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Dobrovolní hasiči si zaslouží naši podporu
Městský obvod Slezská Ostrava zřizuje celkem 
pět jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jed-
notky působící v  Antošovicích, Heřmanicích, 
Koblově a Kunčičkách jsou zařazeny do kate-
gorie jednotek požární ochrany JPO III s územ-
ní působností, tedy zasahují i na území jiných 
obcí podle požárního poplachového plánu. 
Jednotka z Muglinova je pak zařazena do kate-
gorie JPO V s místní působností, kdy zpravidla 
zasahuje pouze na území městského obvodu.
V  loňském roce hasičské jednotky zřizované 
našim městským obvodem vyjely k  více než 
stovce událostí. Jednalo se nejen o  požáry, 
ale také o technickou pomoc, odstraňování 
spadlých stromů, odstraňování nebezpečných 
stavů, likvidaci obtížného či nebezpečného 
hmyzu. V  neposlední řadě poskytují jednot-
ky asistenci jako požární hlídky na kulturních, 
společenských a sportovních akcích na celém 
území městského obvodu. Připraveny jsou 
však rovněž na zásahy při dopravních neho-
dách, živelních pohromách i dalších mimořád-
ných událostech.
Městský obvod činnost dobrovolných hasičů 
jako prvku požární ochrany významně podpo-
ruje. Jen za elektřinu, vodné a  stočné, zemní 
plyn, kontrolu a čištění spalinových cest, revi-
ze, vývozy odpadů a další služby v rámci budov 
hasičských zbrojnic vydal loni částku 526 tisíc 

korun. Obvod také hradí například pojištění čle-
nů jednotek pro případ úrazu i za způsobenou 
škodu.

Hasičské zbrojnice ve Slezské

Hasiči v Muglinově dostali na podzim loňského 
roku do užívání zbrusu novou požární zbrojni-
ci na rohu ulic Bohumínská a Hladnovská. Její 
výstavba vyšla na 19,3 milionu korun. Mimo 
městského obvodu na její výstavbu přispě-
li částkou 4,5 milionu korun Ministerstvo vnit-
ra České republiky, částkou 2,2 milionu korun 
Moravskoslezský kraj a částkou 8,8 milionu ko-
run statutární město Ostrava. Městský obvod 
pak za dalších zhruba 375 tisíc korun dokoupil 
i další nezbytné vybavení nové hasičárny, mezi 
které patřily například kompresor, hydrantový 
nástavec nebo nábytek. Muglinovští hasiči pak 
získali od Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje novou cisternovou auto-
mobilovou stříkačku. Nová hasičárna i vybavení 
umožní i jednotce z Muglinova, aby postoupila 
do kategorie JPO III a byla jednotkou s územní 
působností.
Větších oprav se v loňském roce dočkala hasič-
ská zbrojnice v  Kunčičkách. Po mnoha letech 
došlo k  hydroizolaci celé budovy, která vyšla  
téměř na 626 tisíc korun, přičemž 424 tisíc ko-

Členové Jednotky SDH Heřmanice 
při likvidaci následku požáru domu 
na Keltičkově ulici. Foto/ JSDH Heřmanice
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run z této částky přispělo Statutární město Ostrava. 
Výměna parket za 345 tisíc korun navíc proběhla i ve 
společenské místnosti kunčičských hasičů.
V Heřmanicích vyšla na 212 tisíc korun oprava základů 
zbrojnice a odvodňovacího žlabu. Koblovským hasi-
čům byl v návaznosti na rekonstrukce v minulých le-
tech pořízen elektronický zabezpečovací systém za 
42 tisíc korun. Za výmalby koblovské zbrojnice a vý-
měnu dveří pak městský obvod vydal dalších zhru-
ba 40 tisíc korun. Hasičárna v  Antošovicích se pak 
koncem loňského roku dočkala opravy věže, včetně 
nového nátěru. Celá akce vyšla na více než 70 tisíc 
korun.

