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FOTBALOVÁ TŘÍDA
V ZŠ BOHUMÍNSKÁ

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÁ SETKÁNÍ

VELKÝ ZÁVOD
CYKLISTŮ
V HEŘMANICÍCH
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DO ŠKOL!
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MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKOOSTRAVSKÉ

NOVINY

V Heřmanicích je nově otevřenaFARNÍ ZAHRADA st
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Výzkum potřeb a spokojenosti obyvatel 
městského obvodu Slezská Ostrava

Vážení spoluobčané,

během prázdnin jsme nechali zpraco-
vat na území našeho obvodu prostřed-
nictvím osobního rozhovoru s  občany 
kvantitativní výzkum potřeb a spokoje-
nosti v  klíčových oblastech života. Re-
spondenti byli vybíráni dle kvót pro po-
hlaví, věk, vzdělání a příslušnost k měst-
skému obvodu.

Průzkumu se zúčastnilo 1692 občanů 
a získali jsme tak kvalitní data, která po-
slouží jako nástroj pro přípravu a  reali-
zaci projektů pro obyvatele Slezské Os-
travy.

Z tohoto počtu bylo 53 % mužů a 47 % 
žen. Obyvatel ve věku 18 - 29 let bylo 
16 %, dále 22 % ve věku 30 - 39 let, 22 % 
ve věku 40 - 49 let, 17 % ve věku 50 - 59 
let a nad 60 let se dotazování účastni-
lo 23 % obyvatel. Vzorek obyvatel tedy 
zhruba odpovídá demografickému slo-
žení obyvatel obvodu.

Pozitivně respondenti hodnotili pře-
devším fungování spojů MHD. Dále pak 
opravy chodníků a  cest, rekonstrukce 
domů či celkový pocit, že se městský 
obvod „stará“. Lidé rovněž oceňují roz-
šíření úředních hodin, zřízení faceboo-
kových stránek i  kvalitu Slezskoostrav-
ských novin.

Negativně občané vnímají množství 
rozkopaných cest nebo dlouhé trvání 
oprav. Na Kamenci, Mírové osadě a Nové 
osadě je pak trápí zejména nedostatek 
parkovacích míst. Hodnocen byl i  po-
cit bezpečí, který je ovlivněn tím, kde 
daný respondent bydlí. Bezpečně se cítí 
obyvatelé Koblova, Antošovic, Podolí 
či heřmaničtí v  okolí ulic Vrbické a  Fi-
šerovy. Naopak větší počty lidí, kteří se 
necítí bezpečně, lze zaznamenat v Kun-
čičkách, okolí Muglinovské ulice nebo 
v okolí ulic Kubínovy a Koněvovy.

Další oblastí k  hodnocení byla čistota 
obvodu. Občané rozdávali známky jako 
ve škole. Pouze šestina z nich udělila za 
čistotu obvodu známku 1. Nadpolovič-
ní většina respondentů hodnotí čistotu 
městského obvodu známkou 2. Čtvrtina 
respondentů pak hodnotí čistotu pouze 
známkou 3. Na základě průměrné znám-
ky 2,22 tedy lze konstatovat, že v  této 
oblasti má obvod prostor pro zlepšení.

Volnou otázkou bylo zjišťováno, které 
služby, zařízení či aktivity obyvatelům 
Slezské Ostravy v městském obvodu či 
přímo v jejich lokalitě chybí. Příliš mnoho 
rozdílů v odpovědích není. Jako stěžejní 
chybějící služba se jeví obchod s potra-
vinami. Ze spontánních odpovědí se tato 
volba objevuje v  různých formách nej-
častěji. Odpovědi jsou přitom podobné, 
ať se jedná o chybějící služby či aktivity 
v městském obvodu, či přímo v lokalitě 
jejich bydliště.

Ptali jsme se rovněž na to, jaké sociální 
služby lidem v obvodu chybí. Více než 
polovině respondentů přitom v obvodu 
schází startovací byty pro mladé. Zby-
lí občané by ocenili rozšíření nabídky 
domovů pro seniory, domů s  pečova-
telskou službou nebo nové bydlení pro 
soběstačné seniory.

Významnou oblastí hodnocení byla ob-
last investic. Respondentům bylo před-
staveno 10 oblastí, které měli následně 
seřadit dle jejich priorit, kam by mělo 
vedení obvodu nasměřovat své inves-
tiční aktivity. Jako nejvýznamnější ob-
last označili respondenti opravy cest 
a chodníků, a to s relativně významným 
náskokem před druhou oblastí v pořadí, 
kterou je výstavba dětských hřišť a zá-
zemí pro rodiny.

Následují oblast nové nákupní možnos-
ti, revitalizace zeleně, budování bydlení 
pro seniory, výstavba sportovišť nebo 
regenerace veřejných prostranství a síd-
lišť.
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Co považujete za pozitivní v životě a fungování 
městského obvodu za poslední rok?

údaje v procentech

údaje v procentech

Co považujete za negativní v životě a fungování 
městského obvodu za poslední rok?

Děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření 
zúčastnili. Jeho výsledky nám budou sloužit jako 
podklad pro další rozhodování při plánování roz-
voje našeho obvodu.

S  dílčími výstupy průzkumu vás budeme po-
stupně seznamovat i v dalších vydáních Slezsko-
ostravských novin.

Richard Vereš
starosta městského obvodu
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Slezská Ostrava

Celkem 142 prvňáčků přišlo první školní den do 
osmi prvních tříd ve čtyřech slezskoostravských 
základních školách.
Na prvňáčky čekalo 2. září mimo jiné i slavnost-
ní přivítání a také drobné dárky, které jim věno-
val městský obvod Slezská Ostrava. Ve velkém 
reflexním vaku na přezůvky s  logem Slezské 
Ostravy byly pastelky, láhev na pití, boxík na jíd-
lo s müsli tyčinkami, reflexní pásek, omalovánky 
a pexeso.

Nejvíce prvňáčků z celé Slez-
ské Ostravy zamířilo již tra-
dičně do ZŠ Bohumínská. Ve 
třech prvních třídách této 
školy usedlo 2. září 62 nových žáků. Prvňáčky při-
šli přivítat zástupci městského obvodu - starosta 
Richard Vereš a místostarostka Hana Heráková.
„Přeji všem žákům ve Slezské Ostravě, ať se jim 
ve škole líbí, ať se do ní těší a rodičům, ať mají ze 
svých dětí a jejich pokroku ve vzdělávání co mož-
ná největší radost,“ uvedl v první školní den sta-
rosta Vereš.

V ZŠ Chrustova letos otevře-
li dvě nové třídy, do kterých 
nastoupilo 36 prvňáčků. Spo-
lu s rodiči je přišli přivítat také 
místostarosta městského obvodu Roman Gorycz-
ka a vedoucí odboru školství a kultury Petra Nit-
ková. „Milé děti, přeji vám, ať se vám ve škole líbí 
stejně, jako se vám líbilo i v mateřské škole. Přeji 
vám také hodně úspěchů a hodnou paní učitelku. 
Rodičům potom velkou trpělivost a hodně úspě-
chů při tvorbě domácích úkolů, protože si budete 
muset všechno zopakovat… Všem dětem i  rodi-
čům hodně štěstí v novém školním roce,“ uzavřel 
místostarosta Goryczka.
Prvňáčky a jejich rodiče přivítal rovněž ředitel ško-
ly Radim Motyčka. Rodiče prvňáčků požádal, aby 
s  třídními učitelkami komunikovali. „Paní učitelky 
mají dostatek zkušeností. Pokud máte nějaké do-
tazy, klidně do školy kdykoli přijďte a  ptejte se,“ 
vyzval rodiče ředitel školy.

