
Zápisy do mateřských a základních škol městského obvodu Slezská Ostrava
Zápisy do mateřských škol

Vážení rodiče,
již v loňskem roce jsme vás informovali o uzákonění povinného před-
školního vzdělávání dětí od 5 let. V letošním roce mají povinnost zákon-
ní zástupci přihlásit dítě narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 k plnění 
povinného předškolního vzdělávání. Novelou školského zákona je stano-
ven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 
16. května s tím, že termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy 
v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
Zápisy v  mateřských školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovi-
štích mateřských škol v  termínu 2. a 3. května 2018 vždy od 8:00 do 
15:30 hodin. Spádovým obvodem mateřských škol městského obvodu 
Slezská Ostrava je celé území města Ostravy.

Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava:

1. Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková 
organizace - místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
• Bohumínská 450/68, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

/www.msbohuminska.cz/
• Nástupní 146/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky
• Frýdecká 28/426, 719 00 Ostrava-Kunčice
2. Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková orga-
nizace - místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
• Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava-Muglinov

/www.mskomercni.info/
• Jaklovecká 1201/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• pracoviště-Slívova 631/11, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

3. Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace 
- místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
• Požární 61/8, 713 00 Ostrava-Heřmanice /www.mspozarni.cz/
• Chrustova 1448/11, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Na Liščině 689/12A, 711 00 Ostrava-Hrušov
4. Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organi-
zace - místa poskytování vzdělávání neb školských služeb:
• Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

/www.mszamostni.cz/
• Keramická 230/8, 712 00 Ostrava-Muglinov
• Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov
Podrobné informace k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednotlivé ško-
ly na webových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy. V pří-
padě, že zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání 
nezapíše, bude vyzván k nahlášení, kde je jeho dítě vzděláváno. V pří-
padě jeho nečinnosti bude zahájeno šetření oddělením sociálně právní 
ochrany dětí, případně zahájeno správní řízení o přestupku, kterého se 
zákonný zástupce dítěte dopustí tím, že své dítě nezapíše k povinnému 
předškolnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

(pokračování na str. 5)

Cíl? Jednoznačně postup do divize
Druhým rokem střeží Jakub Andrejko bránu 
nejlepšího slezskoostravského fotbalového 
klubu. FC Heřmanice Slezská je nyní blízko 
postupu z krajského přeboru do divize. Podle 
brankáře a kapitána v jedné osobě je návod na 
úspěch jednoduchý: proměňovat šance a vítě-
zit.
Fotbal jste začal hrát už jako malý kluk, pro-
šel jste poměrně značným množstvím klu-
bů…
K fotbalu mne přivedl otec, který byl tělocvi-
kářem i  fotbalovým trenérem. Začínal jsem 
v  Sokole Hrabová, přes Vítkovice a  Novou 
huť jsem se v devíti letech dostal do Baníku, 
kde jsem pokračoval až do mužů. Připravoval 
jsem se i s baníkovským A mužstvem, bohu-
žel, šanci jsem nikdy nedostal. Chytal jsem 
za béčko, na hostování jsem prošel Znojmem 
i Hlučínem. Poslední půlrok mé profesionál-
ní fotbalové kariéry byl v Karviné. Kryl jsem 
záda Bráňovi Pindrochovi, hráli jsme o  po-
stup do ligy.
Tam jste se rozhodl s profesionálním fotba-
lem skončit, proč?
Přemýšlel jsem o své budoucnosti a vyzkoušel 

přijímací řízení k Policii ČR. Řízení dopadlo 
dobře a  najednou jsem stál před dilematem, 
jestli pokračovat s fotbalem v Karviné, kde mi 
nabízeli prodloužení smlouvy, nebo jít k poli-

cii a ukončit fotbalovou profesionální kariéru. 
Rozhodl jsem se pro druhou možnost.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Slezskoostravské noviny
Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Duben 2018

Jakub Andrejko
Kapitán a brankář FC Heřmanice Slezská

požárních hlásičů ve Slezské

více na str. 61051

JAKUB ANDREJKO. Kapitán a brankář FC Heřmanice Slezská. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

Zasedání zastupitelstva městského obvodu se usku-
teční 12. dubna 2018 od 9:00 hodin v  KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.



Elektromobil pro Slezskou Ostravu
Městský obvod Slezská Ostrava získal 
první vůz na alternativní pohon. Malý 
elektromobil Volkswagen e-UP! si pře-
vzala 21. února před Novou radnicí sta-
rostka MVDr. Barbora Jelonková.
Auto bylo zakoupeno v rámci projektu „Ostra-
vou na alternativní pohon I“ spolufinancova-
ného z Národního programu Životní prostře-
dí. Pro nové vozy si přišli rovněž starostové 
obvodů Radvanice a Bartovice a Hrabové.

„Auto bude ve Slezské Ostravě využíváno 
velmi intenzivně, vždyť jsme také rozlohou 
největším obvodem města,“ řekla během slav-
nostního předávání starostka Jelonková. Vůz 
využijí pracovníci odboru technické správy 
budov. „Budeme monitorovat stav komuni-
kací, pořádku a čistoty v obvodě a podobně. 
Děkujeme magistrátu města za finanční pří-
spěvek. Elektromobil je u nás první takovou 
vlaštovkou, doufám, že přijdou i další,“ dopl-

nila Barbora Jelonková. 
Primátor Ing. Tomáš 
Macura, MBA připo-
menul, že Ostrava je 
mezi městy v České re-
publice leaderem v  na-
sazování ekologických 
vozů. „Stále neuspoko-
jivý stav kvality ovzdu-
ší nás vede k  využití 
všech možností, jak 
situaci zlepšit. Jedním 
z  nich je i  urychlená 
ekologizace vozové-
ho parku města. Proto 
jsme vloni připravili 
projekt „Ostravou na 
alternativní pohon I“ 
na pořízení 21 ekolo-
gických vozidel a  zís-

kali na něj podporu od Ministerstva životního 
prostředí, “ vysvětlil Macura. Aby město k za-
pojení do tohoto projektu motivovalo i měst-
ské obvody, nabídlo jim vedle státní dotace 
i  příspěvek ve výši 200 tisíc korun na každý 
automobil z městského Fondu životního pro-
středí. Dne 21. února tak byla předána první 
čtyři nová vozidla.
V  těchto dnech magistrát předkládá novou 
společnou žádost v  rámci projektu „Ostra-
vou na alternativní pohon II“ na dalších 20 
kusů vozidel na alternativní pohon, pět vozů 
pro Městskou policii Ostrava a  zbytek pro 
11 městských obvodů. V  případě úspěšného 
schválení žádosti o  podporu z  Národního 
programu ŽP bude mít Ostrava v  roce 2019 
celkem 68 vozidel z kategorie nízko-emisních 
aut.

/red/

Slezská Ostrava pořádala společenský ples
Společenský ples městského obvodu 
Slezská Ostrava se konal 2. března v KD 
Michálkovice.
Moderování celého večera se opět po roce 
s  velkým úspěchem chopil známý hudebník 
a  textař Petr Šiška. Hlavní hvězdou plesu se 
stala zpěvačka Markéta Konvičková.
V  úvodu pozdravila hosty z  pódia starostka 
městského obvodu MVDr. Barbora Jelonková, 
přidali se k  ní také místostarostové Ing. Ro-

man Goryczka, Ing. Ivona Vaňková, Mario 
Lyčka a Rudolf Ficek. Zcela zaplněnému sálu 
popřáli příjemnou zábavu a hodně štěstí v bo-
haté tombole.
Během večera přítomné bavili taneční pár la-
tinsko-amerických tanců Martin Prágr a De-
nisa Galandžárová, stejně jako mistři electric 
boogie duo Hybrids Crew - tanečníci Patrick 
Ulman a Zdeněk Kremláček.
Po celou dobu plesu hrála osvědčené české 

i světové hity kapela Mirabel. Nejvíc potlesku 
sklidila však již zmiňovaná Markéta Konvič-
ková, zvláště když na repertoár zařadila neza-
pomenutelnou píseň Věry Špinarové Jednou 
se vrátím.
Přesně úderem půlnoci začalo losování boha-
té tomboly, z  níž si ti nejúspěšnější odnášeli 
velkou televizi nebo automatickou pračku.

