
Vedení radnice informuje
Vedení městského obvodu Slezská
Ostrava chystá v  nejbližších týdnech 
a  měsících projekty, které mají zlepšit 
a zatraktivnit život v naší části města.

Patří mezi ně nové bydlení pro seniory, 
rekonstrukce a stavba hasičáren, opra-
vy chodníků i nejrůznější kulturní a spo-
lečenské akce.

„Z  dlouhodobějšího hlediska zpracová-
váme plán rozvoje obvodu. Tyto plány 
zde léta chyběly. Nyní usilujeme o  to, 
aby byly v souladu s rozvojovými plány 
města. Občany s  nimi včas seznámí-
me,“ informuje starostka obvodu MVDr.
Barbora Jelonková.

Pro seniory
Za velký úspěch považuje vedení obvodu 
vznik Komunitního domu pro seniory v Heř-
manické ulici, kde v  těchto dnech vzniká 17 
bytů. „Věříme, že dům bude velkým přínosem 
pro obyvatele Slezské Ostravy. Poptávka po 
sociálních službách tohoto typu výrazně pře-
vyšuje nabídku,“ uvádí starostka. První senio-
ři by se mohli do nového zařízení stěhovat už 
v měsíci červnu.
V plánu je rovněž výstavba zcela nového ob-
dobného domova pro seniory na ulici Hlad-
novská v Muglinově.  Nové pobytové zařízení 
nabídne potřebnou pomoc celkem šedesáti 
uživatelům služby. Cílová skupina je prioritně 
zaměřena na osoby s  těžkou či úplnou závis-
lostí na péči jiné osoby.

Hasičské zbroj-
nice
Intenzivně se nyní pra-
cuje na plánech vý-
stavby nové hasičské 
zbrojnice v  Muglinově. 
Má stát na Bohumínské 
ulici na volném pro-
stranství poblíž hotelu 
a  restaurace Mexiko. 
Rekonstruovat se za-
čne ve druhé polovině 
letošního roku hasičská 
zbrojnice v  Koblově. 

„Ve zbrojnici se usídlili 
jiřičky a  práce na re-
konstrukcích mohou začít, až když vyvedou 
mladé. To nám přikazuje současná legislativa,“ 
vysvětluje místostarosta obvodu Ing. Roman 
Goryczka, proč je koblovská hasičárna zatím 
ještě v původním stavu.

Kultura
V  těchto dnech rovněž probíhá projektová 
příprava na rozšíření a  rekonstrukci Kultur-
ního domu Muglinov, kde vznikne zcela nové 
kulturně vzdělávací centrum. 
V  oblasti kultury nadále pokračují ve Slez-
skoostravské galerii pestré tematické večery, 
s  Jiřím Pavlicou (Hradišťan), režisérem Ra-
dovanem Lipusem, literární večer Jana Fišara 
s  Annou Cónovou a  humorně nepoučný ve-
čer s Jiřím Sedláčkem. Z výstav se návštěvníci 
do konce roku mohou těšit na ukázky prací 

Milana Cieslara, Marka Nenutila, výtvarného 
sdružení Ostrava art a  Výstavu mezinárod-
ních výtvarníků. Pokračují velmi oblíbené 
a v podstatě vždy vyprodané koncerty komor-
ní hudby přímo v prostorách radnice.

(pokračování na straně 6)
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Tolik dětí se během
Týdne prvňáčků přihlásilo
do knihoven ve Slezské 
Ostravě.

(více na str. 7)

88
Zápisy dětí do mateřských škol v městském obvodě Slezská Ostrava
Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava s uvedením webo-
vých stránek škol pro získání podrobnějších informací:

Vážení rodiče, 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání se podávají vždy v příslušné mateřské 
škole. Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a  jiném vzdělávání, v  plat-
ném znění, se předškolní vzdělávání organi-
zuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let. 
O  přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské 
školy. K  předškolnímu vzdělávání se před-
nostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

Zápisy dětí na všech mateřských školách 
městského obvodu Slezská Ostrava a  je-
jich odloučených pracovištích pro školní 
rok 2016/2017 proběhnou 5. - 6. dubna 
2016 od 8:00 do 15:30 hodin.

Mateřská škola Slezská Ostrava
Bohumínská 68, příspěvková organizace 
■ pracoviště Bohumínská 68,

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Nástupní 19/146,

Ostrava-Kunčičky
■ pracoviště Frýdecká 426/28,

Ostrava-Kunčice
více informací na: www.msbohuminska.cz

Mateřská škola Slezská Ostrava
Zámostní 31, příspěvková organizace
■ pracoviště Zámostní 31/1126,

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Keramická 8/230,

Ostrava-Muglinov
■ pracoviště Antošovická 107,

Ostrava-Koblov
více informací na: www.mszamostni.cz

Mateřská škola Slezská Ostrava
Komerční 22a, příspěvková organizace
■ pracoviště Komerční 22a,

Ostrava-Muglinov
■ pracoviště Jaklovecká 14/1201,

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Slívova 11/631,

Slezská Ostrava
více informací na: www.mskomercni.cz

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice
Požární 8/61, příspěvková organizace
■ pracoviště Požární 8/61,

Ostrava-Heřmanice
■ pracoviště Chrustova 11/1448,

Ostrava-Slezská Ostrava
■ pracoviště Na Liščině 12A/689,

Ostrava-Hrušov
více informací na: www.mspozarni.cz

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 14. dubna 2016 
od 9.00 hodin v  KD Muglinov, ulice
Na Druhém č. 4.

PŘED DOKONČENÍM. Komunitní dům pro seniory, Heřmanická ulice. Foto/ Jan Král



Slezskoostravské noviny • duben 2016 • strana 2

Komise životního prostředí 
v ArcelorMittal Ostrava a.s.
Členové Komise životního 

prostředí městského obvo-

du Slezská Ostrava si pro-

hlédli ve středu 9.  března 

nová ekologická opatření 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

v Kunčicích.

Ředitel pro životní prostředí 
hutní společnosti Ing. Petr Ba-
ranek spolu se svými kolegy 
provedl členy komise jižní čás-
ti aglomerace, kde jsou nové 
odprašovací filtry. Členové komise si rovněž 
prohlédli nové tkaninové filtry pásového za-
vážení vysokých pecí, odprášení chladicích 
pásů jižní aglomerace a filtry odlévárny vyso-
ké pece.
„Všechny tyto projekty se dokončovaly ve dru-
hé polovině roku 2015,“ připomenul Baranek. 
Náklady na nová ekologická opatření v  huti 
dosáhly zhruba tří miliard korun. „Komise ži-
votního prostředí ze Slezské Ostravy byla prv-
ní delegací, která mohla novinky vidět přímo 
v provozu,“ konstatoval Baranek.
Podle zástupců společnosti ArcelorMittal sní-

ží nová opatření komínové emise vypouště-
né z huti řádově o 100 tun ročně, rozptýlené 
emise potom o 400 tun ročně.
 „Přestože technologii filtrace a  snížení praš-
nosti moc nerozumím, tak ředitel Baranek 
svými argumenty a vizuálním pohledem mě 
přesvědčil, že tato nová technologie tkanino-
vých filtrů bude velkým přínosem pro  životní 
prostředí občanů okolních obcí i  celého re-
gionu,“ řekla Iveta Frančíková, předsedkyně 
Komise životního prostředí.

