
Ing. Otto Berka z Kunčic nad Ostravicí 
patří k chovatelům drobného zvířectva, 
kterých rok od roku ubývá. Někdejší 
předseda Základní organizace chovate-
lů v Ostravě Kunčičkách se ovšem stá-
le stará o své slepice a králíky, kteří se 
mu odměňují mimo jiné tím, že získávají 
na chovatelských výstavách nejrůznější 
ceny.

Pane Berko, lze srovnat rozdíl ve stavu cho-
vatelství drobného zvířectva někdy před 35 
lety, kdy jste s chovem začínal, a nyní?
Lze, a  poměrně jednoduše. V  celé Ostravě 
fungovalo zhruba 15 organizací drobných 
chovatelů, teď existují pouze čtyři, pořádající 
pravidelně výstavy zvířat.  A to ve Slezské Ost-
ravě,  Hrabové, Krásném Poli a Klimkovicích, 
které se přiřadily k Ostravě. V naší organizaci, 
Ostrava-Kunčičky, bývalo až 120 chovatelů. 
Před třemi lety nás zbylo už jenom šest, z toho 
jsme skutečnými chovateli byli jenom tři – já, 
moje manželka a  ještě František Hercík. Or-
ganizaci jsme museli z  existenčních důvodů 
zrušit i  přes to, že bychom v  prosinci 2015 
oslavili 100 let od založení.
Čím si tak propastný pokles zájmu vysvětlu-
jete? Zvířata už netáhnou?
Někteří tvrdí, že je to tím, že dříve bývalo 
například levnější krmivo. To ale není celá 
pravda. Ceny jsou přibližně stejné. Jenže po 
roce 1990 se zásadně změnily poměry. Dříve 
byli lidé organizovanými chovateli – zahrád-
káři také proto, aby je nikdo v  zaměstnání 
nenutil do nějakých aktivit typu Svaz česko-
slovensko-sovětského přátelství a jim podob-

ným. Vždycky jsem 
se vymluvil, že už 
jsem činný ve Svazu 
chovatelů i Svazu za-
hrádkářů, a měl jsem 
klid. Takové věci už 
po roce 1990 nikdo 
samozřejmě řešit ne-
musel. Lidé, zejména 
mladí, začali cesto-
vat, změnil se způsob 
života. V  satelitech 
kolem měst chovají 
lidé v  domech ma-
ximálně korelu nebo 
potkana. Králíky ani 
drůbež tam nenajde-
te.
Vraťme se k už neexistující organizaci cho-
vatelů v Kunčičkách. Jak dlouho jste byl je-
jím členem?
Členem jsem byl od roku 1983, v polovině 90. 
let jsem se stal předsedou. Tehdejší dlouholetý 
předseda Drahomír Matějka měl už přes 80 let 
a tak mne přemluvil, ať to vezmu za něj. Smůla 
je, že mám mnohem menší a o mnoho kilo-
gramů lehčí ženu, než jsem já. Protože kdyby 
mi předsedování tehdy nedovolila, udělala by 
dobře. Byla to prostě šichta – zaměstnání, cho-
vatelé, dům… Bylo toho moc.
A chovatelů ubývalo…
Jak už jsem říkal, poměry se zcela změnily. 
Vezměte si, že před rokem 1990 jsme jako 
chovatelé v  Kunčičkách provozovali takzva-
nou přidruženou výrobu. Měli jsme dokonce 

zaměstnance s  osmi páry koní. Pro koňaře 
to tehdy byla jediná šance, jak se vůbec za-
městnat v  oboru. Koně pomáhali v  hutních 
podnicích během oprav různých zařízení, 
protáhli se i úzkými místy. A navíc, což také 
tehdy podniky oceňovaly, koně nečerpali naf-
tu. Celkem 75 procent odměny z podniků šlo 
koňařům, 25 procent si nechávala chovatelská 
organizace. Za vydělané peníze jsme spravo-
vali například Dům chovatelů v Kunčičkách. 
V roce 1990 už mohli koňaři podnikat sami 
a nám zdroj těchto příjmů vyschl. A tak by se 
dalo pokračovat…

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve dnech 20. a 21. října t. r. se bu-
dou konat volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky.
Chtěli bychom Vás informovat o  změně ná-
zvu a sídla volebního okrsku městského obvo-
du Slezská Ostrava č. 19024, kde občané ulic 
Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez čísla 673/27, 
patří volební okrsek 19023), K  Salmovci, Koš-
ňovského, Kovařovicova, Kramolišova, Matuš-
kova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na  Souvrati, Na 
Srazu, Pošepného (část k. ú. Slezská Ostrava), 
Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě, budou volit 
v  objektu „Restaurace“, ul. Zvěřinská 805/31, 
Slezská Ostrava.
O všech těchto změnách budou voliči informo-
vání v  letáčku, který obdrží spolu s volebními 

lístky domů. Ostatní místa a  sídla volebních 
okrsků se nemění a zůstávají stejná jako u mi-
nulých voleb.
Samotné volby budou probíhat od 14:00 do 
22:00 hodin dne 20. 10. 2017 a od 08:00 do 14:00 
hodin dne 21. 10. 2017.
Bližší informace k volbám budou poskytovány 
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, odbor 
vnitřních věcí, referentku ohlašovny (budova 
slezskoostravské radnice, ul. Těšínská 35, 710 
16 Slezská Ostrava) s  žádostí o  vydání volič-
ského průkazu. Tento jim umožní uplatnit své 

právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR v jakémkoliv stálém volebním okrsku na 
území České republiky.
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání vo-
ličského průkazu v  listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednictvím dato-
vé schránky voliče je stanoven do 13. 10. 2017. 
V případě podání žádosti osobně na ohlašovně 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava je 
konec lhůty stanoven do 18. 10. 2017 do 16.00 
hodin. V  případě potřeby jakýchkoliv infor-
mací k  podávání žádostí o  vydání voličského 
průkazu, se obracejte na zaměstnankyni, zařa-
zenou do  ÚMOb Slezská Ostrava:
Pavlína Volná
referentka 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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Tolik lidí vystoupalo na 
věž Dolu Petr Bezruč

více na str. 7270

Otto Berka
Šampionky hempšírky i ocenění zakrslí beránci z Kunčic

Zajímavé osobnosti Slezské

OTTO BERKA. Zkušený a oceňovaný slezskoostravský chovatel. Foto/ Jan Král



První školní den? Celkem 154 prvňáčků v lavicích
V pondělí 4. září, první den nového školního roku, zased-
lo do lavic ve slezskoostravských základních školách 
celkem 154 prvňáčků. Přivítat je v tento slavnostní den 
přišli také zástupci městského obvodu.

ZŠ Bohumínská
V  ZŠ Bohumínská museli v  tomto školním roce otevřít hned 
tři první třídy. Do školy přišlo 60 prvňáčků. Přivítat děti přišli 
místostarosta obvodu Ing. Roman Goryczka, místostarostka Ing. 
Ivona Vaňková a také náměstek ostravského primátora Ing. Vla-
dimír Cigánek. Popřáli dětem i  jejich rodičům hodně úspěchů 
v jejich nových rolích.
„S počty prvňáčků jsme spokojeni, jsou rozděleni do tří tříd po 
dvaceti,“ uvedl ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček. „Náš zři-
zovatel, městský obvod Slezská Ostrava, nechal kompletně vybu-
dovat novou učebnu pro jednu ze tříd prvňáčků,“ doplnil ředitel.
Hlavní pavilon školy prošel během prázdnin zásadními proměnami. 
Měnila se elektroinstalace, rozvody vody a  odpadů, rekonstruována 
byla sociální zařízení, vymalovaly se učebny i chodby.

