
Okružní křižovatka. Stavba jde podle plánu
Výstavba okružní křižovatky Michálkovická – 
Hladnovská - Keltičkova pokračuje bez potíží 
a termín dokončení, 15. listopadu 2015, by měl být 
dodržen.
Takové jsou závěry kontrolního dne na staveništi, 
který se konal v pátek 21. srpna. Zúčastnili se jej 
také starostka městského obvodu MVDr. Barbora 
Jelonková a místostarosta Rudolf Ficek.
Oba ocenili, že se zatím vše obešlo bez jakýchkoli 
nečekaných komplikací.

„Jsem velmi ráda, že se kruhový objezd konečně 
začal stavět, jde o  prioritu našeho obvodu,“ kon-
statovala starostka Jelonková. 
Stavba začala během prázdnin 11. července. Z dů-
vodu stavebních prací zůstanou po celou dobu 
výstavby ulice Hladnovská a  Keltičkova v  místě 
napojení na ulici Michálkovickou uslepeny. Obou-
směrný průjezd je možný pouze po ulici Michál-
kovické.

(pokračování na str. 2)

Slovo starostky

Vážení občané,
dovoluji si Vás poprvé za povolební období cestou 
našich Slezskoostravských novin srdečně pozdra-
vit. 
Jistě jste si všimli, že naše noviny dostaly jiný ka-
bát a není to jediná změna, která probíhá, nebo se 
chystá.
Nově vzniklá koalice na naší radnici, tedy koali-
ce ČSSD, hnutí Ostravak, KSČM a Nezávislých se 
snaží udělat z  radnice instituci otevřenou všem 
občanům Slezské Ostravy, jejich nápadům a při-
pomínkám. 
Poprvé v novodobé historii jsou do činnosti rad-
nice v rámci příslušných komisí a výborů zapojeni 
i opoziční zastupitelé tak, aby měli všichni Vámi 

řádně zvolení zástupci možnost se podílet na tolik 
potřebném rozvoji našeho obvodu.
Již dlouho se psalo o nutnosti výstavby kruhové-
ho objezdu u provozovny Penny Marketu a sídla 
zdravotní pojišťovny Revírní bratrské pokladny. 
Příprava této stavby, jejíž realizace zvýší bezpeč-
nost občanů, trvala deset let! První kroky byly 
učiněny v r. 2004 v období, kdy jsem měla tu čest 
pracovat na radnici coby místostarostka, kdy mi 
mj. bylo svěřeno řízení dnešní Technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů.
Protože ani jedna z dotčených komunikací nená-
leží do majetku obvodu (ul. Michálkovická je ve 
správě Moravskoslezského kraje a Hladnovská ve 
správě statutárního města Ostravy), bylo vyjedná-
vání velmi složité a stavba samotná se dlouho jevila 
kraji i městu příliš fi nančně náročná, a to s vzhle-
dem ke složitosti terénu a sítí. Finančně i stavebně 
skutečně náročná je, přesto se nám podařilo sprá-
vou dotčené o  její potřebnosti přesvědčit. Jsme 
opravdu rádi, že se konečně začalo stavět to, o co 
jsme tolik bojovali. Prosím Vás proto o  shovíva-
vost v  souvislosti se sníženým komfortem, který 
s  touto stavbou pro Vás vznikl. Děkuji Vám za 
pochopení. Stavba má být dle harmonogramu do-
končena v polovině listopadu 2015.
Další příjemnou novinkou, se kterou Vás velmi 
ráda seznamuji , je vybudování Komunitního 
domu pro seniory na Heřmanické ulici. Jedná se 
o rekonstrukci a úpravu domů, které byly stavebně 
uzavřeny a vchody z důvodu bezpečnosti znepřís-
tupněny zazděním. Na jaře letošního roku jsme 
začali s přípravou této akce. Pokud vše dobře pů-

jde, bude Komunitní dům pro seniory (KODUS) 
koncem roku hotov. Pečlivou přípravou, rozhod-
ným vstupem na pole podávání žádostí o dotace 
a absolvovanými, ne vždy jednoduchými, vyjedná-
váními se nám podařilo z vyšších zdrojů, za pod-
pory statutárního města Ostravy, získat fi nance na 
rekonstrukci domu právě pro tento účel a věříme, 
že i touto stavbou přispějeme ke zkvalitnění života 
našich seniorů, kterých si velmi vážíme a plníme 
tak jeden z nejdůležitějších bodů koaliční smlouvy. 
V minulých číslech novin jste se prostřednictvím 
místostarostů, kteří ve vám představili, seznámili 
s tématy, která se týkají jejich práce v rámci zastu-
pitelstva a jim svěřených pravomocí .
Mé osobě byl zastupitelstvem svěřen útvar inter-
ního auditu a  odbor investiční, který se později 
změnil i z důvodu efektivnějšího získávání dotací 
z vyšších rozpočtů na odbor rozvoje obvodu a ve-
řejných zakázek. Zde se připravují mj. všechny 
větší investiční akce, které bychom chtěli v tomto 
funkčním období realizovat. Dovolte mi, abych se 
alespoň o některých z nich zmínila.
Z plánovaných akcí bych zde ráda jmenovala při-
pravovanou výstavbu hasičské zbrojnice v Mugli-
nově, přestavbu kulturního domu ul. Na Druhém, 
dále pak plánované vybudování nového či rozší-
řeného Domova s  pečovatelskou službou na ul. 
Hladnovské a další akce, o kterých se včas dozvíte.
Dovolím si se s vámi tímto výčtem akcí pro tuto 
chvíli rozloučit a  popřát vám dlouhé babí léto 
a krásný podzim!

Vaše Barbora Jelonková
starostka 

Petr Čolas.
Čtvrt století v nejnavštěvovanějším místě Slezské Ostravy
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Již jedenáctým rokem 
je Ing. Petr Čolas ředitelem nejnavštěvova-
nějšího místa ve Slezské Ostravě. Loni na-
vštívil Zoo Ostrava rekordní počet 540 518 
lidí. V posledních letech se pak ostravská 
zoo probojovala i  mezi 10 TOP nejnavště-
vovanějších turistických cílů celé České 
republiky.

Pane řediteli, vzpomenete si ještě na den, kdy 
jste do zahrady přicházel úplně poprvé v  roli 
zaměstnance?
Velmi přesně, i když to bylo již před více než čtvrt 
stoletím. Člověku se během let hodně vytratí 
z  hlavy, ale nástup do vysněného zaměstnání je 
pro mne jedním ze silných životních zážitků. Bylo 
to v roce 1990. Pracoval jsem předtím v zeměděl-
ství, v jiných částech republiky. Bylo to v typické 

socialistické velkovýrobě, kde se zvířatům, samo-
zřejmě v  záměrném zjednodušení a  zkratce, mu-
selo dávat co nejméně a  co nejlevnějšího, aby se 
vůbec nějak uspělo na konkurenčním trhu. Člověk 
tam proto logicky přišel o jakékoli iluze, zejména 
pokud se jednalo o vztah ke zvířatům. Ve srovnání 
s  prací v  zemědělství, která je a  musí být ze své 
podstaty výrobou, je práce na jakékoli pozici v zoo 
mnohem, mnohem lepší. Přesto však na tuto ka-
pitolu svého života nedám dopustit ani náhodou, 
naučila mě mnohému a dodnes z ní čerpám.
Ovšem v roce 1990 jste ještě zdaleka nepřicházel 
v roli nového ředitele…
To určitě ne. Za ty roky jsem sice bohužel nestihl 
projít úplně všemi pracovními pozicemi v zoo, ale 
stihl jsem jich naštěstí poměrně hodně. Byl jsem 
pomocným kuchařem, kuchařem i  nočním topi-

čem, stejně jako závozníkem, pomocným ošetřo-
vatelem či ošetřovatelem na většině úseků zvířat, 
krmivářem, agronomem, zoologem i  vedoucím 
zoologického oddělení. Prostě takový typický 
baťovec. Začínal jsem úplně od píky a jsem za to 
vděčný.

(pokračování na str. 4)

PETR ČOLAS. Ředitel Zoo Ostrava a milovník přírody. Foto/ Jan Král

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava se uskuteční 
10.  září 2015 od 9.00 hodin v  KD 
Muglinov, ulice Na Druhém č. 4.

16. 9.  Koná se první z  nově 
připravovaných večerů 

ve Slezskoostravské galerii.
(více na straně 9)
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Objížďky pro veřejnou osobní dopravu:
 ■ na ul. Hladnovskou a okolí (směr např. sídliště 

Muglinov, obchodní centrum s  PENNY MAR-
KETEM, zdravotní zařízení MODRÝ PAVILON, 
restaurace SLUNEČNICE, U DVOŘÁČKŮ atd.) 
je nutno vjíždět z ulice Orlovské, popř. z Bohu-
mínské (od restaurace Mexiko)

 ■ na ul. Keltičkovou a  okolí (směr např. hotel 
BEST, hotel GARNI atd.) je nutno vjíždět z  ul. 
Těšínské a rovněž takto z oblasti vyjíždět

Objížďky pro MHD:
 ■ trolejbusová doprava   po ul. Michálkovické je 

zachována; zastávka RBP směr Michálkovice je 
v  současné době již přemístěna před předmět-
nou křižovatku

 ■ trolejbusová doprava na ulici Hladnovské je na-
hrazena autobusovou dopravou;   zastávky „Re-
vírní bratrská pokladna“ v obou směrech  -  do 
sídliště Muglinov a do centra Ostravy- jsou pře-
místěny na ul. M. D. Rettigova, v blízkosti zdra-
votního střediska Modrý pavilon

 ■ přestupní místo MHD v obou směrech je na za-
stávkách Jaklovecká.

