
Slezská má Facebook
Městský obvod Slezská Ostrava za
čal nově využívat nejpopulárnější so
ciální síť Facebook.

Po zadání hesla Slezská Ostrava se tak 
uživatelé internetu mohou snadno dostat 
k informacím z radnice, získají rovněž tipy 

na nejrůznější zajímavé kul-
turní a  společenské akce ve 
svém okolí.
„Jde o další krok v lepším in-
formování občanů o tom, co 
se na radnici děje. Od fun-
gování na sociálních sítích si 
slibujeme rovněž i  zpětnou 
vazbu na naši práci,“ uvedl 
starosta obvodu Richard Ve-
reš.
Ofi ciální facebooková strán-
ka Slezské Ostravy je na 
sítích od počátku měsíce 

února a  její obsah je neustále aktualizo-
ván. „Budeme samozřejmě rádi, když naši 
stránku bude sledovat co nejvíce slezsko-
ostravských občanů. Cíle máme poněkud 
neskromné. Chtěli bychom vytvořit je-
den z  nejlepších, ne-li vůbec nejlepší pro-
fi l městského obvodu ve městě. Pokud se 
přidají i místní občané, bude to vynikající,“ 
doplnil starosta.

/red/

Pavla Lišková
Florbalové ženy z Muglinova letos míří za historicky prvním titulem
Pavla Lišková má 18 let, je ze Slezské 
Ostravy a hájí branku ženského i junior
ského fl orbalového týmu FBC Ostra
va sídlícího v  Muglinově. Z  loňského 
mistrovství světa juniorek si přivezla 
bronzovou medaili. A letos? Florbalist
ky z  Muglinova touží po prvním titulu 
v české fl orbalové extralize.
V FBC Ostrava nyní pravidelně nastupu-
jete za ženský i juniorský tým, platí totéž 
i o české reprezentaci?
Bohužel ne. Pokud jde o reprezentaci, tam 
jsem ve svých osmnácti let z juniorek již vy-
rostla, a do ženského reprezentačního týmu 
jsem se zatím neprobojovala. Konkurence 
v ženské reprezentaci je na postu brankářek 
docela veliká.
A máte nějaký plán, jak se do české ženské 
reprezentace prosadit?
Plán je jednoduchý. Musím makat a být lep-
ší než ostatní.
Přivezla jste si bronzovou medaili z  loň-
ského juniorského mistrovství světa. 
Předpokládám, že medaile je zatím vaším 
největším fl orbalovým úspěchem.
Určitě ano, mistrovství se konalo v červnu 
ve Švýcarsku. Úspěchy ale byly i na klubové 
úrovni. Mám dva dorostenecké tituly České 
republiky a jeden juniorský.
Můžete popsat vaše fl orbalové začátky?
Všechno začalo někdy před devíti lety, ve 
třetí třídě ZŠ Pěší. To k nám do školy přišli 
náboráři z FBC Ostrava. Byla jsem sportov-
ním dítětem, hyperaktivním, hodně jsme 
běhala. Ovšem chtěla jsem hrát fotbal. Ale 
netušila jsem, že fotbalový holčičí Baník 
mám vlastně za rohem. Po návštěvě fl orba-
lových náborářů jsme hned šli, spolu s brá-

chou, který chodil do stejné třídy, fl orbal 
vyzkoušet. Na rozdíl od něj, já u  fl orbalu 
vydržela.
A věrná jste stále muglinovskému klubu FBC. 
Je to především tím, že bydlíte blízko haly, 
kde trénujete a kde se odehrávají zápasy?
Hlavním důvodem to určitě není, Jsem tady 
spokojená, vůbec nic mi nechybí.
Jste brankářkou, což je v  týmu vždycky 
výjimečná pozice. Jaká byla vaše cesta do 
branky?
Docela dlouhá. Hrála jsem totiž běžně 
v poli. Ale na jednu stranu mi přišlo zajíma-

vé post brankářky zkusit, na druhou stranu 
náš tehdejší brankář byl docela špatný, do-
stávali jsme kvůli němu dost gólů, což mě 
štvalo. Myslela jsem si, že bych mohla být 
lepší.
Slyším dobře, brankář?
Ano, začínala jsem s klukama. Až do star-
ších žáků vlastně v Muglinově moc hráček 
nebylo. Když jsem chtěla zkusit brankářský 
post, taťka byl hodně proti. Hlavně kvůli 
tomu, že v poli jsem nepatřila k těm nejhor-
ším.

/pokračování rozhovoru na str. 6/
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PAVLA LIŠKOVÁ. Brankářka extraligového týmu žen FBC ČPP Bystroň Group Ostrava v Muglinově. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti Slezské
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Nový dům Čtyřlístku na Trnkovecké ulici
Město Ostrava zahajuje druhou etapu výstav-
by nových domů pro další klienty Čtyřlístku 

– centra pro osoby se zdravotním postižením.
Radní města rozhodli o výběru dodavatele dvou 
novostaveb, jedné ve Lhotce na Petřkovické uli-
ci a  druhé ve Slezské Ostravě na Trnkovecké. 
Za cenu 30,48 milionu korun obě postaví vítěz 
veřejné zakázky společnost SV UNIPS s.r.o. Vý-
stavba je součástí projektu Transformace Do-
mova Na Liščině II.
Jedná se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, 
jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou stře-
chou. V každém objektu budou umístěny dvě 
bytové jednotky pro 12 osob se zdravotním po-
stižením. Součástí výstavby 
jsou zpevněné a  parkova-
cí plochy, zahradní altán 
a oplocení objektu.
Celkové náklady projektu 
včetně vybavení činí 47 mi-
lionů korun, přičemž pro-
jekt bude až z 85 procent fi -
nancován z  rozpočtu IROP, 
z  5 procent ze státního roz-
počtu (celkem max. 42,5 
milionu korun). Zbývajících 
10 procent z  celkových ná-
kladů (4,7 milionu korun)  
bude dofi nancováno z  roz-
počtu města.

„Domy z  druhé etapy jsou určeny klientům, 
kteří mají těžší postižení, než ti, kteří získa-
jí nové bydlení v první etapě. Některé z nich 
budou vybaveny speciálním kolejnicovým 
systémem pro ulehčení polohování klienta. 
Naší snahou je vybudovat klientům Čtyř-
lístku takové podmínky, aby se co nejvíce 
přiblížily běžnému životu. Věřím, že k tomu 
přispěje nejen nové bydlení, ale také ná-
plň života, která jim v nových podmínkách 
bude umožněna,“ řekl náměstek primátora
Zbyněk Pražák.

/red/
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HLEDÁME FOTOGRAFIE. Městský obvod hodlá uspořá-
dat výstavu z historických snímků Slezské. Foto/ archiv

PROJEKT. Dům pro zdravotně postižené vyroste
na Trnkovecké ulici. Foto/ MMO

Novinka ve Slezské: Setkání vedení městského obvodu s občany
Vážení občané,
vedení městského obvodu připravuje sé-
rii akcí nazvanou Setkání vedení obvodu 
s občany. Setkání se koná každé pondělí od
4. března do 29. dubna vždy od 18 hodin 
v různých částech Slezské Ostravy.
Během setkání se bude debatovat o  součas-
nosti Slezské Ostravy, ale i  o  vizích, jak by 
mohla vypadat její blízká budoucnost. Vede-
ní obvodu seznámí příchozí rovněž s prace-
mi, které se v rámci obvodu nyní konají.
Na programu je také volná diskuze, kdy se 
budou moci občané informovat o veškerých 
záležitostech spojených s  děním ve Slezské 
Ostravě.

