
Vedení radnice informuje
Komunitní dům seniorů Heřmanická
V současné době probíhá přestavba bytového 
domu na Heřmanické ulici. Záměrem a před-
mětem této stavby je změna vnitřní dispozice 
a kompletní rekonstrukce stávajícího bytové-
ho domu na komunitní dům pro seniory. 
Dům bude po rekonstrukci obsahovat 17 sa-
mostatných bytů a společenskou místnost pro 
nejrůznější aktivity seniorů. Samozřejmostí 
je také bezbariérový přístup do domu a všech 
bytů pro osoby s omezenou schopností pohy-
bu a orientace.
Stavební práce byly zahájeny 31.8.2015 
a  v  současné době jsou dokončeny bourací 
práce a probíhají upravy vnitřních prostor.

Okružní křižovatka
Práce na výstavbě okružní křižovatky
Michálkovická – Hladnovská – Keltičkova 
probíhají podle harmonogramu.
Upozorňujeme občany, že průběžně dochá-
zí ke změnám provozu na staveništi a  ke 
změnám uzavírek.
Aktuální informace na wwww stránkách:
www.slezska.cz,
www.ostrava.cz,
www.dpo.cz.

Stavba křižovatky má být ukončena
15. listopadu 2015.

/red/

Jaroslav Mlčoch.
Trenér FC Heřmanice Slezská o nadějích mladého týmu
HEŘMANICE/ Začátek fotbalové sezó-
ny FC Heřmanice Slezská moc nevyšel. 
Klub hraje od sezóny 2011/2012 kraj-
ský přebor, což je zatím nejvyšší soutěž 
v jeho historii. Postoupil zde také díky 
Jaroslavu Mlčochovi, trenérovi, který 
„svým“ Heřmanicím neustále věří.

Pane Mlčochu, začátek sezóny nevypadá 
zrovna nejlépe. Mluvíme spolu v  okamži-
ku, kdy jste na domácím hřišti prohráli 
s TJ Vendryně 1 : 3 a v tabulce jste tak na 
13. místě. To asi není úplně ideální situace?
Bodů je po vstupu do nové sezóny málo, moc 
nadšení z  toho nejsme, ale musíme bojovat. 
Myslím, že mančaft  perspektivu má. Bohužel, 
zatím nám moc nepadají góly do soupeřo-
vých sítí. Tým se musí dát dohromady. Klu-
ci jsou mladí, pracovití, myslím, že se s nimi 
něco dělat dá.

Začátek sezóny jste si asi představoval
jinak…
Začátky sezón mi nevycházejí často. První 
tři utkání v  sezóně jsem vždycky nějak pro-
marnil. Nevím, jestli je to týmem, nebo tre-
nérem… /smích/

Mají FC Heřmanice Slezská v  této sezóně 
nějaké konkrétní cíle?
Hrát lepší střed tabulky. I  když to tak mo-
mentálně nevypadá.

Přišly během letní přestávky do Heřmanic 
nějaké posily?
Přišly, a  to celkem dost. Máme stopera
Michala Prokeše z  Vítkovic, máme 
také spoustu kluků z  Baníku – Marka
Jakubova, Ondru Cisárika, Davida Bučka
nebo Radima Čecha. Jsou to samí mladí ta-
lentovaní kluci. Prošli baníkovskou školou. 
Z  Baníku máme také brankáře Mikuláše

Virce, který je přímo z Heřmanic. Jsem moc 
rád, že k nám našel cestu, že bude krýt obraně 
záda a že se tady přišel ukázat. Moc oceňuji, 
že spolupráce Heřmanic s Baníkem stále tak-
to výborně funguje.

I když se vám zatím moc nedaří, při vašich 
zápasech povzbuzují fandové hlasitě, bub-
ny i trumpety znějí. Zdá se, že v Heřmani-
cích je fanouškovské jádro hodně stabilní.
To ano, ale teď už jsou trochu netrpěliví, úpl-
ně je chápu. Věřím, že už si brzy zatleskají 
a budou hlasitě bubnovat na oslavu vítězství.

V Heřmanicích jste si vysloužil velmi licho-
tivou přezdívku heřmanický Mourinho. Jak 
vlastně dlouho už v klubu trénujete?
Možná se o nějaký rok pletu, ale 20 let urči-
tě. Napřed jsem trénoval dorost, se kterým se 
podařilo postoupit z  městského přeboru až 
do divize, později jsem začal trénovat muže. 
Začínali jsme v  1. B třídě, no a  dneska už 
jsme v krajském přeboru.

Myslíte si, že krajský přebor je pro FC
Heřmanice strop, nebo se dá jít ještě výš?
Každý trenér má myšlenky na to, že by chtěl 
s  mužstvem postoupit výš. Momentálně

ale máme mladý tým, který si musí sednout. 
Uvidíme, jak to bude dál, soutěž je dlouhá. 
Herně se tým musí vyladit.

Předpokládám, že v  Heřmanicích také
žijete.
Ano, jsem zdejší rodák. Můj otec a  brácha 
byli hasiči v  Heřmanicích. Já jako jediný se 
vrhnul do fotbalu.

(pokracování na str. 4)

PROMĚNA. Z dříve bytového domu vzniká komunitní dům 
pro seniory. Foto/ Jan Král

TRENÉR. Jaroslav Mlčoch během zápasu Heřmanic s 
Vendryní. Foto/ Jan Král

ZÁPAS. Heřmanice /v bílém/ tentokrát Vendryni neporazily. 
Foto/ Jan Král

Tolik prvňáčků přišlo 1. září 
do čtyř slezskoostravských 
škol.

(více na str. 2)

143.

Zajímavé osobnosti Slezské

Kontakt pro zájemce o mládežnický 
fotbal v FC Heřmanice Slezská:

+420 736 425 616
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Slavnostní zahájení nového školního roku
V úterý 1. září začal ve Slezské Ostra-
vě nový školní rok. Do prvních tříd čtyř 
slezskoostravských škol rodiče přihlá-
sili celkem 143 prvňáčků. Ty ve slav-
nostně vyzdobených třídách přivítali 
nejen učitelé, ale také zástupci měst-
ského obvodu. 

Hodně štěstí a dobrých známek popřáli čers-
tvým školákům na ZŠ Bohumínská místosta-
rosta Ing. Roman Goryczka a místostarostka 
Ing. Ivona Vaňková. V  muglinovské ZŠ Pěší 

přivítal prvňáčky místostarosta Rudolf Ficek. 
V  ZŠ Škrobálkova v  Kunčičkách promluvi-
li k  novým žákům v  první třídě radní Petr 
Svačinka a zastupitel Ing. Petr Kudela. V ZŠ 
Chrustova pozdravila všechny nově příchozí 
v první třídě radní Ing. Justina Kamená.
Prvňáčkům zástupci obvodu rozdali tašky 
s drobnými dárečky. V taškách našly děti na-
příklad pláštěnku, tričko, reflexní pásek nebo 
kornout s bonbóny.

/red/

První září v číslech
Čtyři základní školy ve Slezské Ostra-
vě v letošním roce otevřely celkem osm 
nových prvních tříd. Ředitelé škol jsou 
s těmito čísly a počty prvňáčků spoko-
jení.

ZŠ Pěší
Do ZŠ Pěší v  Muglinově se letos přihlásilo 
32 nových dětí. Pro prvňáčky otevřeli dvě 
nové třídy. „S  takovými počty mohou být 
spokojeni především rodiče, učitelé se bu-
dou moci dětem více věnovat,“ komentuje 
stav dětí v prvních třídách ředitel školy Mgr. 
Kamil Krahula. První září podle ředitelových 
slov probíhalo ve škole zvesela. „Pan učitel 
hudební výchovy Ondřej Svoboda dětem za-
hrál na kytaru, všichni si společně zazpívali,“ 
doplňuje Krahula.

ZŠ Škrobálkova
V  Kunčičkách v  ZŠ Škrobálkova v  letošním 
školním roce otevřeli stejně jako loni dvě 
první třídy, které navštěvuje 35 nových žáků. 
„Jsme rádi, že je o naši školu setrvalý zájem. 
Během měsíce září se k  nám přihlašují dal-
ší noví žáci, očekáváme, že počet prvňáčků 
ve třídách ještě vzroste,“ uvádí ředitel školy 
Mgr. Jiří Smělík.

ZŠ Chrustova
Dvě první třídy otevřeli rovněž v  ZŠ 
Chrustova. Do tříd přišlo celkem 31 nových 
dětí.  „S počtem nových žáků jsme spokojeni. 

Celkový počet žáků ve škole mírně narůstá. 
Populačně slabší ročníky opouštějí deváté 
třídy,“ konstatuje ředitel školy Mgr. Radim 
Motyčka. „Prvňáčky jsme přivítali s  nadše-
ním, měli jsme pro ně připraveny různé sou-
těže, do tříd doprovodili nové žáky také ro-
diče,“ popisuje 1. září v ZŠ Chrustova ředitel 
Motyčka.

