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Muglinovská hasičská zbrojnice otevřena
Dobrovolní hasiči z Muglinova se dočkali nové hasičské zbrojnice. 
Moderní budova na rohu ulic Bohumínská a Hladnovská byla slavnostně otevřena v sobotu 5. října.

Výstavba hasičské zbrojnice na křižovatce Bohumínské a Hlad-
novské ulice byla zahájena v srpnu 2018. Náklady na výstavbu 
činily 19,3 mil. Kč, přičemž se městskému obvodu Slezská Ost-
rava podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 4,5 mil. 
Kč a z Moravskoslezského kraje ve výši 2,2 mil. Kč. Významnou 
částkou ve výši 8,8 mil. Kč pak přispělo statutární město Ostrava. 
Městský obvod ze svého rozpočtu dokryl 3,8 mil. Kč.

Program slavnostní akce začal ve 14 hodin v prosto-
rách staré hasičárny na Švédské ulici za doprovodu 
havířské kapely Akorďanka. Ze Švédské vyrazil dlouhý 
průvod hasičů a  dalších hostů po ulici Pěší směrem 
k nové hasičské zbrojnici.
Zde úderem 15. hodiny přestřihli pásku před novou 
zbrojnicí starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, pri-
mátor města Tomáš Macura, ředitel Hasičského zá-
chranného sboru MSK, brigádní generál Vladimír Vl-
ček a velitel SDH Muglinov Ivo Adámek.
Po přestřižení pásky požehnal nové hasičské zbrojnici, 
ale i nově přidělené cisternové automobilové stříkač-
ce, hasičskému praporu a sošce svatého Floriána, ost-
ravský děkan Diecéze ostravsko-opavské Libor Botek.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o  postavení 
nové zbrojnice zasloužili – brigádnímu generálovi 
Vladimíru Vlčkovi, bývalé starostce Slezské Ostra-
vy Barboře Jelonkové a bývalému radnímu Luďkovi 
Volnému,“ uvedl během slavnostního ceremo niálu 
starosta Vereš.
Následovala prohlídka novostavby, které se účastnili 
hasiči i desítky přihlížejících občanů.
Kromě nové cisternové automobilové stříkačky získali 
dobrovolní hasiči z Muglinova také nové vycházkové 
uniformy. Ty poprvé předvedli právě během otevření 
muglinovské zbrojnice.
„Práce dobrovolných hasičů si velmi vážím. Je úko-
lem městského obvodu zajišťovat jejich akceschop-
nost. Náš obvod pravidelně dovybavuje jednotlivé 
jednotky, kterých máme dohromady pět, i  nad rá-
mec svých povinností,“ doplnil starosta Richard Ve-
reš.
Městský obvod Slezská Ostrava již připravuje projekt 
na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice v Heř-
manicích, která je z pěti slezskoostravských zbrojnic 
poslední, která zatím neprošla rekonstrukcí.

/red/
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Den otevřených dveří slezskoostravské radnice
Přišlo 250 návštěvníků

Historicky první Den otevřených dveří slezskoostravské radnice připravilo vedení obvodu
na Den české státnosti v sobotu 28. září.

Přestože radnice měla být otevřena až úderem 16. hodi-
ny, již desítky minut před plánovaným otevřením postá-
valy před budovou nedočkavé hloučky návštěvníků. Lidí 
mezi 16 a 18 hodinou přišlo tolik, že museli být rozděleni 
na jednotlivé skupiny. Celkem budovu radnice během 
sobotního odpoledne navštívilo zhruba 250 zájemců.
Příchozí provázela radnicí kronikářka obvodu a galerist-
ka Věra Vahalíková. V přízemních chodbách čekala na 
hosty přednáška o historii budovy. Pak se pokračova-
lo dál, do jednoho z  nejkrásnějších prostorů radnice, 
kterým je bezesporu obřadní síň s varhanami. Zde ná-  
vštěvníky uvítalo vedení městského obvodu - starosta 
Richard Vereš, místostarostky Ivona Vaňková a Dagmar 
Macháčková a místostarosta Vladimír Lyčka. Následo-
valo pozvání do kanceláří místostarostů a starosty, kde 
byl k vidění závěsný státní znak, který se využívá pro 
ceremoniální příležitosti. Hosté si také mohli prohléd-
nout pocitovou mapu a seznámit se s projektem „Místní 
Agenda 21“.

Další zastávka se odehrávala v  místnosti, kde zasedá 
rada obvodu a kde padají ta nejzásadnější rozhodnutí. 
Otevřena byla výjimečně i  jinak zcela nepřístupná část 
budovy, kterou je půda. Na ni museli vystoupat návštěv-
níci po úzkých schodech. Tam se jim naskytly vzácné 
výhledy na Ostravu. Pak už je čekala cesta dolů do nej-
nižšího patra radnice. Zde celkovou prohlídku radnič-
ní budovy ukončila návštěva Slezskoostravské galerie, 
ve které byly pro příchozí připraveny drobné dárky od 
městského obvodu.
„Jsme rádi, že byl o  Den otevřených dveří slezsko-
ostravské radnice tak velký zájem. Určitě si toho ce-
níme,“ konstatoval starosta obvodu Richard Vereš. 
„Už nyní připravujeme další akce nejenom pro občany 
Slezské. Budeme rádi, pokud se na nich uvidíme,“ do-
plnil.

/red/
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Významné stavební akce končícího roku 2019
Vážení spoluobčané,
s  končící stavební sezónou nastává čas 
pro shrnutí všech významných akcí, které 
městský obvod v tomto roce realizoval.

Na začátku minulého měsíce byla slav-
nostně otevřena nová hasičská zbrojnice 
v Muglinově, jejíž výstavba vyšla na více 
než 19 milionů korun. Umožní muglinov-
ským hasičům posunout se do vyšší ka-
tegorie jednotek požární ochrany a také 
poskytuje prostor pro garážování nové 
cisternové automobilové stříkačky, kte-
rou hasiči dostali. Na stavbě se finančně 
podíleli rovněž statutární město Ostrava, 
Ministerstvo vnitra a  Moravskoslezský 
kraj. Průběžně rekonstruujeme i další ha-
sičské zbrojnice - v Kunčičkách byla ha-
sičům vybudována nová podlaha ve spo-
lečenském sále a aktuálně se pracuje na 
hydroizolaci budovy, v Heřmanicích bylo 
opraveno odvodnění budovy.