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

ZŠ Škrobálkova

ZŠ Chrustova

ZŠ Bohumínská

142 prvňáčků ve školních lavicích
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Do muglinovské ZŠ Pěší do-
razilo letos 17 nových žáků do 
jedné první třídy. V lavicích je 
přivítali místostarostka měst-

ského obvodu Dagmar Macháčková a místostaros-
ta Vladimír Lyčka.

V  ZŠ Škrobálkova v  Kunčič-
kách letos přivítali celkem 27 
prvňáčků ve dvou prvních 
třídách. Na děti čekalo před 

školou slavnostní přivítání včetně tance a hudby. 
Děti a jejich rodiče přišli přivítat radní městského 
obvodu Jiří Stoch a Martin Juráš.

/red/

ZŠ Škrobálkova

ZŠ Pěší
ZŠ Pěší

ZŠ Chrustova
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Farní zahrada v Heřmanicích slouží veřejnosti
V sousedství heřmanického kostela svatého Marka vznikla nová 
farní zahrada. Heřmaničtí zahradu vybudovali, částečně svépomocí, 
během uplynulých měsíců. Slavnostně ji otevřeli v sobotu 21. září.

Na velké zahradě, která byla dříve ne-
využívaným prostorem, vyrostla dře-
věná loď zvaná Noemova archa, obří 
šachy, stolní fotbal, místo pro opékání 
špekáčků nebo altán s posezením. Na 
úpravu zahrady daroval 150 tisíc ko-
run městský obvod Slezská Ostrava.

„Dalších půl milionu korun věnovalo 
v rámci projektu Fajnovy prostor na 
úpravu veřejného prostranství město 
Ostrava,“ uvedla náměstkyně primá
tora Kateřina Šebestová.

„Desítky lidí nám nabídly pomoc, při 
práci s kolečky hlíny jsem tady pot
kával i  takové, kteří k  nám do kos
tela nechodí, ale vnímají, že tento 

prostor je také jejich. A  to je přes
ně to, co chceme  aby zahrada byla 
všech,“ uvedl během slavnostního 
otevření farář zdejší farnosti Leoš 
Ryška. Poděkoval také heřmanickému 
občanovi Jiřímu Kopkovi. Ten farnosti 
daroval sousední zahradu, o kterou se 
tak mohl celý prostor ještě rozšířit.

„Takové místo v  Heřmanicích chybě
lo, je dobře že se podařilo zaplnit. Je 
hezké, že zahrada bude sloužit dětem 
na hraní, stejně jako dospělým ke kul
turním akcím,“ ocenil snahy heřmanic
kých starosta Slezské Ostravy Richard 
Vereš, který na slavnostní otevření 
přišel spolu s místostarostkami Hanou 
Herákovou a Dagmar Macháčkovou.

Návštěvníkům během slavnostního 
odpoledne hráli a  zpívali cimbálová 
muzika Vrzuška z  Vratimova a  Pavel 
Helan s Lukášem Hradilem. Vrcholem 
slavnosti se stalo požehnání zahrady, 
které provedl biskup Martin David. 
K  velké radosti místních dětí si poté 
biskup David, farář Ryška i  starosta 
Vereš vyzkoušeli zdejší zcela novou 
skluzavku.

Zahrada je pro veřejnost otevřena kaž-
dý den od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

/red/

Biskup Martin David žehná nové zahradě. 
Foto/ Jan Král
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Zaplněný kostel v Kunčičkách děkoval za letošní úrodu 
Dožínkové slavnosti 4 národů

Již podesáté se v Kunčičkách, v kostele sv. Antonína Paduánského, konaly Dožínkové slavnosti 4 národů. Letos se 
odehrály v sobotu 21. září a do kostela, a poté i do areálu místních dobrovolných hasičů, dorazily stovky návštěvníků.

Dožínky jsou každoročním poděková
ním za úrodu, a děkování se odehrávalo 
i v Kunčičkách. Do kostela přišli krojovaní 
horníci ze Stonavy, polští Goralé, stejně 
jako místní dobrovolní hasiči z Kunčiček. 
Zcela zaplněný kostel si vyslechl kázání 
zdejšího faráře Dariusze Sputa i děkov
ný projev starosty dobrovolných hasičů 
v Kunčičkách Zdeňka Chrobáka.
Návštěvníci donesli dary z  letošní úrody. 
„Moc za všechno děkujeme, dary roz-
dělíme mezi potřebné rodiny,“ řekl farář 
Dariusz Sputo, který před deseti lety tra-
dici v  Kunčičkách zavedl. „První dožínky 
v Kunčičkách? Ty přišlo slavit 25 lidí, sla-
vilo se skromně na faře,“ vzpomínal Sputo. 
„Nyní se účastnilo přes 250 lidí, kostel byl 

úplně plný,“ radoval se farář. Čtyři národy, 
kterým jsou dožínky věnovány, tvoří Češi, 
Slováci, Poláci i  Ukrajinci. Všichni kostel 
v Kunčičkách navštěvují.
Slavností se zúčastnili také starosta Slez-
ské Ostravy Richard Vereš a místostarost-
ka Dagmar Macháčková. „Oslavy v  Kun-
čičkách jsou skvělé. Je velkou zásluhou 
pana faráře Sputa, že dokáže do kostela 
přitáhnout lidi nejenom z  Kunčiček, ale 
také úspěšně pozvat i návštěvníky ze za-
hraničí,“ ocenil starosta Vereš fakt, že na 
dožínky běžně přijíždějí také lidé i z okol-
ních států.
Starosta Vereš připomněl, že obvod Slez-
ská Ostrava farnost v Kunčičkách podpo-
ruje, festival Slezská lilie, který se zde pra-

videlně vždy v měsíci červnu koná, získal 
od obvodu dotaci ve výši 100 tisíc korun. 
Kostel sv. Antonína Paduánského, posta-
vený v Kunčičkách v roce 1928, se rovněž 
brzy dočká oprav. „Na posledním zastupi-
telstvu města jsme schválili 150 tisíc korun 
na opravu vstupního schodiště do kostela. 
Peníze budou poskytnuty z fondu na ob-
novu kulturních památek a  významných 
městských staveb,“ uvedl starosta.
Po skončení slavnostní mše se účastníci 
průvodem vydali do areálu SDH Kunčič-
ky, kde na místní zahradě pokračoval pro-
gram a kde si všichni mohli vychutnat růz-
né domácí produkty, mimo jiné i vynikající 
bigos.

/red/

Pátý ročník závodu Valíme se Slezskou se 
uskutečnil v  sobotu 21. září. Na start před 
Gymnázium Hladnov vyrazilo 22 dvoučlen
ných posádek, které během jízdy plnily nej
různější úkoly na celém území Slezské Os
travy.
Závod odstartoval úderem 11. hodiny mís-
tostarosta Slezské Ostravy Roman Gorycz-
ka, spolu s pořadatelkami Editou Kozinovou 
a Martinou Schneiderovou. „Nejtěžší pro mne 
bylo u rybníka trefit prutem na cíl,“ uvedl je-
den ze závodníků, Martin Holeček. Cíl ov-
šem museli závodníci trefovat například také 
v Technických službách Slezská Ostrava, kde 
házeli poleny z  vysokozdvižné plošiny. Za-
tímco závodníci si plnili své povinnosti, před 
gymnáziem prezentovaly svoji práci nejrůz-
nější organizace, hrála hudba, podávalo se 
občerstvení. Svoji sílu předváděli také siláci 
z Defenders GYM z Hladnova. Na děti čekaly 
před gymnáziem nejrůznější hry a soutěže.

Po patnácté hodině dorazily i poslední dvoji-
ce v pořádku do cíle. „Byli jste všichni výbor-
ní, moc vám za předvedené výkony děkuji,“ 
uvedl místostarosta Goryczka během rozdá-
vání cen. Ty se dostaly na všechny zúčastně-
né.
Akci podpořil městský obvod Slezská Ost
rava.