/red/

Frýdecká ulice. Celkem 24 pytlů s odpady
Dělníci čištění města městského ob-
vodu Slezská Ostrava odstraňovali 
17. února odpadky a nepořádek u rych-
lostní komunikace na Frýdecké ulici.
V  úseku mezi Kunčičkami a  mostem Milo-
še Sýkory nasbírali celkem 24 velkých pytlů 
plných odpadků. Protože Frýdecká ulice je 
velmi rušnou komunikací, bezpečnost pra-
covníků při sběru odpadů zajišťovala Městská 
policie Ostrava. „Bez pomoci městské poli-
cie ze Slezské Ostravy bychom tak důkladný 
úklid nemohli provést. Policisté se služebním 

autem s majákem upozorňovali kolemjedoucí 
řidiče na pohyb na vozovce,“ vysvětluje slez-
skoostravský radní Petr Svačinka.
Oceňuje také, že vedoucí oblasti Slezská Ost-
rava městské policie Ing. Marcel Pažický vždy 
pomáhá při zajišťování obdobných akcí včet-
ně odstraňování černých skládek tím, že zajis-
tí asistenci strážníků.
Podobný nepořádek, jaký byl na Frýdecké 
ulici, se objevuje u  hlavních silničních tahů 
ve Slezské Ostravě běžně. „Mnozí řidiči se 
chovají opravdu nekulturně, vyhazují z oken 

svých automobilů veš-
kerý odpad. Ve Slezské 
Ostravě jde například 
o  ulice Lihovarská, Or-
lovská nebo Šenovská,“ 
uvádí Svačinka. 
Dělníci při úklidu tak 
nacházejí velké množ-
ství pet lahví i  nejrůz-
nějších obalů. Obdobné 
úklidy, jako na Frýdec-
ké ulici, bude městský 
obvod Slezská Ostrava 
provádět i  v  dalších lo-
kalitách.

/red/

Vítání dětí - změna 
v organizaci
Vážení rodiče, 
v  květnu 2016 proběhne na slezsko-
ostravské radnici vítání dětí narozených 
v  období od druhé poloviny listopadu 
2015 do 15. března 2016. Za účelem 
lepší organizace je aktuálně nezbytné, 
abyste se na vítání dětí se svým dítětem 
přihlásili. Přihlášky jsou zasílány matri-
kou Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava na jméno dítěte a  adresu jeho 
trvalého pobytu. Je tedy nutné, abyste se, 
v  případě zájmu o  vítání dětí, dostavili 
s vyplněnou přihláškou a rodným listem 
dítěte na matriku Úřadu městského ob-
vodu Slezská Ostrava do 6. května 2016.
Upozorňujeme Vás, že se množí přípa-
dy, kdy Česka pošta, s. p., vrací některé 
zásilky jako nedoručitelné, problémy 
s doručováním mohou nastat i v důsled-
ku občasných výpadků v  informačním 
systému evidence obyvatel, které Úřad 
městského obvodu Slezská Ostrava ne-
může ovlivnit.
Pokud tedy máte dítě narozené ve výše 
uvedeném období a  do konce dubna 
2016 Vám nebude doručena pozvánka 
spolu s přihláškou a máte zájem se toho-
to slavnostního přivítání nových občán-
ků městského obvodu Slezské Ostravy 
zúčastnit, kontaktujte referentku agendy 
matriky Bc. Martinu Božkovou:
tel.: 599 410 079, 
e-mail: mbozkova@slezska.cz,
případně se dostavte na matriku osobně 
s rodným listem dítěte, a to do 6. května 
2016.

ASISTENCE. Městští policisté asistují dělníkům při úklidu 
Frýdecké ulice. Foto/ Petr Svačinka

V HUTI. Členové Komise životního prostředí při prohlídce 
nových ekologických opatření v ArcelorMittal a.s. Foto/ Jan Král

Poděkování
Chtěl bych vyjádřit poděkování pracov-
nicím Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava za velmi obětavou a profesionální 
pomoc, při které byla moje žádost zdárně 
a  rychle vyřízena a  nalezeno konečné ře-
šení.
V první řadě chci poděkovat paní inženýr-
ce Daniele Lukavcové, vedoucí oddělení 
nakládání s  majetkem. Problematiku vy-
řešila rychle až po konečné řešení. Rov-
něž bych chtěl poděkovat paní Čestmíře 
Bednářové z odboru územního plánování 
a stavebního řádu, která v krátké době vy-
řídila moji žádost.

Pavel Ulbrich, Slezská Ostrava

Dopisy čtenářů

Vaše nápady a připomínky uvítáme na 
e-mailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních obyvatel.
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Společenský ples Slezské Ostravy
Společenský ples městského ob-
vodu Slezská Ostrava se konal 
4.  března v  KD Michálkovice. Hos-
tem a  moderátorem večera byl 
Roman Vojtek, který hostům za-
zpíval hity 80. a 90. let. K poslechu 
i k tanci hrála skupina Hec.

Ples zahájili starostka Slezské Ostravy 
MVDr. Barbora Jelonková a  místosta-
rosta Ing. Roman Goryczka. O  před-
tančení se návštěvníkům plesu posta-
rala taneční dvojice Barbora Horáková 
a Lukáš Hojdan. Během večera předvedli 
své umění také Klára Hajdinová a  Jonáš 
Janků, kteří spojili tanec s akrobacií.
Před půlnocí se stalo jedním z vrcholů ve-
čera losování bohaté tomboly.
O  oblíbenosti plesů pořádaných měst-
ským obvodem svědčí fakt, že vstupenky 
zmizely z  předprodeje během několika 
dní. Stejně jako každý rok, i  letos odchá-
zeli návštěvníci plesu velmi spokojeni

/red/

Jak si zřídit adresu
pro doručování na přechodné bydliště?
Může nastat situace, že bydlíte na jiné 
adrese, než na adrese svého trvalého 
pobytu. V tomto případě jde o tzv. „pře-
chodné bydliště“. Jak si zařídit to, aby 
vás úřady prostřednictvím základních 
registrů kontaktovaly na doručovací 
adrese? Níže je popsán postup, jak toto 
provést.

Adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti, tzv. doručovací adresa, je referenčním 
údajem podle zákona o základních registrech. 
Podle zákona o  evidenci obyvatel a  rodných 
číslech můžete požádat o zavedení doručova-
cí adresy do informačního systému evidence 
obyvatel.
Ohlášení adresy pro doručování, její změnu 
nebo zrušení, provedete na obecním úřadě 
v místě svého trvalého pobytu a do informač-
ního systému evidence obyvatel je pak tato 
adresa zavedena následujícími třemi způsoby:
1. občan vyplní formulář „Hlášení adresy pro 

doručování“ v  listinné podobě. Formulář 
podepíše a  předloží doklad k  ověření to-
tožnosti (občanský průkaz nebo cestovní 
pas) přímo na ohlašovně „svého“ obecního 
úřadu, nebo

2. občan vyplněný formulář a s úředně ověře-
ným podpisem podá na ohlašovně „svého“ 
obecního úřadu, případně zašle na obecní 
úřad v  místě svého trvalého pobytu pro-
střednictvím doručovatele poštovních slu-
žeb nebo prostřednictvím datové schránky 
(tím, že formulář převede do elektronické 
podoby) zprávou opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem, anebo

3. občan pověří zmocněnce na základě ově-
řené plné moci k  nahlášení doručovací 
adresy do informačního systému rovněž 
na obecním úřadě v  místě jeho trvalého 
pobytu.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro 
doručování není stanoven žádný správní po-
platek.