/red/

KONTROLNÍ DEN. Starostka Barbora Jelonková a místostarosta Rudolf Ficek v místě rozestavěné křižovatky. Foto/ Jan Král

Dopisy čtenářů
Chceme hřiště pro všechny
Záměr městského obvodu Slezská Ostrava umož-
nit vstup občanům s dětmi na hřiště a zahrady ně-
kterých mateřských škol v odpoledních hodinách 
vyvolal i  některá nesouhlasná stanoviska. Slez-
skoostravští občané se obrátili na radnici s dotazy, 
kdo se bude v takovém případě starat o pořádek 
u  mateřských škol, dbát na hygienu a  podobně. 
Někteří pochybují o smysluplnosti celého projek-
tu.

Odpověď místostarosty 
Ing. Romana Goryczky:
Na přelomu let 2014 a 2015 jsem byl osloven ně-
kolika rodiči, zda by nebylo možné otevřít hřiště 
u MŠ i odpoledne, aby si zde měli možnost hrát 
se svými dětmi. Projekt otevřených hřišť již delší 
dobu existuje, je financován z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy, a  zatím byl ve Slezské Ost-
ravě využíván jen na základních školách. Město 
v rámci projektu hradí náklady na odměnu správ-
ce hřiště.
Ředitelky mateřských škol proto zjišťovaly, zda by 
rodiče měli o tuto službu vůbec zájem. Záměr byl 
také oznámen ve Slezskoostravských novinách 
a občané byli vyzváni k zaslání názorů.
Ohledně kritických připomínek především zdů-
razňuji, že areály budou otevřeny pouze pro před-
školní děti v  doprovodu rodičů nebo prarodičů. 
Myšleno ovšem bylo i na možnost, že by s mlad-
ším sourozencem v doprovodu rodičů nebo pra-
rodičů přišel i jeho starší sourozenec. I ten může 
dál, aby nemusel čekat za branou. Všichni budou 
povinni dodržovat návštěvní řád hřiště. Navíc 
bude na vše dohlížet správce. Toalety budou zajiš-
těny v budově školy.
Rozhodnutí, zda bude projekt v  konkrétní ma-
teřské škole realizován, záleží vždy na ředitelce 
konkrétní školy. Děkuji za váš názor, kterým vy-
jadřujete svůj nesouhlas. Není tajemství, jaké je 
mé telefonní číslo a  kde mám kancelář. Vždy si 
vyslechnu vaše názory.

Ing. Roman Goryczka, rgoryczka@slezska.cz,
Těšínská 35, Slezská Ostrava, číslo kanceláře 21

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat všem sousedům, kteří 
se zúčastnili likvidace požáru v Ostravě – Kunči-
cích na ulici Na Července. Samozřejmě i hasičům, 

kteří byli sousedy přivoláni a  poruchové službě 
ČEZ. Zvláště bych chtěl jmenovat pány Karla 
Grobarčíka, Gejzu Baloga a Michala Hanuděla.
Jak se to stalo? V sobotu 15. srpna k večeru jsme 
nebyli doma. Na elektrickém vedení v  naší ulici 
došlo při závanu větru ke zkratu. Dráty se propá-
lily a spadly na vysušenou trávu. Vše náhle vzpla-
nulo. Požár se šířil na můj pozemek, kde jsem 
měl uskladněno dřevo. Sousedé, kteří to viděli, 
okamžitě začali hasit a  volali hasiče a  pak i  mě. 
Hasiči byli u nás dříve než já a požár uhasili. Pak 
čekali na poruchovou službu ČEZ, která musela 
vypnout proud, aby se vše mohlo řádně doha-
sit. Elektrikáři rychle opravili poškozené vedení 
a  znovu obnovili dodávku proudu. Vše dobře 
dopadlo, měli jsme štěstí. Tento požár je ukázkou 
profesionálního přístupu sousedů, hasičů i ČEZu.
Ještě jednou všem za rychlou, odbornou a oběta-
vou pomoc děkuji.  

Milan Moldřík, Ostrava-Kunčice

Suché stromy
Mám dotaz jak postupovat v případě mšicí napa-
dených stříbrných smrků na soukromém pozemku 
na ulici Velkostranní v Muglinově. Před řadovými 
domy jsou dva vysoké smrky již úplně rezavé a jeh-
ličí je téměř opadané. Protože na ulici Na úrovni 
byl takto napadený smrk na pozemku obce již od-
straněn, předpokládáme, že bude i v našem případě 
nutno smrky zlikvidovat. Co máme pro to udělat? 
Musí si majitel pozemku zařídit odstranění stromu 
na vlastní náklady? Nemohli by s odstraněním stro-
mů pomoci svou technikou a  zkušenostmi hasiči? 
Děkuji za informaci, předpokládám, že obdobný 
problém s  odumíráním stříbrných smrků mají ve 
Slezské Ostravě i jiní občané.

S pozdravem Anna S., Ostrava - Muglinov

Odpověď městského obvodu:
Pokud dřeviny, které máte v úmyslu vykácet, spl-
ňují charakteristiku danou ust. § 8 odst. 3 vyhláš-
ky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) tj. mají 
obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm, což 
dle Vašeho popisu s  největší pravděpodobností 
mají, je k  jejich vykácení potřeba povolení (§ 8 
odst. 3 zákona), které vydává na základě žádosti 
SMO ÚMOb Sl.Ostrava, odbor TSKZaH.
Žádost je k dispozici ke stažení na našich inter-
netových stránkách www.slezska.cz v  sekci ob-

čan - potřebuji si vyřídit - životní prostředí, kde 
je uveřejněn podrobnější popis jak postupovat, 
vyplněnou žádost podepsanou vlastníkem(y) po-
zemku spolu se situační mapkou se zákresem jed-
notlivých dřevin podáte na zdejší podatelně, jako 
zákonný důvod kácení uvedete špatný zdravotní 
stav - usychání dřevin, do žádosti prosím napište 
telefonický kontakt pro rychlejší dohodnutí míst-
ního šetření. Vykácet dřeviny lze až v okamžiku, 
kdy bude vydáno pravomocné povolení, a to v ob-
dobí v něm uvedeném, ve Vašem případě s největ-
ší pravděpodobností i mimo období vegetačního 
klidu.
Vykácení dřevin provádí obecně vlastník pozem-
ku na své náklady, popřípadě po dohodě s jinými 
subjekty za hodnotu dřevní hmoty, např. je zde 
možnost dohodnout se s  hasiči, kteří provádějí 
vykácení dřevin v rámci cvičení, např. Sbor dob-
rovolných hasičů Ostrava Muglinov, případně 
jiné jednotky.

Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru
technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Oprava Zámostní ulice
Na redakci novin se rovněž obrátil občan Slezské 
Ostravy J.P. s dotazem na opravy Zámostní ulice: 
„V současné době, kdy se staví kruhový objezd u Pe-
nny marketu, tak musíme jezdit po této rozbité ulici 
Zámostní, čímž si ničíme auta. Dočkáme se někdy 
opravy této ulice?“

Odpověď městského obvodu:
Jsme si vědomi špatného technického stavu   vo-
zovky a  chodníků na ulici  Zámostní, k. ú. Slez-
ská Ostrava. Rekonstrukci této ulice považujeme 
za prioritní a je navržena v investičním plánu  již 
několik let na předním místě. Bohužel, finanční 
náklady jsou dosti vysoké a bez spolufinancování 
statutárního města Ostravy není městský obvod   
v  současné době schopen tuto investici zajistit. 
Z tohoto důvodu byla rovněž navržena na prvním 
místě do kapitálového rozpočtu města Ostravy. 
V  měsíci září budou prováděny pouze nezbytné 
vysprávky povrchu vozovky.

Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru
technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky uvítáme na 
e-mailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních obyvatel.



Sociálně vyloučená oblast Ostravy – Kunčiček 
má naději i díky Diecézní charitě
Diecézní charita ostravsko-opavská pro-
měňuje sociálně vyloučenou lokalitu 
Ostravy – Kunčiček. Jejích sociálních slu-
žeb, směřujících k  uplatnitelnosti na trhu 
práce a  finanční gramotnosti využilo 507 
místních obyvatel. Charita chce v projektu 
pokračovat.

Díky podpoře Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost se mohla Diecézní charita ostrav-
sko-opavská podílet spolu s  městským obvodem 
Slezská Ostrava na projektu „Provoz nízkopra-
hového a poradenského centra v Ostravě Kunčič-
kách“, reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00004. 

Projekt probíhal od 1. 11. 2011 do 30. 6. 2015 a při-
nesl do Kunčiček tolik potřebné sociální služby 
nabízející místním lidem širokou škálu aktivit cí-
lených na místní problematiku.
Mezi aktivity patřily přednášky i  individuální 
poradenství v oblasti profesní nebo finanční pro-
blematiky. S  obyvateli, kteří měli zájem naučit se 
pracovat s  počítačem nebo zlepšit své dosavadní 
schopnosti počítač ovládat, byla vedena skupinová 
i individuální práce.
Velkou výhodou sociálních služeb Diecézní cha-
rity je přitom individuální přístup k  uživatelům, 
který je zajišťován zkušenými sociálními pracovní-

ky a pracovníky v sociálních službách formou te-
rénní práce. S uživateli služby řeší jejich problémy 
v domácím prostředí. Důvodem je, že se cítí doma 
bezpečněji a je pro ně jednodušší mluvit, většinou 
o citlivých záležitostech, kterými jsou např. dlou-
hodobá nezaměstnanost a  z  ní plynoucí finanční 
problémy nebo neovládání některých úkonů, které 
jsou pro výkon povolání nezbytné.

