
Ing. Josef Havelka je ředitelem odštěp-
ného závodu ODRA státního podniku 
DIAMO, který zahlazuje následky hor-
nické činnosti v  ostravsko-karvinském 
revíru. V  městském obvodě Slezská 
Ostrava DIAMO obhospodařuje několik 
významných lokalit. Zajímal nás aktuál-
ní stav bývalých slezskoostravských 
dolů i hald.
Jako první bych zmínil údolí Trojice. Hovoří 
se o restrukturalizaci celého údolí, které má 
sloužit k relaxaci a odpočinku. Dočkáme se?
Lokalita Trojice zahrnuje dva provázané 
areá ly - bývalý uhelný důl Trojice (konec těž-
by v  roce 1967) a  bývalou koksovnu Trojice 
(ukončení provozu v  roce 1983). Celé údolí 
je postiženo jak důlní činností, tak kontami-
nováno produkty koksochemických provozů 
a chemickými látkami používanými při výro-
bě koksu. Už v roce 1998 byla hydrogeologic-
kým průzkumem zjištěna masivní kontami-
nace areálu i  podzemní vody nebezpečnými 
látkami. Lokalitu však máme dobře prozkou-
manou a umíme si s tím poradit.
Byla provedena analýza rizik a  sanační do-
průzkum, následovalo zpracování odbor-
ných studií a  projektové dokumentace. Pro 
sanační stavbu byla vydána příslušná územní 

rozhodnutí i  stavební povolení a  v  současné 
době dobíhá výběrové řízení na dodavatele 
prací. Vítězný subjekt by měl být znám v těch-
to dnech. Odhaduji, že sanační práce začnou 
v létě. Předpoklad časové náročnosti projektu 
je tři roky, během kterých budou realizovány 
hlavní sanační činnosti.
Následně bude po dobu 9,5 roku probíhat 
postsanační monitoring oblasti a  biologická 
rekultivace. Po sanaci se stane území plno-

hodnotnou součástí města, má být začleněno 
do rekreačního potenciálu. Navržený způsob 
budoucího využití části lokality dle Územního 
plánu města Ostravy je bydlení v  rodinných 
domech, občanská vybavenost a  krajinná ze-
leň. Zájmové území ve východní části zasahuje 
do nadregionálního biocentra, v jižní části pak 
sousedí s místním biokoridorem - část území 
má být proto rekultivována na les.

(pokračování rozhovoru na str. 6)
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miliony korun
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Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku i krásné jaro !
Přeje všem občanům Slezské Ostravy
vedení městského obvodu

JOSEF HAVELKA. Expert na zahlazování následků důlní činnosti. Foto/ Jana Dronská

Zajímavé osobnosti Slezské

Slezskoostravský uličník, část 7
Slezskoostravské noviny přinášejí sedmou 
část seznamu názvosloví ulic a  náměstí na 
území městského obvodu Slezská Ostrava. 
Seznam poskytl novinám Roman Doubrav-
ský, autor webu www.mapomol.cz. Seznam 
obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská 
Ostrava:
Chalupova (Antošovice, r. 1978) - František Cha-
lupa (1904–1965), místní občan, ředitel místní ško-
ly, organizátor kulturně-politického života v obci, 
zakladatel Matice osvěty lidové.
Chamrádova (Kunčičky, r. 1945) - Arnošt Cham-
rád (1879–1925), slezský básník, spisovatel, písnič-
kář, hostinský v Hrabyni.
Chittussiho (Sl. Ostrava, r. 1963) - Antonín Chit-
tussi (1847–1891), český malíř, autor krajinomaleb.
Chladná (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle nepříznivých 
klimatických podmínek, kterým je tato oblast vy-
stavena.
Chrustova (Sl. Ostrava, r. 1949) - Josef Chrust 
(1898-1943), slévač Vítkovických železáren z Heř-

manic, zakládající člen místní KSČ a FDTJ. Zatčen 
nacisty za pomoc pronásledovaným občanům, 
umučen v koncentračním táboře v Osvětimi.
Jaklovecká (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1942) - Podle 
pomístního názvu kopce Jaklovec.
Jakuba Korty (Sl. Ostrava, r. 1954) - Jakub Korta 
(1893-1941), horník ze Sl. Ostravy, zakládající člen 
místní KSČ, zatčen a umučen nacisty v koncent-
račním táboře v Mauthausenu.
Jakubská (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle hornické ko-
lonie a stejnojmenné jámy Jakub, která nese jméno 
generálního tajemníka SDF Jakuba Jacobiho.
Jan Marie (Sl. Ostrava, r. 1945) - Pojmenována po-
dle zaniklé hornické kolonie a dolu Jan Marie, zalo-
ženého Johannem Maria Wilczkem (1837–1922), 
po kterém dostal svůj název.
Javorová (Kunčice, r. 1957) - Podle skupiny javorů, 
které se nacházejí v blízkosti ulice.
Jeronýmova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Jeroným Praž-
ský (asi 1378–1416), český fi lozof, náboženský 
mys litel, Husův přítel, upálen v Kostnici.

Jeseninova (Kunčice, r. 1945) - Sergej Alexandro-
vič Jesenin (1895–1925), ruský básník a spisovatel.
Josefa Dobeše (Muglinov, r. 2015) - Josef Dobeš 
(1898-1974) místní malíř a učitel. Maloval hlavně 
krajinu, veduty a portréty.
Josefova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle bývalého dolu 
Josef, který byl údajně pojmenován po generálním 
sekretáři SDF a správním radovi Josefu Stummrovi 
(1808–1891).
Jungbauerova (Kunčice, r. 1945) - Vojtěch Jung-
bauer (1890–1942), učitel z Kunčic, zatčen nacis-
ty za ilegální činnost při Sokolské akci, umučený 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Justina (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle názvu uhelné 
sloje „Justina“.



Poskytování dotací a darů z rozpočtu našeho obvodu
Vážení občané,
na prosincovém za-
stupitelstvu jsme 
hlasovali o  rozpočtu 
městského obvodu 
na rok 2018. Opo-
ziční partneři vytkli 
vedení městského 
obvodu nízké fi nanč-
ní prostředky ve výši 

1  mil.  Kč na položce pro dotace spolkům, 
klubům a zájmovým sdružením, i přesto, že 
rozpočet vychází z  předchozího roku a  výše 
této položky byla stejná i v předchozích letech 
2015, 2016 a 2017. Reálné poskytování dotací 
a darů je uvedeno v přiložené tabulce.
Od prvního dne ve vedení jsme se rozhodli 
veškeré fi nanční prostředky získané z  hazar-
du přerozdělit spolkům, klubům a zájmovým 
sdružením. Nyní již hazard v obvodu Slezské 
Ostravy nemáme, čili příjmy z  hazardu jsou 
nulové. Vedení obvodu Slezská Ostrava přesto 
rozhodlo, že výpadek bude fi nancovat z vlast-
ních zdrojů, tj. z rozpočtu městského obvodu.

Letos čtyři miliony korun
Konkrétní čísla hovoří jasně. Za toto čtyřleté 
volební období rozdělíme na dotacích zhruba
11.271.190 Kč. Od roku 2015 do roku 2017 jsme 
poskytli dotaci nebo darovali spolkům, klu-
bům a zájmovým sdružením 7.271.190 Kč. Na 
rok 2018 plánujeme rozdělit cca 4.000.000 Kč.
V  této částce je již zahrnuta i  5procentní 
spoluúčast na realizaci projektů, které zís-

kají 60procentní dotaci 
z  MŠMT a  35procentní 
spoluúčast statutárního 
města Ostravy. Na vysvět-
lenou: Ministerstvo škol-
ství mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) připravuje ote-
vření nové dotační výzvy 
v dotačním programu 133 
530 – PODPORA MATE-
RIÁLNĚ TECHNICKÉ 
ZÁKLADNY SPORTU, 
ve kterém mohou územní 
samosprávně celky, tělo-
výchovné jednoty a  spol-
ky získat až 60procentní dotaci na realizaci 
svých investičních akcí v oblasti sportovní in-
frastruktury. Shrneme-li tato procenta a  fak-
ta, tak bude-li klub nebo spolek zahrnut do 
akčního plánu rozvoje sportu města Ostravy 
a  získá-li dotaci z  MŠMT, budou se na do-
fi nancování 100 procent podílet statutár-
ní město Ostrava a  městský obvod Slezská 
Ostrava. Statutární město Ostrava původně 
plánovalo dofi nancovat spolkům, klubům 
a  zájmovým sdružení celých 40 procent. Na 
popud některých stran však tuto spoluúčast 
město Ostrava snížilo na 35 procent s tím, že 
zbylých 5 procent musí dodat příslušný měst-
ský obvod, ve kterém žadatel působí. 
Náš původní plán byl poskytnout těmto spol-
kům, klubům a  zájmovým sdružením navíc 
dotaci až 5 procent nad rámec výše zmí-
něných 100 procent. Jednalo by se o  další
fi nanční prostředky, které by spolky mohly 

využít k dalšímu rozvoji své činnosti a podpo-
ře sportovních aktivit dětí a mládeže.