/red/
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ELEKTROMOBIL. Starostce Barboře Jelonkové předal klíče k novému vozu 
primátor Tomáš Macura. Foto/ JK

PŘIVÍTÁNÍ. Vedení městského obvodu vítá hosty na společenském plese Slezské Ostravy, jehož hlavní hvězdou byla Markéta Konvičková. Foto/ JK



Změny v hromadné dopravě ve Slezské Ostravě
Vážení občané, 
ráda bych vás informo-
vala o  změnách v  hro-
madné dopravě, které 
se dotýkají našeho ob-
vodu. K  těm nejdůle-
žitějším patří zavedení 
nových linek, úpravy 
jízdních řádů a alespoň 
částečné řešení špatné 
situace s  parkováním 

v blízkosti zoologické zahrady.

Linky 99, 106 a 88
Velmi dobrou zprávou pro náš obvod je pláno-
vané zavedení autobusové linky 99, které spo-
jí Slezskou Ostravu, konkrétně oblast Bazalů 
a  Kamence, s  Moravskou Ostravou. Linka má 
podle posledních informací začít jezdit od mě-
síce července a lidé se její pomocí dostanou z Ba-
zalů, respektive z  Kamence, přes Masarykovo 
náměstí až do Městské nemocnice Ostrava.
Trolejbus 106 již od začátku měsíce března nově 
jezdí polovinou spojů přes zastávky Kamenec, 
Bazaly a Všehrdův sad. Navíc od jarních týdnů, 
kdy se začne s druhou etapou rekonstrukce es-
takády, bude touto trasou jezdit každý trolejbus 
106. Za vedení obvodu tyto změny velmi vítáme, 
o  lepší dostupnost zejména sídliště Kamenec 
jsme se dlouhodobě zasazovali.
Další výraznou změnou je plánované zavedení 
dvoupodlažních autobusů double deckerů, které 
spojí zoo a Dolní oblast. Návštěvníci města bu-
dou moci zaparkovat pohodlně v Dolní oblasti, 
a  k  nám na Slezskou dojedou autobusy, ve kte-
rých se navíc budou cítit trochu jako v Londýně... 
Podle radního města pro dopravu JUDr. Lukáše 
Semeráka tak může přijet v exponovaných dnech 
na Slezskou až o 200 aut méně, což už je pro ob-
vod výrazná pomoc. Double deckery s čísly 88 
spojující dvě nejnavštěvovanější místa v Ostravě 
mají začít jezdit v létě. V provozu budou o víken-

dech a  také v  době českých a  polských svátků. 
Město navíc stále pokračuje v přípravě projektu 
parkovacího domu, který má v budoucnu rovněž 
pomoci řešit svízelnou situaci v okolí zoo.

Dopravní terminál Hranečník
Slezská Ostrava má na svém území dopravní ter-
minál Hranečník, jehož fungování ve spolupráci 
s městem stále řešíme. Radní Semerák připomí-
ná, že v posledním období zde vznikla funkční 
služebna městské policie, zvýšila se intenzita 
osvětlení, přibyly kamery, v neposlední řadě zde 
funguje civilizované WC. „Cestující se už na 
Hranečníku nemusí bát. Území se prosvětlilo, je 
zde bezpečno. Řidiči se naučili nechávat svá auta 
na bezplatném parkovišti pod dohledem kamer 
a  tramvajemi pokračovat dál do centra města,“ 
popisuje Semerák aktuální situaci na Hraneční-
ku. Přitom Hranečník ještě nedávno nebyl mís-
tem, kterým by se Slezská mohla zrovna chlubit.

Švýcarské tramvaje
Dopravní podnik začne od měsíce května pro-
vozovat nové švýcarské tramvaje, které budou 
projíždět také Slezskou Ostravou na Hranečník 
a  dále do Kunčic. Tramvaje přinesou do cesto-
vání v  Ostravě nový druh komfortu. Díky otá-
čivým podvozkům se sníží jejich hluk a zvýší se 
komfort jízdy. Kvalitní vzduchotechnika bude 
v zimě topit a v létě chladit. Navíc, jejich provoz 
je levnější než dříve používaných tramvají. „Švý-
carské tramvaje se městu podařilo vysoutěžit za 
nižší cenu, než za kolik se kupovaly tramvaje 
v minulosti,“ konstatuje Semerák.

Velká Slezská Ostrava
Experti na hromadnou dopravu vidí Slezskou 
Ostravu následovně: nízká hustota obyvatel-
stva, obrovské přepravní vzdálenosti, spousta 
hluchých míst. „Uvědomujeme si, že je Slezská 
Ostrava podfinancovaná a že je to nespravedlivé. 
Když se rozdělují peníze, hledí se vždy nejprve 
na počet obyvatel. Tak je to zavedeno i  na ce-

lostátní úrovni. Z tohoto pohledu má tak velký 
obvod smůlu,“ uvádí Semerák.
Kromě již zmiňovaných změn hodlá město brzy 
obměnit přístřešky na zastávkách MHD ve Slez-
ské Ostravě, z nichž mnohé už pamatují opravdu 
hodně. 
Všechny tyto změny by měly pomoci, aby lidé 
v našem obvodě využívali služeb MHD co nej-
častěji. Za poslední dva roky se toho poměrně 
dost změnilo. Cestující mohou platit kreditními 
kartami, vozy MHD jsou daleko častěji čištěny, 
byly zrušeny komplikované zóny a naopak zave-
deni asistenti přepravy, klesla cena celoročního 
jízdného… To se odrazilo i na tom, že počet ces-
tujících MHD od roku 2016 stále stoupá. 
Věřím, že zaváděné změny v hromadné dopravě 
se ve Slezské Ostravě projeví pozitivně, a že tak 
občané našeho obvodu budou s její úrovní spo-
kojenější, než tomu bylo doposud.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka

Nejmenší občánci přivítáni v obřadní síni
Celkem 22 nových občánků Slezské Ostravy 
bylo v sobotu 3. března přivítáno v obřadní síni 
slezskoostravské radnice.
Na nové občánky a  jejich rodiče čekal kulturní pro-
gram připravený pedagogy a  studenty ZUŠ E. Runda 
ve Slezské Ostravě, obřadem provázela Mgr. Ludmila 
Ohnheiserová. Během slavnosti se rodiče podepsali do 
kroniky městského obvodu. Jménem obvodu byli také 
obdarováni drobnými dárky – pamětní knížkou nebo 
hračkami z chráněných dílen.
Příští vítání dětí ve slezskoostravské radnici se uskuteč-
ní na začátku měsíce června.

/red/

Vítání dětí. Upozornění rodičům
Vážení rodiče, 
začátkem června 2018 proběhne na slezsko-
ostravské radnici vítání dětí narozených v  ob-
dobí od 1. ledna do 31. března 2018. Jelikož od 
25. května 2018 začne v  celé Evropské unii pla-
tit Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (GDPR – General Data Protection Regula-

tion), přihlášky nebudou moci být zasílány mat-
rikou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 
na jméno a adresu dítěte. Bude nezbytné, abyste 
se na vítání dětí se svým dítětem přihlásili sami. 
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách 
městského obvodu Slezská Ostrava, případně je 
možné si přihlášku vyzvednout přímo na matrice 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Pokud tedy máte dítě narozené ve výše uvedeném 

období a chcete se tohoto slavnostního vítání no-
vých občánků městského obvodu Slezské Ostravy 
zúčastnit, dostavte se na matriku s rodným listem 
dítěte a vyplněnou přihláškou, a to do 17. května 
2018. Současně obdržíte pozvánku s přesným da-
tem a časem akce.
Bližší informace podá referentka agendy matri-
ky paní Bc. Martina Božková, tel.: 599  410  079, 
e-mail: mbozkova@slezska.cz.
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SLAVNOST. Děti a jejich rodiče. Foto/ Sylva Kurková

Ilustrační foto/ archiv



Zprávičky ze škol
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Sněhuláci pro Afriku

