
Ing. Pavel Obroučka
O řece Ostravici i vyhlídkách Bohumínské ulice

Ing. Pavel Obroučka se již více než dese-
tiletí věnuje úpravám okolí řeky Ostravi-
ce, je členem Komise životního prostře-
dí ve Slezské Ostravě a spolu s kolegy
z  Architektonické kanceláře Arkos vy-
tváří studie, jak by také mohla vypadat 
Slezská v budoucnosti.

Pane Obroučko, zatím posledním vaším do-
končeným dílem je, pokud se nemýlím, lo-
děnice na slezském břehu Ostravice.
Loděnice je součástí projektu nazvaného
Revitalizace řeky Ostravice, který zahrnuje 
jednak loděnici s přístavem, tak úpravy břehů 
řeky protékající centrem města. Dnes již té-
měř dokončený projekt obsahoval stavbu jezů 
se slunícími plochami, cyklostezek, visutých 
galerií a další zatraktivnění celého území.
Kdy jste o změny kolem řeky začal usilovat?
Ostravici jsem hodně vnímal už od dětství, 
vždyť jsem v její blízkosti žil. Po roce 2000 pře-
stávala být Ostravice stokou a tak jsme v roce 

2003 začali tvořit první studie: ty mimo jiné 
zahrnovaly přívoz přes řeku Odru, 500 metrů 
dlouhý sportovně-rekreační kanál pro vodáky 
nad soutokem Ostravice s Odrou nebo bezba-
riérové řešení pěší lávky u  památníku rudo-
armějců a přemostění ulice Bohumínské tak, 
aby lidé nemuseli při cestě ze Slezské Ostravy 
do Komenského sadů překonávat strmé scho-
diště a hlavně nebezpečnou silnici.
Tyto nápady ovšem zůstaly zatím jen na pa-
píře.
Ano, ale ty další ne. Tehdejší vedení města za-
čalo našim návrhům naslouchat. V roce 2011 
se u Ostravice začalo stavět. Poslední z větších 
plánovaných staveb je právě nedávno dokon-
čená loděnice.
Jak jste s výsledky spokojen?
Stavět v  korytě řeky Ostravice, která tvoří 
takzvaný nadregionální biokoridor, nebylo 
vůbec jednoduché. Dopady změn na život-
ní prostředí byly posuzovány do té míry, že 
se zkoumalo, zda nějak neohrozíme masař-
ku obecnou. V  letech 2008 – 2009 panovala 
v  těchto otázkách až hysterie. Spousta věcí 
mohla dopadnout jinak. Například se nám 
nepodařilo prosadit pevný živičný povrch na 
stezku v bermě řeky tak, aby na ní mohli jez-
dit bruslaři nebo chodit maminky s dětskými 
kočárky. Původní představa pěších promenád 
v  souběhu s pruhem pro cyklisty podél řeky 
se omezila pouze na červeně vydlážděné cyk-
lostezky bez detailu, které podle mého názoru 
nejsou moc městotvorné. 
Pravdou také je, že slavnostně otevřená lo-
děnice zůstává stále zavřená, což neušlo po-
zornosti médií.
Hodně lidí současný stav kritizuje. Provoz 

vázne. Velmi mne to mrzí a  jen doufám, že 
se situace zlepší. Loděnice s  půjčovnou lodí 
a  kol mohla návštěvníkům už dávno sloužit. 
Je škoda, že z důvodů podmínek unijních do-
tací nelze provozovat vyhlídkovou restauraci 
i pro veřejnost. Současný nájemce toho zatím 
moc nepředvedl, bylo by fajn, kdyby se v  lo-
děnici objevili třeba i nějací vodáci...
Zvláště, když úpravy přitahují k  Ostravici 
tolik lidí.
Z  toho mám obrovskou radost. Okolí řeky 
neuvěřitelně během posledních let ožilo. Lidé 
se u Ostravice opalují, grilují, cvičí. Na cyklis-
tických stezkách je někdy rušno až moc. Jsem 
rád, že se na slezské straně zcela proměni-
la část území od Sýkorova mostu k  loděnici, 
která dřív byla pouze zarostlou buší. Součástí 
projektu revitalizace bylo i řešení odpadních 
vod z Biocelu Paskov. Odpadní vody, které ús-
tily do řeky Ostravice, jsou nově svedeny do 
podstatně více zavodněné řeky Odry. Ostra-
vice se tak zdá mnohem čistší, odvážlivci se 
v řece i koupou, ale k tomu, aby byla opravdu 
ke koupání, bude potřeba vyčistit Lučinu. Do 
ní jsou stále vypouštěny komunální splašky 
z Radvanic a dalších přilehlých oblastí. Důle-
žitým předpokladem čisté řeky je tedy dobu-
dování tzv. „Radvanického sběrače“ - kanali-
zace zaústěné na centrální ČOV v Přívoze. 

(pokračování na str. 6)

U ŘEKY. Pavel Obroučka se více než desetiletí věnuje 
úpravám okolí řeky Ostravice. Foto/ Jan Král

STUDIE. Jedno z možných řešení Bohumínské ulice kanceláře Arkos z roku 2008. Autor/ Arkos

Tolik soutěžících poznávalo 
obvod na akci Valíme se 
Slezskou.

(více na str. 5)
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Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 5. listopadu 
2015 od 9.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4.

Vedení radnice
informuje
Otevření
kruhového objezdu
V  době uzávěrky tohoto vydání již byl 
znám termín otevření kruhového ob-
jezdu na Hladnově – 30. října 2015.
Vedení obvodu velmi oceňuje, že prá-
ce na stavbě skončily s  předstihem.
Slezská Ostrava čekala na toto dopravní 
řešení dlouhá léta. Z mapy obvodu tak 
zmizelo místo, kde docházelo k závaž-
ným nehodám a  které bylo pro řidiče 
i chodce značně komplikované. „Ukon-
čení stavby objezdu je pro Slezskou
Ostravu velmi dobrou zprávou,“ shrnu-
je vedení obvodu.
Podrobnosti v příštím vydání.



Komise životního prostředí v ZOO Ostrava
Členové Komise životního prostředí městské-
ho obvodu Slezská Ostrava absolvovali exkurzi 
v ZOO Ostrava. Zoologickou zahradou je 23. září 
provedl zástupce ředitele Ing. Tomáš Hanzelka. 
Seznámil členy komise s  čerstvými novinkami, 
mezi které patří například expozice mokřad-
ního ekosystému nacházející se v  zadní části 
zoo v blízkosti pavilonu žiraf. Jedná se o systém 
mokřadů, bahnišť a tůněk, kde je pro přístup ná-
vštěvníků umístěn povalový chodník s naučnou 
stezkou. Přítomní si také prohlédli letos otevřený 
Pavilon evoluce, expozici Papua a Safari asijských 
kopytníků.

Členové komise byli informováni o  rozsáhlé 
modernizaci elektrického vedení, která čeká zoo 
v  příštích měsících. Návštěvníci se tak budou 
muset smířit s tím, že v zahradě budou na mno-
hých místech prováděny stavební práce. Vedení 
zoo připravuje další investiční akce, například 
nový pavilon pro makaky, voliéru pro kondo-
ry a expozici tučňáků a tuleňů. Mluvilo se také 
o možnostech rozšíření počtu parkovacích míst.
„Chybí mi jen ti medvědi“, posteskla si před-
sedkyně Komise životního prostředí Iveta 
Frančíková. „Ale děkujeme vedení zoo za umož-
nění exkurze.

Obvod Slezská Ostrava si velmi cení toho, že 
právě na jeho území je třetí nejnavštěvovanější 
zoo v České republice a že zde každý rok přijde 
více než půl milionu návštěvníků,“ dodala Iveta 
Frančíková.

/red/
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Dopisy čtenářů
Křižovatka ulic Pikartská a Trnkovecká
Magnetem na nehody je podle pisatele RK 
křižovatka ulic Pikartské a  Trnkovecké. 
I když zde bylo instalováno odrazové zrcadlo 
a značka STOP, stále to nestačí.
„Situaci na této křižovatce vůbec nepomáhá 
skutečnost, že po Pikartské jezdí spousta ři-
dičů velice rychle (přesto, že je tam povolená 
nejvyšší rychlost 50 km/h). Za poslední cca 
rok si vzpomínám na asi tři poměrně vážné 
nehody, kdy při jedné z nich se dokonce auto 
převrátilo na střechu. O škodách na okolním 
majetku (ploty sousedů) ani nemluvím. Od 
souseda jsem se dozvěděl, že byly případy, kdy 
vozidlo ze směru od Trnkovce křižovatku pro-
jelo v plné rychlosti, aniž by si řidič vůbec vši-
ml nějaké křižovatky,“ informuje pisatel RK.