/red/

Cyklisté se valili Slezskou

Foto/ Alois Francek
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Odlehčovací pobytová služba

Nové domovy pro klienty Čtyřlístku

Posláním této služby je podpora 
pečujících osob tím, že na předem 
stanovenou dobu poskytne profe
sionální a důstojnou pomoc a péči 
jejich blízkým seniorům a zdravot
ně postiženým, kteří se nacházejí 
v  nepříznivé sociální situaci z  dů
vodu překážek, které snižují jejich 
soběstačnost a nemohou tak již zů
stat ve svém přirozeném domácím 
prostředí.
Poskytovaná péče je uživatelům 
nabízena na přechodnou dobu v si-
tuacích, kdy nemůže být péče za-

bezpečena ze strany pečující osoby 
z  důvodu dovolené, hospitalizace 
v  nemocnici, lázeňského pobytu, 
nemoci, pracovní vytíženosti či vyři-
zování osobních záležitostí.
Okamžitá kapacita služby je 14 lů-
žek. Služba je poskytována v Domě 
s pečovatelskou službou na ul. Hlad-
novská 119a, Ostrava - Muglinov a je 
určena občanům Moravskoslezské-
ho kraje.

Dagmar Macháčková,
místostarostka městského obvodu

V  případě zájmu o  poskytnu-
tí služby se můžete obrátit na 
pracovníky oddělení sociálních 
služeb:
Dům s pečovatelskou službou
vchod C, 1. patro
Hladnovská 757/119a
Ostrava - Muglinov
Mgr. Kateřina Tvardková
Tel.: 596 613 711, 725 567 937
E-mail: ops@slezska.cz
Veškeré formuláře a dokumen-
ty lze nalézt také na webové 
stránce www.slezskaostrava.cz

Další z hojně využívaných a oblíbených služeb, kterou městský obvod Slezská Ostrava nabízí pro seniory a zdravotně 
postižené, je odlehčovací pobytová služba.

Na dvou místech městského obvodu Slezská Ostrava letos vyrostly 
nové domky moderní, zajímavé architektury.
Již za pár dní se do nich nastěhují první obyvatelé - klienti ostravské-
ho Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením, kteří až 
dosud žili ve společných domovech ústavního typu. Výstavba dvou 
nových rodinných domků v tomto městském obvodu byla zahájena 
v loňském a letošním roce v ulicích Na Liščině a Kanczuckého v Hru-
šově. Obě stavby jsou součástí první etapy transformace sociálních 
služeb Čtyřlístku, díky níž se podstatně změní kvalita života lidí se 
zdravotním postižením.
Mnozí z nich až dosud celý svůj život trávili v ústavním zařízení a ne-
poznali pocit soukromí, které by připomínalo intimitu skutečného 
domova. A právě ten by měli najít ve svých nových obydlích. Do prv-
ních dvou domků Na Liščině a v ulici Kanczuckého se budou stěho-
vat již letos v říjnu. V každém z domků jsou dvě samostatné, dobře 
vybavené domácnosti pro šest klientů, kteří tady budou bydlet v jed-
no a dvoulůžkových pokojích. Nepřetržitě o ně bude pečovat kvalifi-
kovaný personál. „Změny jsou to opravdu zásadní,“ vysvětluje ředitel 
ostravského Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol a dodává: „Nespočívají 
pouze ve změně bydliště klientů, ale změní se i způsob jejich života. 
Služby budou poskytovány v bezbariérových domácnostech, které 
se na první pohled neliší od běžného bydlení. Díky tomu k nim může 
mít i personál skutečně individuální přístup, podle potřeb každého 
z  klientů. Podle svých schopností budou mít možnost rozhodovat 
nebo alespoň spolurozhodovat o svém životě a podílet se na chodu 
své domácnosti. Věříme, že se také zapojí do života místních komu-
nit a že lidé v jejich okolí přijmou své nové sousedy s pochopením...“
Během letošního roku a následujících dvou let vyroste v různých čás-
tech Ostravy celkem třináct nových rodinných domků (mezi nimiž 
budou dvě rekonstrukce), ve kterých najde domov 159 klientů ost-

ravského Čtyřlístku. Náklady na obě etapy transformace sociálních 
služeb této organizace představují částku ve výši 270 milionů korun, 
z  nichž 230 milionů pokryjí finanční prostředky z  fondů Evropské 
unie a zbývající část uhradí stát a statutární město Ostrava. Jedná se 
nepochybně o jeden z nejvelkorysejších projektů v oblasti sociálních 
služeb v historii našeho města.

Bohdana Rywiková

Dvoulůžkový pokoj na OPSKoupelna

Jídelna, která slouží také 
jako společenská místnost

Nové domky ostravského Čtyřlístku v ulicích Na 
Liščině a Kanczuckého. Foto: Bohdana Rywiková
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Slezská Ostrava má nový krytý bazén 
Koupání ve sportovním areálu Sport Mexiko

Kdo si pamatuje interiéry staré sokolovny, bude si v prostorách bazénu připadat jak v jiném světě. Starý boxerský ring, šatny a zá
zemí jsou pryč. Namísto toho je nad hlavou stále modré nebe, stěny a šatny hrají svěžími barvami žlutou a modrou a ve speciálním 
nerezovém bazénu šplouchá voda ohřátá na příjemných 30 stupňů.

Co bazén nabízí?
Bazén s kapacitou 25 osob vznikl s podporou 
městského obvodu Slezská Ostrava, statu-
tárního města Ostrava, Moravskoslezského 
kraje a  ministerstva školství a  tělovýchovy. 
Má rozměry 14x7 metrů a hloubku 130 cen-
timetrů, takže si v něm každý pohodlně za-
plave a  zároveň je hloubka ideální k  výuce 
plavání a speciálním kurzům. Vzduch v bazé-
nu má 32 stupňů a voda 30, čímž by se mělo 
předejít obvyklým podzimním virózám z pla-
vání v chladné vodě, které trápí zejména děti.
Přímo s bazénem navíc sousedí nový aerobní 
sál, který kromě toho, že je z něj prosklenou 
stěnou vidět přímo do bazénu, nabízí mož-
nost pro lekce jógy, aerobiku či pohybové 
průpravy pro nejmenší.

Veřejné plavání i plavecké kurzy
V  průběhu uplynulých letních měsíců byl 
bazén ve zkušebním režimu. Nyní si každý 
může přijít zaplavat od úterý do soboty vždy 
od 11 do 21 hodin. Aktuální otevírací dobu si 
raději zkontrolujte na www.sportmexiko.cz. 
V září zahájil bazén plný provoz, který vedle 
veřejného plavání nabízí výuku plavání pro 
školy a  řadu speciálních kurzů pro těhotné, 
rodiče s dětmi či pro seniory nebo handica-
povaní.
Společně s výstavbou bazénu byla komplet-
ně zrekonstruována místní Restaurace Nové 
Mexiko, která tak ještě se sousední florbalo-
vou sportovní halou tvoří kompletní sportov-
ní areál Sport Mexiko.

„Ve Slezské Ostravě podobný areál citelně 
chyběl. Krytý bazén, vůbec první v obvodě 
nyní bude sloužit nejenom žákům našich 
základních a mateřských škol, ale prakticky 
všem občanům, kteří projeví zájem. Věřím, 
že bazén budou využívat i hasiči z nově do-
končené hasičárny Muglinov a  obyvatelé 
z  blízkého Domu s  pečovatelskou službou. 
Provozovatelé si za přestavbu ze staré soko-
lovny na moderní zařízení bezesporu zaslou-
ží pochvalu. Vedení našeho městského ob-
vodu velmi rádo tuto iniciativu podpořilo,“ 
uvádí místostarosta Slezské Ostravy Roman 
Goryczka.

