
Volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu
České republiky 2016
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve dnech 7. a 8. října t. r. se budou 
konat volby do zastupitelstev krajů a  v  měst-
ském obvodu Slezská Ostrava i do Senátu Par-
lamentu České republiky, jedná se o  volební 
obvod č. 70 Ostrava-Město. V  případě dru-
hého kola voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky se volby budou konat dne 14. a 15. 
října 2016.
Chtěli bychom Vás informovat o  změně ná-
zvu a  sídla volebního okrsku městského ob-
vodu Slezská Ostrava č. 19024, kde občané 
ulic Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez čísla 
673/27, patří volební okrsek 19023), K  Sal-
movci, Košňovského, Kovařovicova, Kramo-
lišova, Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na 
Souvrati, Na Srazu, Pošepného (část k. ú. Slez-
ská Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě, 
budou volit v  objektu „Ostravské univerzity“, 
ul. Slívova 881/32, Slezská Ostrava.
O  všech těchto změnách budou voliči infor-
mování v  letáčku, který obdrží spolu s voleb-
ními lístky domů. Ostatní místa a sídla voleb-
ních okrsků se nemění a zůstávají stejná jako 
u minulých voleb.
Samotné volby budou probíhat od 14:00 do 
22:00 hodin dne 7.10.2016 a od 8:00 do 14:00 
hodin dne 8.10.2016. V případě druhého kola 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

se volby budou konat dne 14.10.2016 od 14:00 
do 22:00 hodin a dne 15.10.2016 od 8:00 do 
14:00 hodin.
Bližší informace k  volbám budou poskytová-
ny těmito zaměstnanci, zařazenými do ÚMOb 
Slezská Ostrava:
JUDr. Pavlína Švubová,
vedoucí odboru vnitřních věcí,
tel. č. 599 410 082, psvubova@slezska.cz,
Mgr. Karin Třaskošová,
vedoucí oddělení civilněsprávních činností,
tel. č. 599 410 446, ktraskosova@slezska.cz.
Občané voliči se mohou také obracet na zdejší 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, od-
bor vnitřních věcí, referenty ohlašovny (bu-
dova slezskoostravské radnice, ul. Těšínská 35, 
710 16 Slezská Ostrava) s žádostí o vydání vo-
ličského průkazu. Tento jim umožní uplatnit 
své právo volit do zastupitelstev krajů v jakém-
koliv volebním okrsku Moravskoslezského 
kraje a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním 
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvo-
du je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Konec lhůty pro doručení žádosti o  vydání 
voličského průkazu je stanoven do 30.9.2016, 
v případě podání žádosti osobně do 5.10.2016 
do 16.00 hodin, žádost lze podat v  listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným podpi-

sem voliče na ohlašovně zdejšího úřadu nebo 
v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v  elek-
tronické podobě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky; o  osobně učiněné žádosti se 
sepíše úřední záznam.
V případě potřeby jakýchkoliv informací k po-
dávání žádostí o  vydání voličského průkazu 
se obracejte na zaměstnankyni, zařazenou do  
ÚMOb Slezská Ostrava:
Pavlína Volná,
referent agendy ohlašovny,
tel. č. 599 410 078, pvolna@slezska.cz.

Přijďte podpořit své kandidáty.
JUDr. Pavlína Švubová

vedoucí odboru vnitřních věcí
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Takový je přibližný počet 
návštěvníků Rozmarných 
slavností Ostravice.

více na str. 38000

Zajímavé osobnosti SlezskéDalibor Fröhlich
Jak se boxuje ve Slezské Ostravě

Dalibor Fröhlich je předsedou a hlavním 
trenérem Boxing klubu Ostrava, který 
sídlí v  sokolovně na Hladnovské ulici 
nad restaurací Mexiko. Boxeři tohoto 
klubu dosahují v  České republice i  ve 
světě výrazných úspěchů. Nyní klub 
shání mladé, a to především ze Slezské 
Ostravy.

Dalibore, zkuste prosím ve 
stručnosti představit, co se 
skrývá pod pojmem Boxing 
Ostrava o.s.
Náš klub sídlí ve Slezské 
Ostravě od roku 2011. Od 
loňského roku jsme oddíl 
boxu rozšířili i  o  thajský 
box, který vede mistr světa 
i  Evropy Jakub Gazdík. 
Máme poměrně velkou 
základnu…
Co to znamená, poměrně 
velká základna?
Zhruba 70 členů. Naším 
cílem je však tento počet 
zdvojnásobit. Už od září 
proto připravujeme velký 
nábor ve slezskoostravských 
základních školách. Velmi 

stojíme zejména o mladé sportovce ze Slezské 
Ostravy. Na sportování mají v  muglinovské 
sokolovně perfektní podmínky.
Abychom to upřesnili, váš boxerský klub 
netvoří jen členové, ale i členky, nemýlím-li 
se.
Je to tak. V  poslední době zaznamenáváme 

velký boom zájmu o ženský box i thajský box. 
Ještě před pár lety bych něčemu takovému 
nevěřil. Máme v oddíle velmi šikovná boxující 
děvčata.
Dokážete si vysvětlit příčiny tohoto boomu?
Myslím, že k  němu hodně přispívá 
bezpečnostní situace v Evropě. Všichni vidíme, 
co se děje. Lidé se chtějí umět bránit.
Tomu je dokážete naučit?
Náš klub je rozdělen na dvě části. Tou první 
je výkonnostní box, kde trénují boxeři, kteří 
se pravidelně účastní soutěží. Vyloženě 
aktivní sportovci. Máme mezi nimi spoustu 
reprezentantů.  Druhou část tvoří kondiční box 
pro širokou veřejnost. Stejně je koncipován 
i  oddíl thajského boxu. Na tréninzích učíme 
především obranu.
Existují pro veřejnost nějaké kategorie, 
věkové hranice?
První kategorie je do devatenácti let. Tito 
mladí boxeři mají povinnost účastnit se soutěží, 
vyžadujeme disciplínu, pravidelné tréninky. 
Do kondičního boxu se může přihlásit opravdu 
každý starší devatenácti let. Hlásí se nám už 
i zájemci v důchodovém věku.

(pokračování na straně 6)

DALIBOR FRÖHLICH. Stojíme zejména o mladé sportovce ze Slezské Ostravy. Foto/ JK

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 15. září 2016
od 9.00 hodin v  KD Muglinov, ulice
Na Druhém č. 4.
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Mnohokráte Vám 
děkujeme…
Rádi bychom poděkovali našemu 
vedení konkrétně panu Mgr. Zdeň-
ku Matýskovi, paní Mgr. Darině 
Kolkové a  Petře Jurčové za to, že 
pro nás připravili nádherný a  ne-
zapomenutelný třídenní zájezd 
na jižní Moravu do oblasti Zaječí, 
v  penzionu Vinařství U  Kapličky. 
Vážíme si, že se tohoto zájezdu zú-
častnila paní starostka MVDr. Bar-
bora Jelonková a pan místostarosta 
Mario Lyčka.
Jako již tradičně bylo vše úžasně 

zorganizované, precizně připravené a  zajiš-
těné. Ať už se jednalo o překrásné ubytování, 
výborné jídlo anebo naplánované výlety na 
zámek a  zahradu v  Miloticích, skanzen ve 
Strážnici nebo propast Macocha.
Ještě jednou Vám mnohokráte děkujeme, že 
se snažíte, i  když pohyblivost seniorů není 
tak jednoduchá a chcete, aby i ve stáří jsme 
mohli poznávat krásy, které jsou kolem nás.

Účastníci zájezdu

Dopisy čtenářů

Kontaktní místa městské policie ve Slezské Ostravě
Městská policie Ostrava zřídila v  rámci pre-
vence pro občany pracoviště, kde se obča-
né mohou obracet na přítomné strážníky se 
svými dotazy, náměty a  žádostmi, týkajícími 

se veřejného pořádku, prevence kriminali-
ty a  upevňování pořádku a  bezpečí v  našem 
městě.

 nám. Jurije Gagarina 1196/4 v Ostravě-Slezské Ostravě na recepci budovy ÚMOb (pondělí od 
10.00 do 11.00 hod., středa od 15.00 do 16.00 hod.)

 ul. Pstruží 501/6 v Ostravě-Kunčičkách (pondělí a pátek od 16.00 do 17.00 hod.)
 ul. Muglinovská 83/344 v Ostravě-Muglinově (úterý od 9.00 do 10.00 hod a čtvrtek od 15.00 do 

16.00 hod.)
 ul. Na Liščině 671/12a v Ostravě-Hrušově, na služebně městské policie (pondělí středa a pátek od 

13.00 do 14.00 hod.)
 ul. Riegrova 3/1 v Ostravě-Hrušově (úterý od 15.00 do 16.00 hod., čtvrtek od 9.00 do 10.00 hod.)
 ul. ČS. Armády 448/98 v Ostravě-Michálkovicích, v budově ÚMOb (pondělí, středa a pátek od 

14.00 do 15.00 hod.)
 ul. Těšínská 281 v Ostravě-Radvanicích (pondělí, středa a pátek od 8.00 do 9.00 hod.)
 ul. Těšínská - Počáteční v  Ostravě-Slezské Ostravě, Terminál-Hranečník (pondělí - neděle od 

15.00 do 16.00 hod.)