Odpověď městského obvodu:
Ulice Pikartská i Trnkovecká jsou  ve správě 
Magistrátu města Ostravy. Z tohoto důvodu 
byl Váš dotaz zaslán na odbor dopravy. Dle 
sdělení zodpovědného zaměstnance bude 
v dané křižovatce obnoveno vodorovné do-
pravní značení. Jiné změny se neplánují. 
Situaci však budou průběžně monitorovat.

Ing. Ilona Borošová,
vedoucí odboru

Diskuze ohledně otevření zahrad MŠ
Vážený pane místostarosto,
se zájmem sleduji diskusi ohledně otevření za-
hrad mateřských školek. Myslím si, že nápad 
je to velmi dobrý a smysluplný.

Angažuji se v mateřské školce Komerční a na-
prosto chápu obavy paní ředitelky ze zničení 
školní zahrady, která je velmi pěkná a  stála 
nemálo peněz a  starostí, aby vypadala tak 
jako nyní.
Na druhou stranu, pokud by byla zavedena 
jasná pravidla pro návštěvu zahrady a ta by 
navíc byla hlídaná, mohlo by to být pro školku 
přínosné - rodiče by měli možnost setkávat se 
zde i se svými dětmi, jistě by se mezi námi na-
šli i  sponzoři k  dalšímu dovybavení zahrady 
a  byla by to příležitost zažít příjemné chvil-
ky s dětmi v příjemném prostředí a poznat se 
mezi sebou.
Projekt otevřených školních zahrad bych ur-
čitě nezavrhovala, minimálně je zde možnost 
vyzkoušení, a  pokud se neosvědčí, zahradu 
ponechejme jen pro školní potřeby, obecně 
máme obavu z  nového, nepoznaného, ale 
v tomto případě si myslím, že je zbytečná a za 
zkoušku stojí.
Pane místostarosto, přeji hodně štěstí, velmi 
vítám, že se Slezská snaží pro své občany dělat 
něco navíc, otevírá nové projekty a zajímá se 
o názory občanů.

S pozdravem MUDr. Radka Košková

Poděkování za zájezd seniorů
Ve dnech 1. – 3. září. 2015 jsme se zúčastnili 
s  manželkou zájezdu seniorů do oblasti zá-
padních Tater – Roháčů, který zorganizoval 
sociální odbor pod vedením Mgr. Zdeňka 
Matýska. Byly to tři dny pohody a  zážitků, 
které po organizační stránce neměly chybu. Už 
ta rozdílnost věku nás seniorů, kdy nejstarší 

účastník byl 98letý muž, z žen to byla 92letá 
žena. Mnozí byli o francouzských holích a so-
ciální pracovnice se o  ně příkladně staraly.  
Všichni se mohli zúčastnit všech akcí, které 
byly pro ně na tyto dny připraveny. Protože 
sociální pracovníci byli vždy nablízku a  po-
máhali při nastupování a vystupování z auto-
busu a při řešení problémů. 
Ten, kdo takovou věc neorganizoval, si nedo-
vede představit, co to dá práce a nervů, aby to 
všechno dobře dopadlo. 
Jménem všech účastníků zájezdu děkuji všem 
těm, kteří se zasloužili o  tento zájezd, což je 
vedení obvodu Slezská Ostrava a sociální od-
bor včetně pana řidiče, který byl rovněž výbor-
ný. A přeji jim, aby se jim práce dařila a tako-
vé zájezdy pořádali i do budoucna.

ZM

Asfalt na Vdovské ulici
Pisatelka AN si v  minulém vydání stěžova-
la na rozbitý asfalt u domu na ulici Vdovská 
24, kudy jezdily nákladní automobily během 
prací na regeneraci sídliště Muglinov. Mezi-
tím proběhly lokální opravy Vdovské ulice:
„Chtěla bych vám poděkovat za iniciativu. 
Ledy se pohnuly a již nám před vchodem ten 
rozbitý asfalt sundali a dají asi v nejbližší době 
nový, čemuž jsem velmi ráda. Ještě jednou 
vám děkuji, opravdu,“ napsala paní AN.

Dopisy čtenářů

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

NA EXKURZI. Členové komise během prohlídky zahrady. Foto/ Jan Král



Vítání dvaceti občánků
Celkem dvacet dětí ze Slezské Ostravy se 
zúčastnilo tradičního vítání občánků ve 
slezskoostravské radnici, které se konalo 
v sobotu 3. října.

Během jediného dne se konaly hned tři obřa-
dy, pozvány byly děti, které se narodily v prv-
ní polovině roku 2015. 
Nové občánky obvodu přivítala a  slavnostní 
obřad vykonala Mgr. Ludmila Ohnheiserová. 
Rodiče se během obřadu zapsali do kroniky 
obvodu, s  dětmi jim mezitím vypomáhaly 
budoucí zdravotní sestry. Hudebním vystou-
pením zpestřily dopoledne studenti slezsko-
ostravské ZUŠ Edvarda Runda.
Rodiče dostávají během obřadu od městského 

obvodu pro své děti 
drobné dárky. Nechy-
bí mezi nimi pamětní 
knížka, dětské příbo-
ry, bryndáčky nebo 
hračky z  chráněných 
dílen.
Příští vítání občánků 
se na radnici koná 
7. listopadu. Pozvány 
jsou děti, které se na-
rodily v  letních měsí-
cích letošního roku.

/red/

Oslava 104. narozenin Marie Filipské
Dne 1. října se krásného životního jubi-
lea 104 let dožila v Domově pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, paní Marie Filipská.

Paní Marie se narodila v Ostravě jako Marie 

Maniszovská, měla pět sourozenců a  vycho-
vala jednoho syna. Dlouhá léta pracovala 
ve Vítkovických železárnách. Ráda psala bás-
ničky, ale její největší zálibou byl tanec. Sama 
říká, že měla pěkné mládí a  při muzice ani 

jeden tanec nevynechala. 
Její oblíbené jídlo bylo 
zelí od maminky a  oblí-
beným nápojem bylo pivo 
po nedělním obědě. 
Paní Marie je v  našem 
domově již od roku 2009, 
nyní má z nabízených in-
dividuálních aktivit nej-
raději canisterapii a  roz-
hovory se svým klíčovým 
pracovníkem. Paní Marie 
se stále zajímá o  dění 
kolem sebe a  má radost 
za každý úsměv, sama se 
ráda směje. Má ráda zá-

kusky, které si s dopomocí dokáže sama sníst.
Kromě neteře Jany a sestry Emílie, personálu 
zařízení, pana ředitele Domova pro seniory 
Kamenec, p.o., Ing. Juraje Chomiče, MBA 
jí přišla poblahopřát z Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava i paní starostka MVDr. 
Barbora Jelonková a  pan Mgr. Zdeněk 
Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí 
s krásnou kyticí a narozeninovým balíčkem. 
Za celý domov přejeme paní Marii zejména 
pevné zdraví, aby byla stále tak čilá a spokoje-
ná jako doposud. 

Bc. Karin Fojtíková, 
Domov pro seniory Kamenec

Čištění náhonu v Kunčičkách
Městský obvod Slezská Ostrava spolu 
s  Diagnostickým ústavem pro mládež 
v  Kunčičkách zorganizoval čištění Slez-
ského mlýnského náhonu v Kunčičkách.

Náhon se nachází u  ulice Pstruží a  byl před 
vyčištěním v hodně žalostném stavu. Do úkli-
du se pustili 23. září dělníci čištění města spo-
lu s  chovanci diagnostického ústavu. Během 
několika hodin tým uklízečů vyčistil přes 
50 metrů dlouhý úsek náhonu a  odpadem 
naplnil celý velký kontejner. „V náhonu byly 
vyhozené pneumatiky, nábytek nebo staveb-
ní suť,“ popsal obsah znečištění radní Petr 
Svačinka. „Doufáme, že náhon už čistý vydr-
ží,“ doplnil.