Srdečně zve
vedení městského obvodu

Slezská Ostrava

 4.3. Kulturní dům Heřmanice (Vrbická 133/151, Heřmanice)
 11.3. ZŠ Bohumínská (Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava)
 18.3. Kulturní dům Muglinov (Na Druhém 358/4, Muglinov)
 25.3. Hotel Jan Maria (Slívova 1946/7, Slezská Ostrava)
 1.4. Restaurace Sokolovna Kunčice (Frýdecká 18/434, Kunčice)

 8.4. Tělocvična vedle školy AGEL, Střední zdravotnická škola
(Antošovická 107/55, Koblov)

 15.4. Hasičská zbrojnice Kunčičky (Bořivojova 45/101, Kunčičky)
 29.4. Obřadní síň slezskoostravské radnice

(Těšínská 138/35, Slezská Ostrava)

Vždy od 18 hodin Těšíme se na Vás

Setkání vedení obvodu s občany: místa a termíny

 4.3. Kulturní dům Heřmanice (Vrbická 133/151, Heřmanice)

Máte historické
fotografie Slezské?
Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava uspořádal 
v  roce 2017 výstavu pohlednic ze soukromé 
sbírky pana Česlava Piętoně při příležitosti 
vydání stejnojmenné knihy „Slezská Ostrava 
v proměnách času“. Kniha i výstava se setkaly 
s velkým ohlasem, a proto bychom chtěli v le-
tošním roce uspořádat výstavu o historii Slez-
ské Ostravy, která by Slezskou Ostravu ukáza-
la tentokrát prostřednictvím vašich fotografi í 
či pohlednic.
Aby mohla být výstava realizována, chceme 
vás požádat o spolupráci zapůjčením fotogra-
fi í ze svých soukromých alb, případně poskyt-
nutí pohlednic Slezské Ostravy. Zajímají nás 
události rodinné i  veřejné, pracovní i  sváteč-
ní, běžný ruch v ulicích i dobová podoba vý-
znamných míst Slezské. Široké veřejnosti tak 
přiblížíme každodenní život Slezské Ostravy, 
jak se odvíjel během celého minulého století.
Fotografi e můžete do konce června osob-
ně přinést na odbor školství a  kultury Úřa-
du městského obvodu Slezská Ostrava, nám. 
J. Gagarina 4, patro 4., kancelář č. 510, kde je 
se souhlasem majitele naskenujeme a  ihned 
vrátíme.

Děkujeme za spolupráci.
Odbor školství a kultury

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
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Rodina v centru pozornosti „FAJNA RODINA“

Co potřebují ostravské rodiny pro spo
kojený život? Na co by se měla Ostrava 
zaměřit, aby byla městem přátelským 
rodině?
Prosperující rodina přináší prosperitu svému 
městu. Ostrava chce být městem přátelským 
rodině, odkud lidé neodcházejí, rádi se do ní 
vracejí a přicházejí sem žít svůj život.
Vedení města Ostravy se rozhodlo aktivně 
podporovat opatření, která pomohou vytvářet 
jedinečné ostravské podmínky příznivé pro 
rodiny, prostředí, ve kterém se bude rodinám 
dobře žít.
Již od roku 2014 proto vznikal materiál Kon-
cepce rodinné politiky statutárního města 
Ostravy na období 2019 – 2022. Do tvorby 
tohoto strategického materiálu byli zapojeni 
odborníci, kteří se dlouhodobě profesně věnu-
jí práci s  rodinami. Prostor byl dán i  zástup-
cům samotných rodin - dětem, budoucím ro-
dičům, rodičům i prarodičům. Ti byli zastou-
peni v pracovní skupině, zabývající se tvorbou 
koncepce a zapojili se do skupinových rozho-
vorů, prostřednictvím kterých byly zjišťovány 
potřeby rodin na území našeho města. Členy 
pracovní skupiny byli také zástupci městské-
ho obvodu Slezská Ostrava, kteří zprostřed-
kovali své zkušenosti a  znalosti o  rodinách 
v našem obvodě.
Na základě zjištěných skutečností byly určeny 
skupiny oblastí, kterým by se měla rodinná 
politika města Ostravy zabývat. Jedná se na-

příklad o oblast bydlení. Město i obec má za-
měřit svou pozornost na bydlení umožňující 
osamostatnění mladých rodin, ale i vícegene-
rační soužití nebo bydlení pro seniory. Slezská 
Ostrava se stává místem, které je pro rodiny 
velmi atraktivní.
V rámci oblasti vzdělávání je třeba se zaměřit 
na dostupnost zařízení pro děti v předškolním 
věku včetně časové dostupnosti pro pracující 
rodiče a dále na možnosti péče o děti školní-
ho věku v  době mimo vyučování. Vzdělání 
vnímají jako důležitou součást života všech-
ny věkové kategorie. Ve Slezské Ostravě došlo 
v  uplynulém období k  modernizaci MŠ i  ZŠ, 
které jsou vybaveny čističkami vzduchu, in-
frasaunami i moderními učebnami a pomůc-
kami.
Důležitou potřebou v  oblasti zaměstnanosti 
je vytváření podmínek ke slaďování rodinné-
ho a  pracovního života nejen rodičů malých 
dětí, ale i  osob pečujících o  své nemohoucí 
nebo nemocné rodinné příslušníky. Ostravské 
rodiny také požadují zvýšení informovanosti 
o veřejných službách na území města. Je po-
ptávka po službách, které zpříjemňují život ve 
městě jako přebalovací místa, koutky k nako-
jení, půjčovna kol či kočárků, značení cyklo-
stezek a využití dopravy pomocí kol, levnější 
veřejná doprava, dostatek odpadkových košů 
v  obcích, bezbariérovost budov, chodníků 
i MHD, rodinné slevy, senior taxi apod. Právě 
senior taxi je příkladem služby, která ve Slez-
ské Ostravě funguje a má velmi dobrý ohlas.
Ostravské rodiny vnímají jako prioritní oblast 
bezpečnosti. Je třeba zaměřit se na zvýšení 
pocitu bezpečí formou péče o veřejné prosto-
ry, kde rodiny tráví svůj čas. Komunitní život 
umožňuje rodinám začlenit se do společnosti, 
setkávat se, sdílet problémy a pomáhat si na-
vzájem v jejich řešení. Město chce podporovat 