Městská policie Ostrava

ZÁJEZD. Senioři ze Slezské vyrazili na jižní Moravu. Foto/ archiv

U MOŘE. Děti se těšily z prázdnin. Foto/ archiv

Těžké zranění úřednice
Dne 20. července se naše zaměstnanky-
ně, úřednice odboru financí a  rozpočtu, 
paní Bc. Gabriela Lasevičová, zúčastnila 
jako nezúčastněná osoba při provádění 
výkonu rozhodnutí exekučního vyklízení 
bytu v Hrušově.

Rutinní provádění výkonu rozhodnutí se však 
dramaticky změnilo ve chvíli, kdy se v  rukou 
agresivního muže (osobou povinnou) objevila 
zbraň, ze které začal střílet po exekutorovi, naší 
úřednici a následně i po policistech.
Díky statečnosti a  pohotové reakci policistů, 
kteří okamžitě střelce zneškodnili, se nestála 
ta nejhorší věc a lidské životy byly zachráněny. 
Naše úřednice, stejně jako exekutor Exekutor-
ského úřadu Ostrava, však byla tímto nebez-
pečným ozbrojeným pachatelem postřelena 
a utrpěla středně těžké zranění pravé nohy s ná-
sledkem dlouhodobého léčení.
Škoda na zdraví, a  zejména psychická újma 
způsobena při provádění výkonu rozhodnutí, 
tak dostala naši kolegyni do těžké životní situa-
ce, která nás všechny velice zarmoutila.

Ing. Jiřina Gáliková, 
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Matrika informuje
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu 
na adrese sídla ohlašovny?

Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení 
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohla-
šovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen 
trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s 
poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny 
jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny pod-
mínky fikce doručení; desátým dnem se pova-
žuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost na-
bude právní moci a stane se tak vykonatelnou. 
Nevyzvednutí písemnosti adresátem nezna-
mená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je 
možné promeškat např. lhůtu na odvolání a 
poškodit takovýmto chováním pouze vlastní 
osobu.

Soutěž mladých záchranářů
V závěru školního 
roku žáci základní 
školy na Bohumínské 
ulici se zúčastnili akce nazvané „Mladý záchra-
nář“.
Tato soutěž prověřila děti ve znalostech a doved-
nostech v oblasti zdravotní přípravy, ve které děti 
soutěžily v poskytování první pomoci a záchrany 
života. V hasičských dovednostech si žáci prak-
ticky procvičili práci s hadicemi, likvidaci požá-
ru a užití přenosných hasicích přístrojů. V části 
ochrany obyvatelstva za mimořádných situací se 
žáci seznámili s varovnými signály, činností při 
evakuaci obyvatelstva a s použitím improvizova-
ných prostředků v případě průmyslové havárie. 
Připravenost žáků byla zároveň ověřena vědo-
mostním testem. V dopravní výchově byly pro-
věřeny znalosti dopravních předpisů na úrovni 
potřebné pro cyklisty a rovněž proběhla praktic-
ká jízda.
Tato soutěž má již na naší škole tradici, v letoš-
ním ročníku soutěžilo celkem 6 družstev. Mezi 
nejlepší patřila družstva 7.A, 7.B. a 6.B třídy. Tito 
účastníci obdrželi hodnotné věcné ceny a třída 
7.A i pohár vítěze.

Mgr. Pavel Molnár, učitel ZŠ Bohumínská

Školka trochu jinak
Na začátku prázdnin 
se děti vydaly s rodiči, 
prarodiči, tetami, ale i 
s p. učitelkami na cestu do dalekého Chorvatska, 
kde na ně čekalo jedno překvapení za druhým. V 
malebné vesničce Ruskamen si děti nejen užíva-
ly koupání v moři, ale s p. učitelkami si vyráběly, 
tvořily, malovaly přímo na pláži nebo na terase 
v apartmánu. Společně s rodiči si vyjely na výlet 
lodí, sjížděly na raftech řeku Cetinu, navštívi-
ly městečko Omiš. Mezi největší zážitky patřilo 
hledání pokladu, kde děti po cestě plnily různé 
úkoly, vlastnoručně si vyzdobily nalezený poklad 

– pirátský šátek. Cesta zpátky všem poskytla úžas-
ný výhledy na noční osvětlené jadranské pobřeží. 
Celý pobyt provázelo krásné počasí a přátelská 
atmosféra, takže při loučení zaznělo: „Za rok na 
shledanou“.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bára Potůčková

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

Zprávičky ze škol

ZŠ Bohumínská MŠ Zámostní



Výchovně vzdělávací semináře pro rodiny s dětmi
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Rovněž v letošním roce získal městský 
obvod Slezská Ostrava z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy dotaci za úče-
lem zajištění prevence kriminality, díky 
níž mohl v  letních měsících realizovat 
vzdělávací semináře, na které navazo-
valy jednodenní výlety a následně čtyř-
denní zážitkový pobyt na chatě Svobo-
da na Ostravici.

Celý projekt byl zaměřen na rodiny s  dětmi 
ze sociokulturně znevýhodněného prostře-
dí žijící v  sociálně vyloučených lokalitách 
městského obvodu Slezská Ostrava včetně 
rodin využívajících sociální službu Azylové-
ho domu pro rodiny s  dětmi, Na Liščině 2,
Ostrava-Hrušov a Vstupních bytů s doprovod-
ným sociálním programem, Bohumínská 25,
Ostrava-Muglinov.
První fáze projektu zahrnovala dva preven-
tivní semináře, které proběhly v měsíci červ-
nu v prostorách azylového domu pro rodiny 
s  dětmi. Seminář městské policie byl zamě-
řen na základní právní povědomí a prevenci 
negativních společenských jevů. Seminář ve-
doucího OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava Mgr. 
Václava Pěkníka byl věnován problematice zá-

školáctví, drogové závis-
losti a gamblerství.
Na preventivní semináře 
navazovaly jednodenní 
volnočasové aktivity - ná-
vštěva zoologické zahra-
dy a planetária.
Ve dnech od 11. do 14. 
července proběhl krát-
kodobý zážitkový pobyt, 
jehož se zúčastnili sta-
rostka městského obvodu 
Slezská Ostrava MVDr. 
Barbora Jelonková a mís-
tostarosta Mario Lyčka. 
Cílovou destinací byla 
chata Svoboda na Ostra-
vici. V průběhu pobytu se 
děti společně s rodiči věnovali volnočasovým 
aktivitám zahrnující branné hry, vědomostní 
soutěže, karneval s diskotékou a tradiční stez-
ku odvahy, která byla tentokrát připravena 
také pro zaměstnance odboru sociálních věcí. 
V  rámci pobytu jsme společně navštívili ne-
daleké koupaliště Sluníčko a  muzeum Tatra 
v Kopřivnici.

Smyslem projektu bylo navázání užší spolu-
práce s  rodinou a umožnit rodičům s dětmi 
trávit volný čas společně v  prostředí mimo 
vyloučené lokality.

Mgr. Kateřina Krenželoková
Zaměstnanec pověřený vedením

azylového domu

Rozmarné slavnosti Ostravice. Netradiční plavidla, tisíce návštěvníků
Až osm tisíc návštěvníků přilákal druhý 
ročník Rozmarných slavností Ostravi-
ce, který se konal v sobotu 25. června. 
Akci společně pořádaly městské obvo-
dy Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská 
Ostrava. Hlavním organizátorem bylo 
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava.