„S úklidem jsme finišovali až do neděle 3. září. Chtěl bych i touto ces-
tou poděkovat všem kolegům, kteří po celý týden včetně víkendu po-
máhali školu připravit na start do nového roku," zdůraznil ředitel školy.

ZŠ Pěší
Slavnostní přivítání 24 prvňáčků v  ZŠ Pěší se odehrálo již tradičně 
v altánku na zahradě muglinovské školy. Děti přišla pozdravit starost-
ka Slezské Ostravy MVDr. Barbora Jelonková. Vyzdvihla kvalitu školy, 
kterou ještě nedávno navštěvoval také její syn, dnes student gymnázia.
Prvňáčci se během prvních školních hodin seznámili se svou novou 
třídní paní učitelkou i paní vychovatelkou, starší žáci měli připraveno 
krátké kulturní vystoupení. „Panovala velmi přátelská atmosféra, děti 
byly spokojené a nadšené,“ uvedl ředitel školy Mgr. Kamil Krahula.

ZŠ Chrustova
Celkem 26 prvňáčků zasedlo první školní den v  lavicích první třídy 
v ZŠ Chrustova. Nové školáky přivítal místostarosta Slezské Ostravy 
Rudolf Ficek, paní učitelky pro ně připravily pestrý program.

„Pokud jde o  počet dětí, jde prakticky o  setrvalý stav, počty nových 
školáků se u  nás příliš neliší,“ konstatoval ředitel školy Mgr. Radim 
Motyčka. Během prázdnin ve škole vymalovali přízemní prostory. 
„Děti přišly do nově vymalovaných a  vyzdobených prostor,“ doplnil 
ředitel Motyčka.

Pracoviště Škrobálkova
V ZŠ Škrobálkova v Kunčičkách otevřeli letos hned dvě první třídy, do 
každé z  nich přišlo 22 nových dětí. Ve škole je přivítal místostaros-
ta obvodu Mario Lyčka. Ve třídách mají školáci nový nábytek, celou 
školu stihli malíři během prázdnin vymalovat. Prvňáčci i jejich rodiče 
odcházeli po prvním školním dnu spokojeni, paní učitelky pro děti 
nachystaly speciální pohádkový program o zvířátkách.

„Pro všechny prvňáčky ve slezskoostravských základních školách jsme 
připravili drobné dárky jako vak na přezůvky, láhev na pití, reflexní 
pásku, pláštěnku v kouli, fixy, pastelky se strouhátkem, pravítkem, tuž-
ku s gumou ve tvaru zvířátka a nechyběly ani bonbónky.
Chtěl bych všem dětem popřát, aby se jim ve školách líbilo a  našly 
spoustu nových kamarádů,“ uvedl místostarosta Goryczka.

/red/
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4. ZÁŘÍ 2017. Vítání prvňáčků v slezskoostravských školách. Foto/ Jan Král



Společnost Agel otevřela v Koblově Střední 
zdravotnickou školu. Městský obvod Slez-
ská Ostrava, který je vlastníkem budovy, 
existenci nové školy v Koblově velmi vítá.
Do tří prvních tříd denního studia nastoupilo do 
Střední zdravotnická škola začátkem měsíce září 
celkem 90 studentů, dalších 22 studentů je dálko-
vých. „Zájem o  studium nás příjemně překvapil,“ 
konstatoval ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus. 
Do školy v Koblově dojíždějí studenti až z Karviné 
nebo z Jablunkova.
Školní pavilon si letos společnost Agel pronajala 
od městského obvodu Slezská Ostrava. „Uděláme 
vše pro to, aby se u nás studenti cítili dobře,“ ujis-
tila přítomné během slavnostního otevření nové 
školy starostka obvodu MVDr. Barbora Jelonková, 
která rovněž ocenila iniciativu společnosti Agel 
založit svoji první školu právě ve slezskoostrav-
ském Koblově.

Obvod hledal využití
Budova někdejší koblovské základní školy byla od roku 2014 prázd-
ná a  obvod pro ni hledal využití. Předseda představenstva Agel 
MUDr. Milan Leckéši potvrdil, že společnost má časem zájem ob-
sadit celou školu. „Nejraději bychom tady byli donekonečna, chce-
me, aby škola v Koblově fungovala dlouhodobě, v řádu desítek let,“ 
uvedl Leckéši.

Zároveň zdůraznil, že v zemi chybí v současné době zhruba tři tisí-
ce zdravotníků. Proto si je společnost Agel, která ve zdravotnictví 
působí, rozhodla sama vychovat. Škola má kapacitu až 250 studentů, 
žáci mají k  dispozici zatím šest učeben. V  dopoledních hodinách 
mohou žáci se svými pedagogy využívat také přilehlé venkovní 
multifunkční hřiště, které dala Slezská Ostrava škole bezplatně 
k dispozici.
„Dnes jsem šťasten ze dvou důvodů. Poprvé, že si společnost Agel 
vybrala pro založení školy Slezskou Ostravu, a  podruhé, že si vy-
brala právě Koblov, protože v Koblově bydlím. Je to úžasné. Všem 
přeji, aby tady byli šťastni,“ řekl při zahájení místostarosta Slezské 
Ostravy Ing. Roman Goryczka.
Společnost Agel oslovila s dotazem na volné prostory městské obvo-
dy již v polovině roku 2016. I když tak měla v Ostravě více nabídek, 
nakonec Slezská Ostrava zvítězila. „Okamžitě jsme vycítili šanci, jak 
neobsazenou školu v Koblově opět zaplnit. Najít v dnešní době využi-
tí pro prázdnou školu vůbec není snadné. Vyvinuli jsme hodně velké 
úsilí, aby Agel zamířil zrovna k nám,“ popisuje vznik dohody mezi 
Agelem a městským obvodem místostarosta Goryczka, který byl 
u všech jednání od samého začátku až do zdárného konce.

Dojem prvních dní
Škola má zatím tři studijní obory - praktická sestra, laboratorní 
asistent a zdravotnické lyceum. Každý obor je zakončen maturitou. 
Školné studenti neplatí, naopak od druhého ročníku mohou získat 
stipendium ve výši až dva tisíce korun měsíčně.

„Zdravotnickou školu jsem chtěla studovat už dlouho, a  tak jsem 
ráda, že mohu být tady. Protože jsem z Jablunkova, budu v Ostravě 

ubytovaná na internátu. První dny v nové škole 
na mě udělaly velký dojem. Vše je pěkně zrekon-
struované a jde vidět, že se udělalo hodně práce,“ 
řekla pozvaným novinářům studentka oboru 
praktická sestra Erika Zahaluková.
Starostka Jelonková potvrdila, že obvod má 
v  případě dohody o  dlouhodobém pronájmu 
v úmyslu budovy školy dále vylepšovat, v plánu 
je kompletní zateplení.
„Může zde vzniknout škola rodinného typu, kde 
budou mít studenti šanci kvalitně se vzdělat. 
Škole bych popřála, aby vychovala dobré pra-
covníky a hlavně lidi se srdcem, protože to je ve 
zdravotnictví velmi důležité,“ konstatovala sta-
rostka na závěr.
Slavnostního otevření nové školy se účastnili 
také místostarostové Slezské Ostravy Ing. Ivona 
Vaňková, Mario Lyčka a Rudolf Ficek.