Opravy chodníků a vozovek
Byly dokončeny chodníky na ulicích Ko-
něvova, vybudován nový chodník s  cy-
klostezkou na ulici Muglinovské. Opra-
veny chodníky na ulicích Petřvaldská, 
Vratimovská, Orlovská nebo chodníky 
v parčíku mezi ulicemi Bohumínská a Zá-
mostní. Opravili jsme také vozovky na uli-
cích Střelná, Sklářova, Na Josefské, Pod 
Lanovkou, K  Maliňáku, Střádalů, U  Nové 
šachty nebo Gogolova. Za opravy vozo-
vek a chodníků včetně budování nových 

jsme v  letošním roce vydali přes 26 mi-
lionů korun. Pro představu: v uplynulých 
letech se na opravy vozovek a chodníků 
vydávalo průměrně kolem 15 milionů roč-
ně.

Po složitých peripetiích, kdy vinou špat-
né přípravy akce došlo k prodloužení ter-
mínu dokončení stavby, finišuje i 5. etapa 
regenerace sídliště Muglinov za téměř 
13 milionů korun. Už v červenci jsme pak 
otevřeli i  nové dětské hřiště na Láma-
ři v  Koblově za necelé 2 miliony korun, 
kde byla současně opravena i přilehlá au-
tobusová zastávka, u  které vyrostl nový 
přístřešek.

Do konce roku bude dokončena i výsad-
ba nových záhonů na  ulici Bohumínská 
na sídlišti Kamenec. Současně zde kom-
pletně vyměníme staré zábradlí. Rozhodli 
jsme se oslovit designéry, kteří připravili 
návrh nového unikátního zábradlí.

Investujeme do obecních bytů
Investujeme i  do bytů, kterých městský 
obvod spravuje přes 1200. Opraveno 
bylo 25 volných bytů, na 11 bytových do-
mech došlo k výměně oken, měnili jsme 
vstupní nebo balkonové dveře, zařizovací 
předměty v  bytech, provedly se stovky 
oprav v jednotlivých bytech i společných 
prostorech bytových domů. Celkem jsme 
takto letos vydali téměř 13 milionů korun.

Nový chodník na Muglinovské ulici

Nové hřiště Lámař v Koblově
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V  září byla dokončena i  dvě nová spor-
tovní hřiště, a to multifunkční hřiště s at-
letickým oválem u základní školy Chrus-
tova a multifunkční hřiště u základní ško-
ly Pěší. Za obě stavby jsme vydali přes 
10 milionů korun. Minulý měsíc pak bagry 
začaly pracovat na hřišti TJ Sokol Kob-
lov, kde za více než 24 milionů vyroste do 
poloviny příštího roku moderní fotbalový 
areál.

Rekonstrukce ve slezskoostrav-
ských školách
Nezapomínáme ani na budovy škol. Na 
základní škole Bohumínská se aktuálně 
za téměř 2 miliony korun budují dvě nové 
třídy, které budou sloužit zdejším prvňáč-
kům. Na mateřské škole Na Liščině byla 
zrekonstruována otopná soustava včetně 
nového zdroje tepla i topných těles, a to 
za skoro 900 tisíc korun. Mateřská škola 

Požární pak má novou hydroizolaci, rov-
něž za necelých 900 tisíc korun. Průběž-
ně probíhaly i drobnější opravy, mj. třeba 
ve školní jídelně na Bohumínské.

Věřím, že všechny jmenované staveb-
ní akce budou sloužit potřebám občanů 
městského obvodu a  zkvalitňovat život 
v  něm. Vedení městského obvodu má 
zájem aktivně spolupracovat na rozvoji 
městského obvodu s  občany - i  z  toho-
to důvodu se zapojil například do Místní 
Agendy 21 nebo pořádá veřejná setkání 
s  občany, kde sbírá podněty k  plánová-
ní dalších projektů. Již nyní, na základě 
těchto podnětů, připravujeme akce na 
další léta.

Richard Vereš
starosta městského obvodu

Příprava záhonů a stavby nového 
zábradlí na ulici Bohumínská

Probíhá 5. etapa 
regenerace sídliště Muglinov

Nové topení v MŠ Na Liščině
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Veřejné setkání vedení městského obvodu s občany v Kunčičkách

Provedli jsme další kontrolu v bytech na ulici Technická

Starosta Richard Vereš představil v Kunčičkách třem desít-
kám příchozích mimo jiné plány na regeneraci Sadu Maxi-
ma Gorkého, plánovanou přestavbu bývalého učitelského 
domu na mateřskou školu nebo připravované opravy chod-
níků na ulicích Bořivojova či Střádalů.

Připomenul, že v minulých měsících byla mimo jiné opra-
vena podlaha v sále místní hasičské zbrojnice i provedena 
hydroizolace budovy.

Zazněla i obecnější témata týkající se celého městského ob-
vodu a novinek uplynulých měsíců: rozšíření úředních hodin 
ve Slezské Ostravě, zavedení přímých přenosů ze zasedá-
ní zastupitelstva nebo informace o nové podobě Slezsko-
ostravských novin. Nyní se připravuje nový web obvodu, 

stejně jako veřejná projednávání jednotlivých investičních 
záměrů slezskoostravské radnice.
Jen v Kunčičkách byly letos opraveny chodníky na ulicích 
Vratimovská a Stavovská, vozovky potom v ulicích Střádalů, 
Bořivojova a Podzemní. V současné době jsou opravovány 
cesty v ulicích Polní osada nebo Rajnochova.
Starosta Vereš seznámil přítomné rovněž s  výsledky prů-
zkumu veřejného mínění, který se v městském obvodě ko-
nal v uplynulých měsících.
V  závěrečné diskuzi si někteří občané stěžovali na nedo-
stupnost služeb v Kunčičkách, přivítali by také více asisten-
tů přepravy v MHD, zejména v autobusové lince č. 21.

/red/

Více na webu www.slezska.cz > Informační rozcestník > Veřejná setkání
Seznam dalších podzimních veřejných setkání s občany na straně 20

V hasičské zbrojnici v Kunčičkách odstartovala v pondělí 14. října série podzimních setkání vedení městského obvodu 
s občany. První série veřejných setkání se konala ve Slezské Ostravě letos na jaře.

V pátek 27. září jsme opět provedli kontrolu nájem-
ních bytů na ulici Technické v Hrušově.
Prohlídka bytů se uskutečnila v bytech společnosti RE-
SIDOMO, za účasti zástupců této společnosti a za asis-
tence Městské policie Ostrava. V 56 bytech jsme opět 
řešili především to, zda se v bytech nezdržují osoby, 
které zde nejsou hlášené.
„Tentokrát jsme ke kontrole přizvali i  zástupce orgá-
nu sociálněprávní ochrany dětí a zaměřili jsme se na 
to, zda jsou děti ve škole a pokud nebyly, tak zda jsou 
řádně omluvené. Ve spolupráci se školami budeme ná-
sledně monitorovat, zda řádně plní školní docházku. 
Oproti předchozí kontrole lze konstatovat, že poklesl 
počet nenahlášených osob a pouze minimum školou 
povinných dětí nebylo ve škole. Celkově se zlepšil i stav 
domů, společných prostor a  okolního prostranství. 
V  kontrolách v  bytech chceme i  nadále pokračovat, 
a to nejen v domech společnosti RESIDOMO. Chceme 
se zaměřit na nájemní byty, které spravuje městský ob-
vod. Ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR se 
zaměříme na rizikové lokality. Snažíme se zvyšovat pří-
tomnost strážníků a také pracovat na prevenci, aby se 
bezpečnostní situace zlepšila,“ uvedl starosta obvodu 
Richard Vereš, kterého za městský obvod na kontrole 
doprovodil místostarosta Vladimír Lyčka.