Největší zájem vzbudila soutěž netradičních 
plavidel. Po řece Ostravici mezi Hradní lávkou 
a Mostem Miloše Sýkory plula sovětská stíhač-
ka, malířský ateliér, čaroděj na drakovi nebo 
Jan Tleskač na létajícím kole. Porota, ve které 
usedla také starostka Slezské Ostravy MVDr. 
Barbora Jelonková, udělila první cenu plující-
mu čaroději.

Na návštěvníky slavnos-
tí čekalo mnoho atrakcí. 
Kulinářská ulička, vý-
tvarné dílny, horolezecké 
workshopy, přívoz přes 
řeku i  nejrůznější soutěže. 
Na slezskoostravské straně 
řeky měli lidé k  dispozi-
ci lehátka, děti si užívaly 
obrovských nafukovacích 
atrakcí. Slavnosti zakončila 
jedinečná laserová projek-
ce.

/red/

První pláž ve Slezské Ostravě
Historicky první písečná pláž vznikla 
v blízkosti Hradní lávky a  loděnice na 
slezskoostravském břehu řeky Ostra-
vice. Nabídla relaxaci u  řeky, lehátka 
a atmosféru letní pohody. Od 6. do 21. 
srpna se pláž stala součástí Olympij-
ského parku Ostrava.

Pláž tvořilo 140 tun písku, které přivezlo 18 
nákladních aut.  O  čistotu každodenně pe-
čovali dělníci čištění města. Pláž slavnostně 
otevřeli 1. července místostarostka Slezské 
Ostravy Ing. Ivona Vaňková, hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Miroslav Novák a pri-
mátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, 
MBA.

/red/
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ČARODĚJ. První cenu v soutěži netradičních plavidel získal muž, který sjel řeku 
Ostravici na drakovi. Foto/ Jan Král

ZAHÁJENÍ. Slavnostní otevření pláže ve Slezské Ostravě se konalo 1. července. Foto/ Jan Král

V PLANETÁRIU. Děti navštívily také unikátní ostravské zařízení. Foto/ archiv
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Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19001 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice,

Antošovická 84/381
19002 Všechny ulice v Koblově Mateřská škola Koblov,

Antošovická 55/107
19003 Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, Bohumínská (část 

Hrušov), Plovárenská, Husitská, nám. J. Fučíka, Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, 
Mašíkova, Moravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, 
Pod Haldami, Albertská, K Šachtě

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Slezská 
Ostrava

Hrušov,
Riegrova 1/3

19004 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Pláničkova, Keramická, 
V Koutech, Muglinovská, Vančurova

Mateřská škola Muglinov,
Keramická 230/8

19005 Žalmanova, U dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, 
Technická, Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná 
(část k.ú. Hrušov), Orlovská (část Hrušov), Kotalova (pouze dům č. 304/2)

Mateřská škola Hrušov,
Na Liščině 689/12a

19006 Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu, 
U Vrbiny, Bohumínská (část k.ú. Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla, 
Hladnovská (část Muglinov, od č. or. 109 výše (č. or. 109 až č. or. 130)

Dům s pečov. 
službou

Muglinov,
Hladnovská 757/119a

19007 Komerční (část Muglinov, pouze č. or. 22, 22A, 25, 31), Křížkovského (pouze č. or. 1 - 56),
Na Úrovni , Vdovská, Velkostranní,  Nad Ostravicí ( část k.ú. Muglinov),
Bukovanského (část k.ú. Muglinov), Na Mundlochu, Dudova

Kulturní dům Muglinov,
Na Druhém 358/4

19008 Betonářská, Ciorova, Hladnovská (pouze č. or. 73 - 108, bez č. or. 78), Komerční (část k.ú. 
Muglinov - pouze č. or. 26, 30, 33, 43, 45), Křížkovského (pouze č. or. 62, 64, 66, 68),
Lepařova, Muklova, Na Druhém, Pěší, Před Lanovkou, U Kapličky, Volná,
Švédská (pouze od č. or. 46 do č. or. 85)

Kulturní dům Muglinov,
Na Druhém 358/4

19009 Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, Staré Podolí, Pod Lanovkou,
Podvojná, Připojená, U Sídliště, Úpadní, V Hruškovém sadu, Švédská (pouze č. or. 20, 22
a 24 až 45), Želazného, Hladnovská (pouze č. or. 55 až 67 + č. or. 78)

Základní škola Muglinov,
Pěší 66/1

19010 Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část k.ú. Muglinov a Slezská Ostrava), 
V Korunce, K Lesu, Lachova, Gvužďochova, Bořivoje Čelovského,
Slávky Budínové, Kastelána Heřmana, Měsíční, Orlovská (pouze č. or. 791/40)

Základní škola Sl. Ostrava,
Chrustova 1418/24

19011 K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, Gruntovní,
Vrbická (od č. or. 85 výše), Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, 
K Maliňáku, Orlovská (část Heřmanice, č. or. 137 až 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, 
Kabarova, Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, K Oskárce, Kubínova,
Koněvova (od č. or. 47 výše), Nad Stavy, V Remízkách, Heřmánková, Pampelišková

Kulturní dům Heřmanice,
Vrbická 133/151

19012 Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, Pod Trianglem, Stožámí, Zachalupní, Zákopní, 
Fišerova (část k.ú. Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, Katajevova,
Vrbická (pouze od č. or. 1 - 84), Švejdova, Brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova, 
Košická, Banášova, Zvonková

Kulturní dům Heřmanice,
Vrbická 133/151

19013 Bohumínská (pouze č. or. 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63a, 64, 65, 67, 68, 72), Dědičná Základní škola Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

19014 Nad Ostravicí (pouze k.ú. Slezská Ostrava), Bukovanského (pouze k.ú. Slezská Ostrava),
Bronzová, Bohumínská (č. or. 71, 73, 98), U Domova,
Komerční (část k.ú. Slezská Ostrava č. or. 1 - 23A, část k.ú. Muglinov č. or. 2, 4, 6)

Základní škola Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

19015 Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagarina, Na Kamenci, Seidlerovo nábř.,
Bohumínská (č. or. 14, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56),
Jeronýmova (bez domu č. 1155/13), U Staré elektrárny (pouze od č. or. 22 výše)

Základní škola Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

19016 Dobrovolského, Hladnovská (část k.ú. Slezská Ostrava pouze č. or. 1 - 40), Hubertova,
Hýbnerova, Chittussiho, Jaklovecká (část k.ú. Slezská Ostrava č. or. 2A, 4, 7 až č. or. 32),
Jeronýmova (pouze dům č. 1155/13 - rohový dům x Zámostní), Kmetská, Kopeční, 
Kranichova, M. D. Rettigové, Mahenova, Mastného, Michálkovická (pouze č. or. 1 - 87),
Na Pěčonce, Okrajní, Olbrachtova, Příbramská, Rundova, Vedlejší,
Zámostní (bez č. 1930/23, patří VO 19022)

Ostravská 
univerzita

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

19017 Hladnovská (pouze č. or. 49 a 52), Holečkova, Jaklovecká (část. k.ú. Muglinov, č. or. 37
a výše + dům k.ú. Sl. Ostrava č. 991/6), Jakuba Korty, Keltičkova (od č. or. 47 výše),
Klikova, Lanová, Nejedlého, Koksova, Michálkovická (od č. or. 108 -139), Mojžíškové, Mírná, 
Na Vizině, Skalácká, Švédská (pouze č. or. 1 - 19, 21, 23), U Hájenky, Únorová

Ostravská 
univerzita 

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

19018 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Obvodní, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Klub důchodců Sl. Ostrava,
Heřmanická 1857/19A

19019 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č. or. 1 - 46),
V Korunce (pouze dům č. 168/2, rohový dům x Koněvova 168/1)

Základní škola Sl. Ostrava,
Chrustova 1418/24

19020 Červenkova, Klímkova, Lichá, Michálkovická (od č. or. 140 - 232), Miloše Svobody,
Na Jánské (od č. or. 1 - 25), Na Josefské, Na Najmanské (od č. or. 58 - výše), Na Rakovci,
Obvodní, Uhlířská, Vozačská

Vysoká škola Sl. Ostrava,
Michálkovická 1810/181

19021 Bernátkova, Čs. armády (část k.ú. Slezská Ostrava), Deputátní, Dianina,
Fišerova (část k.ú. Slezská Ostrava), Helákova, Chladná, Justina, Kolmá, Konečného, Marešova, 
Na Jánské (od č. or. 26 výše), Na Juřince, Panská (část k.ú. Slezská Ostrava), Petřvaldská, 
Pikartská (část k.ú. Slezská Ostrava), Šachetní, Šikmá, Šmilovského, Štěpničkova (část k.ú. 
Slezská Ostrava), Topolová, Trnkovecká (část k.ú. Slezská Ostrava), Tvardkova, Zakončená