Děkujeme za dobrovolnou práci
Je nutné si uvědomit, že tyto spolky, kluby 
a zájmová sdružení vedou vesměs dobrovolně 
rodiče nebo prarodiče ve svém volném čase 
tak, aby dali těm druhým něco navíc. Obětují
svůj čas a peníze i  cizím dětem. Plně si uvě-
domujeme, že bez nich, bez jejich dobrovolné
práce, by některé spolky již neexistovaly. 
Všem za to děkujeme. Jednou z  forem podě-
kování jsou právě dotace a  dary, o  kterých 
víme, že skončí v  těch správných rukách ro-
dičů a jejich dětí, a proto bude městský obvod 
Slezská Ostrava i nadále touto formou dobro-
volné činnosti podporovat v co nejvyšší míře.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta
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Tabulka poskytnutých dotací dle let:
Rok 2018 2017 2016 2015

Částka 4 000 000 3 010 690 2 143 000 2117500

Celkem 11 271 190

Rok 2014 2013 2012 2011

Částka 1 147 000 315 000 365 000 536000

Celkem 2 363 000

Rok 2010 2009 2008

Částka 124 000 384 000 311 000

Celkem 819 000

Největší investice v roce 2018
Hasičská zbrojnice stejně jako vybavení škol

Městský obvod 
Slezská Ostrava 
chystá v roce 2018 
významné investi-
ce. Přinášíme pře-
hled těch největ-
ších.

Požární zbrojnice 
Muglinov
V  roce 2018 bude 

zahájena výstavba nového objektu požární 
zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů z  Muglinova. Tato stavba bude umís-
těna v  blízkosti křižovatky ulic Bohumín-
ská a Hladnovská. Na stavbu již bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí a  v  součas-
né době je dokončována projekční příprava. 
Předpokládané rozpočtové náklady stavby činí 
cca 22 mil. Kč. Projekt bude spolufi nancován 
z  dotačního programu Dotace pro jednotky 
SDH z  rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši
4,5 mil. Kč.

Regenerace sídliště Muglinov - 5. etapa
Jedná se o  pokračování revitalizace sídliště 
Muglinov s  cílem zlepšení životních podmí-
nek obyvatel a  vybavenosti obyvatel sídliště
Muglinov. V rámci 5. etapy budou vybudová-

na nová parkovací místa a  nové multifunkční 
sportovní hřiště v lokalitě ulic Fojtská a Želaz-
ného. Předpokládané rozpočtové náklady stav-
by činí cca 10 mil. Kč.

Snížení energetické náročnosti tělocvičny 
a spojovacího krčku základní školy na uli-
ci Škrobálkova a mateřské školy na ulici 
Keramická
Projekt bude spolufi nancován z dotace Minis-
terstva životního prostředí ve výši 2 325 tis. Kč. 
V období letních prázdnin bude na těchto ob-
jektech provedena výměna oken, zateplení fa-
sády a stropů. Realizační náklady na obě stavby 
činí celkem cca 9 mil. Kč.

Rekonstrukce chodníků na stezku pro 
chodce a cyklisty - ulice Muglinovská
Zahájení realizace této stavby se předpokládá 
v  případě poskytnutí dotace z  IROP - Cyklo-
doprava II. V rámci projektu bude provedena 
rekonstrukce stávajících chodníků podél ulice 
Muglinovská na stezku pro chodce a  cyklisty 
v celkové délce 0,7 km. Součástí realizace bude 
i  instalace nového světelného signalizační-
ho zařízení. Celkové rozpočtové náklady činí
12 mil. Kč, z  toho maximální výše dotace
může dosahovat 7,4 mil. Kč.

Domov pro seniory Hladnovská
Realizace výstavby nového objektu domova 
pro seniory s celkovou kapacitou 60 osob bude 
zahájena v  případě vydání pravomocného 
územního rozhodnutí stavby. Celkové inves-
tiční náklady stavby se předpokládají na úrov-
ni 55 mil. Kč. Výstavba bude spolufi nancována 
Ministerstvem práce a  sociálních věcí z  pro-
gramu rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny sociálních služeb v  přislíbené výši
cca 40 mil. Kč.

Modernizace učeben základních škol 
městského obvodu Slezská Ostrava 
V případě poskytnutí dotace bude realizována 
modernizace počítačových učeben, jazykové 
učebny a  učebny dílen. V  rámci moderniza-
ce škol budou provedeny stavební úpravy pro 
bezbariérovou dostupnost a  zajištěna vnitřní 
konektivita školy a  připojení k  internetu dle 
současných standardů. Celkové rozpočtové 
náklady činí 28 mil. Kč. Projekt bude spolufi -
nancován z dotace IROP - Integrovaný regio-
nální operační program.

za vedení městského obvodu
Slezská Ostrava

MVDr. Barbora Jelonková, starostka



Nejdůležitější vodohospodářská stavba v Ostravě před zahájením
Nová kanalizace ve Slezské

Vážení občané,
na území Slezské Os-
travy se připravuje 
v  současnosti nejdůle-
žitější vodohospodář-
ská stavba ve městě. 
Jedná se o  „Rekon-
strukci a rozšíření ka-
nalizačního Sběrače 
B“. Nový sedmikilo-
metrový kanál po-

vede od LDN v Rad vanicích přes Hranečník 
až k Slezskoostravskému hradu, respektive až 
k sídlišti Kamenec.
Stavbu připravuje ostravský magistrát, kopat 
se má začít již letos v jarních měsících, hned, 
jak počasí dovolí. Celé dílo bude stát přibliž-
ně 187 milionů korun bez DPH. Zhruba 150 
milionů zaplatí město Ostrava, zbylých cca 37 
milionů uhradí Ministerstvo financí. Konec 
stavby je naplánován na říjen roku 2020. Stav-
ba je rozdělena na čtyři etapy.

1. etapa: Kamenec - loděnice
V první etapě stavby se bude čistit a následně 
sanovat již stávající kanalizační potrubí – ka-
nalizační Sběrač B -  vedoucí v bermě řeky Os-
travice v úseku mezi loděnicí a čerpací stanicí 
pohonných hmot u sídliště Kamenec. Potrubí 
je lety zanesené, na jeho stavu se podepsalo 
rovněž poddolování. Nyní se musí opravit 
a vyčistit. V praxi to znamená, že u Ostravice 
stavbaři využijí stávající šachtice a  současně 
vybudují několik nových. Těmi se dostanou 
do starého potrubí a  budou moci potrubí 
opravovat a  odčerpávat z  něj letité nánosy. 
Vodohospodáři uvádějí, že po sanaci by sbě-
rač měl vydržet minimálně dalších 50 let bez 
jakýchkoli oprav. Tuto první etapu – vyčištění 
a opravy současného potrubí - chtějí stavbaři 
stihnout do jara příštího roku. 

2. etapa: loděnice - Hranečník
Druhou etapou je výstavba zcela nové kana-
lizace, která se napojí na již vyčištěný a opra-
vený úsek první etapy. Nové potrubí povede 
podél řeky Lučiny od loděnice až k terminálu 
Hranečník. Půjde o  technologicky náročnou 
stavbu, protože v  místech křížení ulice Pod-
zámčí s  cyklostezkou vedoucí na Hranečník 
bude začínat důlní dílo – 665 metrů dlouhá-
ražená štola. Štola bude ražena v  hloubkách 
o  mocnosti nadloží 5 - 28 metrů za použití 
klasických hornických metod. K  takovému 

kroku vedly projektanty složité geologické 
podmínky v tomto úseku. Dál potom ve smě-
ru proti proudu řeky Lučiny až k  terminálu 
Hranečník už budou moci stavbaři postupo-
vat obvyklými technologiemi, otevřenými 
výkopy. Provoz na cyklostezce mezi hradem 
a Hranečníkem, u které budou práce probíhat, 
bude v  tuto dobu plně omezen. Pro cyklisty 
budou muset být navrženy objízdné trasy.
Stavba této druhé etapy, zejména ražené čás-
ti, bude zahájena v průběhu jara až léta 2018, 
skončit má v únoru 2020.

3. a 4. etapa: Hranečník - LDN Radvanice
Zbývající dvě etapy se již prakticky netýkají 
našeho obvodu – během nich bude budováno 
potrubí městským obvodem Radvanice a Bar-
tovice směrem od terminálu Hranečník podél 
řeky Lučiny až k  LDN Radvanice. Kanaliza-
ce v těchto etapách bude realizována běžnou 
klasickou metodou výkopových prací. Vše má 
být hotovo, jak jsem již uvedla, v říjnu 2020.

Účel stavby
Je to smutný fakt, ale v současné době splašky 
z  části Slezské Ostravy, a  stejně tak z  Radva-
nic a Bartovic, ústí přímo do řeky Lučiny. Ve 
Slezské jde o  oblast Zvěřiny, dále pak území 
zahrnující ulice Slívova, Jan Marie a  okolí. 
Celé toto území tak bude napojeno na právě 
budovanou novou kanalizaci. V budoucnu se 
počítá rovněž s napojením kanalizačních řádů 
vedoucích z Kunčiček a Kunčic na nový budo-
vaný Sběrač B.
Veškeré odpadní vody budou odváděny touto 
novou kanalizací do areálu Ústřední čistírny 
odpadních vod v  Přívoze. Již stávající kana-
lizační sběrač B /mezi loděnicí a Kamencem/ 
ústí do přečerpávací stanice v  Muglinově 
/blízko zastávky MHD Lávka/. Odtud jsou 
splašky přečerpávány na druhou stranu řeky 
Ostravice a pod Komenského sady odváděny 
až do čističky v Přívoze. Stejnou cestou tedy 
poputují veškeré odpadní vody i v budoucnu 
z  nově napojených míst na nyní budovaný 
Sběrač B.

