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Tomáš Vrátný. Muž ze Slezské  
napříč Jižní Amerikou 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Tři ka-
miony Tatra ostravského týmu 
Bonver Dakar Project absolvo-
valy v lednu letošní Rallye Da-
kar 2015. Za volantem jednoho 
z vozů seděl Tomáš Vrátný, de-
větatřicetiletý závodní jezdec  
ze Slezské Ostravy.

Když mluvím s lidmi, kteří 
nejsou zrovna fanoušky mo-
toristického sportu, často se 
diví, že Rallye Dakar, se už vů-
bec nejde z Paříže do Dakaru  
a také už vůbec ne v Africe. 
Setkáváte se s takovou nezna-
lostí často?
Poměrně ano. Ovšem Dakar je jeden 
z nejpopulárnějších závodů svého 
druhu na světě. Z bezpečnostních 
důvodů pořadatelé původní trasu  
z Francie do Dakaru změnili. Od 
roku 2009 se závod jezdí v jižní 
Americe. Tam se stal slavným, při-
táhl další sponzory i závodníky.

To celé musí stát veliké peníze…
Země, přes které se rallye jede, 
pořadatelům závodu platí. Díky 
penězům se velmi zlepšilo zázemí 
závodu, jeho organizace. Z klasic-
kého Dakaru, dálkové soutěže, se 
stala, pokud jde o zázemí, v uvo-
zovkách formule 1. Peníze se kolem 
rallye točí obrovské a je pravda, že 

se objevují mnohé hlasy, kritizující, 
že Dakar ztrácí svůj „starý dobrý 
punc“. Takže uvidíme, jaká bude 
jeho budoucnost.

Kterými zeměmi rallye projíždí?
Každý rok se trasa mění. Klasický-

mi pořadatelskými zeměmi se staly 
Argentina a Chile, občas přibude 
Peru. To pravou Mekkou pro rallye 
je ovšem Argentina. Je možné, že 
další ročník se pojede v Argentině  
a Bolívii. Ale jisté zatím není nic, 
necháme se překvapit.

Jak dlouho rallye trvá a kolik 
kilometrů během ní ujedete?
Letos trval závod čtrnáct dní, měli 
jsme jeden den volna. Délka závodu 
je 10 tisíc kilometrů s tím, že část 
tvoří speciální etapy, kde se měří 
rychlost a jede na čas. Část tvoří také 

spojovací etapy – to znamená, že se 
udá čas, během kterého musíte eta-
pu stihnout. Tratě jsou velmi pestré. 
Jede se na písku, po rychlých ces-
tách, v horách. Kombinace toho vše-
ho má dát nejtěžší závod na světě.

Jak na nejtěžší závod připra-
vujete svoji tělesnou schrán-
ku? Existují nějaké speciální 
metody?
Je dobré říct, že náš tým nejezdí pou-
ze Dakar. Během roku absolvujeme 
mnohem více závodů. Je to vlastně 
celoroční práce. Fyzickou přípravu 
máme rozdělenou na několik fází, 
jde o vytrvalostní přípravu, silovou 
přípravu a podobně. Snažím se, ať 
je všechno co nejpestřejší. Hodně 
preferuji horské kolo. Musíme pro-
stě vydržet všechny ty rány, které  
v kabině dostáváme. Největší nápor 
dostává páteř, zádové svaly. 

(pokračování na str. 3) 
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Tomáš Vrátný
•	 narozen	v	roce	1975	 
	 v	Ostravě
•	 v	lednu	2015	jel	již	počtvrté	 
	 Rallye	Dakar
•	 letos	obsadil	14.	místo
•	 žije	ve	Slezské	Ostravě

TOMÁŠ VRÁTNÝ. Jezdec žije celý život ve Slezské Ostravě. FOTO/JAN KRÁL

Přijměte srdečné pozvání na již 
10. ročník každoroční akce měst-
ského obvodu Slezská Ostrava 
Den Slezské. Připravili jsme pro-
gram pro návštěvníky všech vě-
kových kategorií. Děti se budou 
moci vydat po westernové sou-
těžní cestě, na které si za splněné 
úkoly vyberou hračku. V provozu 
bude kolotoč, skákací hrad, vlá-
ček a další zábavy. 
Starší jistě ocení vystoupení hu-
debních interpretů, tanečníků, 
kouzelníků nebo soutěž ve vaření 
tradičního slezského jídla bigosu  
/více na str. 5/. 
Samozřejmostí je spousta stánků 
a občerstvení. Dnem Slezské bude 
provázet herec Národního divadla 
moravskoslezského Jiří Sedláček. 
Budeme se těšit na setkání s vámi.

Vedení městského obvodu

V tento 
den se 
střetnou 

Heřmanice a Petřkovice 
na Bazalech.

Více na straně 6

6.5.

Pozvání na 
Den Slezské

Generální 
partner akce

DEN
SLEZSKÉ

23. 5. 2015

10. ROČNÍK

Slezskoostravský hrad

10:00 - 22:00 hodin

více na www.slezska.cz

• Rytmus, Buty, Koblížc!
• Bořek Stavitel
• klaun Fíla
• kouzelník Richard Nedvěd
•  velký řetízkový kolotoč,

dětský vláček
• skákací hrad
• lezecká stěna 8m

vstup

ZDARMA

Pořadatel akce

DEN
SLEZSKÉ

23. 5. 2015

10. ROČNÍK

Slezskoostravský hrad

10:00 - 22:00 hodin

zahájení - úvodní slovo moderátora
vystoupení dětí mateřských škol a žáků základních škol 
úvodní slovo vedení městského obvodu
mažoretky
Adolf Dudek - animátor a kreslíř
Capoiera - ukázky bojového umění dětí
Bořek Stavitel - 1. vstup
hudebník Michal Žáček
klaun Fíla
vyhlášení soutěže Slezský bigos
Bořek Stavitel - 2. vstup
diskotéka s klaunem Arnoštem
kouzelník Richard Nedvěd
skupina Acoustika
Beat up - taneční vystoupení
skupina Buty
Pierro Forte - taneční vystoupení
skupina Koblížc!
Beat up - taneční vystoupení
Rytmus

vstup

ZDARMA

Pořadatel akce

10:00
10:05
11:30
11:35
11:45
12:45
13:00
13:30
14:30
15:30
15:45
16:15
17:15
17:45
18:45
19:00
20:00
20:10
21:00
21:10

PROGRAM:

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• klauni s balónky v průběhu dne

•  westernová soutěžní cesta

pro děti s odměnou

• dětský koutek

•  mezinárodní kulinářská soutěž

ve vaření Slezského bigosu

10:00 - 14:00

•  předvedení výstroje

a výzbroje Policie ČR

a Městské policie Ostrava

• stánky s občerstvením

• atrakce pro děti

Generální 
partner akce
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Velká	 část	 emailů	 redakci	 Slez-
skoostravských	 novin	 se	 zabývá	
problematikou	parkování	v	okolí	
ZOO	Ostrava.

„Bydlím na ulici Stromovka napro-
ti ZOO. Kdybyste byli tak laskaví  
a přijeli se podívat, co nám tady 
dělají motoristé s auty. Kde všude 
tady parkují. Chodníky jsou zničené  
a přímo před domem je na trávníku 
už vyjetá dvoumetrová rýha, po trávě 
ani památka, jen rozježděné bláto,“ 
stěžuje si kromě jiných čtenář A.F. 

Vyjádření	 k	 parkování	 motoro-
vých	vozidel	v	okolí	ZOO	Ostrava:
Problém s parkováním v okolí ZOO 
je mi velmi dobře znám již několik 
let, kdy se jím zabývám jednak z po-
zice vedoucího zaměstnance Měst-
ské policie Ostrava – vedoucího 
oblasti Slezská Ostrava, tak i z po-
zice předsedy komise Bezpečnosti  
a veřejného pořádku Rady měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 
Byl jsem v minulosti přítomen ně-
kolika jednáním, kde se tato pro-
blematika projednávala vždy s cí-
lem nalézt systémové řešení, které 
by zajistilo v situacích s velkým 
náporem návštěvníků uspokojení 
potřeb návštěvníků ZOO (dosta-
tečnou kapacitou parkovacích míst  
u ZOO) a tím by se zajistila i při-
měřená kvalita bydlení občanů by-
dlících v okolí ZOO. 
Ze strany městské policie bylo pře-
dáno několik iniciativních návrhů 
na řešení této problematiky jako 
například rozšíření stávajících par-
kovišť, výstavba nadzemního par-
koviště, změna organizace dopravy 
či návrhy alternativního parkování 
ve vzdálenějších místech. Některé 
z těchto návrhů byly při těchto jed-
náních vyhodnoceny jako účelné  

a efektivní pro zlepšení situace při 
zvýšené návštěvností v ZOO. Na-
příklad dočasná změna organizace 
dopravy či otevření parkovacích 
ploch ve vzdálenějších místech od 
ZOO (parkoviště RBP, parkoviště 
na ul. Uhlířská, ul. Rychvaldská,  
U Hájenky, Na Vizině, Hladnov-
ská). O těchto možnostech parko-
vání návštěvníky ZOO informují 
strážníci MP přímo na místě při ře-
šení krizových situací v souvislostí 
dopravou v okolí ZOO. Hlavně ve 
dnech pracovního volna či svátcích 
také pomocí informačních mapek 
(předávají se řidičům) vytvořených 
po posledním jednání, které proběh-
lo u náměstka primátora pro dopra-
vu Ing. Iva Hařovského ve spolu-
práci s vedením městského obvodu 
Slezská Ostrava. Toto jsou hlavní 
operativní opatření napomáhající 
řešit současnou situaci, kdy probíhá 
rekonstrukce hlavního parkoviště 
před vchodem do ZOO. I po rekon-
strukci by ale tato opatření měla 
napomoct k řešení krizových situací  
v souvislosti se zvýšenou návštěv-
ností ZOO v posledních letech.
Dle mého názoru je problém potřeba 
řešit také systémově – zvýšení po-
čtu kapacity parkovacích míst přímo 
oficiálních parkovišť v bezprostřed-
ní blízkosti ZOO. Tento názor dle 
posledního jednání na toto téma sdí-
lí i náměstek primátora pro dopravu 
Ing. Ivo Hařovský a vedení měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, ale 
je to otázka investic ze strany statu-
tárního města Ostrava jako vlastníka 
ZOO, příspěvkové organizace a do-
tčených pozemků – parkovišť.
K činnosti strážníků Městské policie 
Ostrava při řešení dopravní situace 
v okolí ZOO uvádím následující:
Strážníci MP jsou instruováni tak, 
aby při krizových situacích (ex-