Vysoká škola Sl. Ostrava,
Michálkovická 1810/181

19022 Bohumínská (pouze č. 145/1), Hradní, Hřivnáčova, Keltičkova (od č. or. 1 - 46), Klášterní,
Na Baranovci, Na Bunčáku, Na Burni, Na Františkově, Na Najmanské (od č. or. 1 - 57),
Na Závadě, Občanská, Pod Výtahem, Podzámčí, Prokopská, Sázečská,
Těšínská (od č. or. 1 - 116), Trojická, U Staré elektrárny (od č. or. 1 - 16), Vilová, Vlčkova, 
Zámostní (pouze dům 1930/23)

ZUŠ Sl. Ostrava,
Keltičkova 137/4

19023 Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27 ), Habrová, Hormistrů,
Hranečník (část k.ú. Slezská Ostrava), Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michalská, 
Pastrňákova (část k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, Podborčí , Podílní, Příjezdná, Skladní, 
Střelná, Šenovská (část k.ú. Slezská Ostrava), Špitální, Štablova, Těšínská (č. or. 177 - 224),
U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, Zárubecká, Zvěřinská

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Sl. Ostrava,
Slívova 1946/7

Volební okrsky pro volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR 
konané ve dnech 7. a 8.10. 2016, v případě II. kola 14. a 15.10. 2016



strana 5 • září 2016 • Slezskoostravské noviny

Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) 
ukládejte jen velkoobjemový odpad z domácností, nepřeplňujte je a 
neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad, jež lze bez-
platně uložit do některého z 12 sběrných dvorů OZO Ostrava s.r.o.

Další informace naleznete na www 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

3. října
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 
(Kamenec)

u domu č. 53

Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Bronzová u domu č. 14
8. března vedle domu č. 14
Hradní křiž. s ul. Na Závadě

4. října
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

5. října
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

10. října
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. října
Slezská Ostrava Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem č. 40 - 48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 57 

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 60

12. října
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. října
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 3.10. do 13.10. 2016

Objemný odpad z domácností

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19024 Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří VO 19023), K Salmovci, Košňovského,

Kovařovicova, Kramolišova, Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na Souvrati, Na Srazu,
Pošepného (část k.ú. Slezská Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě

Ostravská 
univerzita, 

Sl. Ostrava,
Slívova 881/32

19025 Bořivojova, Frýdecká (část k.ú. Kunčičky), Holvekova, Kaniokova, Kuchnova,
Lihovarská (část k.ú. Kunčičky), Listopadová, Májová, Na Rampě, Nástupní, Pekařská,
Pernerova, Podzemní, Rajnochova, Rudná (část k.ú. Kunčičky),
Římanova (pouze část k.ú. Kunčičky), Škrobálkova, Šupkova, Velichova, Zdaru

Základní škola Kunčičky,
Škrobálkova 300/51

19026 Brusova, Dolejšího, Chamrádova, Lorišova, Mezi domky, Nadační, Osadní, Polní Osada,
Pstruží, Říjnova, Stavovská, Střádalů, Těsná, Třebízského, Výhradní,
Vratimovská ( část k.ú. Kunčičky)

Základní škola Kunčičky,
Škrobálkova 300/51

19027 Celé Kunčice DD se školou a ZŠ Kunčice,
Jeseninova 31/4



(pokračování ze strany 1)
Co jim nabízíte?
Trénujeme prakticky každý den, od září 
rozšíříme možnost tréninků i  na dopolední 
hodiny. Každý si může vybrat.
Asi každého zajímá také cena.
U výkonnostního boxu se platí pouze členské 
příspěvky. Za chlapce a děvčata, kteří už mají 
výkonnost a  boxují na soutěžích, platí tyto 
příspěvky oddíl.
A laická veřejnost?
Tréninková jednotka trvá hodinu a  půl, 
cena se pohybuje na sedmdesáti korunách. 
Doporučujeme chodit minimálně dvakrát 
týdně. Taková cena je podle mého názoru zcela 
srovnatelná s ostatními aktivitami, jakými jsou 
posilovny, aerobik, spinning…
Říkáte, že Boxing Ostrava má své 
reprezentanty. Jsou úspěšní?
O  našich úspěších hovořím velice rád… Ale 
vážně. Myslím si, že jde o historické úspěchy pro 
město Ostravu i pro náš obvod. Jsme finalisté 
Play Off Extraligy mužů 2015. Čerstvým mega 
úspěchem je pro nás 2. místo na mistrovství 
Evropy v kategorii kadetů ve Lvově na Ukrajině. 
Toto umístění získal náš sedmnáctiletý boxer 
Miroslav Gorol, čtyřnásobný mistr republiky, 
sportovec roku MS kraje 2015. Roste z  něj 
vynikající boxer. Je cílevědomý, má dobré 
zázemí. Počítám, že by mohl udělat velmi 
dobrý výsledek na mistrovství světa juniorů, 
které se koná v listopadu v Petrohradě.

Vlajkovou lodí našeho klubu je boxer Robert 
Bilík ze Slezské Ostravy. Je to letitý reprezentant, 
první ostravský boxer v  historii, který byl 
nominován na mistrovsví světa a  postoupil 
mezi 30 nejlepších. To bylo v  roce 2011. 
Bohužel, kvůli zranění jej minula kvalifikace na 
olympijské hry do Ria de Janeira. Nebyl by tam 
bez šance. Dalším, velmi úspěšným boxerem, 
je Jakub Bambuch, poslední vítěz mistrovství 
České republiky. V ženském boxu jsme získali 
čtyři zlaté na mistrovství ČR.
Shrnuto – od roku 2011 jsme na mistrovství 
České republiky získali 12 prvních míst. 
A  to prakticky ve všech kategoriích, školní 
mládeží počínaje. Máme dobré výsledky 
i z mezinárodních turnajů.
Možná byste mohl připomenout, že se váš 
boxerský klub, pro mnohé možná překvapivě, 
věnuje také umění.
Spolupracujeme s činohrou Národního divadla 
moravskoslezského. Naše spolupráce začala 
hrou o boxerech pojmenovanou Slož mě něžně. 
Herci Petr Houska, Vladimír Čapka a  David 
Viktora k  nám chodili na tréninky, pracovali 
jsme na choreografii. Petra Housku to chytlo 
natolik, že s námi trénuje už pravidelně a naučil 
se slušně boxovat. Mezi naše příznivce patří 
i Radek Pastrňák ze skupiny Buty, natáčeli jsme 
s  nimi klip. A  v  muzikálu NDM Quo Vadis 
pravidelně vystupuje naše těžká váha Radim 
Hlavatý. Víte, on vlastně každý boxer je tak 
trochu exhibicionista. Vstoupí na jeviště a je to, 
jako kdyby vlezl mezi těch šestnáct provazů…

Kdy vy sám jste vlastně začal s boxem?
Poměrně pozdě, dělal jsem judo, karate, na box 
přišla řada až v  mých zhruba dvaceti letech. 
Boxoval jsem 1. ligu i extraligu, ale první větší 
úspěchy přišly až s  trenérskou prací. Trénuji 
už patnáct let, působím také jako výživový 
poradce, znalosti jsem získal také na Fakultě 
tělesné výchovy a  sportu Univerzity Karlovy. 
Dlouhá léta jsem se živil jako sportovní 
instruktor, nyní se plně věnuji práci pro klub.
Jste rodákem ze Slezské Ostravy?
Pocházím z  Havířova, ale zajímavé je, že 
když jsem jako školák šel za školu, bylo to 
do zoo. To bylo mé první setkání se Slezskou 
Ostravou. Vždycky se mi moc líbila. Od roku 
2004 ve Slezské Ostravě bydlím. Moc si vážím 
spolupráce s  obvodem, který našemu klubu 
velmi pomáhá. Bez této pomoci bychom tak 
výrazných úspěchů dosáhnout nemohli.

/jk/
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Dalibor Fröhlich

 předseda a hlavní trenér klubu Boxing 
Ostrava

 žije v Heřmanicích

 je otcem osmileté dcery Laury, baletky a 
boxerky

Mámo, táto, máme si kde hrát!!!
Dne 24. června se u hasičské zbrojnice v Heřmani-
cích uskutečnila akce pro děti s názvem Slavnostní 
zakončení školního roku a otevření nového dětského 
hřiště. Pořádali ji heřmaničtí hasiči spolu s organizací 
TriComUnity o.p.s.

