
Po kolejích ze ZOO na hrad a do Vítkovic?
Jan Šrom. Dopravní expert ze Slezské Ostravy
Ing. Jan Šrom ze Slezské Ostravy je ná-
městkem technického ředitele společ-
nosti AWT a.s., která v Ostravě vlastní 
a provozuje unikátní systémy železnič-
ních vleček. Nyní se rodí projekt zavést 
na koleje AWT osobní dopravu. Pomocí 
kolejí by se mohli lidé dopravovat mezi 
Dolní oblastí Vítkovice, centrem města, 
Slezskoostravským hradem, Hraneč-
níkem, zoo i  Dolem Michal. Řidiči by 
parkovali na Hranečníku nebo v  Dolní 
oblasti. Alespoň částečně by se tak ře-
šila kritická situace s parkováním v okolí 
zoo. S Janem Šromem jsme si povídali 
o tom, jak takový plán uskutečnit.
Zavést osobní dopravu na železnici mezi 
Dolními Vítkovicemi a zoo, kde zatím jezdí 
jen nákladní vlaky, zní hodně zajímavě. Je 
z vašeho pohledu projekt hodně výjimečný?
Pokud jde o  příměstskou dopravu, pak tzv. 
vlakotramvaje nejsou zdaleka novou myšlen-
kou. Tento nápad je tady možná už několik 
desetiletí. Část našeho vlečkového systému 
navíc kdysi, v začátku minulého století, jako 
běžná železnice fungovala. Byla součástí Ko-
šicko-bohumínské dráhy. Vlakotramvaje běž-
ně jezdí po různých tratích v  Evropě. Jejich 
výhodou je, že umí jezdit po městských tra-
tích i po konvenční železniční dráze. Využíva-
jí je zejména v Německu.
Možná v Ostravě leckoho překvapí, že stále 
ještě městem jezdí nákladní vlaky po kole-
jích, po kterých se dopravovaly většinou ná-
klady, souvisejícími se šachtami. Šachty už 
jsou ale nenávratně pryč…

Náš vlečkový systém v Ostravě a na Karvinsku 
měří zhruba 270 kilometrů. Šachty sice v Ost-
ravě nejsou, zato máme například na Zárubku 
velké dílny, kde opravujeme železniční vozy 
a  tratě tak hodně využíváme. Jedna z našich 
páteřních tratí vede do Ostravy střed. Město 
nás nějakou dobu nemělo rádo. Chtělo pro-
pojit Novou Karolinu s  Dolní oblastí a  naše 
spojka do Ostravy střed překážela. Poslední 
vývoj ale mnohé mění. Město přichází s nápa-
dem odlehčit části městské dopravy využitím 
železniční dopravy osob mezi Dolní oblastí, 

Novou Karolinou, Hranečníkem, zoo a  pří-
padně Dolem Michal. Vše zní velmi logicky. 
Naše vlečka je konvenční železnicí, její uzpů-
sobení osobní přepravě není fatální překáž-
kou. Největší výhodou tohoto systému, opro-
ti návrhům na stavbu lanovky a podobně, je 
fakt, že máme poměrně jasné majetkoprávní 
vztahy. Přes 90 procent vlečky je na našich po-
zemcích, tedy společnosti AWT. Jiné projekty 
většinou rychle havarují právě na problémech 
s pozemky.

(pokračování rozhovoru na str. 6)

Valíme se Slezskou 2018. Den plný zážitků pro všechny
Dne 22. září v  11 hodin odstartuje již 
4. ročník zážitkové soutěžní hry Valíme 
se Slezskou. Na start se mohou postavit 
dvojice od 15 let věku. Na začátku hry 
sice vůbec neví, kam se vydají, ani co je 
na vytvořených 10 tajných stanovištích 
čeká, ale to je to, co mnohé účastníky 
láká - vědí, že to bude den plný dobro-
družství a nezapomenutelných zážitků.
Již nyní organizátoři připravují 10 stano-
višť, která budou na zajímavých místech či 
v  organizacích Slezské Ostravy. „Smyslem 
této akce je propagace místních organizací 
i  atraktivních lokalit, o  kterých mnohdy ani 
místní obyvatelé nevědí. Účastníci soutěžní 
hry jsou pokaždé překvapeni, co tady máme, 
mají výbornou inspiraci, kam si vyrazit sami 
či s dětmi nebo přáteli. Myslím, že letošní sta-
noviště se budou hodně líbit, jsou mezi nimi 
velmi atraktivní místa, podrobnosti ale v tuto 
chvíli nemohu prozradit, moment překvapení 
je součástí hry,“ uvedla jedna z organizátorek, 
Martina Schneiderová.

Start a  cíl soutěžní hry proběhne tradičně 
u gymnázia Hladnov, kde bude také po celou 
dobu trvání probíhat program pro dospělé 
i děti. „Děti se mohou těšit na spoustu aktivit 
- vyzkouší si různé sportovní disciplíny i tvo-
řivé a vzdělávací aktivity, na kterých se podílí 
sportovní kluby, místní knihovna či školská 
zařízení včetně Přírodovědecké fakulty Ost-
ravské univerzity. Každé dítě si odnese i něja-
ké odměny,“ popisuje Anna Dobošová, která 
má program pro děti na starost.

Zveme všechny, aby si přišli tento den užít 
s námi a také podpořit svůj oblíbený soutěžní 
tým. Čeká Vás dobré občerstvení, ochutnávka 
místního heřmanického piva i koncerty a vy-
stoupení. Těšíme se na vás!

Více informací o akci i přihlašování do zážit-
kové soutěžní hry na www.tricomunity.org/
valime-se-slezskou/valime-se-slezskou-2018
Najdete nás také na FB!

Za organizační tým Tricomunity, o.p.s.
Edita Kozinová
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JAN ŠROM. Naše vlečka je konvenční železnicí, její uzpůsobení osobní přepravě není fatální překážkou. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské

metrů workoutového 
hřiště

více na str. 1197

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 20. září 2018
od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice
Na Druhém č. 4.
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Informace o novinkách ve Slezské Ostravě
Vážení občané,
dovoluji si vás infor-
movat, že v  rámci 
dalšího zvelebování 
našeho obvodu došlo 
v  tomto roce k  posta-
vení přístřešku, oplo-
cení a zřízení parkova-
cích stání u  Komunit-
ního domu pro seniory, 
Heřmanická 22.

Realizovala se výměna oken a  zateplení byto-
vého domu na ul. Heřmanická 1431/19, Slezská 
Ostrava.
V  současné době probíhá realizace projektu 
„Snížení energetické náročnosti budov“ škol. 
Jedná se o  opravu střechy, výměnu oken a  za-
teplení budovy mateřské školy na ul. Keramická 
8/230, Ostrava-Muglinov a výměnu oken a za-
teplení tělocvičny a spojovacího krčku základní 
školy na ul. Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kun-
čičky s  předpokládaným ukončením těchto 
prací do 30. 9. 2018.

Rovněž dochází k modernizaci učeben v ZŠ Bo-
humínská, ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova (včetně od-
loučeného pracoviště Škrobálkova), konkrétně 
k dodávce zařízení informační a komunikační 
techniky s  příslušenstvím a  softwarového vy-
bavení, dodávce a  instalaci zařízení vnitřní 
konektivity škol a napojení k internetu, včetně 
nezbytného příslušenství a  softwaru, dodávce 
nábytku a  k  dodávce šikmých schodišťových 
plošin pro zajištění bezbariérovosti.
Městský obvod na podzim začne realizovat vý-
stavbu nové hasičské zbrojnice na rohu křižo-
vatky ulic Bohumínská a  Hladnovská ve Slez-
ské Ostravě pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Muglinov.
Na podzim rovněž proběhne realizace projektu 
Regenerace sídliště Muglinov (5. etapa), jejímž 
cílem je zajištění komplexní rekonstrukce stá-
vající místní komunikace na ul. Fojtská vč. její-
ho napojení na místní komunikaci na ul. Hlad-
novská, vybudování nových parkovacích míst, 
vybudování nových chodníků na pozemcích 
městského obvodu Slezská Ostrava, osazení 

souvisejícího dopravního značení, vybudování 
víceúčelového hřiště s  tenisovým kurtem, re-
konstrukce veřejného osvětlení, úpravy vodo-
hospodářské infrastruktury, modelace terénu, 
vegetační úpravy a další práce v souladu s úřed-
ními dokumenty upravujícími povolení a pod-
mínky pro stavbu.
Rovněž je plánována rekonstrukce chodníků na 
stezku pro chodce a  cyklisty podél ul. Mugli-
novské, úprava veřejného prostranství mezi uli-
cemi Lámař, Výdušná a Koblovská a regenerace 
sídliště Mírová osada.
Na ZŠ Chrustova bude probíhat přístavba 
osobo-nákladního výtahu o  nosnosti 630 kg 
k  prostorům školní jídelny a  kuchyně. Výta-
hem se bude zabezpečovat zásobování kuchyně 
a odvoz hotových jídel. Předpokládaný termín 
ukončení je prosinec 2018.