Všechny připojené úřady k  základním regis-
trům si tak vaši doručovací adresu, kterou si 
podle výše uvedeného návodu zřídíte, zave-
dou do svého systému a budou vás následně 
na tuto adresu obesílat.

Post scriptum 
Miriam Prokešové
Třetinu roku máme za sebou. Přichází 
duben, jaro, po zimě nastává v příro-
dě nový život.  Kolikrát se ptám - pou-
ze v přírodě? Ne, i v lidech.
Se sluncem, které už není „jen“ to zim-
ní, by se měla také srdce lidí prosvítit. 
Kéž by tomu tak skutečně bylo, kéž by 
i lidé byli jako to jaro, které pravidel-
ně znovu a znovu přichází …

Dětský turnaj v  kopané pro ročníky 
U8 a  U9, 4. ročník Memoriálu Václava 
Činčaly, pořádá TJ Sokol Koblov v  so-
botu 18. června 2016. Trenéři druž-
stev 5+1 mohou své týmy hlásit paní 
Bc. Michaele Petříkové, tel. 603 488 793, 
e-mail: michalka.pet@centrum.cz.
Prezentace mužstev se koná v 8:00 - 8:30 
hodin, turnaj se uskuteční od 9:00 do 
14:00 hodin. Startovné je 600 Kč a  za-
hrnuje základní občerstvení pro 10  dětí 
/pití, párky/. Na programu je rovněž 
Dětský den. Pro děti budou připraveny 
různé hry a soutěže.

NA PLESE. Večer zahájili starostka Barbora Jelonková 
spolu s místostarostou Romanem Goryczkou, moderoval 
Roman Vojtek. Foto/ Jan Král

Matrika radí Výzva pro trenéry
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Zprávičky ze škol

Mimoni na sněhu

Angličtina úspěšně pokračuje

Dětský karneval

Lyžařský kurz na Horní Bečvě

Přidat se k bandě Mimoňů a užít si bezva tý-
den lyžování a zábavy na sněhu se podařilo 
v týdnu od 8. února dětem z MŠ Komerční 
a  jejího odloučeného pracoviště MŠ Jaklo-
vecká. Každé ráno odjížděli autobusem do 
Malenovic za sněhem, který bylo možno spatřit pouze na upravené 
sjezdovce. Tam na ně čekali zkušení a vždy dobře naladění instruk-
toři-Mimoni lyžařské školy JAPA Sports. Děti se zábavnou formou 
seznamovaly se základy lyžování, ty pokročilejší pilovaly svou tech-
niku v nově upraveném Ski areálu Malenovice.

Po krátké rozcvičce pod sjezdovkou se rozdělily do několika sku-
pin. Některé stály na lyžích poprvé, jiné hned první den sjížděly se 
svým instruktorem kopec, na který samy vyvezly lyžařským vlekem. 
Ostatní se je snažily brzy dohnat, postupně se přiřadit k nim a spo-
lečně zdolávat sjezdovku.
Ani středeční liják dětem radost z  lyžování nezkazil, protože další 
den je přivítala krásná sněhová pokrývka celého areálu. V teplé vy-
hřáté místnosti se o přestávce posilňovaly dobrou svačinkou a zahří-
valy teplým čajem.
Poslední den za přítomnosti rodičů nebo i  prarodičů a  horlivého 
povzbuzování a  fotografování absolvovaly závody na „čertovských 
dřívkách“. Měly možnost předvést to, co se za krátkou dobu nauči-
ly. Nechyběly ani diplomy a pamětní medaile, které si všechny děti 
zasloužily.
V překrásném prostředí Beskyd na čerstvém vzduchu si všichni užili 
spoustu dobré zábavy.

kolektiv zaměstnanců MŠ Komerční a MŠ Jaklovecká

Ve středu 17. února se konal v  tělocvičně 
naší školy již tradiční karneval pro děti I. 
stupně a jejich mladší sourozence a kama-
rády. Zadovádět si přišlo 57 dětí v maskách a spoustu z nich dopro-
vodili rodiče i prarodiče. Jako na každém správném karnevalu i my 
jsme vyhodnotili nejlepších 10 masek, pořádně jsme si zatančili a za-
soutěžili. Do her se zapojili i rodiče a na závěr nechyběla ani bohatá 
tombola. Akci pro děti připravily vychovatelky ŠD, o ozvučení se po-
staral Mgr. Ondřej Svoboda a pomocnou ruku přiložili i žáci 9. třídy. 
A jak to bude za rok? Uvidíme.

vedoucí vychovatelka ŠD Lenka Rastočná

V MŠ Zámostní byla každodenní integro-
vaná výuka angličtiny ve třídě předškolá-
ků zahájena 1. 9. 2015. Je do ní zařazeno 20 
dětí. Od ledna mateřská škola ještě zkvalitnila výuku angličtiny za-
pojením rodilého mluvčího, pana Martina Spencera, který společně 
s paní učitelkou zábavnou a hravou formou seznamuje děti s anglic-
kými slovíčky a  učí je správné výslovnosti. Na tyto hodiny se děti 
velice těší. Nemohou se dočkat „na Martina“, jak rodilého mluvčího 
nazývají.

Po pololetních prázdninách se 19 odvážných 
dětí naší školy vypravilo na každoroční ly-
žařský kurz. I  letos se vyrazilo směrem na 
Horní Bečvu do oblíbeného ski areálu „Rališka“. Nejpočetnější skupinu 
tvořili zkušení lyžaři, kteří už s námi byli i v loňském roce. Ti se snažili 
vypilovat svůj lyžařský styl k dokonalosti. Druhou skupinou byli naši 
lyžařští benjamínci, většina z nich ještě nikdy nelyžovala. I proto jsme 
z jejich úspěchů měli největší radost a z některých se dokonce v prů-
běhu kurzu vyklubali hotoví sjezdaři. Nemohli chybět ani odvázaní 
snowboarďáci, kteří sice byli pouze tři, ale dělali o  to větší pokroky. 
Sněhu sice bylo pomálu, prakticky pouze na sjezdovce, ale plán kurzu 
byl splněn beze zbytku. Určitě největším zážitkem bylo večerní lyžo-
vání a možnost vyzkoušet si jízdu na krátkých lyžích „snowbladech“. 
Na konci kurzu se konal tradičně závod ve slalomu. I tento rok to bylo 
napínavé. Po vyhlášení výsledků ve všech kategoriích už nic nebránilo 
závěrečné diskotéce.  Jen sněhová nadílka, která přišla až v den odjez-
du, nás trošku rozhodila a zároveň pobavila. Tak příští rok snad přijde 
dříve…

Mgr. Lenka Frömelová

MŠ Jaklovecká

MŠ Zámostní

ZŠ Pěší

ZŠ Pěší

MŠ Komerční

BEZVA TÝDEN. Lyžování a zábava na sněhu v Malenovicích. Foto/ archiv

V ANGLIČTINĚ. Učení s rodilým mluvčím, panem Martinem. Foto/ archiv

KARNEVAL. Děti dováděly v maskách. Foto/ archiv

RALIŠKA. Lyžaři z muglinovské školy na Horní Bečvě. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Karneval na ledě