/red/
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KONFERENCE. Vedení městského obvodu spolu s vedením společnosti Agel vysvětluje novinářům okolnosti vzniku 
nové školy. Foto/ Jan Král

STUDUJÍCÍ. O školu je veliký zájem, nyní má celkem 112 studentů. Foto/ Jan Král

Budoucí zdravotníci už studují v Koblově

OTEVŘENÍ. Popřát hodně štěstí novým studentům přišli zástupci vedení Slezské Ostravy, 
společnosti Agel i Moravskoslezského kraje. Foto/ Jan Král



Slezskoostravské noviny • říjen 2017 • strana 4

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), Na Druhém, Pěší, 
Komerční (část k. ú. Muglinov - pouze č. or. 26, 28, 30, 33, 43, 45), Lepařova, Muklova, 
Křížkovského (pouze č. or. 62, 64, 66, 68), Před Lanovkou (pouze č. or. 2, 4, 6, 8), U Kapličky, 
Volná, Švédská (pouze od č. or. 46 - do č. or. 85), Ervína Tenglera, Josefa Dobeše

Kulturní dům Muglinov, Na Druhém 358/4

19009 Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, Staré Podolí, Pod Lanovkou, U Sídliště, 
Úpadní, Před Lanovkou (pouze č. or. 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 21 a č. or. 23), Podvojná, Připojená, 
V Hruškovém sadu, Švédská (pouze č. or. 20, 22 a 24 - 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, Záblatská, Žebrákova, 
Orlovská (část Heřmanice, č. or. 137 - 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, 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, 77, 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, Jeronýmova (bez domu č. 1155/13), 
Bohumínská (č. or. 14, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56), Seidlerovo nábř., 
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 - 32), Kmetská, Kopeční, 
Jeronýmova (pouze dům č. 1155/13 - rohový dům x Zámostní), 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, 151, 159), 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, 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, Obvodní, 
Uhlířská, Na Jánské (od č. or. 1 - 25), Na Josefské, Na Najmanské (od č. or. 58 výše), 
Na Rakovci, 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 (část k. ú. Slezská Ostrava), 
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 (bez č. 2092/77), 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

Volební okrsky pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. 10. – 21. 10. 2017
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Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO

19023 Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27), Habrová, Hormistrů, Podzámčí (pouze č. 2092/77), 
Šenovská, Hranečník (část k. ú. Slezská Ostrava), Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, 
Michalská, Skladní, Pastrňákova (část k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, Podborčí, Podílní, Příjezdná, 
Střelná (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

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

Restaurace Sl. Ostrava, Zvěřinská 805/31

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, Vratimovská (část k.ú. Kunčičky), Výhradní

Základní škola Kunčičky, Škrobálkova 300/51

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

Volební okrsky pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. 10. – 21. 10. 2017

Hezký pozdrav z Ostravice
Městský obvod Slezská Ostrava při-
pravil, za finanční podpory statutár-
ního města Ostravy, projekt s názvem 
„Vzdělávací semináře provázané se 
zážitkovým pobytem a  jednodenními 
volnočasovými aktivitami“.
Projektu se zúčastnili děti a  rodiče z Azylo-
vého domu, Na Liščině 2, Ostrava - Hrušov, 
Vstupních bytů s  doprovodným sociálním 
programem, Bohumínská 25, Ostrava - Mu-
glinov a  agend OSPOD ÚMOb Slezská Os-
trava.
Účelem projektu bylo zaměření se na oblast 
primární prevence kriminality, a  to pod-

porou volnočasových aktivit 
a  realizací odborných předná-
šek.
V měsíci červnu byly pro rodi-
če, ve spolupráci s panem Číž-
kem z  městské policie a  Mgr. 
Pěkníkem, vedoucím oddělení 
sociálně právní ochrany dětí 
ÚMOb Slezská Ostrava, při-
praveny dva semináře, jež byly 
zaměřeny na dluhovou pro-
blematiku, insolvenční řízení 
a záškoláctví. Ve stejný čas při-
chystali zaměstnanci oddělení 

sociálních slu-
žeb pro děti besídky, na kte-
rých probrali jak se správně 
a bezpečně chovat v dopravě 
a základy první pomoci.
Druhý červencový týden od-
jeli všichni aktéři na zážitko-
vý pobyt na chatu Svoboda 
na Ostravici, kde se účast-
nili soutěží družstev, výletů 
a dalších aktivit.
V měsíci srpnu byly pro děti 
připraveny další jednoden-
ní akce jako návštěva kina, 
koupaliště, světa techniky, 
Miniuni nebo dětského do-

pravního hřiště, kde mohly prakticky vy-
zkoušet nabyté vědomosti z červnové besíd-
ky.
Za finanční podporu bychom chtěli podě-
kovat statutánímu městu Ostrava a  vedení 
městského obvodu Slezská Ostrava. Podě-
kování patří rovněž zaměstnancům odboru 
sociálních věcí, kteří se podíleli nejen na 
realizaci seminářů a  volnočasových aktivit, 
ale také se se zápalem účastnili jednotlivých 
soutěží.

Mgr. Kateřina Krenželoková, 
zaměstnanec pověřený 

vedením azylového domu

První den s Hopsalínem
A máme tady začátek nového školního roku. Naše Zámost-
ní školička je opět plná šikovných dětí a to si nemohl nechat 
ujít Hopsalín, který se hned druhý školní den přijel na malé 
„Zámostníčky“ podívat.
Jako vždy přivezl spoustu dobré nálady, krásných písniček a tanečků, 
které dětem připomněly prázdniny. Děti si zahrály na delfíny, kraby, 
rybičky, tancovaly opičí tanečky, chytaly obrovské bubliny a také si 
zahrály na zvířátka ze safari. Za odměnu si každý malý „Zámostní-
ček“ odnášel domů malou, gumovou myšičku z balónků, vyrobenou 
panem Hopsalínem. Nový školní rok v mateřské škole Zámostní za-
čal vesele a určitě bude tak i pokračovat!
Děti ze Zámostní se už moc těší na další akce plné legrace a skotačení. 

Za MŠ Zámostní 
Mgr. Jana Tenková LEGRACE A SKOTAČENÍ. Školní rok začal zvesela. Foto/ archiv



(pokračování ze str. 1)

Bydlíte v Kunčicích. v domě, ke kterému pa-
tří poměrně velké pozemky.  Jaká všechna 
zvířata jste v minulosti choval?
Celých 30 let jsem choval ovce, měl jsem ple-
menného berana i  kozla, kdy k  nám jezdili 
chovatelé s kozičkami. Dále drůbež, králíky… 
Ovce jsem zrušil před čtyřmi lety. Chov je 
administrativně stále náročnější, spousta pa-
pírování kolem každého jehněte. Ale přiznám 
se, že dnes svého rozhodnutí trochu lituju. 
Jehňata, která tady vždycky na jaře poskako-
vala, mi začínají chybět.