Stanovisko obvodu
Na slezskoostravské radnici se nás občané 
na tuto problematiku často ptají, proto jsem 
za vedení obvodu velmi ráda, že se konečně 
začne tato nedobrá situace řešit. Je přinej-
menším zarážející, že ještě v roce 2018 jsou ve 
třetím největším městě republiky oblasti, ze 
kterých jsou splašky odváděny přímo do řeky. 
Fakt, že tento problém ve velké části Slezské 
Ostravy zmizí, je skvělou zprávou. Ekolo-
gický význam celé stavby je asi zřejmý úplně 
každému. Za dobrou zprávu také považuji, že 
stavební práce s sebou nepřinesou pro občany 
žádná zásadnější omezení. 

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka
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Maškarní karneval

Usměvavé lyžování

Muzikohrátky

Zámostníčci jsou šikuláci

Krásné zimní odpoledne strávily děti 
I. stup ně se svými mladšími sourozenci 
a kamarády z okolních mateřských škol v tělocvičně ZŠ Pěší. V úterý 
6. února tady vychovatelky školní družiny pod vedením Lenky Ras-
točné uspořádaly maškarní karneval. Odpoledne bylo zahájeno pro-
menádou masek a oceněním patnácti nejlepších. A pak už se všichni 
bavili tancem, hrou, soutěžemi a nechyběla ani bohatá tombola. Děti 
si karneval opravdu užily a  se spokojenými úsměvy se v  podvečer 
vracely domů. Velké poděkování za pomoc při organizaci patří paní 
asistentce Kateřině Křístkové, učitelkám Kateřině Vykoukalové 
a Janě Vedralové a v neposlední řadě i panu řediteli Kamilu Krahu-
lovi. Děkujeme také městskému obvodu Slezská Ostrava. Díky jeho 
finanční podpoře se mohla tato krásná akce uskutečnit.

Vedoucí vychovatelka Lenka Rastočná, ZŠ Pěší

Předposlední lednový týden děti z MŠ Zá-
mostní a MŠ Antošovická absolvovaly lyžař-
ský kurz s příznačným názvem „Usměvavé 
lyžování“ ve Ski areálu v Palkovicích. První den byly děti rozděleny 
do dvou družstev – Lvíčat a Myšek. Družstvo Lvíčat se skládalo z dětí, 
které již měly první lyžařské zkušenosti za sebou. Družstvo Myšek 
tvořily děti, které stály na lyžích úplně poprvé. Děti lyžovaly pod ve-
dením zkušených lyžařských instruktorů, kteří je trpělivě a s úsmě-
vem vedli při jejich prvních lyžařských krůčcích. Na začátku každé 
lekce vždy proběhlo cvičení ve sněhu, a pak už následoval opravdový 
trénink lyžařských dovedností. Děti se učily na lyžích chodit, tréno-
valy plužení, jízdu na kotvě atd. Oblíbený byl mezi dětmi slalom mezi 
barevnými tyčemi s veselými obrázky. Všechny děti se po celou dobu 
lyžování moc snažily. Bylo vidět, že je lyžování opravdu baví. V po-
lovině každé lekce si jen na malou chvíli odpočinuly a vychutnávaly 
teplý čaj a vydatnou svačinu. Poslední dny lyžařského výcviku byly 
věnovány lyžařským závodům a slavnostnímu vyhlášení vítězů. Děti 
měly možnost ukázat své lyžařské dovednosti také svým rodičům. Na 
závěr byly dětem slavnostně předány medaile spolu s diplomy. Velké 
poděkování patří instruktorům Usměvavého lyžování pod vedením 
paní Hanky Volkové, kteří dětem zprostředkovali krásné lyžařské zá-
žitky. Již teď se těšíme na další lyžování s úsměvem příští rok!

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Anna Máchová

Dne 9. ledna přijela do naší MŠ paní Vlaď-
ka, která si pro děti připravila velice zají-
mavý a bohatý program zaměřený na muzikoterapii a muzikohrát-
ky. Nejprve dětem ukázala velice netradiční nástroje jako například 
tibetské mísy a  tibetské zvony, šamanský buben, brumle, sluneční 
buben, flétnu siyotanka nebo bubny djembe, na které si děti posléze 
vyzkoušely zahrát. Poté měla připravenou píseň s pohybem, kterou 
se děti naučily. Na závěr si děti vyzkoušely relaxovat, k relaxaci paní 
Vlaďka použila opět netradiční nástroje v kombinaci se zpěvem. Děti 
tyto muzikohrátky velice zaujaly.

Kolektiv MŠ Komerční

Jak už název napovídá u nás v MŠ Zámostní 
máme samé šikulky. A to doslova!
Město Ostrava finančně podporuje projekty „Už vím proč“ se zamě-
řením na systematický rozvoj technické, přírodovědné a  čtenářské 
gramotnosti dětí a  pedagogů a  „Šikuláci“ se zaměřením na rozvoj 
talentu. V rámci těchto projektů si malí Zámostníčci mohou vyzkou-
šet a prožít plno úžasných věcí. Díky tematickým výletům, pokusům, 
hrám a exkurzím už děti ví, jak co vypadá ve skutečnosti, jak co fun-
guje, co se z čeho vyrábí apod., ale také mohou dále rozvíjet své na-
dání.
Pod dohledem odborníků z  jednotlivých oborů (spolupracujeme 
s Ostravskou univerzitou, Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, FBC 
Ostrava, DDM Korunka, ZUŠ Slezská Ostrava…) děti navštěvují 
výtvarný ateliér, sportovní halu, tvoří v keramické a polytechnické 
dílně, hrají divadlo a muzicírují. Takže každý malý Zámostníček si 
najde to, co se mu nejvíce líbí, co mu sedí, co je mu nejbližší, v čem se 
může dále rozvíjet.

VŠICHNI SE BAVILI. Krásné odpoledne v muglinovské škole. Foto/ archiv

NA SNĚHU. Děti ze Slezské vyrazily do Palkovic. Foto/ archiv UŽ VÍM PROČ. Návštěva výtvarného ateliéru. Foto/ archiv

BOHATÝ PROGRAM. Hudba a písně zněly mateřskou školou. Foto/ archiv

ZŠ Pěší

MŠ Antošovická
MŠ Zámostní

MŠ Komerční

MŠ Zámostní
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Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů (přistavová-
ní probíhá během celého dne) ukládejte jen 
velkoobjemový odpad z  domácností, nepře-
plňujte je a  neukládejte do nich nebezpečný 

odpad a elektroodpad, jež lze bezplatně uložit 
do některého z 12 sběrných dvorů OZO Ost-
rava s.r.o. Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.ozoostrava.cz nebo na 

bezplatné telefonní lince 800 020 020. Kon-
tejnery na objemný odpad z  domácností ne-
jsou určeny pro podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 3.4. do 12.4. 2018

3. dubna
Slezská 
Ostrava

Bernerova mezi č. 14 - 16

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou

Zapletalova u domu č. 10

Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 53

Šachetní křiž. s ul. Na Juřince

Bronzová u domu č. 14

8. března vedle domu č. 14

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

4. dubna
Antošovice Antošovická u křiž. s ul. Lopuchovou

Koblov Antošovická křiž. s ul. U Štěrkovny 
(u kont. na separovaný odpad)

Lamař křiž s ul. Koblovskou

Antošovická u samoobsluhy

K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou

Antošovická U Nové šachty

Žabník křiž. s ul. Pobřežní

Podsedliště křiž. s ul. k býv. kasárnám

Blatouchová naproti č. 272

5. dubna
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou

Olešní křiž. s ul. Zemanskou

Klidná křiž s ul. Slunečnou

Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou

U Jeslí u domu č. 12

Švédská parkoviště u samoobsluhy

Hladnovská parkoviště u domů č. 73 - 75

Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

Keramická křiž. s ul. Vančurovou

9. dubna
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou

Banášova křiž. s ul. Vrbickou

Fišerova křiž. s ul. Marešovou

Parcelní křiž. s ul. Kladivovou

Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

Stožární křiž. s ul. Motýlovou

Najzarova naproti domům č. 50 - 52

Kubínova parkoviště u č. 58

10. dubna
Slezská 
Ostrava

Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem 
č.40 - 48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 57

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou

Zvěřinská u parčíku

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 60

11. dubna
Kunčice 
n. Ostravicí

Bednářská křiž. s ul. Sladovou

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou

U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Kunčičky Pstruží křiž. s ul. Nadační