Během trvání projektu využilo více než 300 obyva-
tel lokality nabídku poradenství k pracovním otáz-
kám týkající se nejen nezaměstnanosti, ale rovněž 
problémů se stávajícími zaměstnavateli. Finanční 
problémy se odhodlalo řešit zhruba 360 obyvatel 
a  v  práci s  počítačem se zdokonalovalo cca 264 
osob. Celkem využilo sociální služby 507 jednotli-
vých klientů. Skupinově byly zajišťovány kurzy šití 
nebo zdravotnické přednášky. 
Pracovníci Diecézní charity se těší dobrému na-
startování těchto aktivit, a  proto již nyní plánují 
svou další činnost do konce roku 2015. Během ná-
sledujících měsíců bude pokračovat spolupráce se 
zájemci o zlepšení jejich životní situace, ale rovněž 
bude nabízena konkrétní pomoc při sepisování 
životopisů, zvládání přijímacích pohovorů, nebo 
řešení finančně svízelných situací.
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Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona 
č.  166/1999 Sb., o  veterinární péči, může pro-
vádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze 
odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby ob-
čané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je 
na úřad. 
Pokud občané naleznou opuštěného psa, měli by 
volat Městskou policii Ostrava. /Bezplatné číslo 
800 199 922/.
Obecně závazná vyhláška Statutárního města 
Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů 
psů na území statutárního města Ostravy nechat 
označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se 
do evidence chovatelů psů. Do evidence chova-
telů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. 
změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa 
ukončen nebo kdy změny nastaly.
Žádáme všechny chovatelé psů v městském ob-
vodu Slezská Ostrava, kteří dosud nenechali své 
psy čipovat, aby tak v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 9/2012 učinili a následně číslo čipu 
ohlásili do evidence Úřadu městského obvodu 
Slezská Ostrava.

Městský obvod Slezská Ostrava

Projekt
„Modernizace výuky na základních školách

městského obvodu Slezská Ostrava“

Název projektu: Modernizace výuky na základních školách městského obvodu 
Slezská Ostrava

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01646

Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Městský obvod Slezská Ostrava realizoval projekt „Modernizace výuky na základních školách 
městského obvodu Slezská Ostrava“. 
V  rámci projektu došlo k  pořízení nových výukových pomůcek, ICT vybavení, nezbytného 
nábytku a provedení souvisejících stavebních prací v odborných učebnách přírodovědných 
předmětů na 3 základních školách ve Slezské Ostravě (ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší a ZŠ Škro-
bálkova).
V učebně na ZŠ Pěší budou mimo běžnou výuku probíhat zájmové a volnočasové aktivity pro 
žáky školy se zaměřením odpovídajícím charakteru modernizované učebny (tj. přírodovědný 
kroužek).
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007-2013. Městský obvod obdrží dotaci ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
max. v celkové výši 3 592 092,12 Kč.

Městská policie stále přijímá nové strážníky. 
Rozsah výcviku a  všechna kritéria pro přijetí 
uchazeče naleznou zájemci na webových strán-
kách městské policie www.mpostrava.cz.

ADRA Ostrava stále přijímá dobrovolníky do 
svých řad. Informace na tel. čísle 605  784  584 
nebo na www.adraostrava.cz.

Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spo-
lupráci s  česku výzkumnou společností STEM/
MARK provádí prestižní šetření Proměny české 
společnosti /www.promenyceskespolečnosti.cz/ 
Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informa-
ce o životních podmínkách a postojí českých do-
mácností. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti 
v období 7.7.- 31.10. Bližší informace na tel. čísle 
225 986 831.

Velká cena Ostravy, turnaj ve stolním tenise 
pro amatéry a neregistrované, se koná v  so-
botu 19. září v  areálu TJ Ostrava na Varenské 
ulici. Prezentace je od 8. 30 hodin, startovné 
zdarma. Pořádá Městský svaz stolního tenisu 
za finanční podpory statuárního města Ostrava. 
Více na www.ostravskypinec.cz.

Krátce

Upozornění občanům

MODERNIZACE.  Nově vybavená učebna v ZŠ Škrobálkova. 
Foto/ archiv



(pokračování rozhovoru ze strany 1)

Za 25 let se toho v zoo muselo změnit opravdu 
dost.
Můj kamarád ekonom Miroslav Zámečník říká, 
že kdyby zbytek české společnosti urazil od změ-
ny režimu takovou cestu a provedl takové změny, 
jaké prodělala většina českých zoologických za-
hrad, tak už jsme dávno před Švýcarskem. České 
zoo prošly neuvěřitelně rychlým vývojem a  bě-
hem uplynulých let se proměnily na úplně jiné 
instituce, než kterými bývaly dříve.
Zkusme prosím nějaký konkrétní případ…
Před třiceti lety byl úspěšný odchov takřka každé-
ho vzácnějšího či exotického zvířete v lidské péči 
málem národním svátkem a důvodem k oslavám. 
Dnes si troufám říct, že u velkého množství druhů 
zvířat je technologie chovu zvládnuta. Samozřej-
mě, že ne u všech. U všech to nikdy nebude možné. 
Naopak dnes řešíme a v budoucnu ještě řešit bu-
deme, jak zvířata do přírody navracet a jak vůbec 
rozumně a efektivně nakládat s velikou spoustou 
odchovaných mláďat mnohých druhů.
Proměnili se za tu dobu nějak také lidé, kteří 
o zvířata pečují?
Lidé, kteří se u  nás starají přímo o  zvířata, ale 
dnes už také o  rostliny, se musí smířit s  tím, že 
sice stráví svůj profesní život v  krásném pracov-
ním prostředí, při pestré a  velmi zajímavé práci, 
ovšem velmi často na úkor rodiny, volného času 
a všech těchto záležitostí. A také za cenu toho, že 
nikdy nezbohatnou a do budoucna či na důchod 
se nezabezpečí. 
V zoo ale také pracuje skupina ekonomů, techniků, 
řemeslníků a obdobných profesí, kterým současný 
trh práce nabízí mnohem víc, což je pro nás pro-
blém. Současné hospodářské oživení je sice skvělá 
zpráva, ale z personálního pohledu zoo a dalších 
stovek organizací v  této zemi s  výrazně podprů-
měrnými platovými úrovněmi to zas až tak dobrá 
zpráva není.
Pak jsou zde ještě návštěvníci, jejichž počty tak-
řka neustále stoupají. Lze je nějak charakterizo-
vat? 
Naše instituce je široce rozevřena, a  to napříč 
všemi příjmovými skupinami, napříč všemi so-
ciálními vrstvami společnosti. Což třeba u  diva-
del, muzeí nebo hudebních a výtvarných síní, ale 
ani třeba hokeji určitě neplatí. Drtivá většina lidí 
navíc nechodí do zoo sama. Doprovází je rodina, 
přátelé. Troufám si říci, že zoo má nejen záchran-
nou, vzdělávací, rekreační, ale i  výrazně sociálně 
společenskou roli a  je alternativou všem nákup-
ním centrům a podobným podnikům. Děláme vše 
pro to, abychom se nestali jen nějakým „byznys 
zařízením“, ale abychom byli co nejpřístupnější 
i  nejdostupnější pro všechny příjmové a  sociální 
skupiny naší společnosti.
Zoo Ostrava letos zaznamenala velké změny. 
Otevřeli jste nový vchod nebo také největší in-
vestici v historii – Pavilon evoluce. Mohou se ná-
vštěvníci v  brzké budoucnosti těšit i  na nějaké 
další podobně velké projekty?
Určitě, vývoj se nedá zastavit, ale pokud jde 
o upřesnění či data - to bych musel vzít do ruky 
křišťálovou kouli… Nemohu nic slibovat. Ale pla-
tí a  bude platit, že stále musíme bourat zařízení, 
která jsou technologicky, energeticky i  morálně 
dávno za zenitem a naopak stavět nová, která od-
povídají potřebám zvířat i lidí, jak jsou definovány 
v roce 2015. Pro řadu zvířat se chystají další pro-
jekty, to ale ještě může trvat několik let.
A něco z blízké budoucnosti?
Na podzim otevřeme mokřad, který je nyní těsně 
před kolaudací. Na dvou hektarech vzniklo úžasně 
krásné klidové místo pro naši volně žijící faunu 
i  flóru včetně výukových modelových prvků. Bě-