/red/
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Vinobraní pro seniory

Velmi potřebnou a široce využívanou službou, kterou oddělení sociálních služeb městského obvodu Slez-
ská Ostrava nabízí, je pečovatelská služba, kterou měsíčně využívá zhruba 90 lidí.

Pečovatelská služba ve Slezské Ostravě

Pečovatelská služba je určena seniorům a dospělým 
zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení. Jejími hlavními cíli 
je udržet uživatele v jeho přirozeném domácím pro-
středí, poskytnout mu přiměřenou podporu a pomoc, 
která povede k  zachování jeho soběstačnosti a  po-
moci mu překonat nebezpečí sociálního vyloučení.
Pečovatelská služba se poskytuje na území měst-
ských obvodů Slezská Ostrava a Michálkovice. Veš-
keré úkony pečovatelské služby, mezi které patří 
například pomoc při osobní hygieně, běžný úklid 
a údržba domácnosti nebo zajištění běžných nákupů 
či pochůzek, dovoz jídla aj., jsou zajišťovány terénní 
formou v  přirozeném domácím prostředí uživatelů 
služby. Ambulantní formou v  prostorách středisek 
osobní hygieny v  DPS Hladnovská 119a, Ostrava- 
-Muglinov a  DPS Heřmanická 19a, Slezská Ostrava 
nabízí služba poskytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu.

V případě zájmu o poskytnutí služby se můžete ob-
rátit na pracovníky oddělení sociálních služeb:
Dům s pečovatelskou službou, 
vchod C, 1. patro 
Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov
Veronika Janotová, DiS. 
Tel.: 596 613 711, 725 533 227 
E-mail: pecovatelskasluzba@slezska.cz

Veškeré formuláře, dokumenty a informace 
o službě lze nalézt také na webové stránce 
www.slezskaostrava.cz

Dagmar Macháčková 
místostarostka městského obvodu

Zaměstnanci odboru sociálních věcí městského 
obvodu Slezská Ostrava připravili pro seniory za-
jímavou společenskou akci.

Dne 20. září proběhlo v KD Muglinov „Vinobraní“. 
Akce se zúčastnilo 110 seniorů z objektů DPS Heř-
manická, DPS Hladnovská, Komunitního domu pro 
seniory, seniorských klubů či uživatelů poskytova-
ných služeb.

Slavnostní odpoledne úvodním slovem zahájili sta-
rosta městského obvodu Slezská Ostrava pan Ri-
chard Vereš, paní místostarostka Dagmar Macháč-
ková a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Zdeněk 
Matýsek. O příjemný program a zábavu seniorů se 
postarala kapela Mirabel. V  rámci programu bylo 
připraveno rovněž hodinové vystoupení Folklorní-
ho klubu Fogáš, z.s. Senioři měli možnost ochutnat 
dobré víno, jídlo, zazpívat si a  zatancovat. Spole-
čenské odpoledne v duchu oslav vína a  zpěvu se 
opět vydařilo. Těšíme se na další společná setkání.

Mgr. Darina Kolková 
vedoucí oddělení sociálních služeb

DPS Heřmanická, Slezská OstravaDPS Hladnovská, Muglinov

7



Sportovci v Koblově se dočkají během následujících měsíců mnohem lepších podmínek. Vedení klubu 
předalo 1. 10. 2019 areál stavební firmě a ihned na začátku října byly započaty v areálu TJ Sokol Koblov 
rozsáhlé rekonstrukční práce. Zcela zrekonstruováno a oploceno bude fotbalové hřiště.

TJ Sokol Koblov: rekonstrukce hřiště a novostavba zázemí zahájena

U hřiště také vyroste nová budova zázemí. V ní bu-
dou čtyři šatny, klubovna, potřebná sociální zařízení 
a technické místnosti. Během rekonstrukčních prací 
zmizí například staré oplocení i nevzhledné plecho-
vé přístřešky pro hráče, zachovaná naopak zůsta-
ne původní dřevěná budova TJ Sokol Koblov, která 
bude sloužit i jako technické zázemí areálu.
Vše má být hotovo do 30. 6. 2020. Do té doby se 
koblovské fotbalové hřiště promění v jedno velké 
staveniště. Soutěž na zhotovitele vyhrála společ-
nost MV STAVBY VJAČKA. Jde o  zkušenou firmu 
z našeho regionu, takže věřím, že vše proběhne bez 
komplikací a že budou bez problémů dodrženy po-
třebné termíny.

Areál TJ Sokol Koblov zdaleka neslouží jenom míst-
ním fotbalistům, kteří hrají Okresní přebor skupinu 
„A“ a mladším žákům U11, kteří hrají 3. třídu skupinu 
„C“. Pravidelně se zde konají mládežnické fotbalové 
turnaje, nejrůznější společenské akce, dětské dny 
a setkávání občanů.
Proto jsem velmi rád, že Slezská Ostrava získá 
v Koblově moderní sportoviště, za které se rozhod-
ně nebudeme muset stydět.

Roman Goryczka, 
místostarosta městského obvodu

Šachetní (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle dnes již 
zrušených černouhelných dolů (šachet) v jejím okolí.
Šenovská (Sl. Ostrava, Kunčičky, Kunčice, r. 1942) - 
Podle směru ulice k městu Šenovu.
Šikmá (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle polohy ulice 
k okolním ulicím a na rozdíl od vedlejší ulice Kolmé.
Šimonova (Hrušov, r. 1945) - Bedřich Šimon (1906-
1942), úředník z Hrušova, zatčen nacisty za ilegální 
činnost při Sokolské akci, umučený v koncentračním 
táboře v Mauthausenu.
Škrobálkova (Kunčičky, r. 1945) - Antonín Škrobálek 
(1901-1942), učitel a starosta obce Kunčičky, zatčen 
nacisty za ilegální činnost při Sokolské akci, umučený 
v koncentračním táboře v Osvětimi.