/red/

V budově bývalé sokolovny, kousek od křižovatky Hladnovské a Bohumínské, vyrostl v průběhu roku 2019 nový krytý bazén.

Demolice domů na Muglinovské ulici
Do tří bytových domů na Muglinovské ulici se během 
měsíce září pustily demoliční čety. Domy byly ve vel
mi špatném technickém stavu, proto se vedení obvo
du ve shodě s městem rozhodlo pro jejich likvidaci.

„Oprava těchto bytových domů by se naprosto ne-
vyplatila,“ říká starosta Slezské Ostravy Richard 
Vereš. V domě bylo celkem 35 bytů, ty lidé postupně 
opustili a našli si bydlení třeba v domech soukromých 
vlastníků. Nakonec zůstalo jen několik nájemníků, kte-
rým obvod Slezská Ostrava přidělil náhradou šest bytů.

Domy si poté obvod nechal takzvaně odsvěřit, což 
mimo jiné znamená, že demolici domů zajišťuje měs-
to Ostrava. S žádnou zástavbou se v prostoru zdemo-
lovaných domů zatím nepočítá. „Na místě domů nyní 
vznikne volná zelená plocha, tu můžeme v budoucnu 
využít například k  výstavbě občanské vybavenosti, 
nebo ji může obvod prodat soukromému investorovi. 
O tomto ještě nebylo rozhodnuto,“ upřesňuje starosta 
Richard Vereš.

/red/

Domy před demolicí.

Demolice zahájena.

Webové stránky Bazénu Mexiko:
www.sportmexiko.cz
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Spolek Heřmanice dětem i letos uspořádal na konci prázdnin oblíbený cy
klistický závod pro děti, mládež a dospěláky Heřmanické kolo  ISSANET 
CUP 2019. Již tradičně se závodilo v několika kategoriích.

Jako první se na trať vydali ti nejmenší. Za vydatné podpory svých rodin 
uháněli na svých kolech, odrážedlech i koloběžkách po kilometrové trati, 
která startovala u heřmanické hasičské zbrojnice a vedla po přilehlých spo-
jovacích cestách Heřmanic.

Další v pořadí na startu byly děti od 6 do 10 let, které jely po trati 2,5 kilome-
tru a děti v kategorii 11-15 let pak zdolávaly trať o délce 4 kilometry. Každá 
věková kategorie byla dobře rozpoznatelná podle barvy pamětního trička, 
které závodníci obdrželi ještě před závodem. Jako poslední se na start po-
stavili „dospěláci“, kteří se nechtěli nechat zahanbit výkony dětí a závodili 
na trati 8 kilometrů jako o život. Cílovou páskou nakonec projelo 161 přihlá-
šených závodníků.

Podmínky opravdu těžké
Jelikož i letos se slunce rozhodlo, že šestý ročník cyklistického závodu 
nenechá bez povšimnutí, byly podmínky na trati, ale i v místě startu a cíle 
opravdu těžké.

Teploty vysoko nad 30 stupni prověřily důkladně odolnost všech zúčastně-
ných. Naštěstí stánek, ve kterém se pro děti čepovala kofola, a pro dospělé 
výborné pivo z Heřmanického pivovaru fungoval na plné obrátky a dokázal 
napojit všechny, kdo dostali žízeň. „Kromě několika malých odřenin, které 
k tomuto sportu prostě patří, se nikomu nic nestalo a tak přítomná záchra-
nářská posádka OS ČČK mohla v klidu předvádět své dovednosti třeba na 
plyšovém medvídkovi,“ uvádí za organizátory akce Lubomír Noga.

Po slavnostním dekorování nejrychlejších závodníků a  obdarování všech 
účastníků pamětními medailemi a dalšími pěknými cenami proběhl u heř-
manické zbrojnice doprovodný program. Letos to byla prezentace parkouru 
(skoky přes různé překážky) skupinou ADD LEAD a cvičení Street Workout. 
Nechyběla ani prezentace hasičské techniky.

/red/

Akce se konala za finanční podpory městského obvodu Slezská Ostrava 
a statutárního města Ostrava.

Heřmanické kolo - ISSANET CUP 2019 
Cílovou páskou projelo 161 závodníků

Heřmanice dětem z.s. /Foto Luboš Šmíra
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Dvacítka fotbalových nadějí 
v ZŠ Bohumínská
Dvacet mladých nadějných fotba
listů z fotbalových klubů z Ostrav
ska navštěvuje od 2. září ZŠ Bohu
mínská.
Jde o  projekt Regionální fotbalové 
akademie Moravskoslezského kraje. 
Mladí fotbalisté mají speciální trénin-
kový režim, trénovat budou brzy na 
zrekonstruovaných Bazalech.

Žádné úlevy
ZŠ Bohumínská navštěvují čtrnácti
letí chlapci z klubů FC Baník, MFK 
Vítkovice, SFC Opava, MFK Frýdek
Místek, FC Hlučín a FK Fotbal Tři
nec.
Chlapci spolu chodí do školy, tré-
nují, tráví spolu celé dny, ti ze vzdá-
lenějších míst bydlí na internátu. 
O  víkendu pak nastupují v  zápa-
sech za své kluby. „Klukům se zde 
věnují trenéři na plný úvazek od 
rána do večera, jde nám především 
o  sportovní všestrannost mladých 
fotbalistů,“ říká Tomáš Bernady, vý-
konný ředitel Regionální fotbalové 
akademie Moravskoslezského kraje 
a někdejší vynikající brankář ostrav-
ského Baníku. „Dohlížíme rovněž 
na stravování hráčů, jídlo dostávají 

ve škole šestkrát denně,“ doplňuje 
Bernady.
Čtrnáct chlapců tvoří jednu spo-
lečnou osmou třídu, dalších šest 
bylo přiřazeno do běžné sedmé 
třídy. Přestože mladí fotbalisté hod-
ně trénují, musí splnit stejné školní 
povinnosti jako běžní žáci. „Žádné 
úlevy v tomto směru rozhodně ne-
mají,“ upozorňuje Bernady.

Potřebujeme talenty 
Jménem fotbalové akademie děku
je Tomáš Bernady vedení školy na 
Bohumínské ulici i městskému ob
vodu Slezská Ostrava.
Ve škole našel během měsíce září 
prostory pro své působení i  celý 
trenérský tým. A  to do doby, než 
se bude moci přestěhovat do no-
vých prostor na rekonstruovaných 
Bazalech.
„Trénujeme v  Ludgeřovicích, stejně 
jako na hřišti TJ Unie Hlubina, do 
Muglinova docházíme na dopoled-
ní tréninky do areálu Sport Mexiko. 
Sportovní kluby v okolí nám vychá-
zejí maximálně vstříc, za to moc dě-
kujeme,“ říká Bernady a  doplňuje, 
že poděkování za zdárný průběh 
projektu patří rovněž statutárnímu 
městu Ostravě, Moravskoslezskému 
kraji a Fotbalové asociaci ČR.

Místostarosta městského obvodu 
Roman Goryczka uvádí, že městský 
obvod Slezská Ostrava velmi oce-
ňuje iniciativy fotbalové akademie 
a v ZŠ Bohumínská se snaží fotba-
listům poskytnout veškeré potřebné 
zázemí.
„Jsme rádi, že Bazaly začnou být 
opět využívány, a to zejména mladý-
mi nadějnými fotbalisty, kteří našli 
místo v naší slezskoostravské škole. 
Český fotbal šikovné talenty potře-
buje, to ví velmi dobře každý fotba-
lový fanoušek,“ konstatuje místosta-
rosta Goryczka.

/red/

Ve Slezské začal projekt 
Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
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Kultura

Známý slovenský fotograf Jaroslav Horečný vystavuje 
svá díla ve Slezskoostravské galerii. Autor se proslavil 
zejména fotografiemi ze slovenské horské vísky 
Čičmany. Soubory s čičmanskými domy úspěšně 
vystavoval v Evropě i v Americe.