trémním náporu motorových vo-
zidel) přijíždějících do ZOO, vjíž-
dějících a vyjíždějících z parkovišť 
a přilehlých ulic byli maximálně 
nápomocni v místech, kde jsou do-
pravní problémy největší a zajistili 
průjezdnost všech komunikací tak, 
že usměrňují provoz na pozemních 
komunikacích a přitom informují 
řidiče o možnostech parkování na 
jiných místech tak, aby nevznikala 
dopravní omezení (zajištění průjez-
du záchranných a bezpečnostních 
složek IZS a MHD).
– Dle údajů MPO bylo v roce 2015 
oznámena Městské policii Ostrava 
1 událost týkající se neoprávněné-
ho parkování na ul. Stromovka ve 
Slezské Ostravě.
– Jen v měsíci 4/2015 bylo zjištěno 
strážníky Městské policie Ostrava 
15 přestupků týkající se neopráv-
něného parkování na ul. Stromovka 
ve Slezské Ostravě.
Z výše uvedeného vyplývá, že 
Městská policie Ostrava využívá 
všech dostupných prostředků a vy-
víjí maximální aktivitu za účelem 
zajištění poklidného stavu veřejné-
ho pořádku a bezpečnosti občanů 
bydlících v okolí ZOO. Závěrem 
uvádím, že se bude Městská policie 
Ostrava dané problematice i nadále 
věnovat a zjištěné protiprávní jed-
nání bude důsledně řešit v souladu  
s příslušnými právními předpisy.
str. Ing. Marcel Pažický, Městská policie 
Ostrava, vedoucí oblasti MP Slezská 
Ostrava

Dopisy čtenářů

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

V POLSKU. Návštěva mateřské školy v Bieńkowicích. FOTO/Bc. MILENA KOLKOVÁ

STROMOVKA. Problematická ulice u ZOO. FOTO/JAN KRÁL

Dne 30. 3. 2015 proběhla na pozvá-
ní Marka Szafraniece, místostarosty 
Powiatu Mikołowskiego, návštěva ma-
teřské školy v Bieńkowicích, které se 
zúčastnili pan Ing. Roman Goryczka, 
místostarosta, Mgr. Petra Nitková, ve-
doucí odboru školství a kultury a ředi-
telky mateřských škol paní Bc. Milena 
Kolková, paní Bc. Lenka Anežková  
a paní Martina Kubináková.
Cílem návštěvy byla přímá ukázka 
metody výuky dětí v mateřských 
školách, kterou využívají certifiko-
vaní pedagogičtí pracovníci mateř-
ských škol Powiatu Mikołowskiego 
s názvem „Kuferek tajemnic”.
Cílem programu je rozvoj logické-
ho myšlení u dětí ve věku 5–7 let. 
Program zahrnuje „nástroje logic-
kého myšlení TOC“, kterou založil 
Elli Goldratt. Díky této metodě se 
děti naučí nezávisle myslet od út-
lého věku. Cílem programu je, aby 
děti mohly myslet logicky a nebrat 
všechno bez přemýšlení, stanovit 

důsledky svých rozhodnutí a nést 
za ně odpovědnost. Děti se učí plá-
novat svůj život jak ve škole tak  
i mimo ni. Naučí se mluvit o svých 
potřebách (o potřebách jiných), ře-
šit vnitřní konflikty a dilema. Tento 
program usnadní dětem navazovat 
lepší vztahy a komunikaci v životě. 
Na základě společného jednání  
s ředitelkami mateřských škol je 
plánovaná návštěva zástupců polské 
mateřské školy na MŠ Požární, kde 
jim bude prezentován program „Za-
čít spolu“ podle kterého byl na ma-
teřských školách zpracován školní 
vzdělávací program. 
Těmito návštěvami se naváže spo-
lupráce mezi mateřskými školami, 
které budou vzájemnou komunikací 
udržovat osobní styky mezi dětmi  
a budou se podílet na některých pře-
shraničních projektech, jejichž cílem 
bude čerpání zkušenosti při vzdělává-
ní dětí a odstranění jazykové bariéry.

odbor školství a kultury

Jubilanti ze Slezské Ostravy, kteří  
v první polovině letošního roku slaví 
80. a 85. narozeniny, se sešli ve čtvr-
tek 9. dubna v muglinovském kultur-
ně domě. Slavnost pro ně připravil 
městský obvod Slezská Ostrava. 
Z 80 pozvaných jubilantů přišlo na 
slavnost 28. V sále kulturního domu 
všechny uvítala jménem obvodu 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Osla-
vencům poděkovala za celoživotní 
práci, za to, jak vychovávali své děti 
a starali se o místa, ve kterých žijí. 
„Věk je jenom číslo,“ ubezpečila 
přítomné Ludmila Ohnheiserová.
Každému z jubilantů osobně blaho-
přál také místostarosta Mario Lyčka. 
Informoval, že jedním z plánů vede-
ní obvodu je vybudování domova 
pro seniory. „V případě jakýchkoli 
potíží se na nás neváhejte obrátit,“ 
vyzval jubilanty místostarosta Lyč-

ka, pod něhož spadá odbor sociál-
ních věcí.
Na přítomné čekalo malé pohoštění, 
všichni dostali závěsnou keramiku 
s vyobrazením slezskoostravské 
radnice. Odpoledne zpestřili svým 
hudebním a tanečním vystoupením 

žáci ZUŠ Edvarda Runda ve Slez-
ské Ostravě.
Setkání jubilantů připravuje pro ob-
čany městský obvod Slezská Ostra-
va dvakrát ročně, vždy na jaře a na 
podzim.

/red/

Vedení městského obvodu Slezská 
Ostrava pozvalo v pátek 27. března 
ředitelky a ředitele slezskoostrav-
ských mateřských a základních škol 
na společné posezení při příležitosti 
Dne učitelů. 
Starostka MVDr. Barbora Jelonková, 
místostarostka Ing. Ivona Vaňková  
a místostarosta Ing. Roman Goryczka 
poděkovali ředitelům za práci a za 
to, s jakou odborností vedou slez-
skoostravské školy. Prostřednictvím 
ředitelek a ředitelů škol také popřáli 
zástupci vedení městského obvodu 
pedagogickým pracovníkům ve Slez-

ské Ostravě vše nejlepší k jejich svát-
ku. Městský obvod Slezská Ostrava 
je v současné době zřizovatelem tří 
mateřských a čtyř základních škol.

/red/

Přeshraniční spolupráce

Občané Slezské Ostravy slavili narozeniny

Poděkování ke Dni učitelů

JUBILANTI. Oslava v KD Muglinov. FOTO/JAN KRÁL

Městský obvod Slezská Ostrava 
chystá novinku ve využívání někte-
rých zahrad při mateřských školách 
městského obvodu formou dětských 
hřišť, která by mohli v odpoledních 
hodinách a o víkendech navštěvo-
vat děti od 3 do 10 let v doprovo-
du dospělé osoby. Provozní doba je 

plánovaná od 16:30 do 19:00 hodin 
za přítomnosti správce hřiště. Nava-
zujeme tak na úspěšný projekt ote-
vření hřišť při základních školách. 
Důvodem je využití hřišť i mimo 
provozní doby mateřských škol, dě- 
ti si hřišť užijí mnohem více a ro-
dičům ubude každodenní starost, 
kde a jak spolu s dětmi trávit volný 
čas. Současně budou na všem do- 
stupných místech mateřských a zá-
kladních škol umístěny schránky, kde 
mohou rodiče a žáci vkládat podněty, 
návrhy a připomínky adresované zři-
zovateli.
Vaše nápady a připomínky uvítáme 
na emailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz.

Ing. Roman Goryczka, místostarosta

Chceme hřiště pro všechny

PODĚKOVÁNÍ. Vedení obvodu se 
sešlo s pedagogy. FOTO/JAN KRÁL
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V pátek 27. března se v prostorách 
obřadní síně slezskoostravské radnice 
konalo slavnostní udělování medai-
lí policejního prezidenta policistům 
Městského ředitelství policie Ostrava 
za věrnost prvního, druhého a třetího 
stupně. Slavnostního aktu se kromě 
vedení Městského ředitelství policie 
Ostrava v čele s ředitelem plk. Mgr. 
Bc. Reném Dočekalem zúčastnila 
starostka městského obvodu Slezská 

Ostrava MVDr. Barbora Jelonková.
Ředitel ostravské policie plk. René 
Dočekal poděkoval všem přítom-
ným policistům za skvělou práci. 
Slova poděkování zazněla i z úst sta-
rostky Barbory Jelonkové, která rov-
něž poděkovala za práci policistů.  
V průběhu slavnostního aktu vystou-
pili žáci Základní umělecké školy 
Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.
nprap. Ing. Viktor Kašlík, vrchní inspektor

Jubilejní desáté setkání rodáků  
a přátel Hrušova se koná v sobotu 
30. května v Kulturním domě Petř-
kovice.
„Všichni se moc těšíme. Obeslali 
celkem 400 lidí, už máme 270 při-
hlášek,“ hlásila v polovině měsíce 
dubna Zdeňka Dudková. Spolu se 
svým manželem Zdeňkem Dudkem 
založili občanské sdružení Senioři 
Hrušov a patří k neúnavným organi-
zátorům oblíbených setkání.
Zatím organizátoři napjatě čekají, 
zda se jim ozvou i nejslavnější hru-
šovští rodáci. Na sraz občas zavítá 
i zpěvačka Marie Rottrová, pozván 
byl také i představitel Limonádové-
ho Joa, herec Karel Fiala.
„Žádný přesný program setkání 
nemáme. Budeme hlavně vzpomí-
nat, kdo bude chtít, může vystoupit  

s příspěvkem,“ uvádí Zdeněk Du-
dek.
Kdysi vzkvétající čtvrť, na začát-
ku 20. století dokonce povýšená na 
městys, žije dnes už většinou jen ve 
vzpomínkách. Ty jsou ovšem velmi 
silné. Každé první pondělí v měsíci 
se členové sdružení Senioři Hrušov 
scházejí v areálu hrušovské Jiskry. 
Přijíždějí sem lidé z celé Ostravy, 
kteří se během svého života z Hru-
šova vystěhovali.
První setkání hrušovských rodá-
ků se odehrálo v roce 1988. Tehdy 
se v kulturním domě Ostravských 
prádelen sešlo více než 250 rodáků  
a přátel Hrušova. 
Zatím naposledy se rodáci na svém 
velkém srazu viděli před třemi lety, 
v květnu 2012.