Šmilovského (Sl. Ostrava, r. 1945) - Alois Vojtěch 
Šmilovský (1837–1883), český spisovatel, dramatik 
a gymnazijní profesor.
Špitální (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle dnes již zaniklé 
budovy staré závodní nemocnice na této ulici.
Štablova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Rudolf Štabl, 
učitel obecné školy v Zárubku, člen obecního 
zastupitelstva Sl. Ostravy.
Štěpaňákova (Kunčice, r. 1983) - Josef Štěpaňák 
(Szczepaniak) (1870 - 1894), jedna z obětí hornické 
stávky, 9.5.1894 byl zastřelen před šachtou Trojice.
Šupkova (Kunčičky, r. 1945) - Oldřich Šupka (1908-
1943), horník z Kunčiček, zatčen nacisty za ilegální 
činnost v KSČ, umučený v koncentračním táboře 
v Osvětimi.

Slezskoostravské noviny 
přinášejí pětadvacátou 
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.

Slezskoostravský uličník. Část 25
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Z novotou zářících hřišť se mohou těšit žáci slezskoostravských škol ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova. 
Obě rekonstruovaná hřiště byla slavnostně otevřena v pondělí 14. října.

Rekonstrukce hřišť ZŠ Pěší a ZŠ Chrustova dokončena

Náklady na opravu hřiště u ZŠ Pěší činily zhruba 3,7 milionu 
korun. „Hrát se zde bude moci basketbal, fotbal, házená 
a  volejbal. V  rámci programu prevence kriminality bude 
otevřeno nejen pro žáky, ale i  pro veřejnost,“ informoval 
starosta Richard Vereš. Hřiště bude otevřeno od pondělí 
do pátku v době od 16 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 
12 hodin a od 16 do 18 hodin.
Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno také hřiště 
u ZŠ Chrustova. Na původním travnatém hřišti vzniklo nové 
multifunkční hřiště s atletickým oválem. Určeno je pro hru 
fotbalu, basketbalu, volejbalu a tenisu. Hřiště obepíná atle-
tický běžecký ovál a v blízkosti je umístěno pískové dosko-
čiště pro skok daleký. Výstavba hřiště si vyžádala zhruba 
6,3 milionu korun.

„Věřím, že obě nová hřiště u slezskoostravských škol jsou 
fyzickým důkazem toho, že školství ve Slezské Ostra-
vě má podporu vedení městského obvodu. Přeji žákům 
obou škol, aby využili obě hřiště na maximum,“ uvedl bě-
hem slavnostního otevření hřišť starosta Richard Vereš.
Místostarosta Roman Goryczka doplnil, že rekonstrukce 
obou hřišť nebyla úplně snadnou záležitostí. „Problémy 
se podařilo vyřešit. Děti jsou nadšené a doufám, že uči-
telé budou také spokojení,“ doplnil místostarosta Roman 
Goryczka.

/red/

Rekonstruované hřiště ZŠ Pěší

Rekonstruované hřiště ZŠ Chrustova
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Městský obvod Slezská Ostrava má ve své správě celkem šest hřbitovů. Jedná se o ústřední hřbitov, dále hřbi-
tovy v Koblově, Muglinově, Kunčičkách a v Heřmanicích (starší u kostela sv. Marka a novější na ulici Parcelní).

Slezskoostravské hřbitovy: 
nový ceník, opravy oplocení i možnost bezkontaktních plateb

O péči o tato místa posledního odpočinku jsme si po-
vídali s místostarostkou Hanou Herákovou, která má 
svěřené úseky správy komunikací, údržby zeleně, do-
pravy, životního prostředí a hřbitovní správy.

Paní místostarostko, městský obvod vydal nový ce-
ník za poskytování služeb na slezskoostravských 
hřbitovech. Došlo v  něm k  nějakým velkým změ-
nám?
Kromě nového ceníku byl letos vydán také nový hřbi-
tovní řád, a to z důvodu nových ustanovení v zákoně 
o pohřebnictví, ve kterém byly upřesněny kromě ji-
ného i  tlecí doby a způsoby pohřbívání v některých 
lokalitách hřbitovů.
Pokud jde o nový ceník služeb, kvůli inflaci jsme roz-
hodli mírně navýšit ceny za pronájem hrobového mís-
ta, a to z 90,- Kč/m2/rok na 110,-Kč/m2/rok. Veškeré 
příjmy z  nájmů následně vkládáme do údržby hřbi-
tovů. Samozřejmě, i tak tyto finanční prostředky ne-
postačují a další finance na údržbu a opravu hřbitovů 
čerpáme z vlastních zdrojů městského obvodu i z do-
tací města.

Můžete vyjmenovat některé z  oprav, které se na 
slezskoostravských hřbitovech v  posledních měsí-
cích odehrály?
Na ústředním hřbitově bylo letos například opraveno 
oplocení (241 tis. Kč), je ukončena oprava vstupní brá-
ny u kostela (133 tis. Kč), probíhá restaurování váleč-
ného a hornického hrobu (75 tis. Kč). V podzimních 
měsících opravujeme chodníky ve skupině 72 (401 tis. 
Kč) a v epitafních místech s označením EP 1-2 (836 tis. 
Kč). Ve fázi přípravy jsou podklady pro zadání projek-
tu na opravy chodníku ve skupinách 61 – 65.
V Heřmanicích končí práce na opravě oplocení hřbi-
tova u kostela (283 tis. Kč). Provedli jsme likvidaci sta-
rých opuštěných hrobů (139 tis. Kč) a místa se připra-
vují pro nové pronájmy.

Budou v dohledné době probíhat na hřbitovech ješ-
tě obdobné práce?
Na ústředním hřbitově je projekčně připravena re-
konstrukce vstupního schodiště (7 mil. Kč). Práce 
by mohly být zahájeny v  příštím roce. V  budoucnu 
je plánována výstavba kolumbária (6,6 mil. Kč), kte-
ré by rozšířilo nabídku pohřbívání, a připravujeme 
i rekonstrukci smetníku (stanoviště na kontejnery,  
3,9 mil. Kč).

Vzniklo v poslední době na hřbitovech ve Slezské 
něco, co stojí za mimořádnou pozornost?
Velkou zajímavostí je určitě nová socha, která byla 
v letošním roce instalována v areálu ústředního hřbi-
tova. Jde o umělecké dílo sochaře Jana Šnébergera 
věnované známému ostravskému sochaři Augustinu 
Handzelovi. Jmenuje se Zastavený pohyb.

Socha je umístěna na původně opuštěném hro-
bě Augustina Handzela. Ten byl v březnu 2018, na 
základě spolupráce s  oddělením hřbitovní správy, 
adoptován spolkem Fiducia. Okrašlovací spolek Za 
krásnou Ostravu hrob následně provizorně opravil 
a vypsal veřejnou soutěž na vytvoření sochy, která 
by připomínala známého sochaře.
Umělecké dílo, které je zde umístěno, vzešlo z ve-
řejné soutěže a bylo podpořeno dotací statutárního 
města Ostravy z programu Veřejný prostor.

