
Bukovanského ( část k. ú. Muglinov), Na Mundlochu, 
Dudova 

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,  
Na Druhém 358/4

19008

Betonářská, Ciorova, Hladnovská (pouze č. or. 73-108, 
bez č. or. 78), Komerční (část k.ú. Muglinov – pouze  
č. or. 26, 30, 33, 43, 45), Křížkovského (pouze č. or. 62, 
64, 66, 68), Lepařova, Muklova, Na Druhém, Pěší,
Před Lanovkou, U Kapličky, Volná, Švédská (pouze od 
č. or. 46 – do č. or. 85)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,  
Na Druhém 358/4

19009

Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, 
Staré Podolí, Pod Lanovkou, Podvojná, Připojená,  
U Sídliště, Úpadní, V Hruškovém sadu, Švédská (pouze 
č. or. 20, 22 a 24 až 45), Želazného,Hladnovská (pouze 
č. or. 55 až 67 + č. or. 78)

ZŠ Pěší Muglinov,  
Pěší 66/1

19010

Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná 
(část k.ú. Muglinov a Slezská Ostrava), V Korunce, 
K Lesu, Lachova, Gvužďochova, Bořivoje Čelovského, 
Slávky Budínové, Kastelána Heřmana, Měsíční, Orlovská 
(pouze č. or. 791/40)

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

19011

K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, 
Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85- výše),
Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad 
Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část Heřmanice, 
č.or.137 až 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, 
Kabarova, Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, 
K Oskárce, Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 - výše)
Nad Stavy, V Remízkách, Heřmánková, Pampelišková

Kulturní dům  
Na Dědině

Heřmanice,  
Vrbická 133/151

19012

Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní,  
Pod Trianglem, Stožámí, Zachalupní, Zákopní,
Fišerova (část k.ú. Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, 
Katajevova, Vrbická (pouze od č. or. 1 – 84), Švejdova, 
Brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova
Košická, Banášova, Zvonková

Kulturní dům  
Na Dědině

Heřmanice,  
Vrbická 133/151

19013 Bohumínská (pouze č. or. 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
63a, 64, 65, 67, 68, 72), Dědičná ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, 

Bohumínská 1082/72

19014

Nad Ostravicí (pouze k.ú. Slezská Ostrava), 
Bukovanského (pouze k.ú. Slezská Ostrava),
Bronzová, Bohumínská (č.or.71,73, 98), U Domova, 
Komerční (část k.ú. Slezská Ostrava č.or. 1-23A)
                   část k.ú. Muglinov č. or. 2, 4, 6

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19015

Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagarina,  
Na Kamenci, Bohumínská (č. or. 14, 25, 40, 42, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56), Jeronýmova (bez domu 
č. 1155/13), Seidlerovo nábř., U Staré elektrárny (pouze 
od č. or. 22 – výše) 

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

Vážení spoluobčané, jak jistě ze 
sdělovacích prostředků víte, volby 
do Evropského parlamentu pro-
běhnou na území České republiky 
ve dnech  23. a 24. května 2014. 
Hlasování bude probíhat ve stá-
lých volebních okrscích (podle 
místa trvalého pobytu), a to v pá-
tek 23. 5. 2014 v době od 14:00 
do 22:00 hod. a v sobotu  24. 5.  
2014 od 8:00 do 14:00 hod. 
Oznámení o době a místě konání 
voleb bude zveřejněno na úřední 
desce nejpozději do 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 8. května 2014. 
Všem voličům budou nejpozději  
3 dny přede dnem voleb dodány 
hlasovací lístky.
Vzhledem k tomu, že chceme vo-
ličům usnadnit výkon jejich vo-
lebního práva, proto zveřejňujeme 
přehled volebních okrsků pro volby 
do Evropského parlamentu včetně 
jejich číslování a umístění voleb-
ních místností.
Upozorňujeme občany, že s ohle-
dem na „Metodiku k novým po-