aktivity pro rodiny pořádané skupinami oby-
vatel nebo zájmovými sdruženími. Příkladem 
takových akcí v našem obvodě jsou například 
projekty Slezská žije pro děti, Valíme se Slez-
skou, organizované výstupy na Emu, cyklozá-
vod Issanet Cup, Slezskoostravský Rockfest, 
dožínky v  Kunčičkách, sousedské slavnosti 
a další. Město má v plánu podpořit například 
formou minigrantů i další akce, které vzejdou 
z iniciativy místních občanů i sdružení. Pod-
poru získají také projekty zaměřené na zlep-
šování životního prostředí, zejména takové, 
kdy se o zeleň ve svém okolí starají a kultivují 
ji sami občané. Zvyšuje se také zájem o komu-
nitní zahrady, kde mají lidé možnost si sami 
vypěstovat ovoce, zeleninu či bylinky pro 
vlastní potřebu.
Zásadní je oblast informovanosti. Měl by být 
zřízen jednoduchý informační systém, kde 
najdeme informace důležité pro rodiny. Pro 
tyto účely aktuálně vzniká a  funguje web 
www.fajnarodina.cz. Výzvou pro náš městský 
obvod by mělo být udržení a lepší propagace 
stávajících akcí a  opatření pro vznik nových 
aktivit na základě podnětů slezskoostrav-
ských rodin. Vedení města i  našeho obvodu 
by však také mělo udržovat a  rozvíjet dialog 
s rodinami o jejich potřebách. Staňme se sou-
částí tohoto dialogu! Možností pro sdílení 
podnětů je například uvedený web, FB profil, 
informace ve zpravodajích či letáčcích. Potkat 
se můžeme i na různých prorodinných akcích. 
Hledejte logo „FAJNA RODINA“!

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Edita Kozinová
Ing. Ludmila Placová

Setkání seniorů v Muglinově
Za účasti starosty městského obvo
du Slezská Ostrava Richarda Vereše 
a místostarostky Dagmar Macháčko
vé proběhlo první únorovou sobotu 
společné setkání seniorů v Kulturním 
domě Muglinov.
Seniorům z  Domů s  pečovatelskou služ-
bou na ulici Hladnovské a  Heřmanic-
ké, z  Komunitního centra Heřmanická 
a  z  Klubu seniorů zahrála k  tanci a  po-
slechu cimbálovka, losovali o skvělé ceny 
v tombole a pochutnali si na dobrém jídle.
Poděkování patří organizátorce akce paní 
Marcele Špakové, držitelce prestižního 
ocenění „Křišťálový kamínek“ za práci 
a pomoc lidem s handicapem.
Starosta Richard Vereš na adresu organi-
zátorů složil poklonu: „Velmi si vážíme 
lidí, kteří mají na srdci pomoc ostatním 
lidem. Proto chceme dále pokračovat 
v trendu otevřenosti a konání dalších spo-
lečenských akcí pro naše občany.“

/red/ MUGLINOVSKÁ SOBOTA. Účastníci setkání se bavili v kulturním domě. Foto/ Denis Velčovský



Slezskoostravské noviny • březen 2019 • strana 4

Zprávičky ze škol

Usměvavé lyžování Dentální hygiena

Pohádkový leden

Výlet do planetária

Tak jako každý rok i letos se naše děti zúčastnily 
lyžařského kurzu s názvem Usměvavé lyžování 
ve Ski areálu v Palkovicích.
Hned první den byly děti rozděleny do několika družstev a to podle jejich 
dosavadních dovedností. Ti nejzkušenější lyžaři byli zařazeni do družstva 
lvíčat (A). Děti, které měly již nějaké lyžařské zkušenosti za sebou, byly za-
řazeny do družstva tygrů (B). No a ty, kterým patří největší obdiv, protože se 
odhodlaně postavily na lyže úplně poprvé, byly zařazeny do družstva ježků 
a tučňáků (C). Nutno podotknout, že tygři už druhý den ve svých dovednos-
tech dohnali lvy a tak po zbytek kurzu již obě družstva kočkovitých šelem 
trénovala na sjezdovce spolu.
Každý den před samotným lyžováním proběhla pod svahem poctivá roz-
cvička, a pak už následoval opravdový trénink lyžařských dovedností. Děti 
se učily na lyžích chodit, padat, zvedat, trénovaly plužení a jízdu na lanovce. 
Všechny děti se po celou dobu lyžování moc snažily a bylo vidět, že je lyžo-
vání opravdu baví. V polovině každé lekce si jen na malou chvíli odpočinuly 
a vychutnávaly teplý čaj a vydatnou svačinu.
Předposlední den lyžařského výcviku byl věnován lyžařským závodům, kde 
samozřejmě nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ne třeba zdůrazňovat, 
že vítězi byly všechny děti za jejich každodenní odhodlání, neskutečnou 
energii a neuvěřitelný pokrok v lyžařských dovednostech.
Poslední den čekalo malé lyžaře pod sjezdovkou velké publikum – přijeli se 
na ně totiž podívat jejich rodiče. Děti tak konečně měly možnost ukázat své 
pokroky i těm nejbližším. Po ukázce proběhlo slavnostní zakončení lyžař-
ského výcviku a vyhlášení vítězů ze závodů z předešlého dne.
Velké poděkování patří všem instruktorům Usměvavého lyžování, pod ve-
dením paní Hanky Volkové, kteří dětem trpělivě a s úsměvem zprostředko-
vali krásné lyžařské zážitky. Již teď se těšíme na další spolupráci.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

Ve středu 23. ledna navštívila mateřskou školu 
Jaklovecká dentální hygienistka. Nejdříve měly 
děti obavy, ale když zjistily, že se nebude vrtat ani trhat, tak se zapojily a za-
hrnuly paní Andreu spoustou dotazů. Děti si společně ukázaly, jakým kar-
táčkem zoubky čistit a jak to správně udělat. Pak měly možnost si na umělém 
chrupu čištění vyzkoušet.
Teď už všichni víme, že nejdůležitější je čistit si zoubky ráno a večer a ve 
školce po obědě si pořádně vypláchnout pusu vodou.

Za MŠ Jaklovecká Jarmila Johnová

Leden je měsícem, kdy nás často trápí špatné 
rozptylové podmínky. S dětmi se tak dostaneme 
ven jen ojediněle. Snažíme se proto, aby se ve školce nenudily. V tomto měsíci 
nás v mateřské škole dvakrát navštívilo divadlo a dětem se tak zkrátily dlou-
hé chvíle čekání na lepší ovzduší. Dalším způsobem, jak dětem zpříjemnit 
pobyt v mateřské škole, je pravidelné využívání infrasauny.

Za pedagogický sbor Markéta Beloritová

Ve čtvrtek 17. ledna se děti z MŠ Slívova a Ja-
klovecká společně vydaly na polodenní výlet do 
planetária v Ostravě.
Děti se připravovaly na tento den prohlížením 
knih, manipulací s globusem, vyprávěním pedagogů. Byly natolik natěšené, 
že nevnímaly ani velkou zimu, která tento den byla.
Před samotným moderovaným programem jsme měli možnost si prohléd-
nout veškeré modely ve vestibulu objektu. Pořad byl přizpůsoben dětem a 
velmi je zaujal. Součástí pořadu je živě moderovaná část. Po té následovala 
pohádka Se zvířátky o vesmíru. Děti přemýšlely o zhlédnutém programu a 
měly zajímavé otázky na lektora, který jim hned dokázal odpovědět.
S dětmi jsme si ještě prohlédly další tajuplná místa celého planetária. Všemi 
místy nás provázel další lektor, který dětem dokázal vše podrobně objasnit.
Děti byly rozhodnuty, že planetárium navštíví i s rodiči, aby mohly získat 
další informace o naší Zemi, planetách a hvězdách.