MVDr. Barbora Jelonková
starostka městského obvodu /NEZ/

Senioři navštívili Chorvatsko
Městský obvod Slezská Ostrava, odbor 
sociálních věcí uspořádal pro seniory 
z Domů s pečovatelskými službami na ul. 
Hladnovská, ul. Heřmanická, Komunitního 
domu pro seniory a z klubů důchodců tý-
denní zájezd do Chorvatska.
Zájezd se uskutečnil ve dnech 2. až 8. června 
2018. Do malebného prostředí Jaderského po-
břeží za odpočinkem zavítalo celkem 48 seniorů 

našeho obvodu. Realizaci zájezdu svou účas-
tí také podpořili starostka městského obvodu 
Slezská Ostrava, paní MVDr. Barbora Jelonková 
a místostarosta pan Mario Lyčka.
Ubytování bylo pro účastníky zájezdu zajištěno 
v  příjemném hotelu Imperiál v  městečku Vo-
dice. Zde se nám dostalo skutečných služeb all 
inclusive a to nejen formou stravování, ale i dal-
ších navazujících služeb. Senioři mohli v rámci 

pobytu využívat pro-
story pláže u  moře či 
koupání v  hotelovém 
bazénu, realizovat in-
dividuální prohlídky 
města a  trávit večery 
společným posezením 
v  prostorách restau-
race a  terasy hotelu. 
Večery účastníkům 
zájezdu zpříjemňoval 

obyvatel objektu DPS pan Kmec hrou na harmo-
niku. V rámci organizovaného výletu senioři na-
vštívili ostrov Prvić, který se nachází v šibenické 
oblasti Severní Dalmácie a pevnost sv. Mikuláše 
u Šibeniku z období druhé poloviny 16. století, 
která je zapsána na seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO.
Poslední večer týdenního zájezdu jsme úspěšně 
zakončili společným posezením s živou hudbou. 
Nejen tento večer, ale po celou dobu zájezdu nás 
doprovázela dobrá nálada. Dle reakcí našich se-
niorů usuzujeme, že se týdenní zájezd do Chor-
vatska vydařil.
Velké poděkování za podporu realizace týdenní-
ho zájezdu pro seniory patří vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava. Rovněž děkujeme spo-
lečnosti ArcelorMittal za poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 40.000,-Kč.

Mgr. Darina Kolková
vedoucí oddělení sociálních služeb

Heřmanické dožínky. Myslivci spolu s fotbalisty obnovili tradici
Heřmanické dožínky se odehrály v sobotu 
18. srpna. Představili se na nich hudebníci, 
kynologové i  parašutisté, spousta atrakcí 
byla připravena pro děti.
Dožínky začaly v Heřmanicích úderem dopo-
lední 11. hodiny mší svatou v místním kostele. 
Po mši se vydal průvod cestou od kostela na 
heřmanické fotbalové hřiště. Průvod vedl na-
zdobený traktor s  vlečkou, ve které byl oves, 
sklizený letos jako poslední z  heřmanických 
polí.
„Klasické dožínky se v  Heřmanicích konaly 
naposledy v  roce 1948, letos jsme se pokusili 
tradici obnovit,“ vysvětlil Jiří Lizák, předse-
da Mysliveckého spolku Ostrava-Heřmanice. 
Heřmaničtí myslivci slavnost uspořádali spolu 
s fotbalisty FC Heřmanice Slezská. Když prů-
vod dorazil na fotbalové hřiště, dostal Leoš 

Ryška, heřmanický farář, z  rukou myslivců 
symbolicky dožínkový věnec.
Během následujícího programu se představili 
psovodi městské policie, exhibiční parašutisté, 
odehrál se také fotbal starých gard. Spousta 
atrakcí včetně klaunů a skákacích hradů čeka-
la na děti. Na pódiu se střídaly kapely, nechy-
běly kulinářské speciality typu zvěřinových 
karbanátků od místních myslivců.
Na obnovu heřmanických dožínek se přišli po-
dívat starostka MVDr. Barbora Jelonková spo-
lu s místostarostou Ing. Romanem Goryczkou, 
místostarostkou Ing. Ivonou Vaňkovou a mís-
tostarosty Mario Lyčkou a  Rudolfem Fickem.
Zavítal i náměstek primátora Ing. Vladimír 
Cigánek. Místostarostové Lyčka a Ficek se do-
konce zapojili do fotbalového zápasu starých 
gard.

„Byla to velmi povedená sobota, nápad obnovit 
v  Heřmanicích dožínky považuji za výborný 
a organizátorům moc děkuji. Slezská si takové 
vydařené akce zaslouží. Bylo vidět, jak si ná-
vštěvníci všech věkových kategorií program 
užívají,“ ocenila organizátory starostka Jelon-
ková. „Věříme, že nám tento ročník dá vodít-
ko, abychom v tradici pokračovali,“ doplnil za 
pořadatele Jiří Lizák.

/red/

ZÁJEZD K MOŘI. Městský obvod připravil pro seniory výlet na Jadran. Foto/ archiv

DOŽÍNKY. Průvod od kostela na hřiště. Foto/ Jan Král
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Pokračujeme v rozšíření bezpečnostního kamerového systému
Vážení občané,
jak jsme vás již infor-
movali v minulých vy-
dáních Slezskoostrav-
ských novin, snažíme 
se o  zvýšení bezpeč-
nosti v  našem obvodu 
mimo jiné instalová-
ním bezpečnostních 
kamer. Zatím jsme jich 

v obvodu nainstalovali celkem 24.
Ráda nyní konstatuji, že první kamery již 
v  těchto dnech fungují i  na sídlišti Kamenec. 
Mají vysokou rozlišovací schopnost a jsou na-
pojeny na pult centralizované ochrany Měst-

ské policie Ostrava. Zároveň se 
také zpracovává projekt na umís-
tění bezpečnostních kamer v pod-
chodu pod Bohumínskou ulicí, je-
jich počet tak není v současné době 
konečný.
Pevně věřím, že kamery pomo-
hou zvýšit bezpečnost na sídlišti 
a že budou sloužit ke spokojenosti 
místních občanů.

Ing. Ivona Vaňková 
místostarostka městského obvodu

/Hnutí Ostravak/

Aktuality ze slezskoostravských škol
Milí čtenáři,
ve slezskoostravských 
školách v těchto dnech 
finišují práce na ak-
cích ze získaných do-
tací. Některé budou 
pokračovat ještě v mě-
síci září, proto chceme 
požádat rodiče o  sho-
vívavost.

Budování infrasaun se solným panelem 
pro děti z mateřských škol
Již v  květnovém čísle Slezskoostravských no-
vin jsme vás informovali o vybudování první 
infrasauny na pracovišti mateřské školy Zá-
mostní. Již tehdy bylo a je naším cílem postup-
né zřízení infrasaun ve všech mateřských ško-
lách, které disponují dostatečným prostorem. 
Samotné realizaci budou předcházet náročné 
stavební úpravy, ale již v září 2018 budou do-
končeny infrasauny na pracovišti mateřské 
školy Bohumínská 68, Komerční 22a a dále na 
pracovišti Chrustova 11.
První dvě jmenované jsou hlavní budovy ma-
teřských škol, pracoviště Chrustova 11 bylo 
vybráno místo pracoviště Požární 8, kde není 
pro její realizaci vyhovující prostor. Věřím, 
že tento krok pomůže dětem při posílení je-
jich imunitního systému v zimních měsících 

a zároveň jim bude i zpestřením. 
Než bude postupně dokončena 
výstavba infrasaun, mohou děti 
navštěvovat jiná pracoviště ma-
teřských škol.