Dnes už chovám pouze slepičky hempšírky, 
jsou takové pěkné červené, prostě v  pohodě. 
K nim jsem si nechal králíky, druh zakrslí be-
ránci modří. Mají váhu kolem 1,70 kilogramu.
Předpokládám, že s nimi jezdíte na výstavy.
Zúčastňuji se místních výstav v Ostravě – ve 
Slezské, v  Hrabové, v  Klimkovicích a  také 
obesílám okresní výstavu v  Krásném Poli. 
Loni jsem poprvé vystavoval na výstavě Mo-
ravy a  Slezska v  Přerově. Moji králíci dostá-
vají pravidelně čestné ceny, slepice byly loni 
v  Krásném Poli vyhlášeny jako šampioni 
výstavy. Jsem teď jako chovatel zaregistro-
ván v Základní organizaci Ostrava  Hrabová, 
hned mi za takové zviditelnění děkovali…

S chovatelstvím jste začal už jako dítě, nebo 
jste si musel počkat?
Chovatelem jsem se stal až ve středním věku. 
S manželkou jsme dlouho bydleli v krásném 
bytě v Ostravě  Porubě na Dělnické ulici. Ale 
vzhledem k mému zaměstnání, kdy jsem po-
třeboval hromady literatury a různých zpráv, 
se manželka už pořádně nemohla dostat 
z obyváku do ložnice. Tak řekla dost a na inze-
rát jsme koupili dům v Kunčičích. Až tady se 
ve mně probudily geny mých prarodičů, kteří 
měli velké hospodářství na jižní Moravě. Bylo 
mi 37 let, když vše začalo prvním malým kur-
níkem. Pak už se počet kurníků i počet zvířat 
začal rozrůstat.
Jak to vlastně s tím chovatelstvím je? Vydělá 
si na sebe, nebo musíte spíše nenávratně in-
vestovat?
No, musíte investovat. Posledně jsem potře-
boval oživit chov králíků, zajeli jsme si do 
Šternberka pro dvě samičky. Udělali jsme si 
výlet, ovšem jedna zakrslá samička stála čtyři 
stovky. V běžném obchodě koupíte zakrslého 
králíka i za 120 korun, ale pak vám klidně do-
rostou i do čtyř kil… Sám občas prodám krá-
líka, ale pouze s  rodokmenem, který garan-
tuje jeho standard. Je o ně celkem zájem, dají 
se chovat doma. Naučí se na záchod, nechají 

se i přivolat… A jestli se chovatelství vyplatí? 
To se vlastně vůbec nedá říct. Jisté je jenom to, 
že chci prostě v  chovatelství zůstat, protože 
radost z úspěšného chovu se nedá penězi vy-
jádřit.
A co vaši vnuci? Rostou z nich malí chova-
telé?
Obě dcery se mi přestěhovaly do Čech, na 
nějaké předávání chovu to vůbec nevypadá. 
Vnuci se věnují sportu, z jednoho se klube vel-
mi šikovný fotbalový útočník… S  vnoučaty 
jsem velmi spokojen, ale bohužel, chovatelé 
z nich nebudou.
Takže se někdejší velká obliba chovatelství 
podle vás v nějaké formě už nevrátí?
To tedy těžko. Mladí nemají k  chovatelství 
žádný vztah a ve většině případů k chovatel-
ství ani nejsou vedeni…

/red/
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Ing. Otto Berka
 narozen v roce 1946 ve Františkových Lázních

 absolvent Hutní fakulty VŠB

 pracoval ve Státní energetické inspekci

 v Kunčicích žije od roku 1981

Heřmanické kolo 2017

Již po čtvrté byl konec prázdnin pro 
děti z Heřmanic a okolí veselejší než pro 
mnohé jejich vrstevníky. Pro všechny, 
kteří se přihlásili na cyklistický závod 
ISSANET CUP pořádaný spolkem Heř-
manice dětem, čekal zajímavý závod, 
který vedl po asfaltu i po poli, do kopce 
i z kopce.

Jelo se v  sobotu 26. srpna a  jako všechny 
předchozí ročníky i  tento provázelo krásné 
slunečné počasí a letní teploty. Závod byl roz-

dělen na tři kategorie podle věku, ti 
nejmenší cvrčkové absolvovali svůj 
krátký okruh třeba i  na plastových 
odrážedlech a  s  doprovodem a  ob-
časnou nenápadnou pomocí ma-
minky nebo tatínka. Ti prostřední 
a  nejstarší už své kilometry vzali 
velmi vážně a z jejich soustředěných 
tváří na startu bylo znát, že se budou 
rvát o  každou setinu. Ačkoliv bylo 
přihlášeno přes 120 dětí, startovalo 
a  projelo cílem celkem 93 závodní-
ků. Všichni dostali účastnické trič-
ko, medaili, diplom a věcné 

ceny a  pro ty, kteří se postavili „na 
bednu“ byly připraveny i poháry, kte-
ré určitě zaujmou čestné místo na po-
ličce mezi učebnicemi. Účastníkům 
i jejich rodičům pak předvedli schop-
nosti psů, kynologové pan Pospěch 
a pan Mellar, vystavená byla tradičně 
hasičská technika a  novinkou bylo 
vystoupení dvou svalnatých mladí-
ků, kteří předvedli cvičení s  vlastní 
váhou - Street Workout, ve kterém 

hrála hlavní roli jejich síla. Hudba v  podání 
kapely Empty Pipen, občerstvení a  celkově 
dobrá atmosféra zajistily, že na tuto akci bu-
deme opět rádi dlouho vzpomínat. Závěrem 
ještě děkujeme všem zúčastněným dobrovol-
níkům, kamarádům a partnerům, jmenovitě: 
Linde Material Handling, ISSA CZECH a sta-
tutárnímu městu Ostrava a městskému obvo-
du Slezská Ostrava, kteří nám jsou stále věrni 
a podporují akce pro děti.

Lubomír Noga 
Heřmanice dětem z.s.

BIKEŘI. Na start dorazilo 93 odhodlaných závodníků. Foto/ archiv



Důl Petr Bezruč přilákal stovky návštěvníků
Státní podnik DIAMO v  sobotu 9. září 
poprvé od útlumu zpřístupnil pro veřej-
nost areál Dolu Petr Bezruč ve Slezské 
Ostravě, který byl nejhlubším dolem 
v ČR a  letos pomyslně slaví 175 let od 
založení.

Areál dolu a opravené objekty kulturních pa-
mátek si přišlo prohlédnout 760 lidí všech 
věkových kategorií. Mimořádnou příležitost 
vystoupat po kovové konstrukci na sdružené 
těžní věže jámy Terezie a vidět město i okolí 
z jednoho z nejvyšších míst v Ostravě využilo 
270 lidí, tedy zhruba třetina návštěvníků.
Přestože foukal silný vítr, na výstup po želez-
ných schůdkách se vydala i řada seniorů nebo 
malých školáků. Nejstaršímu účastníkovi bylo 
75 let, nejmladšímu 7 let. Všechny jistili důl-
ní záchranáři a  pracovníci státního podniku 
DIAMO. Státní podnik připravil pro návštěv-
níky také promítání archivních filmů, výsta-
vu fotografií ostravského fotografa Borise 
Rennera a infopanelů s hornickou tematikou, 
prezentaci digitalizace podzemí dolu a  hu-
dební vystoupení. Příležitost navštívit uzavře-
ný důl využily také desítky bývalých řadových 
i vedoucích pracovníků šachty.
„Trochu jsme se báli, jestli se budou obyvate-
lé regionu ještě o šachtu zajímat a navíc bylo 
v  Ostravě několik dalších akcí. Ale přišlo 
opravdu hodně lidí, tolik jsme ani nečekali. 
A myslím, že všichni byli spokojeni,“ říká Ing. 

Libor Jalůvka ze státního podniku DIAMO, 
který se stará o údržbu a rekonstrukce kultur-
ních památek na šachtách.
„Je to docela pěkné místo blízko centra, je 
škoda, že se zatím nepodařilo najít využití pro 
zdejší udržované budovy kulturních pamá-
tek,“ posteskl si Jalůvka v debatě s bývalými 
zaměstnanci šachty.