Ozdravný pobyt, příjemné 
Beskydy

Veselý koblovský masopust

Zkvalitnění speciálně 
pedagogické péče

Čarodějnice, spidermani, princezny a mno-
ho dalších pohádkových bytostí jsme viděli 
poslední únorovou neděli na zimním sta-
dionu v Bohumíně. Všichni zúčastnění to parádně rozjeli na bruslích 
na karnevalovém bruslení, které tradičně pořádá MŠ Koblov.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová, učitelka

Základní škola Bohumínská získala na 
školní rok 2015/2016 dotaci z  Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší statu-
tárního města Ostravy ve výši přes 1,5 milionu korun na uspořádání 
ozdravného pobytu pro žáky 2. až 9. ročníku.
V termínu od 7. do 20. února se uskutečnil první turnus pro žáky 7. 
a 9. tříd v penzionu U přehrady na Morávce. Akce se zúčastnilo 53 
žáků, kteří spolu se čtyřmi učiteli a několika studenty z Ostravské 
univerzity strávili 14 dní v příjemném prostředí Moravskoslezských 
Beskyd. Program pro žáky byl pestrý a můžeme směle potvrdit, že se 
na horách rozhodně nenudili. Každý pracovní den probíhala výuka 
(2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne), k tomu dopolední a odpoled-
ní program zaměřený na pohybové aktivity – sport a hry v přírodě, 
včetně méně tradičních sportů, jako je střelba ze vzduchovky či spor-
tovní rybolov na přesnost. Večerní program byl v režii studentů na 
budovách penzionu, nejčastěji zaměřen na stolní hry, vědomostní 
a výtvarné soutěže.

Během prvního turnusu ozdravného pobytu nechyběl také jedno-
denní výlet na hrad Hukvaldy a do Marlenky, výrobny cukrovinek. 
Procházky kolem přehrady Morávka, exkurze přímo do přehradní 
hráze (26 metrů pod hladinou přehrady) a jiné zajímavosti v poča-
sí dobrém i špatném – to vše dalo aspoň na čas zapomenout našim 
žákům na všední zážitky šedivé Ostravy v  tomto ročním obdo-
bí. V dubnu budou ozdravné pobyty pokračovat pro další třídy na 
Morávce a na Čeladné.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

Krásné písničky za doprovodu dětmi ručně 
vyrobených hudebních nástrojů a  pravých 
nefalšovaných housliček a  hlavně veselých 
masek a dobré nálady, tak to vypadalo v MŠ Koblov jedno únorové 
dopoledne, kdy děti ze třídy Včeliček rozveselily celou MŠ svým ma-
sopustním průvodem.

Za kolektiv MŠ Koblov 
Martina Blahutová, učitelka

Počátkem roku 2016 proběhla v  MŠ Zá-
mostní rekonstrukce, díky které se zvětšily 
prostory speciálně-logopedické třídy. Děti 
mají více místa nejen na hraní, ale také na relaxační, psychomoto-
rické a  pohybové hry. Součástí speciální logopedické třídy je nově 
vzniklý kabinet, kde probíhá individuální logopedická péče během 
celého dne. Děti tak mají větší soukromí a mohou se lépe soustředit 
na procvičování jazykových schopností k celkovému rozvoji řeči.

Kolektiv MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Zámostní

NA LEDĚ. Pohádkové bytosti bruslily v Bohumíně. Foto/ archiv

REKONSTRUKCE. Zvětšená speciálně-logopedická třída. Foto/ archiv

VČELIČKY. Průvod rozveselil celou mateřskou školu. Foto/ archiv

U PŘEHRADY. Žáci na procházce v Beskydech. Foto/ archiv
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„Už nyní chceme občany pozvat na tradiční 
Den Slezské, který se letos uskuteční na Slez-
skoostravském hradě v sobotu 21. května. Pro 
návštěvníky připravujeme prakticky celoden-
ní velmi zajímavý program, vstup bude opět 
zdarma. Přesný scénář slavností i  s pozvaný-
mi interprety a hosty zveřejníme již v příštím 
vydání Slezskoostravských novin,“ zve občany 
místostarosta Goryczka. 
Městský obvod se letos opět zapojí do Roz-
marných slavností Ostravice, akce, která měla 
loni velmi úspěšnou premiéru. I letos se lidé 
budou moci přijít pobavit na oba břehy řeky 
Ostravice v okolí mostu Miloše Sýkory v  so-
botu 25. června. 

Školství
Městský obvod dále pracuje na zlepšení pro-
vozu základních i mateřských škol ve Slezské 
Ostravě. S radostí přijalo vedení obvodu zprá-
vu, že ředitelka Mateřské školy Ostrava-Heř-
manice, Požární 8/61, příspěvkové organizace, 
paní Bc. Lenka Anežková, byla statutárním 
městem Ostrava navržena na ocenění peda-
gogů u  příležitosti Dne učitelů v  roce 2016 
v  kategorii „Výrazná pedagogická osobnost“. 
Za práci ředitelům a pedagogům mateřských 
škol městského obvodu poděkovalo vedení 24. 
března při příležitosti Dne učitelů.
Městský obvod připravuje projekty na snížení 
energetické náročnosti budov několika ma-
teřských škol. V případě získání dotace by se 
realizace projektů měla konat v létě letošního 
roku.

Bytové domy, dětská hřiště
Snížení energetické náročnosti, jako zateple-
ní, oprava hydroizolace a podobně, je v plánu 
i  u  vybraných bytových domů ve vlastnictví 
městského obvodu. V plánu je rovněž rekon-
strukce dětského hřiště. Lokalita bude upřes-
něna.

Regenerace sídliště Muglinov
V případě získání dotace proběhne letos další 
z etap regenerace panelového sídliště v Mug-
linově.
Demolice, chodníky, čistota
Obvod stále trápí množství nevyužívaných 
objektů v  havarijním stavu. „Připravujeme 
demolice zchátralých objektů, a  to i  ve vy-
loučených lokalitách. Pro takto uvolněné 
pozemky hledáme uplatnění,“ říká starostka 
Jelonková. Dodává, že s  lepšícím se jarním 
počasím stavební práce konečně mohou začít 
naplno. „Sledujeme také stav chodníků v ob-
vodě, na mnohých místech potřebují opravy, 
tvoří se projektová dokumentace, s opravami 
začneme,“ doplňuje starostka.
Vedení obvodu oceňuje a děkuje, že na čistotě 
ulic Slezské Ostravy se podílí i speciální čistící 
vůz Mýval, jehož provoz sponzoruje Arcelor-
Mittal a.s.
Důl Petr Bezruč, vodárenská věž
Obvod Slezská Ostrava požádal město o  po-
moc s výkupem pozemků v areálu bývalého 
Dolu Petr Bezruč. „Právě v  těchto místech 
by mělo vyrůst přirozené centrum Slezské 