Modernizace vybavení učeben 
základních škol městského obvo-
du Slezská Ostrava
Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR jako řídící orgán Integrované-
ho regionálního operačního pro-
gramu (IROP) vyhlásil průběž-
nou výzvu č. 66 - „Infrastruktury 
pro vzdělávání - integrované projekty ITI“, 
jehož nositelem a zprostředkujícím subjektem 
je Integrovaná teritoriální investice ostravské 
aglomerace (ITI). Na základě této výzvy sta-
tutární město Ostrava, městský obvod Slezská 
Ostrava získal dotaci ve výši 14  045  846  Kč, 
spolufinancovanou městským obvodem Slez-
ská Ostrava ve výši 468 193 Kč a statutárním 
městem Ostrava 1 092 454 Kč.
V  rámci projektu nyní dochází k  moderniza-
ci jazykových učeben, počítačových učeben 
a vzniku učebny dílen zahrnující drobné sta-
vební úpravy a pořízení nového vybavení na 
všech základních školách zřízených SMO, 
městským obvodem Slezská Ostrava. V rámci 
projektu je na všech základních školách řeše-

na vnitřní konektivita školy. Podmínkou po-
skytnutí dotace bylo zajištění bezbariérového 
přístupu, a proto dochází na všech základních 
školách k instalaci šikmé schodišťové plošiny 
do patra rekonstruovaných učeben a  staveb-
ním úpravám vstupu do škol a na toalety.

Na závěr bych rád popřál všem prvňáčkům 
šťastný start ve školních lavicích a aby se jim 
v našich školách líbilo. Starším školákům přeji 
úspěšný školní rok. Učitelům přeji trpělivost 
a pevné nervy.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

/Hnutí Ostravak/

Informační tabule ve Slezské Ostravě
V  průběhu letních prázdnin instaloval měst-
ský obvod Slezská Ostrava osm informačních 
tabulí v každé z místních části Slezské Ostra-
vy. Informační tabule jsou instalovány s cílem 
informovat občany, turisty i širokou veřejnost 
o Slezské Ostravě, jejím místopisu, kulturních 
a  technických památkách, zajímavých mís-
tech a  cyklostezkách. Turista se dozví struč-
nou historii každé místní části a zároveň i pár 
vět k zajímavým místům, která jsou vyznače-
na na mapě a zachycena na fotografiích.
Informační tabule je umístěna na nám. J. Ga-
garina před budovou ÚMOb Slezská Ostrava, 
na ulici Švédské u kruhového objezdu na síd-
lišti Muglinov, najdeme ji také poblíž zastávky 
MHD naproti Kulturního domu Heřmanice, 
dále na ulici Orlovské u  zastávky MHD na-

proti Azylovému domu pro rodiny s  dětmi. 
V Koblově je tabule umístěna na zídce koneč-
né zastávky trolejbusu č. 105, v Antošovicích 
na ulici Antošovické u  hasičské zbrojnice, 
další tabule je umístěna na ulici Holveko-
va v  Kunčičkách před nákupním střediskem 
u zastávky MHD a poslední na ulici Frýdecká 
v  Kunčicích u  zastávky MHD, naproti busty 
T. G. Masaryka.
V  případě zájmu je grafický návrh zveřejněn 
na webových stránkách městského obvodu 
www.slezska.cz v  záložce O  Slezské Ostravě 
v sekci Zajímavosti - informační tabule.

Ing. Roman Goryczka
místostarosta městského obvodu

/Hnutí Ostravak/

SÍDLIŠTĚ KAMENEC. Nyní již pod dohledem bezpečnostních kamer. 
Foto/ Jan Král

MODERNIZACE. Jedna z moderních učeben v ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

Ukázka z informační tabule
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Volby do zastupitelstev obcí 2018
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve dnech 5. a 6. října t. r. se bu-
dou konat volby do zastupitelstev obcí. Sa-
motné volby budou probíhat v době od 14:00 
do 22:00 hodin v pátek dne 5.10.2018 a od 
08:00 do 14:00 hodin v sobotu dne 6.10.2018.
Chtěli bychom Vás informovat o změně ná-
zvu a umístění volebních místností:
■ ve volebním okrsku městského obvodu 

Slezská Ostrava č. 19023, kde občané 
ulic Adamcova, Garbova (pouze dům 
č. 673/27 ), Habrová, Hormistrů, Pod-
zámčí (pouze č. 2092/77), Hranečník 
(část k.ú. Slezská Ostrava), Jakubská, 
Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michal-
ská, Pastrňákova (část k.ú. Slezská 
Ostrava), Počáteční, Podborčí, Podílní, 
Příjezdná, Skladní, Střelná, Šenovská 
(část k.ú. Slezská Ostrava), Špitální, 
Štablova, Těšínská (č. or. 177 – 224), 
U  Garáží, U  Pavlíny, Vrchní, Zárubec-

ká, Zvěřinská, budou volit ve volební 
místnosti „Terminál Hranečník“, ul. 
Počáteční bez č. p., Slezská Ostrava 
(služebna Městské policie Ostrava) a 

■ ve volebním okrsku městského obvodu 
Slezská Ostrava č. 19024, kde občané 
ulic Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez 
č. 673/27, patří VO 19023), K Salmovci, 
Košňovského, Kovařovicova, Kramoli-
šova, Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, 
Na Souvrati, Na Srazu, Pošepného (část 
k.ú. Slezská Ostrava), Slívova, Sněžná, 
U Jámy, U Tratě budou volit v objektu 
restaurace hotelu Jan Maria, ul. Slívo-
va 1946/7, Slezská Ostrava.

O všech těchto změnách budou voliči infor-
mováni v letáčku, který obdrží spolu s voleb-
ními lístky domů. Ostatní místa a sídla vo-
lebních okrsků se nemění a zůstávají stejná 
jako u  minulých voleb. V  případě pochyb-
ností voliče, ve které volební místnosti může 

volit, se prosím obracejte na zaměstnankyni, 
zařazenou do ÚMOb Slezská Ostrava: 
Pavlína Volná, referentka agendy ohlašovny 
tel. č. 599 410 078, pvolna@slezska.cz

Bližší informace k  volbám budou poskyto-
vány těmito zaměstnanci, zařazenými do 
ÚMOb Slezská Ostrava:

JUDr. Pavlína Švubová, 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
tel. č. 599 410 082, psvubova@slezska.cz

Mgr. Karin Třaskošová, 
vedoucí oddělení civilněsprávních činností 
tel. č. 599 410 446, ktraskosova@slezska.cz

Přijďte podpořit své kandidáty.

JUDr. Pavlína Švubová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19001 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice, 

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

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

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

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Slezská 
Ostrava

Hrušov, 
Riegrova 1/3

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

Mateřská škola Muglinov, 
Keramická 230/8

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

Mateřská škola Hrušov, 
Na Liščině 689/12a

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

Dům s pečov. 
službou

Muglinov, 
Hladnovská 757/119a

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

Kulturní dům Muglinov, 
Na Druhém 358/4

19008 Betonářská, Ciorova, Hladnovská (pouze č. or. 73 - 108, bez č. or. 78), Komerční (část k.ú. 
Muglinov - pouze č. or. 26, 28, 30, 33, 43, 45), Křížkovského (pouze č. or. 62, 64, 66, 68), 
Lepařova, Muklova, Na Druhém, Pěší, Před Lanovkou (pouze č. or. 2,4,6,8), U Kapličky, 
Volná, Švédská (pouze od č. or. 46 do č. or. 85), Ervína Tenglera, Josefa Dobeše

Kulturní dům Muglinov, 
Na Druhém 358/4

19009 Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, Staré Podolí, Pod Lanovkou, 
Před Lanovkou (pouze č. or. 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 21 a č. or. 23), Podvojná, Připojená, 
U Sídliště, Úpadní, V Hruškovém sadu, Švédská (pouze č. or. 20, 22 a 24 až 45), Želazného, 
Hladnovská (pouze č. or. 55 až 67 + č. or. 78

Základní škola Muglinov, Pěší 66/1

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

Základní škola Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

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

Kulturní dům Heřmanice, 
Vrbická 133/151

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

Kulturní dům Heřmanice, 
Vrbická 133/151

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

19014 Nad Ostravicí (pouze k.ú. Slezská Ostrava), Bukovanského (pouze k.ú. Slezská Ostrava), 
Bronzová, Bohumínská (č. or. 71, 73, 77, 98), U Domova, 
Komerční (část k.ú. Slezská Ostrava č. or. 1-23A), část k.ú. Muglinov č. or. 2, 4, 6

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

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

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

Volební okrsky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava 
a Zastupitelstva statutárního města Ostravy, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
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Zprávičky ze škol

90. výročí založení základní školy Jaké je být středoškolákem
Již 90. výročí založení základní školy v Kunčičkách 
na Škrobálkově ulici slavili žáci i učitelé této školy 
ve středu 13. června.
Aby si ti, co v minulosti školu navštěvovali anebo v ní působili, mohli zavzpo-
mínat, zasmát se či porovnat školu v minulosti s tou současnou, byly v předsálí 
tělocvičny i v odborných učebnách vystaveny zajímavé i veselé fotografie stejně 
jako materiály spojené s historií školy. Všichni mohli zhlédnout videozáznamy 
o činnosti žáků i kulturních akcích, které se ve škole dějí. Na tento neobvyklý den 
jsme se pečlivě připravovali od jarních měsíců. Přes 100 dětí z prvního stupně, ve 
zvířecích krásných barevných kostýmech jako sbor, zpívalo líbivé melodie, které 
provázely celý připravený „muzikál“. A že se obecenstvu asi líbil, o tom svědčí 
úsměvy na tvářích malých i velkých a rovněž veliký potlesk. Ani žáci z druhého 
stupně se nenechali zahanbit! Školou zněly díky nim klasické skladby dopro-
vázené kytarami, saxofonem a keyboardem. Zpívaly se písně anglické a hlavně 
romské, dětem nejbližší. Zpívali je s námi i ti, co seděli v obecenstvu.
V závěru programu předaly naše děti nádherné kytice pro hosty a bývalé peda-
gogy a  ředitele. Zazněla upřímná poděkování všem, kteří se podíleli finančně 
i věcnými dary na uskutečnění této velmi hezké, zdařilé a náročné akademie.