/red/
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Dres a kopačky spojily fotbalové týmy i obyvatele Kunčiček

Komunita lidí žijící v  Ostravě-Kunčič-
kách se opět semkla a  uspořádala 
ve čtvrtek 24. srpna prostřednictvím 
Diecézní charity ostravsko-opavské fot-
balový turnaj Horizont cup ve sportov-
ním areálu TJ Ostrava Kunčičky. Turnaj, 
který se stal neodmyslitelnou součástí 
jejich veřejného života, navštívilo téměř 
200 lidí.

Fotbalového turnaje se zúčastnilo 5 týmů 
z  různých částí Ostravy. „Myšlenka fot-
balového turnaje vznikla před pěti lety 
v  rámci Střediska Horizont, které půso-
bí v Ostravě-Kunčičkách. V té době byly 
ještě aktivity střediska zaměřené spíše 
na rodiny s  dětmi a  bylo potřeba začít 
aktivizovat i ostatní obyvatele. Díky růz-
ným aktivitám, mezi které patří i  Hori-
zont cup, se nám podařilo začít pracovat 
s  místní komunitou,“ říká jedna z  pra-
covnic diecézní charity.
Na pořádání fotbalového turnaje se kaž-
doročně podílí i paní Justýna, která žije 

v Ostravě-Kunčičkách více než 25 let. Má na 
starost, aby bylo dostatek občerstvení pro 
účastníky i  veřejnost. Neváhá ale ani při sa-
motném turnaji předat medaile vítězům. „Náš 
fotbalový turnaj je už naší tradicí a  předsta-
vuje příležitost sejít se. Žiji zde dlouho a  ve-
dle takovýchto společných setkání se snažím 
rozvíjet různé debaty a  řešit problémy, které 
nás trápí. Jedná se například o úklid v lokalitě, 

zlepšení stavu chodníků nebo úpravu zeleně. 
Jsem ráda, že mi lidé věří a společně zlepšuje-
me prostředí v Ostravě-Kunčičkách,“ popisu-
je svou úlohu v komunitě.
Součástí fotbalového turnaje byly také aktivity 
pro děti. Jednalo se například o malování na 
obličej, naučnou hru o  částech lidského těla 
nebo aktivity pro rozvoj pohybových doved-
ností.
Děkujeme za podporu a  finanční příspěvek 
obvodu Slezská Ostrava.

Projekt Komunitní práce v  Osadě Míru je 
financován z  prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.

Jana Měchová 
Diecézní charita ostravsko-opavská

NA DŮL! Areál na Hladnovském kopci se poprvé otevřel veřejnosti. Foto/ Jan Král

Paní Justýna předává medaile vítězům 
pátého ročníku Horizont cupu. Foto/ archiv

První pivovar 
ve Slezské
První zářijovou sobotu proběhlo v  Heř-
manicích v areálu restaurace Heřmanic-
ká beseda slavnostní otevření provozu 
nového minipivovaru.

Za hojné účasti se zde sešli příznivci zlatavé-
ho moku z širokého okolí, kteří měli možnost 
ochutnat řadu pivních lahůdek, které Heřma-
nický pivovar pro tuto akci navařil.
Na své si přišli jak příznivci nízkoalkoholic-
kých aromatičtějších piv, tak i  fajnšmekři, 
preferující 13° světlé i tmavé speciály.
„Dle ohlasů, které jsme v sobotu zaznamenali, 
můžeme být velmi spokojeni. U výčepu bylo 
stále plno a z  toho jsme měli velkou radost,“ 
uvádí za organizátory akce Lubomír Noga. 
Pivo ležáckého typu, které se v Heřmanicích 
začalo od srpna vařit, je vyráběno tradičním 
postupem pouze z  českých surovin, není ni-
kterak chemicky upravované, stabilizované, 
filtrované, pasterizované, a  to je na výsledku 
opravdu znát,“ uvádí Lubomír Noga. Součás-
tí povedené akce bylo i  oficiální požehnání 
Heřmanickému pivovaru místním farářem 
panem Leošem Ryškou a vystoupení hudební 
skupiny Ginger Chocolate.

Viktor Špaňhel

PRVNÍ. Lidé ochutnávali heřmanické pivo 
z výhradně českých surovin. Foto/ archiv



1. Všeobecně známá historická verze nás informuje, že zásadní proměna 
Ostravy ve velkoměsto začala na počátku 20. let 20. století. Tehdy v blíz-
kosti nově budovaných průmyslových objektů začaly vznikat i stavby po-
třebné k občanské vybavenosti, včetně obchodů všeho druhu, bankovních 
domů a sídel četných úřadů. Do Ostravy se začaly překotně stěhovat pres-
tižní fi rmy, které zde zakládaly fi liálky v nově budovaných fi remních palá-
cích. Ze všech nově vzniklých bylo ze Slezské Ostravy nejblíže do obchod-
ního domu ASO, který vystavěla a vlastnila rodina Anderů z Olomouce. 
Podnikaví Anderové jako jedni z prvních rozšířili své obchodní aktivity na 
Ostravu, když v roce 1928 zakladatel fi rmy Jan Ander se svým synem za-
koupili na rohu dnešní třídy 28. října a Sokolské třídy nákladem 1,2 mili-
onu budovu městské spořitelny. Vyhraněnost, cílevědomost a nadšení pro 
moderní způsob podnikání, který více než úspěšně rodina vedla ve svém 
olomouckém velkoobchodě, je patrná i v odvážném rozhodnutí asanovat 
stavbu nově zakoupené městské spořitelny, přestože byla v tomto prostoru 
města dominantním objektem a ve své době označována za nejkrásnější 
úřední budovu města. Pohlednice Mostní ulice, která prošla poštou 7. 3. 
1905, vydaná J. Buchsbaumem, dokládá reprezentativní vzhled této no-
vogotické stavby, postavené v roce 1902 stavitelem H. Ulrichem a jeho spo-
lečníkem Aloisem Mihatschem.

2. Městská spořitelna vznikla na místě zaniklé městské nemocnice, která byla do to-
hoto prostoru přestěhována v roce 1848. O její vznik se zasadil kaplan Kašpar Pittler, 
opavský rodák, který za tyfové epidemie věnoval roku 1832 na stavbu „špitálu“ 3600 
zlatých. Tento Pittlerův odkaz se pak rozrostl dalšími dary a  také dotacemi města. 
Nově zbudovaná nemocnice byla jednopatrová a měla pro nemocné sedm pokojů, ve 
kterých mohlo být ošetřováno až 30 nemocných. Léčily se zde nemoci všeho druhu 
včetně nemocí infekčních a jeden pokoj byl určen pro duševně choré. Tato zajímavá, 
téměř žánrová fotografi e, zachycuje východní štít městské nemocnice z  Johannyho /
Sokolské/ třídy. Jak je patrné ze snímku, „slepou“ plochu štítu využil k lepení plakátů 
a návěští vydavatel Julius Kittl, který měl tiskárnu v sousedství.
3. Nový moderní pětipodlažní dům ASO byl vystaven podle projektu Karla Kotase 
a název je zkratkou majitelů „Ander a syn“ /Ander und sohn/. Architektonické řešení, 
vycházející ze stavebních principů uplatněných u podobně koncipovaných obchodních 
domů, Brouk a Babka nebo Baťa, plně zapadlo do záměrů tehdejšího vedení města, 
které mělo v úmyslu „…učinit Ostravu velkoměstem s rušnými ulicemi, elegantními 