Ostravy, které zatím chybí,“ uvádí starostka. 
„Začali jsme v tomto směru podnikat veškeré 
kroky,“ ujišťuje.  Obvod se také zajímá o osud 
památkově chráněné bývalé secesní vodá-
renské věže na Hladnově, která je od areálu 
vzdálena jen pár desítek metrů. „Jednáme se 
společností, které věž patří.  Je to běh na hod-
ně dlouhou trať, ale věřím, že se nakonec vše 
podaří a věž bude chloubou Slezské Ostravy,“ 
míní starostka Jelonková.
Trojické údolí, lanovka, Hrušov
„Velmi detailně sledujeme záměry města Os-
travy s  budováním průmyslové zóny v  Hru-
šově a  také plány na vyčištění a  revitalizace 
Trojického údolí. Tak velké projekty samo-
zřejmě mnohonásobně překračují možnosti 
městského obvodu,“ upozorňuje starostka. 
„Pokud jde o  Trojické údolí, sanace bude 
muset jít opravdu do hloubky. Údolí nejspíš 
obsahuje mnohá tajemství spojená s průmys-
lovou revolucí,“ doplňuje místostarosta Gory-
czka a uvádí, že problematice Trojického údo-
lí chce obvod věnovat maximální pozornost. 
Obdobně vítá vedení obvodu medializované 
plány města na stavbu lanovky z centra města 
či z Dolní oblasti Vítkovice do zoo. „Projektu 
fandíme,“ shodují se zástupci vedení.
V Hrušově město Ostrava vykupuje pozemky 
a  všechny výkupy ještě nejsou dodnes doře-
šeny.
Pracuje se ovšem i na menších projektech. Už 
během měsíce dubna má být zprovozněna 
zcela nová cyklostezka spojující Hranečník 
a  Slezskoostravský hrad vedoucí po pravém 
břehu řeky Lučiny. „Věříme, že cyklostezka 
Slezskou zatraktivní,“ konstatuje Jelonková.
Co říkáte na Hranečník?
Obvodu Slezská Ostrava bude svěřen nově 
vybudovaný a  potřebný terminál Hranečník. 
„Vnímáme velmi rozporuplné názory na ten-
to terminál a sami jsme zvědavi, jak si lidé na 
novinku nakonec zvyknou,“ komentuje vznik 
terminálu na okraji městského obvodu vedení 
radnice.
„Samozřejmě nás zajímají názory občanů 
nejen na problematický terminál,“ uvá-
dějí zástupci vedení. Své názory a  při-
pomínky mohou čtenáři psát na email: 
ismidakova@slezska.cz

PŘED REKONSTRUKCÍ. Kulturní dům Muglinov. Foto/ Jan Král

PŘED REKONSTRUKCÍ. Hasičská zbrojnice Koblov. Foto/ Jan Král
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I v roce 2016 Slezská žije pro děti
Pro rok 2016 připravujeme v rámci pro-
jektu „Slezská žije pro děti“ akce zamě-
řené pro naše nejmenší - tedy pro děti 
předškolního i školního věku a jejich ro-
diny. Chceme podpořit komunitní život 
místních aktivních mladých rodin, ale 
také děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, kterým jejich rodina nenabízí 
možnosti k  podnětnému trávení volné-
ho času.

Budeme navazovat na akce, které již úspěšně 
proběhly v minulém roce a přidáme i nějaké 
novinky. Můžete se těšit na Sportovní odpo-
ledne, Drakiádu, karneval, vaření vaječiny na 
ohni a další zajímavé akce, o kterých Vás bu-
deme včas a postupně informovat.
Již tento měsíc Vás srdečně zveme na první 

akci, a to „Malou sousedskou 
slavnost“, která se uskuteční 
v  sobotu 23.  4.  2016 dopo-
ledne od 9 do 11,30 hod. ve 
vnitrobloku Sídliště Mugli-
nov. Obsadíme místní „am-
fiteátr“, kde bude připraveno 
drobné pohoštění – koláče, 
buchty, káva, čaj. Rádi příp. 
ochutnáme i  vaše „vzorky“. 
Pro děti budou připraveny 
soutěže o  ceny. Pojďme se 
sejít, přátelsky popovídat 
a snad i lépe poznat!

Za TriComUnity, o.p.s. 
Edita Kozinová 

a Martina Schneiderová

Zahajujeme přípravy dalšího ročníku Valíme se Slezskou
V  září loňského roku proběhl za značného zájmu veřej-
nosti první ročník netradiční zážitkové soutěžní hry „Va-
líme se Slezskou“. Pro všechny, kteří chtějí poznat 
Slezskou i místní organizace netradičním způsobem, už 
připravujeme další ročník této originální akce. „Valíme 
se Slezskou 2016“ odstartuje 24. září před Gymná-
ziem Hladnov.
Zážitková hra je určena pro dvojice od 15-ti 
let, které se vlastními silami (např. na kole) 
přemisťují po Slezské Ostravě a  hledají 10 
stanovišť. Na startu nikdo neví, kam vlastně 
pojede, ani co tam bude dělat. První indicie 
dostanou dvojice na startu, další pak v prů-
běhu hry. Na každém stanovišti budou týmy 
plnit různorodé, zábavné úkoly, získají mno-
ho společných zážitků a ti nejúspěšnější také 
zajímavé ceny.
Celá akce ale také slouží k  propagaci míst-
ních organizací a  zajímavých lokalit. Před 
Gymnáziem Hladnov bude opět připraveno 
pódium se zábavným programem. Organi-
zace, které budou spolupracovat při realizaci 
úkolů na stanovištích či při doprovodném 

programu, proži-
jí velmi zajímavý 
den, ale také zís-
kají užitečné kon-
takty a  propagaci 
své činnosti.
V  průběhu mě-
síce dubna oslo-
vujeme a  hle-
dáme zástupce 
organizací ze 
Slezské Ostravy jako partnery pro „Va-
líme se Slezskou 2016“. V  případě Vaše-
ho zájmu nás neváhejte kontaktovat na: 
valimeseslezskou@gmail.com.
Bližší informace získáte na www.valimese.cz, 

www.tricomunity.org, sledujte také náš 
Facebook, kde se budete postupně dovídat 
další informace.

Za TriComUnity, o.p.s. 
Edita Kozinová a Martina Schneiderová

Pasování prvňáčků. Nejmenší čtenáři
Celý první březnový týden vodily učitelky 
základních škol ve Slezské Ostravě prvňáčky 
do místních knihoven. Konal se zde Týden 
prvňáčků, během kterého byly děti slavnostně 
pasovány na čtenáře.
„Týden prvňáčků vždy na začátku měsíce 
března pořádáme již jedenáctým rokem. Jde 
a akci na podporu čtenářství,“ vysvětluje Mgr. 
Jarmila Burešová, vedoucí obvodu knihov-
nických služeb ve Slezské Ostravě. Prvňáčci 
během tohoto týdne mohli získat registraci 
na rok zdarma. Buď děti mohly přijít s  rodi-
či, nebo knihovnu navštívily v rámci školního 
vyučování. V knihovnách na prvňáčky čekaly 
knihovnice v roli čarodějnic s lexikony kouzel. 
Měly pro ně připraveny nejrůznější hry a sou-
těže, i otázky typu jak dlouho může mít čtenář 
knihovny vypůjčenou knihu, jak se chovat ke 
knize a podobně.

„Snažíme se pro děti vymýš-
let zajímavý program. Těší 
nás, že většina dětí knihovny 
zná, navštívily je většinou 
už s mateřskou školou. Spo-
lupráce mezi Knihovnou 
města Ostravy a  mateřský-
mi a  základními školami 
ve Slezské Ostravě je velmi 
dobrá,“ konstatuje Burešová.
Pasování prvňáčků nese plo-
dy. V  roce 2014 se během 
Týdne prvňáčků přihlásilo 
do tří knihoven ve Slezské 
Ostravě 48 dětí, v roce 2015 
75 dětí a  letos knihovny zís-
kaly již 88 nejmenších čte-
nářů.