Mgr.Hana Legierská, ZŠ Chrustova, pracoviště Škrobálkova

Co obnáší být středoškolákem a jaké znalosti a do-
vednosti jsou k tomu potřeba, to si 15. června vy-
zkoušelo na sedm desítek žáků 8. tříd tří základních škol z Ostravska. Na celé 
dopoledne se totiž stali hosty AGEL Střední zdravotnické školy v Koblově, kde si 
pro ně studenti spolu s učiteli připravili zábavně vzdělávací program. Cílem akce 
bylo seznámit žáky základních škol se studiem zdravotnických oborů.
Zábavně-vzdělávací program „Na 180 minut středoškolákem“ si postupně vy-
zkoušeli žáci osmých tříd slezskoostravských základních škol Chrustova, Bohu-
mínská a Pěší. Na účastníky čekalo celkem osm stanovišť, která představovala 
všechny vědní a dovednostní disciplíny, se kterými se studenti střední zdravot-
nické školy denně zabývají.
„Společně s učiteli jsme vytvořili zajímavé a snad i zábavné úkoly, které si moh-
li žáci základních škol vyzkoušet,“ přiblížila náplň zástupkyně ředitele Střední 
zdravotnické školy Mgr. Alžběta Panáková.

ZŠ Škrobálkova SZŠ AGEL

OSLAVA DEVADESÁTI LET. Školou v Kunčičkách zněly písně i hudba v podání mladších i 
starších žáků. Foto/ archiv ZKOUŠKA. Žáci slezskoostravských škol navštívili zdravotnickou školu v Koblově. Foto/ AGEL

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19016 Dobrovolského, Hladnovská (část k.ú. Slezská Ostrava pouze č. or. 1 - 40), Hubertova, Hýbnerova, 

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

Ostravská 
univerzita

Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

19017 Hladnovská (pouze č. or. 49 a 52), Holečkova, Jaklovecká (část. k.ú. Muglinov - č. or.37 a výše + dům k.ú. 
Sl. Ostrava č. 991/6), Jakuba Korty, Keltičkova (od č. or. 47 výše), Klikova, Lanová, Nejedlého, Koksova, 
Michálkovická (od č. or. 108 - 139, 151, 159), Mojžíškové, Mírná, Na Vizině, Skalácká, 
Švédská (pouze č. or. 1 - 19, 21, 23), U Hájenky, Únorová

Ostravská 
univerzita 

Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

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

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

Základní škola Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

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

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

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

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

19022 Bohumínská (pouze č. 145/1), Hradní, Hřivnáčova, Keltičkova (od č. or. 1 - 46), Klášterní, Na Baranovci, 
Na Bunčáku, Na Burni, Na Františkově, Na Najmanské (od č. or. 1 - 57), Na Závadě, Občanská, 
Pod Výtahem, Podzámčí (bez č. 2092/77), Prokopská, Sázečská, Těšínská (od č. or. 1 -116), Trojická, 
U Staré elektrárny (od č. or. 1 - 16), Vilová, Vlčkova, Zámostní - pouze dům 1930/23, Na Šestém

ZUŠ Sl. Ostrava, 
Keltičkova 137/4

19023 Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27 ), Habrová, Hormistrů, Podzámčí (pouze č. 2092/77), 
Hranečník (část k.ú. Slezská Ostrava), Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michalská, Pastrňákova (část 
k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, Podborčí, Podílní, Příjezdná, Skladní, Střelná, Šenovská (část k.ú. Slezská 
Ostrava), Špitální, Štablova, Těšínská (č. or. 177 - 224), U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, Zárubecká, Zvěřinská

Terminál 
Hranečník 

Sl. Ostrava,  
Počáteční (bez č.p./č.o.)

19024 Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří VO 19023), K Salmovci, Košňovského, Kovařovicova, 
Kramolišova , Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na Souvrati, Na Srazu, Pošepného (část k.ú. Slezská 
Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Sl. Ostrava, 
Slívova 1946/7

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

Základní škola Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

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

Základní škola Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

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



(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Co by se pro osobní přepravu na vašich ko-
lejích všechno muselo udělat? Patrně vybu-
dovat nějaké zastávky, koupit vlakové sou-
pravy…
Město Ostrava nyní zadalo studii proveditel-
nosti. Ta by měla prokázat - nebo naopak vy-
vrátit - jestli je takový systém možné provozo-
vat a řešit jeho varianty. Pokud jde o vozidla, 
existuje spousta možností. Lze použít běžné 
konvenční vozy, do úvahy připadají i vozy na 
baterie, protože dráha není elektrifi kovaná.
Na vlečkách nám chybí zařízení pro nástup 
a výstup cestujících nebo pro jejich obsluhu. 
Základem by tedy bylo vybudovat zastávky 
ve formě jednoduchých přístřešků, přístupy 
k nim plus elementární osvětlení.
Řidiči by tedy mohli zaparkovat na Hraneč-
níku nebo v Dolní oblasti a vlakem pokračo-
vat do zoo. Kudy by do zoo vstoupili?
Existují v zásadě dvě možnosti. Lidé by mohli 
vystoupit na Jánské ulici a k hlavnímu vcho-
du do zoo dojít pěšky, nebo lze zřídit vchod ve 
východní části zoo, přímo u kolejí. Jde o řeši-
telné věci.
Vlaky by provozovala vaše 
společnost? Máte s tím zku-
šenosti?
My obdobnou osobní dopra-
vu již, prostřednictvím ná-
jemce, provozujeme. Jde o že-
lezniční trať mezi Miloticemi 
nad Opavou a  Vrbnem pod 
Pradědem. Jezdí zde motoro-
vé vozy. Podobné soupravy by 
mohly jezdit i Ostravou. Ale 
záleží na městu, které by služ-
bu platilo, jakého dopravce si 
vybere. Může jít například 
i o Dopravní podnik Ostrava 
a.s. Možnosti jsou různé.
Jakou by vlastně vlaky pře-
konávaly vzdálenost?
Relativně velmi krátkou. Trať 
z  Dolní oblasti k  zoo měří 
zhruba jen šest kilometrů. 
Železnice totiž byla budová-
na tak, aby z bodu A do bodu 
B vedla co možná nejkratší 
vzdálenost v  závislosti na li-

mitech překonávání výškových rozdílů a prů-
chodnosti vozidel oblouky. Pokud se nyní 
z centra nebo z Vítkovic chcete do zoo dostat 
pomocí městské hromadné dopravy, čeká vás 
většinou velký okruh.
Předpokládám, že mnoha městy takový 
vlečkový systém nevede.
V  Ostravě jde i  na evropské poměry o  dost 
unikátní záležitost. Jeho obrovskou výhodou 
je, že koleje vleček jsou navzájem propojené, 
vedou až na Karvinsko, kde stále obsluhujeme 
činnou část důlních závodů OKD. Za poslední 
roky jsme zde postavili spoustu nových kolejí.
Takže asi ještě větším unikátem by bylo, 
kdyby po vlečkách jezdili lidé ve vlacích.
Takovou atraktivitu by jistě Ostrava mít moh-
la. Pokud studie dopadne dobře, samozřejmě. 
První část studie by mohla být hotova někdy 
na podzim.
Uvažuje se o  provozu vlaků jenom v  letní 
turistické sezóně, nebo by byl provoz celo-
roční?
To opět záleží na vůli města. Technicky je úpl-
ně jedno, jestli půjde o  letní, nebo celoroční 
provoz. Využívat takový systém jenom v létě 
by asi byla škoda. Ale možné je všechno.