/red/

Slavnostní udělování  
policejních medailí

Desáté setkání v Hrušově

(pokračování rozhovoru ze strany 1) 

Jde o to, aby svalová kostra zátěž 
vůbec vydržela. Na závodech už 
není na řešení fyzických problému 
vůbec čas.

Lze laikovi nějak přiblížit ten 
posez během závodu v kabině 
nákladního auta?
Na Dakaru platí rychlostní limit 140 
kilometrů v hodině. Organizátoři 
se totiž bojí o bezpečí jezdců. Byly 
doby, kde se s kamiónem dalo lítat 
i dvě stě za hodinu. Byly z toho ale 
škaredé nehody, ta doba je pryč. Ov-
šem v praxi omezení znamená, že 
se snažíte jet maximální rychlostí 
co nejvíce úseků. Takže 140 lítáme 
v totálně nemožném terénu, kde by 
to nikdo nečekal. O to více se v roz-
bíjecích pasážích auto nešetří. Právě 
na takových úsecích lze získat čas. 

Na něco takového si asi tělo 
musí zvykat dlouho.
S oblibou beru do auta na testova-
cích okruzích nezúčastněné. Jsou 
to partneři, odměnění fanoušci… 
Všem dávám maximálně pět minut. 
Tolik většinou stačí k tomu, aby-
chom si získali jejich obdiv. Lidé se 
diví, jak v kabinách vůbec můžeme 
vydržet. Opravdu se něco takového 
blbě popisuje, je třeba to zažít. Rány 
jsou velké… 

Lze pobyt v kabině s trochou 
nadsázky přirovnat k pobytu  
v automatické pračce?
Určitě ano. Jako byste vlezl do au-
tomatické pračky a absolvoval v ní 
cestu až do Chorvatska. To je jedna 
etapa na Dakaru.

Váš tým tvoří tři závodní Tatry.  
Stály za volbou kopřivnického 
vozu vlastenecké pohnutky?
Je to tak. Rozhodli jsme se pro Tat-
ru, i když nejsme továrním týmem. 
Kromě závodních máme také tré-
ninkové vozy. Letos plánujeme do-
stavět další. Máme velký potenciál, 
abychom mohli pracovat na dalším 
vývoji aut. Platíme to nejdražší, co 
je, a to je vývoj. V takovém rozsahu 
nic podobného nedělá nikdo v re-

publice. Cílem je postavit auto, ve 
kterém budou implementovány věci 
uplatnitelné i na komerčním trhu.

Taková nová, lepší Tatra?
Nejenom Tatra. Jde o komponenty, 
které bychom byli schopni prodávat 
na celém trhu s nákladními auty.

Připomeňme si umístění vaše-
ho týmu na letošním Dakaru: 
Tomáš Vrátný – 14. místo, Ro-
bert Jan Szutkowski – 19. mís-
to, Artur Ardavičus – 22. místo. 
Jste s takovýmto výsledkem 
spokojeni?
Určitě, je to dobré umístnění. Na 
nejtěžší soutěži světa nám dojela 
všechna tři auta. Přitom Dakar má 
padesátiprocentní odpad. Náš vý-
sledek svědčí to o tom, že máme 
spolehlivá auta i perfektní tým. Za-
tím se nekoncentrujeme na konečný 
výsledek, naší snahou je vyvinout 
špičkový nástroj, se kterým se dá 
soutěžit. Pořád máme rezervy. Ale 
sportovní výsledek se dostaví. Jed-
noznačně patříme do první desítky. 
Technicky i jezdecky.

Takže jedete Dakar 2016?
Budeme pokračovat dál. Ta cesta je 
nekonečná.

Co dělá Tomáš Vrátný, když 
zrovna nezávodí? A dá se zá-
voděním v kamionech uživit?
Samotným závoděním se uživit 
nedá… Nebo alespoň ne tak, aby mi 

to zajistilo kýžený standard. Věnuji 
se podnikání, Bonver Dakar Pro-
ject beru jako podnikatelský záměr. 
Zatím projekt nevydělává a dlouho 
vydělávat nebude. Živím se firmami 
kolem ČSAD Ostrava, podnikáním 
zaměřeným na dopravu. Dakarský 
tým do takového portfolia krásně 
zapadá.

Žijete ve Slezské Ostravě 
dlouho?
Mám velký vztah k Ostravě jako 
takové. A konkrétně na Slezské žiju 
celý život. Vyrůstal jsem v rodin-
ném domě s rodiči blízko Michál-
kovic, nedaleko zoo. Na pohledy  
z pionýrského tábora jsme vždy 
hrdě udávali adresu Slezská Os-
trava… Na Slezské jsem prožil 
perfektní dětství, v takovém jako-
by vesnickém prostředí. I teď žiji  
v klidné a příjemné části Slezské 
Ostravy nad slezskoostravskou rad-
nicí. Moc se mi tam líbí, jsem tam 
rád a spokojený.

To jste určitě ve Slezské Ostra-
vě chodil také i do školy.
Mojí základní školou byla škola 
Josefa Kotase, dnes Bohumínská. 
Odchodil jsem si tam osm let, před-
tím jsem chodil na Bohumínské  
i do školky. Takže mám celý ži-
vot spojený se Slezskou Ostravou  
a vůbec si neztěžuji. Jsem rád, že to 
tak je.

/jk

SLAVNOST. Policisté obdrželi medaile za věrnost. FOTO/ARCHIV

Zcizené železo prodal 

Dne 25. března zavolal na tísňo-
vou linku městské policie muž ze 
Slezské Ostravy, kterému někdo 
odcizil z pozemku kovový materi-
ál. Na krádež muž přišel toho dne 
ráno, když si všiml, že mu ze za-
hrady zmizelo několik železných 
tyčí a kovový válec. Muž poté, co 
zjistil krádež, navštívil nedalekou 
sběrnu a své věci našel. Vzápětí 
zavolal policii. Obsluha sběrny 
strážníkům potvrdila, že předcho-
zího dne přišel muž se železnými 
tyčemi i válcem a vše prodal. Do-
stal šek na částku 181 Kč. Sdělil 
strážníkům také totožnost onoho 
prodávajícího (49 let). Přestupek 
proti majetku strážníci postoupili 

správnímu orgánu. Obsluha sběr-
ny poškozenému vydala zpět jeho 
věci.

Demontovali značky

Dne 29. března 2015 přijal operá-
tor tísňové linky městské policie 
oznámení o demontáži dopravních 
značek v Ostravě-Heřmanicích. 
Když strážníci přijeli na místo, 
spatřili dva muže, kteří právě vy-
vraceli kovový sloupek dopravní 
značky. Opodál spatřili strážníci 
vozík, na němž byl již naložen 
další sloupek. Ve vozíku bylo také 
velké kladivo. Oba muži (55 a 42 
let) přiznali, že sloupky chtěli od-
vézt do sběrny a prodat. Za přestu-
pek proti majetku jim nyní hrozí 
pokuta až 15 000 Kč.

Rajónové čištění vozovek  
a parkovišť

Vážení občané,
v měsících květnu a červnu bude 
v sídlištích Muglinov, Kamenec  
a na ulicích kolem Modrého pavi-
lonu ve Slezské Ostravě probíhat 
rajónové čištění vozovek a parko-
višť.
V souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích bude předmětná ob-
last označena týden před vlastním 
čištěním dopravní značkou B 29 
„zákaz stání“ s dodatkovou tabul-
kou, na které bude vyznačen den  
a hodina, od 6.00 do 18.00 hod.
V tomto časovém rozmezí firma 
Technické služby, a.s. Slezská Os-
trava provede postupně vyčištění 
všech zpevněných ploch v před-
mětných oblastech.
Aby akce proběhla bez problémů, 
je nutno vaší spolupráce. Z tohoto 
důvodu vás žádáme o respektová-
ní zákazu stání v daném časovém 
období.
Vážení občané, v předmětném 
období přeparkujte svá vozidla na 
jiná místa – na parkoviště pod es-

takádou, na odstavné pruhy na ul. 
Hladnovské atd., pomůžete takto 
ke zlepšení životního prostředí ve 
vaší oblasti. 