Na této akci Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Heřmanice 
oficiálně otevřel dětské hřiště, které prošlo velkou rekon-
strukcí. Nové dětské hřiště bylo financováno z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská 
Ostrava. Nyní ještě probíhají dokončovací práce a brzy 
bude dětské hřiště zpřístupněno. Děkujeme dobrovolní-
kům, mladým hasičům, jejich rodičům a všem, kteří se na 
rekonstrukci podíleli a podílejí. Bez jejich pomoci bychom 
se neobešli.

Bc. Silvie Šeděnková, 
vedoucí mládeže SDH Ostrava-Heřmanice PRO DĚTI. V Heřmanicích vzniklo nové hřiště. Foto/ Jan Král

Nejstarší absolvent
- student Ostravské
univerzity v Ostravě
Dne 30. června, tedy v  poslední školní den 
před prázdninami, zažíval svou promoci také 
patrně nejstarší student - absolvent. Pan Fran-
tišek Žebrák ze Slezské Ostravy, který za ně-
kolik měsíců oslaví své 90. narozeniny, přejal 
diplom z  rukou děkana Filosofické fakulty 
Ostravské univerzity v  Ostravě, a  to na jed-
nom z oborů Univerzity 3. věku.
Jde o ojedinělý a úctyhodný výkon, ke které-
mu upřímně blahopřejeme!

Centrum kultury a  vzdělávání Moravská Os-
trava, příspěvková organizace za podpory 
městského obvodu Moravská Ostrava a  Pří-
voz, pořádá 28. září Svatováclavský jarmark 
od 10 do 18 hodin na Náměstí Svatopluka Če-
cha v Ostravě-Přívoze.
Příjezd knížete Václava s  družinou ve 
14 hodin. Dobové hry, houpák, historický ko-
lotoč, točící křeslo, turecká střelnice, věštírna, 
lazebnictví, mučírna, provazochodci, paste-
vecký pes, historická hudba, bubeníci, řeme-
slníci s  dílnami pro děti, dobové speciality, 
pivo, víno.

Se změnou jízdních řádů integrovaného do-
pravního systému ODIS v Ostravě od 28. 8. 
se zvyšuje počet zastávek na znamení.
Celkem bude v  oblasti Ostrava XXL 109 za-
stávek na znamení. Seznam všech těchto za-
stávek na www.slezska.cz a www.kodis.cz.

Hasičské slavnosti v Koblově v areálu Dia-
mo u Antošovické ulice se konají 3. a 4. září. 
V sobotu od 9 do 24 hodin, v neděli od 11 
do 21 hodin. Na programu jsou soutěže 
mladých hasičů, noční soutěž hasičských 
družstev, pouťové atrakce i zábava s hudbou. 
www.sdhkoblov.cz

Krátce
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Hasiči v Muglinově se rozhodně nenudí
Akce střídá akci. Tak by se ve stručnos-
ti dala vyjádřit činnost sboru dobrovol-
ných hasičů v  Muglinově. Převážnou 
část naší činnosti tvoří práce s  dětmi 
a  mládeží a  sportovní činnost dospě-
lých. Během roku však pořádáme i ně-
kolik kulturních a  společenských akcí 
pro širokou veřejnost.

Nejen pro občany Slezské Ostravy jsme v úno-
ru připravili tradiční hasičský ples, o který je 
každoročně obrovský zájem, a  kapacita re-
staurace nám přestává stačit. I proto jsme již 
vloni k  maškarnímu bálu pro děti, který po-
řádáme v kulturním domě již více než 10 let, 
přidali i večerní maškarní zábavu pro dospělé. 
Originální masky a soutěže přispěly k výbor-
né atmosféře a  věříme, že tato akce rovněž 
pevně zakoření v  našem kalendáři. Počátek 
a  konec května pak patřil zahradním pose-
zením u  příležitosti stavění a  kácení májky. 
Byť nemáme úplně tradiční májku (břízka na 
hasičské věži), patří její vztyčování a následné 
spouštění k událostem, které si nenechají oby-
vatelé blízkého okolí ujít. Odpoledne 28. květ-
na navíc patřilo dětskému dni, který navští-
vila téměř osmdesátka muglinovských dětí. 
Ty mohly sledovat např. slaňování z hasičské 
věže, činnost psovodů, zásah u  dopravní ne-
hody, práci speciálního hasičského automobi-
lu aj. Mezi ukázkami bylo připraveno několik 
zábavných stanovišť s úkoly, po jejichž splně-
ní bylo každé dítě odměněno hračkou.
Radost nám přinášejí i děti, se kterými v rám-
ci kolektivu mladých hasičů dlouhodobě pra-

cujeme. V  současné 
době jich máme cel-
kem  33. Na soutěžích 
se tak objevují dvě 
družstva v  kategorii 
mladších, dvě druž-
stva v  kategorii star-
ších žáků a  jednotlivci 
z  řad dorostenců. Do-
rostenky jsou členka-
mi družstva „Slezská 
Ostrava“, které vytvo-
řily s děvčaty z dalších 
sborů. Mladí hasiči se 
letos zúčastnili už de-
sítek závodů a často si 
přivezli medaile, mezi 
nimiž nechybí ani ty 
nejcennější. Mladší žáci čtyřikrát, starší pak 
dokonce osmkrát, a nezaváhali ani dorosten-
ci. Velkým úspěchem je druhé místo mladších 
na okresním kole hry Plamen, což je celoroč-
ní soutěž v šesti disciplínách. Starší žáci stej-
nou soutěž vyhráli a tak postoupili do Opavy, 
kde se utkali s dalšími 11 týmy z celého kraje 
o postup na MČR. Ten jim nakonec i přes vý-
hru ve třech disciplínách a jedno druhé místo 
těsně unikl, ale stříbrná příčka je rovněž veli-
kým úspěchem. V Opavě se představily i do-
rostenky, které si z tamního stadionu odvezly 
bronzové medaile. A aby to nebylo jen o sou-
těžení, vyrazili jsme v průběhu jara s dětmi na 
celý víkend do Beskyd, kde jsme společně re-
laxovali a připravovali se na další závody.

Obdobně jako děti, soutěží za Muglinov 
i  týmy mužů a žen. Oba týmy již mají za se-
bou několik letošních závodů a  úspěch se 
dostavil třeba v  podobě vítězství v  Hrabo-
vé. Více o  naší činnosti se dozvíte na webu 
www.sdhmuglinov.cz.
Záliba našich členů a velký zájem ze strany ve-
řejnosti nás neustále motivuje k další činnosti 
a  tak pevně věříme, že i když si skoro neod-
počineme, budeme i  nadále přinášet radost 
všem našim podporovatelům a návštěvníkům 
našich akcí. Tato náročná činnost by se neo-
bešla bez finančního zajištění, a  proto jsme 
velice rádi, že nás v našich činnostech podpo-
ruje i městský obvod Slezská Ostrava.

Stanislava Močigembová, SDH Muglinov

Mezinárodní volejbalový turnaj na Slezské
První červnový víkend se v areálu Gym-
názia Hladnov uskutečnil tradiční Me-
zinárodní volejbalový turnaj smíšených 
družstev „Slezská Ostrava 2016“.

Turnaj se uskutečnil za finanční podpory 
městského obvodu Slezská Ostrava, za což 
hned na úvod ředitel turnaje pan Bc. René 
Ivanský poděkoval přítomným zástupcům 
městského obvodu, paní starostce MVDr. 
Barboře Jelonkové a  panu místostarostovi 
Mariu Lyčkovi. Poděkování patřilo také vede-
ní jednotlivých školských a sportovních zaří-
zení, v jejichž prostorách se turnaj mohl letos 

uskutečnit. Pro velký počet zájemců musely 
být totiž některé základní skupiny odehrány 
také v  nedaleké tělocvičně ZŠ Pěší, ve spor-
tovní hale VŠB-TU a na venkovním hřišti vy-
sokoškolských kolejí Ostravské univerzity.
Turnaj se konal již po osmé a  za tu dobu si 
získal renomé daleko za hranicemi našeho 
města a  kraje, což dokládá letošní rekordní 
účast hned čtyřiceti týmů a počet hráčů a hrá-
ček překročil hranici tří set. Vedle týmů z celé 
České republiky si do Ostravy přijela zahrát 
družstva z Maďarska, Polska, Ruska a Sloven-
ska.