Vy sám jste ze Slezské Ostravy. Jak se vám ve 
Slezské žije?
Jsem hrdý ostravský patriot. Žiji na mugli-
novském kopci, přijde mi jako velmi hezké 
místo. Když jsem vybíral byt ke koupi a viděl 
ten rozhled, až na elektrárnu v  Dětmarovi-
cích, hned jsem manželce špitnul, že v tomto 
bytě chci bydlet. Slezská Ostrava je pro mě 
místem s energií, je zde zajímavý prostor jak 
z  hlediska bydlení, tak z  hlediska byznysu. 
Vidím, jak se rozvíjí průmyslová zóna pod 
Heřmanicemi, zajímavou zónou by se mohl 
stát brzy také Hrušov. Zdrojem inspirace je 
i halda v Heřmanicích a  její likvidace, stejně 
jako plánovaná revitalizace Trojického údolí. 
Navíc, všechna tato místa bychom uměli pro-
pojit vlečkami… Takže, proč ne?

/red/
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Ing. Jan Šrom
 absolvoval VŠ dopravní a spojů v Žilině

 v roce 1985 nastoupil do podniku
OKR Doprava /dnes AWT a.s./

 žije na muglinovském sídlišti

 je turistou, cyklistou i návštěvníkem 
ostravských divadel

Slezskoostravský uličník, část 12
Slezskoostravské noviny přinášejí dva-
náctou část seznamu názvosloví ulic 
a  náměstí na území městského obvodu 
Slezská Ostrava. Seznam poskytl no-
vinám Roman Doubravský, autor webu 
www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Lomonosovova (Hrušov, r. 1945) - Michail Vasi-
lijevič Lomonosov (1711–1765), významný ruský 
polyhistor - chemik, umělec, historik a uznávaný 
odborník mnoha dalších oborů.
Lopuchová (Antošovice, r. 1978) - Podle okolí 
ulice, kde roste hojně lopuch.
Lorišova (Kunčičky, r. 1945) - Jan Loriš (1860–
1920), slezský jazykozpytec a fi lolog, gymnaziální 
profesor, spisovatel, zakladatel Slezského kultur-
ního ústavu.

Lucinková (Koblov, r. 2013) - Obecné pojmeno-
vání podle rostliny.
Lučinská (Sl. Ostrava, r. 1945) - ulice vede podél 
řeky Lučiny.
M. D. Rettigové (Sl. Ostrava, r. 1980) - Magdaléna 
Dobromila Rettigová (1785–1845), česká buditel-
ka a spisovatelka, autorka kuchařek, básní, diva-
delních her a krátkých próz.
Mahenova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Jiří Mahen, vl. 
jménem Antonín Vančura (1882–1939), český 
básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér 
a divadelní kritik.
Máchův sad (Hrušov, r. 1945) - Karel Hynek Má-
cha (1810–1836), český básník a prozaik, předsta-
vitel českého romantismu a  zakladatel moderní 
české poezie.

Májová (Kunčičky, r. 1945) - Na počest osvoboze-
ní Československa v květnu (máji) 1945.
Marešova (Sl. Ostrava, r. 1974) - Augustin Mareš 
(1894-1943), dělník ze Sl. Ostravy, zatčen nacisty 
za ilegální činnost v KSČ, umučen v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi.
Martina Henryho (Hrušov, r. 1952) - Martin He-
nry, jeden z vůdců povstání černomořského loď-
stva proti carovi v roce 1905.
Marxův sad (Hrušov, r. 1945) - Karl Marx (1818–
1883), německý fi lozof, ekonom a politik, teoretik 
dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
Mastného (Sl. Ostrava, r. 1945) - Robert Masný 
(1912 - 1941), horník z Muglinova, osvětový a po-
litický pracovník, zatčen nacisty za ilegální čin-
nost v KSČ a popraven v Brně.

Ostrava Hlavní nádraží

Ostrava Stodolní

Forum Nová Karolina

Ostrava Střed

Zárubek

Dolní oblast Vítkovice

Slezskoostravský hrad

Hranečník

Halda Ema

vlečka AWT, a.s.

trať SŽDC

vlečka Vítkovice

výhledová kolej k Dolní 
oblasti

Atraktivní body
(nádraží, obchodní centra, 
pamětihodnosti...)

ZOO Josefova Jáma

Důl Michal

Zdroj/ AWT, a.s.
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Bazaly zůstanou fotbalové, začala největší investice města 
v obvodu Slezská Ostrava
Modernizace fotbalového areálu na Baza-
lech, který bude sloužit mladým hráčům 
z  celého kraje, byla zahájena. Místo, na 
kterém se fotbal hrál od 19. dubna roku 
1959 tak bude fotbalové i dál.
Hrát a  trénovat na něm začne už na podzim 
příštího roku zhruba 350 hráčů, chlapců i dí-
vek ve věku od šesti do devatenácti let. Nákla-
dy na modernizaci areálu jsou vyčísleny na 
260 milionů korun, 190 milionů zaplatí z roz-
počtu město Ostrava, zbývající část poskytne 
Moravskoslezský kraj. Přeměna areálu bude 
dokončena do 14 měsíců. Ostrava je dosud 
jediným krajským městem, kde Regionální 
fotbalová akademie nefunguje. Po moderni-
zaci areálu už ale výchově talentovaných dětí 
a  mládeže v  Ostravě nebude stát nic v  cestě. 

Regionální fotbalová akademie FAČR dosud ta-
lentované hráče vychovávala v Karviné. Po do-
končení přestavby se ale přestěhuje do Ostravy.
Rekonstrukci areálu předcházelo v říjnu roku 
2017 podepsání memoranda o  spolupráci 
mezi pěti stranami – městem Ostrava, Morav-
skoslezským krajem, Fotbalovou asociací ČR, 
FC Baníkem Ostrava a Vítkovice Arénou.
Stávající budova areálu bude do šesti týdnů 
zdemolována a místo ní bude postavena nová. 
Ta nabídne maximum prostoru mladým hrá-
čům a  hráčkám. Prostorné šatny, místo pro 
regeneraci i  rehabilitaci. Zázemí pro fyzio-
terapeuty a  lékaře, možnost stravování, tělo-
cvičnu i administrativní a technické prostory. 
Během přestavby se rozšíří zelené plochy pro 
hru. Z  hlavního fotbalového hřiště vznikne 

univerzální tréninková plocha, na které bude 
možné umístit tři příčná tréninková hřiště, 
nebo standardní hřiště pro mistrovská utká-
ní. V  jižní části areálu budou místo jednoho 
tréninkového hřiště vybudována dvě, jedno 
s  umělým povrchem a  osvětlením a  druhé 
s přírodním trávníkem.
Pod novým hledištěm s  kapacitou 450 míst 
vznikne krytá šedesátimetrová běžecká dráha 
vhodná k trénování i za nepříznivého počasí. 
Projekt počítá i s rekonstrukcí okolních zpev-
něných ploch, navazujících venkovních scho-
dišť v Michálkovické ulici a navýšením počtu 
parkovacích míst.
V  těchto týdnech byla zdemolována stávající 
budova a  začne se stavět nová. Vybudovány 
budou opěrné zdi, pilotové stěny, následovat 
mají terénní úpravy a násypy pro nová trénin-
ková hřiště. Zatímco monolit budovy bude ho-
tový do konce letošního roku, první tréninky 
a zápasy talentovaných dětí se uskuteční v září 
příštího roku. Modernizace zázemí pro práci 
s dětmi a mládeží byla již zahájena. S trochou 
nadsázky se dá říct, že nás dělí jen měsíce od 
chvíle, kdy do nového areálu na místě legen-
dárních Bazalů na Slezské Ostravě vyběhnou 
první malé hvězdy. Věřím, že to nebude trvat 
dlouho a o první talenty z naší akademie se 
přihlásí ty nejznámější kluby.