Dotace a dary pro hasičské jednotky

Celkem městský obvod v  loňském roce za činnost 
dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany, tj. 
za činnost jednotek, provozní náklady zbrojnic, uni-
formy, nezbytné vybavení a opravy vydal částku přes 
3 miliony korun. Zbylé náklady na činnost jednotek, 
například náklady na pořizování hasičské techniky, 
výjezdového vybavení nebo proškolování hasičů nese 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se 
kterým funguje velmi úzká a kvalitní spolupráce. Na 
podpoře hasičů se podílí také statutární město Ostra-
va a Moravskoslezský kraj, kteří přispívají například na 
výstavbu hasičských zbrojnic nebo pořizování vybra-
né hasičské techniky.

Protože vnímáme, že hasiči kromě záslužné práce na 
úseku požární ochrany organizují i kulturní, společen-
ský a sportovní život v jednotlivých částech městské-
ho obvodu, rozdělujeme každoročně na jejich spolko-
vou činnost neinvestiční účelové dotace a dary. Loni 
takto spolky sboru dobrovolných hasičů na Slezské 
získali 610 tisíc korun. Tyto prostředky směřovali na 
tradiční akce jako dětské dny, stavění a kácení máje 
nebo pálení čarodějnic. Většina prostředků však pod-
pořila hasičský sport, do kterého se v našem obvodě 
zapojuje čím dál větší množství dětí a mládeže, jimž 
dává tato disciplína možnost aktivně trávit volný čas.

Poděkování za dobrovolnou práci

Vedení městského obvodu pozvalo koncem loňské-
ho roku všechny slezskoostravské dobrovolné ha-
siče na společné neformální setkání, na kterém po-
děkovalo hasičům za jejich dobrovolnou práci nejen 
v loňském roce. Věřím, že poděkování si zaslouží i od 
všech občanů městského obvodu, a to nejen za za-
jišťování požární ochrany, ale i za vytváření pozitivní 
atmosféry v  obvodu prostřednictvím jejich spolko-
vých aktivit. Děkuji pak všem, kteří jim v tom pomá-
hají a podporují je v jejich činnosti.

Richard Vereš 
starosta městského obvodu

Společné cvičení dobrovolných hasičů 
Slezské Ostravy v objektu 
bývalého Dolu Heřmanice.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Radek Vondráček na listopadové návštěvě nové 
hasičské zbrojnice v Muglinově. Mladí hasiči SDH Kunčičky.
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Odpady ze Slezské mizí, ale jde to ztuha
Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava denně likvi-
duje spoustu odpadu, který by měl správně 
skončit na skládkách a  v  popelnicích. Je to 
mnohdy nerovný boj, protože náš obvod je 
rozlehlý a míst, kde se černým skládkám vy-
loženě daří, je na Slezské mnoho. Snažíme se, 
aby takové skládky přestaly zcela existovat, 
aby nerostly hory odpadu kolem popelnic 
nebo zastávek MHD. Částečně se nám to daří, 
ovšem jde o práci, která mnohdy nemá konce.

Černé skládky

Pokud jde o černé skládky v obvodě, ty pravi-
delně mapujeme a likvidujeme. Některé se po 
odpovídajících terénních úpravách podaří vy-
mýtit zcela, jiná místa bývají kritická. Nejhor-
ší z  tohoto pohledu jsou osamocené plochy, 
bývalé garáže a jejich torza. Vytvářejí spoustu 
nepřehledných uliček, kam mohou „sypači od-
padu“ snadno zajet a nelegálně se svého ná-
kladu zbavit. K  takovým místům patří garáže 
na ulici Sionkova v  Heřmanicích nebo oblast 
ulice Keramická a  Vývozní v  Hrušově. Stejně 
tak jsou problematická místa u bývalé chemič-
ky v  Hrušově, v  okolí Heřmanického rybníku 
a podobně.

Samostatnou kapitolou je množství odpadu 
v  lokalitě Zárubek, kde budou muset přijet 
lik vidovat spousty let vršící se odpady bag-
ry. Tady „klasickou ruční práci“, pomocí které 
v obvodě odpad likvidujeme, prakticky ani po-
užít nelze.