Tým MŠ Slívova

MŠ Zámostní MŠ Jaklovecká

MŠ Komerční

MŠ Slívova

MŠ Jaklovecká

PROHLÍDKA TAJUPLNÝCH MÍST. Děti ze Slezské v planetáriu v Krásném Poli. 
Foto/ archiv

UMĚLÝ CHRUP. Děti zkoušely čištění. Foto/ archiv

DIVADLO. Děti se v mateřské škole nenudily. Foto/ archiv

NA LYŽÍCH. Kurz v Palkovicích se konal od 14. do 18. ledna. Foto/ archiv
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Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů (přistavová-
ní probíhá během celého dne) ukládejte jen 
velkoobjemový odpad z  domácností, nepře-
plňujte je a  neukládejte do nich nebezpečný 

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

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

Odbor DaŽP

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 1. 4. do 12. 4. 2019

1. dubna
Slezská 
Ostrava

Bernerova mezi č. 14 - 16

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou

Zapletalova u domu č. 10

Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 53

Šachetní křiž. s ul. Na Juřince

Bronzová u domu č. 14

8. března vedle domu č. 14

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

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

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

Lamař křiž s ul. Koblovskou

Antošovická u samoobsluhy

K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou

Antošovická U Nové šachty

Žabník křiž. s ul. Pobřežní

Podsedliště křiž. s ul. k býv. kasárnám

Blatouchová naproti č. 272

3. dubna
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

Olešní křiž. s ul. Zemanskou

Klidná křiž s ul. Slunečnou

Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou

U Jeslí u domu č. 12

Švédská parkoviště u samoobsluhy

Hladnovská parkoviště u domů č. 73 - 75

Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

Keramická křiž. s ul. Vančurovou

8. dubna
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 

U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou

Banášova křiž. s ul. Vrbickou

Fišerova křiž. s ul. Marešovou

Parcelní křiž. s ul. Kladivovou

Záblatská křiž. s ul. Vrbickou

Stožární křiž. s ul. Motýlovou

Najzarova naproti domům č. 50 - 52

Kubínova parkoviště mezi č. 58 - 56

9. dubna
Slezská 
Ostrava

Prokopská křiž. s ul. Na Bunčáku

Bohumínská 
(Kamenec)

parkoviště za domem 
č.40 - 48

Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové

Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 57 

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 49

Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou

Zvěřinská u parčíku

Bohumínská 
(Kamenec)

u domu č. 60

10. dubna
Kunčice 
n. Ostravicí

Bednářská křiž. s ul. Sladovou

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou

U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Ostravického křiž. s ul. Zdobnou

Kunčičky Pstruží křiž. s ul. Nadační

Lorišova křiž. s ul. Osadní

Polní Osada křiž. s ul. Zdaru

Rajnochova u domu č. 199

Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

11. dubna
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu

Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho

Riegrova mezi č. 9 - 17

Slezská 
Ostrava

Slívova křiž. s ul. Na Souvrati

Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou

Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

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

Když jsem si branku nakonec přece jenom 
zkusila, už jsem v  ní i  zůstala. Ale pozor, 
ne natrvalo. Dodnes to střídám. Když hra-
jeme dva zápasy po sobě, pak jeden hraju 
v poli a druhý chytám v brance.

Existuje vůbec nějaká speciální florba-
lová brankářská škola? A  lze vaši práci 
v  brance srovnávat třeba s  hokejovými 
brankáři, kde byste nějaké finty mohla 
odkoukat od Dominika Haška nebo od 
slavného brankáře ze Slezské Petra Mráz-
ka?
Ve všech sportech je již zpracovaná meto-
dika, gólmani se učí podle různých příru-
ček. Ve florbale ovšem nic takového není. 
Každý chytá jinak. Mám naštěstí trené-
ra, který se snaží brankářskou metodiku 
zpracovávat podle fyziologických zákonů, 
zkoumá, co by pro mne mohlo být nejlepší. 
Jeho tréninky fungují, nedostávám hloupé 
góly.
A pokud jde o přirovnání k hokeji?
Florbal s  hokejem vůbec nelze srovnávat. 
Florbaloví brankáři používají na chytání 
jenom rukavice, nemají, na rozdíl od ho-
kejových brankářů, hokejky. Podobné jsou 
akorát rozměry branek, i když ta hokejová 
je o něco větší.
Zajímalo by mne, jaký je ve florbale sys-
tém tréninků.
Na tréninky chodím už jenom s ženami, ty 

máme třikrát až čtyřikrát týdně. K  tomu 
často trénuji individuálně. Pokud jde o zá-
pasy, tak protože hraju ještě i za juniorky, 
mám zápas minimálně každý týden. Je to 
trochu těžší, ale zvládnout se to dá.
S klukama už tedy nehrajete?
To jsem musela až do starších žáků, holky 

prostě nebyly. V posled-
ních letech je naštěstí 
florbalistek dost, v  Mu-
glinově už dokonce fun-
guje i holčičí přípravka.
Zatím studujete, při-
chází taková hodně po-
vinná otázka, jaké jsou 
v tomto směru vaše dal-
ší plány?
Zatím jsem studentkou 
gymnázia v  Bohumíně. 
Určitě chci jít na vyso-
kou, ale na jaký obor, to 
jsem se zatím nerozhod-
la.
Troufnu si říct, že půjde 

o něco, co půjde skloubit s florbalem…
Ani ne, podle florbalu určitě vybírat ne-
budu. Pro mne je důležitější škola. Pokud 
se pro něco rozhodnu a nepůjde při škole 
dělat florbal, tak prostě smůla. Škola má 
jednoznačně přednost.
Žijete celý život ve Slezské Ostravě, jste 
spokojená?
V Ostravě se mi líbí, zvláště v centru a jeho 
okolí. Oceňuji, jak se město 
modernizuje, jak se stává 
více přitažlivé pro mladé 
lidi. Je tady Karolina, Sto-
dolní… všechno možné. 
A  ze Slezské mám všude 
blízko, sleduji, jak se všech-
no opravuje. Vůbec to tady 
není jenom ta hnusná Ost-
rava, jak si mnozí myslí.
Co vás čeká ve florbale 
v nejbližších týdnech?
Blíží se extraligové play-off, 
už se na něj se spoluhráčka-
mi připravujeme. Tento rok 
máme vysoký cíl. Chceme 
vyhrát titul. Před pár dny 

jsme už vyhrály Pohár České pojišťovny. 
Momentálně jsme v  extraligové tabulce 
čtvrté z  dvanácti týmů. Ale chceme vy-
hrát a všechno k  tomu směřuje. Byl by to 
pro FBC Ostrava první extraligový titul 
v  ženách. Titul totiž zatím získaly jenom 
jednou juniorky a  dvakrát se to povedlo 
dorostenkám.
Kdy a kde finále extraligy vypukne?
V  polovině dubna v  ostravské Ostravar 
Aréně. Dříve se hrávalo v pražské O2 Aré-
ně, nyní se play-off přesunulo do Ostravy, 
což je jedině dobře. Všichni nám budou 
moci přijít fandit.
Stihne ještě něco studující florbalová 
brankářka kromě školy a florbalu?
Ani moc ne. Skloubit florbal se školou těž-
ké není, ale víc už nestíhám. Nedávno jsem 
měla brigádu v Cukrárně u Babičky na Ma-
sarykově náměstí, ale časově to prostě zvlá-
dat nešlo. To už byl extrém.