hem letošní zimy pak vznikne nová menší expo-
zice pro želvy.
Kdybych se Vás zeptal, co osobně byste v  zoo 
návštěvníkům doporučil?  Co rozhodně v  zoo 
nevynechat?
Určitě nové průjezdné safari s  asi aktuálně stov-
kou zvířat, které je v provozu od loňského léta. To 
je moc pěkný zážitek. A pak také Pavilon evoluce, 
který byl v dubnu otevřen veřejnosti. I když není 
ještě plně obsazen všemi zvířaty, nabízí krásný 
zážitek a i do budoucna ho budeme dále vylepšo-
vat. V  jeho blízkosti vznikly nové ostrovy, což je 
pozváním na krásnou procházku. Ale zoo netvoří 
jen zvířata. Je zde i botanická zahrada a botanický 
park.  Málo se ví, že v této chvíli zde máme napří-
klad největší kolekci rododendronů v  celé mini-
málně střední Evropě. 
Neuralgickým bodem je parkování návštěvníků 
zoo a vše s  tím spojené. Může si zoo s auty ná-
vštěvníků nějak efektivně poradit?
Bohužel, přestože je k  zoo vynikající a  častá ve-
řejná doprava, návštěvníkům, a  to ani ostrav-
ským, to dnes už nestačí. Veřejná doprava se totiž 
pro mnoho lidí bohužel stala jakýmsi symbolem 
nižšího společenského postavení. Zatímco dříve 
zhruba 400 parkovacích míst po většinu roku bo-
hatě stačilo, dnes už to není pravda.  Jisté je, že 
počet parkovacích míst je potřeba v  co nejkratší 
době ještě navýšit. Je to naše hlavní priorita, ale 
jsme příspěvkovou nevýdělečnou organizací měs-
ta a tak sami mnoho nezmůžeme. Každý, kdo zná 
okolí zoo i  majetkové vztahy navíc ví, že jedno-
duché, zázračné či levné řešení prostě neexistuje.
Je ještě pro zoo obdobný akutní problém jako 
parkování?
Příští rok zde budeme posilovat elektrifikaci. Tak-
že bude na mnoha místech v areálu rozkopáno. Ale 
bez modernizace zastaralého a  nedostačujícího 
zásobování elektřinou se zoo už neobejde. V uply-
nulých letech jsme díky pomoci a financování ze 
strany našeho majitele a  zřizovatele statutárního 
města Ostravy vyřešili plynofikaci, postavili tak-
řka šest kilometrů nového oplocení, vyčistili a od-
bahnili a upravili 3 ze 4 hlavních rybníků či vybu-
dovali 4 čističky odpadních vod. To vše za desítky 
miliónů korun. Letos se díky financování z města 
a  spolufinancování ze SFŽP dokončuje zateplení 
šesti objektů za zhruba 20 milionů korun. To jsou 
ohromné peníze do nutné obnovy a modernizace 
infrastruktury, ale bez nich to nejde. A nyní tedy 
přichází na řadu i elektřina.
V  zoo ve Slezské Ostravě pracujete už 25 let, 
v obvodu také bydlíte, vytvořil jste si k němu ně-
jaký bližší vztah?
Jsem samozřejmě patriot, který je rád, že tady 
může žít. Slezská je v rámci celé Ostravy jedineč-
ná. Těžko bych si zvykal jinde, je mi tady dobře. 
A navíc pracuji v zahradě, která je jedinečně krás-
ná, v  přírodním areálu, který nemá obdoby. Tak 
krásných míst je na světě málo. Věřím, že se nám 
podaří areál pro další generace udržet a navíc i zu-
šlechťovat.

/jk/

Čtyřlístek na 
Bronzové ulici
V Bronzové ulici ve Slezské Ostravě neda-
leko stadionu Bazaly otevřeli 22. července 
nové chráněné bydlení Čtyřlístku – cen-
tra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava. 

Z  Domova Barevný svět v  Ostravě-Muglinově se 
do vilky v  Bronzové ulici přestěhovalo osm žen, 
které tak získaly nesrovnatelně lepší životní pod-
mínky. V pokojích bydlí po dvou, mohou si samy 
vařit, mají svoji kuchyňku, u  domu je krásná za-
hrada s terasou. „Myslíme si, že pro nás je to tady 
nejlepší. Máme klid, samy si vaříme, zrovna dneska 
jsme si připravily čočku s párkem,“ svěřila se jedna 
z klientek, nevidomá paní Renáta.
Před stěhováním žen z Muglinova prošla vilka dů-
kladnou rekonstrukcí, která stála zřizovatele, měs-
to Ostravu, více než dva miliony korun. „Cílem je 
vytvořit rodinné, krásné prostředí. Tato vilka je 
důkazem, že úroveň péče o  lidi s  handicapem se 
dostává o několik stupňů výš,“ prohlásil náměstek 
ostravského primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
O obyvatelky domu se střídavě stará devět pracov-
nic. Vilka na Bronzové ulici je v majetku města Os-
travy, dříve v ní žila pěstounská rodina.

/jk/

Následky bouře
Následky prudké bouře 7. července odstraňovali 
pracovníci Technických služeb a.s. Slezská Ost-
rava.
Havarijní kácení museli provést na ulicích Naj-
manská (kaštan), Na Vizině (vrby, jívy), Bernerova 
(vrby, jívy) a na Ústředním hřbitově (břízy, slivoň).
Dále pak byly nutné i ořezy dřevin, u kterých hrozil 
pád. A to u Mostu Pionýrů (vrba), U Vrbiny (bříza) 
a v ulici Na Vizině (vrba, jíva).

Ing. Petr Čolas
 narozen v roce 1965 v Ostravě
 ředitelem Zoo Ostrava od roku 

2004
 jeho koníčkem jsou všechny 

záležitosti spojené s přírodou 
 je absolventem Vysoké školy 

zemědělské v Brně
 žije ve Slezské Ostravě

BRONZOVÁ. Klientky Čtyřlístku v nových prostorách. Foto/ Jan Král

PO BOUŘI. Pracovníci Technických služeb káceli poškozené 
stromy. Foto/ archiv
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Svěcená voda a patron svatý Kryštof
Před kostel v Kunčičkách přijelo v neděli 26. čer-
vence mnohem více řidičů než obvykle.
Přijeli uctít svého patrona svatého Kryštofa a  po-
prosili ho o ochranu na cestách po celý další rok. 
Tato událost se stala již tradicí, kterou zdejší farář 
Dariusz Sputo zvaný otec Darek začal v roce 2008. 
Řidiči si znovu připomněli, že při řízení auta mají 
být ohleduplní a dodržovat dopravní předpisy.
Po mši svaté a modlitbě ke svatému Kryštofu vyšli 
před kostel, kde byly auta, motorky, kola, ale i ko-
loběžky a skateboardy pokropeny svěcenou vodou. 

Jejich řidiči dostali požehnání a  obrázek svého 
patrona na památku. Zkrátka nepřišly ani babič-
ky, těm byla pokropena kolena, aby nebolela, ale 
poslouchala je. Všichni obdivovali krásné motorky, 
na kterých až z Polska přijeli příbuzní pana faráře. 
Ministranti si za odměnu půjčili přilby a mohli se 
na chvíli posadit na sedadlo řidiče. Dospělí s obdi-
vem prohlíželi i dva závodní motocykly a formuli, 
nechyběli ani místní hasiči a vozidlo autoškoly.

Marie Kubínová

Hasiči z Heřmanic zasahovali v Mikolajicích
Při požáru lesa v Mikolajicích na Opavsku 
zasahovala Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Heřmanice. Hasičům se 
dostalo poděkování za vynikající práci.

„Poplach kvůli požáru lesa v  obci Mikolajice byl 
naší jednotce vyhlášen v  úterý 21. července. Pr-
votní hlášení o  požáru bylo oznámeno na ope-
rační středisko Hasičského záchranného sboru už 
v  pondělí, ale protože se zasahujícím jednotkám 
nedařilo požár dostat pod kontrolu, byly z Ostravy 
společně s naší jednotkou povolány také jednotky 
z Radvanic a Vratimova,“ vysvětluje velitel heřma-
nických hasičů Petr Kos.

„Po příjezdu na místo byla naše jednotka určena ke 
kyvadlové dopravě vody na požářiště. Voda se čer-
pala z rybníku ve Štáblovicích, vzdáleného dva ki-
lometry. Jednotka dále prováděla dohašovací práce 
lesního porostu,“ popisuje dále Kos.
Ve 22 hodin byla jednotka vystřídána dalšími členy 
JSDH Heřmanice, kteří do ranních hodin provádě-
li kyvadlovou dopravu vody. Ráno v 8 hodin byla 
jednotka odeslána zpět do Ostravy. „V  průběhu 
celého zásahu dodala naše jednotka na požářiště 
celkem 90 200 litrů vody,“ konstatuje Kos.

Podle plk. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., zástupce 
krajského ředitele, ředitele územního odboru Os-
trava Hasičského záchranného sboru, si třídenní 
akce vyžádala značné síly i  prostředky, hasilo se 
také za pomocí vrtulníku. „Zamezení opětovného 
šíření požáru bylo značně komplikované větrem 
a vysokou denní teplotou. Vzhledem k těmto okol-
nostem byla veškerá činnost na místě zásahu pro 
všechny značně fyzicky namáhavá,“ popisuje Vlček 
obtížnost prací v Mikolajicích.
Vladimír Vlček také dopisem poděkoval starostce 
MVDr. Barboře Jelonkové za práci heřmanických 
hasičů při požáru.

„Rád bych poděkoval za vynikající spolupráci, kte-
rou poskytli na místě zásahu členové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Heřmanice. Byli platnou 
a nepostradatelnou součástí celého systému. I díky 
jejich nasazení bylo možno tuto mimořádnou udá-
lost zvládnout úspěšně a  zamezit vzniku dalších 
škod. Prosím, tlumočte mé poděkování členům 
Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů,“ uvádí 
Vladimír Vlček.

/red/

Diamantová svatba 
manželů Masných
Manželé Jiřina a  Antonín Masní oslavili 4. čer-
vence na slezskoostravské radnici 60 let společ-
ného života. Manželský slib obnovili před zastu-
pitelkou PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D.
Oddáni byli 2. července 1955 na obecním úřadě 
v  Hrušově a  také v  hrušovském kostele. Oba vy-
růstali v Hrušově v osadě Ida, až v roce 1962 se už 
i s dětmi přestěhovali do Muglinova.
Antonín Masný /1931/ pracoval po vyučení 41 let 
nejprve na šachtě Stachanov, později, až do důcho-
du, na šachtě Vítězný únor v  Přívoze. Jiřina Mas-
ná /1936/ pracovala jako stavební konstruktérka 
a později také na šachtě Vítězný únor, kde se věno-
vala důlním mapám.
Manželé spolu vychovali dvě hodné dcery, které 
jim jsou oporou ve stáří. Mají rovněž tři vnuky 
a jednu vnučku, všichni jim přinášejí radost. 
Pan Antonín, než přišly zdravotní problémy, býval 
nadšeným sportovcem. Běhal a  surfoval. Vlastní-
ma rukama postavil tři garáže, spolu s manželkou 
Jiřinou postavili také zděný zahradní domek na 
Landeku, kde se věnovali zahradničení. 
Dcery Milena a  Jiřina vzpomínají, jak paní Jiřina 
pro celou rodinu a okolí šila a pletla, všichni také 
oceňují její kuchařské umění.
Pokud to manželům Masným zdravotní stav dovo-
loval, jezdili s vnuky alespoň jednou ročně k moři, 
volné chvíle trávili také u  vody v  Antošovicích. 
„Vše podnikali společně a v pohodě,“ uvádějí jejich 
vděčné dcery.
Od roku 2008 žijí manželé Masní v DPS Hladnov-
ská v Muglinově.