Veselý masopust

Jarní dílničky

Angličtina
Užít si zimních radovánek, utužit kolektiv 
a také podpořit dobrou věc – takový je smysl 
celorepublikového projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoc 
dětem v Africe. Letos se do akce, v rámci níž se stavějí nejrozmanitější 
sněhuláci, ale také vybírají příspěvky na podporu chudých, zapojili i žáci 
Střední zdravotnické školy AGEL v Koblově. Téměř osmdesát studentů 
postavilo v nelehkých únorových podmínkách celkem 11 sněhuláků.
Projekt Sněhuláci pro Afriku je určen především žákům českých zá-
kladních a středních škol, a má za cíl formou zábavy i soutěže šířit osvě-
tu ohledně problematiky chudoby v Africe. Zapojení účastníci soutěží 
o  nejpodařenějšího sněhuláka, ale také pomáhají chudým dětem. Zís-
kané fi nanční prostředky totiž putují organizaci Kola pro Afriku, která 
zajišťuje pro chudé africké děti kola, jenž jim umožňují dopravovat se do 
škol vzdálených několik kilometrů.
„Žáci naší Střední zdravotnické školy AGEL byli z  projektu nadšení 
a  neváhali se zapojit. Stavění sněhuláků proběhlo ve skvělé atmosféře 
a mile nás překvapily i fi nanční příspěvky, které nakonec dosáhly částky 
1520 korun,“ shrnuje Mgr. Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele Střed-
ní zdravotnické školy AGEL, s tím, že do stavění sněhuláků se zapojily 
všechny třídy čerstvě otevřené školy.
AGEL Střední zdravotnická škola byla otevřena v září 2017 v Koblově 
a aktuálně vychovává 112 budoucích zdravotníků ve třech oborech.

/red/

Veselo bylo jedno únorové dopoledne v  MŠ 
Koblov, kdy děti ze třídy Berušek rozveselily 
celou MŠ svým masopustním průvodem.
Děti si vyrobily masky, ve kterých prošly celou MŠ a za zvuků chrasti-
del, bubínků a tamburín zazpívaly píseň Já muzikant a zatancovaly jako 
medvědi. Nakonec pokračovaly v masopustním veselí ve své třídě, kde 
tancovaly a radovaly se.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Jako již tradičně i v tomto školním roce pro-
běhla na ZŠ Bohumínská akce pro malé ško-
láky i předškoláky s názvem Jarní dílničky. Smyslem akce bylo seznámit 
předškoláky v  doprovodu svých rodičů (babiček, strýčků...) se školou, 
s  pedagogy a  prostředím školních učeben, a  také nechat je vyrobit si 
vlastními silami jarní dekorace do svých pokojíčků.
Letos se u nás konaly dílničky 8. března, což je zároveň Mezinárodní 
den žen, proto paní učitelky navrhly výrobky na téma jaro, Velikonoce, 
a svátek žen. Pracovní místa (7 stanovišť) ve čtyřech různých učebnách 
byla stále obsazena nadšenými malými i velkými kutily. Domů si mohli 
odnést například velikonoční vajíčka a ovečky na zavěšení, proplétaná 
vajíčka z barevného papíru, tulipány k svátku žen, motýlky atd.
Celou akci zajišťovalo 13 učitelů a spolu s vybranými žáky školního par-
lamentu se všichni zasloužili o  zdárný průběh akce a  jedno příjemně 
prožité předjarní odpoledne.

Hana Smělíková, hlavní organizátor akce

Hello, hello… zní třídou Včeliček malých Zá-
mostníčků. Co to znamená? To se naši před-
školáci každý den seznamují hravou formou se základy anglického ja-
zyka.
Pomocí her, říkadel, písniček a práce s obrázky si děti osvojují angličtinu 
společně s rodilým mluvčím, Martinem Spencerem, který do mateřské 
školy dochází třikrát týdně. Na Martina, jak svého velkého kamaráda 
děti oslovují, se všichni moce těší. Opakuje s  dětmi anglickou slov-
ní zásobu a  jednoduché fráze, které se naučily s paní učitelkou Bárou 
a Pavlou. Vede děti k tomu, aby se nebály komunikovat v cizím jazyce, 
a opravdu se mu to daří. Často používá v rámci motivace maňáska -  ko-
coura Cookie, kterého si děti velmi oblíbily. Tento projekt každodenní 
výuky anglického jazyka v mateřské škole Zámostní je realizovaný díky 
dotační podpoře statutárního města Ostravy.

TANEC A RADOST. Děti se bavily v Koblově. Foto/ archiv KUTILOVÉ. Příjemně prožité odpoledne. Foto/ archiv

POMOC DĚTEM. Budoucí zdravotnice a jejich sněhulák. Foto/ SZŠ AGEL

VÝUKA. Rodilý mluvčí v mateřské škole. Foto/ archiv

SZŠ AGEL

MŠ Koblov

ZŠ Bohumínská

MŠ Zámostní
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Zápisy do 1. ročníku základních škol
Novela školského zákona nově upravila i povinnost zákonného zástupce 
přihlásit dítě k zápisu k povinné základní školní docházce, a to v době od 
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku a v termínu, který stanoví ředitel školy. V letošním 
roce je zápis povinný pro všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2012 a děti starší, kterým byla odložena povinná školní docházka. Zápisy 
v základních školách zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Slezská Ostrava budou probíhat na všech pracovištích základ-
ních škol v termínu 10. a 11. dubna 2018 od 12:00 do 17:00 hodin. Spá-
dovým obvodem základních škol zřízených městským obvodem Slezská 
Ostrava je území městského obvodu.

Přehled základních škol zřízených statutárním městem Ostra-
va, městským obvodem Slezská Ostrava:

1. Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková 
organizace
Adresa:  Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
web: www.zsbohuminska.cz
2. Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Adresa:  Pěší 66/1, 712 00 Ostrava-Muglinov
web: www.zspesi.cz

3. Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková orga-
nizace - místa poskytování vzdělávání neb školských služeb:
• Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

/www.chrustova.eu/
• Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

/www.zs-kuncicky.cz/
Podrobné informace k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednotlivé ško-
ly na webových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy.
Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k  povinnému základnímu vzdělá-
vání, případně písemně požádat o  odklad povinné školní docházky.  
K žádosti o odklad je nutno přiložit doporučení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému základnímu vzdělává-
ní nezapíše či nepožádá o odklad, bude vyzván odborem školství a kultu-
ry Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava k nahlášení základní školy, 
kde je jeho dítě vzděláváno. 
V  případě jeho nečinnosti bude zahájeno šetření oddělením sociálně 
právní ochrany dětí, případně zahájeno správní řízení o přestupku, kte-
rého se zákonný zástupce dítěte dopustí tím, že své dítě nezapíše k po-
vinnému předškolnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 
5 tis. Kč.

Rekonstrukce a úpravy ve Slezské Ostravě
Vážení občané,
rád bych vás informo-
val o  činnosti odboru 
technické správy bu-
dov v uplynulých měsí-
cích.  Během loňského 
i  letošního roku jsme 
mimo jiné rekonstruo-
vali budovy škol, byty 
patřící městskému ob-
vodu, zahájili jsme prá-

ce na úpravě sportovního hřiště nebo vyměnili 
část plotu okolo hasičské zbrojnice v  Koblově. 
Zdemolovali jsme také ruiny garáží, které hyz-
dily náš obvod. Nyní, v jarních měsících, s údrž-
bou majetku Slezské Ostravy pokračujeme.
Zde je seznam již vykonaných nebo zahájených 
prací.

Nebytové objekty
1. V lednu 2017 byla dokončena realizace zakáz-
ky ZŠ Pěší – rekonstrukce rozvodů vody a svis-
lého odpadního potrubí, zhotovitel EV servis 
s.r.o. (cena 1 mil. Kč) a ZŠ Škrobálkova – zaříze-
ní silnoproudé elektrotechniky, zhotovitel EBM 
TZB s.r.o. (cena 2,6 mil. Kč).
2. Byly zahájeny úpravy objektu Antošovic-
ká 55/107 pro SZŠ AGEL (1. etapa 850 tis. Kč, 
2. etapa 279 tis. Kč, 3. etapa 1,3 mil. Kč. Celkem 
činila cena cca 430 tis. Kč).
3. Byla provedena rekonstrukce schodišťové-
ho madla v  budově radnice – zhotovitelem 
byla zkušená restaurátorská firma WINRO 
(214 tis. Kč).
4. Bylo nakoupeno a osazeno 20 ks betonových 
laviček (52 tis. Kč).
5. O prázdninách byla provedena kompletní vý-
měna silno i slaboproudých rozvodů a rozvodů 
vody a  odpadů v  ZŠ Bohumínská. Zhotovitel 
TRIMR s.r.o.  Celková cena dosáhla 16,7 mil. Kč. 
Současně s  tím byla vyměněna zničená pod-
laha v  herně ZŠ – zhotovitel firma Barč (cena 
169 tis. Kč).
6. V rámci akce „Snížení energetické náročnosti 
Hasičárny Koblov“, na které odbor participoval, 
jsme zajistili výměnu části plotu a hlavní brány – 
zhotovitel fa Laryš (115 tis. Kč) a dále pak jsme 

zajistili kompletní výmalbu objektu – zhotovitel 
K. Mrázek (cena 101 tis. Kč).
7. Byla provedena chladírenská technologie 
v  objektu hřbitovní správy Těšínská 105 - zho-
tovitel Finiš Ostrava - Klimatizace s.r.o., (cena 
73 tis. Kč).
8. Byly provedeny zpevněné plochy kolem ob-
jektu MŠ Frýdecká – zhotovitel TS a.s., (cena 
706 tis. Kč).
9. Byly zdemolovány objekty garáží na ul. Záru-
becká a ul. Kubínova.
10. Byly zahájeny práce na akci úprava sportov-
ního hřiště u  ZŠ Chrustova, (předpokládaná 
cena 14,5 mil. Kč).