Podle ředitele diagnostického ústavu Mgr. 
Petra Krola není výpomoc dětí z ústavu nijak 
výjimečná, i  když právě náhon čistily vůbec 
poprvé. „Běžně v okolí pomáháme s údržbou 
hřiště TJ Kunčičky, v mateřské škole Nástupní 
nebo kde je potřeba,“ sdělil ředitel. „Vyjíždí-
me například i  sázet stromy do Beskyd, děti 

vždy za práci mají nějakou drobnou odmě-
nu,“ dodal Krol. 

Pomoc ústavu ocenila starostka MVDr. 
Barbora Jelonková. „Za vedení obvodu mu-
sím všem poděkovat. Velmi si takové pomoci 
vážíme,“ uvedla starostka. 

Vyčištění náhodu financoval městský obvod 
Slezská Ostrava.

/red/

Úklid haldy Ema
Pět velkých pytlů odpadků nasbírali v pá-
tek 9. října chlapci z Výchovného ústavu 
Ostrava Hrabůvka.
„Na haldu Ema chodíme docela často, všim-
li jsme si, jaký je všude nepořádek a nabídli 
jsme obvodu Slezská Ostrava, že haldu trochu 
uklidíme. Naše chlapce se snažíme vést k eko-
logickému chování,“ řekl zástupce ředitele 
ústavu Julius Kopčanský. Odpad sbírali čtyři 
chlapci.
Odvoz nasbíraného odpadu zajistil městský 
obvod Slezská Ostrava. „Chlapce velmi chvá-
líme, stejně jako vedení školy, že je k  takové 
činnosti vede,“ řekla za vedení obvodu sta-
rostka MVDr. Barbora Jelonková.
„Samozřejmě se těšíme na další spolupráci. 
Naši chlapci jsou velmi šikovní, jsme rádi, že 
nám Slezská Ostrava pomohla společnými 
silami haldu Emu uklidit,“ konstatoval Julius 
Kopčanský.

/red/
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OBŘAD. Nejmladší občánci na radnici. Foto/ Jan Král

GRATULACE. Paní Filipské přišla popřát také starostka Barbora Jelonková. Foto/ Jan Král

V NÁHONU. Dělníci čistí zanesené koryto. Foto/ Jan Král NA EMĚ. Úklid populárního turistického cíle. Foto/ archiv
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Don Bosco – škola – kostel, jak se to rýmuje?

Koblovské děti na jarmarku

Čáryfukovy pokusy na ZŠ Pěší

ZŠ Bohumínská má nadějnou reprezentantku v džudu

Malé tanečnice rozzářily dožínky

ZŠ Škrobálkova

MŠ Koblov

ZŠ Pěší

ZŠ Bohumínská

ZŠ Škrobálkova

V KUNČIČKÁCH. Žáci ZŠ Škrobálkova vystupují v místním kostele. Foto/ archiv

V PŘÍVOZE. Děti z Koblova se vžily do svých rolí. Foto/ archiv

Zprávičky ze škol

Zdánlivě náplní činnosti, obsahově 
i  místopisně vzdálené subjekty se spo-
jily a  společnou synergií vygenerovaly 
nádherný projekt pod názvem „Budu 
tím, čím chci!“. Ten se uskutečnil v pátek 
18. září v  kostele sv. Antonína Paduán-
ského v Kunčičkách.  A o co šlo?
Formou divadelní hry nám boj zla 
s dobrem ukázaly děti z kroužku z Don 
Bosca. Žáci z Kunčiček hudebními čísly 

program oživili. Průběžným motivem 
všech vystoupení bylo upozornění, že 
na cestě za svými sny a budoucností nás 
čekají svody života, alkohol, drogy, zlí 
lidé a jedině práce, úsilí a víra v sebe nás 
přivede ke spokojenému životu. Na závěr 
nám všem a našemu úsilí požehnal otec 
Darek.

Mgr. Jiří Smělík
ředitel ZŠ Škrobálkova

Jako každým rokem se na počest 
Sv. Václava konal 28. září Svatovác-
lavský jarmark na náměstí Svatopluka 
Čecha v Ostravě Přívoze.
Program začal příjezdem knížete 
Václava s  manželkou a  jejich druži-
nou. Pestrobarevný program (his-
torická skupina šermířů a  bubeníků 
Grál Brno, dobová kapela Gnomus, 
tanečnice s  hadem, kejklíři aj.) 

zajistilo Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava – KZ Gama.
Poprvé na tomto jarmarku vystupova-
ly děti z MŠ Koblov, které představo-
valy děti z  dobového sirotčince. Děti 
se vcítily do svých rolí a všem se moc 
líbily.

Eliška Feik,
učitelka MŠ Koblov

V  pátek 2. října navštívili předškolá-
ci z MŠ Komerční a  Jaklovecké v rámci 
projektu „Brzy budu školákem“ ZŠ Pěší. 
Během poučného dopoledne s  kouzel-
níkem Čáryfukem si děti vyzkoušely 
různé pokusy a  přišly na kloub mnoha 
záhadám. Zjistily, že se barvy bojí sa-
ponátů, že si s magnety mohou ochočit 
plechovku, že si mohou nafouknout ba-
lónek pomocí octa a  sody. Také čaro-
valy se šipkou a sklenicí vody nebo ob-
jevily, že neviditelný obrázek se ukáže 

až po zahřátí v mikrovlnce. Během po-
kusů se našla i chvilka na zhotovení kou-
zelnického cylindru, ke kterému samo-
zřejmě nesměly chybět ani kouzelnické 
brýle. Mladí kouzelníci tak odcházeli 
domů nadšeni a  už se těšili, jak kouzla 
ukáží svým rodičům. Projekt „Brzy budu 
školákem" byl financován z rozpočtu sta-
tutárního města Ostrava.

Kolektiv ZŠ Pěší

A  kdopak že to je? No přece žákyně 
5.A základní školy Bohumínská Leona 
Ščerbová, která se tomuto sportu vě-
nuje již více než dva roky.
Za tu dobu se zúčastnila mnoha tur-
najů i  s  mezinárodní účastí. V  letoš-
ním roce absolvovala čtrnáct turnajů, 
z toho dva mezinárodní, a to v Polsku 
a  na Slovensku. Celkově dvanáctkrát 
obsadila 1. místo a  dvakrát byla dru-
há.

Zatím poslední Leonin turnaj, Vel-
ká cena Ostravy, se konal v  sobotu 
27. září. Leona opět stála na stupni 
nejvyšším.

Přejeme Leoně do dalších turnajů 
hodně sportovních úspěchů!

Mgr. Pavel Molnár,
třídní učitel

V neděli 27. září se v Ostravě – Kun-
čičkách konaly Dožínkové slavnosti 
čtyř národů. Poděkovat matce příro-
dě za dary země a  poděkovat pilným 
rukám přišly dívky ze základní školy 
v Kunčičkách. Dívky donesly do kos-
tela své dary a žákyně 2. třídy Vanesa 
Oračková přednesla za romský národ 
poděkování.

Nejmladší dívky z taneční skupiny zá-
kladní školy v  Kunčičkách předvedly 
své umění, za což byly odměněny vel-
kým uznáním diváků.

Helena Pressenová,
vedoucí vychovatelka školní družiny

JUDO. Leona Ščerbová na stupních vítězů. Foto/ archiv

NA DOŽÍNKÁCH. Malé tanečnice předvedly své umění. Foto/ archiv

PŘEDŠKOLÁCI. Děti z mateřských škol na poučném dopoledni. Foto/ archiv



Valíme se Slezskou. Hladnovský kopec ožil
Netradiční prožitková soutěžní hra Valíme 
se Slezskou se konala za značného zájmu 
veřejnosti ve Slezské Ostravě v  sobotu 
19. září.