Po celodenním maratonu s více než 100 ode-
hranými zápasy se nakonec z celkového vítěz-
ství zaslouženě radoval tým Rumíci Ostrava 
kapitána Jaroslava Tourka, který prošel celým 
turnajem bez jediné prohry. Na druhém místě 
skončili předloňští vítězové turnaje Serwu-
jemyemocje z  Krakowa. Souboj poražených 
semifinalistů pro sebe získal tým Dziadki Su-
cha Bieskidzka, na čtvrtém místě skončil tým 
Morčata Kroměříž.

Ing. Petr Prosický

ČTYŘICET TÝMŮ. Osmý ročník volejbalového turnaje se konal v areálu hladnovského gymnázia. Foto/ Jan Prajza

V AKCI. Činnost hasičů v Muglinově je bohatá. Foto/ archiv



1. Cestujeme-li trolejbusem od Hrušova ve směru k  Přívozu, zjistíme, že jedna ze 
zastávek se nazývá Keramická. Ulice se stejným pojmenováním je vedena z Mugli-
novské a  při konci se setkává s  ulicí Ke Kamenině. Názvy obou komunikací nám 
připomínají lokalitu, na které až do poloviny šedesátých let 20. století stávala na Os-
travsku ojedinělá Továrna na výrobu keramických výrobků - keramička s výrobou 
specializovanou na kameninu /steingut/. Kamenina je druh nepórovitého hliněného 
výrobku se sklovitým neprůhledným střepem, kterým se liší od jemného cihlářského 
zboží, terakoty a majoliky. Specifické vlastnosti vyráběného produktu byly v  tomto 
případě dány účelovostí. Kameninové výrobky měly totiž hutný, pevný a nepropustný 
střep, nutný pro nádoby, jež byly určeny pro přepravu agresivních kyselin a nebez-
pečných výrobků, které produkovala blízká chemička. Iniciátory vzniku továrny na 
všechny druhy hliněného zboží v Hrušově byli majitelé továrny na sodu /HCHZ/ Carl 
Hochstetter a Josef Maria Miller, kteří na vykoupených pozemcích uprostřed selských 

polností začali na podzim roku 1852 stavět továrnu na hliněné zboží, přesněji řečeno, továrnu na kameninu a šamotové zboží. Vznik nové továrny byl 
pro další rozvoj chemičky nezbytný a v podstatě uzavíral celý výrobní cyklus, včetně obalového zboží pro 
vyrobené chemikálie. Kamenina se jako provozní keramika uplatnila i při procesu výroby kyselin a jímá-
ní plynů. V dobových podmínkách se jednalo o ojedinělé řešení, neboť užití kameniny jako přepravního 
obalu pro chemikálie zavedly do výroby chemické továrny ve Francii a Anglii a tak hrušovská chemička 
byla první svého druhu v rakouské monarchii. Toto nejstarší vyobrazení továrny na keramiku v Hrušově 
pochází z katalogu výrobků z roku 1870 a bylo převzato z odborné studie „Počátky hrušovské továrny na 
keramické výrobky“, která byla napsána k 150. výročí jejího vzniku.

2. Výrobní program továrny byl závislý na potřebách chemičky a z tohoto pohledu se odvíjela i výrobní 
strategie. V produkci továrny dominovala výroba kameninových přepravních obalů na tekuté a sypké 
chemikálie, ale vyráběly se i nejrůznější díly keramických potrubí, nádoby a nádrže. V letech 1854-56 se 
stala továrna i výrobcem žárupevných cihel, které se uplatnily ve sklárnách a hutích a kvalitní hrušovské 
výrobky si našly exportní odbytiště i v Uhrách, Prusku a Itálii. Kromě výše uvedených výrobních produk-
tů se v bohatém sortimentu nabídky objevily i výrobky z terakoty, preferující stavební a zahradní prvky. 
Na tomto vyobrazení jsou ukázky stavební a zahradní keramiky a kameninového nádobí pro domác-
nost. Je více než pravděpodobné, že se v Ostravě a okolí dochovala řada stavebních terakotových ozdob 
domů pocházejících z hrušovské keramičky, bohužel nebyly nikdy evidovány. Koncem osmdesátých let 
20. století jsem učinil náhodný objev o stavební realizaci objektu, na kterém se uplatnily zdobné prvky 
hrušovské keramičky. Textová ukázka z roku 1856 dokládá, na jaké úrovni byly i tehdejší dodavatelsko-
-odběratelské vztahy:

„Architekt prof. Ludvík Förstr 
v  roce 1856 poslal architekta 
Schumanna do Suchdolu nad 
Odrou. S  ním jel kazatel evan-
gelické církve Jan Szepesny do hrušovské hrnčířské továrny pana Hochstettera, 
když spolu probrali některé změny týkající se stavby evangelického koste-
la v Suchdole n. O. V této továrně byly objednány okrasné římsy, mřížoví na 
věž a  zabudování věžních hodin. Prof. Förstr vyzval sbor, aby požádal pana 
Eduarda Wirtembergra, inženýra v hrušovské továrně na dohled na stavbě. Cír-
kev uposlechla tuto radu a měla pak podstatný důvod vyslovit co nejsrdečnější 
dík tomuto inženýru obdivovanému v  oboru architektury. Majitel hrušovské 
továrny na hliněné výrobky, pan Hochstetter, dodal cihlové výrobky s  velkou 
velkorysostí co nejlaciněji, takže veškerý materiál na zdobení včetně 3 centů 
tanovického cementu přišel jen na 192 zl. 30 krejcarů…!“

3. V roce 1858 byla ve Vídni uzavřena smlouva o vzniku veřejné obchodní spo-
lečnosti s názvem „Hrusschauer Tonwaren Fabrik“ a továrna se stala nedílnou 

součástí „Erste Österreichische Sodafabrik in Hruschau“. Staronoví vlastníci obou továren u vědomí svého stoupajícího významu si v roce 1861 po-
stavili v rozlehlé zahradě chemické továrny /Marxův sad/ dokonce i zá-
mek. Tato okázalá stavba imitující styl pozdního romantismu poloviny 
19. století stála v nezměněné podobě až do roku 1937, kdy byla zbourána 
a nahrazena střízlivější tovární vilou.

4. Na snímku z  padesátých let 20. století úplně vlevo se nachází are-
ál keramičky v  podobě, jak ji znali dnešní pamětníci. Na jejím rozsa-
hu je patrný vliv postupné modernizace, se kterou se začalo již v  roce 
1911. Po vzniku ČSR německý majitel prodal část svých podílů, takže 
v  roce 1933 polovinu akcií držela německá firma „Deutsche Ton-und 
Steizeugwerke A.G.“, a  tak po celou druhou světovou válku pracovala 
keramička ve svazku německých firem. V roce 1945 byla továrna znárod-
něna a začleněna do průmyslu stavebních hmot a keramiky jako pobočný 
závod. Osud tohoto ojedinělého komplexu se definitivně naplnil ke dni 
30. 6. 1966, kdy zde byl zastaven provoz.

Hrušovská keramička - první svého druhu v Rakousku

S využitím odborné studie J. Paláta, vlastních poznámek a sbírkových reprofotografií připravil Česlav Piętoň

Historie
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Slezskoostravský Rock-Fest 
Vydařený devátý ročník
Devátý ročník rockového 
festivalu Slezskoostravský 
Rock-Fest se konal v  so-
botu 2. července na Slez-
skoostravském hradě.

Hlavní hvězdou večera se stal 
britský metalový zpěvák Blaze 
Bayley, který dříve zpíval také se 
slavnými Iron Maiden. Návštěv-
níci festivalu si tak mohli po-
slechnout jejich hity, nechyběla 
ani jedna z vůbec nejznámějších 
jejich písní - Fear of The Dark.
Letos poprvé měl festival hned 
tři scény, jedna z nich stála před 
hradem a  lidé si mohli k Fajn Stage přijít po-
slechnout muziku zdarma. Na festival si na-
konec našlo cestu v  průběhu velmi slunečné 
a horké soboty na 1 200 rockových fanoušků. 
Těm zahrály mimo jiné kapely Žlutý pes, slo-
venští Desmod nebo Mirek Imrich a Tango.
„Jsme rádi, že se festival vydařil a  lidé odchá-
zeli spokojeni. Slezskoostravský Rock-Fest 
je nejstarším rockovým festivalem v  Ostravě, 
snažíme se ho koncipovat jako rodinnou akci 
a naše dramaturgie funguje,“ řekl spokojeně za 
organizátory slezskoostravský zastupitel Ing. 
Marcel Pažický. „Už nyní se připravujeme na 
jubilejní, desátý ročník,“ dodal.