/jk/

POŽÁR. Hasiči z Heřmanic zasahovali v Mikolajicích. Foto/ archiv

SVATÝ KRYŠTOF. Motoristé v kostele v Kunčičkách. Foto/ archiv

DIAMANTOVÍ. Manželé Masní oslavili 60 let společného života. 
Foto/ Lubomír Časnocha

1. - 4.9. Zápisový týden do zájmových 
kroužků SVČ

 Po – Čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 
hodin, 

 Pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
hodin)

 Činnost zájmových kroužků bude 
zahájena od 14.9.2015!

5. - 6.9. Veletrh zájmových kroužků - Avion 
shopping park, prezentace činnosti 
SVČ

23.9. Slavnostní křest „Almanachu 
žákovské a studentské poezie“ a 
Sborníku vítězných slohových 
prací okresních a krajských kol 
Olympiády v českém jazyce „Co 
máme na jazyku“

26.9. „Babičko, dědečku - pojďme si 
hrát“ - výlet

25. - 28.9. „Elááá hop!“ - Drakiáda II. turnu-
su LDR

30.9. Dětská tisková konference „Čaru-
jeme s vařečkou“

Ostrčilova 19/2925, Ostrava
více na www.svcoo.cz

Středisko volného času
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POZVÁNKA

Valíme se Slezskou

Jménem místostarosty Ing. Romana Goryczky 
si Vás dovolujeme pozvat na originální akci 
„Valíme se Slezskou“. Jedná se o netradiční 
akční hru pro dvojice od 15-ti let, která spočívá 
v  hledání zajímavých míst Slezské Ostravy na 
základě postupně získávaných informací a plně-
ní různorodých úkolů. Poznejte Slezskou jinak 
a přijďte se výborně pobavit! 

Hra startuje 19.9.2015 v 15 hodin před budo-
vou Gymnázia Hladnov. V prostoru startu a cíle 
bude připraven bohatý doprovodný program 
a spousta zábavy pro rodiny s  dětmi. Sou-
částí akce je prezentace a propagace místních 
organizací.

Více informací a on-line přihlášky do soutěžní hry na 
www.tricomunity.com. Neváhejte, kapacita soutěž-
ních dvojic je omezena!

Těšíme se na Vaši účast.

Edita Kozinová, Martina Schneiderová

Pestrý program v MŠ Nástupní
Děti z MŠ Nástupní v Kun-
čičkách navázaly nová 
přátelství s dětmi z místní 
charity. Měly možnost se 
seznámit na  společných   
akcích, které jim  připra-
vili učitelé a  asistentky. 
Vydařila se návštěva ZOO 
i  sportovní dopoledne ke 
Dni dětí. Odměnou jim 
byly nejen sladkosti, ale 
i  medaile a  diplomy, které 
si děti právem zasloužily. 
Musíme rovněž připome-
nout, že děti z  naší MŠ 
měly úspěch také na ve-

řejnosti. Za zmínku určitě stojí vystoupení na 
Slezskoostravském hradě, kde zatančily na pí-
seň Dole v  dole a  vystoupení na Country fes-
tivalu pod vedením pana učitele Davida Krále. 
Děti také vystoupily v  knihovně, kterou pra-
videlně navštěvujeme. Dále zmíníme vystou-
pení ke dni matek v  MŠ, tak v  místní charitě, 
kde vystoupily pro babičky a dědečky. Pro děti 
jsme  v  uplynulých měsících připravili spoustu 
akcí. Například velikonoční dílny, výlet hasiči, 
policie - Honzíkova cesta, pasování předškolá-
ků a  další. Chceme poděkovat všem rodičům 
dětí za jejich přístup a spolupráci.

Kolektiv MŠ Nástupní

ZŠ Bohumínská a záchranářské disciplíny
Naše základní škola tra-
dičně na konci školního 
roku pořádá cvičení žáků 
v rámci učiva ochrana oby-
vatelstva za mimořádných 
událostí.
Cvičení bylo zahájeno 
cvičným požárním popla-
chem, následovala ukázka 
hasičů – záchrana člověka 
za pomocí výškové tech-
niky, oddíl hlídkové služ-
by PČR předvedl ukázku 
zásahu a zajištění nebez-
pečného pachatele. Dále 

následovala soutěž žákovských družstev pod ná-
zvem „Dokaž, že umíš“, ve které děti předvedly 
své znalosti z civilní ochrany, varovných signálů, 
použití hasicích přístrojů, řešení dopravních si-
tuací a poskytování první pomoci. Zpestřením 
soutěže byla i střelba ze vzduchovky. Tyto zají-
mavé disciplíny škola zorganizovala ve spolu-
práci s  Dobrovolným sdružením svazu civilní 
ochrany ČR, které soutěž dotovalo i hodnotnými 
cenami pro tři nejlepší družstva.
Dopolední zápolení vyhráli žáci 8. ročníku. Z ce-
lého dne si děti odnesly pěkné zážitky.

Mgr. Pavel Molnár
učitel ZŠ Bohumínská

MŠ Nástupní

ZŠ Bohumínská

NÁSTUPNÍ!. Děti se v mateřské škole nenudí. Foto/ archiv

CVIČENÍ. Příprava žáků na mimořádné situace. Foto/ archiv

Zprávičky ze škol

Slezskoostravské noviny • září 2015 • strana 6



Slezskoostravský Rock-Fest open air
Zvučná jména zejména domácí hudební scény 
obsadila osmý ročník festivalu Slezskoostrav-
ský Rock-Fest open air, který se konal 4. čer-
vence na Slezskoostravském hradě.
Velkým lákadlem pro rockové fanoušky se stali 
brněnští Progres 2 s Romanem Dragounem, pu-
blikum rovněž přivítalo Blue Effect s Radimem 
Hladíkem. Legendární kytarista si postěžoval, 
že snad nikdy v takovém horku nehrál. To ještě 
netušil, jaká vedra jej během zbytku léta čekají…
Své osvědčené hity přivezl do Ostravy Vilém 
Čok a jeho kapela Bypass. Hradem se nesly son-
gy jako Karel nese asi čaj nebo Habaděj.
Vladivojna La Chia, zpěvačka s  ostravskými 
kořeny, představila svůj zcela nový projekt Vla-
divojsko a  příklon k  metalu. Zaujali slovenští 
Inekafe a  na závěr ovládli pódium nestárnoucí 
Abraxas se svým novým programem z CD Klid!
„Lidé byli spokojení, jsme rádi, že sázka na 
osvědčené české a  slovenské muzikanty vyšla,“ 
shrnul průběh festivalu pořadatel a  slezsko-
ostravský zastupitel Ing. Marcel Pažický. Slez-
skoostravský Rock-Fest podpořil městský obvod 
Slezská Ostrava.

/red/

Rozmarné oslavy 
Ostravice
Několik tisíc lidí se přišlo v sobotu 27. června 
pobavit na oba břehy řeky Ostravice.
Rozmarné oslavy Ostravice spolu pořádaly měst-
ské obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská 
Ostrava. Hlavním organizátorem bylo Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava.
Velký potlesk diváků sklidili účastníci soutěže 
netradičních plavidel. K vidění byla loď hippies, 
sličná dívka v  rakvi, obří plující kytara, mimo-
zemšťan, plovoucí kolo i jezdkyně na krokodýlo-
vi. Prví cenu poroty, ve které usedli také starost-
ka Slezské Ostravy MVDr. Barbora Jelonková 
a radní Ing. Martin Vidura, si nakonec odnesla 
posádka Šrek a Fiona. Slavnosti po setmění vy-
vrcholily akrobatickým představením na Sýko-
rově mostě a světelnou show.