Údržba bytového fondu
1. Byly zahájeny práce na hydroizolaci spod-
ní stavby bytových domů na ul. Zapletalova 
a  8.  března. Součástí byla i  výměna sklepních 
oken. Tyto práce budou pokračovat i  v  roce 
2018.
2. Byly vypracovány projekty na plynofikaci 
a  etážové topení ve čtrnácti bytových jednot-
kách.
3. Byla provedena výměna osvětlení ve společ-
ných prostorách bytových domů Hladnovská 
728/73 a Želazného 729/2, Ostrava - Muglinov 
a  vymalování chodeb - zhotovitel Bruno Bys-
třický (cena 170 tis. Kč).
4. Byla provedena výměna vodovodní přípojky 
pro bytový dům Dědičná 1290/12, Slezská Ost-
rava - zhotovitel Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. (cena 60 tis. Kč).
5. Byly provedeny kompletní rekonstrukce 
bytových jednotek 6A, 32A, 21B, 24B a  28C 
(1,15 mil. Kč), Michálkovická 62, byt č. 3, 5 a 9 
(1,1 mil. Kč), Plechanovova 217/6a, byt č. 1 a 5 
(892 tis. Kč), Zapletalova 14/257, Chrustova 
14/263 a  Sionkova 1501/7 (1,5 mil. Kč), dále 
pak čtyř volných bytů na ul. Vančurova 609/4 
(383 tis. Kč).
6. Byla provedena výměna dlažby v nízkopraho-
vém centru na ul. Holvekova 204/44 (70 tis. Kč).
7. Byla provedena výměna nouzového osvětlení 
v  DPS Hladnovská 119a – zhotovitel TRAPER 
Elektro s.r.o. (95 tis. Kč).
8. Byla provedena výměna oken bytových domů 

Zapletalova 258/12, 257/14 a 256/16 Michálko-
vická 1699/62, Plechanovova 21/10 a Plechano-
vova 124/8, a dále pak suterénu bytových domů  
Hladnovská 728/73 a Želazného 729/2 – zhoto-
vitel WD OKNA s.r.o. (cena 1,5 mil. Kč).

Rudolf Ficek, místostarosta

SZŠ Agel

Rekonstrukce bytových jednotek

ZŠ Bohumínská po celkové rekonstrukci 
rozvodů elektřiny a vody

Zpevněné plochy u MŠ Frýdecká



(pokračování rozhovoru ze str. 1)

S fotbalem jste ovšem neskončil úplně, když 
už druhým rokem chytáte v Heřmanicích.
Kontaktoval mne trenér Heřmanic Jaroslav 
Mlčoch, a od té doby jsem tady. V Heřmani-
cích jsem spokojený, podmínky jsou solidní, 
snad se dočkáme i  rekonstrukce stadionu. 
Svoje spoluhráče většinou dobře znám, někte-
ří se mnou prošli Baníkem. Přímo před sebou 
mám stopera Marka Šimíčka, se kterým jsme 
hrávali fotbal už jako kluci.
Jaká panuje v  Heřmanicích fotbalová nála-
da?
Fanoušci jsou moc fajn. Jezdí s námi na zápa-
sy, fandí, je to super. Na fotbal chodí mladší 
i starší generace, jsou mezi nimi i bývalí hráči 
Heřmanic. Na zápasy se přijde podívat i 200 
lidí, je to velmi příjemné. Zatím se nám daří, 
snad bude fanoušků chodit ještě víc.

FC Heřmanice Slezská přezimoval na prv-
ním místě tabulky krajského přeboru.  Je 
postup do divize jednoznačným cílem, nebo 
je to něco, o čem se raději z pověrčivosti ještě 
v kabině nemluví?
Divize nám těsně utekla už loni, skončili jsme 
druzí za Bohumínem jen o pár bodů. Teď jsme 
zase měli horší vstup do sezóny. Pořád mrzí 
domácí prohra s  Čeladnou, kdy jsme nepro-
měňovali šance. Čeladná vystřelila na bránu 
snad třikrát, a  dvě střely mi hned skončily 
v brance. No, to se moc nepovedlo… Pak jsme 
ale chytili vítěznou vlnu.  Pro vítězství jsme 
šli snad osm zápasů za sebou. Mančaft máme 
velmi dobrý.
Nyní něco pro fanoušky – laiky. Jaký je roz-
díl mezi krajským přeborem a divizí?
V divizi by nás čekalo delší dojíždění na zápa-
sy, týmy jsou z větších vzdáleností a jsou také 
kvalitnější. Vím, že kluci, kteří postoupili loni 

s  Bohumínem, si divizi pochvalují. Ov-
šem krajský přebor má také své kouzlo. 
Každý zápas je v  podstatě derby. Spous-
ta kluků z Heřmanic ještě divizi nehrála 
a  zahrát by si ji určitě chtěli. Postup je 
jasným cílem letošní sezóny. Musíme vy-
hrávat, proměňovat šance.  Právě nepro-
měňování šancí nás občas trápilo.
Které týmy jsou nyní vašimi největšími 
konkurenty?
Do vyšší soutěže postupuje jenom jeden, 
za námi v tabulce je to docela našlapané. 
Solidní mužstvo má Bruntál, nepodceňo-
val bych Dětmarovice, dobře hraje i Háj 
ve Slezsku.
I  když ve Slezské Ostravě nežijete, jste 
s ní spojen poměrně dost. Jako kluk jste 
působil na Bazalech, nyní chytáte v Heř-
manicích, kde jste se stal i kapitánem…
Ano, na Bazalech jsem působil v dorostu 
i v mužích. Ve Slezské trávím hodně dlou-
hou fotbalovou dobu, chtěl bych v  tom 
i pokračovat. A kapitánem jsem už půl se-
zóny. Vybrali mne jako staršího, měl bych 
jít všem příkladem…

Chodil jste na Bazaly i jako divák?
S  taťkou, když jsem byl menší. Škoda, že se 
Baník přestěhoval do Vítkovic. I  když je ve 
Vítkovicích pěkný stadion, Bazaly jsou prostě 
Bazaly. Je dobré, že budou sloužit alespoň jako 
tréninkové centrum. Nejraději ale vzpomí-
nám na mistrovskou sezónu 2003/2004, kdy 
jsem jako malý baníkovec během zápasů sbí-
ral míče. Stál jsem za bránou a vracel balony 
brankáři Laštůvkovi. Museli jsme sbírat i kon-
fety, kterými vždycky hřiště zasypali fanoušci 
z kotle. To byly veliké zážitky.
Když jste ve svých 24 letech ukončil profe-
sionální kariéru, v novinách psali, že jste se 
rozhodl chytat místo míčů zločince. Nelitu-
jete dnes svého rozhodnutí?
U Policie ČR jsem dva roky, sloužím v Přívoze, 
což je specifická část Ostravy. Svého rozhod-
nutí nelituji. Je to nová zkušenost. Ve 20 letech 
jsem prošel zraněním, při utkání v Opavě jsem 
si urval koleno a  prodělal plastiku předního 
křížového vazu. Rekonvalescence trvala skoro 
rok. Měl jsem obavy, aby se zranění neobno-
vilo. Asi bych se na úrovni první nebo druhé 
ligy udržel, ale na nějaké zajištění to u  nás 
není. Raději si budu budovat kariéru u policie.
Jak se vám daří skloubit práci s chytáním za 
Heřmanice?
No, musím přiznat, že všechny tréninky ne-
stíhám. Máme třináctihodinové směny. Větši-
nou stihnu jeden, dva tréninky týdně a k tomu 
zápas. Když můžu, trénuji individuálně.
A když Heřmanice postoupí, divizi stihnete?
Pevně doufám, že ano.