Centrem akce bylo prostranství před 
Gymnáziem Hladnov. Soutěžící dvojice cyk-
listů projížděly v rámci hry mnohá atraktivní 
místa obvodu a plnily nejrůznější úkoly. Cyk-
listé tak navštívili místní ZUŠ, jezdeckou stáj 
SK Mušketýr, kde úkol plnili z  koňské-
ho hřbetu, sídla dobrovolných hasičů 
v  Heřmanicích, kde museli uplatnit souhru 
i fyzickou sílu, i podzemí v někdejším bunkru 
Mundloch. Rozumové a paměťové schopnos-
ti prověřili v knihovně a ve studentském klu-
bu Áčko na Hladnově, v sídle FCB stříleli do 
branky proti juniorské mistryni republiky ve 
florbalu, na ZŠ Těšínská museli zvládnout jízdu 
zručnosti na invalidním vozíčku.
Před gymnáziem zatím probíhal doprovod-
ný program, zaměřený především na rodiny 
s  dětmi. Svoji práci zde prezentovaly napří-
klad Knihovna města Ostravy, ZŠ Těšínská, 
FCB nebo Rodinné a komunitní centrum 
Chaloupka.
Na pódiu hráli, zpívali a  tančili studenti 
a profesoři Gymnázia Hladnov, studenti ZUŠ 
Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, hudeb-

níci z  centra Čtyřlístek 
i  kapela Banda del caffé. 
Nejen děti se mohly zdar-
ma povozit na připrave-
ných čtyřkolkách.
„Ve Slezské Ostravě ta-
ková soutěžní hra jed-
noznačně chyběla,“ řekl 
při startu soutěže mís-
tostarosta obvodu Slezská 
Ostrava Ing. Roman 
Goryczka, pod jehož zášti-
tou se akce konala.
Ke startu se nakonec do-
stavilo sedmnáct cyklistic-
kých dvojic, na připravený program se během 
celého odpoledne přišly podívat stovky lidí. 
„Jsme příjemně překvapené zájmem, který 
akce Valíme se Slezskou vyvolala. Určitě chce-
me v  podobných aktivitách pokračovat, už 
nyní plánujeme druhý ročník,“ shodly se po-
řadatelky Mgr. Edita Kozinová a Mgr. Martina 
Schneiderová, Ph.D. z obecně prospěšné spo-
lečnosti Tricomunity.
Catering zajistila restaurace Stará kuželna, dal-
ší slezskoostravské firmy věnovaly do soutěže 
ceny. „Budeme rádi, když se v dalším ročníku 
zapojí i další organizace, tato akce podporuje 

vzájemné poznávání, vytváření kontaktů i pro-
pagaci činností pro místní komunitu“ doplnila 
za pořadatele Edita Kozinová.
Na rozdávání cen došlo až po setmění. Spo-
kojení soutěžící si odnášeli nejen nezapome-
nutelné zážitky, ale i hodnotné ceny v podobě 
hardisku, trekových holí, společenských her 
i  upomínkových předmětů, které do soutěže 
věnoval městský obvod Slezská Ostrava. Na fo-
togalerii z této akce se můžete podívat na www.
slezska.cz nebo na www.tricomunity.org.

/red/
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ODMĚNY. Radní Luděk Volný odměňuje soutěžící. VÍTĚZOVÉ. Dvojice, která dojela první. Foto/ Jan Král

START! Místostarosta Roman Goryczka zahajuje soutěž Valíme se Slezskou!

ZÁVODNÍCI. Cyklisty čekaly trasy Slezskou Ostravou. PROGRAM. Během odpoledne vystoupili také studenti Gymnázia Hladnov.



Hornické hroby Slezská Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava realizuje 

projekt „Hornické hroby Slezská Ostra-

va“.

Projekt řeší opravu dvou společných hornic-
kých hrobů obětem důlních neštěstí v dolech 
Hermenegilda a  Trojice. Oba společné hor-
nické hroby se nacházejí v areálu ústředního 
hřbitova ve Slezské Ostravě.

V rámci projektu došlo k odstranění bujné ve-
getace a opravám rozpadlých zídek vymezu-
jících tyto dva hroby a tím k zachování, resp. 
k obnovení důstojnosti pietního místa pro ná-
vštěvníky hřbitova a pozůstalé obětí důlních 
neštěstí.

Projekt Hornické hroby Slezská Ostrava, 
číslo 151110114 byl podpořen Nadací OKD 
ve výši 30 tis. Kč.
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pokračování rozhovoru ze strany 1)

Stavbou loděnice práce u řeky končí?
Ne docela. V  současné době se dokončuje 
oprava nábřežních zdí a ty tak budou připra-
veny na jejich „ozelenění“ - realizaci projek-
tovaných výsadeb popínavých a  převislých 
rostlin zejména na slezské straně. Počítá se 
i s dalšími výsadbami v bermách a na březích 
řeky. Součástí oprav nábřežních zdí je i  do-
končovaná rekonstrukce mostního pilíře bý-
valé střelniční lávky.
Ale zatím jen na moravské straně, ruiny na 
slezské straně se opravy asi nedočkají a  nej-
spíše budou zbourány. Opravený mostní pi-
líř, ale i další místa kolem řeky na obou bře-
zích, například ostroh při soutoku Ostravice 
a Lučiny, byla již v původní studii vytipována 
pro umístění výtvarných objektů, tematicky 
svázaných s řekou a jejím významem. Objek-
ty by obohatily pohledy na řeku, staly by se 
případným cílem vycházek občanů a návštěv-
níků města, či zajímavou zastávkou při pro-
jížďce kolem řeky. Na slezské straně řešíme 
ale i zdánlivě drobné věci – třeba jak se mají 

lidé pohodlně dostat na novou promenádu ze 
Sýkorova mostu. Určitě by se měl změnit břeh 
Ostravice i dále proti proudu řeky směrem ke 
Karolině pod Výstavištěm Černá louka.
V tomto volebním období jste se poprvé za-
pojil do dění v obvodě a stal se členem Ko-
mise životního prostředí. Co vás k  takové-
mu rozhodnutí vedlo?
Bydlím ve Slezské Ostravě a chci bydlet v pro-
středí, za které se nemusím stydět. Po změ-
nách u řeky Ostravice bych byl velmi rád, aby 
se změnila i  Bohumínská ulice. Její stavba 
v  70. letech zcela zlikvidovala původní cent-
rum Slezské Ostravy. A tak zatímco Moravská 
Ostrava usiluje o  oživení svého centra, pak 
centrum ve Slezské se vlastně nedá ani po-
řádně definovat. Možná je jím teď parkoviště 
před Penny Marketem na hladnovském kopci, 
což je samozřejmě smutné.
A existuje nějaké řešení?
Máme k  dispozici studii na oživení centra 
Slezské Ostravy. Jednou z  možností je vy-
tvořit nad Bohumínskou v  blízkosti radnice 
nové náměstí formou plata pro pěší, které 
rušnou komunikaci zastřeší. Studie počítá 

s  náměstím obklopeným novými obchody, 
restauracemi... Ještě lepší variantou by bylo 
Bohumínskou dostat pod zem a  svézt tam 
tranzitní - zejména těžkou dopravu. Silnici 
lze zahloubit zhruba v místě před radnicí a za 
sídlištěm Kamenec zase vyvést nahoru. Mohli 
bychom si na Slezské udělat takovou malou 
Blanku... Ale vážně - místo dnešní čtyřproudé 
silnice, která svým charakterem připomíná 
spíš rychlostní komunikaci, může vzniknout 
dopravně klidnější městská ulice, ulice méně 
hlučná, méně prašná, bezpečnější, s vhodným 
městským mobiliářem, atraktivní pro nové 
developerské projekty. 
Pokládáte takové varianty vůbec za technic-
ky proveditelné?
Všechno je možné, když se chce. Nevadí ani 
blízkost řeky, ani poddolované území. Ob-
rovské peníze na realizaci by se v  nějakém 
dotačním programu určitě našly. Zklidnění 
Bohumínské je z mého pohledu pro tuto část 
Slezské zásadní problém. V dnešní době a za 
současné legislativy by silnice tohoto charak-
teru v takto zabydleném území vzniknout ne-
mohla.

/jk/

Ing. Pavel Obroučka

 ročník 1964, žije ve Slezské 
Ostravě

 vystudoval VUT Brno

 pracuje v architektonické 
kanceláři Arkos

 je také plavcem, lyžařem, má rád 
dobrou hudbu, dobré jídlo a další 
věci...

STUDIE. Jedno z možných řešení Bohumínské ulice kanceláře Arkos z roku 2008. Autor/ Arkos

OPRAVENO. Hornické hroby před (nahoře) a po rekonstrukci. Foto/ archiv
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Domov pro seniory Kamenec oslavil 40. výročí založení
Dne 17. září oslavil Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. 40. výro-
čí svého založení.