stupům při vedení seznamu voličů 
a volebních okrsků“ Ministerstva 
vnitra, odboru všeobecné správy 
došlo ke změně číslování voleb-
ních okrsků v územně členěných 
statutárních městech, kdy s účin-
nosti od 1. ledna 2014 jsou vo-
lební okrsky vedeny v Základním 
registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) 
jako účelové územní prvky. Nově 
jsou volební okrsky ve statutárním 
městě Ostrava číslovány samostat-
nou číselnou řadou v každém měst-
ském obvodu. Rozlišení volebních 
okrsků jednotlivých městských 
obvodů je zajištěno tzv. prefixem 
(dvoumístným identifikačním čís-
lem) před samotným číslem voleb-
ního okrsku.
Vzhledem k tomu, že se jedná  
o zavádění nového způsobu vedení 
seznamu voličů a volebních okrsků 
chtěli bychom všechny voliče po-
žádat o spolupráci a pomoc, která 
spočívá v tom, že pokud by při kon-
trole svého volebního okrsku někdo 

zjistil jakoukoliv nesrovnalost, aby 
kontaktoval níže uvedenou pracov-
nici: 
p. Pavlína Volná, referent agendy 
ohlašovny – tel.č. 599 410 078, 
pvolna@slezska.cz.
Dále bychom Vás chtěli informovat 
o možnosti vyřídit si pro volby do 
Evropského parlamentu voličský 
průkaz. Pokud občanům tato potře-
ba vyvstane, mohou se obracet se 
svými případnými dotazy na Úřad 
městského obvodu Slezská Ostrava, 
odbor vnitřních věcí – oddělení ci-
vilněsprávních činností na pracov-
nici ohlašovny (budova slezsko-
ostravské radnice, ul. Těšínská 35, 
710 16 Slezská Ostrava, kancelář 
č. 3), kde mohou rovněž i podávat 
žádosti o vydání voličského prů-
kazu. V případě jakýchkoliv infor-
mací k podávání žádostí o vydání 
voličského průkazu se obracejte na 
tyto zaměstnankyně ÚMOb Slezská 
Ostrava: 
p. Pavlína Volná, referent agendy 
ohlašovny – tel.č. 599 410 078, 

pvolna@slezska.cz a nebo 
Bc. Martina Božková, referent 
agendy matriky – tel.č. 599 410 085 
mbozkova@slezska.cz 
Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu nejdříve ode dne vy-
hlášení voleb písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem 
voliče (pokud jej zasílá poštou nebo 
žádost doručí jiná osoba) doruče-
ným nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 8. května 2014, obec-
nímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb předá 
voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.
Volič může požádat u obecního 
úřadu o vydání voličského průkazu 
také osobně. Žádost o vydání vo-
ličského průkazu může volič (po-
kud ji již nemá sepsánu) vyhotovit 
na tomto úřadě; potom není třeba, 
aby byl jeho podpis na písemné žá-
dosti úředně ověřen.  Žádost o vydá-

ní voličského průkazu lze podat již 
v současné době, nejpozději však 
musí být doručena příslušnému 
úřadu 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 8. května 2014 do 16:00 hodin.
O voličský průkaz lze také požádat 
prostřednictvím datové schránky 
nebo e-mailem opatřeným zaruče-
ným elektronickým podpisem.
V případě ztráty voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.  
Voličský průkaz opravňuje k hla-
sování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR.
Bližší informace k organizaci voleb 
do Evropského parlamentu budou 
poskytovány těmito zaměstnan-
ci zařazenými do ÚMOb Slezská 
Ostrava: 
Ing. Petr Tobolík, vedoucí odboru 
vnitřních věcí – tel.č. 599 410 082, 
ptobolik@slezska.cz, 
Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí 
oddělení civilněsprávních činností 
– tel.č. 599 410 446, ktraskosova@
slezska.cz a na webových stránkách 
www.slezska.cz.

VOLBY do Evropského parlamentu 2014

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název  
volebního okrsku

Sídlo  
volebního okrsku

19016

Dobrovolského, Hladnovská (část k.ú. Slezská Ostrava 
pouze č. or. 1-40), Hubertova, Hýbnerova, Chittussiho, 
Jaklovecká (část k. ú. Slezská Ostrava č. or. 2A, 4, 7 až 
č. or. 32), Jeronýmova (pouze dům č. 1155/13 - rohový 
dům x Zámostní), Kmetská, Kopeční, Kranichova,
M. D. Rettigové, Mahenova, Mastného, Michálkovická 
(pouze č. or. 1-87), Na Pěčonce, Okrajní, Olbrachtova, 
Příbramská, Rundova, Vedlejší, Zámostní (bez č. 
1930/23, patří VO 19022)