/red/

Začíná instalace požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého 
do obecních bytů
Město Ostrava nakoupilo po dohodě 
s  městskými obvody do obecních bytů 
požární hlásiče a detektory oxidu uhelna-
tého.
Namontováno do nich bude 2799 hlásičů 
požáru a  v  domácnostech, které využívají 
k ohřevu tepelné zdroje, 1682 detektorů CO. 
Instalace zařízení v celkové hodnotě 2,2 mili-
onu korun s DPH byla zahájena v únoru a nej-
zazším termínem pro její dokončení je konec 
srpna 2018.
Všechny zapojené městské obvody si již fy-
zicky převzaly zařízení a  postupně začnou 
s jejich instalací. Startuje tak akce, která svým 
rozsahem nemá v České republice obdoby.

Nejvíce hlásičů ve Slezské
Detektory budou v první vlně naistalovány do 
obecních bytů v 14 obvodech. Nejvíce hlásičů 
požáru bude nově v obvodech Slezská Ostrava 

(1051), Poruba (702) a Moravská Ost-
rava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů 
oxidu uhelnatého bude nainstalováno  
v  Moravské Ostravě a  Přívozu (500), 
Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích 
a Bartovicích (267).
Instalaci městem zakoupených detek-
torů zajišťují na své náklady jednotli-
vé městské obvody, které si na práce 
budou nejčastěji najímat dobrovolné 
hasiče. Například v Nové Vsi je již ob-
vod s dobrovolnými hasiči na instalaci 
domluven. Podle stejného klíče chce 
postupovat také Slezská Ostrava. Za-
tímco malé městské obvody budou 
mít všechna zařízení namontována do 
konce března, u velkých obvodů se z důvodu 
počtu zařízení mohou práce protáhnout až do 
konce prázdnin. Významným faktorem, který 
ovlivňuje celkovou dobu instalace detektorů 

je fakt, že o realizaci díla musí být vyrozuměn 
každý nájemce bytu, který jej musí zpřístup-
nit.

/red/
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Mgr. Jakub Andrejko
 narozen v roce 1991 v Ostravě

 měří 198 centimetrů

 brankářem FC Heřmanice Slezská 
od roku 2016

 žije v Havířově

 absolvent Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity



Důl Alexander. Ojedinělá památka Slezské Ostravy
Členové Komise životního prostředí měst-
ského obvodu Slezská Ostrava navštívili 
objekty Dolu Alexander v  Kunčičkách. 
Budovy jsou od roku 2001 památkově 
chráněny, ve správě je má státní podnik 
DIAMO.

„Důl Alexander byl výstavní šachtou Severní dráhy 
Ferdinandovy. Nikde v  celém Ostravsko-karvin-
ském revíru nenajdete podobné architektonické 
prvky jako právě tady. Jde o zcela výjimečnou zále-
žitost,“ informoval členy komise Ing. Libor Jalůvka 
z podniku DIAMO.
Stavba dolu začala v  roce 1896, těžit uhlí se zde 
přestalo až v  roce 1992. Část rozsáhlého areálu 
bývalého dolu využívá Charita sv. Alexandra, ně-
které budovy koupili soukromníci, podniku DIA-
MO zůstaly dvě budovy s těžními věžemi, pojme-
nované Alexander č. 1 a Alexander č 2. Obě byly 
v nedobrém stavu. DIAMO nechalo budovy mezi 
lety 2015 až 2016 zrekonstruovat za částku zhruba 
devět a půl milionu korun.
Kunčičky - Versailles
Zatímco budova č. 1 byla opravena do stavu, kdy 
těžba skončila, sousední budova č. 2 získala podo-
bu z doby svého uvedení do provozu, tedy z roku 
1901.  Vše se dělo za dohledu a se souhlasem pa-
mátkářů, kteří pokládají areál dolu za jeden z nej-
významnějších na Ostravsku a  Karvinsku. A  to 
především právě díky jinde nezvyklé architektuře.
Opravená budova č. 2 si pro svoji podobu vyslou-
žila přezdívku hornické Versailles. Protože mno-
hé architektonické prvky se nezachovaly, museli 
obnovitelé budovy postupovat podle starých fo-
tografií a jednotlivé věžičky, balustrády, schodiště 

či nárožní vázy znovu obnovovat. „V interiéru se 
dokonce zachovala i část původní výmalby, něco 
takového není na žádné šachtě na Ostravsku, je to 
velká zajímavost,“ upozornil Libor Jalůvka na to, 
že raritní jsou nejenom exteriéry dolu.
Podnik DIAMO nyní hledá pro budovy využití. 
Fungovat by zde mohly podle Jalůvky například 
ateliéry nebo kanceláře.
Den otevřených dveří

„Musím poděkovat panu Jalůvkovi za opravdu 
fundovaný výklad. Je výborné, že zrovna v  Kun-

čičkách máme tak výjimečnou památku, kterou 
se povedlo vrátit do původního stavu,“ uvádí Iveta 
Frančíková, předsedkyně Komise životního pro-
středí. „Je jen škoda, že o ní lidé, a to nejenom ve 
Slezské, mnoho nevědí,“ doplnila Frančíková.
Podnik DIAMO se nyní chystá Důl Alexander po-
pularizovat. „Připravujeme v  areálu vůbec první 
Den otevřených dveří. Předběžně je naplánován 
na sobotu 8. září 2018,“ informoval Libor Jalůvka.

/red/
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Slezskoostravský uličník, část 8
Slezskoostravské noviny přinášejí osmou část 
seznamu názvosloví ulic a náměstí na území 
městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje 
celkem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava:

K  Borku (Koblov, r. 1983) - Podle směru ulice 
k lesu Borek.
K Důlkům (Hrušov, r. 1950) - Podle pomístního 
názvu.
K Háječku (Koblov, r. 1978) - Podle polohy ulice 
u lesíku.
K Lesu (Heřmanice, r. 1978) - Podle směru ulice 
k blízkému lesu Korunka.
K Maliňáku (Heřmanice, r. 1945) - Podle směru 
ulice k bývalému rybníku Maliňáku.
K Návsi (Heřmanice, r. 1992) - Podle směru ulice 
k návsi.

K  Oskárce (Heřmanice, r. 1963) - Podle směru 
k bývalé jámě Oskar, která byla v provozu v letech 
1912 - 1995.
K Salmovci (Sl. Ostrava, r. 1999) - Podle místního 
názvu bývalé hornické kolonie Salmovec, která se 
nacházela u dolů Salm-Reifferscheidtů.
K  Šachtě (Hrušov, r. 1978) - Podle směru ulice 
k dolu Hubert.
Kabarova (Heřmanice, r. 1945) - František Kaba-
ra (1896–1945), horník z  Heřmanic, odborářský 
a stranický funkcionář  KV-KSČ. 1940 zatčen na-
cisty a vězněn až do osvobození. Zemřel druhý den 
po návratu z věznice.
Kamasova (Hrušov, r. 1945) - Jan Kamas (1898-
1942), horník z Hrušova, zatčen nacisty za činnost 
v ilegální odborové organizaci KSČ, zemřel ve věz-
nici v Ratiboři.

Kanczuckého (Hrušov, r. 1950) - Alex Kanczucký 
(1920–1949), místní občan, provozní inženýr a ve-
doucí záchranného družstva, zemřel při důlním 
neštěstí na dole Doubrava.
Kaniokova (Kunčičky, r. 1945) - Leopold Kaniok 
(1912-1941), úředník z Kunčiček, zatčen nacisty za 
ilegální činnost v ÚV-KSČ a popraven v Praze.
Kaplířova (Hrušov, r. 1945) - Kašpar Kaplíř ze Su-
levic (1535–1621), císařský rada a královský purk-
rabí na Karlštejně, pro účast na stavovském povstá-
ní popraven na Staroměstském náměstí.
Karvinská (Sl. Ostrava, r. 1942) - Ulice kopírovala 
svým průběhem zaniklou úzkorozchodnou tram-
vajovou dráhu do Karviné.
Kasární (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle bývalých děl-
nických kasáren, k nimž ulice směřuje.