Černé skládky likvidují naši dělníci. Jde o velmi 
těžkou a náročnou práci, když si uvědomíte, že 
dělníci berou do rukou vše od starých gaučů 
po plínky. Přistavení kontejnerů, do kterých je 
odpad ukládán a  potom vyvážen na skládku 
OZO, hradí město Ostrava. Stejně tak i likvidaci 
nasbíraného odpadu. Jen v loňském roce jsme 
takto během likvidací černých skládek naplnili 
a odvezli 46 plných kontejnerů.
Loni nám navíc pomohla společnost AWT, kte-
rá věnovala městskému obvodu zdarma při-
stavení třinácti velkoobjemových kontejnerů 
a následnou likvidaci jejich obsahu. Pro před-
stavu - kontejnery AWT pojmuly každý 30 ku-
bických metrů odpadu, do běžných kontejnerů 
z OZO se vejde 8 metrů kubických odpadu. Od 
společnosti AWT, která na Slezské působí, šlo 
o jistě chvályhodné gesto.

Pořádek na Kamenci

Specifickými černými skládkami je odpad, kteří 
lidé pohazují okolo popelnic stejně jako odpad, 
který po sobě zanechávají bezdomovci. V uply-
nulých týdnech jsme takto likvidovali, ve spolu-
práci s městskou policií, doslova hory odpadu, 
který zůstává po bezdomovcích pod mostem 
Pionýrů v oblasti sídliště Kamenec. Jeden kon-
tejner se tam našim dělníkům podaří naplnit 
během tří hodin. Je až neuvěřitelné, kolik odpa-
du musí naši zaměstnanci takto odklidit. Bohu-
žel, v odpadech bývají i fekálie. I proto uklízíme 
zejména v chladnějších měsících, kdy je zápach 
z likvidovaných věcí menší. Díky našim zaměst-
nancům jsou v těchto dnech „ohniska odpadu“ 
u mostu Pionýrů zlikvidována.

Úklid na ulici Vývozní v Hrušově.

4



Papírkáři

Městský obvod Slezská Ostrava zaměstnává rovněž 
tzv. papírkáře, tedy muže, kteří procházejí obvodem 
a sbírají odpad z ulic. Denně tak vyráží 8 až 10 mužů 
na nejrůznější trasy - od radnice směrem ke Kamenci, 
po ulici Hladnovské od kruhového objezdu na sídliště 
Muglinov, do Kunčic, Kunčiček a podobně. Nejhorší 
práci mají ti, kteří procházejí oblast ulice Pláničkovy, 
Mexické a Muglinovské na rozhraní Muglinova a Hru-
šova. Dopoledne odpad uklidí, odpoledne je v ulicích 
zase.

Zastávky MHD

V  uplynulých týdnech jsme také likvidovali odpad 
v okolí zastávek MHD na Rudné ulici. Napřed jsme 
ořezali keře a přerostlou zeleň, ve které se hromadi-
ly odpadky roky. Jen kolem jediné zastávky naši za-
městnanci nasbírali dva kontejnery odpadků. V křoví 
se našly pohozené i  tři naše chybějící koše na od-
padky…

Kontejnery u domů

V měsíci březnu opět budou v jednotlivých částech 
obvodu přistaveny kontejnery, kam budou moci ob-
čané vyhazovat větší odpad /seznam na str. 18/. Chci 
upozornit, že kontejnery je vhodné plnit pouze do 
výše bočnic. Na jednu stranu jsme rádi, že lidé děla-
jí pořádek, na druhou stranu přeplněním kontejnerů 
komplikují jejich odvoz a přidávají práci opět našim 
zaměstnancům. Někdy by přitom stačilo použít ve-
dlejší kontejner, který většinou bývá vzdálen jen pár 
stovek metrů. Zvlášť, když lidé hojně vyhazují odpa-
dy tak, že je ke kontejnerům přivezou svými auty.