ZŠ Bohumínská
Ani ZŠ Bohumínská se od ostatních škol v po-
čtu prvních tříd nijak neliší.  Ve dvou prvních 
třídách usedlo do školních lavic 45 žáků. „Po-
važujeme takový počet za optimální,“ míní 
ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček. Prv-
ňáčky čekalo na Bohumínské slavnostní při-
vítání a také drobné dárečky od paní učitelek. 

/red/

Nové učebny ve školách
Žáci základních škol ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší 
a  ZŠ Škrobálkova přišli po prázdninách do 
nových, moderně vybavených učeben. Díky 
projektu Modernizace výuky na základních 
školách městského obvodu Slezská Ostrava 
Evropské unie byly učebny nově vybaveny 
moderní elektronikou, učebními pomůckami 
i nábytkem.
Ve školách tak přibyly interaktivní tabule, 
iPad, tablety, mikroskopy, modely oběhů 
vody, nástěnné mapy, globusy nebo modely 
lebek a koster lidí či zvířat.

/red/
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Dopisy čtenářů
Oprava Vdovské ulice
Čtenářka AN se ptá na rozbitý asfalt na uli-
ci Vdovská 24, kudy jezdily nákladní auto-
mobily během prací na regeneraci sídliště 
Muglinov. „Vše je opravdu hezké a  děku-
jeme za zkulturnění okolí především pro 
děti. Co mě však udivilo, je to, že jste jaksi 
na nás, jako jediné v souvislosti s renovací, 
zapomněli,“ uvádí čtenářka.

Odpověď městského obvodu:
Kompletní úprava ulice Vdovské je naplá-
nována dle projektové dokumentace v jed-
né z  etap Regenerace panelového sídliště 
Muglinov. Tato úprava by dle projektové 
dokumentace měla zahrnovat úpravu par-
kovacích stání, pěších komunikací, rekon-
strukci silničních komunikací, vybudování 
pěších bezbariérových komunikací, zbudo-
vání nových parkovacích stání v rámci no-
vého parkoviště s vjezdem z ulice Vdovská 
směrem do vnitrobloku, nové svahování 
terénu, sadové úpravy, doplnění mobiliáře. 
Realizace je vždy podmíněna přidělením 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Do konce letošního roku budou prováděny 
lokální opravy Vdovské ulice.
Ve 2. etapě Regenerace sídliště Mugli-
nov byl vybudován amfiteátr s pobytovou 
plochou ve vnitrobloku ulic Vdovská - 
- Švédská - Křižkovského.

Ing. Lenka Suchánková,
pověřena zastupováním

funkce vedoucího odboru ROaVZ,
Manažer projektů

Dopisy čtenářů

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

PŘIVÍTÁNÍ. Místostarosta Roman Goryczka a místostarostka Ivona Vaňková mezi prvňáčky v ZŠ Bohumínská. Foto/ JK

V NOVÉM. Nové vybavení učebny v ZŠ Pěší. Foto/ archiv

ZŠ PĚŠÍ. Prvňáčky přišel pozdravit také místostarosta 
Rudolf Ficek. Foto/ archiv



Senioři navštívili Západní Tatry
Městský obvod Slezská Ostrava, úřad 
městského obvodu, odbor sociálních 
věcí uspořádal pro seniory z Domů s pe-
čovatelskou službou na ul. Hladnovská, 
ul. Heřmanická a  klubů důchodců tří-
denní zájezd do Západních Tater.  

Zájezd se uskutečnil ve dnech 1. až 3. září. 
Do malebného prostředí oravského kraje 
za poznáním historických a  technických 
památek zavítalo celkem 47 seniorů naše-
ho obvodu. Svou účastí podpořili třídenní 
zájezd starostka městského obvodu Slezská 
Ostrava, MVDr. Barbora Jelonková a  mís-
tostarosta Mario Lyčka.
První den zájezdu jsme absolvovali prohlíd-
ku slovenského orloje ve Staré Bystrici a vy-
jížďku Vychylovkou - historickou kysúckou 
lesní železnicí v pohoří slovenských Beskyd. 
Poté jsme se přesunuli do stylové restaurace 
JOSU v obci Zuberec. Ubytování pro účast-
níky zájezdu bylo zajištěno v malebném pen-
zionu Pribisko v  podhůří Západních Tater.  
První večer třídenního zájezdu jsme úspěšně 
zakončili společným grilováním místních 
specialit. Atmosféru nám zpříjemnil pan 
Kmec hrou na harmoniku.

Druhý den seniory čekala prohlídka skan-
zenu oravské dědiny, kde mohli zhlédnout 
lidové stavby oravského kraje. Odpoled-
ní čas byl zpříjemněn návštěvou Mean-
der Thermal park Oravice, bowlingem či 
možností využití minigolfu. Ve večerních 
hodinách jsme se opět sešli u  společného 
stolu v  kolibě penzionu Pribisko, kde nám 
ke zpěvu a  tanci zahráli místní harmoni-
káři. Poslední den zájezdu jsme uskutečni-
li plavbu lodí na Slanický Ostrov. Poslední 
zastávku jsme učinili v  restauraci Slanický 
Dvor na oravské přehradě. Po celou dobu 
zájezdu nás doprovázela dobrá nálada. Dle 
poděkování našich seniorů usuzujeme, že 
se třídenní zájezd vydařil.

Mgr. Darina Kolková,
vedoucí oddělení sociálních služeb

Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit
Městský obvod Slezská Ostrava získal z  roz-
počtu statutárního města Ostravy dotaci za 
účelem podpory v  oblasti prevence krimi-
nality. Na základě přiznané dotace a  rovněž 
za fi nanční podpory městského obvodu byl 
realizován projekt ,,Vzdělávacích seminářů 
s preventivní tématikou zakončených zážitko-
vým pobytem pro rodiny s dětmi ze sociálně 
vyloučených lokalit“. 
Projekt byl zaměřen na rodiny ze sociokultur-
ně znevýhodněného prostředí a  jeho přínos 
spočíval v  intenzivně výchovně vzdělávacím 
působení odborníků z různých pomáhajících 
profesí na děti a jejich rodiče s cílem nastarto-
vat změnu jejich dosavadních návyků v oblas-
ti trávení volného času, podpořit je v orientaci 
vzdělávání a výchově dětí, sociálně právních 
otázkách a tím přispět k prevenci sociálně pa-
tologických jevů jako je protiprávní činnost, 
zneužívání návykových látek apod. 
Realizace projektu započala v měsíci červnu, 
kdy byly v  prostorách Azylového domu pro 
rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava – Hru-
šov, uskutečněny vzdělávací semináře s Měst-

skou policií Ostrava, pracovníky oddělení 
sociálně právní ochrany dětí a psychologem. 
Jednotlivá školení byla tematicky zaměřená 
na problematiku výchovy, vzdělávání, dro-
gové závislosti a zvládání psychických obtíží. 
Následovala nabídka jednodenních volnoča-
sových aktivit pro rodiče a děti. 
Celý projekt byl zakončen čtyřdenním zážit-
kovým pobytem v  penzionu U  přehrady na 
Morávce, během něhož rodiče absolvovali dvě 
skupinová sezení s  psychologem s  možností 
následných individuálních konzultací. Pra-
covníci odboru sociálních věcí si pro rodiče 
připravili interaktivní přednášky zaměřené na 
motivaci a nácvik dovedností pro uplatnění na 
trhu práce a nástroje sociální prevence v soci-
álně vyloučených lokalitách. Starší děti pak 
absolvovaly skupinové sezení s pracovníkem 
oddělení sociálně právní ochrany dětí věno-
vané problematice záškoláctví, drog a trestné 
činnosti. V rámci volnočasových aktivit byly 
pro děti realizovány branné a olympijské hry, 
které byly v odpoledních hodinách rozšířeny 
o společné výlety na Pustevny a penzion Jíz-

dárna, kde se mohly děti svézt na koních. 
Pobyt byl zakončen stezkou odvahy a vyhod-
nocením sportovní olympiády s předáním di-
plomů a medailí jednotlivým družstvům. 