Ostravská  
univerzita

Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

19017

Hladnovská (pouze č. or. 49 a 52), Holečkova, 
Jaklovecká (část. k.ú. Muglinov – č. or. 37 - a výše
 + dům k. ú. Sl. Ostrava č. 991/6), Jakuba Korty, 
Keltičkova (od č. or. 47 - výše), Klikova, Lanová
Nejedlého, Koksova, Michálkovická (od č. or. 108-139), 
Mojžíškové, Mírná, Na Vizině, Skalácká, Švédská (pouze 
č. or. 1 - 19, 21, 23), U Hájenky, Únorová

Ostravská  
univerzita 

Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

19018 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Obvodní, 
Kepkova, Nová Osada, Obrovského

Klub důchodců – 
Krček

Sl. Ostrava, 
Heřmanická 
1857/19A

19019
Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova 
(č. or. 1 – 46), V Korunce (pouze dům č. 168/2  
- rohový dům x Koněvova 168/1)

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

19020

Červenkova, Klímkova, Lichá, Michálkovická (od č.  
or. 140–232), Miloše Svobody, Na Jánské (od č. or.  
1–25), Na Josefské, Na Najmanské  (od č. or. 58 – 
výše), Na Rakovci, Obvodní, Uhlířská, Vozačská

VŠ podnikání, a.s.
Sl. Ostrava, 
Michálkovická 
1810/181

19021

Bernátkova, Čs. armády (část k.ú. Slezská Ostrava), 
Deputátní, Dianina, Fišerova (část k.ú. Slezská 
Ostrava), Helákova, Chladná, Justina, Kolmá, 
Konečného, Marešova, Na Jánské (od č. or. 26 – 
výše), Na Juřince, Panská (část k.ú. Slezská Ostrava), 
Petřvaldská, Pikartská (část k.ú. Slezská Ostrava), 
Šachetní, Šikmá, Šmilovského, Štěpničkova (část  
k. ú. Slezská Ostrava), Topolová, Trnkovecká (část  
k. ú. Slezská Ostrava), Tvardkova, Zakončená

VŠ podnikání, a.s.
Sl. Ostrava, 
Michálkovická 
11810/181

19022

Bohumínská (pouze č. 145/1), Hradní, Hřivnáčova, 
Keltičkova (od č. or. 1–46), Klášterní, Na Baranovci,  
Na Bunčáku, Na Burni, Na Františkově, Na Najmanské 
(od č. or. 1–57), Na Závadě, Občanská, Pod Výtahem, 
Podzámčí, Prokopská, Sázečská, Těšínská (od č. or. 
1-116), Trojická, U Staré elektrárny (od č. or. 1 – 16), 
Vilová, Vlčkova, Zámostní - pouze dům 1930/23

ZUŠ Keltičkova Sl. Ostrava, 
Keltičkova 137/4

19023

Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27 ), Habrová, 
Hormistrů, Hranečník (část k. ú. Slezská Ostrava), 
Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michalská, 
Pastrňákova (část k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, 
Podborčí , Podílní, Příjezdná, Skladní, Střelná, Šenovská 
(část k.ú. Slezská Ostrava), Špitální, Štablova, 
Těšínská (č. or. 177 – 224), U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, 
Zárubecká, Zvěřinská

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Sl. Ostrava,  
Slívova 1946/7

19024

Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří 
VO 19023), K Salmovci, Košňovského, Kovařovicova, 
Kramolišova , Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce,  
Na Souvrati, Na Srazu, Pošepného (část k. ú. Slezská 
Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě

Restaurace  
Na Salmě

Sl. Ostrava,  
Slívova 739/50

19025

Bořivojova, Frýdecká ( část k. ú. Kunčičky), Holvekova, 
Kaniokova,  Kuchnova, Lihovarská (část k. ú. Kunčičky), 
Listopadová, Májová, Na Rampě, Nástupní, Pekařská, 
Pernerova, Podzemní, Rajnochova, Rudná ( část k. ú. 
Kunčičky), Římanova ( pouze část k. ú. Kunčičky), 
Škrobálkova, Šupkova, Velichova, Zdaru