Lorišova křiž. s ul. Osadní

Polní Osada křiž. s ul. Zdaru

Rajnochova u domu č. 199

Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

12. dubna
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu

Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Riegrova mezi č. 9 - 17

Slezská 
Ostrava

Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou

Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Koblov Na Tabulkách u křiž. s ul. Lucinkovou 
(u kont. na separovaný odpad)
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(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Dalším poněkud problematickým územím je 
nedaleký areál Dolu Petr Bezruč. V uplynu-
lých letech DIAMO vzorně rekonstruovalo 
památkově chráněné budovy. Loni v září, na 
Den horníků, jste dokonce umožnili lidem 
vůbec poprvé na věž vystoupat. Dne otevře-
ných dveří se zúčastnilo 760 návštěvníků. Lze 
odhadnout, co bude s  areálem v  budoucnu 
a chystáte opět podobné Dny otevřených dve-
ří?
Při útlumovém programu v ostravské části re-
víru byla na Dole Petr Bezruč ukončena těžba 
v roce 1992 a obě jámy byly následně zasypány. 
Kladivová těžní věž, kterou si obyvatelé Ostra-
vy pamatují jako dominantu, byla odstraněna 
v srpnu 2002. Státní podnik DIAMO má dnes 
na starosti už jen malou část areálu, z původ-
ních 13 hektarů jen necelé tři hektary. Jsou to 
pozemky s  kulturními památkami, zlikvido-

vané jámy a odplyňovací vrty, které jsou sou-
částí systému pasívní ochrany před výstupem 
důlních plynů na povrch. Ostatní objekty byly 
buď zbourány, nebo prodány a mají nové vyu-
žití. Podniká tam 14 firem a zdravotní pojišťov-
na. Z  památkově chráněných objektů zůstala 
zachována jámová budova a sdružená vzpěro-
vá těžní dvojvěž z let 1902 a 1917, strojovna těž-
ního stroje č. 1 a strojovna pomocného těžního 
stroje s  elektrickým pomocným těžním stro-

jem z  roku 1914. Najít využití památek bývá 
vždy složitější, ale jednáme s několika zájemci, 
včetně státních institucí. Věřím, že časem se 
najde pro tyto objekty smysluplné, případně 
i komerční, využití.
Den otevřených dveří připravujeme, ale tento-
krát bychom chtěli ukázat lidem areál bývalého 
Dolu Alexander v Kunčičkách. Veřejnost bude 
mít možnost navštívit dva opravené objekty 
kulturních památek, a to těžní budovy s věže-
mi jam Alexander č. 1 a Alexander č. 2, které 
jsme opravili v  letech 2015 a  2016. Termín je 
předběžně stanoven na sobotu 8. září 2018.
Důl Alexander je podobně jako Důl Petr Bez-
ruč kulturní památkou. A  stejně jako Důl 
Petr Bezruč, i Alexander jste nedávno rekon-
struovali. Myslím, že důl neznají ani mnozí 
Ostravané, natož pak „cizinci“, leží zcela 
mimo nějakých výletních či poznávacích 
tras. Máte představu, co s ním bude?
Ano, důl Alexander není tak známý, jako jiné 
areály v Ostravě, také proto tam chceme uspo-
řádat Den otevřených dveří. Těžní budova zís-
kala přezdívku hornické Versailles, protože je 
jedinečná svou výzdobou v  zámeckém stylu 
a zachovalými prvky. Díky rekonstrukci začal 
být o objekty velký zájem z řad odborné i laické 
veřejnosti a také médií. V případě zájmu umož-
ňujeme jejich prohlídku zejména pro studenty, 
ale s využitím jako atrakce neuvažujeme. Na-
ším úkolem je objekty prodat nebo alespoň 
pronajmout. Po opravě napojení ventilátoroven 
v roce 2017 na vodovod a kanalizaci lze vyu-
žívat obě části těžní budovy (ventilátorovny) 
například jako ateliéry, galérie, kanceláře nebo 
skladové prostory. V areálu už působí 12 pod-
nikatelských subjektů a Charita sv. Alexandra, 
které si objekty koupily. Takže areál žije svým 
životem a opravené objekty snad přilákají další 
zájemce. Využívána je z našich objektů zatím 
jen těžní věž jámy Alexander č. 1, kde jsou in-
stalována přenosová telekomunikační zaříze-
ní. Aktuálně připravujeme převod dvou objek-
tů bývalé degazační stanice a  rekonstruo vané 
kanalizace a vodovodu včetně ČOV do majet-
ku statutárního města Ostravy.
Nemůžeme opomenout samozřejmě ani hal-
du Heřmanice. Ta se loni v létě díky jedineč-
né technologii začala odtěžovat, optimistické 
odhady říkají, že do deseti let zmizí a na mís-
tě doutnajícího a  páchnoucího kopce bude 
lesopark. Věříte těmto optimistickým odha-

dům? Jak se nyní, na začátku roku 2018, daří 
haldu likvidovat?
Sanace haldy v  Heřmanicích patří mezi naše 
největší projekty. Jedná se o  jedno z  nejroz-
sáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina 
z  těžby černého uhlí z 19. a 20. století na Os-
travsku. Hlavním rizikovým faktorem odvalu 
je prohořívání, které zde s různou intenzitou, 
viditelnou i na povrchu, probíhá už 20 let. Mo-
derní separační komplex umožní, aby sanace 
odvalu postupovala podstatně rychleji a  efek-
tivněji. Aktuálně je zpracováno zhruba čtvrt 
milionů tun hlušiny, ale technologie pojede 
postupně na vyšší výkon. Zbývá zpracovat ješ-
tě asi 15 milionů tun. Deset let je odhad, když 
půjde vše dobře.
Je kromě těchto nejviditelnějších čtyř lokalit 
ještě DIAMO na území obvodu Slezská Ost-
rava nějak činné?
Máme na starosti ještě areál bývalého Dolu 
Koblov. V areálu je ukončena technická likvi-
dace dolu i  nevyužitelných povrchových ob-
jektů. Působí tam 12 podnikatelských subjek-
tů, které zaměstnávají cca 80 pracovníků. Ve 
správě státního podniku DIAMO zůstávají tři 
objekty: budova společenského domu, skladu 
a budova kanceláří mechanických dílen, které 
jsou v pronájmu.
V březnu 2019 se předpokládá zahájení stavby 
nového vodovodu a  kanalizace včetně vybu-
dování nové čistírny odpadních vod v areálu. 
Na základě memoranda uzavřeného s městem 
bude poté realizován převod kanalizace a vo-
dovodu včetně ČOV do majetku města.
Rád bych zmínil ještě známou turistickou 
atrakci - haldu Ema, kterou se postupně po-
dařilo zabezpečit tak, aby návštěvníkům nic 
nehrozilo, přestože je halda termicky aktivní. 
V  současné době už provádíme jen termický 
a plynový monitoring. Mohu potvrdit, že vý-
stupy plynů se ustálily, rozptylový kamenný 
objekt sice esteticky není ideální, ale je funkční.
Vy sám nejste rodákem z Ostravy, přesto už 
na Ostravsku, tedy v s. p. DIAMO, pracujete 
38 let. Je znát, že vás přetváření poškozené 
průmyslové krajiny a rovněž i průmyslových 
objektů docela baví…
Pocházím z Vysočiny, ale na Ostravsku jsem si 
rychle zvykl a také jsem se tady podruhé ože-
nil. Postarat se o následky důlní činnosti je naší 
povinností a tento region byl těžbou ovlivněný 
velmi, takže stále máme co napravovat. Hor-
nictví je asi zajímavější obor, ale zahlazování 
následků má velký společenský význam. Kaž-
dá lokalita, kde se podaří dokončit sanaci nebo 
rekultivaci, znamená další kus země, který se 
může dál využívat a žít.

/red/

Ing. Josef Havelka
 narozen v roce 1956 v Novém Městě 

na Moravě, žije v Šenově
 absolvent Hornicko-geologické fakulty 

VŠB - obor hlubinné dobývání rud
 ve státním podniku DIAMO 

pracuje od roku 1980
 ředitelem ostravského odštěpného závodu 

ODRA je od roku 2003
 má čtyři děti
 rád jezdí na motorce, sportuje, cestuje

Důl Alexander

Důl Petr Bezruč



Dobrá zpráva /nejenom/ pro sídliště Kamenec. Linky 106 a 99
Vážení občané,
od 4. března se mění jízdní řády Dopravního pod-
niku Ostrava. S touto změnou přichází i výrazné 
zlepšení dopravní dostupnosti sídliště Kamenec, 
o které jsme řadu měsíců usilovali.
Na Kamenec bude od 4. března zajíždět trolejbu-
sová linka 106. Půjde o tzv. parciální trolejbus, kte-
rý je vybaven bateriemi a umožňuje tak část trasy 
vykonat i mimo trolejové vedení. Tato vozidla bu-
dou nově využívána na trolejbusových linkách 106 
a také 101 mezi Hlavním nádražím, Hranečníkem 
a LDN.
Zcela nová minibusová linka 99 spojí Slezskou Os-
travu s centrem města a bude zajíždět i k Městské 
nemocnici Ostrava. V provozu má být již v letních 
měsících tohoto roku.
Linka 106. Hlavní nádraží - Důl Heřmanice
bude celotýdenně polovinou spojů vedena v úse-
ku mezi zastávkami Náměstí Jurije Gagarina a Re-
vírní bratrská pokladna přes zastávky Kamenec, 

Bazaly a  Všehrdův sad. Tato úprava 
zajistí zlepšení spojení sídliště Kamenec, 
zejména s Hladnovem, Sokolskou třídou 
a  Hlavním nádražím. Po dobu II. etapy 
rekonstrukce estakády Bazaly budou tra-
sou přes Kamenec vedeny všechny spoje 
linky 106.
Linka 99. Bazaly - Most Miloše Sýkory - 
Karolina - Městská nemocnice - ÚAN
Nová minibusová linka povede v  trase 
Bazaly – Most M. Sýkory - Černá Louka 
- Karolina - Městská nemocnice - ÚAN - 
Karolina - Masarykovo náměstí – Most 
M. Sýkory - Bazaly. Linka bude v provozu 
v  pracovní dny a  bude zajišťovat dopra-
vu v  rámci centra města s  návaznostmi 
na trolejbusovou dopravu především na zastávce 
Most M. Sýkory, na tramvajovou dopravu na za-
stávce Karolina a na příměstskou dopravu na za-
stávce ÚAN.