Mgr. Kateřina Krenželoková,
zaměstnanec pověřený vedením

azylového domu

Obejměte své děti
Asi každý z  nás ro-
dičů poznal ten po-
cit změny prostředí. 
Probdělou noc před 
nástupem do nové 
práce. Žaludek jak 
na vodě, při vědo-
mí, že zítra v  práci 
převezme důležitou 

a významnou funkci. Ten stres před veřejným 
vystoupením…
Milí rodiče. A teď si vše vynásobte tisícem a při-
dejte pocit odloučení. Takto to asi vnímají ně-
které naše děti, které poprvé nastoupí do školky, 
poprvé nastoupí do první třídy, poprvé se z žáků 
stanou studenti nebo učni. Ty pocity se s věkem 
jistě mění, ale o moc se neliší od těch našich.
Tak jako se my na radnici snažíme ve spoluprá-
ci škol a školek jim tu změnu všemožně ulehčit 

a zpříjemnit, tak i vy si najděte čas a obejměte 
a přitulte své děti. Protože změny vnímají stejně 
jako my. Ne každý bude mít hned samé jednič-
ky, ne každý bude dobrý v tělocviku, ne každý 
bude dobrý v dílnách.
Je ovšem na nás, na rodičích, abychom se snažili 
jim to co nejvíce ulehčit a podpořit je.
Přeji všem dětem, ať se jim v  novém pro-
středí líbí, ať mají ve škole a  školce jen 
ty nejlepší učitelky a  učitele. Ať vstřebají
co nejvíce informací. Ať puberťáci, kdy se z žáků 
stávají studenti, zvládnou přechod na jiný styl 
výuky, ať s  rodiči zvládnou vnitřní zákoni-
té pubertální změny a  hormonální pochody.
Ať mají rodiče silné nervy a obrovskou trpělivost.
Ať učitelé zdárně zvládnou novou várku nepo-
sedných, netrpělivých a nejchytřejších.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta
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Celkem 195 dětí nastoupilo 1. září poprvé 
do mateřských škol v  městském obvodě 
Slezská Ostrava.  Přestože je zájem o umís-
tění děti v předškolním věku v mateřských 
školách značný, stále zbývá patnáct vol-
ných míst.
Ještě 8 míst je volných v  mateřské škole 
na ulici Zámostní, 2 místa zbývají na ulici 
Frýdecké v  Kunčicích, 4 volná místa evi-
dují v  mateřské škole na ulici Komerční
a 1 volné místo je v mateřské škole na ulici 
Antošovická v Koblově.

/red/

Volná místa
v mateřských školách

V TATRÁCH. Senioři na zájezdě ve slovenských velehorách. 
Foto/ archiv

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE. Již od měsíce června se ve Slez-
ské Ostravě konal projekt podpořený statutárním městem 
Ostrava. Foto/ archiv



Tělocvična v Koblově
Odboru školství a kultury Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava bylo svěřeno uza-
vírání krátkodobých nájemních smluv pro-
stor kulturních domů v Ostravě-Muglinově 
a  v  Ostravě-Heřmanicích, dále prostor slez-
skoostravské radnice (obřadní síň) a v nepo-
slední řadě i prostor Slezskoostravské galerie. 
Od září tohoto roku odbor zajišťuje i uza-
víráním smluv o nájmu tělocvičny na ul. 
Antošovické 107 v Ostravě-Koblově o veli-
kosti 14,8 m x 11,3 m. Tělocvična se nachá-
zí v  bezprostřední blízkosti mateřské školy 
a slouží široké veřejnosti především ke spor-
tovním aktivitám. Tělocvičnu lze pronajmout 
i za účelem pořádání kulturních a společen-
ských akcí s tím, že není k dispozici kuchyň, 
stoly ani židle. Součástí nájmu jsou pouze šat-
ny, sprchy a sociální zařízení. 

Zájemci o nájem výše uvedených prostor 
naleznou více informací včetně kontaktních 
osob na webových stránkách městského 
obvodu www.slezska.cz v sekci O Slezské 
Ostravě.

Karibská party
Dne 25. června jsme pro seniory z DPS Heř-
manická, DPS Hladnovská  a klubů důchodců 
připravili akci s názvem „Karibská party“. Po-
zvání přijali i paní starostka MVDr. Barbora  
Jelonková a pan místostarosta Mario Lyčka. 
Pro všechny zúčastněné bylo v KD Muglinov 
připraveno zahradní posezení. Celá akce se 
nesla v karibském duchu. K jídlu a pití jsme 
podávali brazilskou kávu, bílou a černou per-
lu Karibiku a špíz Jacka Sparowa. Po celou 
dobu party byly podávány míchané nápo-
je jako např. Mojito, Tequila  Sunrise, Cuba  
Libre. Tohoto úkolu se s grácií zhostil vedoucí 
OSS Mgr. Zdeněk Matýsek. Pro většinu z pří-
tomných byly míchané nápoje naprostou no-
vinkou a exkluzivitou celého večera.
Atmosféru zpříjemnily zaměstnankyně pečo-
vatelské služby oblečené do slušivých kostý-
mů, které vkusně podtrhovaly celkové pojetí 
této akce. Celým odpolednem až do večera 

nás provázela již tradičně kapela Mirabel. 
Všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni, 
bezvadně se bavili, tančili a po celou dobu 
této akce vládla výborná atmosféra. 

Petra Jurčová, DiS.,
aktivizační pracovník OSS

Památník Miloše Sýkory opraven
Sochař a restaurátor Martin Kuchař opravil 
během měsíce září památník Miloše Sýkory 
na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě. 

„Sochu jsem očistil od lišejníku, mechu a dal-
ších nečistot,“ řekl o své práci Kuchař. Památ-
ník Miloše Sýkory je ze slezského mramoru a 
jeho spárami proniká voda, která časem ma-
teriál narušuje. „Takový proces se sice nedá 
zastavit, ale dá se zpomalit,“ vysvětlil Kuchař.
Proto ještě sochu tmelil mramorovým práš-
kem, bílým cementem s přírodními pigmen-
ty a zpevňoval povrch sochy. „Jde o speciální 
chemii, která obnovuje krystalickou vazbu 
materiálu,“ dodal. Sochu čekal speciální ná-
těr, který má rovněž zabránit jejímu poškoze-
ní. Práce na opravě sochy trvaly tři týdny, 
Památník vytvořil v roce 1958 akademický 
sochař Konrád Babraj. Opravu památníku fi-
nancoval městský obvod Slezská Ostrava.

/red/

(pokračování rozhovoru ze strany 1)

Jaké jsou v Heřmanicích fotbalové podmín-
ky? Lze nějak srovnávat s  ostatními týmy 
z krajského přeboru?
Pokud jde o podmínky, pak z šestnácti muž-
stev z přeboru jsme někde mezi 10. a 16. mís-
tem. Potřebovali bychom vybudovat nové 
zázemí, to současné je už hodně zastaralé, 
ale peníze na provoz nám vystačí tak akorát. 
V dobrém stavu máme hřiště. S jeho kvalitou 
jsme určitě v  horní půlce tabulky.  Zavedli 
jsme zavlažování trávníku, se kterým nám 

hodně pomohl obvod Slezská Ostrava. Ale 
šatny a  ostatní zázemí, ty už mají hodně za 
sebou. Snad všechno pomalu ale jistě začne-
me brzy vylepšovat.

Poněkud choulostivá otázka. Hráči v  kraj-
ském přeboru, předpokládám, hrají zadar-
mo?
Mají nějaké odměny, ale to jsou spíš takové 
ty symbolické odměny na žízeň. V krajském 
přeboru, myslím, není žádný tým bez odměn. 
My zase v jejich výši patříme tak na 10. až 16. 
místo.

Jak jsou na tom FC Heřmanice Slezská se 
sponzory?
Máme zde místní patrioty a ti nás drží. Za ty 
jsme moc rádi. Nebýt jich, tak jsme dávno 
skončili. Za to, co dělají, jim moc děkuji. Ale 
samozřejmě, chtělo by to přivést i další.

Od kdy se hraje v Heřmanicích fotbal?
Klub vznikl v roce 1932. To si ještě kupodivu 
nepamatuji… /smích/. V  Heřmanicích hrá-
li vždycky dobří fotbalisti, kteří byli pro nás 
mladé vzory.

Oddíl má také mládežnické oddíly. Přijí-
máte mladé zájemce?
Máme dorostence v krajském přeboru mladší 
i  starší, starší i  mladší žáky v  krajské soutě-
ži  a  přípravku zase mladší i  starší. Lákáme 
a vítáme všechny. Naši trenéři mládeže vedou 
přípravu našich mladých fotbalistů zodpo-
vědně. 
Jako místopředseda klubu a trenér slibuji, že 
rodiče s  mladými fotbalisty uvidíme moc 
rádi. Jsme na ně připraveni, ochotni poskyt-
nout jakékoli konzultace a pomoc.

/jk/

Jaroslav Mlčoch
 rodák a obyvatel Heřmanic
 vysloužil si přezdívku heřmanický 

Mourinho
 pracuje jako stavební technik
 v Heřmanicích trénuje již dvě 

desetiletí
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FANOUŠCI. Věrní diváci na heřmanickém stadionu. Foto/ JK

SLAVNOST. Senioři se bavili v areálu KD Muglinov. 
Foto/ archiv

OPRAVY. Sochař a restaurátor Martin Kuchař renovuje 
památník Miloše Sýkory. Foto/ Jan Král



Loděnice na slezském břehu Ostravice otevřena
Na soutoku řek Ostravice a Lučiny byla 
3. září slavnostně otevřena nová lodě-
nice. Jde o víceúčelový objekt, zamě-
řený na volnočasové aktivity. Současně 
bude sloužit jako vzdělávací centrum.