OPRAVENO. Stav budovy č. 1 před rekonstrukcí a po ní. Foto/ JK

EXKURZE. Členové komise životního prostředí v Kunčičkách. Foto/ JK



1. V první polovině 20. století četné turistické publikace a „Průvodci Velkou Ostravou“ ni-
kdy neopomněly zmínku o velkém městském sadu. Jeho zřízení představovalo ve své době 
nákladnou investici, která měla zlepšit životní prostředí města a vytvořit tolik potřebnou 
odpočinkovou relaxační zónu. Až do roku 1919, kdy byl sad rozšířen, byla tato lokalita 
nazývaná sadem císaře Františka Josefa I. a jeho původní rozloha končila zhruba u mau-
zolea osvoboditelů. Mezi Ostravany bylo toto místo známo i jako sad Nové střelnice, ne-
boť jeho nejstarší část se nacházela na místě střelnice Moravskoostravského střeleckého 
spolku s výletní restaurací, která byla odstraněna v souvislosti s výstavbou Nové radnice. 
Po zpracování koncepce a zahájení prací na rozšíření sadu v roce 1928 dle projektu Ing. 
arch. Jaromíra Moučky se původní rozloha sadu zvětšila na 32 hektarů a byl pojmenován 
jako Komenského sady. Podle některých dobových zdrojů byl sad ve své souvislé ploše 
největším v ČSR. Tento údaj uvádí i reklamní publikace agentury ORO /Josef Ondra Mor. 
Ostrava/, která kromě několika stovek inzerátů, i těch nejmenších firem a podniků Ostra-
vy a okolí, obsahuje i jistou formu stručných osvětových informací. Vedle statí o historii 
Moravské a Slezské Ostravy obsahovala i zmínky o průmyslu, bankovnictví, obchodování a také o městském sadu: „Město Ostrava má největší sad v celé 
ČSR, tj. sad Komenského na rozloze 32 ha 77 a. Vznikl na místě bývalé Nové střelnice a dosud není plně vysázen. Největší zásluhu o jeho rozšíření a zvele-
bení měl první český starosta Ostravy, poslanec Jan Prokeš.“ Na reprosnímku pohlednice, jehož autorem je jeden z nejstarších ostravských fotografů August 
Rotter, je patrné prostranství před centrální budovou Nové střelnice v tzv. Cinglu na břehu Ostravice před založením městského sadu.

2. Na projektu nově budovaného sadu se podílela ostravská Přírodovědecká spo-
lečnost, která byla ustavena v roce 1908. Její členové, například pedagog prof. Jan 
Kranich, zoolog a lékař prof. dr. Karel Šule, badatel Vilém Zavadil nebo geolog a pa-
leontolog světového jména Ing. dr. Václav Šusta, patřili k dobrovolnému aktivu spolu-
pracovníků Ostravského muzea. Jejich podíl na rozvoji přírodních věd na Ostravsku 
v období mezi dvěma světovými válkami a na vybudování přírodovědeckého oddě-
lení Ostravského muzea zasluhuje obdiv a úctu. Tato personálně početná společnost 
již od roku 1920 usilovala o zřízení botanické a zoologické zahrady, ve které by kromě 
funkce okrasné byly sledovány i účely vědecké. První zmínky o těchto průkopnických 
záměrech se objevují v zápisech ze schůzí společnosti již v únoru 1908, v nichž se 
objevují návrhy, aby „Obec Moravsko-ostravská zřídila v nově projektovaném sadu 
botanickou zahradu.“ Prioritu vědecké činnosti měl tvořit výzkum životaschopnosti 
květin na území postiženém průmyslovými vlivy. Pro tento účel měly být vypracová-
ny srovnávací studie, sledující poškozování rostlin a květeny a prováděn výběr rostlin 
vhodných k pěstování a umístění ve výsadbě. Takto získaný materiál měl být podro-

ben analýze a specifickému výzkumu. Projekt zahrnoval i vybudování skleníku pro exotickou květenu. Tento neuskutečněný záměr s jeho pravděpodobným 
umístněním připomínal až do 60. let 20. století prosklený altán, jak je patrné na pohlednici „M. Ostrava Nová střelnice“ /Neue Schiesstätte/ vydavatelství 
Lichtig, která prošla poštou 8. XI. 1930. Vyvýšené místo s altánem, dodnes patrné v terénu sadu, je pozůstatkem uměle navršeného valu, u kterého byly 
stavěny střelecké terče v době ostrých střeleb zaniklého střeleckého spolku.
3. Hospodářská krize ve 30. letech 20. století definitivně ukončila všechny sna-
hy o založení botanické zahrady a značně omezila i samotnou vědeckou činnost 
Přírodovědecké společnosti. Udržovací náklady projektu v celém rozsahu by totiž 
činily 100 000 korun ročně a tato výše byla nad možnosti městské pokladny. Pod 
altánem se podařilo založit jen alpinium, na kterém bylo vysázeno asi 200 druhů 
alpských rostlin a pro poučení byly všechny opatřeny štítky s latinským a českým 
pojmenováním. Návštěvníci sadu tak mohli sledovat nejen krásu rostlin, ale také 
rozšířit své znalosti. V krásně upraveném rosáriu bylo vysázeno asi 4 000 keřů 
růží vysokokmenných. Každý druh byl opatřen identifikačním štítkem a celý sad 
prošel náročnou zahradní úpravou. Na pohlednici z roku 1914 knihkupce a nakla-
datele J. Buchsbauma vydané pod názvem „Mähr. Ostrau Schiesstätte /Jubiläum-
sanlage/ se záběrem na seskupení domů na vrcholu Jaklovce je patrná pečlivá za-
hradní výsadba i pohodová atmosféra.

4. Přes veškerá finanční omezení se v průběhu let podařilo částečně realizovat původní 
záměry a vytvořit na břehu Ostravice příjemnou odpočinkovou enklávu. Romanticky 
pojatá zákoutí, mezi nimiž se uplatnily volně stojící plastiky ostravských umělců, dopl-
ňovalo umělé jezírko ledvinovitého tvaru, přes které se klenul obloukový můstek japon-
ského typu. V blízkosti tenisových kurtů, založených v průběhu roku 1928, se nacházelo 
dětské brouzdaliště a návštěvníci se mohli procházet růžovým sadem, kterým byla nej-
starší část parku ukončena. Malebnou atmosféru sadu nám přibližuje i pohlednice vyda-
ná pod názvem Městské sady /GRAFO ČUDA HOLICE V Č./. V souvislosti s hrazením 
nákladů spojených s provozem sadu a činnosti Přírodovědecké společnosti se setkáváme 
se zajímavým údajem – v kině PALÁCE ve Slezské Ostravě se totiž konala pravidelná 
filmová představení s přírodovědeckou tématikou a zisk z prodeje vstupenek byl určen 
potřebám společnosti. Později byla filmová představení přenesena do kina KOSMOS 
/Vesmír/ v Mor. Ostravě. Od 9. března 1924, kdy byl v kině PALACE /Oko/ poprvé uve-
den film Napříč divokou Afrikou, až do německé okupace v roce 1939, bylo v Ostravě 

uspořádáno 936 filmových představení, což bylo v období první republiky přímo celostátní unikum. Pravidelná přednášková činnost, exkurze v terénu, 
sběry i evidence přírodnin a velký podíl společnosti na založení městského sadu – to vše tvoří historii Komenského sadů, které jsou dnes chloubou města.
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Když se zakládal městský sad

Podle textových dobových zdrojů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie



Jørn Utzon, vizionář architektury
Slezskoostravská galerie společně s vý-
stavní síňí Sokolská 26 a Industrial Galle-
ry připravili výstavu věnovanou památce 
Jørna Utzona, nestora dánské architek-
tury, který by se 9. dubna 2018 dožil sta 
let. Projekt je realizován v  rámci festivalu Archikultura 2018 
a projektu Dánské dny v Ostravě.
Jørn Utzon, vizionář archi-
tektury, je mimo jiné au-
torem světoznámé budovy 
opery v  Sydney. Výstava di-
váky seznámí i s jeho dalšími 
patnácti významnými pro-
jekty a  také poodhalí Utzo-
nův vztah k  východní Asii, 
jednomu z  jeho hlavních in-
spiračních zdrojů. Autorem 
výstavy je Dr. Chiu Chen-Yu(Cho), který se věnuje mezikulturním vzta-
hům v oblasti architektury se zaměřením na tvorbu skandinávských auto-
rů. Právě on uvede celý jedinečný projekt svou přednáškou, která se bude 
konat ve Slezskoostravské galerii 10. dubna 2018 v  15 hodin. Program 
bude pokračovat vernisážemi dalších částí výstavy v  Industrial Gallery 
a výstavní síni Sokolská 26 za účasti velvyslance Dánského království v ČR 
J. E. Ole Frijs-Madsena. 
Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu ar-
chitektury.
Ve Slezskoostravské galerii výstava potrvá do 25. května 2018.