OBLAST	KAMENEC

11. 5. 2015 – Parkoviště a příjezdo-
vé komunikace u domů č. 1387/73, 
1056/71, 1139/67, 1486/5, 1360/1, 
1361/2, 1362/3, 1363/4
13. 5. 2015 – Parkoviště a příjezdo-
vé komunikace u domů č. 788/61, 
789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 
444/55, 443/53, 442/51, 441/49
15. 5. 2015 – Parkoviště a příjezdo-
vé komunikace u domů č. 448/60, 
449/58, 440/48, 439/46, 438/44, 
437/42, 436/40, 441/50

OBLAST	MUGLINOV

18. 5. 2015 – ul. Vdovská 
(od ul. Okrajní po ul. Křižkovského)
– parkoviště na ul. Vdovská u domů 
685/26
20. 5. 2015 – ul. Vdovská (od ul. 
Křižkovského po ul. Na Druhém) 
– ul. Křižkovského (od ul. Vdov-
ská po ul.Švédská)

– parkoviště na ul. Vdovská u do- 
mů č. 696/36, 697/38, 692/34
22. 5. 2015 – ul. Fojtská (celá) 
včetně parkoviště
25. 5. 2015 – ul. Švédská 
(od ul. Okrajní po ul. Křižkovského)
– parkoviště na ul. Švédská u domů 
č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 
636/7, 637/9, 638/11, 668/33
27. 5. 2015 – ul. U Kapličky (celá)
– ul. Švédská 
(od ul. Křižkovského až dolů)
– parkoviště u domů č. 749/85, 
117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 
732/4, 730/75, 728/73, 729/2

OBLAST	MODRÝ	PAVILON

1. 6. 2015 – ul. Olbrachtova (od ul. 
Michálkovická po ul. Mahenova)
– ul. Jaklovecká (od ul. Michálko-
vické po ul. Olbrachtova)
– ul. Chittussiho (od ul. Michálko-
vická po ul. Mahenova)
– ul. M. D. Rettigové (celá)
– ul. Nejedlého (celá)
– ul. Mahenova (celá)

Děkujeme za spolupráci
Odbor TSKZaH

Městská policie Ostrava

Rajónové čištění vozovek a parkoviště
V TATŘE. Tomáš Vrátný za volantem svého stroje. FOTO/ARCHIV
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Výrazného úspěchu dosáhli žáci 
devátého ročníku ZŠ Bohumínská 
v celostátní soutěži Srdce s láskou 
darované. 
Za text Jste úžasný, pane Ježku  
a maketu kola získali deváťáci pod 
vedení paní učitelky Mgr. Liany 
Svobodové 2. místo a mimo jiných 
odměn i částku 20 tisíc korun na 
školní výlet.
Žáci svým textem a výtvorem 
podpořili Jiřího Ježka, profesio-

nálního handicapovaného cyklistu 
a šestinásobného paralympijského 
vítěze. „Jiří je pro nás, dalo by se 
říci, frajer, a to v tom nejlepším 
slova smyslu,“ vysvětlili žáci 
z Bohumínské svoji volbu. Porota 
soutěže Srdce s láskou darované 
vybírala z více než 550 příspěvků, 
na jejichž tvorbě se podílelo přes 
10 500 dětí se svými učitelkami  
a učiteli.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

V mateřské škole Komerční děti 
společně s rodiči přivítali jaro na 
akci Velikonoční tvoření. Samot-
nému tvoření předcházela prohlíd-
ka výstavy velkých malovaných 
vajíček v prostorách školy, které si 
děti s rodiči doma namalovali a vel-
mi zdařilé práce přinášeli do MŠ. 
V úterý 31. března v odpoledních 
hodinách se třídy proměnily v kre-
ativní dílny. Děti, rodiče, prarodiče 
nebo sourozenci vyráběli dekorace 
pro zkrášlení svého domova. Růz-
nými technikami společně zdobili 
vajíčka, vystřihovali a nalepovali 
velikonoční zajíčky nebo vyráběli 

přáníčka. Děti prožily krásné jarní 
odpoledne a velmi pěkné, nápadité 
výrobky si odnesly domů.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční 

Hurá!!! Je 9. února, sněží a my 
odjíždíme na „lyžák“. Už po čtvr-
té jedeme na naši oblíbenou chatu 
Brian na Horní Bečvě. Těšíme se 
na pohodlné pokoje, dobré jídlo 
a hlavně na dny plné lyžování  
a snowboardingu. Ve dne sport, 
večer zábava. Vše je o to zají-
mavější, že jeden z instruktorů je 
náš anglicky mluvící asistent pan 
Angus. Kromě obloučků tak piluje-
me i angličtinu. Náš pobyt vrcho-
lí ve čtvrtek odpoledními závody  
a večerním předáním cen vítězům. 
A samozřejmě závěrečnou diskoté-

kou. Baví se opravdu všech patnáct 
žáků i instruktoři.

Kolektiv ZŠ Pěší

Svěží vzduch, procházky, spor-
tování soutěže, zajímavé výlety  
a exkurze, plno smíchu, kamará-
di, učitelé, dobrá nálada, výtečné 
jídlo a…. 14 dní bez rodičů a po-
čítače.
Tato jednoduchá slova charakte-
rizují průběh březnového ozdrav-
ného pobytu žáků 4. – 6. tříd ZŠ 
Bohumínské v malebném prostředí 
Penzionu U Přehrady na Morávce, 
který proběhl za finanční podpory 
statutárního města Ostrava. Žáci 

na 14 dní vyměnili své školní lavi-
ce za provizorní učebny penzionu.  
Tradiční formu výuky nahradili 
skupinovým vyučováním, pracemi 
na projektech a hlavně pobytem  
a skotačením na čerstvém vzduchu. 
Po vyučování a o víkendech byl pro 
děti připraven bohatý program plný 
výletů, exkurzí, besed s lesníky, 
sportovních turnajů, ale i poznává-
ní blízkého okolí a samotné obce 
Morávka.

Mgr. Pavel Molnár, učitel ZŠ Bohumínská

Děti z prvního stupně ze ZŠ Chrus-
tova nacvičily pásmo písní a tanců, 
kterými potěšily seniory v Domě 
s pečovatelskou službou Slezská 
Ostrava. Dne 31. března jim tak při-
nesly rozkvétající jaro.
V rámci vystoupení chlapci v ko-
šilích a děvčata v šatech společně 
zatančili a zazpívali oblíbenou pí-
seň V jednym dumku na Zarubku. 
Dalším číslem v programu byly děti 
z tanečního kroužku, který na ZŠ 
Chrustova vede paní učitelka Dana 

Skálová. Děti oblečené v barevných 
lidových krojích seniorům zatanco-
valy. Veselé vystoupení zakončila 
paní učitelka Eva Kostiuková s dět-
mi, které si připravily pestrobarevné 
kostýmy a moderní tanec na píseň 
Rumba, rumba rej. Potlesk seniorů  
a nejedna ukápnutá slza byly veli-
kým poděkováním za bezprostřední 
dětskou radost, kterou děti celé do-
poledne rozdávaly.

Kateřina Ambrosová
učitelka ZŠ Chrustova

Do letošní Noci s Andersenem se 
na naší ZŠ Chrustova zapojilo cel-
kem osm tříd 1. stupně. V pořadí 
15. jubilejní noc nám dne 27. břez-
na zaklepala na školní dveře, aby 
svolala všechny přihlášené děti k 
„andersenovskému programu“. Po 
příchodu do školy se nocležníci 
nejprve ubytovali ve svých třídách 
a poté na ně čekal samotný bohatý 
program. Na jednotlivých stanovi-
štích soutěžící bojovali o papírové 
penízky, za které si bylo možno 
v připraveném obchůdku zakoupit 

nejrůznější knihy, diáře, záložky  
a psací potřeby. Letošní noc se 
nesla v duchu krásných českých 
pohádek od Jana Drdy. Proto měly 
děti za úkol vyrobit masku čerta, 
jinde si zas vyzkoušet obrázkové 
sudoku, výlov rybiček či výrobu 
originální čertovské záložky. Ani 
jsme se nenadáli a byla tu večer-
ka spolu s oblíbeným „čtením do 
spacáku“. Děti pomaloučku spo-
kojeně usínaly, až školou zavládlo 
naprosté ticho.

Mgr. Kateřina Niessnerová, ZŠ Chrustova

Na čtrnáct dnů se hotel Adamantino 
v Luhačovicích stal druhým domo-
vem pro padesát dětí z MŠ Požární, 
Chrustova a Na Liščině. Pobyt se 
konal od 2. do 15. března v krásném 
prostředí luhačovické přehrady. Na 
děti čekal bohatý program. Užívaly 
si koupání v bazénu, putování za 
vodníkem z místní přehrady, stezku 
odvahy, sportovní hry, kino a mno-
ho dalších aktivit.
Počasí nám bylo příznivě naklo-
něno, proto jsme většinu času 

trávili venku na procházkách a na 
dětském hřišti. Spoustu zážitků si 
odnesly děti i z výletu do zlínské 
ZOO. Dětem patří velká pochvala 
za to, jak byly šikovné a všechno 
zvládly. Na tento pobyt nám byla 
poskytnuta neinvestiční dotace  
z rozpočtu statutárního města Os-
travy z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší. Fotografie 
i komentáře naleznete na www.
mspozarni.cz.

Bc. Lenka Anežková, ředitelka MŠ

Jak Měsíc putoval ke Slunci, pohád-
kovou formou vypravovaný příběh  
o tom, proč Měsíc na obloze mění 
svůj tvar, jaká existují souhvězdí, co 
je to zvěrokruh a mnoho dalších za-
jímavých informací se dověděly děti 
jedno březnové dopoledne, kdy do 
MŠ Koblov přijelo mobilní planetá-
rium. Dětem se promítání moc líbilo 
a hned potom si navzájem povídaly 
v jakém se kdo narodil znamení.