„Za vedení obvodu Slezská Ostrava jsme vel-
mi rádi, že na slezském břehu řeky Ostravice 
vyrostlo zařízení, které zde přivede návštěvní-
ky i občany města.  Už akce Rozmarné oslavy 
Ostravice ukázala, že o podobné aktivity v 
blízkosti řeky je velký zájem, že se lidem líbí,“ 
uvedla při slavnostním zahájení činnosti lo-
děnice místostarostka Slezské Ostravy Ing. 

Ivona Vaňková.
Objekt loděnice je dvojpodlažní, v přízemí 
jsou prostory pro informační místo, sklad pro 
lodě, šatny se sprchami i zázemí pro provozo-
vatele. V patře pak návštěvníci najdou vyhlíd-
kovou místnost s klubovnou i školící místnost 
s třemi desítkami míst. Na severní straně ob-
jektu je cvičná horolezecká stěna. 
„Záměrem města je, aby loděnice nabízela 
rozsáhlou osvětovou, vzdělávací a sportovní 
činnost zaměřenou jak na děti, tak na dospě-
lé. Vrátili jsme řeku lidem včetně jejího oko-
lí a ke kolům a bruslím teď přibývá v těchto 

místech další možnost sportovního vyžití," 
prohlásil během slavnostního otevření pri-
mátor Ing. Tomáš Macura, MBA.
Objekt provozuje občanské sdružení Odra, 
které město vybralo ve výběrovém řízení. Po-
dle místopředsedy sdružení Josefa Mlynáře 
by loděnice měla být minimálně v době sezó-
ny otevřena denně. Návštěvníci si zde budou 
moci půjčit lodě nebo uschovat kola. Sloužit 
ovšem má budova i v zimních měsících. „Vy-
užívat objekt mohou vysoké, základní ale i 
mateřské školy,“ konstatoval Mlynář.
„Určitě se budeme zajímat o to, jak by zde 
mohli trávit čas včetně výuky žáci našich 
škol,“ doplnila místostarostka Vaňková.

/jk/

Koncepce dopravy pro terminál Hranečník
Oblast Hranečníku ve Slezské Ostravě 
prochází zásadními změnami. Stavba 
nového přestupního terminálu za více 
než 150 milionů korun má být hotova 
do konce února roku 2016. 
Nový, moderní přestupní terminál Hranečník 
bude mít dvě nástupiště, která budou v  celé 
délce a šířce zastřešena. V jeho vnitřním pro-
storu vzniká budova se sociálním zázemím pro 
řidiče a hlavně pro cestující (vytápěná čekárna, 
občerstvení, WC). Vlastní přestup bude v obou 
směrech probíhat jen příčným přechodem pří-
slušného nástupiště o šířce do 10 metrů. Ter-
minál představuje společnou zastávku tramvají 
a trolejbusů směr centrum, což je výhoda pro 
cestující, kterým vyhovují obě možnosti pře-
stupu, mohou odjet prvním spojem. Obdobně 
budou odjíždět vozidla z  jedné zastávky bez 
ohledu na dopravce i autobusové spoje ve smě-
ru z města.
V terminálu bude konečná linek již dnes kon-
čících na Hranečníku a dále pro veškeré auto-
busové linky jezdící nyní mezi Hranečníkem 
a centrem města. Ty budou nahrazeny tramva-
jovou a trolejbusovou dopravou do všech cent-
rálních částí města.
Trasy příměstských autobusů přes Vítkovice na 
ÚAN, ArcelorMittal a po Rudné do Ostravy-
-Poruby budou zachovány. Dnešní linka 442 se 
přemění na novou expresní linku mezi Havířo-
vem a  terminálem Hranečník.  Veškeré linky 
budou zaintegrovány do dopravního systému 
ODIS, a to nově včetně linek od Havířova.

V  pracovní dny bu-
dou tramvaje jezdit 
v průměrném 5minu-
tovém intervalu, večer 
a  o  víkendu v  10mi-
nutovém. Tramva-
jová linka 4 zajistí 
přímé spojení s  cen-
trem, Mariánskými 
Horami a  Svinovem 
a nově linka 12 zajistí 
přímé spojení s  cen-
trem, Mariánskými 
Horami, Vítkovicemi 
a Dubinou.
Ve špičce budou trolejbusy jezdit v  průměr-
ném 3minutovém intervalu, mimo špičku 
včetně víkendu v 10minutovém. 
Z  terminálu povedou linky 101, 107 a  110. 
Linka 101 s  celodenním provozem bude ve-
dena do oblasti Mostu M. Sýkory, Sokolské 
třídy a Hl. nádraží, nová celodenní linka 107 
do oblasti Mostu M. Sýkory, Českobratrské ul., 
k  nákupnímu centru Futurum a  administra-
tivnímu centru Orchard a  posilová linka 110 
(v dopravní špičku) do oblasti Nám. J. Gagari-
na, Mostu Pionýrů a Českobratrské ul.
Nový terminál Hranečník představuje pře-
devším podstatně větší komfort pro cestující 
než na dnešních zastávkách Nám. J. Gagarina, 
ÚAN nebo Hranečníku (plně krytý přestup 
mezi spoji do 10 metrů, uzavřená čekárna, ob-
čerstvení, WC). Bezpečnost je zajištěna kame-
rovým systémem.

Až o 5 minut se zkrátí doba pěší chůze při pře-
stupu. 
Z terminálu bude zajištěno přímé tramvajové 
nebo trolejbusové spojení do všech centrálních 
částí Ostravy (celé Moravské Ostravy, Přívozu, 
Mariánských Hor a Vítkovic) a všech ostatních 
terminálů, což znamená většinou zkrácení ces-
tovní doby do cíle.
Po přestupu dojede cestující do centra měs-
ta přímo do cíle své cesty bez delšího pěšího 
docházení jako z dnešních konečných zastávek 
příměstských autobusových linek.
Celkové předpokládané náklady na stavbu 
„Terminál Hranečník“ přestavují 153,4 mil. Kč. 
Na stavbě terminálu se finančně podílí Mini-
sterstvo financí částkou ve výši 70,8 mil. Kč, 
město hradí náklady ve výši 82,6 mil. Kč ze 
svého rozpočtu.

Andrea Vojkovská,
tisková mluvčí MMO
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HRANEČNÍK. Ve Slezské Ostravě vzniká moderní přestupní terminál. Foto/ Jan Král

OTEVŘENO. Místostarosta Slezské Ostravy Ivona Vaňková /uprostřed/ spolu s primátorem Tomášem Macurou /vlevo/, 
starostkou Moravské Ostravy a Přívozu Petrou Bernfeldovou /druhou zleva/ zahajují slavnostně provoz loděnice.

U ŘEKY. Loděnici mají využívat vodáci, cyklisté, horolezci 
i školou povinné děti. Foto/ Jan Král



Horizont Cup
Dne 27. července se v areálu konal již 3. roč-
ník fotbalového turnaje Horizont Cup, který 
pořádají společně Diecézní charita ostravsko-
-opavská za podpory TJ Kunčičky. O  pohár 
soupeřilo pět mužstev, z toho tři právě z Kun-
čiček. Čtvrtý tým byl z  Fifejd, pátý sestavili 
zaměstnanci Moravskoslezského kraje, který 
podpořil turnaj i  revitalizaci areálu finanč-
ně grantem. „Chceme do podobných aktivit 
co nejvíce zapojit místní obyvatele, proto 
jsme rádi, že sportovní areál v  Kunčičkách 
existuje,“ konstatuje Ing. Miroslav Hodeček 
z  diecézní charity. Členové komunitní sku-
piny Společná cesta z  Kunčiček se postarali 
o  občerstvení během turnaje a  vypomohli 
s organizací. 
Putovní pohár si nakonec odnesli členové 
týmu Fifejdi z ostravských Fifejd. Další místa 
obsadila mužstva Skung a  Chalupáci (Kun-
čičky). Na čtvrtém místě se umístil tým MSK 
a pátý skončil Horizont.

/red/

Renovace areálu 
TJ Kunčičky
V  areálu TJ Kunčičky na ulici Polní osada 
je nyní možno zahrát si fotbal, tenis, volej-
bal i nohejbal. Nové vedení jednoty během 
uplynulých měsíců zrekonstruovalo spolu 
s dalšími členy TJ antukové plochy hřišť, do 
pronájmu získalo i tenisové kurty.
„O pronájem tenisových hřišť je jednoznač-
ně největší zájem, místní se také poptávají 
na možnosti zahrát si fotbal,“ říká předseda 
TJ Kunčičky Ing. Jiří Horák. V  uplynulém 
roce prošel areál značnou renovací. Kromě 
opravených hřišť přibyla i  nová brána do 
areálu, rekonstruuje se topení, v  budově 
vznikl společenský sál. „Rádi bychom ještě 
dokončili oplocení areálu a zateplení budo-
vy. Díky pochopení a finanční podpoře ob-
vodu Slezská Ostrava, statutárnímu městu 
Ostravě i Moravskoslezskému kraji se nám 
daří činnost tělovýchovné jednoty i  are-
ál rozvíjet. Naší vizí je vybudovat z  areálu 
sportovně kulturní centrum Kunčiček, kte-
ré zde citelně chybí,“ doplňuje Horák.
Více o  činnosti TJ najdete na stránkách 
www.tjkuncicky.cz.