/red/

Pavla Lišková
 ročník 2000, od narození žije ve Slezské 

Ostravě

 studuje gymnázium v Bohumíně

 absolventka ZŠ Pěší

 florbal hraje od roku 2010

 má bronz z MS juniorek 2018 ve 
Švýcarsku

BRONZ! Juniorská reprezentace slaví zisk medaile na mistrovsví světa ve Švýcarsku. 
Foto/ archiv Pavly Liškové

BRANKÁŘKA. Úspěšný zákrok v reprezentačním dresu. 
Foto/ archiv Pavly Liškové

Slezskoostravský uličník, část 18
Slezskoostravské noviny přinášejí osmnáctou 
část seznamu názvosloví ulic a náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Olbrachtova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Ivan Ol-
bracht, vl. jménem Kamil Zeman (1882–1952), 
český prozaik, publicista, novinář a překladatel. 
Syn spisovatele Antala Staška.
Olešní (Muglinov, r. 1945) - V blízkosti ulice se 
nacházel porost olší.
Orlovská (Muglinov, Hrušov, Heřmanice, r. 
1942) - Podle směru ulice k městu Orlová.

Osadní (Kunčičky, r. 1963) - Ulice vede středem 
části obce nazvané Osada Míru.
8. března (Sl. Ostrava, r. 1963) - Na počest Mezi-
národního dne žen (svátek 8. března).
Ostravického (Kunčice, r. 1945) - Čeněk Ostra-
vický, vl. jménem Antonín Hüttler (1869–1912), 
slezský novinář, básník a prozaik.
Otova (Muglinov, r. 1945) - Podle názvu staré 
jámy Otto.
Pampelišková (Heřmanice, r. 2008) - Obecné 
pojmenování podle rostliny.
Parcelní (Heřmanice, r. 1945) - Pomístní název 
Na parcelách, podle parcelace zdejších pozemků 
velkostatku Jana Wilczka při první pozemkové 
reformě roku 1927.

Pastrňákova (Sl. Ostrava, r. 1950) - Antonín 
Pastrňák (1901-1943), horník z Radvanic, zatčen 
nacisty za ilegální činnost v KSČ, umučen v kon-
centračním táboře v Osvětimi.
Pechalova (Hrušov, r. 1945) - Josef Pechal (1905-
1942), úředník z Ostravy, zatčen nacisty za ile-
gální činnost při Sokolské akci, umučený v kon-
centračním táboře v Mauthausenu.
Pekařská (Kunčičky, r. 1945) - Podle bývalé pe-
kárny v hornické osadě.
Pernerova (Kunčičky, r. 1945) - Jan Perner 
(1815–1845), významný stavitel železnic, podílel 
se na výstavbě tratí Pardubice – Praha a Břeclav 
– Hranice na Moravě.
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Mladí hasiči z Kunčiček přijímají do svých řad
Na jaře loňského roku se začala rea
lizovat myšlenka po mnoha letech 
znovuobnovit skupinu mladých hasi
čů v OstravěKunčičkách. Po náboru 
se členy tohoto uskupení stalo sedm 
chlapců a čtyři dívky.
Všichni tito mladí nadšenci se pod tak-
tovkou svého vedoucího mládeže Radka 
Bacha seznamují s  hasičským materiálem 
a jeho využitím.
Na pravidelných schůzkách nacvičují sou-
těžní disciplíny, práci s  hasičskou techni-
kou a připravují se na jarní část soutěže. Při 
svých návštěvách jiných hasičských stanic 
se seznamují s prací svých dospělých dob-
rovolných i  profesionálních kolegů. SDH 
Kunčičky připravily pro své členy taktéž 
různé akce, mezi něž patřily: opékání pár-
ků, výlet do města Jeseník, návštěva hasič-

ského muzea v Ostravě, Mikulášská nadíl-
ka aj. Pokud jsou vaše děti nadšenci do ha-
sičského sportu, rádi je přivítáme v našich 
řadách. Potkáváme se pravidelně každou 
středu od 16 do 17 hodin.

Více informací předá vedoucí mládeže Ra-
dek Bach na telefonním čísle 777 968 116, 
nebo na facebooku ve skupině Mladí hasiči 
Kunčičky.

Mgr. Petra Zemánková

Hasiči shazovali sníh a led ze střechy slezskoostravské radnice
Profesionální hasiči ze stanice Ostra
vaFifejdy shazovali v  úterý 29. ledna 
nebezpečný sníh a led ze střechy slez
skoostravské radnice, kde hrozilo zra
nění kolemjdoucích.
Z  Fifejd musel proto vyjet výsuvný automo-
bilový žebřík AŽ 30 Camiva. Během hasič-

ského zásahu byla krátce uzavřena Keltičko-
va ulice. Vzhledem k bohaté sněhové nadílce 
vydal Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje na svém webu www.hzsmsk.
cz v roce 2019 aktuální seznam firem (s jejich 
adresou, telefonními a  e-mailovými kontak-
ty), které jsou ochotny odstraňovat sníh, led 

a  nebezpečné ledové rampouchy ze střech 
objektů za úplatu. Hasiči totiž vyjíždějí jen 
tam, kde hrozí bezprostřední nebezpečí, 
v ostatních případech odkazují žadatele o po-
moc na komerční služby.

por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

V AKCI. Budova slezskoostravské radnice v obležení hasičů. Foto/ Tomáš Lach, HZS MSK

NEJMLADŠÍ Z HASIČŮ. Členové skupiny v Kunčičkách. Foto/ archiv



1. Událostem bouřlivého září roku 1938 a tragédii českého státu v roce 1939 patří v dě-
jinách Československa zvláštní místo. Vše, co se tehdy událo, výrazným způsobem 
ovlivnilo i dění v Ostravě a celého příhraničního regionu. Návrat do „paměti Ostra-
vy“ těchto let nám umožňuje historický snímek, který byl pořízen 9. září 1938, kdy se 
uskutečnila na Hlavním náměstí v Moravské Ostravě demonstrace „Proti fašismu, za 
demokracii a republiku“. Spontánní shromáždění se podle doložených údajů zúčastnilo 
přes 50 tisíc Ostravanů. Demonstrace se konala v politicky vyhrocené situaci – téhož 
dne vydala čs. vláda oficiální prohlášení o  incidentu v Moravské Ostravě, ze které-
ho vyplývala naprostá vina SdP /Sudetendeutsche Partei/ na jeho provedení. Dva dny 
předtím, 7. září 1938, zorganizovala SdP v Moravské Ostravě demonstraci za propuš-
tění zatčených henleinovců. Při srážce s policií, která byla úmyslně vyprovokována, 
byl obuškem údajně udeřen poslanec SdP May. Záměrně rozpoutaný incident vedený 
samotným Mayem okamžitě využilo vedení SdP jako záminku k přerušení jednání 
s čs. vládou. O den později člen Runcimanovy mise Frank Ashton-Gwatkin oficiálně 
potvrdil, že ostravský incident byl záměrným manévrem SdP sledujícím oddálení rozhodujícího jednání s čs. vládou.