Tématu hromadné dopravy ve Slezské Ostravě se 
budeme podrobně věnovat v příštím vydání Slez-
skoostravských novin.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka

Letos slavíme 125. výročí vysvěcení kostela sv. Františka a Viktora
Náš hrušovský kostel
Možná ani nevíte, když projíždíte kolem 
osamoceného kostela v Hrušově, co vše 
je s  ním spjato a  jak podivně pohnutý 
osud měl v minulosti a jak si s ním zahrává 
také naše přítomnost. Píšu úmyslně „náš“, 
protože patří k nám, na Slezskou, a je od 
roku 2010 také naší prohlášenou kulturní 
památkou, svým způsobem chloubou nás 
všech.

Kapacitou nestačil
Již v době své stavby byl obestřen podivným tajem-
stvím – oba jeho tvůrci, slavní vídeňští architekti 
(H. von Ferstel, M. Schweda) zemřeli v průběhu 
jednoho roku (1884). Postaven byl stejným sta-
vitelem a ve stejné době jako ostravská katedrála 
(stavitel C. Hladisch), a  to za dva roky, tedy již 
v  roce 1886. Pak ale sedm let stál prostě jen tak, 
nevysvěcen, ladem, osamocen, skoro stejně jako 
dnes. Teprve 23. května 1893 byl slavnostně vysvě-
cen a začal „žít.“ Letos nás tedy již brzy čeká slavné 
125. výročí jeho posvěcení. Během těch 125 let se 
zde vystřídalo 11 kněží. Osud kostela zažíval své 
vrcholy a  pády. Zažil válku, byl poničen a poslé-
ze za dlouhodobého působení o. Františka Bijoka 
opraven. Na bohoslužby zde přicházeli lidé růz-
ných národností – Češi, Poláci, Němci, Židé, Slo-
váci, a také my, z tzv. prajzské, žijící pod Landekem 
za řekou Odrou. V 50. letech žilo v Hrušově téměř 
7000 obyvatel, a  kostel jim sotva svou kapacitou 
stačil, v neděli se zde konaly tři mše svaté a stejně 
věřící „nepobral.“ V  letních měsících ve velkých 
vedrech zde lidé dokonce omdlévali…

Povodně a obnova
Pak nastal postupný pád, který byl 
po smrti o. Bijoka (po jeho smr-
ti přestaly bít zvony a zastavily se 
hodiny na kostelní věži) završen 
povodní v roce 1997. V kostele vy-
stoupala voda až do výše tři a půl 
metru. Záchranné práce na kostele 
se pojí se jménem kněze Wieslawa 
Zajaca, který také zdokumentoval 
zničení sochy Panny Marie Lurd-
ské, ze které zůstaly nedotčeny 
pouze sepjaté ruce v modlitbě (do-
dnes jsou v kostele k vidění) a  se 
jmény mnoha obětavých farníků 
a jejich celých rodin. Po odchodu 
tohoto velice oblíbeného kněze se z  farní budovy 
stala stolařská dílna. O  další významné záchran-
né práce se zasloužil až nově příchozí kněz v roce 
2007 Piotr Kowalski. Po krátkém čase znovu začaly 
hodiny na věži ukazovat čas, rozezvučely se zvo-
ny, postupně se začala opravovat vzácná vitrážová 
okna, především však poničená cihlová věž, která 
má specifickou stavební konstrukci, jakou široko 
daleko nenajdete, nárožní fiály a  mnoho dalšího. 
Začala úporná a nekonečná práce na záchraně kos-
tela jako takového, a s tím spojené shánění peněz. 
Byla to trnitá cesta, již i proto, že z biskupství zís-
káte obyčejně jen půjčky, které jako farnost musíte 
pravidelně splácet, bez ohledu na to, zda finance 
máte, či ne… Začali jsme tedy pořádat kulturní – 
benefiční akce, (koncerty Marie Rottrové, Jaroslava 
Wykrenta, Evy Dřízgové-Jirušové, přednášky na-
příklad Jiřiny Prekopové, vystoupení chrámových 
sborů a divadelních souborů, dohromady téměř 30 
akcí), psali dále žádosti o dotace, oslovovali různé 
potenciální sponzory, a to i v době restitucí.
Marné prosby
Přes veškeré neúspěchy jsme ale nakonec úspěšní 
byli. Až do okamžiku, kdy se biskupství rozhod-
lo, že našeho obětavého kněze, Piotra Kowalského, 
odešle v polovině jeho započatých prací, ve chvíli, 
kdy se farnost odrazila ode dna a začala pomalu 
vzkvétat, někam jinam. A tak ten, kdo v podstatě 
svou usilovnou prací opravil neobyvatelnou, zde-
vastovanou faru, zpustošené území proměnil v ši-
roko daleko obdivovanou přenádhernou zahradu, 
zasloužil se o úpravu okolí kostela a vůbec o jeho 

záchranu, musel sbalit své „saky paky“ a  ode-
jít. Marné byly (a doposud jsou) prosby směrem 
vzhůru na biskupství. Výměna kněží je prý logická, 
je plně jen v kompetenci otce biskupa, který má 
své vize, kterým nemůžeme rozumět, a  proto se 
k tomu nemáme vůbec nijak vyjadřovat.
Následovalo tedy období, kdy se z  farní budovy 
stala napůl ubytovna, ze zahrady pastvina pro 
ovce, farnost byla zadlužena, pravidelné mše svaté 
se přestaly konat, viditelný byl také pokles farníků. 
Zničení a neúcta k práci je patrně součástí biskup-
ských plánů. Nově sloužící kněz však náhle ze-
mřel… A do naší farnosti přišel nový, skvělý kněz, 
kterému se stalo totéž, co o. Piotrovi Kowalskému. 
Byl odejit ze své farnosti, kde měl započatou práci, 
kde ho jeho farníci milovali, a kde rovněž prosili, 
aby zůstal. Marně. Některá rozhodnutí jsou možná 

„logická“. (Ale jsou také lidsky správná?)
Nevzdáváme se
Přesto se nevzdáváme. V  našem kostele se dále 
odehrávají koncerty (Václav Neckář, Spirituál 
kvintet a  jiné), pořád se opravuje. V  současných 
dnech jsou restaurovány další vitráže. Ten, kdo se 
však o kostel, a o to, že se toto všechno může dít 
nejvíce zasloužil, kněz Piotr Kowalski, tady není. 
Z hlediska církve to je v pořádku a správné.
Co k tomu všemu říct? Jen to, že hrušovský kostel 
je prostě a jednoduše „náš.“ Mějme ho rádi.

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. 
Společnost pro památkovou obnovu 

hrušovského kostela
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KULTURNÍ PAMÁTKA. Hrušovský kostel sv. Františka a Viktora. Foto/ JK

PARCIÁLNÍ TROLEJBUS. Od 4. března zlepší dostupnost 
sídliště Kamenec. Foto/ KODIS



Mezi sběrateli pohlednic přetrvává mínění, že v první dekádě 20. století bychom jen stěží hledali obec na území našeho státu, která by neměla svou vlastní 
pohlednici. Tento názor nelze prokazatelně potvrdit, je však nesporným faktem, že permanentní objevy nových pohlednic a fotografií i těch nejodlehlej-
ších míst existují. Náhodné nálezy se ovšem objevují i u dobře probádaných a ve sbírkách početně zastoupených pohlednic a fotografií známých měst.