Výstavu ve Slezskoostravské galerii rozdělil Jaroslav 
Horečný na čtyři části a nazval ji Čtyři období. První část 
obsahuje Horečného začátky, fotografie ze 70. a 80. let. 
Druhá část výstavy zahrnuje novoročenky, které fotograf 
léta posílal svým přátelům. „Nechal jsem je kvůli výstavě 
zvětšit na velký formát,“ vysvětluje autor.

Další díl výstavy tvoří fotografie specifických 
čičmanských domů. „Jde o detaily chalup ze slovenské 
dědiny hluboko v horách. Lidé tu žijí své zvláštní životy, 
domy si zdobí speciálními vzory. Snažil jsem se atmosféru 
Čičman přenést do těchto výstavních prostor,“ konstatuje 
Horečný.

Poslední čtvrtá část vznikla během Horečného cestování 
světovými velkoměsty. „Hledal jsem klíč, jak se tématu 
fotograficky zmocnit. A došel jsem k tomu, že jsem 
fotografoval odrazy reklamních ploch, různé reflexy 
nebo průhledy. Takto město předkládám divákovi,“ 
uvádí Horečný, kterému se podle jeho slov nejlépe fotilo 
v Londýně, New Yorku, Paříži nebo Vídni. „Je pravdou, 
že Čičmany a New York jsou úplně jiné světy. Ale já 
se snažím o nich podávat společnou výpověď – svět 
zobrazuji přes detail, přes menší celky,“ popisuje svoji 
tvorbu Horečný.

Během vernisáže 12. září nešetřil Jaroslav Horečný 
chválou na Slezskoostravskou galerii. „Jsem nesmírně 
vděčný, že zde mohu vystavovat. Výstavní prostory jsou 
výborné, budova radnice je úžasná. Spolupráce s lidmi 
nesmírně příjemná,“ nechal se slyšet autor.

Podle kurátora výstavy Milana Mazúra je Horečného 
výstava zajímavá tím, že jde o umělcovu retrospektivu. 
„Jaroslav Horečný začal fotografovat už v první půli 
70. let a již tehdy šlo o nesmírně zajímavé fotografie,“ 
míní kurátor Mazúr.

Výstava Čtyři období potrvá do 25. října 2019.
/red/

Čtyři období 
ve Slezskoostravské galerii
Od Čičman po New York

Autor Jaroslav Horečný: svět zobrazuji
přes detail. Foto: Jan Král

12



Snažíme se, aby lidé měli snadnější život

V současné době jsou sociální služby častým tématem. 
Jednou z organizací, která v této oblasti působí již téměř 
dvacet let, jsou Podané ruce. Mateřská organizace Po-
dané ruce, z. s. vznikla v roce 2000 a nabízela a rozvíjela 
v té době téměř neznámou službu „canisterapie“. Je to 
metoda terapie, která využívá pozitivního působení psa 
na zdraví člověka. Podané ruce školí a přezkušují dobro-
volníky se psy, kteří následně navštěvují sociální zařízení 
pro postižené děti i dospělé, školy, veřejné akce apod. 
Zájem o  tuto službu je obrovský, takže stále hledáme 
další dobrovolníky se psy, kteří by byli ochotni svůj volný 
čas věnovat této prospěšné aktivitě.
Mateřská organizace po roce založila pobočný spolek 
Podané ruce - osobní asistence, který, jak z názvu vy-
plývá, poskytuje registrovanou službu - osobní asistenci. 
V současné době jsme jedním z největších poskytovate-
lů osobní asistence v ČR. Pro více informací prosím na-
vštivte naše webové stránky www.podaneruce.eu
Práce organizace je závislá po ekonomické stránce i na 
příspěvcích měst, nadací a jiných donátorů.
Chceme tímto poděkovat za podporu statutárnímu 
městu Ostrava i městskému obvodu Slezská Ostrava.

Bc. Jana Marková

Poděkování za sponzorský dar

Chtěli bychom poděkovat společnosti Bona-
trans Group se sídlem v Bohumíně za finance 
poskytnuté z grantu. Díky těmto financím jsme 
mohli doplnit vybavení školní zahrady o  dvě 
akátové kladiny, vhodné pro rozvoj hrubé mo-
toriky a rovnovážného systému dětí. Slouží jak 
dětem z MŠ, tak i malým zájemcům z okolí. Fi-
nanční dar ve výši 18 tisíc Kč, je nezanedba-
telná položka, která pomohla zlepšit zázemí 
mateřské školy. Děkujeme!

Bc. Milena Kolková, ředitelka,
Mateřská škola Slezská Ostrava,

Bohumínská 68,
příspěvkové organizace

Slunečná (Muglinov, r. 1963) - Podle charakteru – 
jedná se o otevřenou a prosluněnou ulici.
Sněžná (Sl. Ostrava, r. 1963) - Obecné pojmenování.
Sodná (Muglinov, Hrušov, r. 1945) - Podle směru ulice 
k bývalé továrně na sodu založené již v roce 1851.
Sojčí (Koblov, r. 1983) - Obecné pojmenování podle 
zvířete.
Soví (Koblov, r. 1983) - Obecné pojmenování podle 
zvířete.
Sprašová (Muglinov, r. 1945) - Docházelo zde 
k odkryvu sprašové hlíny pro tehdejší cihelnu.
Stará cesta (Hrušov, r. 1988) - Podle charakteru ulice 
- stará část ulice Bohumínské.
Staré Podolí (Muglinov, r. 2008) - Podle pomístního 
názvu.
Starokoblovská (Koblov, r. 1978) - Jedná se 
o původní cestu z Koblova do Petřkovic.
Stavovská (Kunčičky, r. 1942) - Na počest hornického 
stavu.
Stinná (Kunčice, r. 1967) - Podle charakteru ulice.

Stožární (Heřmanice, r. 1963) - Podle stožárů 
vysokého napětí u této ulice.
Strojní (Kunčice, r. 1942) - Podle bývalé továrny na 
výrobu strojů Flottmann, v této ulici.
Stromovka (Sl. Ostrava, r. 1940) - Podle pomístního 
názvu oblíbeného výletiště. Dříve Wilczkův les, nyní 
areál zoo.
Střádalů (Kunčičky, r. 1942) - Podle řady rodinných 
domků drobných soukromníků.
Střelná (Sl. Ostrava, r. 1945) - Ulice směřovala 
k bývalé hornické prachárně.
Suchá (Heřmanice, r. 1942) - Na této ulici se 
nacházela třicetimetrová vyschlá studna.
Svážná (Koblov, r. 2013) - Podle své polohy, vede do 
svahu.
Sýkorova (Heřmanice, r. 1945) - Miloš Sýkora, vl. 
jménem Emil Sýkora (1920–1945), soustružník 
z Heřmanic, aktivní bojovník proti fašismu, v letech 
1942-1944 vězněn v Radotíně, zastřelen při údajné 
záchraně dnešního mostu Miloše Sýkory.