Chystáte nějaké zásadní novinky pro pozůstalé, 
kteří hřbitovy navštěvují?
Novinky jsou ryze praktické. Od 1. září je v kanceláři 
hřbitovní správy instalován a  zprovozněn platební 
terminál, který usnadňuje občanům platby za pro-
nájmy hrobových míst. To znamená, že je již možná 
bezhotovostní úhrada, tedy platba kartou.
V současné době připravujeme tisk orientační map-
ky ústředního hřbitova s vyznačenými místy umístě-
ných vodovodních stojanů v jednotlivých skupinách 
hřbitova. Mapka usnadní orientaci návštěvníkům 
hřbitova v tomto rozsáhlém areálu. Mapy vodovod-
ních stojanů budou umístěny na sloupech velkofor-
mátových orientačních map přímo v areálu hřbitova 
v plastových kapsách, rovněž budou k vyzvednutí 
v kanceláři hřbitovní správy.

Velkou část hřbitovů tvoří zeleň, jak moc je nároč-
ná údržba takových ploch?
Hřbitovy jsou pietními místy, která vyžadují častější 
kosení než kosení jiných veřejných ploch.
Na hřbitovech tak provádíme kosení pětkrát ročně. To 
si vyžaduje velké náklady, konkrétně 2,96 mil. korun.
Na podzim letošního roku budou vysazeny tisy ve 
staré části ústředního hřbitova za 28 tisíc korun. Tisy 
nahradí odstraněné keře a dřeviny a přispějí k jeho 
estetizaci.
Další část podzimní výsadby tisů proběhne na hřbi-
tově v Heřmanicích u kostela, kde touto výsadbou 
dokončíme výměnu oplocení včetně odstranění 
opuštěných hrobových rámování. Výsadba tak ply-
nule naváže na novou farskou zahradu a přispěje ke 
zkrášlení tohoto místa.
Náklady na údržbu, tedy kácení i ořezy dřevin, si le-
tos vyžádají 783 tisíc korun. Pokácené dřeviny bu-
dou následně nahrazeny novými výsadbami.
Keře, především túje, jsou ošetřovány již několik let 
chemickým postřikem proti škůdcům. I když roční 
náklady činí 165 tisíc korun, finanční prostředky tak-
to vkládané do údržby se vyplatí. Zachránili jsme tak 
zhruba 6 tisíc kusů tújí, které by se z důvodu napa-
dení škůdci musely vykácet.
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Máte už na stole nějaké zásadní plány pro rok 2020?

Pozůstalým chceme vytvořit příjemnější a důstojnější 
prostředí při jednání na hřbitovní správě. Místo dnes 
nevyhovujících a  nedůstojných prostor přijímacích 
kanceláří máme připravenou projektovou dokumen-
taci na stavební úpravy těchto přijímacích kanceláří. 
Nově zrekonstruované prostory přispějí ke zkvalitně-
ní a zkulturnění služeb na úseku pohřebnictví.
Naší snahou je všechny hřbitovy zkrášlovat a udržo-
vat na vysoké úrovni, která k  pietě samozřejmě patří. 
Velice nás těší všechny kladné ohlasy příchozích, což 
je pro nás důkazem, že se nám naše snaha daří.

/red/

Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě je svou rozlohou 26,7 hektaru 
největším v Moravskoslezském kraji a třetím největším v ČR. Jeho 
součástí je také malá obřadní síň, budova oddělení hřbitovní sprá-
vy a v areálu je i budova krematoria s velkou obřadní síní.
Na ústředním hřbitově je v současné době 16 900 hrobových 
míst, z toho pouze 10 procent je nájemců z městského obvodu 
Slezská Ostrava. Největší podíl, 25 procent, tvoří nájemci z obvo-
du Poruba, 23 procent z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
a 16 procent z obvodu Ostrava-Jih. To je také důvod, proč město 
Ostrava přispívá na údržbu hřbitova ročně částkou zhruba 
8,3 mil. Kč. Z těchto finančních prostředků je následně hrazena 
údržba zeleně (6,3 mil. Kč) a zpevněných ploch (2 mil. Kč).

Ústřední hřbitov Slezská Ostrava.
Foto/Jan Král

Sochař Jan Šnéberger je autorem památníku Augustina 
Handzela nazvaném Zastavený pohyb. Dílo je na 
Ústředním hřbitově Slezská Ostrava. Foto/archiv
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Zprávičky ze škol Putování za zvířátky na dědinu

Ve čtvrtek 19. září děti z  MŠ 
Zámostní vyrazily na výlet do 
Valašského muzea v  přírodě 
do Rožnova pod Radhoštěm. 
Ve Valašské dědině byl pro malé Zámostníčky při-
pravený edukační program s názvem Za zvířátky 
na dědinu. Děti se při procházce mezi dřevěnými 
zemědělskými usedlostmi a hospodářskými stav-
bami postupně seznamovaly s  domácími zvířaty, 
která dříve Valaši chovali, i  s  užitkem, který jim 
poskytovaly. Procházku si zpestřily písničkou a za-
končily tvořivými rukodělnými aktivitami. Děti si 
prohlídku muzea velmi užily, a to především díky 
poutavému výkladu paní průvodkyně. Do školky 
se všichni vraceli příjemně unaveni a s dobrým po-
citem pěkně stráveného podzimního dne.
Akce byla spolufinancována z  rozpočtu statutár-
ního města Ostrava a  projektu „Poznáváme svět 
a tvoříme se Zámostníčkem.“

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

Ostravská DNA

Žáci 4.A, 4.B a  5.A  ze ZŠ 
Chrustova se 27. září stali 
součástí živého modelu DNA, 
který vznikl u  příležitosti ce-
loevropské akce Noc vědců přímo v  centru in-
dustriálního areálu Dolních Vítkovic. Počasí nám 
zrovna úplně nepřálo. Žáci se ale na akci moc tě-
šili a vyzkoušeli si na vlastní kůži jaké to je, stát se 
vláknem, vajíčkem nebo bází. Rozdělili si jednotli-
vé funkce a pomocí čepic a  triček sestavili DNA. 
Celá akce byla dokumentována nejen pomocí fo-
toreportérů, ale i za pomoci dronu. Zúčastnilo se jí 
téměř 500 dětí z celé Ostravy. Naše škola přispěla 
do řetězu 57 žáky.
Děkujeme nejen pořadatelům za dárky pro děti, 
ale i našim žákům za jejich účast.