ZŠ Kunčičky Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

19026

Brusova, Dolejšího, Chamrádova, Lorišova, Mezi 
domky, Nadační, Osadní, Polní Osada, Pstruží, Říjnova , 
Stavovská, Střádalů,Těsná, Třebízského, Vratimovská  
(část k. ú. Kunčičky), Výhradní

ZŠ Kunčičky Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

19027 Celé Kunčice DD se školou a ZŠ Kunčice,  
Jeseninova 31/4



Městský obvod Slezská Ostrava 
připravuje na sobotu 7. června 
sportovní akci. Akce je určena 
pro všechny věkové kategorie, 
pěší, cyklisty nebo i maminky 
s kočárky. Sportovní den se koná 
jako součást projektu Ostrava – 
Evropské město sportu 2014.
Lidé mohou absolvovat trasu 
dlouhou pět a půl kilometru ve-
doucí od slezskoostravské rad-
nice až na hřiště FC Heřmanice 
Slezská, nebo se na ni kdekoli 
připojit. 
Start se odehraje v 10 hodin před 
slezskoostravskou radnicí. Zde 
bude info stánek, účastníci obdrží 
mapu trasy a slosovatelnou kar-
tičku. Zvlášť budou startovat pěší 
a zvlášť cyklisté. Méně zdatní 
mohou použít trolejbusy MHD.
Na trase budou dvě stanoviště. 
První pod haldou Ema, kde mohou 
děti soutěžit v chytání rybiček, 
další pak u ZOO. Zde vyroste info 
stánek. Cílem je hřiště FC Heř-
manice Slezská, kde bude připra-
ven program sportovního a odpo-

činkového odpoledne. Účastníci  
cesty obdrží propagační předmě-
ty za její absolvování.
Od 12:00 hodin, kdy bude pro-
gram na hřišti slavnostně zahá-
jen, čekají na diváky například 
ukázky penalt hráčů fotbalového 
mužstva, vystoupení zájmových 
kroužků nebo ukázky práce ha-
sičů.
Děti budou mít připraven obří 
nafukovací koš, surf simulátor, 
trampolínu nebo laserovou střel-
nici. Mohou skákat přes švihadlo, 
v pytli, stejně jako i na trampo-
líně. 
K dispozici budou stánky s ob-
čerstvením. Ukončení akce je 
plánováno na 16 hodin.  /red/

Partneři:

SLEZSKÁ       
LILIE
14.-15.6.2014
OSTRAVA- KUNČIČKY ul. Bořivojova za farním kostelem

h u d e b n í  f e s t i v a l

AJFON  
 TOUR

PAVEL 
HELAN       OBOROH

JOHN SCHLITT
USA / skupina PETRA

LENKA DUSILOVÁ
ARKA NOEGO PL

Vstupné 120 Kč v předprodeji sítě TICKETPRO. Informace o sníženém,  
rodinném a VIP vstupném na www.slezskalilie.cz

N.D.E.   BLABOVY STROMY   HROZEN   FUSION   FORGIVEN  ...

Pozvánka
Slezskoostravská galerie a Katedra 
architektury FAST, VŠB-TUO si 
Vás dovolují pozvat v rámci výsta-
vy Řemeslo+poezie>architektura 
na přednášku nazvanou Město jako 
obývák. Koná se 5. 5. 2014 v 17:30 
na VŠB-TUO, FAST katedra archi-

tektury, H109 (přízemí) na ul. L. 
Podéště 1857/17 v Ostravě-Porubě. 
Architekt Robert Sedlák z nadace 
Partnerství v Brně popíše své zku-
šenosti z ateliéru dánského archi-
tekta a pedagoga Jana Gehla a před-
staví současné „gehlovské” trendy 
ve tvorbě a rekonstrukci veřejného 
prostoru, které při práci architekta  
v nadaci používají. DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Kultura pro Slezskou Ostravu, občanské sdružení Vás zve na:

Vstup ZDARMA

Neděle 1. 6. 2014, 12.00 – 18.00 hodin
Kulturní dům v Muglinově, Slezská Ostrava, ul. Na Druhém 4