Martina Blahutová, učitelka MŠ Koblov

Srdce s láskou darované
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ÚSPĚCH. Žáci ZŠ Bohumínská  
obsadili 2. místo v celostátní  
soutěži. FOTO/ARCHIV

ANDERSEN. Děti se věnovaly  
literatuře. FOTO/ARCHIV

50 DĚTÍ. Ozdravný pobyt pro děti z MŠ Požární. FOTO/ARCHIV

PLANETÁRIUM. Přednáška o sou-
hvězdí v MŠ Koblov. FOTO/ARCHIV

TVOŘENÍ. Vítání jara v MŠ Komerční. 
FOTO/ARCHIV

HORNÍ BEČVA. Žáci ZŠ Pěší na lyžích  
a snowboardech. FOTO/ARCHIV

NA VZDUCHU. Žáci ZŠ Bohumínská 
objevovali beskydskou Morávku. 
FOTO/ARCHIV

NÁVŠTĚVA. Vystoupení se zpěvy  
i tanci pro seniory. FOTO/ARCHIV

Že Velikonoce nejsou jen vyšle-
hávání dívek a polévání vodou  
a pět dnů volna, si uvědomily děti 
ze základní školy v Kunčičkách. 
Učitelé ve spolupráci s Diecézní 
charitou ostravsko-opavskou při-
pravili pro žáky několik projek-
tových dnů na téma Velikonoce, 
které vyvrcholily divadelním 
vystoupením žáků školy na půdě 
kostela sv. Antonína Paduánské-
ho v Kunčičkách. Sešlo se na 250 
diváků. Žáci svým tělem, pohy-

bem, hudbou vyjádřili, že svět 
je plný nástrah, že zlá vůle a zlí 
lidé nás mohou přivést na scestí, 
ale opřeme-li se o dobro, lásku, 
přátelství, svět vám ukáže svou 
laskavou tvář. Ano, to všechno 
bylo v pantomimě starších žáků 
z Kunčiček. A v tom vidím pra-
vý smysl Velikonoc. Vajíčka  
a pomlázka už jsou jen veselou 
tečkou svátků jara.

Mgr. Jiří Smělík
ředitel ZŠ Škrobálkova

Divadelní Velikonoce ZŠ ŠKROBÁLKOVA

VELIKONOCE. Divadelní vystoupení 
v kostele. FOTO/ARCHIV
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Díla Ga-
briely Novákové a jejího otce, 
doc. Mgr. Vratislava Varmuži, 
jsou až do 31. května k vidění 
ve Slezskoostravské galerii.

Výstava ve Slezskoostravské galerii 
není první společnou výstavou otce 
a dcery. Protože jsou spřízněni nejen 
pokrevně, ale i umělecky, vystavo-
vali společně už dvanáctkrát, a to 
v České republice i v zahraničí. Na 
výstavě ve Slezskoostravské galerii 
Vratislav Varmuža představuje své 
plastiky hlav a sérii grafik, které 
jsou převážně vlastními autoportré-
ty. Gabriela Nováková instalovala 
díla inspirovaná nálezem babiččina 
deníku zaznamenávajícího její ces-
tu do Paříže a soubor grafik, kterým 
za předlohu sloužily mapy a plány. 
Návštěvníci galerie uvidí i mapku 
někdejších ostravských dělnických 
kolonií.
Výstavu zahájil ve čtvrtek 16. dub-
na ředitel Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě Mgr. Jiří Jůza, Ph. D. 

„Musím přiznat, že už jako malinký 
jsem vousatého sochaře Vratisla-
va Varmužu obdivoval. Připomínal 
boha z antické mytologie, který tvo-
ří svýma rukama krásná díla,“ řekl 
Jůza. „Varmuža dále tvoří, objevuje 
nové techniky, výrazně existenciální 

ráz jeho tvorby je stále přítomen,“ 
doplnil Jůza.
Varmužova díla podle Jůzy připo-
mínají kroniku a podobně je tomu  
i s dílem jeho dcery Gabriely Nová-
kové. „Vrací se nejen ke kořenům 
rodinného života, ale i kořenům 

lidství,“ uvedl na adresu Novákové 
ředitel GVUO.
Vratislav Varmuža, který loni osla-
vil 80. let, během vernisáže vše pří-
tomným poděkoval. A to včetně ve-
dení obvodu za možnost vystavovat 
„v tak krásné galerii“. „Shromáždil 

jsem minimální výběr z toho, co dě-
lám,“ řekl o obsahu výstavy rodák 
ze slovácké Spytihněvi, který trvale 
žije a tvoří v Ostravě. Více o obou 
umělcích na www.vratislavvarmu-
za.cz a www.gabrielanovakova.cz.

/jk/

Dcera a otec vystavují ve Slezskoostravské galerii

Gabriela Nováková, Vratislav Varmuža

15. 5. 2015 „Toulavé	boty“ 
“Architektura	zmocňujícího	se	
prostoru“	
15. – 17. 5. 2015 „OPEN	RODA“	 
–	capoeira	(páskování dětí)
21. 5. 2015 „Nenuď	se,	poznej	 
a	tvoř“	–	„Veselá	sklenička“
22. – 23. 5. 2015 „Elááá,	hop!“	 
Kolem	kolem	Spálova
22. 5. 2015 Dětská	tisková	kon-
ference	–	“Dětské	hvězdy	aneb	
co	se	v	mládí	naučíš…“
23. 5. 2015 „Nenuď	se,	poznej	 
a	tvoř“	–	Patchwork
23. 5. 2015 „Nenuď	se,	poznej	 

a	tvoř“	– keramická dílna
23. – 25. 5. 2015 Víkendový	
relaxační	pobyt	pro	děti
26. 5. 2015 Nekonečná	plavecká	 
štafeta (15:00 – 16:00 hodin, 
Sareza Vodní svět)
27. 5. 2015 „Jak	ten	čas	běží,	
aneb	slavíme	pětatřicátiny“
29. 5. 2015 „Umělecké přehlídky 
a výstavní činnost“ 
„Veselé	zpívání“	
29. – 31. 5. 2015 „Umělecké  
přehlídky a výstavní činnost“ 
„Kajdeš	NANOVO	2015“
Více na www.svcoo.cz

Středisko volného času

Cyklus komorních koncertů 2015, 
který pořádá městský obvod Slez-
ská Ostrava za podpory statutární-
ho města Ostravy, ukončíme před 
prázdninovou přestávkou koncer-
tem Martina Kasíka a Jiřího Vo-
dičky. Ve slezskoostravské radnici 
zahrají 19. května 2015 v 19 hodin.
Oba interpreti jsou našemu stálé-
mu publiku známi, několikrát zde 
již s úspěchem koncertovali. Za-
hrají Sonátu č. 9 op. 47 pro housle  

a klavír „Kreutzerova“ Ludwiga 
van Beethovena, Sonátu pro housle 
a klavír Maurice Ravela a další vir-
tuózní skladby.
Vstupenky za 100 Kč si můžete za-
koupit od 5. května ve Slezskoost-
ravské galerii v úterý až pátek od 
10 do 17 hodin (polední přestávka 
11.30 až 12.30) a v sobotu a neděli 
od 10 do 14 hodin. Telefonické do-
tazy zodpovíme na tel. 599 410 426 
nebo 599 410 081. 

V rámci Dne Slezské na Slezskoost-
ravském hradě 23. 5. se opět stane 
soutěž ve vaření bigosu. Ten patří 
k nejcennějším klenotům slezské  
a polské kuchyně. Původní slovo bai-
gusa pochází ze staroněmčiny a zna-
mená směs něčeho hodně popleteného. 
Zahříval lovce při dlouhých zimních 
loveckých výpravách, soudeček bigo-
su si brávali formané na delší cesty.
Základem pokrmu je vepřové maso, 
kyselé zelí a klobása. Podle někte-
rých receptů se přidávají sušené 
švestky, červené víno, sušené hříb-
ky. Receptů na bigos je mnoho. Liší 
se podle jednotlivých regionů a ob-
lastí. K těm nejznámějším patří slez-
ský, staropolský a lovecký.
Bigos se dříve na Ostravsku v rodi-
nách běžně vařil, recepty na něj na-
lézáme v kuchařských knihách našich 
babiček. Cílem mezinárodní kuchař-
ské soutěže Slezský bigos na Hradě je 
seznámit širokou veřejnost s tak tro-
chu již u nás zapomenutým pokrmem.

Slezský bigos
Hlávkové zelí spaříme na cedníku va-
řící vodou a necháme okapat. Vložíme 
do kastrolu, zalejeme vodou, osolíme 
a uvaříme do poloměkka. Přidáme 
kyselé zelí, zalejeme vínem. Slaninu 
nakrájíme na kostičky a rozškvaříme. 
Přidáme na drobno nakrájenou cibu-
li a osmahneme ji do zlatova. Maso 
z vepřového plecka nakrájíme na kos-
tičky, osolíme a opečeme na slanině 
s cibulí. Do pokrmu dáme na kostky 
nakrájené uzené maso, bobkový list, 
mletý pepř, předem namočené houby, 
vypeckované na nudličky nakráje-
né sušené švestky, rajčatový protlak  
a dusíme do měkka.
Staropolský bigos
Uzený bůček nakrájíme na kostič-
ky a vyškvaříme. Na sádle zpění-
me nakrájenou cibulku, přidáme na 
kostky nakrájené vepřové plecko 
a dusíme do poloměkka. Kyselé 
zelí nakrájíme a uvaříme do měk-
ka. Zvlášť uvaříme v osolené vodě 

hlávkové zelí nakrájené na nud-
ličky, obě uvařená zelí smícháme, 
přidáme k masu, zalijeme bílým ví-
nem, přimícháme vyškvařený bůček 
s klobásou (obojí nakrájené na kos-
tičky) a podusíme. Zahustíme jíš-
kou, připravenou ze sádla a hladké 
mouky a povaříme na mírném ohni.

Karel Drápal, místopředseda Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, pobočka severní 
Morava a Slezsko (organizátor soutěže)

Přednáška nazvaná Hornické ko-
lonie Slezské Ostravy se konala ve 
Slezskoostravské galerii v úterý 21. 
dubna. O historických souvislostech 
vzniku kolonií přednášeli Mgr. Mar-
tin Malinka z Ostravské univerzity 
a Karel Slíva. Oba přednášející se 
podíleli na vzniku knih o historii 
kolonií pod vedením PhDr. Martina 
Jemelky, Ph.D.
Karel Slíva ve své přednášce ozna-
čil kolonie za mimořádný fenomén 
a jejich výstavbu od roku 1850 za 
tehdejší pokus o sociální smír. Jak 
připomenul Mgr. Martin Malinka, 
rodiny měly zpočátku v koloniích 
k dispozici kuchyň s pokojem o ve-
likosti 30 až 40 metrů čtverečních. 
I když se kolonie stavěly tak, aby 
se v nich lidé „cítili jako doma“, 
upozornil Karel Slíva, že pro vodu 
se zpočátku chodilo k vodním sto-

janům, kanalizace prakticky neby-
la řešena vůbec. Jedna z mnohých 
koloniích se částečně dodnes za-
chovala například na Trnkovci na 

rozhraní Slezské Ostravy a Radva-
nic. Jak však Martin Malinka kon-
statoval, je dnes již v zuboženém 
stavu.