Nový Domov - penzion pro důchodce na ulici 
Bohumínská byl otevřen 23. října roku 1975, 
zároveň zde byla přivítána první obyvatelka 
penzionu jednaosmdesátiletá důchodkyně 
z Hranečníku. K dispozici bylo 121 bytových 
jednotek pro 200 uživatelů, lékařská služba, 
společné stravování atd.
Během let 2007 až 2009 prošlo zařízení nároč-
nou rekonstrukcí, po které vznikla bezbarié-
rová moderní budova.  Dnešní kapacita 197 
míst Domova pro seniory Kamenec je téměř 
shodná s  kapacitou při vzniku Domova – 
penzionu pro důchodce.  
„V posledních pěti letech získal domov celou 
řadu ocenění a dostal se do podvědomí široké 
veřejnosti,“ řekl během oslav 40. výročí ředi-
tel DpS Kamenec Ing. Juraj Chomič, MBA.
V  roce 2013 bylo Domovu pro seniory 
Kamenec uděleno prestižní celostátní oceně-
ní Cena kvality za poskytovatele sociálních 
služeb pro seniory, kterou udělila Rada pro 
národní kvalitu ve spolupráci s  časopisem 

Ošetřovatelská péče. Ve stejném roce domov 
získal certifikát Značky kvality, a to ve formě 
nejvyššího ohodnocení - pěti hvězd. Oceně-
ní domovu udělila Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. „V letošním roce bude-

me tuto cenu kvality znovu obhajovat, před-
pokládám, že opět úspěšně,“ doplnil ředitel 
Chomič.

DPS Kamenec

Dožínkové slavnosti 
čtyř národů
V kostele svatého Antonína Paduánského 
v Kunčičkách se 27. září konaly již desáté 
Dožínkové slavnosti čtyř národů.
Letošní horko a  sucho sice trochu ovlivni-
lo úrodu, ale i  tak se všichni mohli radovat 
z plodů své práce. A za to je třeba poděkovat. 
Za úrodu se děkovalo při dožínkové mši svaté.
Kostel se naplnil množstvím věřících: přišli 
Češi, Poláci, Slováci i Romové. Pozvání přijala 
i paní starostka Slezské Ostravy MVDr. Bar-
bora Jelonková. Poláci z  rodiště pana faráře 
Dariusze Sputa přijeli v  goralských krojích 
a  hudbou a  zpěvem doprovázeli děkovnou 
bohoslužbu. 
Po ní všichni účastníci přešli v průvodu na za-
hradu u hasičské zbrojnice, kde se ochutnával 
polský bigos, rožnilo se selátko, přišly vhod 
i  dobroty, které upekly místní hospodyňky. 
Vznikla tak příležitost k vzájemné besedě, zá-
bavě i tanci, krásný taneček předvedla i rom-
ská děvčátka. Bylo to velmi milé pohlazení 
na duši, v  dnešní uspěchané době málokdy 
vídané.

Marie Kubinová

Výstava chovatelů. Zaujala morčata i chilli papričky
Ve středisku Českého svazu chovatelů 
Slezská Ostrava se ve dnech 3. a 4. října 
uskutečnil již 38. ročník výstavy drobného 
zvířectva a exotů.

„Máme zde pět desítek vystavovatelů, což je 
značný úspěch,“ hlásila za slezskoostravské 
chovatele Světlana Kypastová. Ve středisku na 
Hladnově na ulici Nejedlého bylo k vidění na-
příklad 85 králíků šestnácti plemen. K tomu 
drůbež, holubi i exoti, z nichž zaujali nejvíce 
velcí papoušci.
Vystavena byla také morčata, která přišla 
na výstavu ukázat právě Kypastová. „Doma 
máme devět morčat, z  nichž některá jsou 
šampiony České republiky,“ pochlubila se 
slezskoostravská chovatelka. S  morčaty ob-
jíždí specializované výstavy v  celé republice. 
„O morčata jsem se starala už jako malé dítě,“ 
prozradila Kypastová.
Mezi vystavovanými holuby nechybělo ani 
plemeno pojmenované ostravská bagdeta. Jde 
o  velmi vzácného holuba, kterého v  minu-
losti vyšlechtili ostravští horníci. „Je to velká 
rarita, býval málem na vymření,“ vysvětloval 
návštěvníkům chovatel holubů Petr Absolon. 

Doplnil, že „své“ holuby mají rovněž v Praze 
a v Brně. Jsou to plemena pražský rejdič a br-
něnský voláč.
Do areálu chovatelů se svou prací přišli po-
chlubit také pěstitelé. K  vidění byla jablka, 
hrušky, rajčata či dýně ze Slezské Ostravy. 
Lidé hodně obdivovali barevné chilli papričky 
mladého pěstitele Patrika Adamczyka.

„Výstava je jako každý rok pestrá a  hezká. 
Chovatelé by se měli zaměřit na nejmladší 
zájemce o přírodu a začít spolupracovat s ře-
diteli škol a  rodiči. Bylo by dobré, aby stře-
disko kromě pravidelných nedělních burz 
a  každoročních výstav ještě více ožilo,“ řek-
la starostka Slezské Ostravy MVDr. Barbora 
Jelonková, která místní chovatele dlouhodobě 
podporuje. 
Chovatelé ze Slezské Ostravy mají nejpočet-
nější organizaci v celém městě. „Samozřejmě 
budeme rádi, když se přidají i další, mladým 
chovatelům se budeme snažit pomoci,“ uved-
la Světlana Kypastová.

/red/

DOŽÍNKY. V Kunčičkách se děkovalo za úrodu. Foto/ archiv

ŠAMPIÓNI. Světlana Kypastová s jedním ze svých morčat. 
Foto/ Jan Král

VYPĚSTOVÁNO. Mezi ovocem a zeleninou také chilli papričky. 
Foto/ Jan Král

Kontakt na Český svaz chovatelů 
Slezská Ostrava:  kypastovaS@seznam.cz

mobil: 723 149 791, po 15. hodině

40 LET. Výročí si v Domově pro seniory připomenuli slavnostním odpolednem. Foto/ archiv
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Rudolf Eliáš, zapomenutý slezský vlastenec
1. V  období protektorátu Čechy a  Morava /1939-1945/ 
docházelo k vydávání nových pohlednic jen sporadicky. 
Pokud k  tomu už došlo, byla jejich kvalita a  estetická 
úroveň ovlivněna válečnými možnostmi a  omezenou 
spotřebou. Většina vydávaných emisí postrádala nápad 
a  v  případě pohlednic s  ostravskou tématikou byly tra-
diční motivy často aktualizovány symbolikou třetí říše. 
Jedním z  mála vydavatelů v  tomto nepříliš inspirativ-
ním období byl mimoostravský nakladatel, který nabí-
zel černobílé nebo jednobarevné pohlednice pod logem 
známým již z  předválečných let: Grafo Čuda Holice v. 
Č. Tento velmi aktivní nakladatel dal do oběhu i  tuto 
výtvarně nenáročnou pohlednici pod názvem: Slezská 
Ostrava /Schlesisch Ostrau/, která prošla poštou v červnu 
roku 1944. Pohlednice, která byla adresována do Pyšel 
u Prahy, je nositelkou zprávy, která vypovídá o atmosféře 
tehdejší doby: „Milá máti, děkuji Ti za balík, který jsem 
v pondělí obdržel, ale píšeš, žes poslala med a máslo, ale 
žádné jsem neobdržel. Také děda Ti mohl vyfasovat ciga-
rety a mohlas mě je poslat, nemám co kouřit…".