/jk/

ROCK-FEST. Rockeři obsadili Slezskoostravský hrad. Foto/ archiv

U OSTRAVICE. Netradiční plavidla, hudba, tanec i veliká světelná show. Takto vypadaly Rozmarné oslavy Ostravice. Foto/ Jan Král

Ohlédnutí za létem
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Z historie dávno zmizelých hospůdek na Zámostí
1. Když v  první třetině 16. století majitel polskoostravského 
panství Jan Sedlnický založil proti mostu přes Ostravici osadu 
s několika domy, položil tak základy budoucího centra dnešní 
Slezské Ostravy. Z přiložené fotografie pořízené před 2. světo-
vou válkou je patrné, jak se Zámostí v průběhu následujících 
století rozrostlo a v období existence první republiky dosáhlo 
svého vrcholu. 
Na snímku vlevo od mostu /Miloše Sýkory/ je patrná část do-
sud existující nefunkční spořitelny, o jejíž výstavbě bylo rozhod-
nuto v roce 1926. Budovu projektovali bratři Špačkové a Ing. 
Krýsa. Tehdy to byla nejmodernější stavba ve Slezské Ostravě. 
Architektonicky zajímavé bylo řešení velké dvorany a  tvrdilo 
se, že spořitelna má i  nedobytný trezor. Jak dokládá snímek, 
došlo v okolí spořitelny k významným proměnám, neboť část 
zástavby byla silně poničená ke konci války a řada zbývajících 
domů zbourána. Na jejich místě je dnes vedena komunikace 
z Ostravy na Frýdek. Vpravo od spořitelny jsou na snímku dva 
objekty. Před rokem 1945 se v nich nacházel hostinec Záložen-
ský dům a Občanská záložna. Dnes je na jejich místě monu-
ment památníku s tankem. Vpravo, ve směru k radnici, stojí 
nepřehlédnutelné dvoupatrové domy Josefa Čapka, ve kterých 
kromě obytných místností v poschodích byly v přízemí prostory 
pro komerční využití. Nacházele se zde i nenápadná kavárna 
Adria, která kromě bohatého sortimentu nápojů měla i kuleč-
níky a hrací stoly. Dle starousedlíků byla kavárna v době trvání 
první světové války střediskem hazardních hráčů a karbaníků. 
Napravo od mostu stála proslulá lékárna U  sv. Prokopa, kte-
rou založil v roce 1868 Karel Weber, jeden z osmi vojenských 
lékárníků mexického císaře Maxmiliána Habsburského. V his-

2. Tato pohlednice z roku 1905 Polská Ostrava – Hlavní ulice 
s  radnicí byla vydána v  Těšíně. /Ed. Feitzinger kuns u. Post-
kartenverlag./. Badatelská práce pracovníků Archivu města 
Ostravy nám umožnila nahlédnout do vzdálené historie toho-
to jednoho z nejstarších pohostinských zařízení ve slezské části 
Ostravy, jehož počátky sahají až do roku 1514. Tento – panský 
hostinec – představoval jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů 
a z dochovaných záznamů jsou známá i jména nájemců. Tak 
k  roku 1535 patří jméno krčmáře Šimka Přibyla a  jeho zetě 
Jana Tyralce, po nich byl nájemcem jistý Bartoš a pak žid Ma-
rek. K roku 1753 se uvádí Kašpar Ulman … Ještě koncem 19. 
století byl prosperující hostinec hojně navštěvován místními 
štamgasty – horníky z blízkých kolonií na Jaklovci a Kamen-
ci. Virtuální exkurzi do zakouřené atmosféry nálevny nám 
umožňuje spisovatel A. Hořínek v románu Havíři … „Havíři 
si vedli vesele a  nevázaně. Pili pivo a  kořalku, zpívali a  hu-
lákali. U některých stolů se hrálo v karty. A mezi tím davem 
zpitých, rozzuřených a lihovinami rozpálených lidí pohybovala 
se sklepnice, neustále přinášející nové a nové sklenice piva nebo 
kořalky. Některý rozbujnělý host poplácal ji po zádech nebo str-
hl do náruče… v hospodě bylo živo a hlučno. Byla přelidněná. 
Za chvíli přišli muzikanti a společnost se rozjařila…“

3. Zámostí s  okolím bylo pro svoji malebnou polohu nejfrek-
ventovanějším motivem pro fotografy, malíře a vydavatele po-
hlednic. Tato lehce kolorovaná pohlednice „Moravská Ostrava. 
Těšínská ulice, Hranice moravsko-slezská“ /Mahrisch Ostrau. 
Tschner Gasse/ se prodávala v  trafikách ve dvacátých letech 
20. století krátce potom, kdy byla na slezskoostravské radnici 
ukončena jednání plebiscitní a zemské správní komise o česko-
-polském sporu o Těšínsko.

Dle dobových a archivních textových zdrojů,
vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň

torii lékárny, která byla v roce 1965 zbourána 
i se sousedními domy, najdeme i jméno bratra 
spisovatele Aloise Mrštíka, Františka, který byl 
v  lékárně krátkou dobu zaměstnán. Naší po-
zornost si zaslouží také objekt podivného tvaru 
u pravého objektu fotografie. Domek má okna 
situována k  pohledu na most, je nenápadný 
a  dle pamětníků v  něm v  roce 1945 pobýval 
destrukční oddíl Wehrmachtu, který měl za 

úkol zničit koncem války most přes Ostravici. 
Právě do něj se sbíhaly kabely k náložím, jimiž 
byl most podminován. V  pravé části snímku 
dominuje zástavbě hodinová věž slezskoostrav-
ské radnice, která byla postavena v letech 1911 

– 1913 na místě starobylého hostince Na schůd-
kách.

Historie

1. 

2. 

3. 

Slezskoostravské noviny • září 2015 • strana 8



Výstava „Zoči-voči“ Igora a Júlie Piačkových 
ve Slezskoostravské galerii
Městský obvod Slezská Ostrava připravuje vý-
stavu obrazů Igora a  Júlie Piačkových ve Slez-
skoostravské galerii. Od září mohou návštěvníci 
obdivovat výtvarná díla obou významných sou-
časných slovenských výtvarníků.
Igor Piačka vystudoval Vysokou školu výtvar-
ných umění v  Bratislavě v  oddělení volné grafiky 
a  knižní tvorby u  profesora Albína Brunovského 
a  následně na Academie Royale des Beaux Arts 
v  Bruselu u  profesora Philippa Maese. Věnuje se 
malbě, grafice, kresbě, ilustraci a  tvorbě známek. 
Kromě mnoha míst v České republice a na Sloven-
sku vystavoval v Moskvě, Pekingu, Tokiu, Londýně 
a v několika dalších světových metropolích.

Júlia Piačková studovala na Střední průmyslové 
škole textilní v Brně a poté absolvovala VŠVU. Au-
torka začínala jako textilní výtvarnice pro monu-
mentální tvorbu do architektury, ale poté se její zá-
jem soustředil na kresbu, grafiku a ilustraci. Věnuje 
se také tvorbě poštovních známek. Její dílo mohli 
návštěvníci zhlédnout nejen na kolektivních výsta-
vách v rodném Slovensku, České republice, Polsku, 
Francii, Belgii a jiných zemích, ale realizovala i pět-
advacet výstav samostatných.
Vernisáž výstavy s  názvem „Zoči-voči“ se koná 
22. září 2015 od 17:00 hodin ve Slezskoostravské 
galerii, ale tvorbu Igora a Júlie Piačkových si mo-
hou návštěvníci prohlédnout již od 9. září 2015. 
Výstava potrvá do 16. října 2015.

/red/

Kalendář akcí ve 
Slezské Ostravě 
v měsíci září
2.9. Mezinárodní noc pro netopýry, 

přednáška v Zoo Ostrava v 18 
hodin

2.9. FC Heřmanice Slezská - TJ Ven-
dryně, 17 hodin, krajský fotbalový 
přebor

5.9. FC Heřmanice Slezská - SK 
Šenov, 16 hodin, krajský fotbalový 
přebor

5.9. Jiskra Hrušov - Lokomotiva 
Ostrava v 16.30 hodin, městský 
fotbalový přebor

5. a 6.9. Komentované prohlídky sklení-
ků v Zoo Ostrava, vždy v 11, 13 
a 15 hodin 
/více na www.zoo-ostrava.cz/

5. a 6.9. Hasičské slavnosti v Koblově. 
Začátek v 9.30 hodin, od 20 hodin 
pak v sobotu program vyvrcholí 
noční soutěží hasičských družstev 
a hasičskou zábavou. V průběhu 
celého víkendu se konají ukázky 
hasičské a vojenské techniky.

9.9. S.K. Rapid Muglinov - TJ Sokol 
Koblov v 16.30 hodin, městský 
fotbalový přebor

12.9. 11. ročník akce Festival dřeva, 
Slezskoostravský hrad /více na 
www.cerna-louka.cz/

12.9. Den pro seniory, Zoo Ostrava
12.9. TJ Sokol Koblov - Sokol Vác-

lavovice, v 16 hodin, městský 
fotbalový přebor

12.9. S.K. Rapid Muglinov - TJ Sokol 
Hrabová B, v 16 hodin, městský 
fotbalový přebor

13.9. Komentované prohlídky sklení-
ků v Zoo Ostrava. Vždy v 11, 13 
a 15 hodin

13.9. Hrad žije první pomocí - 8. 
ročník soutěže nezdravotnických 
složek IZS, od 9 hodin, Slezsko-
ostravský hrad

19.9. Valíme se Slezskou. Netradiční 
hra pro dvojice od 15 let, od 15 
hodin, Gymnázium Hladnov 
/více na www.tricomunity.com/

19.9. Slezská žije pro děti. Zábavné od-
poledne plné úkolů a tvoření, od 
15 hodin, Gymnázium Hladnov /
více na www.tricomunity.com/

19. a 20.9. Komentované prohlídky sklení-
ků v Zoo Ostrava. Vždy v 11, 13 
a 15 hodin

19.9. TJ Jiskra Hrušov - SK Polanka 
nad Odrou B, v 16 hodin, městský 
fotbalový přebor

26. a 27.9. Komentované prohlídky sklení-
ků v Zoo Ostrava. Vždy v 11, 13 
a 15 hodin

26.9. TJ Sokol Koblov - Jiskra Hrušov, 
v 16 hodin, městský fotbalový 
přebor

26.9. S.K. Rapid Muginov - TJ Sokol 
Pustkovec, v 16 hodin, městský 
fotbalový přebor

Pozvání 
na koncert
Cyklus komorních kon-
certů 2015, který pořá-
dá městský obvod Slezská 
Ostrava za podpory statu-
tárního města Ostravy, po-
kračuje po prázdninové pře-
stávce mimořádně v  pondělí 
14. září 2015 v 19 hodin.