/jk/

VALÍME SE SLEZSKOU. Hladnovský kopec, 19. září 2015. Foto/ archiv

SLEZSKÁ ŽIJE PRO DĚTI. Drakiáda u Ostravice, 16. října 2015. Foto/ JK

PASOVÁNÍ. Prvňáčci ze ZŠ Chrustova navštívili knihovnu na Hladnově. Foto/ JK



Denně po něm chodíme nebo jezdíme, jen málokdo si však uvědo-
muje, že most /Miloše Sýkory/ se svou ojedinělou mostní konstruk-
cí patří k nejhodnotnějším technickým pamětihodnostem Ostravy. 
Jeho dnešní fyzická podoba je výsledkem specifické úlohy předchá-
zejících mostů, které v historickém obraze Ostravy sehrávaly spoj-
nici mezi slezskou a moravskou částí města s vazbou na obchodní 
a  vojensko-strategickou důležitost. V  roce 1851 skončilo na tomto 
místě dlouhé období, kdy byla řeka Ostravice přemosťována tradič-
ními dřevěnými mosty, které se často stávaly obětí velkých povodní, 
a do užívání byl předán most moderní konstrukce s mimořádně pů-
sobivým designem. Jeho nosná konstrukce s hlavním polem byla za-
věšená na silných řetězech, které byly vedeny přes portálové pylony 
postavené v historizujícícm slohu, jež byly ukotveny do nábřežních 
bloků. Tento řetězový most sloužil svému účelu až do havárie v roce 
1886, kterou způsobila jednotka pochodujících hulánů při přesunu 
z Moravy do Haliče.

1. Po tragickém zřícení řetězového mostu, ke kterému došlo 15. září 
1886, bylo spojení mezi břehy na krátkou dobu nahrazeno provizorní 
dřevěnou lávkou – ovšem, již za čtrnáct dní, které uběhly od neštěstí, 
které si vyžádalo čtyři lidské životy a více než třicet zraněných, předloži-
la konstrukční kancelář mostárny Vítkovických železáren projekt nové-
ho mostu, který byl okamžitě zadán do výroby. Jak je patrné z přiložené-
ho snímku, měl most tvar poloviční paraboly a opíral se o dva kamenné 
nosníky. Projekt nebyl předimenzován – rozpětí dosahovalo 59 metrů 
a šířka jízdní dráhy byla okolo šesti metrů. Také nosnost, která byla jen 
o něco málo větší než u předcházejícího řetězového mostu, se v krátké 
době projevila jako nedostačující. Stavba tohoto mostu trvala neuvě-
řitelně krátkou dobu – 16 týdnů – a do užívání byl slavnostně předán 
8. ledna 1887. Jeho existence však neměla dlouhého trvání. Pro potřeby 
veřejnosti sloužil jen čtvrt století, neboť jeho technické parametry se při 
stále zvyšujícím provozu ukázaly jako problémové. Situace se podstat-
ně zhoršila, když se na ostravských silnicích objevily první automobily 
a městská správa pojala úmysl vést přes Ostravici do centra města tram-
vajovou linku.

2., 3. Nové okolnosti způsobené rozvojem ostravského průmyslu a  sil-
niční dopravy si doslova vynutily stavbu mostu, který by více vyhovoval 
současným požadavkům doby. Po demontáži stávajícího mostu bylo na 
stejném místě v roce 1912 započato se stavbou nového – dnešního mostu 
/Miloše Sýkory/. Z tohoto období se dochovala řada fotografií a pohled-
nic, které dokumentují postup prací i jednotlivé fáze montáže, které pro-
váděla Mostárna Vítkovických železáren Vítkovického horního a  hut-
ního těžířstva. I po více než jednom století existence tohoto mostu nás 
pozorná prohlídka vnější podoby i ojedinělý a málo známý pohled na 
jeho konstrukci ze slezskoostravské promenády od Ostravice udiví tech-
nickou zralostí práce inženýrské kanceláře Friedricha Bleichera i odbor-
ná erudovanost projektanta Ing. G. Hermanna.

4. V  průběhu stoleté existence mostu se tato technická památka Ost-
ravy stala vyhledávaným námětem četných fotografů, vydavatelů knih 
a pohlednic. Do řady realizovaných fotografií a pohlednic, jejichž počet 
a různorodost by vystačila k vydání objemné obrazové publikace, patří 
i tento snímek ze závěrečné fáze výstavby mostu. Fotografie dokumen-
tárního charakteru nám zde prezentuje nejen technickou dokonalost, 
um a krásu nově postaveného objektu, je i nositelkou sdělení o tom, že 
most spočívá na dvou elegantních hlavních pilířích a dvou pomocných 
pilířích zasazených do břehů předmostí, a že silniční provoz vedený po 
vozovce o šířce deset metrů by měl vyhovovat vrůstajícím požadavkům, 
a že ladná křivka mostního oblouku s výškou šest metrů bude charakte-
ristickým rysem stavby. Do užívání veřejnosti byl most předán 9. srpna 
1914 a po dlouhou dobu byl jediným funkčním mostem přes Ostravici. 
Z dnešního pohledu náročného diváka musíme ocenit práci projektanta, 
který kromě užité funkce vtiskl tomuto objektu i silný estetický účin re-
zonující s konkrétním prostředím slezsko-moravské lokality.

Když se stavěl Říšský most

S využitím dobových textových zdrojů, vlastních poznámek a sbírkových reprofotografií sestavil Česlav Piętoň
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Ze šuplíku
Ostravská výtvarnice Mgr. Renáta La-
ryszová /1975/ nyní vystavuje své prá-
ce ve Slezskoostravské galerii. Svoji 
výstavu pojmenovala Ze šuplíku.

„Hodně z  vystavených věcí čekalo na svoji 
příležitost. Na dobu, kdy budou vystaveny, na 
svůj prostor i  čas,“ vysvětluje název výstavy 
Laryszová. Návštěvníci galerie uvidí klasic-
kou malbu stejně jako černobílé fotografie 
hřbitova v  Hrabůvce. „Mám poměrně velký 
záběr. Maluji, kreslím, restauruji obrazy, za-
bývám se digitální fotografií i  grafikou,“ vy-
světluje bohatost výstavy Laryszová. Dodává, 
že svůj podíl na rozmanitosti nese i doba, kdy 
jednotlivé exponáty vznikaly. A  to od roku 
2003 až po současnost.

Prostor Slezskoostravské galerie označuje 
Renáta Laryszová jako úžasný. „Na výstavu 
v této galerii jsem čekala dva roky a  jsem za 
ni moc ráda,“ konstatuje. Výstava potrvá do 
15. dubna.

/red/

Hranice mezi extrémy
Slezskoostravská galerie připravuje na 
jarní měsíce výstavu ostravského vý-
tvarníka Milana Cieslara. Její slavnostní 
zahájení proběhne v den jeho narozenin 
ve středu 27. dubna 2016.

Jméno Milana Cieslara není pravidelným ná-
vštěvníkům Slezskoostravské galerie nezná-
mé. Před několika lety v ní vystavoval svůj cy-
klus prací inspirovaný vodou, ve všech jejích 
podobách.
Milan Cieslar se narodil v roce 1969 v Karvi-
né. Studoval na Filozofické a pedagogické fa-
kultě Ostravské univerzity. Zabývá se malbou 
a vystavuje od roku 1990 na výstavách indivi-
duálních i skupinových, v České republice i v 
zahraničí. Škole, kde studoval, zůstal věrný a 
dnes vyučuje na Pedagogické fakultě, katedře 
výtvarné výchovy Ostravské univerzity.
Výstava Milana Cieslara bude ve Slezsko-
ostravské galerii od 27. dubna do 17. června 
tohoto roku.