Vladimír Cigánek
náměstek primátora pro sport a školství

zastupitel městského obvodu Slezská OstravaNOVÉ BAZALY. Podoba modernizovaného stadionu ve Slezské Ostravě. Foto/ MMO

Vítězství Tučňáků a Rozmarné 
slavnosti řeky Ostravice
Posádka nazvaná Tučňáci se stala vítězem soutěže sjezdu 
netradičních plavidel na Rozmarných slavnostech řeky Os-
travice. Již čtvrtý ročník slavností se uskutečnil na moravské 
i slezské straně řeky mezi loděnicí a Mostem Miloše Sýkory 
23. června.
Spousta atrakcí přilákala tisíce návštěvníků. Letošní novinkou 
se stala lanovka, pomocí které se mohli lidé svézt z moravského 
břehu na slezský. Řeka se dala také přejít, a  to po speciální láv-
ce, kterou tvořily k sobě přivázané raft y. Ve večerních hodinách 
přibyla další výrazná atrakce - rozsvícení Mostu Miloše Sýkory. 
Akci pořádalo Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava-
-Klub Atlantik ve spolupráci s městskými obvody Slezská Ostrava 
a Moravská Ostrava a Přívoz a statutárním městem Ostrava.

/red/

Naučné cedule
i mapa významných hrobů
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a  Antikvariát a  klub Fiducia 
připomněl 195 založení nejstaršího ostravského hřbitova. Dne 21. červ-
na pokřtil nové naučné cedule významných osobností pohřbených na 
Ústředním hřbitově Slezská Ostrava.
„Při příležitosti tohoto výročí a  zároveň 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu jsme také společně upravili hrob významného pr-
vorepublikového ostravského sochaře Augustina Handzela. V  roce 2019 
na hrobě vznikne nová socha vzešlá z veřejné soutěže, současná provizorní 
úprava hrobu je z dílny sochaře Petra Szyrokého,“ upřesnila členka okrašlo-
vacího spolku Ilona Rozehnalová.
Na příchozí čekala také komentovaná procházka k hrobům slavných osob-
ností s průvodci Jakubem Ivánkem a Petrem Kašingem se speciální mapkou 
cenných objektů hřbitova a významných hrobů, která je na hřbitově veřej-
nosti volně k dispozici. Akci pořádal okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
s Antikvariátem a klubem Fiducia ve spolupráci s městským obvodem Slez-
ská Ostrava.

/red/

OKRÁŠLENÍ. Nová naučná cedule na slezskoostravském hřbitově. Foto/ archivTUČŇÁCI NA OSTRAVICI. Vítězové letošních slavností. Foto/ archiv



Pravidelná setkání hrušovských rodáků jsou fenoménem, který pravděpodobně v České republice nemá obdobu. Od roku 1988, kdy se uskutečnilo 
první setkání, tehdy ještě v bývalém Lidovém domě DTJ, se tyto akce začaly konat v pravidelných intervalech a do Hrušova se sjíždějí Hrušované 
nejen z celé ČR, ale také ze zahraničí. Stalo se pravidlem, že k těmto akcím byly vydávány větší či menší příležitostné tisky, čerpající obrazovou a tex-
tovou dokumentaci z osobních archivů. Z dosud vydaných tiskovin se vymykají obsahem i formou tisky z roku 2003 /Hrušov, vznik, život a zánik 
obce/ a z roku 2006 / Hrušov - Z historie školství/, které už mají charakter publikace. /O. Gadowski/. Do publikace z roku 2006 byla jako příloha vlo-
žena Místopisná mapa Hrušova s obsažnou legendou, která má 72 vysvětlujících orientačních údajů, umožňujících virtuální představu zabydlenosti 
Hrušova v celém rozsahu. Orientační údaje se vztahují na nejdůležitější objekty obce, z nichž některé bychom dnes v totálně změněném terénu jen 
těžko hledali. Nicméně pro zachování historické paměti je tato rekonstrukce téměř zmizelé lokality důležitá. Obchodní a kulturně-společenská infra-
struktura Hrušova však byla mnohem bohatší a je lákavé pokusit se vytvořit obraz Hrušova tak, jak ho znali dosud žijící pamětníci, tak říkajíc - dům 
od domu. Za pomoci takto shromážděných znalostí by dochovaná obrazová dokumentace, kterou Hrušov disponuje, dostala další zajímavý rozměr.
1. Z několika významnějších staveb, které se v Hrušově dochovaly do 
dnešních dnů, jich několik stojí u tzv. Staré cesty, která byla v minu-
losti hlavní komunikační tepnou. Právě u ní postupně vznikaly nejdů-
ležitější budovy. Jednou z nich je dosud stojící lékárna U císařského 
orla J. Störzela, postavená v zajímavém architektonickém stylu v roce 
1901. Ve stejném roce vznikla i  tato pohlednice, kterou pod názvem 
Gruss aus Hruschau Apotheke vydal nakladatel Julius Kittel z Mo-
ravské Ostravy. Jak je patrné ze snímku, název lékárny byl vyjádřen 
i vizuálně pestře namalovaným rakouským orlem ve stylu domovního 
znamení, situovaným mezi okna prvního patra. Je to odkaz na staro-
bylý způsob středověkého značení domů, který se prováděl v reliéfním 
štuku, později však byl realizován formou malby na dřevěném nebo 
kovovém podkladě. Je zajímavé, že tento způsob identifikace domů se 
udržel nejdéle u lékáren. V okolí Slezské Ostravy je zachován napří-
klad v Michálkovicích. V Moravské Ostravě je k vidění na Janáčko-
vě ulici. Rozměrné reliéfní provedení je nepřehlédnutelné na fasádě 
původní lékárny U  anděla strážce. Až do svého zániku v  roce 1991 
patřila hrušovská lékárna k velmi exponovaným místům, neboť sloužila potřebám místních obyvatelů i osazenstvu okolních průmyslových podniků 
včetně šachet. Velkou zásluhu na jejím čilém provozu měli i místní lékaři /Držkovic, Šimkovič, Knepfelmacher, Karásek a j./, kteří vyplněné recepty 

směřovali právě do této lékárny. A lidé do ní chodili rádi. Interiér byl zařízen s vybraným dobovým vkusem 
reprezentující styl přelomu dvou století a hodnotu původního mobiliáře ocenili i odborní muzejní pracovníci, 
kteří po zrušení lékárny převzali celé zařízení do muzejního fondu a v jedné z místností Ostravského muzea 
jej i krátkodobě vystavili.
2. Do novodobé historie hrušovské lékárny nepochybně patří zmínka o tom, že v prvním patře bydlel a měl 
malířský ateliér až do své smrti /24. 6. 1998/ akademický malíř, ilustrátor a grafik Milan Zezula. Snímek 
fotografa Josefa Fláma zachycuje umělce při práci v ateliéru. Tento talentovaný umělec s nevšedně vzácnou, 
téměř nekonfliktní povahou, ač rodák z Opavy /20. 8. 1922/ přilnul k Hrušovu natolik, že se pro něj stal dru-
hým domovem. Díky jeho tvorbě se nám dochovala řada obrazů a kreseb zachycující Hrušov v jeho dobových 
proměnách. Jako pravidelný účastník setkání rodáků a přátel Hrušova rád využíval této příležitosti k impro-
vizovaným výstavám svých prací. Tento klidný, rozvážný a přívětivý umělec, který byl i mým přítelem, zcela 
jistě patří k nezapomenutelným občanům Hrušova.
3. Díky trpělivé badatelské 
činnosti slezskoostravských 
letopisců /O. Gadowski/ mů-
žeme dnes rozšířit strohé úda-

je uváděné i u  této poměrně často reprodukované fotografie Hrušov 
n/Odrou Hlavní třída. A  zrekonstruovat historii zobrazených, dnes 
už neexistujících domů. Snímek zachycuje osm domů z celkového po-
čtu devíti, které se nacházely v tomto bloku zástavby ještě v 50. letech 
20. století. Vlevo od lékárny stojí dům, ve kterém byl obchod s papí-
rem, drobnými potřebami pro domácnost a velkým výběrem hračkář-
ského zboží, ve kterém „kraloval“ oblíbený pan Bugla. Jeho obchod 
sousedil s menší, ale dobře zásobenou prodejnou obuví. Čerstvou ze-
leninu a ovoce bylo možno zakoupit ve vedlejším domě u pana Vydry 
a poškozenou obuv dokázal spolehlivě opravit v obuvnictví pan Raj-
ský. Stříhání vlasů a holení obstarával ve své oficíně holič a kadeřník 
pan Kostřica. Vedlejší výkladní skříň drogerie pana Poppeho nabízela 
sortiment dostačující potřebám tehdejších Hrušovanů. V trafice u pana Šimuňáka bylo možno koupit kuřivo všeho druhu, včetně oblíbených brazil-
ských viržinek a dostatečný byl i výběr novin a časopisů. Závěr tohoto bloku domů uzavírala tzv. rybárna, jejíž charakteristickou vůni nemělo mnoho 
občanů Hrušova v oblibě. V tomto místě se Hlavní třída stáčela doprava a za mírného stoupání vedla k mostu nad železniční tratí.
Místní rodáci a denní uživatelé služeb vyjmenovaných obchodů by zcela jistě dokázali i po letech doplnit tuto mozaiku o nejeden zajímavý osobní 
zážitek. Můžeme jen litovat, že přínosná badatelská práce zabývající se historií Hrušova z pozůstalosti letopisce O. Gadowského je deponována 
mimo městský obvod Slezská Ostrava a tak její případné publicistické využití je otázkou času a nejisté budoucnosti.
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K historii Hrušova - Stará cesta

Podle vyprávění pamětníků, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie
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KulturaZde domov můj 
Výstava Zdeňka Lyčky ve Slezskoostravské galerii

Slezskoostravská ga-
lerie vystavuje za fi-
nanční podpory SMO 
od 29. srpna díla os-
travského výtvarníka 
Zdeňka Lyčky.