/red/

Nadace Agel pro handicapované děti
Handicapované děti z Ostravska si bu-
dou moci v novém školním roce užívat 
muzikoterapii ve speciální smyslové 
místnosti.

Místnost zvanou Snoezelen provozuje základ-
ní škola Těšínská ve Slezské Ostravě a slouží 
handicapovaným dětem k senzorické stimu-
laci, rozvoji představivosti, relaxaci, prožití 
osobní zkušenosti i rozvoji komunikace.

Díky příspěvku NADACE AGEL ve výši 20 
tisíc korun budou v novém školním roce sou-
částí Snoezelen také speciální bubínky, které 
poslouží při terapii hudbou i k rozvíjení jem-
né motoriky dětí. 

Vybavení místnosti je v mnohém jedinečné. 
„Pro rozvoj zrakových vjemů je k dispozici 
například doteková koule, pro stimulaci slu-
chového vnímání mohou učitelé pracovat s 
reprodukovanou hudbou nebo netradičními 
hudebními nástroji,“ popisuje zástupkyně 
ředitele základní školy Těšínská Mgr. Petra 
Poláčková.

/red/

Muglinovští mladí hasiči válcují soupeře
Velmi povedenou sezónu mají za sebou 
muglinovští mladí hasiči. Družstvo star-
ších vyhrálo Ostravskou ligu mládeže 
s velkým bodovým náskokem a odvezli 
si krásné ceny, medaile i poháry.

Toto družstvo vyhrálo také okresní kolo hry 
Plamen, ze kterého postoupilo na krajské kolo 
konané na městském stadionu v Ostravě Vít-
kovicích. Zde po bojovném výkonu skončili 
na celkovém 4. místě. Na krajské kolo postou-
pili i naši mladší dorostenci Aneta Bittnerová 
a Josef Žlebek, kterým se podařilo své katego-
rie vyhrát a postoupit tak na republikové kolo 
konané v Praze. Tam už platí, že jakákoli chy-
bička se trestá a to platilo bohužel i pro Pepu. 
Chyba na testu stála cenné body a celkově se 

umístil na 8. místě. Zato Anetka předvedla 
své výkony z  tvrdých tréninků a v celkovém 
pořadí se umístila na krásném 4. místě.
Výhra v Ostravské lize mládeže zaručila druž-
stvu starších žáků postup na soutěž o Pohár 
Krajského starosty sdružení hasičů ČMS. 
V disciplínách 4 x 60 m s překážkami a po-
žárním útoku naši starší žáci ukázali své velmi 
dobré výkony a na obou disciplínách se umís-
tili vždy na 3. místě, což jim v celkovém sou-
čtu zaručilo místo nejlepší, tedy první.
Pevně věříme, že takové výkony budeme po-
dávat dále a že budeme Muglinov reprezento-
vat jak nejlépe dokážeme.

Petr Gvuzď,
vedoucí MH
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NA TENIS. Hřiště v areálu TJ Kunčičky. Foto/ Jan KrálMUZIKOTERAPIE. Děti v ZŠ Těšínská. Foto/ archiv

VÍTĚZNÝ TÝM. V opravovaném areálu TJ Kunčičky se bojovalo o pohár. Foto/ archiv



Heřmanické kolo - Issanet Cup 2015
Poslední srpnovou neděli se v Ostravě 
Heřmanicích uskutečnil II. ročník cyklo-
závodu pro malé i velké příznivce jedné 
stopy.

Navzdory tropickému počasí, které v nedě-
li v Heřmanicích panovalo (34°C), přilákalo 
sportovní klání velký počet dětských závod-
níků doprovázených rodiči, kamarády a blíz-
kým příbuzenstvem. Ve 14 hodin započala 
prezentace přihlášených účastníků, kteří ob-
drželi trikot se startovním číslem. Samotný 
závod byl odstartován za mohutného povzbu-
zování diváků úderem 15. hodiny.
„Vzhledem k obrovskému zájmu, který letoš-
ní ročník zaznamenal, jsme závod rozdělili do 
tří věkových kategorií s rozdílnou délkou tra-
sy. Ti nejmladší, děti do pěti let, absolvovali 
okruh o délce jeden kilometr, v kategorii do 
deseti let museli ujet dva a půl kilometru a ti 
nejstarší do patnácti let pak zdolávali okruh o 
délce čtyři kilometry“, uvádí hlavní organizá-
tor akce Lubomír Noga, který je zakladatelem 
spolku Heřmanice dětem a ředitelem společ-
nosti provozující značku ISSANet, podle kte-
ré závod nese název.
Ačkoliv trať nebyla profilově náročná, mu-
seli se závodníci poprat s různými povrchy 
cest od asfaltu, přes lesní cestu až po přejezd 
polem, což v subtropických podmínkách po-
slední srpnové neděle byl úctyhodný výkon. 
Po průjezdu cílovou metou absolvovali účast-
níci ještě závěrečnou jízdu zručnosti. Všech 
více jak osmdesát přihlášených dětí zdárně 
dokončilo závod a v odpoledních hodinách 
bylo svědky slavnostního vyhlášení výsled-
ků, na kterém nepřišel nikdo zkrátka. Každý 

závodník si odnášel pamětní medaili, trikot 
závodu a drobné dárky, které dětem udělali 
neskrývanou radost.
V podvečerních hodinách proběhl ještě rece-
sistický závod dospělých, kteří na retro kolech 
(stáří bicyklů 30 a více let) absolvovali okruh 
kolem hasičské zbrojnice. V samostatných 
rozjížďkách se utkali téměř všichni zúčast-
nění tatínkové (a některé maminky), kteří do 
tohoto zápolení vložili téměř veškeré své síly 
a cyklistický um. Bez nadsázky můžeme říct, 
že to byl „zlatý hřeb“ dne a krásné zakončení 
II. ročníku Heřmanického kola.
Velký dík patří všem spoluorganizátorům této 
akce, která se chystá řadu týdnů. Bez pomo-
ci dobrovolníků, rodičů dětí a spoluobčanů 
Heřmanic, by byla realizace této akce jen stěží 
možná.

Viktor Špaňhel

Hledáme jméno pro 
hříbátko
Klisně Celly se 6. dubna 2015 v areálu SK 
Mušketýr narodila krásně žlutá isabel slečna, 
pro kterou hledáme jméno. Tatínkem hří-
bátka je plemenný hřebec Minerál. Návrhy 
jména pro novou klisničku zasílejte na e-mail 
jmenoprohribe@email.cz.
Vítězné vybrané jméno bude uveřejněno 
v této rubrice a autor odměněn poukazem na 
jízdu v sedle.

SK Mušketýr: tábory pro dvě stovky dětí
Spoustu krásných prázdninových zážitků si 
užívalo takřka dvě stě dětí z Ostravy a okolí 
v rámci letních příměstských táborů s koňmi, 
které sportovní klub Mušketýr letos pořádal 
již po jedenácté v řadě. V osmi týdenních 
turnusech členové klubu připravili pro děti 
pestrý program: každodenní jízdy v sedle, 
hry v lese, vycházky po okolí naučné stezky, 
plavení koní v řece Lučině, táborák s kytarou, 
písničky, noční stezka odvahy. A co nového 
pořadatelé uskutečnili letos? Děti přebývaly 

ve stanech s novými podsadami a lůžky. Ty 
zhotovili tatínkové členů klubu, za což patří 
velký dík panu Čépeovi, Seidlerovi a Holešovi, 
ale i dalším, kteří se podíleli na táborových 
přípravách. A taktéž velký dík členům klubu, 
instruktorům a vedoucím turnusů za pestrý 
program a přiblížení „koňského světa“ dětem 
z města.

Alice Hovjacká, 
předseda SK Mušketýr
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CYKLISTI. Více jak osmdesát přihlášených dětí zdárně 
ukončilo závod. Foto/ archiv

SK MUŠKETÝR. Šťastné prázdniny u koní ve Slezské Ostravě. Foto/ archiv JAK POJMENOVAT? Vymyslete jméno ... Foto/ archiv



Spolek Netopýr byl v hostinci U Rudolfa
1. V  přímé souvislosti s  průmyslovým rozvojem
Slezské Ostravy byly budovány i  nové, moderněji vy-
bavené hostince. Jedním z  nich byl i  Záloženský dům. 
Hostinec se nacházel ve starobylém domě naproti mostu 
/Miloše Sýkory/.  Na pohlednici je patrné, jak vypadal 
okolo roku 1905. K  původní nárožní stavbě byl pozdě-
ji přistavěn další objekt. V něm se nacházely kanceláře 
Občanské záložny, ta v roce 1907 sousedící hostinec za-
koupila a  od té doby byl hostinec znám jako Záložan-
ský dům. Nadstandardně vybavený hostinec měl kromě 
nálevny v zadním křídle rozlehlý sál využívaný četnými 
spolky, které v něm uskutečnily i památný sjezd delegátů
Českých a Slezských spolků. Dlouholeté společenské akti-
vity přerušila až druhá světová válka. V roce 1945 byly 
obě budovy těžce poškozené a následně zbourané.