Slezskoostravské noviny 
přinášejí třiadvacátou 
část seznamu názvosloví 
ulic a náměstí na území 
městského obvodu 
Slezská Ostrava.
Seznam poskytl novinám 
Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz.
Seznam obsahuje celkem 
541 názvů v obvodě 
Slezská Ostrava.
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Slezskoostravský uličník. Část 24
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Záblesky slezskoostravské historie  Bohumínská ulice

1 Nadměrně frekventovaná, pro Slezskou Ostravu důležitá do-
pravní tepna, Bohumínská ulice, se pravděpodobně dočká 

v budoucnu radikální změny. Záměr velkého rozsahu s pracov-
ním názvem „Zahloubení ulice Bohumínská v úseku Dědičná - 
Těšínská“, v němž má být nová cesta vedena pod úrovní stávající 
čtyřproudové ulice, má po realizaci tvořit příjemnější životní pro-
středí pro občany bydlící na Kamenci. Do zorného úhlu dnešního 
vyspělého technicko-společenského vybavení lokality jen těžko 
zapadá historický obraz prvopočátků vzniku této komunikace.
Z dochovaných zpráv víme, že prostor Kamence a Jaklovce byl 
v minulosti exponovaným místem. Stalo se tak v souvislosti s při-
pojením Haliče k Rakousku, kdy se Kamenec proměnil v tržiš-
tě na dobytek. Ve dnech konání trhů se zde sjížděli obchodníci 
z Moravy, Čech a Rakouska, kteří uzavírali obchodní kontrakty 
ve velkém i na prodej celých stád. V předem určené dny se zde 
konaly i svinské trhy a polští dodavatelé zvaní svinkaři přiháněli 
do tohoto prostoru Polské Ostravy velké množství této žádané 
komodity. Lukrativní obchod s černým dobytkem zaujal městské 
radní Moravské Ostravy natolik, že svinský trh nechali přesunout 
do okolí tehdejšího Antonínova náměstí /dnes Černá louka/.
Dobytek byl na Kamenec hnán ze Zámostí po prastaré obchodní 
cestě. Jak dokládá stará schématická skica, hlavní komunikační 
tepna byla před Mundlochem odkloněna a vedena po hřebenu 
Jaklovce přes Muglinov /Komerční ulice/ na Hrušov, po překoná-
ní brodu z Koblova ve směru na Pštinu. Z jednoduchého nákresu 
lze vyčíst, že původní prudký svah končil téměř u řeky Ostravice. Zakreslená cesta mezi řekou a svahem Mundlo-
chu byla spíše stezkou neumožňující náročnější frekvenci obchodního charakteru. Situační nákres je pro občany, 
zajímající se o historii slezskoostravského hornictví a důlní podnikání zajímavý i tím, že je na něm zaznamenán 
původní vchod do podzemí Jaklovecké dědičné štoly /obrácené V/.

2 Až do roku 1870 byl prostor mezi řekou Ostra-
vicí a cestou vedoucí k Mundlochu nezastavěný. 

Pozemek patřil důlní společnosti Kamenouhelné doly 
a koksovny Jana Wilczka z Polské Ostravy, který v této 
nábřežní lokalitě pro své zaměstnance, horníky z Dolu 
Trojice a Emy, nechal postavit dělnickou kolonii /Stein-
platz-kolonie/. S její výstavbou bylo započato v dubnu 
1871. S rozvojem těžby uhlí na šachtách v Polské Ost-
ravě se zvýšila dopravní frekvence na této komunika-
ci. Novinář a spisovatel Antonín Hořínek toto období 
komentoval slovy: „Cesta od jámy Trojice do Hrušova 
byla nepřetržitým řetězem formanů vozících uhlí do so-
dové továrny a na nádraží v Hrušově.“ Obecný zájem 
na zvýšení přepravní plynulosti a odstranění obtížnos-
ti původní cesty vedené kopcovitým terénem Bazalů 
měl vyřešit projekt nové cesty vedené po pravém bře-
hu Ostravice mezi řečištěm a nově upraveným svahem 
Jaklovce u Mundlochu. Průběh výstavby nové silnice 
v úseku Kamenec-Muglinov-Hrušov nepřímo dokládá 
zmínka K. J. Bukovanského z roku 1883, který za pod-

pory dotace Naturhistorisches Hofmusea ve Vídni prováděl urychlený archeologický průzkum lokality Mundloch. 
„Mnoho artefaktů ze železa a tvrdého dřeva zde našli také nádeníci, neznajíce jejich vzácnosti, hodili je do řeky… 
V těchto místech byla i hluboká a široká studna vytesaná ve skále, která musela být zasypána, protože se stavěla 
silnice z Polské Ostravy do Hrušova.“ Při rychle postupujících pracích na odstraňování úpatí Jaklovce zanikl i pů-
vodní kamenný portálový vchod do podzemí Jaklovce a nákladně budované Jaklovecké dědičné štoly.

HISTORIE
Zdroje: Sborník Rotary Clubu a facebook Zapomenutá Ostrava. Sestavil Česlav Piętoň.

Nádvoří Dolu Trojice s povozníky čekajícími na uhlí
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3 Při stavbě původní silni-
ce z Kamence do Hrušo-

va byly použity tehdejší tech-
nologické pracovní postupy, 
které dalšímu rozvoji dopravy 
přestaly kvalitativně vyhovo-
vat. Markantním způsobem 
se to projevilo po připojení 
Hlučínska k nově vzniklé ČSR. 
Toto propojení oživilo nejen 
vzájemný styk, ale také dopra-
vu a tím i nové úpravy a rekon-
strukce stávajících komunikací. 
Na reprosnímku z první polo-
viny 20. století je zachycena 
jedna z četných rekonstrukcí 
ulice. V obnaženém silničním 
výkopu je patrný pracovní 
postup použitý v období vý-
stavby ulice na konci 19. sto-
letí, kdy na těleso vozovky byl 
navážen hrubý kámen, drcený 
čedič z blízkých Bazalů. Ten se 
pak překrýval jemnějším štěrkem kladeným na povrch vozovky bez užití válce. K historickým zajímavostem patří, 
že válec na zpevňování povrchu vozovky tažený koňským potahem se začal ve Slezské Ostravě používat až po 
roce 1894 a dobře známý klasický parní válec o váze 13 tun vyjel do ostravských ulic až po roce 1904.

4 Zvyšující se dopravní ruch, 
způsobený rozvojem au-

tomobilismu, si vynutil potřebu 
takzvaných bezprašných silnic. 
Všeobecně zaváděný trend tr-
vale zpevněných vozovek s po-
vrchem asfaltovým a kamenným 
se uplatnil i při rekonstrukčních 
pracích na silniční trati mezi Zá-
mostím a Hrušovem, na které 
byly užity obě technologické 
vymoženosti - asfalt i kamenné 
kostky o rozměrech 18,4 krát 
18,4 cm. Také tento nedatovaný 
snímek žánrového charakteru 
byl pořízen po roce 1918. Doklá-
dá to reklamní návěští „Morav-
skoslezská záložna“ s pojmeno-
váním, které ústav začal užívat 
až po vzniku ČSR. Připomeňme, 
že Moravskoslezská /Občan-
ská/ záložna na Zámostí vznikla 

v roce 1897 a jako nejstarší peněžní ústav poskytovala finanční podporu střední vrstvě podnikatelů. Záběr je za-
jímavý i tím, že zachycuje část Bazalů v okolí Mundlochu. Pozorného čtenáře SON jistě zaujme přízemní budova 
z roku 1915, která se nacházela u dnešní Dědičné ulice. V minulosti byl objekt známý jako infekční pavilon s kapa-
citou 20 lůžek. I když se jednalo o nenáročnou stavbu, oficiální název zařízení Obecná nemocnice Horního města 
Slezské Ostravy zněl více než honosně. Po roce 1921 se v prostoru objektu nacházel Útulek pro matky a kojence. 
Po druhé světové válce, dle pamětníka, zde byla krátký čas zámečnická dílna /Výroba pancéřových pokladen 
Antonín Brda/. Po zboření objektu v roce 1966 je dnes na tomto místě dům čp. 10.
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Koncert
Po prázdninové pauze se opět mohou posluchači 
těšit na koncert konaný v rámci Cyklu komorních 
koncertů, pořádaných městským obvodem Slezská 
Ostrava za finanční podpory statutárního města 
Ostravy.