Ve slezskoostravské radnici se 
představí Jana Boušková, která 
je díky svým výrazným umělec-
kým úspěchům velmi žádanou 
harfistkou vystupující na reno-
movaných světových pódiích 
nejen sólově, ale i v  komorních 
sestavách, a mladý český houslista 
Josef Špaček, patřící k nejlepším 
houslistům své generace. Zahra-
jí skladby Camille Saint-Saënse, 
Marcella Tourniera, Eugene Ysÿe 
a Maurice Ravela.
Vstupenky za 100 Kč si můžete za-
koupit ve Slezskoostravské galerii 
v úterý až pátek od 10:00 do 17:00 
hodin (polední přestávka 11:30 až 
12:30) a v sobotu a neděli od 10 do 
14 hodin. Telefonické dotazy zod-
povíme na tel. 599 410 426 nebo 
599 410 081.

Tematické večery ve Slezskoostravské galerii
V rámci výstav ve Slezskoostravské galerii pro vás připravil městský obvod Slezská Ostrava opravdo-
vou lahůdku ve formě doprovodných programů. Návštěvníci se mohou nechat hýčkat hudbou, nebo 
se nechat bavit, vzdělávat či se oddávat literárnímu snění.
Jaké doprovodné programy v září jsme tedy pro vás připravili?
V rámci Hudebních večerů 16. září 2015 v 18.30 hodin v programu Café de Chanson, neboli Ozvěny 
Colours of Ostrava, se společně s Monikou Horsákovou můžete ohlédnout za čtrnácti ročníky tohoto 
festivalu.
21. září 2015 v 16.30 hodin je pro vás připraven Literární a poetický večer … s kým osamět, s kým zůstat 
sám… aneb poetické večery Jana Fišara a Tomáše Jirmana. Hned první večer vás průvodci programem 
nechají osamět s Bohumilem Hrabalem.
28. září 2015 v  16.30 hodin se můžete nechat provázet v  rámci Večerů s osobností hercem Petrem 
Nárožným. 
Humorně zábavnými večery vás bude pravidelně provázet Jiří Sedláček, herec Národního divadla mo-
ravskoslezského. 30. září 2015 v 16.30 hodin se můžete těšit, až vám s humorem sobě vlastním představí 
své přátele, hosty a kamarády.

/red/

Kultura Slezská žije
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Mláďata u pardálů obláčkových
V ostravské zoologické zahradě se těší z dalších mláďat u vzác-
ných pardálů obláčkových. Dva samečci této velké kočkovité šel-
my přišli na svět už na konci května, ale teprve v polovině měsíce 
srpna se začali osmělovat a objevovat venkovní výběh. 
„Do té doby mohli pardálí rodinu návštěvníci vidět pouze na ob-
razovce umístěné v Pavilonu indických zvířat prostřednictvím ka-
mery snímající porodní boudu, kde se samice s mláďaty ponejvíce 
zdržovala. V polovině srpna se pardálí kluci začínají pomalu osmě-
lovat a vydávat i na průzkum venkovního výběhu. Jejich výpravy 
jsou ale zatím ojedinělé, takže kolemjdoucí návštěvníci musejí být 
velmi trpěliví,“ popisuje situaci mluvčí zoo Šárka Nováková. 
Pardál obláčkový obývá horské i nížinné lesy jižní a jihovýchod-
ní Asie. Na celém území jeho výskytu dochází k nejrychlejšímu 
odlesňování na Zemi (přes 10 procent plochy za posledních 10 
let). Kromě ztráty přirozeného prostředí ohrožuje tuto nejmenší 
velkou kočku nelegální lov a obchod s kožešinou a kostmi. Počty 
v přírodě jsou odhadovány na 10 000 jedinců. Na celém světě je 
chováno pouze asi 150 zvířat. V Zoo Ostrava je chována od roku 
2010 a doposud se zde podařilo úspěšně odchovat čtyři mláďata. 
S těmito samečky to bude celkem šest.

Hasičské slavnosti v Koblově. 
S poutí
Sbor dobrovolných hasičů v Koblově připravuje na víkend 5. a 6. září sou-
těžní dny malých i dospělých hasičů obohacené pouťovými atrakcemi a do-
provodným programem.
Vše se odehraje v  areálu Diamo v  Koblově u  Antošovické ulice. Začíná se 
v sobotu v 9.30 hodin soutěží nejmenších hasičů, od 20 hodin pak program 
vyvrcholí noční soutěží hasičských družstev a hasičskou zábavou. V průběhu 
celého víkendu proběhnou rovněž ukázky hasičské a vojenské techniky.

Oslavy 50. výročí založení 
školy. Sobota 24. října 2015

PROGRAM:
14.00 - 18.00 Den otevřených dveří
 komentované prohlídky všech pro-

stor školy
16.00 - 19.00 Setkání bývalých a  současných za-

městnanců školy
 ve školní jídelně (prosíme o potvrze-

ní Vaší účasti)
19.00 Společenský večer nejen pro absol-

venty a zaměstnance v tělocvičně
 (cena vstupenky: 100 Kč - nutná
 rezervace!)

KONTAKTY:
tel.: 596 241 739, e-mail: zsbohuminska@seznam.cz,
www.zsbohuminska.cz
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, 
příspěvková organizace
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Co se děje v ZOO

PARDÁLOVÉ. Už šest mláďat vzácných šelem odchovala Zoo Ostrava. Foto/ Pavel Vlček



VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Domeček nejen pro tužky / výtvarné odpoledne, 
úterý 11.srpna během půjčování
Pohádkové snažení / soutěž pro děti, celý měsíc 
během půjčování
Prázdniny s  knížkami Zuzany Pospíšilové / 
zábavné odpoledne pro děti, celý měsíc během 
půjčování

hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Jan Hus
výstava k 600. výročí upálení Jana Husa
září 2015 / během půjčování
Lovci pokladů
výstavka knih pro muže
září 2015 / během půjčování
Září, na léto jde stáří
soutěžní test pro dospělé 
září 2015 / během půjčování

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Projekt Hravá knihovna města Ostravy je fi-
nancován v  rámci neinvestiční účelové dotace 
Statutární město Ostrava, městský obvod Slez-
ská Ostrava
Hravá škola vaření / výtvarná dílna, malujeme 
na hrníčky, seznámení s knihami Zuzany Pospí-
šilové, projekt, pondělí 14. září od 14:00 do 16:00
Hravé hříčky se slovíčky, seznámení s knihami 
Zuzany Pospíšilové, září během půjčování
Klub Hladnýsek / setkání knihovnického klubu 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče

„Štěstíčko“ - tvoříme zápich do květináče
pondělí 21. září od 15:00 do 16.30
Zoo v knihovně / výstavka fotografií, září bě-
hem půjčování
Škola základ života / výstavka knih, září během 
půjčování

hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 /  
602 191 200

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Svět, který voní benzínem a naftou / výstav-
ka pohádkových knížek o autech, úterý 22.9.  
Malujeme, kreslíme, vozítko si vysníme / úte-
rý 22.9.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Tatínku, jeď opatrně / test pro děti, září  Za-
stavit, stát! / výtvarná dílna, každý čtvrtek v září 
od 13:00 do 15:00 hodin  Mini Luk / turnaj pro 
děti, každé pondělí v září od 13:00 do 15:00 ho-
din  Ekodoprava / tematická nástěnka, září  
Jezdíme, plujeme, létáme / výstavka knih, září

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Dopravní prostředky / vylušti křížovku, celý 
měsíc září  Dopravní značky pro školáky i 
školačky / výtvarná dílna, pondělí 21.září od 
14:00 do 16:00, výstavka knih  Nastartujte 
koloběžky, můžete jít taky pěšky! / od 16. do 
22.září  Cyklokvíz / test k bezpečnosti silnič-
ního provozu, od 16. do 22.září  Jedu, jedeš, 
jedeme ... / soutěžní klání v dopravním pexesu, 
od 16. do 22.září během půjčování

TĚŠÍNSKÁ 307, RADVANICE
Od startu k  cíli funím jen chvíli / závod na 
koloběžkách pro děti, středa 16.září od 9:00 do 
10:00   Od tříkolky ke kolu / výtvarné odpole-
dne pro děti, pondělí 21.září od 13:00 do 15:00  
Oprava není otrava / test pro děti o součástkách 
kola, září  Loukou, polem s  kolem / výstava 
knih na téma cyklovýlety, září

Upozornění 
chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje 
i v letošním roce 2015 hromadné očko-
vání psů proti vzteklině. Očkování pro-
vede MVDr. Barbora  Jelonková u psů 
starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých čás-
tech obvodu v následujících termínech:

18.09.2015 pátek
15.00 - 15.15 Hrušov Lomonosovova 

ulice
15.30 - 16.00 Koblov u hasičské zbroj-

nice
16.15 - 17.00 Antošovice u cesty na-

proti obchodu
17.30 - 18.00 Muglinov u Budoucnosti

24.09.2015 čtvrtek
15.00 - 16.30 Sl. Ostrava Na Jánské u 

restaurace Seneka
16.45 - 17.30 Heřmanice u hasičské 

zbrojnice
17.45 - 18.30 Muglinov Liščina – u 

bývalého svazu chovatelů

25.09.2015 pátek
15.00 - 15.30 Kunčice u hasičské zbroj-

nice
15.45 - 16.30 Kunčičky u svazu chova-

telů
16.45 - 17.15 Kunčičky Bořivojova uli-

ce ( u hasičské zbrojnice)
17.45 – 18.30 Slezská Ostrava Kamenec 

(pod viaduktem)
Očkovací místo „Hranečník“ se z  dů-
vodu probíhající rekonstrukce letos 
ruší !