2. Lehce tónovaná pohlednice Slezská Ostrava byla vy-
dána nakladatelstvím J. K. O. /J.Kořínek Ostrava/ v roce 
1925. Krátce po jejím vydání byla v roce 1926 v místech 
patrového domu na levé straně pohlednice zahájena 
výstavba slezskoostravské spořitelny a  z  početné infra-
struktury obchodů a provozoven drobných živnostníků 
na Zámostí navždy zmizela provozovna A. Drabiny 
i obchod se smíšeným zbožím paní Killarové.
Na záběru je patrný čilý ruch a pohoda téměř soused-
ských vztahů, které byly přirozeným důsledkem tehdej-
ší zabydlenosti Zámostí. V roce 1900 jen v této lokalitě 
bydlelo 3 901 obyvatel a Polská /Slezská/ Ostrava měla 
v témže roce 18 805 občanů. Dnes má obvod Slezská Os-
trava 20 930 obyvatel /2014/, kolik je z toho počtu stá-
lých obyvatel Zámostí si netroufám odhadnout.
Ještě dnes žijí pamětníci časů, kdy se zde nakupova-
lo v obchodech a využívalo služeb nejrůznějších fi rem. 
Za rozptýlením se chodilo do Stromovky, na koupaliště 
do Hrušova nebo do „továrny na sny“, biografu Palác
/Oko/, či do blízké restaurace U Rudolfa.
Na snímku bychom ji našli na levé straně v řadě domů 
v úrovni jedoucí tramvaje. Štamgasti nazývali restaura-
ci také důvěrným oslovením U  Lojzky podle Štěpánky 
Rudolfové, majitelky restaurace. O proslulost tohoto za-
řízení se postarala veselá stolní společnost „počestného 
spolku Netopýr“ se svým slavným „véborem“, složeným 
ze členů pěveckého spolku Záboj. K rituálu spolku pat-
řilo obřadní kouření z ozdobných dýmek, společná byla 
tabatěrka se šňupavým tabákem uprostřed stolu a „střá-
danka“ Městské spořitelny ve Slezské Ostravě, do níž
každý člen při usednutí ke stolu musel hodit dvacetihaléř. 
Sklenice na pivo byly očíslované a ozdobené znakem ne-
topýra v letu, držícího v drápech sklenici s pivem a lucer-
nou, v čumáčku měl hořící čibuk. Původ názvu Netopýr 
spočíval v tom, že členové klubu, starší dobře situovaní 
pánové, „vylítnou“ každodenně zvečera z  domova na 

3. Tato kolorovaná pohlednice Polské Ostravy vydaná 
okolo roku 1905 je jednou z mnoha, které umožňují za-
jímavý pohled na lokalitu Zámostí. Motiv zaujme pře-
devším ocelovým obloukovým mostem, který vyrobily 
Vítkovické železárny. Most byl postaven zanedlouho po 
tragickém zřícení řetězového mostu 15. 9. 1886, neměl 
však dlouhého trvání. Byl snesen v  letech 1912 – 1914 
a  nahrazen novým mostem postaveným dle projektu 
G. Hermanna. /Dnes most Miloše Sýkory/.

Dle dobových a archivních textových pramenů,
vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň

vzduch a na sklenici piva k „Lojzce“. Podle 
klubovních stanov nesměli však v klubov-
ní místnosti setrvat přes desátou hodinu 
večerní, „ježto pak by již nebyli netopýry, 
nýbrž nočními sůvami“.
Pravým pokladem klubu bylo umělecky 
zpracované album, dar knihařů bratří 
Plachetků. Desky alba zdobil reliéf netopý-
ra a v rozmanitém obsahu byli jmenovitě 
uvedení členové spolku ve stylu malova-
ného tabla, které dovedně provedl malíř 
Raška.
Pod přísným dohledem „véboru“ se kona-
lo i  přijímání nového člena, který konal 

zkoušku způsobilosti vyprávěním pěti no-
vých, neotřelých vtipů. Ty byly předsedou 
pečlivě zanášeny do knihy s tím, že budou 
jednou vydány tiskem, aby zůstaly pro-
vždy zachovány potomkům. Klub Netopýr 
existoval na Zámostí v polovině 30. let 20. 
století, veřejná vyhláška na stěně u  stolů 
jasně deklarovala klubové ideové zaměře-
ní: „Politické řeči a hra v karty jsou zaká-
zány!“.
Pohostinských zařízení je dnes na Zámostí 
méně. Jsou nová a na jiných místech. Po-
kud přetrvají, mají reálnou šanci vytvořit 
si vlastní historii.

Historie
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Kalendář akcí ve 
Slezské Ostravě 
v měsíci říjnu
3.10. FC Heřmanice Slezská - TJ 

Vítkov, 15.30 hodin, krajský 
fotbalový přebor

3.10. Den zvířat, Zoo Ostrava, ote-
vřeno 9 - 18 hodin

3.10. Den psích nadějí, Slezsko-
ostravský hrad

3.10. TJ Jiskra Hrušov - FC Vřesina 
B, 15.30 hodin, městský fotba-
lový přebor

3.-4.10. Hradní hodokvas, 10 - 18 
hodin, Slezskoostravský hrad

5.10. Setkání s dětskou psycholož-
kou Dr. Jiřinou Prekopovou, 
kostel sv. Františka a Viktora, 
Ostrava-Hrušov, 17.30 hodin

7.10. Trofejní lov z pohledu CITES, 
přednáška, Zoo Ostrava, 16 
hodin

10.10. TJ Sokol Koblov - Slovan 
Ostrava, 15 hodin, městský 
fotbalový přebor

10.10. S.K. Rapid Muglinov - Lo-
komotiva Ostrava, 15 hodin, 
městský fotbalový přebor

16.10. Slezská žije pro děti - Drakiáda 
u řeky Ostravice, v blízkosti 
trolejbusové zastávky U lávky. 
Od 15 hodin. www.tricomuni-
ty.com

17.10. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol 
Hrabůvka, 15 hodin, městský 
fotbalový přebor

17.10. FC Heřmanice Slezská - Sport 
Club Pustá Polom, 15.00 ho-
din, krajský fotbalový přebor

24.10. Den stromů, Zoo Ostrava, 
otevřeno v 9 - 18 hodin

24.10. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol 
Pustkovec, 14 hodin, městský 
fotbalový přebor

24.10. S.K. Rapid Muglinov - SK 
Slavie Třebovice, 14 hodin, 
městský fotbalový přebor

28.10. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol 
Krásné Pole, 14 hodin, městský 
fotbalový přebor

31.10. FC Heřmanice Slezská - FC 
IRP Český Těšín, 14 hodin, 
krajský fotbalový přebor

31.10. TJ Jiskra Hrušov - TJ Řepiště, 
14 hodin, městský fotbalový 
přebor

Slezská žije
Koncertovali Jana Boušková a Josef Špaček
V obřadní síni slezskoostravské radnice kon-
certovali 14. září harfi stka Jana Boušková 
a houslista Josef Špaček. Oba hudebníci patří 
ke špičkám ve svém oboru. Zcela zaplněný sál 
radnice si vyslechl skladby od předních skla-
datelů klasické hudby.
„Snažili jsme se vytvořit program barevný, 
hodnotný a přitom nezvyklý. Vycházeli jsme 
hlavně z původní skladby pro toto složení od 
Camille Saint-Saënse a  k  tomu jsme vybrali 
skladbu Tzigan od Maurice Ravela, se kterou 
jsme spolu s  panem Špačkem již vystoupi-
li párkrát jako kolegové v  orchestrální verzi 
s Českou fi lharmonií. Jelikož já se snažím stá-
le publiku potvrzovat, že na harfu se dá zahrát 
téměř  vše, věřila jsem, že i celý doprovod or-
chestru se v harfovém partu podaří zastoupit. 
A myslím, že se to povedlo. Zbytek koncertu 
jsme s  panem Špačkem vyplnili skladbami 
ze stejného období Eugene Ysaÿe a  Marcela 
Tourniera pro sólové nástroje,“ řekla o průbě-
hu koncertu harfi stka.
Jana Boušková vystupuje pravidelně sólově 
i v komorních sestavách na významných do-
mácích i světových koncertních pódiích a fes-
tivalech.
„V  sále slezskoostravské radnice jsem účin-
kovala již jednou před několika lety a  opět 

jsem si i tentokrát potvrdila, že nejen sál, ale 
i publikum máte v Ostravě naprosto báječné. 
Akusticky je prostor v sále pro koncerty ko-
morní hudby vynikající. Stejné ohlasy zazněly 
z úst publika, které obdivovalo právě krásnou 
akustiku a zvuk spojení houslí a harfy. Už teď 
se velmi těším, až se opět do Ostravy vrátím,“ 
uvedla po koncertu Jana Boušková.
Houslista Josef Špaček v současné době kom-
binuje úspěšnou sólovou dráhu s  kariérou 
koncertního mistra České fi lharmonie, rodák 
z Třebíče patří k nejlepším houslistům své ge-
nerace.