Zdeněk Lyčka /*1943/ je malíř autodidakt. Vy-
studoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báň-
ské v Ostravě a jeho profesní dráha byla spjatá 
především s prací ve Vítkovických železárnách.
V kreslení měl zálibu od dětství, a tak se v mlá-
dí stal soukromým žákem středoškolského 
profesora, malíře Josefa Kudělky, který půso-
bil v Praze (zabýval se malbou, grafikou a ilu-
strací), a  jezdil do Petřvaldu na Moravě na 
prázdniny, kde bydlel s rodiči i Zdeněk Lyčka. 

Seznámili se spolu a zkušený malíř po tři roky 
zasvěcoval mladého adepta umění do tajů ole-
jomalby.
Hlavním tématem Lyčkovy tvorby je krajina 
a všechny její formy. Zajímá jej volná horská 
nebo přímořská krajina, stejně jako krajina 
městská se všemi jejími atributy.
Pracuje především technikou olejomalby, ale 
používá také vaječnou temperu nebo pastel, 
který je asi ze všech technik nejnáročnější na 
přípravu podkladu pro zvláštní techniku této 
malby, kterou autor používá.
V minulosti se zúčastnil řady kolektivních vý-
stav v Ostravě. V současnosti je již v důchodu 
a své zálibě se může plně aktivně věnovat. Svá 
díla začal systematicky vystavovat až v  po-

sledních letech. Začal spolupracovat s Galerií 
Mlejn v Ostravě, kde se každoročně zúčastňo-
val kolektivních výstav.

Výstava ve Slezskoostravské galerii je pře-
hlídkou autorovy tvorby z  posledních čtyř 
let, dokumentující jeho vnitřní pocity při 
setkání s krajinou severní Moravy a Slezska. 
Potrvá do 29.9.2018.

/red/

Večer českých a slovenských písní 
Pozvánka na koncert v radnici
Po prázdninové pauze se opět mo-
hou posluchači těšit na koncert kona-
ný v  rámci Cyklu komorních koncer-
tů, pořádaných městským obvodem 
Slezská Ostrava za finanční podpory 
statutárního města Ostravy.
Tentokrát v prostorách slezskoostravské rad-
nice přivítáme sopranistku Mariannu Pillá-
rovou, absolventku košické konzervatoře 
a bratislavské Vysoké školy múzických umě-
ní a  mezzosopranistku Eriku Šporerovou, 
absolventku konzervatoře v Žilině.
Za klavírního doprovodu Marie Horáčkové, 
absolventky ostravské konzervatoře a  Insti-
tutu pro umělecká studia v  Ostravě, zazní 
výběr z Moravské lidové poezie v písních od 
Leoše Janáčka, výběr z Nových slovenských 
spevů Bohuslava Martinů a  mnoho dalších, 

nebo také duety z Mozartovy Figa-
rovy svatby či Dvořákovy Rusalky.

Koncert se uskuteční v  obřadní 
síni slezskoostravské radnice dne 
25. září 2018 v 19:00 hodin.

Vstupenky v  ceně 100 Kč si mů-
žete zakoupit od 11. září 2018 ve 
Slezskoostravské galerii (úterý až 
pátek od 10:00 do 17:00 hodin, po-
lední přestávka od 11:30 do 12:30, 
sobota od 10:00 do 16:00 hodin).

Dotazy vám rádi zodpovíme na te-
lefonu 599 410 426 nebo 599 410 
081.

/red/

VÍTKOVICE. Ve Vítkovicích Zdeněk Lyčka pracoval, nyní je maluje.
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Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) 
ukládejte jen velkoobjemový odpad z domácností, nepřeplňujte je a 
neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad, jež lze bez-
platně uložit do některého z 12 sběrných dvorů OZO Ostrava s.r.o., 
rovněž odpad nenavážejte na stanoviště po odvozu kontejneru. Další 

informace naleznete na webových stránkách www.ozoostrava.cz nebo 
na bezplatné telefonní lince 800 020 020.
Kontejnery na objemný odpad z domácností nejsou určeny pro 
podnikatelské subjekty.

Odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 1. 10. do 11. 10. 2018

Objemný odpad z domácností

Vzdělávací pobytová akce
První červnový víkend patřil vzdělávací poby-
tové akci pro rodiny s dětmi z městských ob-
vodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice 
a  Vítkovice. Akce, probíhající v  horském ho-
telu Petr Bezruč v Malenovicích, se účastnily 
hlavně rodiny, které běžně nemají možnost 
trávit společně čas podobným způsobem. Pro 
rodiče byl v rámci pobytu připraven vzdělávací 
program zaměřený na rodičovské kompetence 
i  individuální poradenství, děti se mohly za-
pojit do připraveného animačního programu. 
Socializačně vzdělávací pobytové akce jsou re-
alizovány v rámci projektu Prevence ohrožení 

rodiny ve městě Ostrava, spolufi nancovaného 
prostředky Evropského sociálního fondu. Cel-
kem bylo pro klienty oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Ostravě naplánováno 6 pobytů, 
do kterých se zapojilo 9 městských obvodů.

Hrad žije první pomocí
Dne 22. 9. 2018 proběhne na Slezskoostrav-
ském hradě 11. ročník největší akce zaměřené 
na téma poskytování první pomoci v Morav-

skoslezském kraji – Hrad žije první pomocí 
pořádané Záchranným týmem Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Ostrava.
Podobně jako v  loňském roce je pro návštěv-
níky připravena kombinace soutěže nezdra-
votnických složek Integrovaného záchranné-
ho systému a  zážitkových tras pro veřejnost. 
K vidění budou všechny složky Integrovaného 
záchranného systému, jejich technika, vyba-
vení, a  to vše samozřejmě včetně předvedení 
a  ukázek vzájemné spolupráce složek u  hro-
madného zásahu.
Více informací na www.hradzijeprvnipomoci.cz

1. října

Slezská Ostrava Bernerova mezi č. 14 - 16
Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 53

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

2. října

Antošovice Antošovická u křiž. s ul. Lopuchovou
Koblov Antošovická křiž. s ul. U Štěrkovny

(u kont. na separovaný odpad)
Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník křiž. s ul. Pobřežní
Podsedliště křiž. s ul. k býv. kasárnám
Blatouchová naproti č. 272

3. října

Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou
Olešní křiž. s ul. Zemanskou
Klidná křiž s ul. Slunečnou
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí u domu č. 12
Švédská parkoviště u samoobsluhy
Hladnovská parkoviště u domů č. 73 - 75
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
Keramická křiž. s ul. Vančurovou

8. října

Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice
U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
Banášova křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova křiž. s ul. Marešovou
Parcelní křiž. s ul. Kladivovou
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
Najzarova naproti domům č. 50 - 52
Kubínova parkoviště u č. 58

9. října

Slezská Ostrava Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku
Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem č.40 - 48

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

u domu č. 57

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

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

u domu č. 60

10. října

Kunčice
n. Ostravicí

Bednářská křiž. s ul. Sladovou
Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou
Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Kunčičky Pstruží křiž. s ul. Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199
Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

11. října

Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou
Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
Riegrova mezi č. 9 - 17

Slezská Ostrava Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Koblov Na Tabulkách u křiž. s ul. Lucinkovou
(u kont. na separovaný odpad)

Krátce

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Dobrý den,
ráda bych Vám sdělila tip pro čtenáře. Myslím si, 
že by bylo příjemné o této skutečnosti informo-
vat mnohem více lidí prostřednictvím Slezsko-
ostravských novin.
Reaguji na novinku, kterou jsem objevila na 
haldě Ema. Bylo to velice milé a příjemné pře-
kvapení. Je zde nová lavička, která odkazuje na 
svůj příběh. Již jsem si tyto informace sama na-

šla a přečetla. Líbí se mi koncept soutěže, díky 
které nová lavička vznikla a jak se s celým pro-
blémem poprali. Určitě si vyšlápněte haldu na-
příklad při západu slunce, určitě to za to stojí. 
Víc informací jsem našla tady:
www.prosteveforme.cz/2018/07/17/event-na-eme/
Mně osobně to přijde velice zajímavé a  jsem 
ráda, že existují lidé, kteří umí zvelebit náš kraj.