UPOZORNĚNÍ
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z 
bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhub-
kem a přiváděla je dospělá osoba.
Cena za očkování je stanovena smluv-
ně ve výši 80,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. 
V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena 
vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o 
očkování.
Za vystavení nového očkovacího průka-
zu bude účtováno 5,- Kč.
Náhradní termín očkování se nestano-
ví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakci-
novat ve kterékoliv veterinární ordinaci.
Upozorňujeme chovatele psů, kteří 
dosud nenechali své psy čipovat (na 
základě obecně závazné vyhlášky SMO 
č. 9/2012),  že tak mohou učinit na mís-
tě po předchozí telefonické domluvě 
s MVDr. Jelonkovou (tel. 596 241 307), 
nebo v kterékoliv jiné veterinární ordi-
naci.

Odbor financí a rozpočtu

Seniorka se zdravotními obtížemi aktivovala 
senior linku
Dne 15. července zasahovali strážníci městské 
policie v bytě seniorky ve Slezské Ostravě. 77letá 
žena krátce po půlnoci aktivovala nouzové tla-
čítko senior linky. Když strážníci dorazili na 
místo, žena uvedla, že se necítí dobře, stěžovala 
si na dýchací potíže a bolest na hrudníku. Stráž-
níci přivolali na místo sanitku a  lékař rozhodl 
o převozu ženy do nemocnice. 

Usedl za volant přes zákaz řízení
Dne 18. července projížděla hlídka městské poli-
cie kolem prodejny ve Slezské Ostravě. V té době 
od prodejny vyjelo na silnici vozidlo, řízené mu-
žem, o němž strážníci na základě dobré místní 
znalosti   věděli, že mu byl uložen zákaz řízení 
motorových vozidel. Strážníci tedy auto předjeli 
a  zastavili. Při ověřování údajů o  27letém řidi-
či vyšlo najevo, že se strážníci nemýlili, dotyčný 
měl skutečně uložen zákaz řízení. Za volantem 
tedy neměl co pohledávat. Jelikož dotyčný po-

rušil úřední rozhodnutí, stal se podezřelým ze 
spáchání trestného činu a strážníci ho proto na 
místě předali přivolaným policistům.

Opilý muž bezdůvodně zaútočil na strážníky
Dne 19. července narazili strážníci městské po-
licie při pochůzce ve Slezské Ostravě na opilého 
agresivního muže (27 let). Před jednou z  míst-
ních restaurací muž náhle přistoupil ke strážní-
kům a bezdůvodně jim začal vulgárně nadávat. 
Vzhledem k  pokročilé noční době se jeho křik 
navíc rozléhal okolím a muž tak rušil noční klid. 
Strážníci se snažili muže uklidnit, ale záhy bylo 
zřejmé, že po dobrém s  ním nic nepořídí. Od 
vulgarit přešel k  vyhrožování fyzickou újmou. 
Vzápětí jednoho ze strážníků uchopil za límec 
košile a druhou rukou se napřáhl v úmyslu jej 
udeřit. K tomu se však již nedostal, strážníci jej 
za použití donucovacích prostředků zpacifiko-
vali. Poté muže podezřelého z  trestného činu 
předali přivolaným policistům.

Prodej palivového dřeva
Smrk:

špalky: 30cm AKCE 650 Kč / 1prm/s
štípaný: 740 Kč / 1prm/s

Buk:
štípaný: 33 cm 1100 Kč / 1prm/s

odkory: 2 m 400 Kč/m3

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 39 Kč/ks
Tel.: 725 987 422
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Městská policie Ostrava

Knihovny - září 2015

Útulek pro nalezené psy
Statutární město Ostrava zřídilo v roce 1998 
Útulek pro nalezené psy v  Ostravě-Třebo-
vicích. V současné době je jeho kapacita 
149 kotců, z  nichž 119 kotců je určeno pro 
zdravé psy a  30  zbývajících je určeno pro 
umístění nově přijatých a nemocných psů.
Informace o aktuální nabídce psů k adopci je 
zveřejněna na webu www.ostrava.cz v sekci 
útulek pro psy.
Kontakty: Útulek pro psy, Provozní 4, 

Ostrava-Třebovice, tel.: 599 455 191,
 e-mail: utulek@ostrava.cz
Provozní doba: Úterý - Neděle 10:00 - 17:00 

Pondělí - zavřeno
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POHYBEM KE ZDRAVÍ
Nové kurzy LADY LATINO,

FLAMENCO a JÓGA.
Začínáme od 4. října 

na Zeleném centru – Slezská Ostrava.
Informace a rezervace míst:

www.zelenecetrum.cz
Tel.: 724 484 812

STD Donivo a.s. nabízí práci řidičům MKD

Senec: telepun@std.sk•www.std.sk•+421 908 672 303

• platové podmínky 45 - 55 € (1215 - 1485 CZK) / DEN 

  včetně víkendů + základní plat

•  dodržení výplatních termínů - pravidelně 25. den v měsíci

•  adekvátní finanční ohodnocení (základní mzda + diety + odměny)

•  jízda podle předpisů nařízení 561/2006 

•  4 týdenní pracovní turnus + týden volno

•  plně vybaven tankovacími 

   a platebními kartami

Dopravní společnost s více než 
500 kamiony rozšiřuje vozový park

Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou zkuše-
ností v oboru a týmem zkušených pracovníků nabízíme své 
služby správy pro Společenství vlastníků jednotek a malá 
bytová družstva v rámci ostravského regionu.
Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické, organizačně- 
právní i technické.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, e-mail: 
sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554819611

1. Hřiště je určeno pro veřejnost a slouží zejména pro tenis, volejbal, basketbal, házenou, malý fotbal 
a míčové hry. V rámci užívání hřiště je možnost využívání sociálního zařízení bez poplatku.

2. Návštěvník je povinen:
  dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřených zaměstnanců
  vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čisté sportovní obuvi 

(před vstupem na hřiště očistit)
  chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
  dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost

3. V celém areálu hřiště platí zákaz:
  poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště
  používání lisovaných kolíkových kopaček nebo obuvi s vyměnitelnými hroty
  používání ostrých předmětů a jejich zapichování do povrchu hřiště
  vstupu s otevřeným ohněm
  vstupu se zvířaty
  vnášení nápojů na plochu hřiště
  vstupu se skleněnými lahvemi
  odhazování odpadků mimo odpadkové koše
  jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech
  vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek
  kouření, konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek
  vstupu se žvýkačkou
  pobytu mimo provozní dobu

4. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli hřiště. 
Škody na vybavení hřiště budou po vinících vymáhány právní cestou

5. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů.

6. Vstup do areálu multifunkčního hřiště na vlastní nebezpečí. Vstup dětem do 15-ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Důležité telefonní kontakty:
    TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
    ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
    POLICIE ČR 158
    MĚSTSKÁ POLICIE 156

MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
na ul. Antošovická v Ostravě-Koblově

Vlastník i provozovatel víceúčelového hřiště: 
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava,

Tento provozní řád nabyl účinnosti dne 12. 6. 2015.

V případě zájmu o užívání multifunkčního 
hřiště volejte správce:

tel. 725 500 682

pondělí – pátek
sobota, neděle, svátky

v období od 1. 7. do 31. 8.

 9.00 – 12.00 hod.* a 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.  a 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.  a 13.00 – 20.00 hod.

Provozní doba hřiště pro veřejnost je stanovena na období
od 1. dubna do 30. listopadu dle klimatických podmínek takto:

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.
*Po předchozí domluvě se správcem hřiště.

Užívání hřiště je zpoplatněno částkou 100,- Kč/hod.

Přijďte si zasportovat na

na ul. Antošovická v Ostravě-Koblově 

MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ

v městském obvodě Slezská Ostrava

V případě zájmu o užívání 
multifunkčního hřiště

volejte správce:
tel. 725 500 682

Hřiště je určeno pro veřejnost a slouží pro tenis, volejbal, 
basketbal, házenou, malý fotbal a míčové hry.

Vlastník i provozovatel hřiště: 
statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava,
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava

pondělí – pátek

sobota, neděle 
a svátky
v období

od 1. 7. do 31. 8.

 9.00 – 12.00 hod.*
 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 20.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 20.00 hod.

Provozní doba hřiště pro veřejnost
je stanovena na období od 1. dubna do 

30. listopadu dle klimatických podmínek takto:

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.
Užívání hřiště je zpoplatněno částkou

100 Kč/hod.

*Po předchozí domluvě se správcem hřiště.

■ Psí salon, úprava psů a koček, koupání, krmiva, anti-
parazitika, hotel.
OV Kunčičky, Frýdecká259, tel:  732956743

■ MUDr. Iva Matušková, soukromá zubní a  parodon-
tologická ambulance, areál Městské nemocnice Ost-
rava – Fifejdy, budova V, oznamuje zahájení zubní am-
bulance od 1. 7. 2015.  Ordinační hodiny: Pondělí 8: 
30 – 12:00, Úterý 8: 30 – 14:00, Čtvrtek 8:30 – 14:00. Tel: 
596193302, 777428394 Máme smlouvy se všemi zdra-
votními pojišťovnami, poskytujeme služby hrazené ze 
zdravotního pojištění i nadstandartní placené výkony.

■ Prodám atypický rodinný dům se zahradou a  lesem 
v krásné a klidné lokalitě městské části Slezské Ostravy. 
Dům je na konci ulice, poskytuje soukromí. Celková 
plocha pozemku je 6 100 m2. Užitá plocha domu je 240 
m2. Na pozemku je samostatná velká garáž a  hospo-
dářská budova (vhodné použít k podnikání jako dílna, 
sklad apod.) Cena 3 990 000,- Tel 739 230 142 

Inzerce
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