/jk/

István Haász ve
Slezskoostravské galerii
Slezskoostravská galerie připravila ve spolu-
práci s výstavní síní Sokolská 26 výstavu prací 
další významné osobnosti evropské výtvarné 
scény. Od 15. října do 20. listopadu tohoto 
roku obě galerie nabídnou výběr z děl Maďa-
ra Istvána Haásze. Autor je absolventem bu-
dapešťské Akademie výtvarných umění a od 
roku 1988 pedagogem na University of Art ve 
stejném městě. Během své kariéry absolvoval 
více než 90 samostatných i skupinových vý-
stav a třicet jeho děl je zastoupeno ve sbírkách 
významných institucí jako je např. maďarská 
národní galerie.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
15. října 2015 v 17:00 hodin ve výstavní síni 
Sokolská 26 a téhož dne v 18:00 hodin ve
Slezskoostravské galerii.

Pozvání na koncert
iFlautisti - The London 
Recorder Quartet
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Slezská Ostrava za podpory statutárního 
města Ostravy Vás zve na koncert "iFlautisti  -
- Th e London Recorder Quartet" 3. listopa-
du 2015 v 19:00 hodin.
Vstupenky na listopadový koncert se budou 
prodávat za 100 Kč ve Slezskoostravské galerii 
od 20. října vždy v úterý až pátek od 10 do 17 
hodin, polední přestávka 11:30 - 12:30 hodin, 
tel. 599 410 426 nebo 599 410 081.
Více na www.slezska.cz.

ZOČI - VOČI
úprava otevírací doby
Upozorňujeme návštěvníky, že výstava ZOČI   -
- VOČI autorů Julie Piačkové a Igora Piačka 
je ve Slezskoostravské galerii ke zhlédnutí do
9. října 2015. Současně upozorňujeme na 
úpravu otevírací doby Slezskoostravské gale-
rie od 1. října 2015:
Po zavřeno
Út 10:00 - 17:00 hodin
St 10:00 - 17:00 hodin
Čt 10:00 - 17:00 hodin
Pá 10:00 - 17:00 hodin
So zavřeno
Ne zavřeno

Kultura

KONCERT: Jana Boušková a Josef Špaček ve 
slezskoostravské radnici. Foto/ Jan Král

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

3. listopadu 2015 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Koncert
iFlautisti

The London Recorder Quartet



Setkání s Dr. Jiřinou 
Prekopovou
Setkání s dětskou psycholožkou, propagátor-
kou terapie pevným objetím a autorkou mno-
ha knih o výchově dětí Dr. Jiřinou Prekopo-
vou se koná 5. října od 14 hodin v budově na 
Fr. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory a od 
17. 30 hodin v kostele sv. Františka a Viktora 
v Ostravě-Hrušově.

Do ZOO Ostrava přišel 
400 000. návštěvník
Ostravská zoologická zahrada je cílem nejen 
desetitisíců lidí z  nejrůznějších koutů České 
republiky i ze zahraničí, ale opakovaně se do 
ní vrací i Ostravané. Letos mezi nimi byl i ju-
bilejní 400 000. návštěvník, který do zoo při-
šel v neděli 13. září. Rodina Hrabalových na-
vštěvuje ostravskou zoo pravidelně. Při svém 
nedělním výletu si tentokrát odnesla kromě 
zážitků i pamětní list a tašku s upomínkovými 
předměty zoo.
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Co se děje v ZOO

400 000. Rodina Hrabalových v zoo. Foto/ archiv zoo

3.10.2015 Soutěž basket
9.-11.10.2015  „Elááá hop!“ - Potábo-

rové setkání III. turnusu 
LDR

10.10.2015 Soustředění mažoretek 
SVČ

10.10.2015 Soutěž basket
16.-18.10.2015 „Elááá hop!“ - Kolem 

kolem Spálova 
16.-18.10.2015 „Život bez bariér“ - pre-

zentace SVČ (výtvarné 
činnosti)

23.10.2015 Dětská tisková konfe-
rence „Extrémy“

24.10.2015 „Den pro ženy“
24.10.2015 „Za zlatou metou“ - tur-

naj ve stolním tenise
25.10.2015 Soutěž basket
28.-29.10.2015 „Veletrh hraček“ - pre-

zentace SVČ (výtvarné 
činnosti)

29.10.2015 „Nenuď se, poznej a 
tvoř“ - „Draci v oblacích“

30.-31.10.2015 „Přátelské setkání diva-
del v Mostech u Jablun-
kova“ - určeno dětem 
divadelních kroužků 
SVČ

31.10.2015 Turnaj ve volejbale 
Ostrčilova 19/2925, Ostrava

více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Slezská žije pro děti!
V pátek 16. 10. 2015 od 15 hod. u řeky Ostra-
vice na ulici Bohumínská (v  blízkosti trolej-
busové zastávky U lávky, za budovou Kärcher 
D&V technika) se bude konat Drakiáda pro 
děti ze Slezské!
Přijďte pouštět draky a soutěžit o nejhezčí-
ho a  nejšikovnějšího draka! Připravena je 
soutěž a odměny. 
Akce je součástí projektu Slezská žije pro děti! 
Informace najdete na www.tricomunity.com 
nebo na telefonu 777 240 398.
Na akci vás zvou:
Edita Kozinová a Martina Schneiderová

Tři nová kontaktní místa 
městské policie
Na základě inciativy a požadavků vedení 
Městského obvodu Slezská Ostrava zřídila 
Městská policie Ostrava během měsíce září tři 
nová kontaktní místa.
1. Slezská Ostrava
objekt na náměstí Jurije Gagarina 1196/4
úřední hodiny: 
po 10.00 - 11.00 hod., st 15.00 - 16.00 hod.
2. Ostrava Hrušov
objekt na ul. Riegrova 1/3
úřední hodiny:
út 15.00 - 16.00 hod., čt 09.00 - 10.00 hod.
3. Ostrava Muglinov
objekt na ul. Muglinovská 344/83
úřední hodiny:
út 09.00 - 10.00 hod., čt 15.00 do 16.00 hod.

Změna kontaktních 
hodin pro okrskáře 
z Kunčiček a Kunčic
Svého strážníka-okrskáře mohou občané 
osobně kontaktovat na ul. Pstruží 501/6 
v Ostravě-Kunčičkách. Mohou se tak na něj 
obrátit s žádostí o pomoc při řešení nějakého 
problému nebo třeba jen s žádostí o radu.

K 1. září 2015 došlo ke změně kontaktních 
hodin. Ty jsou nově stanoveny takto:

pondělí a pátek od 16:00 do 17:30 hodin.

Občanům zde budou v uvedené dny k dispo-
zici strážníci-okrskáři z Kunčiček a Kunčic.

Kradl v areálu firmy, dopadl jej hlídačův pes
Dne 14. srpna byla hlídka městské policie 
vyslána do Ostravy-Hrušova, kde byl pra-
covníkem bezpečnostní služby v areálu 
soukromé firmy přistižen cizí muž, který se 
pokusil odcizit kabely elektrorozvodů. Na 
místě pak pracovník ochranky popsal, jak 
při pochůzce ve večerních hodinách spat-
řil v oploceném areálu neznámého muže, 
jak nese svazky kabelů. Vetřelec měl tu 
smůlu, že ostraha byla doprovázena cviče-

ným psem. Ten se za podezřelým rozběhl 
a dotyčný neměl šanci utéct. Strážný pak 
kontaktoval městskou policii. Strážníci zjiš-
ťovali totožnost podezřelého muže a zají-
mali se také, co v objektu firmy pohledával. 
46letý muž přiznal, že chtěl kabely elektro-
instalace odnést do sběrny. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu jej strážníci pře-
dali přivolaným policistům.