hotely, kavárnami a  apartními obchody s  velkými výkladními skříněmi…“ Tato po-
hlednice přívozského nakladatele Jakuba Janoty patří z  topografi ckého pohledu na 
obchodní dům ASO a okolí k nejtypičtějším. Dvojjazyčná verze popisky naznačuje, že 
pohlednice probíhala v distribuční síti v období protektorátu. Tentýž nakladatel vydal 
také její barevnou verzi, kterou namaloval technikou akvarelu malíř Bušek. V jednot-
livých poschodích nového obchodního domu se prodával sortiment zboží všeho druhu, 
který byl přitažlivě instalován. Interiér byl vybaven prvky, které bylo možno vidět jen 
v pražské Bílé labuti. Velkou senzaci budily u návštěvníků pojízdné schody, v Ostra-
vě ojedinělé. Do jednotlivých poschodí bylo možno použít výtah, který po dlouhá léta 
obsluhoval „lift boy“ malého vzrůstu, syn Johanna Baranského, narozeného 13. června 
1874 v okrese Chrzanow. Johann byl vysoký jen 95 centimetrů a vážil pouhých 19 kilo-
gramů, zdržoval se většinou v Lidové vinárně ve Velké ulici č. 15, a spolu se synem byli 
nepřehlédnutelní nejen v místě, kde pracovali, ale také v rušných ulicích města.
Chladná, lehce prosolená atmosféra s vůní rybiny byla v posledním patře obchodního 
domu - v rybárně. I když byly v Ostravě vyhlášené specializované rybárny - Míček na 
Nádražní třídě a pražská fi liálka Vaňha na třídě 28. října, rybárna ASO pro ně byla těžkou konkurencí. Po celé ploše poschodí byly účelně rozmístěny mrazicí 
pulty s ledovou tříští, v níž byly dary moře i ryby tuzemské. K okamžité konzumaci rybích lahůdek byl vždy připraven posloužit ochotný personál, který hosty 

obsloužil v pohodlném posezení pod nádherným obřím akváriem, které vévodilo ce-
lému poschodí a patřilo k další přitažlivé atrakci podniku. V období svého největšího 
rozkvětu mělo ASO 130 stálých zaměstnanců, kromě nich zaměstnával obchodní dům 
externě desítky dalších, hlavně krejčích, kteří prováděli drobnější práce pro oddělení 
konfekce.
4. Objekt obchodního domu ASO prošel za dobu své existence několika proměna-
mi. V noci ze dne 21. na 22. dubna 1938 vyhořel a škody byly odhadnuty
na 4,5 milionu Kč. Okamžitá a pohotová rekonstrukce umožnila jeho 
znovuotevření 5. 10. 1939. Obchodní dům byl těžce poškozen i při osvo-
bozovacích bojích Ostravy v roce 1945. Po nutných opravách a dostav-
bě byl znovu obnoven provoz. Valná většina obyvatel Slezské
Ostravy tento obchodní dům zná pod názvem Hutník, kte-
rý byl vyhledávaným nákupním střediskem až do konce
80. let 20. století. V současnosti bychom pro tento, kdysi 
noblesní obchodní „palác“, jen těžko hledali pojmenování. 
Jeho centrální část využívala ke své činnosti VZP, zbytek 

budovy se vchodem ze Sokolské třídy obsadili asijští podnikavci a vybraný vkus dřívějších majitelů je nahrazen prodejem bazarového 
typu vzdáleně připomínající Hong Kong.
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Nezapomenutelná Ostrava - obchodní dům ASO

Podle dobových historických publicistických materiálů, vlastních poznámek a fotografi í připravil Česlav Piętoň

Historie

na 4,5 milionu Kč. Okamžitá a pohotová rekonstrukce umožnila jeho 
znovuotevření 5. 10. 1939. Obchodní dům byl těžce poškozen i při osvo-
bozovacích bojích Ostravy v roce 1945. Po nutných opravách a dostav-
bě byl znovu obnoven provoz. Valná většina obyvatel Slezské

1. 

2. 

4. 

3. 



Česlav Piętoň. Křest knihy o Slezské Ostravě
Ve Slezskoostravské 
galerii jsme pro Vás na 
podzim připravili zají-
mavý výstavní počin. 
Městský obvod Slez-

ská Ostrava vydal ve spolupráci s panem 
Česlavem Piętoněm knihu o  historii Slez-
ské Ostravy s  názvem „Slezská Ostrava 
v  proměnách času“ a  chystá stejnojmen-
nou výstavu, která začne 18. října 2017 
v 17.00 hodin vernisáží spojenou se křtem 
této knihy a autogramiádou.

„Vydání této publikace s podtitulem Slezská Ost-
rava na dobových pohlednicích a fotografiích je 
jakýmsi obsahovým reprintem článků o historii 
Slezské Ostravy, které byly vydávány ve Slezsko-
ostravských novinách v  letech 2010-2016,“ říká 
ke knize autor Česlav Piętoň a dodává: „Čtenáři 
se do rukou dostává cenná obrazová galerie his-
torických pohledů na Slezskou Ostravu.“ Každá 

fotografie či pohlednice je doprovázená komen-
táři a seznamuje čtenáře s některými zajímavost-
mi našeho obvodu, které zde ještě dosud jsou 
nebo v minulosti byly, a neměly by upadnout do 
zapomnění. Zájemci si pak mohou knihu pří-
mo ve Slezskoostravské galerii 
zakoupit.
Po finančně i  organizačně ná-
ročné výstavě Krištofa Kin-
tery se galerie vrací ke svému 
konceptu prezentace autorů, 
kteří mají úzký vztah k  Ost-
ravě. Odpovídá tomu i  výběr 
doprovodných programů. Na 
zářijový večer sestavený z pró-
zy regionálních autorů naváže 
v listopadu podobné posezení 
s  poezií. Svoji tvorbu předne-
sou protiproudový autor Filip 
Šimeček a  punkově nekorekt-

ní, zato velice vtipný, Neklan. Hudební doprovod 
obstará Jiří Neduha s  Romanem Rotterem. Po-
řadem provede Ivan Karas. Projekt je realizován 
s finanční podporou statutárního města Ostravy.

/red/

Pěvci, také ze Slezské, reprezentovali v Singapuru
Jako jediný reprezentant Evropy se smíšený pěvecký sbor 
Chorus Ostrava zúčastnil mezinárodního soutěžního festi-
valu pěveckých sborů v  Singapuru. Kromě příjemných zá-
žitků si přivezl hlavně tři zlatá pásma, postup do Grand Prix 
a speciální cenu poroty.
Desátý ročník soutěžního festivalu Orientale Consentus Internacionale 
Choral Festival proběhl od 7. do 10. července v Singapuru. Zúčastnilo se 

jej 36 souborů převážně z Asie, jiné kontinenty reprezentoval pouze Chorus 
Ostrava a sbor z Jihoafrické republiky.

„Je to jeden z největších úspěchů tohoto souboru, který vznikl v roce 2008,“ 
říká Stanislav Valošek z Muglinova, který ve sboru zpívá také s manželkou 
Radanou. Oba se soutěže v Singapuru účastnili a byl to pro ně nezapome-
nutelný zážitek.
Stanislav Valošek pracuje jako optik, Radana Valošková je speciální peda-

gožkou. „Sborový zpěv nás velmi baví, věnujeme se 
mu už spoustu let,“ uvádějí manželé.
Smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava působí při 
Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzitě Ostrava, koncertuje v  České republice 
i v zahraničí.
V současné době sbor čítá okolo 60 členů. Scházejí se 
pravidelně jednou týdně na tříhodinových zkouškách. 