Pozvání na koncert 

Soutěž ve vaření bigosu. Opět na Slezskoostravském hradě

Přednáška o hornických koloniích

DCERA A OTEC. Gabriela Nováková a Vratislav Varmuža. FOTO/JAN KRÁLVÝBĚR Z DÍLA. Výstava potrvá do 31. května. FOTO/JAN KRÁL

BIGOS. Klasický slezský pokrm. FOTO/JAN KRÁL

KAREL DRÁPAL. Organizátor soutěže.  
FOTO/JAN KRÁL

PŘEDNÁŠKA. Martin Malinka a Karel Slíva /vpravo/ ve Slezskoostravské 
galerii. FOTO/JAN KRÁL
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Pavilon evoluce, vůbec nejdražší 
pavilon v dějinách ostravské ZOO, 
byl otevřen ve čtvrtek 2. dubna.
Kromě čtyř šimpanzů našla v no-
vém moderním pavilonu bydlení 
i desítka vzácných kočkodanů 
Dianiných nebo hlodavec osinák 
africký. Pavilon zahrnuje také 
vybudování přírodního výběhu 
pro kočkodany a velké venkovní 
expozice – voliéry pro šimpanze. 
To vše je doplněno moderním  
zařízením pro návštěvníky  
i interaktivními vzdělávacími 
prvky, jako jsou tabule evoluce 
primátů a evoluce lidského rodu.

Pavilon	kočkodanům	svědčí	
Skupina kočkodanů Dianiných, 

která obývá nový Pavilon evoluce 
už od srpna loňského roku, se 
úspěšně rozrůstá. Všechny tři 
chovné samice po přestěhování 
ze starého pavilonu primátů do 
Pavilonu evoluce zabřezly. Zatím 
se narodila dvě mláďata. První 
z nich přišlo na svět 22. února, 
druhé 3. dubna. „Obě jejich mámy 
jsou zkušené samice a o své 
potomky příkladně pečují. Pohlaví 
mláďat zatím neznáme, nechceme 
do odchovu nijak zasahovat  
a chytání zvířat k ověření pohlaví 
by do skupiny mohlo vnést 
zbytečný stres a nepohodu. 
Třetí mládě by se mělo narodit 
v průběhu léta,“ hlásí mluvčí ZOO 
Šárka Kalousková.

Co se děje v ZOO 

Historickou premiéru zažijí hráči 
fotbalového klubu FC Heřmanice 
Slezská na ostravských Bazalech. 
Ve středu 6. května od 17 hodin se 
zde koná finále městského poháru. 
FC Heřmanice Slezská nastoupí 
proti FC Odra Petřkovice. 
„Je to pro nás obrovský fotbalový 
svátek. Nikdy jsme ještě na velkém 
hřišti na Bazalech nehráli,“ říká 
o nadcházejícím utkání trenér FC 
Heřmanice Slezská Jaroslav Ml-
čoch. Jeho tým hraje nyní Morav-
skoslezský krajský přebor.

Podle trenéra Mlčocha jsou jasným 
favoritem utkání Petřkovice. Ty totiž 
nyní vedou tabulku krajského pře-
boru, heřmaničtí se pohybují v její 
polovině. „Nastoupíme v nejsilnější 
možné sestavě. Chceme zvítězit,“ 
ubezpečuje trenér Mlčoch, že tým 
FC Heřmanice Slezská dá do zápasu 
všechno.
Zároveň zve všechny příznivce fot-
balu, ať přijdou hráče ze Slezské 
Ostravy na tento „zápas roku“ určitě 
na Bazaly podpořit.

/jk/

V sobotu 4. dubna se konal již 7. roč-
ník kynologického závodu Veliko-
noční Kunčičák 2015. Závod pořádá 
Kynologický klub Ostrava-Kunčice 
na hřišti v ulici Ostravického.
Atmosféra byla tradičně velmi pří-
jemná, setkalo se zde několik přátel 
z celé Moravy. Každý závodník ob-
držel pro svého svěřence vzorky kr-
miv a malou velikonoční pozornost. 
Ti nejlepší byli ceněni hodnotnými 
cenami od sponzorů.
Veronika Staniová, jednatel Kynologického  

klubu Ostrava Kunčice

„Již více jak deset let působíme ve 
Slezské Ostravě,“ říká Martin Freis-
ler, majitel servisu AutoFreisler. „Po 
celou tu dobu se snažíme vytvářet  
a dodržovat atmosféru typicky ro-
dinného českého autoservisu, na 
který se mohou motoristé bez obav 
a s jakoukoli komplikací či žádostí 
obrátit,“ dodává majitel servisu.
Rodina Martina Freislera pochází 
z Ostravy-Heřmanic, kde se také jako 
malý kluk poprvé podíval pod kapotu 
auta. „Otec měl v Heřmanicích malou 
garážovou dílničku a s prosbami o po-
moc se k němu sjížděli automobilisté 
z celého okolí,“ vzpomíná Martin Fre-
isler. Už jako kluk trávil spoustu času 
v garáži, aby svému otci pomohl. Na-

konec, jak s úsměvem říká, předstihl 
žák učitele. Martin Freisler vybudoval  
v dospělosti jen nedaleko od původní 
heřmanické garáže velký autoservis, 
kde časem svého otce zaměstnal. Au-
toservis sídlí na Uhlířské ulici poblíž 
ZOO Ostrava.
Od začátku podnikání tvoří zázemí 
autoservisu prakticky stále stejný 
tým zaměstnanců. „Máme jen velmi 
malou fluktuaci lidí a stojíme o zku-
šené zaměstnance s profesionálním 
přístupem“, zdůrazňuje Freisler.
Zákazníkům od veškerých oprav au-
tomobilů všech značek, pneuservisu 
nebo pojištění nabízí servis také služ-
by v podobě asistence mechanika při 
koupi nového či ojetého automobilu.

Na konci měsíce dubna firma oži-
vila celkový vizuál. Vzniklo nové 
logo, do kterého je zakomponovaná 
i česká vlajka a nový jednoduchý 
slogan – český autoservis.
„Dbáme na to, aby firma měla svůj 
vzhled. Novým logem chceme zdů-
raznit, že nejsme součástí žádného 
anonymního nadnárodního řetěz-
ce“, vysvětluje Martin Freisler. 
„Stojíme především o zákazníky ze 
Slezské Ostravy a blízkého okolí, 
proto spolupracujeme i s městským 
obvodem. Podporujeme akce, které 
se v obvodě dějí. Máme pro to logic-
ké vysvětlení – není nám lhostejné 
místo, kde podnikáme,“ konstatuje 
na závěr majitel autoservisu.

V sobotu 30. května se na cvičišti 
ZKO Ostrava Muglinov na ulici 
Kanczuckého koná kynologická 
soutěž O pohár starostky Slezské 
Ostravy 2015. 
Jedna z disciplín je věnována dě-
tem a mládeži v rámci Meziná-
rodního dne dětí. Prověří se je-
jich psovodské umění a šikovnost 
jejich pejsků. Pro všechny bude 

připraveno občerstvení, na vítěze 
čekají ceny. 
Na programu je také závod v dis-
ciplíně dle národního zkušebního 
řádu v kategorii základního mini-
ma. Startovné se nehradí ani v jed-
né kategorii. 
Více informací na http://www.
zkomuglinov.estranky.cz

/red/

FC Heřmanice Slezská. 
Velká premiéra na Bazalech

Kynologický Velikonoční Kunčičák 2015

AutoFreisler. Více než desetiletí ve Slezské Ostravě

O pohár starostky

VÍTĚZOVÉ. První místo Pavla Zůbková a Neritas IQ Stanios FOTO/ARCHIV

MARKÉTA A MARTIN FREISLEROVI. Rodinný autoservis ve Slezské Ostra-
vě. FOTO/JAN KRÁL

Žáci slezskoostravských základních 
škol soutěžili v korfbalovém turna-
ji o Pohár radnice Slezské Ostravy. 
Turnaj se konal v pátek 17. dubna 
v hale FBC Ostrava. Soutěž probí-
hala ve třech věkových kategori-
ích. Základní školy Bohumínská, 
Chrustova a Pěší vyslaly družstva 
ve všech kategoriích a celkem se 
na palubovce ukázalo více než de-
vadesát mladých korfbalistů. Ty na 
slavnostním zahájení přivítali mís-
tostarostové Ing. Roman Goryczka 
a Mario Lyčka.
„Jsme velmi rádi, že se tato novinka 
na školách ujala, u žáků se těší stále 

větší oblibě,“ řekl místostarosta Go-
ryczka, který patří k nadšeným pod-
porovatelům tohoto sportu.
Celkovým vítězem turnaje o Pohár 
radnice Slezské Ostravy se stala ZŠ 
Pěší. Kapitán nejstaršího družstva této 
školy pak převzal pohár z rukou sta-
rostky MVDr. Barbory Jelonkové.
Mimořádný výkon během turnaje 
předvedl Miroslav Nesnadný, žák 
první třídy ZŠ Bohumínská. Doká-
zal ve dvou zápasech nastřílet neu-
věřitelných 14 košů.
Fotografie z turnaje na www.slez-
ska.cz.