1. Pohlednicový formát má například i  tato neznámá fotografie tzv. Obecního 
domu v Muglinově, která byla neznámým autorem pořízena před rokem 1930. 
Rozsáhlá stavba, i když v pozměněné podobě, dosud stojí na Švédské ulici č. p. 
109/45. Fotografie pochází ze sbírky Zdeňka Wludyky a zachycuje vzhled objektu 
před přestavbou, při níž byl dům zvýšen o jedno patro. Jeho dnešní soukromý maji-
tel by asi stěží poznal, že se jedná o jeho majetek. Obecní dům dnes patří k nemno-
hým stavením v Muglinově, které se dochovaly ze starší zástavby a má zajímavou 
historii. Ještě v  roce 1924 byl jeho vlastníkem Rudolf Posker, náměstek starosty 
a v letech 1919 – 1922 vládní komisař Muglinova. Ten pro osobní finanční nesnáze 
z úřadu odstoupil. Po jeho rezignaci a úmrtí v roce 1924 získala dům v dražbě 
obec, která následně provedla nástavbu a v roce 1925 v něm zřídila byty pro učitele 
zdejší školy. Až do roku 1947 v domě bydlela například rodina správce a později 
ředitele školy Josefa Dobeše, který zde měl i malířský ateliér. Kromě učitelů, jako 
byl hudebník Lumír Bárta, nebo češtinářka paní Tomisová, bydlel v domě i učitel 

Vilém Fedrovič, knihovník Matice osvěty lidové, vlastivědný a osvětový pracovník ostravského rozhlasu v jeho počátcích. V té době se dům stal místem 
četných schůzek předních osobností ostravského kulturního života, jako byl R. Tlapák, E. Tengler, R. Eliáš, včetně malířů V. Kristina, V. Wünscheho, 
Kutzera nebo sochaře A. Handzla. S jistou dávkou nadsázky by se dalo říci, že tento dům má paměť a duši, v níž jsou obsaženy skryté příběhy i tragické 
osudy některých z uvedených protagonistů.
2. Množství vydaných pohlednic jednotlivých obcí je v  přímé úměře 
k  jejich velikosti a  významu. Co do počtu vydaných emisí má Slezská 
/Polská/ Ostrava prvenství. O něco méně vydaných pohlednic má Hrušov 
a Michálkovice. Obce Kunčice, Kunčičky, Heřmanice a Muglinov mají 
oficiálně vydaných pohlednic jen několik. V souvislosti s obcí Muglinov 
se mi podařilo zachytit jen sedm kusů. Ke staršímu horizontu vydaných 
emisí se hlásí historická pohlednice „Pozdrav z Muglinova“, která byla 
vydána okolo roku 1906 a z Muglinova byla zaslána do Bosny /Johan 
Burda c. k. Pěší pluk č. 100 ž. set. Banjaluka/. Dělená pohlednice má dva 
záběry. Hostinec Na rozhledně a Obecní dům /radnice/. Snímky jsou do-
plněny květinovým dekorem a pohlednice je lehce kolorovaná. V době 
vydání emise vlastnila hostinskou koncesi Otilie Žebráková, která ještě 
v roce 1921 hostinec provozovala. V následujících letech ho pronajímala 
a na přelomu třicátých a čtyřicátých let 20. století byla jistý čas nájem-
cem Marie Tesarčíková. Po skončení 2. světové války byla v jedné z míst-
ností krátkou dobu klubovna 35. oddílu Junáka. Později byl objekt využíván jako mateřská škola a dnes se v jeho prostorách nachází knihovna. Mugli-
novská obecní radnice byla vystavěna v roce 1903. Hlavním iniciátorem jejího vzniku byl Emanuel Žebrák, starosta obce v letech 1890 – 1901. Za dobu 
své existence měl tento objekt až do zrušení své původní funkce velmi pestrou historii. Po převedení její administrativy na městské orgány sloužila budova 
nejrůznějším účelům /kadeřnictví, knihovna, klub mladých, klub důchodců/. Pro obec historicky cenná stavba byla zbourána v průběhu roku 1974.

3. Dělená pohlednice se stejným názvem „Pozdrav z Muglinova“ 
vydaná fotografem J. Kostialem z Venclovic prošla poštou v roce 
1910. Z Muglinova byla zaslána do Venclovic /Josef Cielecki sta-
rosta / u Šenova. Odesílatelem byl Fr. Carbol, významná osobnost 
muglinovského školství. V záběru s Obecním domem /radnicí/, je 
zachycena lokalita s místním pojmenováním Návsí s kapličkou sv. 
Anny z roku 1844. Na snímku vpravo Hostinec R. Žebrak je dosud 
stojící nově opravený objekt na rohu ulic Švédská a U kapličky. 
Historii hostince lze vystopovat až k roku 1901, kdy se obecní za-
stupitelstvo rozhodlo udělit koncesi R. Žebrákovi. Zřízení tohoto 
hostince bylo motivováno obcí s cílem zvýšit příjmy pro potřeby 
obecního rozpočtu. Na tomtéž snímku úplně vpravo je patrný štít 
menšího objektu. Byla to jediná kovárna v Muglinově, kterou pro-
vozoval na pozemku R. Žebráka kovář p. Růžička. Snímek vpravo 
dole pojmenovaný Hotel J. Žebrak zachycuje původní architekto-
nickou podobu nově zbudovaného hostince. Jeho majitel Jos. Že-
brák byl starostou obce v letech 1907 – 1913 a hospodu zakoupil 
od předchozího majitele Leopolda Herze. Byl to druhý hostinec 
v horní části Muglinova, který zřídil Emanuel Žebrák, majitel čes-

kých realit, podnikavý stavebník a vlivný občan Muglinova. Tehdejší obecní zastupitelstvo mu v obou případech učinilo výtku, „… že hostince nemají 
pokoje pro cizince a ve dvorech nejsou prostory pro ustájení koní…“ Později hostinec provozoval Karel Chvostek, dnes má restaurace název Prostor.  Foto-
záběr školy vlevo dole je zajímavý tím, že je na něm škola v podobě, jak byla vystavěna v roce 1896, tedy před přístavbou provedenou v roce 1909. Stavbu 
školy v roce 1896 provedl stavební mistr Holaň ze Studénky a tesařský mistr Valder. Ovšem záhy po jejím otevření se ukázalo, že kapacitně nepostačuje 
vzrůstajícímu počtu žactva, a tak v roce 1909 byla původní budova dle projektu J. Dvořáka z Polské Ostravy rozšířena přístavbou. Nově zrekonstruovaná 
škola pak byla dle návrhu správce školy Fr. Carbola pojmenována jako Jubilejní škola císaře Františka Josefa I.
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Muglinov na pohlednicích

Dle kroniky Muglinova, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie



Co chybí k úspěchu vašich dětí?
Většina z nás vzpomíná na kouzelné chvíle čtení s rodiči či 
prarodiči, na vstup do říše fantazie… Později jsme se do 
čtenářského světa vydávali sami a prožívali závratná dobro-
družství, báli se o své knižní hrdiny, snili o prvních láskách.
Zkoumali jsme encyklopedie a nevědomky tak přicházeli k faktům… 
Aniž jsme o to usilovali, učili jsme se kráse a bohatosti jazyka, uměli se 
lépe vypořádat s vyjadřováním a nějaké tvrdé a měkké i nás nemohlo 
rozházet.
Hledáte pro své dítě nej-
lepší školu, nejzajíma-
vější kroužky, navštěvu-
jete ta správná filmová 
a divadelní představení, 
přemýšlíte o vhodných 
výukových aplikacích do 
chytrých mobilů, ipadů 
či tabletů, záleží vám na 
ekologii, správné stravě, 
hledáte rovnováhu mezi 
požadavky těla a ducha… 
Chcete vychovat vzdělané dítě, které v současném světě uspěje.
Nechybí vám ve výčtu aktivit čtení? Jak vyplývá z různých českých, ale 
také mezinárodních výzkumů, čtení stojí na počátku každého budou-
cího úspěchu. Chcete-li pro své dítě něco podstatného udělat, zaveďte 
je do knihovny.
Ideální příležitost budete mít během Týdne prvňáčků od 5. do 9. břez-
na 2018, kdy přihlašujeme žáky prvních tříd ZŠ zdarma. Pro ty ostatní 
nemůže být 30 korun na roční registraci dítěte do knihovny zásadní 
překážkou.

Těšíme se na Vás
Vaše Knihovna města Ostravy

Petr Wagner & Ensemble 
Tourbillon. Koncert
V  rámci Cyklu komorních koncertů, konaných ve slezskoostravské 
radnici za podpory statutárního města Ostravy, pro vás městský ob-
vod Slezská Ostrava připravil koncert Petra Wagnera & Ensemble 
Tourbillon. 
Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervato-
ři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway 
University of London. Hru na violu da gamba studoval v  Londýně 
a posléze v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil získáním 
prestižního diplomu Uitvoerend Musicus pod vedením Wielanda 
Kuijkena na Královské konzervatoři v  Haagu. Jako sólista, komor-
ní a  continuový hráč vystoupil na mnoha evropských a  světových 
pódiích a festivalech.
V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon. Soubor tvoří 
mezinárodně uznávaní hudebníci z celé Evropy, kteří jsou vynikající-
mi komorními hráči a léta se věnují historicky poučené interpretaci 
především barokního a raně klasicistního repertoáru.
V  obřadní síni slezskoostravské radnice vystoupí dne 27. března 
v 19:00 hodin Petr Wagner & Ensemble Tourbillon s programem 
Anděl a ďábel, který konfrontuje styl Marina Maraise, slavného gam-
bisty krále Ludvíka XIV., jehož skladby evokují zasněnou krásu života 
v královských palácích ve Versailles, se zářivou hvězdou na dobovém 
hudebním nebi, jakou byl Antoine Forqueray, excentrik se zálibou 
v extravaganci kořeněné italskými vlivy.
Vstupenky v  ceně 100 Kč si můžete zakoupit od 6. do 14. března 
ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, 
polední přestávka od 11:30 do 12:30). Dotazy vám rádi zodpovíme na 
telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.