Mgr. Věra Vahalíková, galeristka

Bendovo kvarteto a Marie Viková 
ve slezskoostravské radnici
Městský obvod Slezská Ostrava zve 
posluchače na hudebně literární ve-
čer, který se uskuteční v  úterý 19. 
dubna 2016 v 19 hodin v obřadní síni 
slezskoostravské radnice. Vystoupí 
Bendovo kvarteto a Marie Viková.

Bendovo kvarteto je dnes nejvýznam-
nějším komorním souborem, který pů-
sobí v  Ostravě. Bývá hostem řady me-
zinárodních festivalů. Velmi úspěšné 
bylo provedení hudebně-literárních děl 
Jiřího Matyse a  Petra Mendela ve spo-
lupráci s  herečkou Marií Vikovou. Ben-
dovo kvarteto vystoupí ve složení Petr 
Grabovský a  Petr Benda (housle), Marek 
Šumník (viola) a  Tomáš Svozil (violonce-
llo). V  jejich podání uslyšíme např. Hayd-

nův smyčcový kvartet „Ptačí“ nebo Kreisle-
rův smyčcový kvartet a moll.
Společně s  Bendovým kvartetem vystou-
pí známá ostravská herečka Marie Viková, 
která se dlouhodobě věnuje uměleckému 
přednesu ve spojení s  hudbou, kompono-
vané večery s  prezentací melodramů jsou 
doménou jejích současných aktivit. V pro-
gramu přednese verše Jiřího Wolkera a Vi-
léma Závady.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit 
ve Slezskoostravské galerii od 5. dubna 
v úterý až pátek od 10 do 17 hodin (polední 
přestávka 11:30 až 12:30). Bližší informa-
ce na www.slezska.cz, nebo tel. 599 410 426 
a 599 410 081.

Václav Neckář v Hrušově
Chceme všechny srdečně pozvat na 
benefiční koncert Václava Neckáře 
a jeho skupiny Bacily Mezi svými, 
který se bude konat ve čtvrtek dne 
28. dubna 2016 v 19.00 hod v koste-
le sv. Františka a Viktora v Ostravě-
-Hrušově.

Základní cena koncertu je 299,-Kč. 
Vstupenky je možné zakoupit na 
všech pobočkách Ostravského in-
formačního servisu. Více také na 
www.beneficehrusov.webnode.cz.

Společnost pro památkovou 
obnovu hrušovského kostela

Slezskoostravský Rock-Fest open air 2016 
na začátku prázdnin. Desmod i Žlutý pes
Devátý ročník Slezskoostravského 
Rock-Festu open air se bude konat 
dne 2. července na třech podiích 
v  prostorách Slezskoostravského 
hradu.

„Tradiční letní rockový open air festival Os-
travska nabídne od brzkého poledne až do 
pozdních večerních hodin žánrově bohatou 
přehlídku zajímavých interpretů, kde nebu-
dou chybět špičky domácí hudební scény, 
mladé talentované formace i speciální hosté 
ze zahraničí,“ říká o připravovaném festiva-
lu organizátor a slezskoostravský zastupitel 
Marcel Pažický.
Již tradičně se součástí festivalu stanou do-
provodné akce i atrakce pro děti a mládež 
včetně dětské zóny.
Pování na festival již přijaly tyto kapely: 
Desmod. Žlutý pes, Tango & Imrich, The 
Trousers, Hentai Corporation, Atari Terror, 
Hlahol, Porta Inferi, Line, Šamanovo zboží 
a další.
Novinka. Třetí scéna zdarma

Novinkou letošního festivalu je rozšíření 
hudební produkce na tři scény. „Počet scén 

jsme rozšířili kvůli velkému zájmu muzi-
kantů vystoupit na tradičním ostravském 
festivalu. Třetí scéna bude v  podhradí, vy-
stoupí na ní pět až šest účinkujících, které 
si lidé mohou přijít poslechnout zdarma,“ 
informuje dále Pažický.
Vstupenky již jsou v  distribuci na prodej-
ních místech Ticketportal, je možné si je 
zakoupit a vytisknout on-line přímo na tic-
ketportal.cz – HOMEtickets.
Mládež a ZTP/P
Mládež do 15 let zdarma, vstupenky nejsou 
v distribuci, bude umožněn volný vstup na 
místě, pozor, pouze s doprovodem dospělé 
osoby s platnou vstupenkou.
ZTP/P:  držitelé průkazu ZTP/P zdarma, 
doprovod ZTP/P (jedna osoba) zdarma, 
bezbariérový přístup zajištěn, tyto vstupen-
ky nejsou v distribuci, bude umožněn volný 
vstup na místě.
Akce je pravidelně podpořena dotačními 
programy Moravskoslezského kraje, statu-
tárního města Ostrava a  městským obvo-
dem Slezská Ostrava.

/red/

Kultura
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Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celé-
ho dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z  domácností, ne-
přeplňujte je a  neukládejte do nich nebezpečný odpad a  elektro-
odpad, jež lze bezplatně uložit do některého z  12 sběrných dvorů 
OZO Ostrava s.r.o.

Další informace naleznete na 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

4. dubna

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

5. dubna

Antošovice Antošovická ...........u 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

6. dubna

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

7. dubna

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. Kladivovou

 Záblatská ................křiž. s ul. Vrbickou

 Stožární ..................křiž. s ul. Motýlovou

 Najzarova ...............naproti domům č. 50 - 52

 Kubínova ................parkoviště mezi č. 58 - 56

11. dubna

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)

12. dubna

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

13. dubna

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 4. 4. do 13. 4. 2016

Objemný odpad z domácností



strana 11 • duben 2016 • Slezskoostravské noviny

■ PŘIVÝDĚLEK: www.prace-z-domu.info

Inzerce

1.4. Výstava fotografi í Roman
Nedbal, Slezskoostravský hrad

2.4. Den ptactva. ZOO Ostrava
2.4. S.K. Rapid Muglinov - Hlubina B,

v 15:30 hodin, městský fotbalový 
přebor

2.4. TJ Sokol Koblov - FC Slavia
Michálkovice, v 15:30 hodin, městský 
přebor

3.4. Otevřete 13. komnatu, prohlídky 
Slezskoostravského hradu

9.4. FC Heřmanice Slezská - FK Bohumín, 
15:30 hodin, krajský fotbalový přebor

9.4. TJ Jiskra Hrušov - TJ Sokol Pustko-
vec, v 15:30 hodin, městský přebor

10.4. S Emou na Emu, 9:00 - 13:00 hodin, 
jarní výšlap na haldu Ema

16.4. S.K. Rapid Muglinov - TJ Sokol Hra-
bůvka, v 16:00 hodin, městský přebor

16.4. TJ Sokol Koblov - TJ Klimkovice,
v 16:00 hodin, městský přebor

16.4. Otevírání řeky Ostravice,
od 12:00 hodin, Hradní lávka

23.4. Malá sousedská slavnost,
od 9:00 do 11:30, vnitroblog sídliště 
Muglinov - „amfi teátr“.

 Drobné pohoštění, soutěže pro děti o 
ceny. Více na www.tricomunity.org.