DIVADLO S MYŚKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU

SKÁKACÍ HRAD

UKÁZKA PSOVODŮ

SPOUSTA HER A SOUTĚŽÍ

OBČERSTVENÍ

DĚTSKÁ DISKOTÉKA 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

DIVADLO S MYŚKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU
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www.slezska.cz

•  Kosmetické a relaxační stu-
dio na Slezské! Poliklinika 
Modrý pavilon, 

 tel.: 604 166 425, 
 www.modraoaza.cz
•   Pedikúra – manikúra Modrý 

pavilon. Chittusiho 9, Slezská 
Ostrava. tel.: 731 414 439

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

•   Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon, Chittussiho 9, Slez-
ská Ostrava, nabízí různé dru-
hy masáží. Senioři a studenti 
SLEVA!

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

InzercePRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

Smrk:  
špalky 30 cm 690,- Kč / 1prm/s 

štípaný 850,- Kč/ 1prm/s
Buk:  

štípaný 35 cm 1100,- Kč/ 1prm/s 
špalky 1050,- Kč/ 1prm/s

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

Při objednávce nad 4 prm  
1ks pytlíku třísek zdarma

Doprava zajištěna vozem AVIE
AKCE 

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

Tel.: 725 987 422

Krátce

Slezská Ostrava  
chystá sportovní den

lovýchovná jednota v Ostrav  Kun kách, ul. Polní osada 86, hledá pro sv j areál: 

- Správce areálu na áste ný úvazek (cca 2-3 hod. denn )
- Využití trávníkového h išt  (dlouhodob  i jednorázové akce) 
- Využití škvárového h išt
- Nájemce nebytových prostor cca 300 m2 (v sou asné dob  restaurace) 

Šatny a zázemí jsou k dispozici 

Vaše nabídky zasílejte na infotjkuncicky@seznam.cz, tel.: 602 502 944 

KONCERT
UČITELŮ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
EDVARDA  RUNDA

OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA
 

zve všechny posluchače a příznivce na tradiční

Těšíme se na Vás
29. 5. 2014 v 17. hodin29. 5. 2014 v 17. hodin

v sále Slezskoostravské radnice

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Kultura pro Slezskou Ostravu, občanské sdružení Vás zve na:

Vstup ZDARMA

Neděle 1. 6. 2014, 12.00 – 18.00 hodin
Kulturní dům v Muglinově, Slezská Ostrava, ul. Na Druhém 4

DIVADLO S MYŚKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU

SKÁKACÍ HRAD

UKÁZKA PSOVODŮ

SPOUSTA HER A SOUTĚŽÍ

OBČERSTVENÍ

DĚTSKÁ DISKOTÉKA 

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

DIVADLO S MYŚKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU

Rok utekl jako voda a my se na vás, milé děti, opět těšíme na Děském odpoledni 1. 6. 2014  
v Ostravě-Muglinově.  Za „Kulturu pro Slezskou Ostravu“. Simona Šnajdrová

Vážená redakce,

v Domě pokojného stáří  
sv. Václava v O-Heřmanicích 
mají jeho obyvatelé důvod  
ke spokojenému prožívání 
každého dne. Nejen výborná 
strava, která je tu podávána  
pětkrát denně a zahrnuje  
i ovocné přesnídávky,  
ale i trávení volného času,  
je zde na úrovni. Každý týden 
bývá oblíbené cvičení. Jsou 
připraveny také oslavy různých 
svátků, kde se dodržují  
i starobylé rituály. Obyvatelé 
tohoto domu se mohou   
v blízké době těšit na slavnost 
Stavění a Kácení máje, kde 
hudební produkci zajistí skupina 
„A-trio“. A to není ještě 
zdaleka všechno. Na druhou 
polovinu roku se chystají další 
společenské akce. Často sem 
zavítají i zdravotní klauni, aby 
svým vystoupením pohladili 
srdíčka přítomných diváků.

Ještě jedna skutečnost svědčí  
o dobré péči zdejšího personálu 
o své svěřence. Průměrný věk 
obyvatel zdejšího zařízení je 87 
let! Všichni se těší,  
že po rekonstrukci rozsáhlé 
zahrady, která se připravuje,  
se spokojenost všech ještě 
znásobí.

Jaroslava Lojkásková,  
Ostrava-Muglinov 

Dopis  
redakci