Věra Vahalíková

Známé operní árie. Koncert
Tři mezinárodně uznávaní interpreti se představí 
v programu Večer písňových cyklů a operních árií 
a duet ve slezskoostravské radnici v rámci Cyk-
lu komorních koncertů pořádaného městským 
obvodem Slezská Ostrava, za finanční podpory 
statutárního města Ostravy.

Známé operní árie zazní v podání sopranistky Veroniky 
Holbové, ostravské rodačky, absolventky Janáčkovy kon-
zervatoře a žačky MgA. Evy Dřízgové-Jirušové a baryto-
nisty Alexandra Vovka, rodáka z Kyjeva, sólisty divadla 
v Bytomi a Slezského divadla v Opavě, za doprovodu kla-
víristy Michala Bárty, absolventa Janáčkovy konzervato-
ře a Institutu pro Umělecká studia Ostravské univerzity.

Koncert se uskuteční v  obřadní síni slezskoostravské 
radnice dne 17. dubna 2018 v 19:00 hodin. Vstupenky 
v ceně 100 Kč si můžete zakoupit od 10. dubna do 14. 
dubna 2018 ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek 
od 10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 
12:30, sobota od 10:00 do 16:00 hodin).

Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 
nebo 599 410 081.

Zemřel slezskoostravský rodák Ota Filip
Spisovatel Ota Filip se narodil 9. břez-
na 1930 ve Slezské Ostravě, zemřel 
2. března 2018 v  německém Gar-
misch-Partenkirchenu. Žádný lite-
rát neproslavil v  románech Slezskou 
Ostravu tak, jako právě Ota Filip. Na-
nebevstoupení Lojzy Lapáčka ze Slez-
ské Ostravy, Cesta ke hřbitovu, Sed-
mý životopis, Osmý, čili nedokončený 
životopis – to všechno jsou díla, ve 
kterých se Filip více či méně Slezské 
Ostravě věnuje. Filipovi rodiče mívali 
na Zámostní ulici kavárnu, otec Oty 
Filipa patřil k zakládajícím členům fot-
balového klubu SK Slezská Ostrava.
Ota Filip SK Slezská, respektive Baníku, 
fandil celý život. Na dávnou Střelnici, kde 
SK Slezská Ostrava začínala svoji histo-
rii, chodil už jako malý kluk: „Na zápas 
vycházeli fotbalisté na hřiště na Střelnici 
z  dřevěných kabin, u  kterých jsem stával. 
Sáhli mi na hlavu, prohrábli vlasy a řekli: 
„Pro štěstí, Otíku,“ vzpomínal Ota Filip 
v jednom z posledních velkých rozhovorů, 
který poskytl Ročence Ostravského infor-
mačního servisu.
Ota Filip odešel z  Československa do ně-
meckého exilu v  roce 1974, předtím byl 
v roce 1970 odsouzen na 18 měsíců za pod-
vracení republiky. Stal se jedním z  nejvy-
dávanějších českých exilových spisovatelů, 
jeho díla vyšla v  mnoha jazycích, obdržel 

množství prestižních literárních cen. Byl 
dlouholetým spolupracovníkem deníku 
Frankfurter Allgemeine Zeitung stejně 
jako Rádia Svobodná Evropa. Stal se čle-
nem Bavorské akademie krásných umění, 
v  roce 2002 mu prezident Václav Klaus 
udělil Medaili Za zásluhy o  stát v  oblasti 
umění.
Na otázku, jaké má nejčastější vzpomínky 
spojené s Ostravou, odpověděl Ota Filip ve 
zmíněném rozhovoru následovně: „Často 
vzpomínám na to, jak jsme v bývalé dělnic-

ké kolonii na Kamenci hrávali jako kluci 
fotbal. Bydlel jsem tehdy s  rodiči napro-
ti Nové radnice na dnešní Sokolské ulici. 
A když si na ty naše fotbalové zápasy, nás 
fajnových kluků z  levého břehu Ostravice 
ze čtvrti kolem Nové radnice proti „bara-
bům“ z kolonie na Kamenci vzpomenu, na 
rvačky po zápasech, které jsme my „fajno-
ví“ povětšinou prohráli, tak mne zachvátí 
podivný smutek, že to všechno sebral čas, 
který se už nikdy nevrátí.“

/jk/
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OTA FILIP. Autor ve své pracovně v německém Murnau nedaleko Mnichova. Foto/ JK
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Ježíškova vnoučata nadělovala na MDŽ
Náš zapsaný spolek Dětský tábor 
A  JE TO se stal Ježíškovým vnouče-
tem a přesně 8. března, kdy všechny 
ženy slaví svůj svátek, plnil vánoční 
přání seniorkám z  Domova pro se-
niory Kamenec.
Když se blížil vánoční čas, moderátor rádia 
hlásil: „Staňte se Ježíškovým vnoučetem, 
splňte vánoční přání osamělým lidem v do-
movech pro seniory.“
Tato akce se nám natolik líbila, že jsme začali 
listovat v  přáních seniorů a  seniorek, a  ob-
jevili právě přání seniorek z DPS Kamenec. 
„Chtěli bychom prožít den plný krásy s  vi-

zážistkou, a  nechat se nalíčit 
a zkrášlit.“
Dne 8. března tak od 10 ho-
din proběhla nádherná akce. 
Seniorky jsme nalíčili a  vyfo-
tografovali. Pěkná akce byla 
zakončena květinovým bálem, 
na kterém seniorky dostaly od 
dětí z  MŠ Chrustova vyrobe-
nou kytičku s přáním krásného 
prožití MDŽ.

Bc. Silvie Šeděnková

Slib policistů na radnici
Čtyřiadvacet nových moravskoslezských policistů složilo 
slavnostní slib 2. března v prostorách obřadní síně radnice ve 
Slezské Ostravě.
Nejvíc nových policistů zamířilo na Karvinsko a  na Ostravsko. Noví 
příslušníci budou zajišťovat bezpečnost také na Opavsku, Novojičínsku 
a Frýdeckomístecku. Věk těchto kolegů se pohybuje v rozmezí od 20 do 
31 let. Mezi novými policisty jsou dvě ženy.
Zúčastněné policisty přivítal ředitel moravskoslezské policie plk. Mgr. 
Tomáš Kužel a popřál jim úspěchy ve všech oblastech. Zmínil i zásad-
nost podpory rodin policistů a možnost různého následného uplatnění 
příslušníků v mnohých specializacích služby. Jednou z nich je například 
kriminalistická technika.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, vrchní komisař

Zemřel Rudolf Sklář
Dne 5. března ve věku 88 let nás navždy opustil čestný před-
seda spolku Senioři Hrušov Rudolf Sklář.
Narodil se 24. 11. 1929 v Koblově, když mu byly čtyři roky, přestěhovala 
se rodina do Hrušova. Celý život se věnoval různým sportům. Od roku 
1967 pracoval v  oddílu kopané TJ Baník Ostrava, nejdříve u  mládeže, 
a v letech 1973 – 1980 jako technický vedoucí ligového mužstva.
V roce 2008 byl Rudolf Sklář u zrodu občanského sdružení Senioři Hru-

šov a stal se jeho předsedou. Aktivně pracoval na pravidelných setkáních rodáků Hrušova. 
V roce 2013 se vzhledem k svému věku a zdravotním potížím funkce předsedy vzdal a zůstal 
jen členem a čestným předsedou.