2. Dělená pohlednice je kompozicí několika snímků sestavených na způsob 
fotografického tabla. Obsahuje snímky, které byly již dříve vydány jako sa-
mostatné pohlednice a zahrnuje motivy: Učitelský ústav, Obecná a měšťan-
ská škola, Okresní soud, Vodárna, Průmyslová škola pro ženská povolání. 
I přes jednoduché pojetí grafického řešení je pohlednice ukázkou toho, že 
i tak se může stát nositelkou sdělení, zvláště když zobrazené objekty kdysi 
významných budov Slezské Ostravy dnes již fyzicky neexistují. Jednu ze za-
niklých staveb vidíme i na této samostatně vydané pohlednici vydané pod 
názvem: Měšťanská škola /Hladnov/, která prošla poštou 15. listopadu 1943. 
Kvalitní snímek zachycuje dnes už neexistující historickou stavbu rozhlehlé 
školy, která byla postavena v rozmezí let 1906 – 1908. V tomto komplexu se 
v  prvopočátcích nacházela obecná škola smíšená a  také měšťanská ško-
la chlapecká a  dívčí. Tuto školu navštěvovala převážná část dosud 
žijících starousedlíků Slezské Ostravy. Dnes se v  tomto prostoru nachází 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

3. Záměr vystavět školu pro děti z  této části Polské 
/Slezské/ Ostravy vznikl na zasedání obecního výbo-
ru v  září roku 1905. Pro realizaci stavby bylo vybrá-
no vhodné místo nedaleko rozcestí silnic spojujících 
Hladnov, Michálkovice a Heřmanice, a to v prostoru 
dnešních ulic Nejedlého, Chitussiho a Rettigové. V této 
enklávě slezskoostravského školství stála školní budova 
až do srpna roku 2000, kdy byl poslední zbytek torza 
školního objektu definitivně zlikvidován. Za méně než 
jedno století trvání školy prošly třídními škamnami 
stovky, ne-li tisíce studentů, které vyučovaly desítky 
školských pedagogů. Na perokresbě malíře a  bývalé-
ho ředitele obecné školy v  Muglinově Josefa Dobeše 

je vyobrazen „nestor“ hladnovské školy, pedagog, osvě-
tový pracovník a  spisovatel Rudolf Eliáš, který půso-
bil na měšťanské škole od jejího založení v roce 1906 
až do roku 1939! Rudolf Eliáš /1874-1964, rodák 
z  Pavlova na Moravě/, se pod vlivem dobových vlas-
teneckých snah a burcujících zpráv tisku o nedostatku 
českých učitelů ve Slezsku již v roce 1902 rozhodl, že 
se svým bratrem Františkem odjedou do Slezska, aby 
jako učitelé vyučovali své žáky ve vlasteneckém duchu. 
Po několika působištích ve Václavovicích a Michálko-
vicích získal Eliáš místo definitivního odborného uči-
tele v nově postavené škole na Hladnově, kde setrval až 
do roku 1939, kdy byl penzionován.

4. Osobnost Rudolfa Eliáše lze v  jistém ohledu srov-
návat s K. J. Bukovanským. Také on, kromě svého po-
volání, se svým bratrem organizoval ochotnická diva-
delní představení, zakládal místní knihovny a podílel 
se na zřizování pokračovacích škol ve Slezsku. V letech 
1910 – 1912 redigoval Noviny Těšínské a  výrazným 
způsobem se politicky angažoval v  otázce zachování 
celistvosti Slezska v době plebiscitu. Kritický nedosta-
tek českých učebních pomůcek nahrazoval dětskými 
časopisy a brožurami, které nejen psal, ale i vlastním 
nákladem vydával. Po vzniku ČSR to byly především 
historicko-vlastivědné práce, z  nichž nejoblíbenější 

byla edice: Malý republikán. Tiskem vyšly i  spiso-
vatelsky závažnější práce: Slezský umělec /o  Petru 
Bezručovi, 1940/, později také jeho nejrozsáhlejší dílo 
o J. A. Komenském: Světlo v temnotách. Z tohoto okru-
hu jeho tvorby je také studie: Bohatýr Štefánik, ze které 
reprodukujeme titulní list. Až do své smrti 30. června 
1964 žil Rudolf Eliáš v  Muglinově. Jeho vysokou po-
stavu s  hřívou bílých vlasů a  mušketýrskou bradkou 
bylo možno spatřit v jeho zahradě poblíž památného 
„švédského kříže“ z  roku 1885, kde měl i  svoji oblíbe-
nou lavičku.

Z dobových a archivních textových zdrojů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie
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O výstavě Zoči Voči
Slovenští umělci Julie a Igor Piačkovi vystavili 
ve Slezskoostravské galerii své práce, výstavu 
nazvali Zoči Voči. Vernisáž zahájil 22. září 
místostarosta Ing. Roman Goryczka. Man-
želé Piačkovi jsou významnými slovenský-
mi výtvarníky, ve Slezské Ostravě představili 
svoji práci za posledních pět let. „Jde o retro-
spektivní výstavu s důrazem na malbu,“ řekl 
během vernisáže Igor Piačka. Na obrazech 
manželů byly k  vidění postavy horníků, což 
návštěvníky galerie v obvodě s bohatou hor-
nickou minulostí zaujalo. „Můj otec nějakou 
dobu na Ostravsku kdysi pracoval jako hor-
ník. Navíc jsme se s  manželkou zúčastnili 
workshopu v dolech Handlové, kde jsme sku-
tečně fárali,“ prozradil Piačka. 

Tematické večery v galerii také v listopadu
Herci Národního divadla moravskoslezského 
Tomáš Jirman a Jan Fišar se představili v mě-
sících září a říjnu v rámci tematických večerů 
ve Slezskoostravské galerii. Na Literárních 
a  poetických večerech se četla díla autorů 
Josefa Čapka a Bohumila Hrabala, stejně tak 

i básně Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela. 
Do galerie přišel bavit návštěvníky na konci 
září herec Petr Nárožný a na začátku října 
Boris Urbánek, hudební skladatel a jazzman.  
O  Colours of Ostrava nebo zpívajícím bás-
níkovi Leonardu Cohenovi vyprávěla během 
hudebně-poslechových pořadů Monika Hor-
sáková. Své hosty, přátele a  kamarády uvedl 
v průběhu Humorně nepoučných večerů další 
z herců Národního divadla moravskoslezské-
ho Mgr. Jiří Sedláček.
Pestrá nabídka tematických večerů ve Slez-
skoostravské galerii pokračuje také v  listo-
padu. Program najdete na straně 12.
Všichni jste srdečně zváni.

/red/

István Haász v Sokolské 26 i ve Slezskoostravské galerii
Výstava maďarského výtvarníka Istvána Haá-
sze byla 15. října zahájena ve Slezskoostravské 
galerii. Nese název Světloprostory.

Jak připomenul na vernisáži místostaros-
ta Slezské Ostravy Ing. Roman Goryczka, 
jde vlastně o dvojvýstavu – díla maďarského 
umělce lze rovněž vidět ve Výstavní síni So-
kolská 26, jejímž zřizovatelem je městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz.
Autor je absolventem budapešťské Akademie 
výtvarných umění a od roku 1988 pedagogem 
na University of Art ve stejném městě. Byl mu 
mimo jiné udělen Zlatý kříž za zásluhy Ma-
ďarské republiky a  patří k  nejvýznamnějším 
žijícím maďarským umělcům.
„Jsem velmi potěšen, že mohu vystavovat 

v  těchto úžasných prostorách,“ řekl István 
Haász na adresu Slezskoostravské galerie.
Kurátor Výstavní síně Sokolská 26 Milan We-
ber uvedl, že v  České republice jde o  vůbec 
první samostatnou výstavu Istvána Haásze. 
Jeho tvorbu, vytváření konstruktivních geo-
grafických obrazců, přirovnal Weber v Česku 
k  tvorbě Stanislava Kolíbala, která má nyní 
shodou okolností velkou výstavu v  ostrav-
ském Domě umění. István Haász v  Ostravě 
prezentuje věci vzniklé v  posledních dvaceti 
letech.
Výstava Světloprostory Istvána Haásze je ve 
Slezskoostravské galerii k vidění do 20. listo-
padu.

/jk/

Kultura

SVĚTLOPROSTORY. István Haász /v černém/ na vernisáži 
ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král

SVĚTLOPROSTORY. István Haász na vernisáži 
ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Jan Král

ZOČI VOČI. Igor Piačka u jednoho z vystavených děl. Foto/ JK

O LITERATUŘE. Herci Tomáš Jirman a Jan Fišar ve Slezsko-
ostravské galerii. Foto/ Radovan Šťastný

Kalendář akcí ve 
Slezské Ostravě 
v měsíci listopadu
4.11. Slavnost dýní a strašidel, Slezsko-

ostravský hrad, akce pro děti 
a rodiče. Začátek 15.30 před slez-
skoostravskou radnicí.