Petra Luptovcová, ZŠ Chrustova

Přijel cirkus

Jedno říjnové dopoledne za-
vítal do MŠ Koblov cirkus, 
který místo zvířat s  sebou 
přivezl artistické vystoupe-
ní v podobě žonglování, glassmusic (hra na skle-
ničky), lezení po laně, kterého se zúčastnily i děti. 
Vše bylo doprovázeno příjemnou hrou na kytaru 
a zpěvem. Děti si dopoledne moc užily.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

MŠ Zámostní

ZŠ Chrustova

MŠ Koblov

MŠ Koblov

ZŠ Chrustova

MŠ Zámostní
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ZŠ Chrustova

MŠ Bohumínská

Z předškoláka řemeslníkem

Již od samého počátku no-
vého školního roku se naše 
mateřská škola zapojila do 
projektu Malý řemeslník. 

Tuto výjezdní akci zprostředkovává Svět techniky 
v  Ost ravě-Vítkovicích v  zastoupení dvou lektorů, 
kteří během pěti lekcí, probíhajících každé pon-
dělí dopoledne, navštěvují naši školku. Cílem akce 
je seznámení dětí předškolního věku s  řemeslný-
mi činnostmi, se kterými se v dnešní době nemusí 
v domácnosti běžně setkat.
Výsledkem každého setkání je vlastnoručně vy-
robený výrobek, jako například rybářská udice ze 
dřeva, nebo robot z plastových trubek. Děti se učí 
vrtat, šroubovat, zatloukat, či používat různé pra-
covní náčiní.
Svět techniky nám pro tento kurz zapůjčil pra-
covní stoly opatřené například svěrákem v úměr-
né velikosti pro děti, nebo ochranné vesty a brýle 
pro kaž dé dítě. I  toto vybavení činí z obyčejného 
„kroužku“, jak děti tomuto projektu rády říkají, na-
prosto nevšední a neobyčejný zážitek umocněný 
prožitím si úspěchu po každé lekci v podobě krás-
ného výrobku, kterým se děti vždy rády chlubí.

Bc. Milena Kolková, ředitelka MŠ Bohumínská

Chrustovka na bruslích

Po velmi hektickém začátku 
nového školního roku jsme se 
rozhodli, že je potřeba si opět 
trošku oddychnout. Jako nej-

lepší variantu pro vyčištění žákovských i  učitel-
ských hlav jsme zvolili sport na čerstvém vzduchu. 
Krásné babí léto zalité sluncem a příjemná teplota 
nám vyšly vstříc.
V pátek 13. září se sportu chtiví žáci přemístili do 
areálu Cementárny u  Ferony pod hlavičkou spo-
lečnosti SAREZA, který je zdarma přístupný široké 
veřejnosti. Žáci vyzbrojeni in-line bruslemi a bez-
pečnostními prvky, helmou a chrániči, měli mož-
nost vybít svou energii přímo na povrchu k tomu 
určeném. Volná jízda na oválu a dovednostní sou-
těže byly pro žáky velmi příjemnou vzpruhou po 
celotýdenním sezení ve školních lavicích.
Stačily pouhé dvě hodiny a  všichni byli náležitě 
unaveni. Doprava objednaným autobusem tam 
i zpět ke škole přišla náležitě vhod. Děkujeme uči-
telům, kteří se o naše bruslaře starali, a těšíme se 
na další příležitost si takto vhodně a zdravě odpo-
činout.

Bc. Petra Videnková

MŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova
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Svatohubertskou mši uspořádali heřmaničtí myslivci 
v neděli 13. října.
„Tradici těchto mší jsme obnovili před šesti lety. Od roku 
1945 se žádná podobná mše v Ostravě nekoná, z obnovení 
tradice máme velikou radost,“ říká předseda Mysliveckého 
spolku Ostrava-Heřmanice Jiří Lizák.

Mše je poděkováním myslivců za celý myslivecký rok. 
V heřmanickém kostele svatého Marka mši odsloužil farář 
Leoš Ryška, účastnil se rovněž starosta Slezské Ostravy Ri-
chard Vereš a místostarostka Dagmar Macháčková. Sklad-
by, speciálně složené pro Svatohubertskou mši již v 18. sto-
letí, zahráli trubači z Dolního Benešova.

/red/

I v letošním roce připravili členové Tělovýchovné jedno-
ty v Kunčičkách pro veřejnost několik akcí. Již tradičně 
se v létě pořádal volejbalový turnaj smíšených družstev 
i  fotbalové turnaje. Senior klub Ostrava-Kunčičky zase 
v areálu uspořádal tenisový turnaj.
Vše vyvrcholilo 15. 9., kdy jsme uspořádali již IV. ročník 
Sportovních her pro obyvatele Kunčiček. Soutěžilo se v no-
hejbale a velmi oblíbeném pétanque. Pozvání přijali i hos-
té z vedení Slezské Ostravy v čele se starostou Richardem 
Verešem, zástupci města Ostravy, hasiči SDH Kunčičky 
a otec Darek s početnou skupinou farníků.
Nohejbal si zahrála čtyři družstva a zvítězil tým TJ Kunčič-
ky – Roman, Tomáš, Jirka a Kamil. Pétanque hrálo na čty-
řech hřištích celkem 16 týmů! Zajímavé bylo, že účastníci 
byli ve věku od 10 let do 80let! Ve strhujícím finále nakonec 
zvítězily zkušenosti. Zvítězil Romanův tým, doplněný hráči 
otce Darka.

Všichni účastníci se také mohli přesvědčit, jak dále pokra-
čuje revitalizace a obnova sportovního areálu TJ Kunčičky. 
Kromě drobných oprav a přípravy sportovišť byly letos do-
končeny opravy vnějších omítek budovy a upraven chodník 
kolem budovy. Velkých změn doznaly také interiéry - byla 
provedena rekonstrukce WC a  šaten pro sportovce, kde 
byla vyměněna dlažba a zakoupeny nové lavičky a skříňky. 
Letos chceme ještě dokončit sanaci zvlhlých omítek a vý-
měnu dlažby na chodbě. Toto všechno by ale nebylo mož-
né zejména bez finanční podpory z dotací městského ob-
vodu Slezská Ostrava a statutárního města Ostrava. Další 
finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj a Česká 
unie sportu. Díky tomuto, ale hlavně díky zájmu a oběta-
vosti členů TJ Kunčičky, se daří naplňovat plán na obnovu 
celého areálu tak, aby i v budoucnu sloužil nejen členům TJ, 
ale i široké veřejnosti z Kunčiček a okolí. Všem děkujeme!