Za spolek Senioři Hrušov 
Zdeněk a Zdeňka Dudkovi

LÍČENÍ. Seniorkám byla vánoční přání splněna 8. března. Foto/ archiv

SLIB. Noví policisté v obřadní síni. Foto/ PČR

Oznámení nájemníkům
Oznámení nájemníků obecních bytů 
- Vyúčtování tepla a  TUV za období 
2017:
Z  důvodu pozdního dodání faktur do-
davatele energií a  doby potřebné pro 
zpracování fakturace odbornou fi rmou, 
nebude možno provést vyúčtování tepla 
a TUV do konce dubna 2018, ale bude 
provedeno až v květnu 2018. Za vzniklé 
problémy se omlouváme. 

Ing. Robert Wildner
vedoucí odboru technické správy budov
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1.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo,
6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

2.4. Velikonoce v zoo. ZOO Ostrava.
3.4. - 29.4. Očima generací – Mé kořeny. Výstava Evy Nytrové. 

Slezskoostravský hrad.
4.4. Zemský ráj to napohled. Přednáška v ZOO Ostrava

od 16.00 hod.
7.4. Den ptactva. ZOO Ostrava.
7.4. Jiskra Hrušov – TJ Sokol Koblov, městský fotbalový přebor,

od 15.30 hod.
8.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo,

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
10.4. Výstava Jørn Utzon, Dánské dny v Ostravě.

Přednáška ve Slezskoostravské galerii od 15.00 hod.
14.4. TJ Sokol Koblov – TV Vítkovice-Svinov, městský fotbalový 

přebor, od 16.00 hod.
14.4. FC Heřmanice Slezská – FK Bílovec, krajský fotbalový přebor, 

od 16.00 hod.
14.4. Den pro slony. ZOO Ostrava.
15.4. Skautská neděle. ZOO Ostrava.
15.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo,

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
17.4. Večer písňových cyklů a operních árií a duet, slezskoostravská 

radnice, od 19.00 hod.
21.4. Jiskra Hrušov - FK SK Polanka nad Odrou B,

městský fotbalový přebor, od 16.00 hod.
21.4. Den Země. ZOO Ostrava.
22.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo,

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
28.4. FC Heřmanice Slezská – FC Slavoj Olympia Bruntál, krajský 

fotbalový přebor, od 16.30 hod.
28.4. Jiskra Hrušov – FC Vratimov B, městský fotbalový přebor,

od 16.30 hod.
28.4. TJ Sokol Koblov – SK Slavie Třebovice, městský fotbalový 

přebor, od 16.30 hod.
29.4. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo,

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
30.4. Filipojakubská noc na hradě…aneb Pálení čarodějnic.

Slezskoostravský hrad.

Slezská žije

Sběrné dvory OZO Ostrava přecházejí na
prodloužený letní provoz
S  příchodem dubna přecházejí sběrné 
dvory OZO Ostrava na prodloužený letní 
provoz, který potrvá až do 31. října.
Provozní doba se v  odpoledních hodinách 
prodlouží o dvě hodiny. Sběrné dvory v Poru-
bě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu tedy budou 
mít od pondělí do neděle otevřeno od 8 do 20 
hodin, sběrné dvory v  Radvanicích, Slezské 
Ostravě, Martinově a  Mariánských Horách 
budou od pondělí do pátku v  provozu od
10 do 20 hodin a v sobotu do 14 hodin. Sběrné 
dvory v  Proskovicích, Staré Bělé, a  Krásném 
Poli budou v provozu ve středu a v pátek, kdy 
jsou otevřeny od 14 do 20 hodin a v sobotu od 
8 do 14 hodin. Provoz sběrného dvora v Polan-
ce zůstává celoročně beze změn, tzn. ve středu 
a v pátek je otevřen od 14 do 18 hodin a v so-
botu od 8 do 12 hodin.
Více informací o  tom, jaký odpad a  v  jakém 
množství mohou Ostravané ve sběrných dvo-
rech bezplatně odevzdat, a  také interaktivní 

mapu ostravských sběrných dvorů naleznete 
na www.ozoostrava.cz.
V Ostravě jsou bioodpady opět sváženy 
dvakrát měsíčně
Příchod jara se promítne také do svozu zeleně 
v  Ostravě. Společnost OZO Ostrava přechá-
zí od dubna na letní svoz bioodpadu, který 
bude ukončen až 30. listopadu. V  uvedeném 
období bude bioodpad z  hnědých popelnic 
opět svážen co dva týdny, v zimním období to 
bylo jen jednou měsíčně. Informace o letních 
termínech svozu jsou uveřejněny na webových 
stránkách společnosti OZO Ostrava. Kapacitu 
BIO popelnic o  objemu 240 l i  četnost jejich 
svozu stanovilo město. Pokud někomu z obča-
nů kapacita nádoby na zeleň nedostačuje, má 
možnost zbylý odpad ze zahrádky odevzdávat 
bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si objed-
nat placenou službu, a OZO mu přistaví další 
nádoby na zeleň podle jeho potřeby.

Kam s větvemi?
OZO Ostrava přijímá větve (do průměru 12 
cm) ve třech ostravských sběrných dvorech, 
a to v Porubě, v Kunčicích a v Přívoze, a také 
v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní sběr-
né dvory nemohou větve od občanů přijímat 
kvůli nedostatku prostoru.
Půda potřebuje kvalitní kompost
S  jarem přicházejí na řadu také práce na za-
hradě. Dobrou zprávou pro zahrádkáře i  ty, 
kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že 
v  ostravských sběrných dvorech je od dubna 
opět k dispozici kvalitní kompost a pytlovaný 
zeminový substrát z kompostárny OZO Ostra-
va. Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, 
cena jednoho pytle je 25 korun. Zájemci o větší 
množství kompostu nebo substrátu se mohou 
vypravit přímo do kompostárny v  Hrušově, 
kde je zmíněného přírodního hnojiva bohaté-
ho na živiny a humus dostatek.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klubu pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče.
Rybička z CD, výtvarná dílna, pondělí 30. dubna od 15 do16.30 
hod.
Psí kviz, prověř své znalosti o pejscích, duben během půjčování.
Kroky vraha, detektivka pokaždé jinak, duben během půjčování.
DEN ZEMĚ, Rybička z CD, výtvarná dílna, pondělí 16. dubna od 
14 do 16 hod.
Den Země, zábavný kviz, celý měsíc během půjčování.
Životní prostředí a ekologie, výstava knih o životním prostředí a 
ekologii, celý měsíc během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Závěsy na kliku, výtvarná dílna, úterý 10. dubna během půjčování.
Lední medvědi, vědomostní test pro děti, duben během půjčování.
Zvířátka, hrajeme pexeso v knihovně, duben během půjčování.
Pro každého něco…, výstavka knih, duben během půjčování.
DEN ZEMĚ, Do korun i ke kořenům, kvíz pro děti, duben během 
půjčování.
O zvířátkách, výstavka knih, duben během půjčování.
Společně, zábavné odpoledne pro děti, úterý 24. dubna během 
půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub, druhé setkání Dámského čtenářského 
klubu, středa 11. dubna od 8.30 do 10 hod.
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu Databazeknih.cz, du-
ben během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, puzzle aj., duben bě-
hem půjčování.
DEN ZEMĚ, Miss Příroda, zábavný tematický turnaj v pexetriu, 
duben odpoledne během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna – tvoříme barevné zápichy z pěnového pa-
píru na téma Země, duben odpoledne během půjčování.
Šikovné prstíky, lepíme modely rychlých aut a záchranářský vozů, 
duben během půjčování.
Zelená planeta, tematický soutěžní test, duben odpoledne během 
půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny
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Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

17. 4. 2018 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Večer písňových cyklů, 
operních árií a duet

Veronika Holbová

Alexandr Vovk

Michal Bárta

Frézování komínů

Vložkování komínů
Kontroly a čištění spal. cest

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

  

Několik desítek zaměstnavatelů z celého Moravskoslezského kraje už 
podruhé představí návštěvníkům v Multifunkční aule Gong v Dolních 
Vítkovicích širokou nabídku volných pracovních míst.
Akci s názvem Burza práce 2018, která se uskuteční ve středu 25. 4. 2018 mezi 
9.00 a 16.00 hodinou, pořádá Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě.

Krátce