4.11. Zkamenělá zvířata. Přednáška 
v ZOO Ostrava, 16.00 hodin

7.11. Halloween v zoo. ZOO Ostrava, 
otevřeno 9 – 16 hodin

7.11. S.K. Rapid Muglinov - Polanka B, 
14.00 hodin, městský fotbalový 
přebor

 TJ Sokol Koblov – SK Slavie 
Třebovice, 14 hodin, městský 
fotbalový přebor

14.11. TJ Jiskra Hrušov – S.K. Rapid 
Muglinov, 13.30 hodin, městský 
fotbalový přebor

 TJ Sokol Koblov – Vřesina B, 
13.30 hodin, městský fotbalový 
přebor

Slezská žije

Pozvání na koncerty
Městský obvod Slezská Ostrava za podpo-
ry statutárního města Ostravy zve na kon-
cert „iFlautisti – The London Recorder 
Quartet“ v úterý 3. listopadu v 19 hodin.
V  úterý 15. prosince je na programu 
Adventní koncert souboru „Collegium 
Marianum“.

více na www.slezska.cz

Šest žen Jindřicha VIII. ve slezskoostravské radnici
Po dubnovém písničkovém recitálu, kterým si 
Divadlo Silesia připomenulo páté výročí své-
ho působení v  Ostravě, dostali členové sou-
boru další možnost předvést ukázku ze své 
tvorby.
Rozhodli se proto ve čtvrtek 12. listopa-
du v  19 hodin uvést v  obřadní síni radnice 
Slezské Ostravy svou inscenaci revue Jiřího 
Suchého a  Jiřího Šlitra „Šest žen Jindřicha 
VIII.“ Důvodem, proč si divadlo vybralo prá-
vě tento titul, je skutečnost, že je nejsnáze pře-
nosný do prostor obřadní síně. 
Divadlo Silesia titul poprvé uvedlo na letním 
festivalu v  Bohumíně 18. června 2012. Náš 
soubor si dovolil maličkou úpravu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ženy legendárního panov-
níka mají přece jenom méně hereckého pro-
storu, členové divadla se rozhodli vrátit se 

k prvopočátkům inscenačních tradic této hry 
a svěřit všechny ženské postavy Ludmile Fo-
rétkové, pro kterou se stalo převtělování z jed-
né postavy do druhé hereckou výzvou. Titulní 
roli hraje Jiří Vobecký, hudební doprovod ob-
staral Jan Kuchař.

Jiří Vobecký, Divadlo Silesia

PŘEDSTAVENÍ. Divadlo vystoupí 12. listopadu. Foto/ archiv



Mládě žirafy 
Rothschildovy
Stádo žiraf se v ostravské zoologické zahra-
dě rozrostlo. 28. června se narodil sameček, 
kterého ale mohou návštěvníci vidět až 
nyní. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce 
pavilonu.
Jeho rodiči jsou samec Kabu (16) a zkušená 
samice Cronkita (23), která v ostravské zoo 
odchovala již 10 mláďat. Sameček je tedy 
jejím 11. mládětem.

Šárka Nováková, mluvčí ZOO Ostrava
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Co se děje v ZOOPolicie varuje: 
nenechávejte věci 
ve vozidlech
Počátkem listopadu, s  nadcházející památ-
kou zesnulých, se budou zaplňovat parkoviště 
u  všech hřbitovů v  celé Ostravě. Uctění pa-
mátky může narušit i  poškození či vloupání 
do vozidla, se kterým přijedete. Zloději nere-
spektují tento památný den (období) a pone-
cháním věcí ve vozidle, natož viditelně, dáváte 
šanci, kterou okamžitě využijí.

Proto vždy:
 parkujte na vyhrazených parkovištích 

a osvětlených místech,
 vždy zkontrolujte, že jste vozidlo uzamkli,
 cenné věci, tašky i prázdné, kabelky nepo-

nechávejte ve vozidle,
 nebuďte neteční v případě pohybu pode-

zřelých osob, které nahlížejí do vozidel,
 oznamte spáchání protiprávního jednání 

na bezplatnou linku 112, 156 či 158.

Policie České republiky

MLÁDĚ. V ZOO Ostrava přibyl žirafí sameček.  
Foto/ Pavel Vlček

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Zpráva pana Samuela Morse, listopad 
během půjčování.

Písečné duny, výtvarná dílna, pondělí 
23. listopadu od 14 do 16 hod.

Den poezie - Karel Hynek Mácha
Středa 11. listopadu od 10 do 15 hod.

Klub Hladnýsek 
Setkání klubu pro děti předškolního 
věku a rodiče, pondělí 30. listopadu od 
15 do16.30 hod.

Sloni v ZOO - výstava fotografií, listo-
pad během půjčování.

S šálkem šípkového čaje - nabídka knih 
do vánoční pohody, listopad během 
půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Podzimní světýlka - výroba stojánků na 
čajové svíčky, úterý 10. listopadu během 
půjčování.

Auta kolem nás - soutěž pro děti, každé 
úterý během půjčování.

Pospěš si! Odpoledne s knihami 
Z. Pospíšilové, každé úterý během půj-
čování.

Nápady pro šikovné ruce - výstavka 
knih pro děti a mládež, celý měsíc bě-
hem půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Podzimní čtení - tematická výstavka 
knih atd., listopad během půjčování.

Kreslení nás baví - výstava dětí, listopad 
během půjčování.

Bude zima, bude mráz - test pro děti, 
listopad během půjčování.

Kdo si hraje, nezlobí… Odpoledne 
věnované stolním hrám, každé pondělí 
od 13 do 15 hod.

Soví ladění - výtvarná dílna pro děti, 
každý čtvrtek od 13 do 15 hod.

Kdo se zimy nebojí - tematická nástěn-
ka, listopad během půjčování.
Zvířecí stezkou - malá výstavka knih, 
listopad během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216Soví 
ladění - výtvarná dílna pro děti, každý 

čtvrtek od 13 do 15 hod.

Kdo se zimy nebojí - tematická nástěn-
ka, listopad během půjčování.
Zvířecí stezkou - malá výstavka knih, 
listopad během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Turnaj v korfbalu
Tři tradiční rivalové se sešli v pátek 25. září v tělocvič-
ně ZŠ Bohumínská, aby sehráli první turnaj v této se-
zóně. V kategorii U9 se nemohla dostavit ZŠ Pěší 
z důvodu plánovaného plaveckého výcviku, a  tak 
zbylé dva týmy sehrály spolu dvojzápas, kterému 

opět dominoval, stejně jako v  loňské sezóně Mi-
roslav Nesnadný, který jako kapitán svého týmu, 
dovedl tým ZŠ Bohumínská k  vítězství. Ve  dvou 
zápasech, které se v této kategorii hrají formou mo-
nokorfbalu, dokázal vstřelit celkem 10 košů.
V  kategorii U11 byla sestava týmů kompletní 
a v bouřlivé atmosféře místní tělocvičny byly k vi-
dění tři velmi zajímavé a vyrovnané zápasy. Vítě-
zem tohoto prvního turnaje se stala ZŠ Chrustova 
před ZŠ Pěší a domácí ZŠ Bohumínská.

KORFBAL. V Turnaji zatím vítězí ZŠ Chrustova. Foto/ archiv

Knihovny listopad 2015

8.11.2015 Soutěž basket
12.11.2015 „Nenuď se, poznej a tvoř“ 

– výroba lampiónů - vesti-
bul 14:00 – 18:00 hodin

13.11.2015 „Pohádkový les“ - lam-
piónový průvod - odchod 
od SVČ v 16:30 hodin do 
Komenského sadu

14.11.2015 „Za zlatou metou“ - Sou-
těž karate

21.11.2015 „Nenuď se, poznej a tvoř“ 
– Podzimní výtvarná dílna 
„Barevná taška“

21.11.2015 „Nenuď se, poznej a tvoř“ 
- Vánoční keramická dílna 
„Rolničky, rolničky“

21.11.2015  Soutěž basket
25.11.2015  Dětská tisková konferen-

ce - „Máme rádi zvířata“
28.11.2015  Turnaj v ringu
29.11.2015  Soutěž basket

více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Základní škola Slezská Ostrava, 
Bohumínská 1082/72, 
p.o., tel: 725 853 123

pořádá 8.ročník akce:

Akce je spolufinancována účelovou dotací 
statutárního města Ostravy 

a městským obvodem Slezská Ostrava

Děti a rodiče budeme čekat před slezskoostravskou 
radnicí v 15:30 hod. Společně se vydáme průvodem 
přes město na nádvoří Slezskoostravského hradu, 
kde vyvrcholí halloweenská show plná her a soutěží.