Městská policie Ostrava

NÁMĚSTÍ J. GAGARINA: Nové kontaktní místo je také 
v budově úřadu. Foto/ Jan Král

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

PROGRAM:
14.00 - 18.00 Den otevřených dveří
 komentované prohlídky 

všech prostor školy
16.00 - 19.00 Setkání bývalých a sou-

časných zaměstnanců 
školy ve školní jídelně 
(prosíme o  potvrzení 
Vaší účasti)

19.00 Společenský večer ne-
jen pro absolventy a za-
městnance 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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HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Sbírám, sbíráš, sbíráme
houbařský kviz, říjen, během půjčování
Pojďte si hrát s hádankami
seznámení s knihami Zuzany Pospíšilové
projekt je financován v rámci neinvestiční 
účelové dotace
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Slezská Ostrava
říjen, během půjčování
Klub Hladnýsek
setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče
Podzimní mandaly
výtvarná dílna, kouzlíme s papírem a lepi-
dlem a přírodními materiály
pondělí 19. října od 15 do 16
Sladký život
výstavka knih, říjen, během půjčování

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Písmenka
doplň správné názvy knih, které najdeš v 
knihovně, celý měsíc, během půjčování
Děsy v knihách
výstavka knih pro děti a mládež
celý měsíc, během půjčování
hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
V jednym dumku na Zarubku
tematická výstavka knih a jiných materiálů
říjen 2015, během půjčování
Od káči k legu
test pro děti, říjen 2015, během půjčování
Kdo si hraje, nezlobí…
odpoledne věnované stolním hrám
každé pondělí od 13 do 15
O beruškách a broučcích
výtvarná dílna pro děti 
každý čtvrtek od 13 do 15
Dokud se zpívá,…
podzimní setkání Dámského čtenářského 
klubu, 14. října 2015 od 8.30 do 10:30
kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

TÝDEN KNIHOVEN
19. ročník celostátní akce na podporu 
četby a knihoven

5.-11.10.2015
ZAŽÍT KNIHOVNU JINAK

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Podzimní mandaly
výtvarná dílna, kouzlíme s papírem a lepi-
dlem a přírodními materiály
pondělí 5. října od 14 do 16

Bazárek knih
výstavka knih pro rodiče

Knihy, které mají duši
G na druhou knihovnické setkávání
Povídání nad novými knihami
středa 7. října od 9 do 10

Krása ručních prací
výstavka výrobků chráněných dílen Lud-
geřovice

Hrajeme si i hlavou
PC hry, deskové hry

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Ať žijí duchové!
výtvarné odpoledne - vyrobíme si strašidla 
k příběhům z knížek Zuzany Pospíšilové
úterý 6. října během půjčování

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Jdou po mně, jdou…
tematická nástěnka
říjen 2015, během půjčování

Dokud držím pohromadě
zábavný soutěžní test pro dospělé
na téma „věk a stáří“
říjen 2015, během půjčování

Půjčovna babiček a dědečků
malá tematická výstavka knih 
říjen 2015, během půjčování

Knihovny - říjen 2015Upozornění občanům 
na protihlukovou vy-
hlášku
Připomínáme, že na území statutárního města 
Ostravy platí od 1. listopadu 2012 protihluko-
vá vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného 
pořádku omezením hluku, a to v přesně urče-
ných časech.
Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního 
města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřej-
ného pořádku omezením hluku, vymezuje čin-
nosti, které jsou hlavním zdrojem hluku.
Jedná se o provoz či používání sekaček na trá-
vu, křovinořezů, kotoučových a  motorových 
pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických 
kladiv, kompresorů, vrtaček. Za narušování 
veřejného pořádku je považována také střelba 
ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekre-
ačním, sportovním, výcvikovým a  zájmovým 
účelům, a  to v případě, že k činnosti dochází 
v menší vzdálenosti než 500 metrů od nejbliž-
ší stavby určené k bydlení. Mezi činnosti, kte-
ré narušují veřejný pořádek, je zařazeno také 
používání zábavní pyrotechniky (mimo dny 
31.12. a 1.1.).
Každý občan je povinen zdržet se výše uvede-
ných činností způsobujících hluk o  nedělích, 
státních a ostatních svátcích během celých 24 
hodin. V průběhu pracovního týdne od pon-
dělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 
22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu noční-
ho klidu každodenně od 22 do 6 hodin.
Porušení obecně závazné vyhlášky je možné 
postihovat podle zvláštních právních předpisů. 
Fyzickým osobám může být uložena pokuta 
do výše 30 tisíc korun a  podnikajícím fyzic-
kým osobám až do 200 tisíc korun. Výjimku 
mají podniky průmyslové a zemědělské výro-
by, pracovníci údržby komunikací a veřejného 
prostranství a  také pracovníci údržby veřejně 
prospěšných zařízení.
Sankce za porušení OZV ukládají v  I. stupni 
úřady městských obvodů buď v přestupkovém 
řízení, nebo v řízení o správních deliktech po-
dle zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí 
na individuálním posouzení skutku a okolnos-
tech jeho spáchání. Porušení povinností ulože-
ných v OZV v rámci své činnosti primárně řeší 
a oznamuje např. městská policie.
Plný text vyhlášky je k  nahlédnutí na webu 
města Ostravy www.ostrava.cz a také na webu 
Slezské Ostravy www.slezska.cz. Paměť Ostravy pokračuje …

V  roce 2014 jsme začali zachycovat vaše 
vzpomínky v projektu Paměť Ostravy. Rádi 
ve sbírce pokračujeme a tentokrát vyhlašu-
jeme téma ČTENÍ V OSTRAVĚ.

Pamatujete si, kam jste chodívali pro knihy? 
Jak vypadala právě ta vaše knihovna? Jaká 
byla paní knihovnice? Co zvláštního si z vaší 
knihovny dodnes vybavujete? Máte nějaké fo-
tografie z  té doby?  Jaká kniha pro děti vám 
utkvěla v paměti do dnešních dní? Lze srov-
návat knihovny vašeho dětství a ty dnešní? 

Zajímá nás vaše zkušenost života v Ostravě ve 
spojení s cestami za knižní a čtenářskou kul-
turou.

Pište a  noste své zapsané vážné i  nevážné 
vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky 
Knihovny města Ostravy, nebo posílejte na 
mailovou adresu kmo@kmo.cz. Ozvěte se 
a natočíme vaše povídání na diktafon.

Příspěvky budeme přijímat a  zpracová-
vat průběžně, první uzávěrku provedeme 
k 28.2.2016. Společně se sejdeme na slavnost-
ním setkání u  příležitosti Dne ostravských 
čtenářů ve čtvrtek 31. 3. 2016.

Výsledky naší spolupráce budou posléze zpří-
stupněny na všech pracovištích KMO. 

Vaše Knihovna města Ostravy

Hledáme nové pány!
Více než sedm desítek psů vyhlíží nové 
pány v  Útulku pro nalezené psy, který 
město Ostrava zřídilo v roce 1998 v Ost-
ravě-Třebovicích. V současné době je jeho 
kapacita 149 kotců. 

Útulek se nachází na:
Provozní 4, Třebovice, tel.: 599 455 191,
e-mail: utulek@ostrava.cz.

Najdete jej na adresách:
www.utulekostrava.cz,
www.facebook.com/utulekostrava
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■ Psí salon, úprava psů a koček, koupání, krmiva, antiparazitika, hotel.

OV Kunčičky, Frýdecká 259, tel: 732 956 743

■ Zveme vás do nově otevřeného psího salonu Venus v Ostravě - Koblově v 
objektu psí školy Koira (bývalý kulturní dům). Kromě kompletní úpravy va-
šeho pejska nabízíme i prodej za studena lisovaných granulí a velký výběr 
pelíšků. www.psisalonvenus.cz, 797 997 003

■ Kosmetické studio v poliklinice Modrý pavilon nabízí komplexní ošetření 
pleti, barvení obočí a řas, relaxační terapie a další služby.

Mobil: 604 166 425, www.modraoaza.cz

■ Prodám vilu 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 samostat-
ná velká garáž a hospodářská budova (vhodné použít k podnikání jako dílna, 
sklad apod.).

Cena 3 799 000,-, tel.: 739 230 142

Inzerce
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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

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů Slezská Ostrava 
pořádá ve dnech 3. a 4. října míst-
ní výstavu drobných zvířat, která se 
uskuteční v prostorách chovatelského 
střediska ve Slezské Ostravě na Nejed-
lého ulici. 
Tato výstava má již dlouholetou tradi-
ci, letos se pořádá již 38. ročník.

Výstava se koná v sobotu 3. října od 8 
do 17 hodin a v neděli 4. října od 7 do 
12 hodin.  
K vidění na výstavě budou: okrasní 
ptáci, různé druhy králíků, holubů a 
drůbeže. Vstupné 20 Kč, pro mládež 
do 15 let a pro držitele průkazu ZTP 
zdarma.

Zateplení budovy 
MŠ Slívova 11/631, 
Ostrava – Slezská Ostrava
Během prázdnin byla realizována akce „Zateplení budovy 
MŠ Slívova 11/631, Ostrava – Slezská Ostrava“. Předmě-
tem díla byly stavební úpravy objektu zahrnující komplet-
ní zateplení obvodových stěn a zateplení střechy. K za-
teplení došlo z důvodu snižování energetické náročnosti 
budovy. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fon-
dů EU, ze Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast pod-
pory 3.2.1 - Realizace úspor energie.