Festival se konal za přispění městského obvodu 
Slezská Ostrava.

/red/

Kultura
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Martin Němec. Hlava/Nehlava
Martin Němec, výtvarník a kapelník rockových skupin Pre-
cedens a Lili Marlene, vystavil své obrazy ve Slezskoostrav-
ské galerii. Výstavu nazval Hlava/Nehlava.

V galerii Němec prezentoval sedm desítek děl z dřívější, ale také ze 
zcela nové tvorby. Známý hudebník v Ostravě vystavoval vůbec po-
prvé.
„Novějšího data jsou menší, expresivnější věci. Dříve jsem tvořil 
malým štětcem velká plátna, teď to dělám naopak – velkým štětcem 
malá plátna,“ řekl Němec během vernisáže. Malých pláten z posled-
ního svého období, které Němec ohraničuje třemi lety, přivezl do 
Slezskoostravské galerie přesně pětačtyřicet.
Vernisáž se konala 14. července, výstavu zahájil místostarosta Ing. 
Roman Goryczka, Martina Němce uvedl sociolog a pedagog Slezské 
univerzity v Opavě Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.
„Musím říct, že z  galerie jsem nadšený,“ oceňoval Němec prostory 
Slezskoostravské galerie. „Je překrásná, místnosti jsou nádherné, čisté, 
dávají vystaveným věcem vyznít,“ konstatoval.
Na vernisáži vystoupila v menší sestavě i znovuobnovená skupina Pre-
cedens se zpěvačkou Ivou Marešovou.

Martin Němec se narodil v roce 1957 v Praze, kde absolvoval malířství 
na Akademii výtvarných umění. Výstava ve Slezskoostravské galerii 
trvala do 26. srpna.

/jk/

Ostrava Art 2016 
Slezskoostravská 
galerie
Slezskoostravská galerie bude 
hostit výstavu Ostrava Art 2016 
a  stane se tak součástí rozsáhlé-
ho projektu, který má za cíl zma-
povat výtvarnou scénu Ostravska. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 15. září 
v 17 hodin.

Ve Slezskoostravské galerii vystaví svá 
díla 26 umělců. Mezi nimi například 
Michaela Terčová, Václav Filandr, Mar-
tin Kuchař nebo Dáša Lasotová.
Do projektu jsou kromě Slezskoostrav-
ské galerie zapojeny ještě Galerie Kruh 
a  Výtvarné centrum Chagall. Během 
měsíců září, října a  listopadu se v  těch-
to třech galeriích představí pět desítek 
výtvarníků. Pořadatelem je Sdružení 
výtvarných umělců a  teoretiků Ostrava. 
Výstava ve Slezskoostravské galerii potr-
vá do 13. října.

/red/

AUTOR NA VERNISÁŽI. Zahájení výstavy Martina Němce. Foto/ Jan Král

ROCK-FEST. Nejstarší ostravský rockový festival na Slezskoostravském hradě. 
Foto/ archiv

Post scriptum 
Miriam Prokešové
Prázdniny, dovolené, léto jsou pomalu u  konce. 
Vše to uplynulo, ostatně tak jako vždy, rychle jako 
voda v řece.
Toužíme zachytit okamžiky, zachytit život v jeho 
přítomnosti. Zachytit štěstí. To je odvěká touha 
člověka. Ale vše nám protéká jen tak mezi prsty. 
I to protékání je však samo o sobě nádherné.
Šťastní lidé, kteří to umí vnímat.
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3.9. Den pro supy, ZOO Ostrava
3.9. FC Heřmanice Slezská - TJ Ven-

dryně, 16:00 hod., krajský fotbalový 
přebor

3.9. Jiskra Hrušov - FC Vřesina B, 
16:30 hod., městský fotbalový pře-
bor

3.9. Rapid Muglinov - Sokol Koblov, 
16:30 hod., městský fotbalový pře-
bor

3.-4.9. Hasičské slavnosti v Koblově. 
www.sdhkoblov.cz

4.9. Jiskra Hrušov - Dolní Lhota, 
10:00 hod., veteráni na hřišti ve 
Lhotce

10.9. Sokol Koblov - Sokol Pustkovec, 
16:00 hod, městský fotbalový přebor

10.9. Festival dřeva, Slezskoostravský 
hrad, 11.30 - 18.00 hod.

10.9. Den pro seniory, ZOO Ostrava
11.9. Hrad žije první pomocí, 9 - 17 

hod.
11.9. Jiskra Hrušov - Sokol Pustkovec, 

10:00 hod., veteráni na hřišti ve 
Lhotce

15.9. Ostrava art 2016, Slezskoostrav-
ská galerie. Výstava 26 umělců. 
Vernisáž v 17 hod.

17.9. FC Heřmanice Slezská - TJ Háj ve 
Slezsku, 16:30 hod., krajský fotba-
lový přebor

17.9. Rapid Muglinov - TJ Klimkovi-
ce, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

17.9. Jiskra Hrušov - Sokol Hošťálko-
vice, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

24.9. Valíme se Slezskou, před Gymná-
ziem Hladnov, od 11. hod. Více na 
www.tricomunity.org.

24.9. Rapid Muglinov - Sokol Pustko-
vec, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

24.9. Sokol Koblov - Slavia Michálko-
vice, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

25.9. Farní den v kostele sv. Františka a 
Viktora v Hrušově. Od 15 hod.

28.9. Rapid Muglinov - FC Vřesina 
B, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

28.9. Sokol Koblov - Sokol Hošťálkovi-
ce, 16:00 hod., městský fotbalový 
přebor

1.10. TJ Heřmanice Slezská - SK Šenov, 
15:30 hodin, krajský fotbalový pře-
bor

2.10. Jiskra Hrušov - Sokol Hrabová, 
10:00 hod., veteráni na hřišti ve 
Lhotce

Slezská žije

Upozornění chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2016 hromadné očkování psů 
proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti měsíců.
Očkování proběhne v  jednotlivých částech obvodu v  následujících 
termínech:

středa 7.9.
15.00 - 15.30 Hrušov, Lassallova ulice (na 

zpevněné ploše před FIKO 
instal)

16.00 - 17.00 Koblov - hasičská zbrojnice
17.30 - 18.30 Antošovice u obchodu

čtvrtek 8.9.
15.00 - 16.00 Hranečník, u budovy terminá-

lu
16.30 - 17.30 Restaurace SENEKA Na Jánské
17.45 - 19.00 Heřmanice u hasičské zbrojni-

ce

pátek 9.9.
15.00 - 15.45 Kunčice, u hasičské zbrojnice
16.00 - 17.30 Kunčičky, Bořivojova ulice 

(u hasičské zbrojnice)
17.45 - 18.30 Kunčičky, u Svazu chovatelů

pondělí 12.9.
16.30 - 17.30 Kamenec, pod mostem na 

Bazaly
18.00 - 19.00 Muglinov, u Budoucnosti
úterý 13.9.
16.00- 17.00 Liščina, u bývalého Svazu 

chovatelů

Upozornění
Pes musí být zdráv a  řádně odčerven, z  bezpečnostních důvodů je nutné, aby před-
vedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba. Cena za očkování je 
stanovena smluvně ve výši 80,- Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, cena vakcíny 
a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování. Za vystavení nového očkovacího průkazu bude 
účtováno 5,- Kč. Náhradní termín očkování se nestanoví! Majitelé psů mají možnost psy 
dovakcinovat ve kterékoliv veterinární ordinaci.

Odbor financí a rozpočtu

Dvě nové expozice byly otevřeny v letních 
měsících v ZOO Ostrava. Africká zvířata s 
noční aktivitou jsou nyní k vidění v expozi-
ci Noční Tanganika. Nová je také expozice 
pro želvy ostruhaté - třetí největší sucho-
zemské želvy. S budováním nových expo-
zic souvisí nárůst počtu druhů i chovaných 
zvířat. Počet druhů v Ostravě už narostl na 
více než 400 a celkový počet zvířat nedávno 
překročil hranici čtyř tisíc.