Soutěž o nejhezčí dýni v kategoriích 
mateřská škola 
ZŠ – 1. stupeň 
ZŠ – 2. stupeň 
(dýně nutno odevzdat 2. – 3.11. na sekretariátě ZŠ 
Bohumínská, po tel. dohodě kdykoliv)

Soutěž o nejnápaditější halloweenskou masku 
Nejlepší masky čeká odměna!
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Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého 
dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z  domácností, nepřepl-
ňujte je a  neukládejte do nich nebezpečný odpad a  elektroodpad, 
jež lze bezplatně uložit do některého z  12 sběrných dvorů OZO 
Ostrava s.r.o.

Další informace naleznete na webových stránkách 
www.ozoostrava.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 020 020.
Kontejnery na objemný odpad z  domácností nejsou určeny pro 
podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

9. listopadu
Slezská Ostrava   Bernerova    .............   mezi č. 14 - 16
   Na Jánské   ...............  křiž. s ul. Michálkovickou
   Zapletalova   ............  u domu č. 10
   Miloše Svobody   ....  křiž. s ul. Klímkovou
   Bohumínská   ..........  u domu č. 53 
 (Kamenec)
   Šachetní   .................  křiž. s ul. Na Juřince
   Bronzová   ...............  u domu č. 14
   8. března   ................  vedle domu č. 14
   Hradní   ...................  křiž. s ul. Na Závadě
10. listopadu
Antošovice   Antošovická   ..........  křiž. s ul. Lopuchovou
Koblov   Antošovická   ..........  křiž. s ul. U Štěrkovny 
 (u kont. na separovaný odpad)
   Lamař   .....................  křiž s ul. Koblovskou
   Antošovická   ..........  u samoobsluhy
   K Háječku   ..............  křiž. s ul. Vyvýšenou
   Antošovická   ..........  U Nové šachty
   Žabník  ....................  křiž. s ul. Pobřežní
   Podsedliště   ............  křiž. s ul. k býv. kasárnám
   Blatouchová   ..........  naproti č. 272
11. listopadu
Muglinov   Okrajní   ..................  křiž. s ul. Švédskou
   Olešní   .....................  křiž. s ul. Zemanskou
   Klidná   ....................  křiž s ul. Slunečnou
   Hladnovská   ...........  křiž. s ul. Podvojnou
   U Jeslí   .....................  u domu č. 12
   Švédská   ..................  parkoviště u samoobsluhy
   Hladnovská   ...........  parkoviště u domů 
  ..................................  č. 73 - 75
   Na Úrovni   ..............  parkoviště naproti MŠ
   Keramická    ............  křiž. s ul. Vančurovou

12. listopadu
Heřmanice   Požární   ...................  u hasičské zbrojnice
   U Vlečky   ................  křiž. s ul. Nad Vodárnou
   Banášova  ................  křiž. s ul. Vrbickou
   Fišerova   .................  křiž. s ul. Marešovou
   Parcelní   ..................  křiž. s ul. Gruntovní
   Záblatská   ...............  křiž. s ul. Vrbickou
   Stožární   ..................  křiž. s ul. Motýlovou
   Najzarova   ...............  naproti domům č. 50 - 52
   Kubínova   ...............  parkoviště mezi č. 58 - 56
16. listopadu
Slezská Ostrava   Prokopská   ..............  křiž. s ul. Na Bunčáku
   Bohumínská   ..........  parkoviště za domem 
 (Kamenec)   .............  č.40 - 48
   Olbrachtova   ..........  křiž. s ul. M. D. Rettigové
   Nad Ostravicí   ........  křiž. s ul. Dudovou
   Bohumínská   ..........  u domu č. 57 
 (Kamenec)
   Bohumínská   ..........  u domu č. 49 
 (Kamenec)
   Keltičkova   ..............  křiž s ul. Hýbnerovou
   Zvěřinská   ...............  u parčíku
   Bohumínská   ..........  u domu č. 60 
 (Kamenec)
18. listopadu
Kunčice n. Ostravicí   Bednářská   ..............  křiž. s ul. Sladovou
   Serafínova  ..............  křiž. s ul. Frýdeckou
   U Sýpky   .................  mezi ul.Blokovou
  ..................................  a Nogovou
   Ostravického   .........  křiž. s ul. Zdobnou
Kunčičky   Pstruží   ....................  křiž. s ul. Nadační
   Lorišova   .................  křiž. s ul. Osadní
   Polní Osada   ...........  křiž. s ul. Zdaru
   Rajnochova   ...........  u domu č. 199
   Na Rampě   ..............  křiž. s ul. Pernerovou
19. listopadu
Hrušov   Vývozní   ..................  křiž. s ul. Pramennou
   Kanczuckého  .........  křiž. s ul. U Dolu
   Plechanovova   ........  křiž. s ul. M. Henryho
   Riegrova  .................  mezi č. 9 - 17
Slezská Ostrava   Slívova   ....................  křiž. s ul. Na Souvrati
   Kramolišova   ..........  křiž. s ul. Čtvercovou
   Hormistrů   .............  křiž. s ul Pastrňákovou
   Klímkova   ...............  u křiž. s ul. Červenkovou
Koblov   Na Tabulkách   ........  u křiž. s ul. Lucinkovou 
 (u kont. na separovaný odpad)

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 9.11. do 19.11. 2015

Objemný odpad z domácností

Fotopast odhalila pachatele
Dne 25. září si strážník městské 
policie vykonávající dozor u ka-
merového systému všiml, že se 
aktivovala fotopast umístěná v 
oblasti Slezské Ostravy. Zachy-
tila muže, který s vozidlem při-
jel na odlehlé místo, kde vyložil 
komunální odpad. Do oblasti, 
která není v žádném případě k 
odkládání odpadu určena, byla 
ihned vyslána nejbližší hlídka 
městské policie. Muž mezitím 
již odjel, ale díky tomu, že na 
fotografiích pořízených foto-
pastí byla zřetelně vidět i re-
gistrační značka vozidla, nebyl 

problém zjistit provozovatele 
a následně i řidiče. 25letému 
muži byla za přestupek ulože-
na bloková pokuta. Vyhozený 
odpad si musel naložit zpět do 
auta a odvézt.

Městská policie Ostrava

PŘESTUPEK. Fotopasti fungují ve Slezské 
Ostravě i na odlehlých místech. Foto/ MPO
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■ Psí salon Kunčičky - AKCE - příprava Vašeho 
psa na zimní období + koupání, úprava psů, kr-
miva, NOVINKA - syrové maso pro psy a kočky! 
Frýdecká 259, areál Pneuservis, tel. 732956743

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

ŘIDIČI USCHOVEJTE

VÝHODNÝ PRODEJ VŠECH DRUHŮ AUTOBATERIÍ
Ceny: např. 56Ah 1169 Kč

Váš starý akumulátor vykoupíme za 13 Kč/kg
www.baterieostrava.cz, tel: 777 230 611

najdete nás za Carrefourem, naproti AUTA ESA, areál Sládkova 21

Snížení cen parkování
Rada městského obvodu Slezská Ostrava na 
16. schůzi konané dne 10. června 2015 rozhodla 
o snížení ceny za nájem garážového parkování 
v objektu U Staré elektrárny č.p. 1881, ve Slezské 
Ostravě.
Nájemné za garážové stání bylo od 1.7.2015 stanoveno 
ve výši:
Roční nájemné 7.500,- Kč + DPH
Půlroční nájemné 4.000,- Kč + DPH
Tříměsíční nájemné 2.500,- Kč + DPH
Měsíční nájemné 1.000,- Kč + DPH
Bližší informace na www.slezska.cz

Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu 
v domech a bytech. Měření je poskytováno bezplatně 
v  rámci Radonového programu ČR, který je koordi-
nován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné telefonicky na tel. číslech:
498 652 713 (pí Hladíková), 498 652 714 (pí Mayero-
vá), 498 652 709 (pí Macháčková).
Mailem na adrese radon@suro.cz. 
Další informace na internetových adresách:
www.radonovyprogram.cz, www.subj.cz, 
www.suro.cz

Krátce