V prostorách obřadní síně slezskoostravské radnice 
v říjnu přivítáme koncertního mistra České filharmonie, 
sólistu a komorního hráče Jiřího Vodičku, který 
patří k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším 
českým houslistům. Tento nadaný ostravský rodák 
na sebe upozornil už v dětství vítězstvími v mnoha 
soutěžích a mimořádným přijetím na vysokou školu 
v pouhých 14 letech. Spoluhráčem mu bude jeho 
neméně slavný kolega, klavírista Martin Kasík, který se 
věnuje hře na klavír už od svých čtyř let a je vítězem 
mnoha domácích i mezinárodních soutěží. Oba 
umělci jako sólisté koncertovali v řadě prestižních 
koncertních sálech po celém světě a vystupují s mnoha 
významnými českými i zahraničními orchestry.

Koncert se uskuteční v obřadní síni slezskoostravské 
radnice ve středu 16. října 2019 v 19:00 hodin.

Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit od
1. října 2019 ve Slezskoostravské galerii
(úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka 
od 11:30 do 12:30, sobota od 10:00 do 16:00 hodin).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu
599 410 426 nebo 599 410 081.

V neděli 6. října zažije hrušovský kostel nebývalou 
slávu  na odpust ke sv. Františku a Viktorovi, kterým 
je kostel zasvěcen, přijede sám apoštolský nuncius, 
velvyslanec Vatikánu v ČR, J. E. Mons. Charles Daniel 
Balvo.

Jde o nejvýše postavenou osobnost v katolické církvi 
pro jednotlivou zemi. Apoštolský nuncius odslouží 
slavnostní mši svatou, která začne v 10 hodin, posvětí 
opravené vitráže i restaurované kostelní lavice 
a požehná dalším aktivitám této farnosti.

Jeho návštěva a to, že přijal pozvání, je nejen pro 
tuto farnost, ale pro celou Ostravu veliká čest.

Miriam Prokešová

Houslový recitál
Jiřího Vodičky a Martina Kasíka

Vzácná návštěva
v hrušovském kostele

Martin Kasík

Jiří Vodička
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Zveme vás2. 10. Tetřevi v Beskydech. 
Přednáška v ZOO Ostrava, od 16 hod.

5. 10. Jiskra Hrušov  TJ Sokol Dolní Lhota. 
Městský fotbalový přebor. Od 15 hod.

5. 10. TJ Sokol Koblov  SK Markvartovice. 
Městský fotbalový přebor. Od 15 hod.

5. 10. Hradní hodokvas aneb lokální hodování. 
Slezskoostravský hrad, 10 - 20 hod.

5. 10. Den zvířat. ZOO Ostrava.

6. 10. Závody do vrchu, netradiční požární útok. 
Soutěž pro malé i velké hasiče, SDH Heřmanice, 
areál hasičské zbrojnice. Od 15 hod.

6. 10. Návštěva apoštolského nuncia Ch. D. Balva 
v hrušovském kostele sv. Františka a Viktora. 
Mše svatá od 10 hod.

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

12. 10. FC Heřmanice Slezská  SK Polanka nad Odrou. 
Divize E. Od 15 hod.

12. 10. Okresní kolo hry Plamen. Branný závod 
a štafeta dvojic, pro děti SDH v kategorii mladší, 
starší, dorost. Pořádá SDH Heřmanice. 
Areál fotbalového hřiště FC Heřmanice Slezská. 
Od 8 hod.

13. 10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, 
okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

14. 10. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Hasičská zbrojnice Kunčičky 
(Bořivojova 101/45, Kunčičky). Od 18 hod.

16. 10. Houslový recitál Jiřího Vodičky a Martina 
Kasíka. Slezskoostravská radnice. Od 19 hod.

19. 10. FC Heřmanice Slezská  FK Nový Jičín. 
Divize E. Od 14.30 hod.

19. 10. TJ Sokol Koblov  FC Vřesina B. 
Městský fotbalový přebor. Od 14 hod.

19. 10. Jiskra Hrušov  SK Markvartovice. 
Městský fotbalový přebor. Od 14 hod.

21. 10. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Restaurace Sokolovna Kunčice 
(Frýdecká 18/434, Kunčice). Od 18 hod.

27. 10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, 
okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

30. 10. Lampionový průvod s pohádkovými bytostmi 
a strašidly. Pořádá SDH Heřmanice. 
Lampionový průvod vychází od heřmanické 
hasičské zbrojnice a cestou průvod potkává 
pohádkové bytosti a strašidla. Od 16 hod.

30. 10. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity (Chittussiho 1077/10, Slezská Ostrava). 
Od 18 hod.

2. 11. FC Heřmanice Slezská  SK Jiskra Rýmařov. 
Divize E. Od 14 hod.

2. 11. TJ Sokol Koblov  TJ Slovan Ostrava B. 
Městský fotbalový přebor. Od 14 hod.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek. Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Halloweenská svíčka. Výtvarná dílna pro děti, 
14. října od 11 do 15 hod.
Muchomůrka. Pondělí 21. října od 15 do 16.30 hod.
Lovci perel pod nosem. Nabídka knih pro děti.
Lovci perel. Hra pro všechny děti.
Tady straší. Kvíz pro děti.
Čtenářská výzva. Nabídka knih.
Knižní příběhy na filmovém plátně. Nabídka knih.
Bavíme se učením. Výstava.
Moje první Česko. Turnaj ve znalostní stolní hře, 
čtvrtek 3. října od 13 do 15.30 hod.
Jak to chodí v psí školce. Veřejné čtení pro děti, 
úterý 8. října od 10 do 11 hod.
Květiny pro svobodu. Výtvarná dílna pro děti, 
čtvrtek 3. října od 14 do 15 hod.
Jsem správný Ostravák? Test pro děti, 
30. září - 6. října během půjčování.
Procházky Ostravou. Výstavka knih, 
30. září - 6. října během půjčování.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Bájní tvorové. Zábavné odpoledne s knihou.
Zajímavosti ze světa. Soutěž pro děti.
Květiny pro svobodu. Výroba květin z krepového papíru, 
úterý 1. října během půjčování.
Tenkrát… Výstavka knih.
Moje první knihovnička. Soutěž pro děti, 
úterý 1. října během půjčování.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub. Páté setkání Dámského 
čtenářského klubu, středa 23. října od 8.30 do 10 hod.
Čtenářská výzva. Výstavka knih k projektu Databazeknih.cz.
Deskohrátky. Stolní hry, hlavolamy, puzzle aj.
Pohádkoví pohádkáři. Odpolední čtení.
Květiny pro svobodu. Výtvarná dílna pro děti, 
čtvrtek 3. října od 14 do 15 hod.
Zeptej se babičky nebo dědy. 
Test pro děti o životě v letech před rokem 1989.
Zakázaní spisovatelé. Výstavka knih.
Hrady kolem nás. Tematický test pro dospělé.
Cesta po regionu. Turnaj pro děti.

Část akcí probíhá v rámci projektů:

KNIHOŽROUTI finančně podpořeném SMO, městským 
obvodem Slezská Ostrava

Projekt 1989 BO SAMET!!! finančně podpořený SMO.

TÝDEN KNIHOVEN. 23. ročník celostátní akce na 
podporu četby a knihoven od 30. září do 6. října 2019

Knihovny

Akce probíhají v říjnu během půjčování, není-li uvedeno jinak.
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Město nadále podporuje inkluzivní vzdělávání ve školách
Se začátkem školního roku odstartoval nový projekt Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III. Díky němu budou na 25 ostravských 
základních školách další tři roky pomáhat žákům i  pedagogům odborníci 
z  řad školních psychologů, sociálních a  speciálních pedagogů a  školních 
asistentů. Město tak naváže na předešlý úspěšný pilotní projekt. Ve Slezské 
Ostravě se zapojila ZŠ Chrustova, ZŠ Pěší a ZŠ Bohumínská.