2. Nepokoje, konflikty, incidenty a  ozbrojené útoky v  příhraničních oblastech severní 
Moravy a Slezska trvaly po celé září roku 1938. V okolí Ostravy, zejména na Hlučínsku, 
byl například 21. září odražen přepad celnice v Sudicích, o dva dny později byl u Dar-
koviček zadržen pašerák se zbraněmi a jeho komplic měl u sebe štvavé protičeské letáky. 
K vážnému ozbrojenému incidentu s ordnery došlo při přepadu hranice v Hati na Hlu-
čínsku… Na vyhrocené situaci v neklidném pohraničí měla velký vliv masivní záplava 
politicky laděných tiskovin, letáků a provokativních pohlednic. K těm nejrozšířenějším 
a dnes často publikovaným patří děkovná karta „Wir danken unserm Führer“. Zdá se, 
že její reprodukování se děje bez znalosti originálu, přičemž je zcela opomenutý iniciátor 
vydané emise, kterým byla SdP v Liberci a nakladatelem enormního počtu kusů K. H. 
Frank.
3. Po uzavření Mnichovské dohody a rozhodnutí o odstoupení pohraničního území Ně-
mecku, začaly 1. 10. 1938 jednotky německé branné moci obsazovat první pásmo českého 
pohraničí. Ve dnech 7. – 18. října 1938 německá vojska obsadila pohraničí severní Mo-
ravy a Slezska. Hlučínsko bylo připojeno k Říši a stalo se součástí „landrátu“ Ratiboř. 

V soukromých rodinných albech hlučínských občanů se nachází desítky fotografických záběrů z příjezdu německých vojsk do města Hlučína a okolí. Tato 
fotografie je jednou z nich. Podle sdělení pracovníků Slezského zemského muzea v Opavě, kteří se zabývají studiem průběhu 2. světové války, „prohlídková 
exkurze“ vojáků německé armády dislokovaných v okolí Opavy se uskutečnila u těžké-
ho pěchotního srubu OP-S 10 „Křižovatka“ u Malých Hoštic. Nepochybujeme o tom, že 
betonové monstrum vystavěné ve dnech 21. – 27. 6. 1937 a solidní práce firmy Nekvasil 
a.s., vzbudilo jejich oprávněný respekt. Po obsazení Koblova, obce, která je dnes sou-
částí obvodu Slezská Ostrava, dne 10. října 1938, byla část německé armády ubytována 
v nově vybudovaných hraničářských kasárnách, které dosud stojí na pokraji Černého 
lesa za Koblovem. Rozmístění německé armády v prostoru Koblova, Svinova a Petřko-
vic tvořilo dobrý nástupní prostor pro následnou invazi do republiky.
4. Německá okupace zbytku republiky v  prostoru Ostravy započala 14. března 
1939. Stalo se tak krátce po tom, co Adolf Hitler ve svém projevu na Říšském sněmu 
/30.1.1939/ zhodnotil rozsah válečných příprav proti Československu. Toho dne moto-
rizované jednotky doprovázené pancéřovými vozy s kulomety a několika tanky vtrhly 
do Ostravy přes řeku Odru od Svinova, Petřkovic a Koblova. Na pohlednici vydané 
před vpádem wehrmachtu na území Slezské Ostravy je most přes řeku Odru, který 
spojoval břehy Koblova s Hrušovem. V době, kdy zde probíhala hranice mezi Němec-
kem a Rakouskem, nesl jméno Kaiserin Elisabeth Brücke. Po připojení Hlučínska k ČSR byl most přejmenován na Masarykův most. Po něm 14. března 
1939 část německé armády generálmajora Keinera, který obsazoval Ostravu, pronikla na Slezskou Ostravu a rychlým přesunem po dnešní Bohumínské ulici 
obsadila vojenské kasárny na Hranečníku, kde nepřipravené vojáky čs. armády odzbrojila. Název Jubilejní kasárna Masarykova byl zrušen a až do roku 
1944 se toto vojenské zařízení označovalo jen jako Vojenské kasárny ve Slezské Ostravě. Po tomto roce se jistý čas na některých dokumentech objevuje název 

Scharhorstova kasárna.
Příznivce slezskoostravské historie mohou zaujmout i následné osudy tohoto vojenské-
ho zařízení, jehož fyzická existence na konci roku 2018 balancuje na hranici zániku. 
Po odchodu prvního sledu okupačních jednotek byla kasárna využívána složkami SS 
/Schutzstaffel/ a říšské ochranné policie /Schutzpolizei/. V lednu 1940 převzala kasárny 
Luftwaffe – oddíl protileteckého dělostřelectva /Flak Ersatz Abteilung 25/, který byl orga-
nizačně podřízený XVII. Luftgaukommandu ve Vídni. Tento bojový oddíl byl určený pro 
ochranu města a průmyslových závodů. Některé jednotky byly ubytovány na Hraneční-
ku, hlavní kasárny tohoto uskupení se však nacházely v Bělském lese.
K zajímavostem patří, že budovy kasáren na Hranečníku nebyly v důsledku březnových 
událostí roku 1939 zkolaudovány a nevyřešeny byly i finanční záležitosti. Překvapuje, že 
i za této složité politické situace zastupitelstvo Slezské Ostravy trvalo na dodržování uza-
vřené smlouvy mezi obcí a pražskou Zweigstelle des Luftgaukommandos XVII a odvážně 
vyžadovalo měsíční splátky spojené s náklady za využívání kasáren německým vojskem.
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Bouřlivá léta 1938 a 1939

Podle archivních dokumentů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.

Historie
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Slovenské Tatry ve Slezskoostravské galerii 
Pocta fotografovi Vladimíru Koštialovi

Díla neobyčejného 
slovenského fotogra
fa Vladimíra Koštiala 
jsou v  měsíci úno

ru k  vidění ve Slezskoostravské galerii 
v budově slezskoostravské radnice.
Vladimír Koštial /1912 – 2001/, rodák ze Sta-
ré Turé, celý život mapoval život ve Vysokých 

Tatrách. První velká fotografická publikace 
věnovaná Vysokým Tatrám vyšla Koštialovi 
již v roce 1955.
„Je to výstava o  tradicích, rodině i  vztazích. 
Fotografie pocházejí ze Slovenska z 50. a 60. 
let minulého století,“ popsala obsah výsta-
vy její kurátorka Lucia Petrůjová. Výstava 
dostala název Hledání. Koštial se podle Pe-

trůjové hodně inspiroval zná-
mým českým fotografem Kar-
lem Plickou. „Autor zobrazuje 
slovenskou vesnici již v  době 
socialismu, ale čas je v  těch 
místech jakoby zastavený. 
Lidé ještě žijí tradičními for-
mami života, chodí do kostela 
a podobně,“ uvedla Petrůjová.
Vernisáže se 29. ledna účastnil 
rovněž fotografův syn Vladi-
mír Košťál, který spolu s  Pe-
trůjovou pečuje o odkaz svého 
otce. „Otcův archiv zahrnuje 
zhruba 100 tisíc negativů. Na 
katalogizaci archivu stále pra-
cujeme, letos chystáme vydat 
knihu, kterou budou tvořit 
otcovy fotografie,“ informoval 
Košťál. Zprovozněn byl také 
již web s  fotografiemi z  ně-
kdejších Tater na adrese www.
vladimirkostial.com.
Vladimír Košťál během ver-
nisáže poděkoval vedení slez-
skoostravské radnice za to, že 

umožnilo v prostorách galerie uspořádat prá-
vě Koštialovu výstavu. „Těší mne, v  jakých 
krásných prostorách se výstava koná. Jsem 
velmi potěšen, je to opravdu něco výjimečné-
ho,“ konstatoval fotografův syn.
Doba trvání výstavy Hledání: 29. ledna – 26. 
února 2019.