/red/

Velká plátna s  vysněnými velkoměs-
ty, s  velikým hmyzem, vodovodními 
kohoutky, sprchami a  překvapení na-
konec – temná místnost osvětlená UV 
zářivkami s  obrazy malovanými fluo-
rescentními barvami. Taková je výstava 
malíře Igora Grimmicha /1979/nazvaná 
Sen, která začala 30. ledna ve Slezsko-
ostravské galerii.

„Malíř Igor Grimmich je zcela oprávněně řa-
zen k velkým talentům současného českého 
výtvarného umění,“ říká kurátorka výstavy 
Gabriela Pelikánová. O tom podle ní svědčí 
mimo jiné také velký počet výstav pražského 
autora nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí.

„Grimmichovy malby poutají stále větší po-
zornost odborné i laické veřejnosti, jsou bra-

vurně zpracované nejen po stránce formál-
ní, ale i obsahové, specifický je také autorův 
přístup k perspektivě, barvě a ke světlu. Vý-
jimečné jsou i nadstandardní formáty někte-
rých pláten, která vás svou monumentalitou 
pohltí,“ chválí Pelikánová autora.
Slezskoostravská galerie nabízí výběr z  Gri-
mmichova díla od roku 2012 do současnosti. 
Příchozí nejvíce láká „UV cimra“, jak Grim-

mich přezdívá zatemněnou míst-
nost galerie, kde vystavuje své sví-
tící obrazy. „Techniku 
fluorescentních barev 
používá spousta lidí, 
byť spíše jako pouťo-
vou atrakci někde na 
diskotékách. Zajímalo 
mne, jestli lze s  nimi 
namalovat nějakou 
krajinu a  zjistil jsem, 
že ano,“ uvádí autor 
a  doplňuje, že návště-
va této „UV cimry“ 
má v  návštěvnících 

evokovat míchání vzpomínek, 
včetně těch snových.
Igor Grimmich je absolventem 
ateliéru malby Michala Rittsteina 
na Akademii výtvarných umění 
v  Praze. V  Ostravě samostatně 
vystavuje podruhé. První samo-
statnou výstavu v  moravskoslez-

ské metropoli měl 
v roce 2011 v Gale-
rii Beseda. „Slezskoostravská galerie je velmi 
zajímavý prostor, protože je komplikovaný. 
Krásná je zadní velká místnost, trakt s  vý-
klenky zase poskytuje neobvyklý prostor pro 
realizaci,“ uvedl Grimmich během vernisáže. 
Výstava Igora Grimmicha potrvá do 
14. března 2018.

/red/

UV cimra aneb Grimmichův Sen
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AUTOR A DÍLO. Do Slezskoostravské galerie přivezl Igor Grimmich 
obrovská i světélkující plátna. Foto/ Jan Král

ZDARMA DO KNIHOVNY. Od 5. do 9. března se 
prvňáčci mohou hlásit bezplatně. Foto/ archiv
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Výbuch v Heřmanicích. Pátek 19. března 1924
Všechny 54 doly v  ostravsko-karvinském re-
víru byly v  té době zásobovány z  ústředního 
skladiště vzdáleného asi 4 km od Mor. Ostravy, 
mezi obcí Hrušovem a Heřmanicemi ve Slez-
sku. Skladiště bylo tu již od roku 1882, jsouc 
původně budováno na rovině a s podmínkou, 
že pozemky okolní smí býti zastaveny obytný-
mi domy jen do vzdálenosti 1000 m od skladi-
ště. Později však, když uhelné doly se rozšiřo-
valy, byl tento ochranný pás zúžen na 500 m. 
Původně bylo skladiště majetkem společnosti 
Dynamit Nobe1, nyní přešlo do majetku pro-
dejní společnosti Eruptiva, která zde ukládala 
do zásoby střelivo a  zápalky několika druhů, 
dynamit č. 1 od fy Dynamit Nobel, ale z větší 
části nové střelivo Methanit N8.
Skladiště bylo pod zemí zděné, kryt betono-
vý a bylo obehnáno asi 10 m vysokými náspy 
v okruhu 100 m. Za náspy byla dřevěná ohrada 
kolem celého objektu a  domku skladníkova. 
Skladiště bylo povoleno na 10 000 kg střeliva. 
V pátek 19. března 1924 o 11. hod. 35. minutě 
dopoledne rozlehla se po celém širokém okolí 
Ostravy obrovská rána, bylo cítit prudký otřes 

a  vzápětí řinčela a  rozsypávala se okna, pras-
kaly výkladní skříně, dveře – okna se otvírala, 
prach se zvedal a  na obzoru nad Jaklovcem 
objevil se obrovský sloup dýmu, který se roz-
prostíral s rostoucí rychlostí na modré severo-
východní obloze ve tvaru pinie a vystupoval do 
výše několika set metrů. Již ve vzdálenosti 500 
m od skladiště byly po polích a v blízkém lese 
Korunka rozmetány zbytky zdiva a roztřepané 
zbytky dřev.
Kde stálo skladiště, zel kráter asi 15 m hlubo-
ký, vyplněný již částečně vodou a rozvalinami 
země. Budova skladiště rozmetána jest úplně 
po širokém okolí, což snadno jest vysvětleno 
úředním zjištěním, dle kterého nalézalo se 
v době výbuchu ve skladu přes 8000 kg střeliva. 
V  úvoze i  nad náspem byly rozmetány hlavy 
a hnáty koní, o něco dále zkroucený ráf kola 
a  jedna osa, jediné zbytky povozu, jimž odvá-
ženo bylo střelivo. V době, kdy došlo k explozi, 
byli ve skladu zaměstnáni tři zřízenci fy Erup-
tiva, kteří nakládali 75 kg dynamitu a  80 kg 
methanitu pro blízkou jámu Ida. Z  těchto tří 
nešťastníků nenašlo se ničeho.

Je zajímavo, že v  poměrně blízké vzdálenosti 
umístěné skladiště zápalek s  třaskavou rtutí 
vybuchlo jen částečně. Větší část ze šesti beden 
tam uložených zůstala v  ruinách polodřevě-
né kolny neporušena. Žalostná podívaná byla 
taky na dělnickou kolonii jámy Idy, která jest 
asi 500 m východně od skladiště. Veškeré ta-
bule oken, jichž lze čítati na tisíce, vymačkány 
tlakem vzduchu, rámy oken a dveře visí mnoh-
de vylámané na svých závěsech, střechy kryté 
lepenkou jsou úplně nadzdviženy i s vazacím 
zdivem a na střechách, kde byly tašky, jsou tyto 
rozházeny i s laťovím. Že při tom mnoho sou-
kromých osob bylo zraněno, zvláště padajícím 
sklem, je samozřejmostí. Vždyť náraz vzduchu 
byl tak silný, že i v Moravské a Slezské Ostravě 
byla učiněna škoda rozbitím okenních a  sil-
ných výkladních tabulí za sta tisíc korun.

Z časopisu Naše hory a hutě, XIX. ročník, 1924 
vybral

Karel Slíva

S Erasmem+ do světa
Evropský program Erasmus oslavil v loňském roce 30 let. Je 
to dost na to, aby se ukázalo, že je to projekt úspěšný, živo-
taschopný a vítaný. Dokazují to jistě projekty všech, kteří do 
programu vstoupili, ať již pod názvem Comenius, Erasmus 
nebo Leonardo.
Cílem všech projektů je ukázat možnost evropské spolupráce, a to v ob-
lasti školního a odborného vzdělávání, v oblasti práce s mládeží či v ob-
lasti mobilit.
Také naše škola se zapojila do programu Erasmus+, a to pro-
střednictvím projektu Youth Empowering Society: Targeting 
Social Inclusion, neboli Y.E.S. plus. Jak název vypovídá, pro-
jekt se zaměřuje na problém sociální inkluze ve společnosti, 
a to v zemích, které do programu vstoupily, tedy ve Španělsku, 
Itálii, Švédsku a České republice. Jedná se o inkluzi imigrantů, 
se kterou mají naše partnerské země ve srovnání s námi nepo-
měrně větší zkušenosti. 
Téma, které patří k předním evropským tématům, téma, které 
řeší vlády téměř všech evropských zemí, téma, které se objevu-
je ve všech důležitých periodikách.
A tak otázka zní: Může vůbec střední škola přispět něčím no-
vým, něčím, co by oslovilo mladé lidi jejich věku, něčím, co by 
vzbudilo zájem?
Po prvním roce se ukazuje, že tomu tak je, i když ne vždy je 
ohlas na danou problematiku pozitivní. 
Projekt nabízí mladým lidem možnost poznat blíže proble-
matiku migrace, podmínky, které vlády jednotlivých zemí 
imigrantům nabízejí, ale hlavně poznat některé z  nich, vy-
slechnout si jejich osudy, které jsou mnohdy pohnuté a neu-
věřitelné.
K  tomu přispívají besedy studentů s odborníky (se sociolož-
kou dr. Horákovou, s  Organizací pro pomoc uprchlíkům), 
setkávání studentů a práce na projektu  prostřednictvím eTwi-
nningové platformy, prezentování dané problematiky v rámci 
hodin dějepisu a především výměnné pobyty s partnerskými 
zeměmi. 
Významnou součástí projektu je také zpracovávání příběhů 
dětí cizinců, kteří k nám přišli za prací, za novým domovem. 
Jde vesměs o rodiny, které jsou u nás z osobních důvodů, přes-
to ne vždy se setkávají s vlídným přijetím, jak říká jedna z cizi-
nek: „Nebudu lhát, bylo těžké se (do české společnosti) začle-
nit, ale pomohla mi láska mého manžela a mých dětí.“

Projekt pokračuje i v letošním roce a místem setkání bude tentokrát Os-
trava. V dubnu přijedou na naše gymnázium všichni projektoví partneři, 
aby si společně zazpívali píseň, která během projektu vznikala, a také aby 
zhlédli dokument, na kterém nyní pilně pracují.