Jiří Horák, předseda TJ Kunčičky

Svatohubertská mše v Heřmanicích

Sportovní hry TJ Kunčičky
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Další zdařilou akci pořádanou v letošním roce v areálu SK 
Mušketýr na Vlčkove ulici nazvali pořadatelé Hejbni zad-
kem. Konala se v sobotu 28. září.
Dopolední program byl věnován oddílovému přeboru čle-
nů klubu SK Mušketýr. V drezuře se utkali všichni členové 
z  řad pokročilých jezdců. Stužku za prvenství si odnesla 
Eliška Strachotová s  klisnou Ginger a  Petra Valíčková na 
Cortině, které měly stejný počet bodů. Ti méně zkušení 
v sedle se zúčastnili zábavné stoličkové hry za bouřlivého 
povzbuzování a potlesku rodičů z řad diváků.

Odpoledne si všichni ostatní příchozí mohli ověřit svou fy-
zičku při absolvování deseti disciplín v  branném závodě. 
Byly zde například disciplíny: běh přes terénní překážky – 
– cross, hod vidlemi na cíl, lano a provazový žebřík, plazení 
v maskách, hod podkovou z koně, přeběhnutí rybníčku po 
kládě, nosítka se zraněným u hasičského auta atd.
Tento počáteční ročník byl pro nás pořadatelskou zkuše-
ností. Snad příští ročníky přilákají více oddílů TOMÍKŮ (aso-
ciace turistických oddílů mládeže), jehož jsme také členy. 
Rádi bychom podobné soutěže plánovali každoročně po 
dokončení rekonstrukce hřiště.

SK Mušketýr

Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo odsloužil v ne-
děli 6. října slavnostní mši svatou v hrušovském kostele 
sv. Františka a Viktora. V zcela zaplněném kostele nun-
cius Balvo posvětil kostelní vitráže i lavice.
Společnosti pro památkovou obnovu hrušovského kostela 
se pomocí nejrůznějších sponzorských darů i  dotací sta-
tutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje i Minis-

terstva kultury podařilo opravit patnáct vitrážových oken 
v kostele, restaurovány byly i kostelní lavice, které jsou pa-
mátkově chráněny.
Kostel sv. Františka a Viktora byl postaven v letech 1886 – 
– 1887, od roku 2010 je prohlášen za kulturní památku.

/red/

Hejbni zadkem v SK Mušketýr

Apoštolský nuncius v Hrušově
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Kultura

Havířovská autorka Emilie Čečotková /*1966/ 
představí svá díla ve Slezskoostravské galerii. 
Vernisáž se koná v pátek 8. listopadu v 17 hodin.

Autorka se aktivně věnuje malbě posledních pět let. 
„Je to pro mne pocit absolutního štěstí, který by měl 
prožívat každý člověk,“ uvádí o své tvorbě autorka. 
„Souznění je soubor obrazů, zachycujících všechny 
naplněné i nenaplněné vášně, které nás vnitřně rvou 
na kusy, lásku i bolest jdoucí ruka v ruce společnou 
cestou, štěstí i beznaděj, jako den a noc, jako život 
a smrt,“ doplňuje Čečotková. V minulosti autorka 
vystavovala v havířovské Galerii V. Wünscheho 
v KD Leoše Janáčka /2016 a 2018/.

Výstava Souznění potrvá ve Slezskoostravské galerii 
do 8. ledna 2020.

/red/

Městský obvod Slezská Ostrava, za finanční podpory 
statutárního města Ostravy, představí posluchačům jednu 
z nejzajímavějších hudebních formací na české scéně.

Violoncellové duo Tara Fuki tvoří Andrea Konstankiewicz-
-Nazir a Dorota Barová. Obě violoncellistky, pocházející 
ze severní Moravy, se hudbě věnují odmalička, ale až jejich 
společné setkání v Brně v roce 2000 dalo vzniknout hudeb-
ní formaci Tara Fuki. Svébytnou, křehce dynamickou hudbu 
obohacenou různými hudebními styly doprovází violoncel- 
listky svým zpěvem, převážně s polskými texty. Od svého 
vzniku slaví Tara Fuki koncertní úspěchy po celé Evropě, 
Střední Americe či v Egyptě, a za svou hudbu obdrželo již 
několik ocenění doma i v zahraničí.

Koncert Tara Fuki se bude konat v obřadní síni slezsko-
ostravské radnice v úterý 26. listopadu 2019 v 19:00 hodin.

Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit od 12. listopadu 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.

Tradiční Drakiáda na Slezské pořádaná 
Tricomunity o.p.s. se tento rok bude konat 
7. listopadu od 15.30 hod.

Sraz je u řeky Ostravice ve Slezské Ostravě za firmou 
Kärcher. Vezměte své děti ven a užijte si s nimi tradič-
ní podzimní zábavu, vezměte draky ať už koupené, 
doma vyrobené, nebo oprašte ty, co máte na půdě 
a vypusťte je po větru co nejvýš k nebi a pak už jen 
sledujte rozzářené oči vašich dětí. My tam budeme 
s vámi a budeme mít i draky k zapůjčení a teplý čaj.

Už teď se na vás těšíme.
Tricomunity o.p.s.

Souznění 
ve Slezskoostravské galerii

Tara Fuki 
ve slezskoostravské radnici

Drakiáda na Slezské

Díla Emilie Čečotkové

Duo Tara Fuki
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Zveme vás2. 11. FC Heřmanice Slezská - SK 
Jiskra Rýmařov. 
Divize E. Od 14. hod.

2. 11. Halloween v zoo. ZOO 
Ostrava.

2. 11. TJ Sokol Koblov - Slovan Ostrava B. 
Městský fotbalový přebor 
/hraje se ve Lhotce/. Od 14. hod.

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

4. 11. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Tělocvična vedle AGEL Střední 
zdravotnické školy Koblov, 
Antošovická 107/55, Koblov. Od 18 hod.

6. 11. Biodiverzita v ZOO Ostrava. 
Přednáška Otakara Závalského. 
Od 16. hod. ZOO Ostrava.

7. 11. Drakiáda na Slezské. Pouštění draků. 
Sraz u řeky Ostravice na slezské straně 
za firmou Kärcher. Od 15:30 - 17:00.

8. 11. Souznění. Vernisáž výstavy Emilie 
Čečotkové ve Slezskoostravské galerii. 
Vernisáž začíná v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 8. 1. 2020.

9. 11. TJ Sokol Koblov - SK Ostrava Lhotka. 
Městský fotbalový přebor 
/hraje se ve Lhotce/. Od 13.30 hod.

9. 11. Jiskra Hrušov - FC Vřesina B. 
Městský fotbalový přebor. Od 13.30 hod.

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

11. 11. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Kulturní dům Muglinov, 
Na Druhém 358/4, Muglinov. Od 18. hod.

11. 11. Lampionový průvod 2019. 
Sbor dobrovolných hasičů Koblov srdečně 
zve na „Lampiónový průvod 2019“ v pondělí 
11. listopadu. 
Sraz je v 16:30 hod. v areálu hasičské 
zbrojnice v Koblově. Vycházet se bude 
v 17:00 hod., trasa průvodu tradičně přes 
ulici Žabník, po návratu zapálení táboráku. 
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno! 
Těší se na vás členové SDH Koblov!