„Momentálně nabíráme nové členy do 25 let, přede-
vším mužské hlasy, ale i šikovné ženské hlasy. Zájem-
ci se mohou přijít podívat a představit na kteroukoli 
zkoušku sboru. Ty se konají na Ekonomické fakultě 
VŠB-TUO na Havlíčkově nábřeží každé pondělí od 18 
hodin,“ zve dirigentka Petra Rašíková.

/red/

Slezskoostravský uličník, část 2
Slezskoostravské noviny přinášejí 2. část seznamu názvosloví ulic a náměstí 
na území městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam poskytl novinám Ro-
man Doubravský, autor webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 
541 názvů v obvodě Slezská Ostrava:

Bernerova (Sl. Ostrava, r. 1963) - Arnošt 
Berner (1863–1942), sociálnědemokra-
tický politik, novinář, filolog, poslanec ra-
kouského parlamentu za Ostravsko, spolu-
pracovník P. Cingra.
Betonářská (Muglinov, Hrušov, r. 1963) - 
Podle betonářské provozovny, která se dří-
ve nacházela v blízkosti ulice.
Blatouchová (Koblov, r. 1978) - Obecné 
pojmenování podle rostliny.
Blokova (Kunčice, r. 1945) - Alexandr Ale-
xandrovič Blok (1880–1921), ruský básník 
a dramatik, představitel moderních směrů.

Boční (Muglinov, r. 1945) - Podle polohy 
ulice.

Bohumínská (Sl. Ostrava, Muglinov, Hru-
šov, r. 1942) - Podle směru ulice k městu 
Bohumín.

Borodinova (Hrušov, r. 1952) - Alexandr 
Porfirjevič Borodin (1833–1877), ruský 
hudební skladatel období romantismu, 
chemik a lékař.

Bořivoje Čelovského (Heřmanice, r. 2009) 
- Bořivoj Čelovský (1923–2008), heřmanic-
ký rodák, český historik a filozof.

Liselotte Rokyta &
Sander van den Houten
V  rámci Cyklu komorních koncertů je pro milov-
níky zvuku panovy flétny ve spojení s  varhany 
připraven další koncert, který se uskuteční za 
finanční podpory statutárního města Ostravy.

Mezinárodně uznávaní umělci, Liselotte Rokyta (panova 
flétna) a Sander van den Houten (varhany), posluchačům 
nabídnou nejen improvizované skladby, ale zazní i hudba 
Debussyho, Bacha, nebo tradiční Rumunská suita.
Koncert se bude konat v obřadní síni slezskoostravské 
radnice 10. 10. 2017 v 19 hodin.
Vstupenky za 100 Kč si můžete zakoupit od 26. září 2017 
ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 10:00 do 
17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30). Do-
tazy vám rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 nebo 
599 410 081.
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AUTOR. Česlav Piętoň, publicista a historik ze Slezské Ostravy. Foto/ Jan Král

PĚVCI. Ostravské hlasy v jihovýchodní Asii. Foto/ archiv



Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o  nevyléčitelně nemocného v  po-
slední fázi života je možná i v domácích 
podmínkách. Mobilní hospic Ondrášek 
umožňuje nevyléčitelně nemocným do-
spělým i  dětem umírat v  kruhu svých 
blízkých, doma.
Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ule-
vujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, 
ať už fyzických nebo psychických, které one-
mocnění v  závěru života přináší. Pracujeme 
v  multidisciplinárním týmu, který poskytuje 
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lé-
kaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, 
psycholog a duchovní. Z naší základny v Os-
travě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za 
pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich 

rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na 
které se dovolají 24 hodin denně. Nebojte se 
nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také 
kampaň s  názvem DOMA, pomocí které 
chceme říci, že je možné strávit poslední 
chvíle doma a že existují služby, které vám 
pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. 
října a více informací se dočtete na faceboo-
kové události „DOMA. Týden pro Mobilní 
hospic Ondrášek“.
Kontakty:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, 
Ostrava - Zábřeh, tel: 725 409 411. 
Více informací na www.mhondrasek.cz 
nebo na facebookovém profilu.
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Ničení plevele v obvodě Slezská Ostrava
Společnost Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava během 
letních prázdnin nezahálela. 
V  prázdninovém období pokra-
čovala v  letní údržbě místních 
komunikací a obhospodařování 
obvodu Slezská Ostrava.
K  údržbě chodníků používají nově 
TS, a.s. Slezská Ostrava k  ekologic-
kému čištění a likvidaci plevele stroj 
WAWE, který je velmi účinnou me-
todou, jak bojovat s plevelem na ko-
munikacích.
V našem obvodě byly během léta již 
zbaveny plevele například ulice Fišerova, Stará Michálkovická, Vrbická, K  Návsi, Koněvova, 
Plechanovova či Bohumínská. Těšíme se z toho, že jsou procházky po obvodu příjemnější a ple-
vele ubývá.

Adam Zedníček, Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Bojovník z Muglinova mistrem Evropy
Thajský boxer Lukáš Blinka se stal mis-
trem Evropy. Mistrovství se konalo v mě-
síci září v Makedonii, svého italského ri-
vala v třídě juniorů WAKO v K1 ve váze 
do 71 kg porazil Blinka KO ve třetím kole.
Osmnáctiletý Lukáš Blinka je členem centra 
Bojových sportů Boxing Ostrava - Pretorian 
Fight Club sídlící v  muglinovské sokolovně, 
kde pravidelně trénuje.
„Každodenní spolupráce Boxingu Ostrava 
a Pretoria Fight Clubu ze Slezské Ostravy při-
nesla další evropský úspěch,“ raduje se před-
seda klubu a  šéftrenér Dalibor Fröhlich. „Je 
to veliký úspěch pro ostravský thajský box 
a kickbox,“ dodává.

Trenérem čerstvého evropského šampióna je 
Jakub Pretorian Gazdík, mistr světa a Evropy. 
Obdobně velký úspěch zaznamenali bojovní-
ci z  Muglinova v  roce 2015, kdy se stal Mi-
roslav Gorol vicemistrem Evropy v  olympij-
ském boxu juniorů.

/red/

Pozvání na 
Boxing Ostrava
Borce bojující v barvách klubu, a sa-
mozřejmě nejenom je, mohou diváci 
vidět a povzbudit na Mistrovství ČR 
mužů a žen v boxu, které Boxing Os-
trava pořádá 5. - 7. října v hale SARE-
ZA v Přívoze na Hrušovské ulici.

Mistrovství ČR se koná za podpory 
městského obvodu Slezská Ostrava.

Nová šance
Je vám více než 50 let?

Nemůžete najít zaměstnání, rádi 
byste jej změnili anebo se po 
dlouhé době chcete vrátit do 

práce?

Pak právě pro vás 
je určen projekt 

Nová šance 
a zkušenost pro 50+.

Zkušení psychologové vám po-
radí, na jakou profesi se hodíte, 
posílíte svůj osobní rozvoj, pro-
jdete rekvalifikací a na 6 měsíců 

vás i zaměstnáme. Vše ZDARMA.

Registrujte se do listopadu na: 
edukana@edukana.cz 

tel. 737 782 333

WAWE. Nová technologie hubí plevel. Foto/ archiv

MISTR A TRENÉR. Mistr Evropy Lukáš Blinka /vpravo/ 
spolu se svým trenérem Jakubem Pretorianem Gazdíkem. 
Foto/ archiv

Nad Koblovem
Nad Koblovem se v  uplynulých měsících 
vznášeli čápi. A  nejeden. Pokud jste měli 
štěstí a byli jste ve správnou chvíli na správ-
ném místě, pak jste tady mohli zahlédnout 
celá hejna těchto krásných ptáků.