Ivana Freitagová
Koordinátorka projektů Erasmus+

Gymnázium Hladnov a JŠ



strana 11 • březen 2018 • Slezskoostravské noviny

2.3. Společenský ples městského obvodu Slezská Ostrava. 
KD Michálkovice. Od 19 hod.

4.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice

7.3. Přírodní biotopy Ostravska. Přednáška v ZOO Ostrava od 16 hod.
11.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
17.3. FC Heřmanice Slezská – TJ Břidličná, krajský fotbalový přebor, 

od 15. hod.
18.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 

6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice
24.3. Jaro v zoo. Začátek komentovaného krmení. ZOO Ostrava
24.3. Jiskra Hrušov – TJ Slovan Ostrava, městský fotbalový přebor, 

od 15 hod.
24.3. TJ Sokol Koblov – TJ Sokol Krásné Pole, městský fotbalový přebor, 

od 15 hod.
25.3. Velikonoce na hradě. 

Velikonoční dvoudenní lidový jarmark. Slezskoostravský hrad
25.3. Umíte si uplést tatar, karabáč, pomlázku, švihačku nebo jak se 

tomu ještě říká? Pokud ne, tak přijďte na Květnou neděli 25. března 
v 15 hodin k bývalé šachtě Oskarka (konec ulice K Oskarce) 
v Ostravě Heřmanicích. Pokusíme se je uplést spolu. Proutí si 
uříznete na místě. Jménem heřmanických lidovců zve Petr Kudela.

25.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, Nejedlého ulice

27.3. Petr Wagner & Ensemble Tourbillon. 
Koncert ve slezskoostravské radnici. Od 19. hod.

31.3. FC Heřmanice Slezská – FK SK Polanka nad Odrou, krajský 
fotbalový přebor, od 15.30 hod.

31.3. TJ Sokol Koblov – FK SK Polanka nad Odrou B, městský fotbalový 
přebor, od 15.30 hod.

7.4. Jiskra Hrušov – TJ Sokol Koblov, městský fotbalový přebor, 
od 15.30 hod.

Slezská žije

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Velikonoce, výtvarná dílna, 12. - 16. března od 10 do 12 hod.

Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klubu pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče.
Velikonoce, výtvarná dílna, přání, výzdoba, pondělí 26. března od 
15 do 16.30 hod.
Den ostravských čtenářů, zábavné odpoledne pro celou rodinu. 
Kvizy, testy, stolní hry, upomínková amnestie, čtvrtek 29. března 
během půjčování.

Kam o jarních prázdninách? No přece do knihovny!
Když se jaro probudí, co víš o přírodě, březen během půjčování.
Když ožijí sny, nabídka fantasy knih pro děti, březen během 
půjčování.
Lovci perel, hra pro všechny děti, březen během půjčování.
Čtenářská výzva, nabídka knih, březen během půjčování.
Jarní rady a nápady, nabídka knih, březen během půjčování.

TÝDEN PRVŇÁČKŮ, 5. března - 11. března 2018
Čarodějnické dopoledne, beseda pro děti prvních tříd, pohádkové 
testy, skládání puzzle, kviz, čtení sluší každému – první čtení, 5. - 9 
března během půjčování.
Vítáme Vás v knihovně, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, 
předání pamětního listu, slavnostní předání prvního čtenářského 
průkazu, focení do fotogalerie prvňáčků, předání upomínkového 
dárečku, 5. - 9. března během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Papírový slon, výtvarná dílna, úterý 20. 3. během půjčování.
Po stopách starých slov, vědomostní test pro děti, březen během 
půjčování.
Hrajeme si v knihovně, soutěžíme ve společenských hrách, březen 
během půjčování.
To nás baví! Výstavka knih plných nápadů, březen během půjčování.
Týden prvňáčků, úterý 6. března během půjčování, pasování prv-
ňáčků na čtenáře.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu Databazeknih.cz, březen 
během půjčování.
Pranostika na každý měsíc, tematický test, březen během půjčo-
vání.
Znáte naše svaté? Tematický test pro dospělé, březen během půj-
čování.

BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně podpořený Nadací Ag-
rofert
Samá ruka, samá noha, pohybová aktivita pro děti – rybolov, bře-
zen během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna – zápichy z vařeček, každý čtvrtek od 13 
do 15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, puzzle aj., březen bě-
hem půjčování.
Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, lepení modelů, vystřiho-
vánky aj., březen během půjčování.

TÝDEN PRVŇÁČKŮ, Pasování prvňáčků, pasování malých čtená-
řů na Rytíře z Knížky, další program: pohádkové divadlo, pondělí 5. 
března - čtvrtek 8. března 2018 během půjčování.

JARNÍ PRÁZDNINY, 12. – 16. 3. 2018 během půjčování.
Z jiné planety, výtvarná dílna – kolíčkoví marťánci.
Animovaný kvíz, poznávací test pro děti.
Kdo si hraje, nezlobí…, velký týdenní turnaj ve stolní hře Dobble.

DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ, 29. 3. 2018 během půjčování, 
Upomínková amnestie při vrácení všech výpůjček odpuštění upo-
mínky.
Tombola, zábavná tombola pro dospělé čtenáře.
Kufříku, kufříku, kdo v tobě přebývá? Kufřík plný překvapení pro 
dětské čtenáře.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

KnihovnyZískejte finanční podporu 
na realizaci svého projektu!
Odpadová společnost OZO Os-
trava vyhlásila druhý ročník te-
matických výzev, jejichž cílem je 
zvýšit míru využívání odpadů či 
zvelebit město.
Na environmentálně zaměřené projekty 
poskytne až jeden milion korun, což je 
částka bezmála 2,5krát vyšší než v  loň-
ském roce, kdy se uskutečnil první roč-
ník. Zájemci mohou elektronickou žá-
dost podat do konce dubna a v květnu 
bude rozhodnuto o tom, které projekty 

společnost OZO Ostrava podpoří. Na 
jejich realizaci bude prostor od června 
do listopadu.
V prvním ročníku výzvy uspěl i Domov 
pro seniory Kamenec ze Slezské Ostravy 
Z  příspěvku společnosti OZO Ostrava 
ve výši 180 tisíc korun byly provedeny 
doplňkové úpravy zahrady a  pořízeny 
ptačí voliéry.
Více na www.slezska.cz

/red/

ZAHRADA. Projekt OZO loni pomohl Domovu pro seniory Kamenec. Foto/ archiv
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Prodám stavební pozemek ve Slezské Ostravě na ulici 
Tvardkova. Pozemek má výměru 984m2. Cena 600.000 Kč, 
RK nevolat, děkuji. Marek Šťastný, tel. 604 784 471, 
e-mail: stastnym@centrum.cz

Inzerce

www.pila-budisovice.cz

DŘEVOPRODEJ OSTRAVA
Hranečník 

mob.: 773 663 326

• stavební řezivo
• palubky, terasy
• osb desky, nářadí
• brikety, pelety, dřevo

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert

27. 3. 2018 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Petr Wagner &
Ensemble Tourbillon

I zasněžená zoo je plná života
I pod únorovou sněhovou pokrývkou neztratila zoo 
ve Slezské Ostravě své kouzlo.

Návštěvníci zde mohli zažít docela netradiční podívanou – v zasněže-
ných výbězích pozorovali také zvířata z tropů a sub-
tropů, jako jsou zebry, antilopy, některé druhy opic, 
sloni, papoušci a další ptačí druhy. Teplomilné dru-
hy pobývají ve venkovních výbězích samozřejmě 
mnohem kratší dobu než v letním období a také 
v závislosti na aktuálním počasí. „Pokud neklesa-
jí teploty výrazně pod bod mrazu (do asi -10 °C), 
užívají si například afričtí kopytníci venčení mezi 
11. a 12. hodinou. Okolo 11. hodiny a rovněž po-
dle aktuální venkovní teploty pobývají ve výběhu 
i sloni. Většina druhů primátů může chodit ven 
podle libosti. Venčení si užívají i pardáli obláčkoví, 
dále papoušci nebo ptačí obyvatelé Volié ry Papua,“ 
uvádí mluvčí zoo Šárka Nováková.

Co se děje v ZOO