/red/

Česko-slovenské violoncellové kvarteto 
koncertovalo na slezskoostravské radnici
V sále slezskoostravské radnice vystou
pilo 12. února Československé violon
cellové kvarteto.
Uznávaní hudebníci měli na repertoáru 
díla Johanna Sebastiana Bacha, Ilji Ze-
lenky, George Goltermanna nebo Davida 
Poppera.

Čtveřice violoncellistů hrála před zcela vy-
prodaným sálem a po zásluze se jí dostalo 
po odehrání koncertu dlouhého potlesku. 
Posluchače koncertu přivítala Mgr. Věra 
Vahalíková. Koncert připravil městský ob-
vod Slezská Ostrava.

/red/

Houslový virtuóz Ivan 
Herák ve Slezské
V  obřadní síni slezskoostravské radnice 
vystoupí houslový virtuóz Ivan Herák 
s  kapelou. Ivan Herák patří k  nejvyhle-
dávanějším českým romským houslo-
vým virtuózům. Dojemná houslová sóla 
v  kontrastu s  divokými rytmy a  strhují-
cími virtuózními sóly či schopnost ply-
nule mixovat různé hudební proudy jsou 
trumfy, s  nimiž tento technicky zdatný 
hráč fascinuje nadšené posluchače. Na 
svém kontě má řadu nahrávek a  spolu-
pracuje s  uznávanými kulturními osob-
nostmi, jakými jsou například Jaroslav 
Svěcený, Zuzana Lapčíková, Yvetta Bla-
narovičová a další.
V průběhu koncertu zazní za doprovodu 
kytaristy Petra Nováka a  kontrabasisty 
Filipa Heráka virtuózní skladby i teskné 
balady pro sólové housle převážně z ma-
ďarské, rumunské a slovenské romské li-
dové tvorby s prvky klasicko-romantické 
hudby.
Koncert pořádaný městským obvodem 
Slezská Ostrava, za finanční podpory 
statutárního města Ostravy, se uskuteční 
v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
v úterý 12. března 2019 v 19 hodin.
Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakou-
pit od 1. března 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.

Kultura

VERNISÁŽ. Vladimír Košťál spolu s Lucií Petrůjovou uvádějí vernisáž věnovanou 
neobyčejnému slovenskému fotografovi. Foto/ Jan Král

ŽIVOT V TATRÁCH. Fotografie byly pořízeny v 50. a 60. letech minulého století.

KONCERT. Čtveřice violoncellistů vystoupila před zaplněným sálem slezskoostravské radnice. Foto/ Jan Král
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Jarní tábor v Prostřední Bečvě
Rok se s rokem sešel a opět dětem na
stalo to radostné období jarních prázd
nin.
Jako již mnoho let, ani tento rok jsme ne-
zaháleli a vyrazili s dětmi z Ostravy a okolí 
do překrásného prostředí Beskyd, kde jsme 
si užili tábor pod taktovkou zkušených ve-
doucích ze zapsaného spolku Dětský tábor 
A JE TO, z.s. (www.taborajeto.cz). V termínu 
ostravských jarních prázdnin odjelo 33 dětí 
do úžasného areálu Hotelu Kryštof v  katas-
tru obce Prostřední Bečva. Děti si užívaly 
týden plného sáňkování, bobování a  lyžová-
ní. Letos to konečně vyšlo, že byl všude sníh 
a příjemné slunečné počasí. Celý týden jsme 
lyžovali a tábor zakončili výletem na Pustev-
ny, kde jsme navštívili novou stezku Valašku 
a prohlédli si letošní ledové sochy. Nakonec 
jsme sestoupili do údolí a  ušli 10 kilomet-
rů. Nyní se už všichni těšíme na letní tábor 
v Hradci nad Moravicí a také do Chorvatska.

Bc. Silvie Šeděnková
SDH Ostrava-Heřmanice

Co čeká Zoo Ostrava ve Slezské v roce 2019?
Nové stavby a i nové velké savce na sezna-
mu chovaných zvířat slibuje Zoo Ostrava ve 
svých plánech na rok 2019. Návštěvníci se 
mohou v letošním roce těšit na řadu novinek.
V zoo ve Slezské Ostravě vyroste hned ně-
kolik nových staveb. Aktuálně je těsně před 
dokončením výstavba chovatelsko-expozič-
ního zařízení pro šelmy mangusty trpasličí 
a dikobrazy jihoafrické. „V obou případech 
jde o nové druhy zvířat v Zoo Ostrava. Stavba 
je umístěná při vjezdu do ostravského safari 
a předpokládáme, že mangusty a dikobrazi 
zpříjemní návštěvníkům případné čekání na 
další spoj safari expresu,“ uvádí mluvčí zoo 
Šárka Nováková.
Voliéry pro sovy i orly
V zoo má vyrůst rovněž několik staveb men-
šího rozsahu. Na Cestě vody vznikne komplex 
menších lesních voliér pro různé druhy sov. 
Zoo Ostrava je dlouhodobě zapojena do re-

patriačních projektů pro 
sýčky obecné a sovy pále-
né  – odchovaná mláďata 
bezplatně poskytuje pro 
vypouštění do přírody 
Česka i Slovenska. U puš-
tíka bělavého pak v Ostra-
vě odchovávaná mláďata 
posilují divokou populaci 
těchto velkých sov v Ra-
kousku v rámci meziná-
rodního záchranného a 
repatriačního projektu. 
„Sýčci a sovy pálené byli 
dosud chováni v zázemí, 
nově tak budeme moci 
představit tyto sovy i na-
šim návštěvníkům. Ale 
nejen je, v nových volié-
rách najdou svůj domov 

i další naše druhy sov, 
například sýc rousný 
nebo kulíšek nejmenší,“ 
upřesňuje Nováková.
Nedaleko sovích voliér 
byla zahájena i  stavba 
další velké voliéry pro 
dravce – pro ohrožené 
orly královské, jedny z 
našich největších dra-
vých ptáků. 
Nová velká zvířata

„O co menší jsou tyto tři 
uvedené nové stavby, o 
to větší zvířata bychom 
rádi tento rok do zoo 
dovezli,“ pokračuje ve 
výčtu změn Nováková. 
V průběhu první polo-
viny roku by se měl ze 

Zoo Praha vrátit samec lva indického po jeho 
chovatelské misi u tamních samic. Z dalších 
šelem by měl být dovezen mladý samec levhar-
ta cejlonského a mladá samička pandy červené. 
Jakmile ostravský koordinátor sesbírá potřeb-
né podklady od všech chovatelů hrochů oboj-
živelných pro aktuální vydání Evropské ple-
menné knihy, doporučí dovoz nejvhodnějšího 
samce do Ostravy. Do indického výběhu safari 
budou dovezeny tři samice buvola domácího. 