Projekt je zaměřen primárně na po
moc školám se začleňováním a  pra
cí s  žáky ze sociálně slabých rodin, 
kteří nemívají dostatečné zázemí na 
přípravu do školy či postrádají moti
vaci k učení, což může mít vliv na cel
kové klima třídy. Školy díky projektu 
získávají finance na odborníky, kteří 
pracují nejen s těmito žáky, ale také 
s jejich rodinami.

„Ve chvíli, kdy na školách tito experti 
nepůsobí, musí problémy vyplývající 
ze změn spjatých s  inkluzí řešit čle-
nové učitelského sboru. A  ti na ně 
často nejsou příliš připravení. Odbor-
níci se na školách tedy věnují nejen 
péči o  děti, ale pomáhají i  učitelům 
v řešení nových a obtížných situací,“ 
sdělila projektová manažerka Pavlína 
Poledníková.

V  rámci projektu se uskuteční také 
další aktivity, jako jsou workshopy 
pro rodiče o  domácí přípravě dětí 
do škol nebo o výběru střední ško-
ly, zahraniční exkurze pro odborní-
ky nebo konference úředníků z řad 
školství za účelem sdílení dobré praxe.

Městská policie Ostrava
Zraněný čáp v Koblově
Na základě oznámení byla 19. srpna vyslána hlídka městské policie do Koblova. 
Zde se nacházel zraněný čáp, který byl nejprve převezen do útulku a následně 
předán Záchranné stanici Bartošovice k dalšímu opatření.

Zakládal černou skládku
„Nechtělo se mi na skládku, tak jsem to 
hodil tady.“ To byl argument 40letého 
muže, kterého přímo při činu přistih-
li strážníci 8. srpna ve Slezské Ostravě. 
Muž zde právě vyhazoval odpad na zem 
z přívěsného vozíku. Celá událost byla, 
pro podezření ze spáchání přestupku 
proti zákonu o  odpadech, oznámena 
správnímu orgánu k  projednání. Muži 
nyní hrozí pokuta až do výše 50.000,- 
Kč. Po poučení muž následně všechny 
věci uklidil a místo opustil.

Pěstí napadl řidiče tramvaje
Verbálnímu i fyzickému útoku čelil v ne-
děli 18. srpna řidič tramvaje ve Slezské 
Ostravě. Řidič strážníkům uvedl, že situa-
ce vyvrcholila ve chvíli, kdy útočník po-
užil pěsti. Jeho slova potvrdil i  svědek 
celé události. Hlídka městské policie na 

místo přivolala kolegy ze státní policie, 
která si celou událost i s 39letým agre-
sorem převzala k dalšímu šetření.

Nahý muž na kole
Nezvyklou situaci zažila hlídka městské 
policie v úterý 20. srpna v noci. V Kob-
lově totiž viděli nahého muže na jízdním 
kole, který byl oblečen pouze do vý-
stražné vesty. Jedenapadesátiletý muž 
strážníkům sdělil, že nedaleko v  lese 
spadl do stoky a nechtěně se vody napil, 
z čehož se mu udělalo špatně. Roztře-
sený muž byl předán k dalšímu ošetření 
přivolaným zdravotníkům.

Dívka omdlela na zastávce. 
Díky kamerám byli strážníci 
rychle na místě
Rychlé pomoci se dostalo dívce, která 
19. srpna omdlela na jedné ze zastávek 

ve Slezské Ostravě. Celou událost totiž 
prostřednictvím kamerového systému 
zaznamenal strážník městské policie, 
který okamžitě vyrozuměl kolegy v „te-
rénu“. Ti na místě zjistili, že se jedná 
o nezletilou dívku, které se motá hlava 
a  je jí nevolno. Na místo byli přivoláni 
zdravotníci, kteří si dívku převzali k dal-
šímu ošetření. Dechová zkouška požití 
alkoholu vyloučila.

Napadli muže v autobuse
Na cestu autobusem v  Muglinově dne 
22. srpna asi nebude v dobrém vzpomí-
nat muž, který zde byl v podvečerních 
hodinách napaden dvěma ženami. Vše 
začalo ve chvíli, kdy si jedna z žen sed-
la k muži vedle na sedadlo a tím mu za-
sedla jeho batoh. Ten se ho pokusil dát 
stranou. Žena ho však společně ještě 
s další ženou, která s ní cestovala, začala 
vulgárně a fyzicky napadat. Řidič k inci-
dentu dodal, že potyčku osob zazname-
nal, proto na nejbližší zastávce autobus 
odstavil a přivolal na místo hlídku měst-
ské policie. Strážníci na žádost napade-
ného na místo přivolali zdravotníky, kteří 
si muže převzali k ošetření. Celá událost 
včetně obou žen byla předána k dalšímu 
šetření Policii ČR.

Šestnáctiletá dívka pod vlivem
Nezletilé dívky zjevně pod vlivem návy-
kové látky si všimla hlídka městské poli-
cie 24. srpna v noci ve Slezské Ostravě. 
Následná dechová zkouška prokázala 
u  teprve šestnáctileté dívky 1,3 promi-
le. Celá událost byla oznámena orgánu 
sociálně právní ochrany dětí a zároveň 
předána k prošetření Policii ČR.

Zraněného čápa z Koblova předali strážníci do 
Záchranné stanice Bartošovice. Foto/MPO
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Prodej palivového dřeva
AKCE!!!

Smrk: špalky 30 cm 650,- Kč/1prm/s 
 štípaný 750,- Kč/1prm/s

Buk: štípaný 1150,- Kč/1prm/s

Smrkové délka 2m 300,- Kč/m3 

odkory: délka 3m výběrové hrubé 450,- Kč/m3

Prodej cca 5kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks 
(7m3 špalků = 1 x pytlík třísek zdarma)

Odvoz autem AVIA. Tel.: 725 987 422

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY. 
Tel. 704 404 825, strapec1@email.cz

FA – ZÁPALKA. Provádíme rizikové 
kácení stromů a ořezy od koruny dolů. 
S využitím horolezecké techniky. Kácení 
a ořezy z plošiny. Tel.: 739 857 610.

FA – ZÁPALKA. AKCE – PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘÍVÍ. 
Tvrdý mix 1000,- Kč/prms. 
Měkký mix 750,- Kč/prms. 
Tel.: 739 857 610 do vyprodání zásob.

GALANTERIE. Nově otevřená prodejna 
přízí, háčků, jehlic… Najdete ji na ul. 
Nejedlého 991/2, 710 11, Slezská Ostrava.

Šance pro mladé, 
nezaměstnané ve věku 1830 let.
Nemůžete najít zaměstnání a rádi byste 
to změnili? Chybí vám praxe nebo chcete 
začít pracovat v jiném oboru?
Právě vám je určen projekt „Zahraniční 
zkušenost – šance na změnu“. V rámci 
projektu máte možnost absolvovat pra-
covní stáž v Polsku, získat nové pracovní 
zkušenosti, finance a rekvalifikaci zdarma. 
Zároveň Vám psycholog poradí, na jakou 
profesi se hodíte, a jak pracovat na svém 
osobním rozvoji.
Podrobnější informace: Edukana, spolek, 
edukana@edukana.cz, tel. 724 261 389.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

INZERCE
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 14. 10. Hasičská zbrojnice Kunčičky (Bořivojova 101/45, Kunčičky)

 21. 10. Restaurace Sokolovna Kunčice (Frýdecká 18/434, Kunčice)

 30. 10. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
  (Chittussiho 1077/10, Slezská Ostrava)

 4. 11. Tělocvična vedle AGEL Střední zdravotnické školy
  (Antošovická 107/55, Koblov)

 11. 11. Kulturní dům Muglinov (Na Druhém 358/4, Muglinov)

 18. 11. Kulturní dům Heřmanice (Vrbická 151/133, Heřmanice)

Vždy od 18 hodin.

Setkání vedení obvodu s občany: místa a termíny

Těšíme se na Vás !