/red/

Korfbal. Pohár radnice

STŘELCI. Vendula Smělíková a Miroslav Nesnadný. Nejlepší střelci nejmladší 
kategorie. FOTO/JAN KRÁL

KALENDÁŘ	AKCÍ	VE	 
SLEZSKÉ	OSTRAVĚ	 
V	MĚSÍCI	KVĚTNU.
1.5. – Zahájení	veteránské	 
sezóny, Slezskoostravský hrad
2.5. – S.K.	Rapid	Muglinov	–	
Jiskra	Hrušov, městský přebor 
muži, 16.30 hod.
2.5. – Porta	2015,  
Slezskoostravský hrad
2.5. – FC	Baník	Ostrava	–	1.	FK	
Příbram, stadion Bazaly, 15 hod.
6.5. – FC	Heřmanice	Slezská	
–	FC	Odra	Petřkovice, finále 
městského poháru, stadion Bazaly 
od 17.00
6.5. – S.K.	Rapid	Muglinov	–	TJ	
Sokol	Pustkovec, městský přebor, 
16.30 hod.
9.5. –  TJ	Sokol	Koblov	–	TJ	 
Sokol	Pustkovec, městský  
přebor, 16.30 hod.

9.5. – FC	Heřmanice	Slezská	
–	FC	Odra	Petřkovice, krajský 
přebor, 16.30 hod.
10.5. – Den	matek. ZOO Ostrava
16.5. – 17.5. – Hradní	slavnosti. 
Slezskoostravský hrad
16.5. – FC	Baník	Ostrava	–	SK	
Dynamo	České	Budějovice, 
stadion Bazaly,  17 hod.
16.5. – S.K.	Rapid	Muglinov	
–	Sokol	Krásné	Pole, městský 
přebor, 17 hodin
16.5. – Jiskra	Hrušov	–	Polanka	
B, městský přebor, 17 hod.
23.5. – Den	Slezské.  
Slezskoostravský hrad
23.5. – Den	s	Revírní	bratrskou	
pokladnou. ZOO Ostrava
23.5. – FC	Heřmanice	Slezská	– 
SK	Šenov, krajský přebor, 17 hod.
23.5. – TJ	Sokol	Koblov	–	Jiskra	
Hrušov, městský přebor, 17 hod.

27.5. – S.K.	Rapid	Muglinov	–	
Vřesina	B, městský přebor,  
17 hod.
27.5. – Jiskra	Hrušov	–	Slovan	
Ostrava, městský přebor, 17 hod.
30.5. – Sbor	dobrovolných	
hasičů	Ostrava-Muglinov	zve	na 
dětský	den	a	kácení	májky  
v prostoru u hasičské zbrojnice. 
Dětský den od 10 hodin. Kácení 
májky od 17 hodin.
30. 5. – Ukázky	starých	mistrů. 
Slezskoostravský hrad
30.5. – FC	Baník	Ostrava	–	FK	
Dukla	Praha, stadion Bazaly, 
17.00 hod.
30.5. – S.K.	Rapid	Muglinov	–  
Polanka	B, městs. přebor, 17 hod.
30.5. – Jiskra	Hrušov	–	Hlubina	 
B, městský přebor, 17 hod.

Slezská žije 
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1.  Chloubou každé filokartistické 
sbírky jsou nejstarší pohlednice a do- 
kumentárně hodnotné snímky s pře-
kvapivými motivy nejrůznějšího cha-
rakteru. Patří k nim nesporně i toto 
málo známé zobrazení „zapomenu-
té“ Slezské Ostravy – litografická 
kresba výletní restaurace na Staré 
střelnici, kterou vytvořil v roce 1855 
malíř a grafik J. Alt. Tento půvabný 
objekt postavený v klasicistním slohu 
byl součástí nejstaršího sadu v Ost-
ravě a nacházel se na slezském břehu 
Ostravice v prostoru dnes zaniklých 
ulic Jirchářská a U topoliny. Roz-
kládal se od nábřeží řeky až téměř  
k dnešní Těšínské ulici. Dnes bychom 
tento prostor hledali marně, neboť je 
po něm vedená ze Zámostí nová ko-
munikace ve směru na Frýdek.

2., 3.  Počátky sadu jsou úzce spjaty s činností ostrav-
ského střeleckého spolku /Mährisch-Ostrauer Schüt-
zenverein/, který do tohoto prostoru přesídlil ze starší, 
postupem času bezpečnostně nevyhovující střelnice ve 
Františkově údolí /dnes okolí železničního nádraží Os-
trava-střed k Don Boscu/, kde sídlil od svého vzniku  
v roce 1841. Pro založení v pořadí druhé střelnice bylo 
vybráno odlehlé místo bývalého jezdeckého cvičiště 
eskadrony husarů č. 3 Ferdinanda d´ Este s místním 
názvem Topolina. V této lokalitě zahájil střelecký spo-
lek v roce 1852 svou činnost. K malému, nově postave-
nému objektu střelniční budovy s užitkovým zázemím, 
bylo přistaveno stanoviště pro střelce a 133 metrů 
dlouhá střelecká dráha s lapačem koulí. Vysazením 
okrasných stromů, ušlechtilých druhů keřů a zahradní 
úpravou bylo okolí přeměněno na vyhledávaný park, 
který se v krátké době stal relaxačním místem Ostra-
vanů. /2/ Tato ilustrace měšťanské společnosti z let 
1850–75 nám vytváří iluzi doby, kdy byl sad vyhledá-
vaným místem společenských zábav, střeleckých slav-
ností, koncertů hornických kapel a každoročních oslav 
hornických patronů. /3/ I když byla parková úprava 
několikrát zničená opakujícími se povodněmi, sad byl 
vždy znovu a znovu nákladně zrenovován a po dlouhá 

léta sloužil svému účelu. Pohlednice 
„Polská Ostrava – Sady u dubu“, 
vydaná nakladatelstvím J. Buch-
smana v Přívoze dokládá, jak sady 
vypadaly ještě v roce 1907.
4.  Tragické události ze dne 17. 
června 1872, kdy náhlá povodeň zni-
čila téměř celý inventář střeleckého 
spolku, který se z prožité katastrofy 
vzpamatoval až v roce 1874, para-
doxně oživily činnost spolku. Nově 
zvolený předseda Josef Schwab totiž 
nechal provést ve vlastní režii pře-
stavbu pobořené střelnice a zároveň 
se obrátil na městské představenstvo 
se žádostí o postavení budovy nové 
restaurace. Žádost byla schválena s 
tím, že část nákladů bude uhrazena 

městem a část Emanuelem Neumannem, majitelem pivovaru v Radvanicích, který zaplatil na 10 let dopředu nájem 
na šenkovní právo. Z bohatého portfolia existujících snímků a pohlednic vybíráme „Correspondenz-Karte“, která 
prošla poštou 23. prosince 1902. Pohlednici vydal Julius Kittl /Druck und Verlag von Julius Kittl/ pod názvem „Gas-

twirtschft zur Alten Schiesstätte 
Mähr-Ostrau“. Tuto architektonic-
ky zajímavou stavbu s restaurací  
a divadelním sálem si ještě dnes pa-
matují starší občané Ostravy, kteří 
navštěvovali po 2. světové válce fot-
balová utkání legendárního klubu 
SK Slezská Ostrava. Výjimečnost 
divadelního sálu pak tví ve fak-
tu, že kromě ostravského hostince  
„U hroznu“ byl nejdůležitějším mís-
tem k provozování divadelních před-
stavení v Ostravě vůbec. V devadesá-
tých letech 19. století zde hostovaly 
známé divadelní společnosti a není 
vyloučeno, že v létě 1882 ve společ-
nosti Františka Pokorného zde hrál  
i osmadvacetiletý Eduard Vojan.
Od roku 1909 se v důsledku poddo-
lování začaly v půdním reliéfu parku 

Staré střelnici se říkalo Šištot
tvořit prolákliny a sad se stal nezpůsobilý pro užívání. Proto byl po roce 1932 
pro veřejnost uzavřen, stromy vykáceny a celý prostor zavezen hlušinou.
5.  Po odchodu ostravského střeleckého spolku ze Staré střelnice /v roce 
1891/ na nově založenou střelnici v tzv. „Cinglu“ a po několikaletém „útlu-
mu“ společenského života v tomto kdysi exponovaném prostoru, se v roce 
1922 začala psát nová, poslední kapitola tohoto pro Ostravu památného 
místa. Na této vzácné dokumentární fotografii vidíme, jak vypadala bu-
dova restaurace „U Dubu“ ve Slezské Ostravě. /Restauration zür Eiche 
Schles. Ostrau/, o které je v krajové literatuře řada zmínek v souvislosti  
s nejrůznějšími společenskými událostmi. V koloběhu historických událostí 
této lokality je restaurace významná tím, že 8. září 1922 se v ní sešlo dvacet 
nadšenců „kopálistů“, kteří zde podepsali zakládací listinu nově vzniklého 
fotbalového oddílu, který vstoupil do ostravského sportovního života jako 
SK Slezská Ostrava. Aby si mohl tento nový, neznámý, nemajetný a nikým 
nesponzorovaný oddíl zakoupit potřebné dresy, kopačky a vyhovující „mi-
čudu“, uspořádal klub sportovní karneval a koncem roku 1922 Mikuláš-
skou zábavu. Obě akce byly hojně navštívené a vynesly klubu deset tisíc,  
a tak SK Slezská Ostrava mohla zasáhnout do fotbalových soutěží již na 
jaře roku 1923. K historicky prvnímu utkání nastoupili fotbalisté ze Slezské 