17. 11. Ohňostroj na Slezskoostravském hradě. 
Městský obvod Slezská Ostrava slaví 
30. výročí sametové revoluce. Začátek 
od 17. 30 hodin, ohňostroj od 18 hodin.

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

18. 11. Veřejné setkání vedení městského obvodu 
s občany. Kulturní dům Heřmanice, Vrbická 
151/133, Heřmanice.

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

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek. Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Lampión. Výtvarná dílna pro děti, 11. listopadu 
od 11 do 15 hod.
Kočičiny. Pondělí 25. listopadu od 15 do16.30 hod.
Lovci perel. Hra pro všechny děti.
Znáš přísloví? Test pro děti.
Rosteme s knihou. Nabídka knih pro děti.
Čtenářská výzva. Výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz
Válečná smršť. Nabídka knih.
Odersko. Výstava fotografií Františka Havlíčka.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Mrňousek. Výtvarné odpoledne pro děti, vystřihování 
z papíru a malování, úterý 5. listopadu během 
půjčování.
Hasiči. Zábavné odpoledne s knihou.
Putování s českým lvem. Test pro děti.
Touláme se městem. Výstavka knih.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva. Výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz
Deskohrátky. Stolní hry, hlavolamy, puzzle aj.
Podzim v přírodě. Test pro děti.
No jo, medvěd! Odpolední čtení.
Listopad očima Vladimíra Michny. Výstava fotografií.

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 lilstopadu během půjčování, není-li uvedeno jinak.
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Zapojili jsme se do Místní Agendy 21

Jak napsat žádost o dotaci?

Muglinovské schody a obnovení Poháru starosty obce

V roce 1992 byl v Riu de Janeiro na summitu OSN přijat plán s názvem Agenda 
21, který nadefinoval kroky k  tzv. udržitelnému rozvoji. V  České republice 
byl tento program převzat pod názvem Místní Agenda 21, do které se nyní 
zapojuje i náš městský obvod.

Upozornění 
23. prosince bude 
úřad uzavřen!

V  pondělí 23. prosince proběhne 
modernizace a  údržba síťové 
infrastruktury na většině pracovišť 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava.
Práce budou probíhat konkrétně 
v  budovách Hladnovská č. 119, 
Těšínská č.  105, Těšínská č. 35 
a náměstí Jurije Gagarina č. 4, 5, 6. 
Z tohoto důvodu budou pracoviště 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava pro občany uzavřena.

Mgr. Gustav Kuchař
tajemník úřadu

„Připojení se k  MA21 je veřejnou 
deklarací snahy o otevřenější rad-
nici, transparentnost a  směřování 
k udržitelnému rozvoji. O naplňo-
vání těchto idejí chceme usilovat. 
Zejména možnost občanů zapojit 
se do dění v obvodu prošla během 
tohoto roku výraznou proměnou.  
Byl zaveden facebook pro efek-
tivnější komunikaci, videopřenosy 
z jednání zastupitelstva, ale i pra-
videlná veřejná setkání vedení ob-
vodu s občany v  různých částech 
Slezské Ostravy, kde mohou obča-
né diskutovat osobně nejen s poli-
tiky, ale i mezi sebou,“ uvedl sta-
rosta Richard Vereš.

Oficiální připojení se k MA21, určení 
odpovědného koordinátora, politi-
ka a  zřízení komise dá městskému 
obvodu možnost lépe koordinovat 

tyto aktivity a zajistit pokrytí všech 
důležitých témat, ať už se jedná 
o  komunitní a  kulturní akce v  ob-
vodu (jako např. nedávno proběhlé 
Heřmanické dožínky), informační 
platformy (např. plánované doplně-
ní webových stránek obvodu), par-
ticipace občanů (podzimní setkání 
s  vedením obvodu) či strategické 
plánování a investice. Zejména v po-
sledních dvou tématech chce měst-
ský obvod využít metodické pod-
pory MA21 a více je otevřít názorům 
a  vlivu obyvatel. V  plánu je revize 
stávajících plánovacích materiálů 
a  pasportů, větší zapojení občanů 
do jejich nové podoby i využití při-
pomínek a komentářů veřejnosti již 
ve fázi přípravy architektonických 
a urbanistických studií.

/red/

Dne 4. října v prostorách RKC Chaloupka na ulici Dědičná proběhl pro 
občany seminář s praktickým procvičením Jak napsat žádost o dotaci 
v oblasti rodinné politiky a volného času.

Seminář uspořádala komise pro ro-
dinnou politiku a  zúčastnilo se ho 
osm zájemců z řad občanů Slezské 
Ostravy. Přednášející Edita Kozino-
vá účastníky seznámila s možnost-

mi, o jaké dotace a jakým způsobem 
mohou žádat z dotačního titulu Ro-
dina a  volný čas podporovaného 
statutárním městem Ostrava a  ná-
sledoval prostor pro otázky, jaké 

zvolit téma projektů pomoci rodi-
nám a seniorům v obci a jak dotaci 
vyúčtovat. Také se hovořilo i o Míst-
ní Agendě 21 a o tom, jak se mohou 
lidé zapojit do rozhodovacích pro-
cesů při plánovaní na úrovni obce.

Komise pro rodinnou politiku

Tradiční soutěž Muglinovské schody se konala v sobotu 14. září. Soutěž spo-
čívá v simulaci požárního útoku, u kterého jsou v půli dráhy umístěny schody.

Muglinovských schodů se zúčastni-
la družstva z celé Ostravy. Vzhledem 
k obnovení Poháru starosty obce sou-
těž probíhala dvoukolově.
V prvním kole suverénně vyhrálo druž-
stvo SDH Pustkovec před družstvy 

SDH Michálkovice a  SDH Heřmanice. 
Ve druhém kole vyhrálo opět družstvo 
SDH Pustkovec, ale jelikož nepatří do 
okrsku číslo 2, tak Putovní pohár sta-
rosty putoval do sousedního SDH Heř-
manice.

V  kategorii žen oba pokusy vyhrálo 
domácí družstvo z  Muglinova. Zá-
věrem bych chtěl poděkovat všem 
zúčastněným družstvům za účast 
a starostovi Slezské Ostravy Richardu 
Verešovi za krásný pohár, který věno-
val do této soutěže.

Zdeněk Gvuzď, starosta SDH
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Dne 4.10.2019 oslavili Marie a Richard GAUBOVI 
"50 let společného života".

Přejeme jim všechno nejlepší do dalších 

let společného života.

Petr, Marek a Alenka s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

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

Marie a Richard 
GAUBOVI

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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 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 !