/red/

Co se děje v ZOO

Želva ostruhatá. Foto/ Pavel Vlček

Hasiči z Heřmanic zasahovali
V pátek 17. června zasahovala jednotka 
sboru dobrovolných hasičů z Heřmanic 
u několika událostí v souvislosti s větr-
ným počasím, které zaměstnávalo hasi-
če celého Moravskoslezského kraje.

Jednotka prováděla odstraňování spadlých 
stromů a  větví z  komunikací a  chodníků na 
území města Ostravy. U zásahu jednotka pou-

žívala technické prostředky ze zásahových vo-
zidel (motorové pily a vyvětvovače) zakoupené 
městským obvodem Slezská Ostrava. Děkuji 
všem zasahujícím hasičům z Heřmanic za ak-
tivní přístup k zásahům.

Petr Kos, Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava-Heřmanice

ZÁSAH. Silný vítr zaměstnal hasiče i jejich techniku. Foto/ archiv

Značení jízdních kol

Městská police Ostrava bude v měsíci 
září provádět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek syntetic-
kou DNA. Ve Slezské Ostravě se znače-
ní koná ve středu 28. září u loděnice u 
soutoku Ostravice a Lučiny v době od 
09:00-11:30 hod. a 14:00-16:00 hodin.



Dětský den
v Kunčičkách
V sobotu 18. června se v Ostravě-Kun-
čičkách na Bořivojově ulici již podva-
nácté konal Dětský den, který organi-
zovala Pavučina o.p.s. Oproti loňskému 
roku, kdy nás pronásledoval déšť, byl 
letošní Dětský den mimořádně poho-
dový.

Počasí bylo nádherné a děti si všechny atrakce 
a soutěže pořádně užily. Na louce byla pro ně 
připravena obří skluzavka, trampolína a  sou-
těže jako například skákání v pytli, střelba ze 
vzduchovky a mnoho dalších. V parčíku před 
budovou Křesťanského sboru si děti vyzkouše-
ly různé aktivity jako slalom 
na koloběžce, zatloukání 
hřebíků nebo kreslení na 
chodník na téma Kamarád. 
U  vstupu na zahradu byly 
připraveny lavičky a  stánek 
s kofolou, kde se mohly děti 
i rodiče občerstvit. Byla zde 
také možnost koupit si ná-
ramky z korálků, které vyro-
bily děti z NZDM Free klub, 
který Pavučina o.p.s. v  Ost-
ravě-Kunčičkách provozuje. 
Na zahradě pak probíhal 
kulturní program, jehož 
součástí byly temperament-
ní romské tance - zatančil je taneční soubor ze 
školní družiny - a  dále koncert křesťanského 
rappera Mc Dárce, který zaujal děti i dospělé. 
Na závěr děti dostaly odměny. Soutěží se letos 
zúčastnilo 111 dětí, další pak ještě přišly i s ro-
diči na kulturní program. Pomáhalo nám 25 
dobrovolníků. Kromě dlouholetých přátel Pa-
vučiny to byli hlavně mladí lidé, které známe 
z  klubů pořádaných Pavučinou. Někteří byli 
přímo z  místní komunity v  Ostravě-Kunčič-
kách.

Pomoc dobrovolníků je při této akci klíčová 
a  velmi si jí vážíme. Na závěr bychom chtěli 
velmi poděkovat všem partnerům, kteří fi -
nančně podpořili tuto akci, zejména městské-
mu obvodu Slezská Ostrava, který věrně pod-
poruje naše dětské dny již mnoho let.
Příprava dětského dne je náročná, ale vložené 
úsilí i fi nance jistě stojí za to, protože přinášejí 
radost.

Za Pavučinu o.p.s. Alice Bohuslavová
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Děti s myslivci v lese
Vážení čtenáři, milí sousedé, dovolte, abych se 
s Vámi podělila o jednu velmi milou a příjem-
nou zkušenost.
Dne 10. června na myslivecké hájence v Rych-
valdě proběhla akce „Vezměte s námi děti do 
lesa“. Pořádal ji spolek rodičů Mláďata při 
mateřské škole Komerční a Myslivecký spolek 
Rychvald.
Myslivci nám připravili zázemí há-
jenky, povídání o  lese, ukázku vábe-
ní, práci s mysliveckými psy, střelbu, 
opekli jsme párky, okusili výborný 
zvěřinový guláš a ke kávě jsme si dali 
dobré buchty od maminek. A  proč 
o tom píšu? Přece to byl asi obyčejný 
dětský den. A  to nebyl! Považuji za 
malý zázrak, že myslivci věnovali zce-
la nezištně a bez jakéhokoli fi nanční-
ho ohodnocení celé své odpoledne, 
energii a peníze proto, aby dětem a je-
jich rodičům udělali radost a zasvětili 
je do tajemství lesa. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat panu Pavlovi Ficovi, 
paní Alžbětě Ficové, Josefu Lipjakovi, 

Václavu Bruzlovi, Tomáši Schrammovi.
Děti byly nadšené a  my rodiče také, proži-
li jsme krásné odpoledne a dozvěděli jsme se 
spoustu pro nás nových informací o myslivosti 
a o lese. Děkujeme!

Za děti a jejich rodiče
Radka Košková, Mláďata

U HÁJENKY. Spolek Mláďata s myslivci připravil nejmenším
neobyčejný den. Foto/ archiv

KONCERT. Rapper Mc Dárce zaujal dětí i dospělé. Foto/ Radek Bohuslav

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Česká knihovna
projekt je spolufi -
nancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava
Literatura, vědomostní kviz, září během 
půjčování.
Nejkrásnější památky, turnaj v pexesu, 
říjen během půjčování.
Mini zápisníček se stužkou, výtvarná 
dílna, pondělí 12. září od 14 do 16 hod.

Projekt Shakespeare Ostrava 2016
Shakespeare a děti, 
výstava obrázků malova-
ných dětmi, září během 
půjčování.

A zase ta škola, nabídka knih, září během 
půjčování.
Dávej pozor na přechodu! Výstavka publi-
kací dopravně-ekologických, 16.-22. září 
během půjčování.
Pozor červená! Test k bezpečnosti silniční-
ho provozu, 16.-22. září během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Soustřeď se! Zábavné odpoledne s knihou, 
září během půjčování.

Ovládáš dopravní značky? Test pro děti 
v rámci Evropského týdne mobility,
16.-22. září během půjčování.
Křižovatka, výtvarná dílna, malujeme 
dopravní značky, úterý 20.9. během půj-
čování.
Kvíz první pomoci, vědomostní test pro 
děti, září během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Black & white, výstavka knih, září během 
půjčování.
Český fi lmový Olymp, výstavka životopisů 
českých herců, září během půjčování.

Česká knihovna
projekt je spolufi -
nancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava
téma měsíce: Historie
Koruna Karla IV. Výtvarná dílna - vyrábí-
me panovnické klenoty, každý čtvrtek od 
13 do 15 hod.
České letopisy, tematická výstavka, září 
během půjčování.

Hravá autoškola, soutěžní test pro děti, 
září během půjčování.
Od města k městu, turnaj pro děti v ces-
tovních pexesech, každé pondělí 13-15 hod.
Dopravní celebrity, tematická nástěnka, 
září během půjčování.
Dálnice štěstí, dopravní „kolo štěstí“ pro 
malé i velké čtenáře, 19. září během půj-
čování.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Projekt Shakespeare Ostrava 2016
pátek 23.9.
Od Shakespeara 
ke Komenskému, 
odpolední hledačka 
od Sýkorova mostu 
do Komenského sadů pro děti a dospělé. 
Startujeme průběžně od 16 do 19 hodin 
od pasáže KMO v rámci celoměstského 
happeningu na téma Shakespeare.
Informace od září v našich pobočkách.
sobota 24.9.
Valíme se Slezskou. Těšíme se na vás ve 
stánku KMO před Gymnáziem Hladnov.

Knihovny



Přijďte si zasportovat
do našeho sportovního areálu TJ Kunčičky

ul. Polní Osada, Kunčičky

Kontakt na správce: +420 775 395 558
Dlouhodobé pronájmy: +420 602 502 944

Areál je revitalizován za pomoci Moravskoslezského kraje,
města Ostravy a městského obvodu Slezská Ostrava.
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PŘIHLÁŠKY NA WWW.TRICOMUNITY.ORG
valimeseslezskou@gmail.com

■ Přijmeme PRODAVAČKY na prodejnu maso-uzeniny v části 
Ostrava-Slezská. Plat až 15 000 Kč. Volejte 725 263 672.

Inzerce