23.4. Den Země v ZOO Ostrava
23.4. FC Heřmanice Slezská - SK Slavia 

Orlová, v 16:00 hodin, krajský přebor
23.4. TJ Jiskra Hrušov - SK Slavie Třebovi-

ce, v 16:30 hodin, městský přebor
25.4. TJ Jiskra Hrušov - FC Heřmanice 

Slezská, v 16:00 hodin, městská soutěž 
- veteráni - /hřiště Lhotka/

28.4. Václav Neckář a Bacily. Od 19:00 v 
kostele sv. Františka a Viktora
v Hrušově. Více na
www.benefi cehrusov.webnode.cz

30.4. S.K. Rapid Muglinov - FC Slavia 
Michálkovice, v 16:30 hodin, městský 
přebor

30.4. TJ Sokol Koblov - TJ Sokol Hošťálko-
vice, v 16:30 hodin, městský přebor

30.4. Filipojakubská noc… aneb Pálení 
čarodějnic. Slezskoostravský hrad, 
17:00 – 21:00 hodin

Slezská žije - duben

Skupina mandrilů
se rozrůstá
V posledních letech se mandrilům v ostravské 
zoologické zahradě daří. Podařilo se sestavit 
harmonickou chovnou skupinu, která aktuálně 
čítá sedm členů. Nejmladší člen má sotva dva 
měsíce.

„Mandrily chová ZOO Ostrava od roku 1959. Za 
tuto dobu se narodilo 34 mláďat, odchovat se 
podařilo 24 z nich. Největší úspěchy jsme měli 
začátkem 90. let minulého století, kdy se narodil 
a odchoval největší podíl mláďat.  Nyní je nej-
mladším mládětem sameček, který se narodil 4. 
ledna 2016. Jedna ze samic je opět březí, takže 
skupina se brzy rozroste,“ popisuje situaci cho-
vatelka Jana Kanichová.
Loni na konci léta se mandrilové přestěhovali 
do prostor po šimpanzích, kteří nyní obývají Pa-

vilon evoluce. Získali tak více prostoru, kde se 
velmi rychle zabydleli. Už čtvrtý den po přesunu 
začali využívat i travnatý kruhový výběh, kde 
nadšeně hledají semena, pojídají traviny, loví 
hmyz. Zde je mohou návštěvníci vidět i v tomto 
období, pokud není výrazně chladno a neprší.

Šárka Nováková, ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Hádej, hádej hadači…, hádanky na od-
poledne, duben během půjčování
Životní prostředí a ekologie, výstava 
knih o životním prostředí a ekologii, celý 
měsíc během půjčování
Kvíz planety ZEMĚ, zábavný kviz ke Dni 
Země, celý měsíc během půjčování
Novinové srdce, výtvarná dílna, tvoříme z 
papíru, pondělí 18.4. od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek
setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče
Květiny z CD, výtvarná dílna, rozkvetlé 
kytičky, pondělí 25.4. od 15 do16.30 hod.
Shakespeare a děti, výstava obrázků 
malovaných dětmi, v rámci projektu 
Shakespeare Ostrava 2016, duben během 
půjčování
Dějiny šly kolem nás, nabídka knih, du-
ben během půjčování
Fantastická fantasy, nabídka knih, duben 
během půjčování

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Vykulený tučňák, výtvarná dílna, obtisku-
jeme prsty, úterý 19.4. během půjčování
Tentokrát hyeny, vědomostní test pro děti, 
duben během půjčování
Zázraky přírody ke Dni Země, výstavka 
knih, duben během půjčování
Hledej koně, zábavné odpoledne s kni-
hou, duben během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Kdo si hraje, nezlobí…, odpoledne věno-
vané stolním hrám, každé pondělí od 13 
do 15 hod.
Smrt jí sluší…, výstavka knih Mary Hi-
ggins Clarkové, duben během půjčování
Travička zelená, to je moje potěšení, 
soutěžní test pro dospělé, duben během 
půjčování
Shakespearovské intermezzo, tematická 
výstava v rámci projektu Shakespeare 
Ostrava 2016, duben během půjčování
Noc s Andersenem, druhý večer pod 
taktovkou H. Ch. Andersena, pátek 1.4.
Dámský čtenářský klub, druhé setkání 
Dámského čtenářského klubu, středa 20.4. 
od 8.30 do 10.30 hod.
DEN ZEMĚ - Ohrožené druhy zvířat a 
rostlin, tematická nástěnka, duben během 
půjčování
Dožijeme se roku 2050? Soutěžní test pro 
děti, duben během půjčování
Ze starého papíru, lepím zvíře na míru, 
výtvarná dílna - tvoříme koláže, každý 
čtvrtek od 13 do 15 hod.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny duben

NEJMLADŠÍ. Mládě narozené 4.1.2016.
Foto/ Pavel Vlček

  8 turnusů (vždy od pondělka do pátku)
 1.  4. 7. - 8. 7.
 2. 11. 7. - 15. 7.
 3. 18. 7. - 22. 7.
 4. 25. 7. - 29. 7.

 5. 1. 8. - 5. 8.
 6. 8. 8. - 12. 8.
 7. 15. 8. - 19. 8. 
 8. 22. 8. - 26. 8.

  Cena 3 100,- Kč
 (V ceně je zahrnuta celodenní strava, výuka a jezdecký výcvik,

vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi.) 

  Nástup bude každý den do 8 hodin,  ukončení dne bude do 18 hodin
(rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout).
V případě zájmu zajistíme po domluvě pro účastníky táborů
i nocleh na místě za příplatek 100,- Kč na den.

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel/fax: +420 596 240 922, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
S VÝUKOU JÍZDY NA KONI
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DANTER - reklama a potisk, s.r.o.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

JANKOSTAV s.r.o.

Jan Tomický - T.K.L. Agentura Ostrava

Jiří Barč - stolařství

SKATYL, spol. s r.o.

TRAPER ELEKTRO s.r.o.

DAV, a.s.

Moje rehabilitace s.r.o.

FIKO-INSTAL s.r.o.

Dušan Barniak

Emil Fekete

JOROS, s.r.o.

KNAP stavební práce s.r.o.

GRATTIS spol. s r.o.

BANDI VAMOS s.r.o.

TEMAR spol. s r.o.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

VANESTA reklama s.r.o.

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Martin Freisler - Auto Freisler

HOTEL Adamantino, a.s.

KÄRCHER CENTRUM D & V Ostrava

VW WACHAL a.s.

IMAGE STUDIO, s.r.o.

Vladimír Prokeš - Kamenictví Prokeš

AutoCont CZ a.s.

Green Gas DPB, a.s.

ISORA, a.s.

SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

Jiří Dedek - řeznictví Dedek

Karel Mrázek - Manatax

Radim Dvořáček
Restaurace Stará kuželna

Vinařství VINOFOL s.r.o.

Ing. Květa Machalová
Centrum zdraví a regenerace

Vínko Konečný a.s.

DANTER - reklama a potisk, s.r.o.

Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora

PETRKLÍČ Frýdek-Místek s.r.o.

Žaneta Thomasová - Thomas Drinks

Dead Cockroach s.r.o. - Maxim Pachomov

Archív vín Mundloch s.r.o.

Finanční podpora

Věcné dary

Městský obvod Slezská Ostrava
děkuje partnerům za podporu

společenského plesu