„Dále bychom rádi doplnili skupinu šimpanzů 
hornoguinejských o další samice,“ konstatuje 
Nováková, která však vzápětí upozorňuje, že v 
některých případech stále probíhají jednání s 
příslušnými koordinátory evropských záchov-
ných programů. „Do té doby nebudeme vědět 
nic bližšího. A u všech zvířat se reálná situa-
ce mění doslova každým dnem,“ upozorňuje 
mluvčí.

/red/

PRÁZDNINY! Děti z dětského tábora ze Slezské Ostravy vyrazily do Beskyd. Foto/ archiv

MLADÍ SÝČCI. Brzy v nových voliérách. Foto/ ZOO, S. Firlová

NÁVRAT. Samec lva indického se vrátí z Prahy. Foto/ ZOO, P. Vlček

Co se děje v ZOO
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Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

Březen měsíc knihy, nabídka nejnovějších 
knih, březen během půjčování.
Čtenářská výzva, výstavka knih k  projektu 
Databazeknih.cz, březen během půjčování.
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klubu 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče.
Pro maminku, pro tetu, nebo malou Alžbětu. 
Kytička k MDŽ. Výtvarná dílna, 4. března od 13 do 
15.30 hod.
Náramky se zvířátky, pondělí 25. březen od 
15 do 16.30 hod.
Pojďte s  námi do divadla, zábavný kvíz, březen 
během půjčování.
Lovci perel, hra pro všechny děti, zahajujeme 
2. ročník soutěže, březen během půjčování.
Na křídlech fantasie, nabídka knih pro děti, březen 
během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200
HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Pěkně pichlavé! Výtvarná dílna, úterý 
26. březen během půjčování.
Divadelní kvíz, vědomostní test pro děti, březen 
během půjčování.
Já to vím, hrajeme společenské hry, březen 
během půjčování.
Nejlepší přítel, výstavka knih, březen během 
půjčování.

hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675
HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Deskohrátky, stolní hry, hlavolamy, puzzle aj., 
březen během půjčování.
Malované čtení, tematický test pro děti, březen 
během půjčování.
Šmoulí jarní kvíz, tematický test pro děti, březen 
během půjčování.
Jarní cvrlikání, výtvarná dílna pro děti, březen 
během půjčování.
Myška a pohádková polívka, společně si čteme, 
březen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Čarodějnické dopoledne, beseda pro děti 
prvních tříd, pohádkové testy, skládání 
pohádkového puzzle, pohádkový kviz, první 
čtení, 4. - 8 března během půjčování.
Vítáme Vás v  knihovně, pasování prvňáčků 
na čtenáře knihovny, předání pamětního 
listu, slavnostní předání prvního čtenářského 
průkazu, focení do fotogalerie prvňáčků, předání 
upomínkového dárečku, 4. - 8. března během 
půjčování.
HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Možnost přihlásit prvňáčky a  předškoláky 
zdarma, úterý 5. března během půjčování.
HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Pasování prvňáčků, pasování malých čtenářů 
na Rytíře z Knížky, pondělí - pátek 4. - 8. března 
během půjčování.

KnihovnyValentýnské tvořivé dílny v Muglinově
V  rámci projektu Slezská žije pro děti 
jsme ve středu 13. února uspořádali 
v  Kulturním domě Muglinov Valentýn
skou tvořivou dílnu pro rodiny s dětmi 
ze Slezské Ostravy.
Připravili jsme několik dárečků pro naše nej-
milejší ke dni svatého Valentýna a měli jsme 
kulturní dům plný srdíček a kytiček. Děti nad-

šeně tvořily, stříhaly, lepily a  malovaly. Celý 
program se uskutečnil za podpory městského 
obvodu Slezská Ostrava. Příště vás zveme na 
Velikonoční tvořivou dílnu, kterou připravu-
jeme na měsíc duben. Více informací najdete 
v dubnových Slezskoostravských novinách.

Mgr. Edita Kozinová, TriComUnity o.p.s.

Černá pasažérka
Dne 22. ledna byla hlídka městské policie vyslána 
do Slezské Ostravy, kde na zastávce MHD čekal 
člen přepravní kontroly s ženou, která cestovala 
městskou hromadnou dopravou bez platného 
jízdního dokladu. Jelikož žena nemohla ani po 
poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou 
totožnost prokázat, byla k jejímu zjištění předve-
dena na Obvodní oddělení Policie ČR.
Totožnost šestnáctileté slečny byla na základě 
právního zájmu předána Dopravnímu podniku 
Ostrava.

Vyhazoval věci z okna a křičel
Na základě oznámení asistenta prevence kri-
minality byla dne 14. ledna dopoledne vyslána 
hlídka do Ostravy-Muglinova, kde osoba vyha-
zovala věci z okna. Muž nekontroloval své chová-
ní a poté se před domem vydal směrem k hlídce, 
několik metrů od strážníků si však z ničeho nic 
lehl na zem a začal bouchat pěstmi do sklepního 
okna. Bosý muž, oblečen jen do trička a  kraťas 
nesrozumitelně křičel, kdy bylo zjevné, že je pod 
vlivem návykové látky nebo se jedná o psychicky 
nemocného člověka. Osmatřicetiletý muž byl ná-
sledně předán k dalšímu šetření Policii ČR.

SRDCE A JINÁ TVOŘENÍ. Děti při výrobě dárků v muglinovském kulturním domě. Foto/ Jan Václavík

Městská policie

„Ve veřejném prostoru, chráním vaši pohodu :)“

Přidej se k nám 
a získej jistotu,
zázemí a pomoc!

Vendula, 33 let, okrskář

www.mpostrava.cz

3.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 10.3., 17.3., 24.3. a 31.3.

6.3. Posviťme si na zvířata, přednáška v ZOO Ostrava, od 16 hod.
12.3. Ivan Herák s kapelou. Koncert ve slezskoostravské radnici, od 19 hod.
16.3. FC Heřmanice Slezská - FC Slavoj Olympia Bruntál, Divize E, od 15 hod.
23.3. Jiskra Hrušov - TJ Sokol Koblov, městský fotbalový přebor, od 15. hod.
23.3. Jaro v zoo, ZOO Ostrava.
30.3. FC Heřmanice Slezská - 1.FC Viktorie Přerov, Divize E, od 15 hod.
30.3. TJ Sokol Koblov - SK Slavie Třebovice, městský fotbalový přebor, od 15.30 hod.

Slezská žije
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■ Pedikúra Modrý Pavilon. Lenka Florová přemístěna na 

adresu Michálkovická 226, tel. 731 414 439

■ MUGLINOVSKÁ AUTORKA vydala již 3. díl Povídek 

ze života. Kniha menšího formátu, 184 stran, vlastní 

náklad - pouze 50 ks, cena 130 Kč + poštovné.

 Zájemci - dotazy pošlete sms na 774982345, na telefon 

nereaguji!

Inzerce