Objevovali se zde už v minulých letech, ale 
nikdy ne v tak hojném počtu. Uhnízdili se 
dokonce na bývalém kulturním domě vedle 
hasičárny, sedávali na veřejném osvětlení 
na mostě nebo na dálnici, porůznu také na 
stromech kolem řeky Odry.

Jejich přítomnost není spojena jen se staro-
germánskou pověrou, že čápi nosí děti, ale 
podle egyptské mytologie je tento pták rov-
něž symbolem zbožnosti a  spravedlnosti, 
podle čínské dokonce nesmrtelnosti. Tam, 
kde se usadí, přináší štěstí, zdraví, požeh-
nání.

Takže se v Koblově budeme mít dobře. Čápi 
sice koncem srpna odletěli na svou dlouhou 
pouť do teplých afrických krajin, ale někdy 
už v únoru se vrátí a všechno to dobré nám 
s sebou přinesou.

A  i  kdyby ne - samotný pohled na jejich 
krásné plachtění nad Koblovem stojí za to…

Miriam Prokešová



1.10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6-9 hod. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

1.10. Jiskra Hrušov - FK Darkovičky, fotbal veteráni, od 11 hod.
2.10. Jiskra Hrušov - FK SK Polanka nad Odrou,

fotbal veteráni, od 16 hod.
4.10. Vernisáž obrazů dětí. Slezskoostravská galerie, od 16.30 hod.
6.-8.10. Výstava moravských vín, Slezskoostravský hrad.
7.10. Den zvířat, ZOO Ostrava.
7.-8.10. Hradní hodokvas, Slezskoostravský hrad.
7.-8.10. Velké šelmy v Beskydech, ZOO Ostrava.
8.10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6-9 hod. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
14.10. FC Heřmanice Slezská - FK Český Těšín,

krajský fotbalový přebor, od 15 hod.
14.10. TJ Sokol Koblov - TJ Slovan Ostrava,

městský fotbalový přebor, od 15 hod.
14.10. Jiskra Hrušov - TJ Vítkovice/Svinov,

městský fotbalový přebor, od 15 hod.
14.10. Sportujeme s Chaloupkou.

10-13 hod. Sportovní areál RIDERA Ostrava.
15.10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6-9 hod. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
16.10. Jiskra Hrušov - TJ Sokol Dolní Lhota,

fotbal veteráni, od 16 hod.
18.10. Česlav Piętoň. Křest knihy a vernisáž výstavy o Slezské 

Ostravě. Slezskoostravská galerie, od 17 hod.
20.10. DRAKIÁDA, www.tricomunity.org

15-17 hod. za fi rmou Kärcher, ul. Bohumínská,
21.10. Jelení troubení v ZOO Ostrava.
22.10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6-9 hod. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
24.10. Slavnost dýní a strašidel,

Slezskoostravský hrad, pořádá ZŠ Bohumínská.
28.10. FC Heřmanice Slezská - SC Pustá Polom,

krajský fotbalový přebor, od 14 hod.
28.10. TJ Sokol Koblov - TJ Unie Hlubina B,

městský fotbalový přebor, od 14 hod.
28.10. Jiskra Hrušov - SK Slavie Třebovice, městský fotbalový 

přebor, od 14 hod.
29.10. Chovatelská burza. 

Holubi, králíci,
drůbež, okrasné 
ptactvo, 6-9 hod. 
Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice.

30.10. Jiskra Hrušov -
TJ Vítkovice/Svinov,
fotbal veteráni,
od 15.30 hod.
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Slezská žijeSportujeme s Chaloupkou
V sobotu 14. října od 10.00 hodin do 13.00 hodin proběh-
ne ve sportovním areálu Ridera v Ostravě sportovní do-
poledne pro děti ze Slezské Ostravy. Děti se budou učit 
základy tenisu a  badmintonu pod vedením zkušených 
trenérů a zaplavou si v bazénu sportovního areálu Ridera.

Součástí akce bude exhibič-
ní vystoupení hráčů RIDE-
RA badminton teamu v čele 
s dvojnásobnou mistryní ČR 
v mládežnických kategoriích 
Marií Růžičkovou.
Akce probíhá za podpo-
ry MOb Slezská Ostrava. 
Přijďte si zasportovat se 
skvělými hráči a  trenéry, 
přijďte vyzkoušet něco no-
vého!
Kontakt pro přihlášení 
a bližší informace:
dobosova@rcchaloupka.cz
Ing. Anna Dobošová,
koordinátor akcí,
RKC Chaloupka z.s.

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do 15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  

KOMINICTVÍ
Lukovský s.r.o.
-  kontroly a čištění  

spal. cest
- vložkování komínů
- opravy komínů

Tel.: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

VERNISÁŽ
obrazů dětí v pěstounské péči

vystoupí Rudy Horvát a Radim Přidal
středa 4. října 2017 od 16:30

Slezskoostravská galerie

Poliklinika Modrý pavilon v Slezské Ostravě
přijme do týmu tyto specialisty:

· RENTGENOLOGICKÝ/Á ASISTENT/KA
(laborant) s osvědčením

 
· FYZIOTERAPEUT/KA s osvědčením

Nabízíme:

VÝBORNÉ PLATOVÉ
I PRACOVNÍ PODMÍNKY
Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit

buďto telefonicky na číslech 597 011 226/227
nebo zaslat e-mail na adresu petr.hucin@modrypavilon.cz

MP_Inzerce_10x10cm.indd   2 8. 8. 2017   11:10:06
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                                       Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. 

                                                                 tel: 596 241 739 

                                                       pořádá 10. ročník akce: 

 

 

 

                               

                               
                              Akce je spolufinancována účelovou dotací statutárního města Ostravy 
                                                                      a městským obvodem Slezská Ostrava  
 
 

                                         Děti a rodiče budeme čekat před slezskoostravskou radnicí v 15:30 hod. 

                 Společně se vydáme průvodem přes město na nádvoří 

           Slezskoostravského hradu, kde vyvrcholí 

                 halloweenská show.  

          

 

 

              Soutěž o nejhezčí dýni v kategoriích:                      Soutěž o nejnápaditější halloweenskou masku 

                                     mateřská škola                                                                    Nejlepší masky čeká odměna! 

                                     ZŠ – 1. stupeň  

                                     ZŠ – 2. stupeň   

             Dýně nutno odevzdat  23.10. na sekretariátě 

                 ZŠ Bohumínská, po tel. dohodě  kdykoliv. 

VÍTE, ŽE

VYVEZEME SEPTIK?
VYČISTÍME KANALIZACI?
ZHOTOVÍME PROJEKT?

ZPRACUJEME ROZBOR VODY?
VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 
A KANALIZACI?

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zákaznická linka: 848 100 700      e-mail: info@ovak.cz      www.ovak.cz

VÁS PŘIPOJÍME K VODOVODU 

Den seniorů 20. října
v Domě kultury města Ostravy
Přednášky, přehlídku nejrůznějších aktivit, 
bezplatná zdravotnická měření i  rady odborníků 
k  sociálním dávkám a  službám nabízí dříve 
narozeným Den seniorů, který se uskuteční
20. října od 9:00 do 13:00 hodin v Domě kultury 
města Ostravy. Můžete se projít i prodejní výstavou. 
Vstup je zdarma.
Akci pořádá DTO CZ ve spolupráci s Magistrátem 
města Ostravy.

Inzerce

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za fi nanční podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert

10. října 2017 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
Vstupné 100 Kč
www.slezska.cz

Liselotte Rokyta &
 Sander van den Houten