4. března proti „béčku“ Slovanu Ostrava. Hrálo se na hřišti Slovanu, kte-
ré se nacházelo v místech dnešního Památníku a mauzolea Rudé armády  
v Komenského sadech /někdy se mylně uvádí prostor Nové střelnice/. V prů-
běhu utkání „nováčka s Goliášem“ došlo k překvapení, když v páté minutě 
vstřelil první gól do sítě branky Slovanu Joža Dvořák. Zkušenější Slovan 
se pak dvěma góly ujal vedení, které si udržel do konce utkání, které bylo 

ukončeno patnáct minut před uplynutím regulérní hrací doby – pro tmu!
6.  Skalní příznivce dnešního Baníku Ostrava, následníka SK Slezská Ost-
rava, možná překvapí, že první utkání fotbalisté ze Slezské odehráli v červe-
nobílých pruhovaných dresech. Až o něco později se staly oddílovými bar-
vami bílá a modrá. Jako nováček zprvu hrál klub ve Slezské župě nejnižší 
třídu a většinu svých utkání odehrál na hřišti na Kamenci. Až po postupu 
do divize přesídlil klub na škvárové hřiště Staré střelnice, kde 12. srpna 
1934 sehrál první utkání s DSV Troppau s výsledkem 2:2. Tento dobový 
poválečný snímek dokládá, jaká atmosféra byla při fotbalových utkáních 
na Staré střelnici. Bouřlivý divácký „kotel“ a jedinečná kulisa jámy Troji-
ce vytvářely neopakovatelný zážitek, který nebylo možno vidět nikde jinde  
v republice. Působivě a se znalostí věcí kolem legendárního klubu SK Slez-
ská Ostrava, ostravského fotbalu a životě v Ostravě, píše ve svém románu 
„Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy“ slezskoostravský 
rodák, spisovatel Ota Filip, kterému i dnes nejsou současné existenční peri-
petie Baníku Ostrava lhostejné. Na škvárovém hřišti Staré střelnice se fot-
bal hrál pětadvacet let, v roce 1959 se pod novým názvem Baník Ostrava 
přestěhoval fotbal na Bazaly.
Podle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň  



Odpadová společnost OZO Ostra-
va již několik let nabízí občanům  
i firmám pravidelný svoz zeleně jako 
placenou službu. Letos věnuje svým  
zákazníkům jeden svoz zdarma. Loni 
OZO takto obsluhovalo už 3427 ná-
dob na zeleň v celé svozové oblasti. 
Veškerou svezenou zeleň pak OZO 
Ostrava zpracovává a vyrábí z ní 
kvalitní kompost a zeminový sub-

strát. Ty si mohou zájemci zakoupit 
za velmi příznivé ceny v areálu kom-
postárny v Ostravě-Hrušově a ve 
vybraných sběrných dvorech. V pří-
padě zájmu zajišťuje OZO Ostrava 
také jejich přepravu na místo určení 
zájemce. 
Svoz biologicky rozložitelného od-
padu ze zeleně poskytuje odpadová 
společnost OZO Ostrava nad rámec 
obecních systémů všem zájemcům 
z řad občanů i firem ve své svozo-
vé oblasti už pátým rokem, a to jako 
placenou službu. Služba je určena 
zejména majitelům zahrad, kteří 
chtějí mít kolem domu krásně udr-
žovaný trávník, ale nechtějí mít na 
zahradě kompostér nebo po každém 
sekání odvážet trávu do sběrného 
dvora. „Služba spočívá v přistave-
ní speciální hnědé nádoby na zeleň 
o objemu 120, 240, 770 či 1100 litrů. 
Popelnice na zeleň mají perforované 
stěny a dvojité dno, aby se k ulože-
nému rostlinnému odpadu dostal 
vzduch a obsah popelnic nezahní-
val. Jsou vyváženy v pravidelném 
čtrnáctidenním cyklu, a to v období 
od začátku dubna do konce listopa-

du,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO 
Ostrava Vladimíra Karasová s tím, 
že letos připravila odpadová společ-
nost pro své zákazníky překvapení 
v podobě jednoho svozu navíc a úpl-
ně zadarmo. Díky příznivému před-
jarnímu počasí přitom začne OZO 
Ostrava se svozem dříve. „Harmo-
nogram svozu se od loňska změnil 
jen minimálně – zákazníci, kteří 
měli svoz v lichou sobotu, ho mají 
přesunut na lichý čtvrtek. Ostatním 
zákazníkům zůstává stejný svozový 
den v sudém či lichém týdnu jako 
v loňské sezóně,“ říká Karasová. 
„Do hnědých popelnic a kontejne-
rů mohou občané odkládat trávu 
a další biologicky rozložitelný odpad 
z jejich zahrady, jako je spadané lis-
tí, ovoce, natě a slupky ze zeleniny 
a ovoce. Ale pozor, rozhodně do nich 
nepatří zbytky tepelně upravovaných 
pokrmů, které obsahují tuky, ani bio-
logicky rozložitelný odpad živočiš-
ného původu, které by znemožnily 
další zpracování a využití svezeného 
zeleného odpadu!“ upozorňuje jed-
natel odpadové společnosti Karel 
Belda s tím, že na konci loňského 
roku OZO ve své svozové oblasti 
obsluhovalo už 3427 nádob na zeleň. 
Svezenou zeleň zpracovává odpado-
vá společnost na své kompostárně 

v Ostravě-Hrušově a vyrábí z ní kva-
litní kompost a zeminový substrát. Ty 
prodává velkým i drobným odběrate-
lům za velice výhodné ceny přímo 
na kompostárně a je schopna zajistit 
zájemcům i přepravu na místo urče-
ní. Během letní sezony (od dubna do 
října) je kompost a substrát v malém 
množství k dispozici i ve vybraných 
sběrných dvorech v Ostravě. I tam 
jsou letos oba výrobky připraveny už 
nyní – dva týdny před sezónou. Nej-
více vyrobeného kompostu a substrá-
tu však odpadová společnost využije 
pro vlastní potřebu, a to k rekultivaci 
skládky komunálního odpadu. Obča-
né Ostravy, kteří si svoz zeleně u od-
padové společnosti OZO Ostrava ne-
objednali, ale mají bioodpad, kterého 
by se potřebovali zbavit, jej mohou 
bezplatně odevzdávat ve všech 12 
ostravských sběrných dvorech, a na-
víc i přímo na kompostárně v Ostra-
vě-Hrušově. Městským obvodům, na 
jejichž území není sběrný dvůr, navíc 
OZO přistavuje v průběhu vegetační 
sezony velkoobjemové kontejnery na 
zeleň podle jejich požadavků.
Podrobnější informace o nabíze-
ných službách jsou k dispozici na 
webových stránkách www.ozoost-
rava.cz nebo na bezplatné infolince 
800 020 020.
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Prodej  
palivového dřeva

Smrk:	 
špalky: 30 cm 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

Jen ten, kdo s Tebou žil, ví, co 
nenávratně ztratil… 

Dne 26. 5. by oslavil můj 
milovaný manžel Josef Koyš 
z Muglinova nedožitých 65 
let. Dne 7. 3. jsme vzpomněli 
druhé výročí jeho úmrtí. Nikdy 
na něho nezapomeneme! Za 
všechny, kteří ho měli rádi, 
manželka Vladimíra s rodinou. 
Vzpomeňte s námi!

Vzpomínáme
HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV
Staré	pověsti	české	–	test znalostí 
květen │ během půjčování
FRISBEE	–	létající	talíře 
výtvarná dílna  
čtvrtek 18. 5. │ od 14 do 16
Loutkománie	– tvořivá dílna 
v rámci Týdne uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby 
23. – 31. 5. │ během půjčování
Klub	Hladnýsek		–	setkání knihov-
nického klubu pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče – tvoříme	 
z	papíru	FRISBEE	–	létající	talíře 
pondělí 25. 5. │ od 15 do 16.30
Večerníček	slaví	50.	let	 
výstava fotografií 
květen │ během půjčování
Z	doktorské	brašny 
výstava knih s lékařskou tématikou 
květen │ během půjčování
70.	výročí	osvobození	republiky 
výstava knih
hladnovska@kmo.cz 
599 522 200, 602 191 200

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY
Za	humny	je	drak 
soutěžní test pro děti  
květen | během půjčování
Kytice 
výtvarná dílna ke Dni matek 
každý čtvrtek | od 13 do 15 
Cesta	kolem	světa	za	80	dní 
turnaj pro děti 
každé pondělí | od 13 do 15
Nekonečný	příběh 
výstavka fantasy knih 
květen | během půjčování
Záhada	hlavolamu 
tematická nástěnka 
květen | během půjčování
Máj	–	výstava básnických  
a dramatických děl 
květen | během půjčování
Lék	na	smutek	aneb	Dámský	
čtenářský	klub 
druhé setkání v roce 2015 
středa 6. 5. | v 8.30
kuncicky@kmo.cz 
599 522 216

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE
Těžítka	–	výtvarné	odpoledne 
úterý 5. května | během půjčování
Hravá	škola	hádání 
zábavné odpoledne pro děti s kni-
hou Z. Pospíšilové
květen | během půjčování
Knihovnička	pro	rodiče	–	výsta-
va knih, které poradí jak na děti 
květen | během půjčování
hermanice@kmo.cz 
tel. v úterý 603 386 675
Více na kmo.cz

Knihovny OZO Ostrava věnuje zákazníkům jeden 
svoz bioodpadu ZADARMO

•  Masáže	Kopretina – Modrý 
pavilon, nabízí různé druhy 
masáží. Relaxační, medové, 
aroma masáže, Dornova metoda 
a další. Senioři a studenti stálá 
sleva. Tel.	603	909	748

 www.masazekopretina.cz

•  Nový	salon	pro	psy, stříhání, 
koupání i venkovních, 
nemocných psů, odbornost. 
Hotel pro psy, kvalitní krmiva. 
Rozumné ceny. Objednání 
na tel. č. 732 956 743. OV 
Kunčičky, areál pneuservisu. 

•  Pedikúra	–	Manikúra	Modrý	
Pavilón. Chittussiho 9,  
Sl. Ostrava, tel. 731 414 439

Inzerce

Městská policie Ostrava zve na 
bezplatný kurz, který se koná 
v prostorách budovy městské 
policie na ul. Hlubinské 6 v Mo-
ravské Ostravě ve středu 27. 5. 
od 16 hodin. 
Kurz nese název Váš pes – sta-
rost nebo radost? Pes – pomocník 
v IZS. Hovořit se bude o psech 
chovaných ve městě, o povinnos-
tech chovatelů psů a podobně. 
Nepovšimnuti nezůstanou ani 
psi záchranářští a policejní. Na 
programu je také oblíbená sebe-
obrana a dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. 
Bližší informace na telefonních 
číslech 599 414 165, 950 739 407 
nebo prostřednictvím mailové 
adresy info@mpostrava.cz. Není 
potřeba se předem na kurz přihla-
šovat.

Bezplatný 
kurz 