S pozdravem
Vaše čtenářka Lenka

Úpravy slezskoostravského břehu řeky Ostravice
Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice pokračuje. V uplynu-
lých týdnech zde byl instalován městský mobiliář prvky pro wor-
koutové hřiště.
V úseku od loděnice po Sýkorův most mohou lidé nově využít sedm 
parkových laviček. Před samotnou loděnicí budou instalovány čtyři pik-
nikové sety tvořené stoly a lavičkami a u bývalého mostního pilíře, který 
se také v brzké době bude rekonstruovat, je nově umístěno šest desig-
nových betonových lehátek. Přibude rovněž sedm odpadkových košů.
Vedle loděnice na ploše 97 metrů čtverečních se buduje workoutové hři-
ště. Zájemci si mohou zacvičit na hrazdách, žebřinách, gymnastických 
kruzích, bradlech a stupňovitých lavicích. Hřiště tvoří celkem 22 cvičeb-
ních prvků z  odolných nerezových materiálů. Součástí hřiště je infor-
mační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení. Cena projektu je 
1,4 milionu korun bez DPH.

Na konci června jsme podél řeky Ostravice v úseku od loděnice k mostu 
Miloše Sýkory nainstalovali 11 cedulí s informacemi o budoucích pro-
měnách této lokality. První a poslední tabulky jsou větší a obsahují po-
drobnější popis. Jde o „pilotní projekt“ takového způsobu informování 
veřejnosti a  již nyní přicházejí pozitivní ohlasy od občanů. Originální 
cedule jsou vyrobeny tak, aby ve venkovním prostředí vydržely. Po pro-
vedení konkrétní úpravy v daném místě budou postupně odstraněny.
Na projekt Nábřeží Ostravice – revitalizace zeleně a městský mobiliář 
za 8,5 milionu korun bez DPH, který v  sobě zahrnuje úpravu terénu, 
výsadbu květin, stromů a keřů a doplnění o nový mobiliář, navazují další 
dílčí projekty v  této lokalitě a  těmi jsou rekonstrukce mostního pilíře 
a vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku.

/SMO/PŘED DOKONČENÍM. Workoutové hřiště u loděnice. Foto/ Jan Král

BETONOVÁ LEHÁTKA. Novinka ve Slezské Ostravě. Foto/ Jan Král

1.9. Den pro supy. ZOO Ostrava.
2.9. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 9.9., 16.9., 23.9. a 30.9.
5.9. Mezinárodní noc pro netopýry. ZOO Ostrava.
8.9. Festival dřeva. Slezskoostravský hrad. Od 11.30 hod.
13.9. Sportovní odpoledne - Slezská žije pro děti - areál ZŠ Bohumínská od 15 do 17 hod. 

Sportovní disciplíny pro děti. Pořádá TriComUnity o.p.s.
15.9. FC Heřmanice Slezská - SK Dětmarovice, krajský fotbalový přebor, od 15.30 hod.
15.9. Jiskra Hrušov - SK Ostrava Lhotka, městský fotbalový přebor, od 16 hod.
15.9. TJ Sokol Koblov - SK Markvartovice, městský fotbalový přebor, od 16 hod.
15.9. Den pro seniory. ZOO Ostrava.
22.9. Valíme se Slezskou - areál Gymnázia Hladnov od 11 do 16.30 hodin - soutěžně-

sportovní den s  netradiční zážitkovou hrou, při které dvojice na kolech navštěvují 
různá místa Slezské Ostravy a plní zajímavé úkoly. V areálu Gymnázia Hladnov budou 
probíhat sportovní disciplíny a atrakce pro děti, koncerty a vystoupení pro děti i dospělé. 
Pořádá TriComUnity o.p.s.

22.9. Hrad žije první pomocí. Slezskoostravský hrad. Od 9 hod.
22.9. Den otevřených dveří OZO Ostrava. Dveře areálu v Kunčicích budou od 9 do 16 hodin 

otevřeny všem, kteří se chtějí detailně seznámit se zpracováváním odpadu a  se vším, 
co s tím souvisí. Chybět tedy nebudou ani prohlídky třídicích a zpracovatelských linek 
s odborným výkladem.

29.9. FC Heřmanice Slezská - FK Nový Jičín, krajský fotbalový přebor, od 15.30 hod.
29.9. Jiskra Hrušov - FK SK Polanka B, městský fotbalový přebor, od 15.30 hod.
29.9. TJ Sokol Koblov - FC Vratimov B, městský fotbalový přebor, od 15. 30 hod.

Dopisy čtenářů

Slezská žijeMarie Rottrová 
zazpívá v Hrušově
Marie Rottrová zazpívá ve svém rodném 
kostele, tentokrát u  sváteční příležitos-
ti pouti ke svátku sv. Františka z Assisi, 
jemuž je hrušovský kostel společně se 
svatým Viktorem zasvěcený.

Koncert se koná v neděli 7. října od 16 hodin. 
Otec Marie Rottrové v hrušovském kostele hrá-
val na varhany od roku 1917 do roku 1972, tedy 
dlouhých 55 let. Benefiční koncert je tentokrát 
zaměřen právě na podporu zdejších varhan, 
které renovaci nutně potřebují. Pro tuto příle-
žitost zahraje v  kostele sv. Františka a  Viktora 
také Marián Jurečka se svými hosty, a to 15. září, 
rovněž od 16 hodin. Vstupenky na koncert M. 
Rottrové je v OIS možno zakoupit za 490,- Kč, 
vstupné na koncert M. Jurečky je dobrovolné. 
Srdečně zve Krzysztof Szewczyk, farář a za spo-
lek Společnost pro památkovou obnovu hru-
šovského kostela Miriam Prokešová.

/red/

MARIE ROTTROVÁ. Foto/ Ing. Richard Sklář



■ POMOC V DOMÁCNOSTI - potřebujete umýt okna? Zavolejte na 733 201 202.
■ Šance pro nezaměstnané - projekt „O krok blíž“.
 Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsíců v posledních 2 letech? Potřebujete změnu, ale nejste 

si jisti, jakým směrem se vydat? Zapojte se do projektu „O krok blíž“ a zlepšete své šance 
na získání zaměstnání.

 Pohovory s odborníky a kariérní poradenství Vám napoví, ve které profesi můžete uspět, 
posílíte finanční gramotnost, získáte rozhled formou pracovně-právního poradenství. 
Můžete absolvovat rekvalifikační kurz a  workshop se zástupci firem, šikovné z  Vás 

zaměstnáme. Po celou dobu Vám 
budou k dispozici zkušení mentoři.
Veškeré aktivity v  projektu jsou 
financovány z ESF, pro účastníky jsou 
tedy zcela ZDARMA, proplácíme také 
jízdné v plné výši!
Kontakty:
REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz
tel.: 553 871 113, 739 227 247
e-mail: info@rekval.cz
přihlášení je možné do 30. 9. 2018.
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. září 2018 www.slezska.cz
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Inzerce

Upozornění chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2018 hromadné očkování 
psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Jelonková u psů starších šesti 
měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících termínech:
24.09. 2018 pondělí
15.00 - 15.30 Hrušov, Lassallova ulice 

(na zpevněné ploše před FIKO 
- INSTAL)

16.00 - 17.00 Koblov, hasičská zbrojnice
17.30 - 18.30 Antošovice, u obchodu
25.09. 2018 úterý
15.00 - 16.00 Hranečník, u budovy terminálu
16.30 - 17.30 Restaurace SENEKA Na Jánské
17.45 - 19.00 Heřmanice, 

u hasičské zbrojnice

26.09. 2018 středa
15.00 - 15.45 Kunčice, u hasičské zbrojnice
16.00 - 17.30 Kunčičky, Bořivojova ulice 

(u hasičské zbrojnice)
17.45 - 18.30 Kunčičky, u Svazu chovatelů
27.09. 2018 čtvrtek
15.00 - 16.00 Kamenec, pod mostem na 

Bazaly
16.10 - 17.00 Muglinov, u Budoucnosti
17.15 - 18.15 Liščina, u býv. svazu chovatelů

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

Odbor financí a rozpočtu