Kdo to všechno platí

Každým rokem tak obvod naplní a odveze přibližně 
tři stovky kontejnerů odpadu. Dovoz a odvoz kontej-
nerů, stejně jako likvidaci jejich obsahu, hradí měs-
to. Městský obvod Slezská Ostrava vše koordinuje, 
odpad musí jeho zaměstnanci sesbírat a kontejnery 
naplnit.
Nejsem určitě sama, které je nepochopitelné, jak se 
nezodpovědní občané mohou chovat a  zatěžovat 
odpady a vůbec nepořádkem své okolí. Zvláště, když 
ve městě výborně funguje systém sběrných dvorů 
OZO, kam až na výjimky lze odkládat odpad zdarma.
Nikdy nekončící odvoz nelegálně odhozeného odpa-
du z celého našeho obvodu nakonec stejně zaplatí-
me my všichni. Z poplatků za odpad a dalších daní, 
které musíme odvádět. Je to smutné, ale je to prostě 
tak.

Hana Heráková 
místostarostka městského obvodu

Odpad po bezdomovcích 
u mostu Pionýrů.

Torza garáží na ulici 
Vývozní.

Přeplněné kontejnery 
v Kunčičkách.

Černá skládka 
na ulici Vývozní.
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FajnOvy prostor: Ema, hrušovský kostel i domek v kolonii
Pět projektů na estetizaci veřejného prostoru obdrží dotaci města Ostravy 
z programu fajnOVY prostor v celkové výši 1, 598 milionu korun.
Tři z nich se přímo týkají Slezské Ostravy. Jde o haldu Ema, zahradu u hrušovského 
kostela a objekt pravděpodobně někdejší pekárny v hornické kolonii Jan Maria.

„Dotační titul fajnOVY prostor již umožnil vznik-
nout více než třem desítkám zajímavých nápadů 
veřejnosti. Do třetího ročníku se přihlásilo patnáct 
projektů, odborná komise vybrala osm, které jsou 
vhodné k  realizaci. Podpořeno bude nakonec pět, 
protože dva žadatelé odstoupili a  jeden nesplnil 
formální náležitosti. Přidanou hodnotou takových 
projektů na úpravu veřejného prostoru je to, že se 
do jejich realizace aktivně zapojují obyvatelé, sou-
sedská komunita. Lidé pak mají k  takovému místu 
lepší vztah, udržují ho, starají se o něj a smyslupl-
ně jej využívají,“ řekla náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Kateřina Šebestová.
Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš oceňuje, že 
většina podpořených projektů se týká právě tohoto 
městského obvodu. „Ve Slezské je spousta zajíma-
vých míst, což jenom dokládají předložené projek-
ty. Je skvělé, že se do přetváření obvodu zapojují 
aktivně sami občané i  občanské spolky. Program 
fajnOva považuji za velmi zdařilý, už se těším na vý-
sledky,“ uvedl Richard Vereš.

Originální objekty na Emě

Na haldě Ema, která je jednou z dominant Ostravy 
a unikátní botanickou a geologickou lokalitou, na zá-
kladě návrhu spolku Architectura vyrostou v průbě-
hu workshopů originální objekty ze dřeva a dalších 
přírodních materiálů, které zvýší atraktivitu místa 
s velkým turistickým a rekreačním potenciálem.  Pro-
jekt získá dotaci ve výši 500 tisíc korun.

Venkovská zahrada v Hrušově

Tradiční venkovskou zahradu z přelomu 18. a 19. sto-
letí vybuduje vedle kostela svatého Františka a Vik-
tora a fary v Hrušově spolek Balónek, který vydává 
dětský časopis a organizuje rodinné akce. Dotace je 
ve výši 500 tisíc korun.

Zapomenutá Jan Maria

Spolek Pestré vrstvy zpřístupní veřejnosti drobné 
stavby a historické objekty v Ostravě a okolí připo-
mínající minulost města. Většina z nich je zanedbaná 
a zapomenuta. Členové spolku upraví bývalou pekár-
nu v hornické kolonii Jan Maria ve Slezské Ostravě, 
einmannbunker u Dolu Michal v Michálkovicích a po-
zorovatelnu CO na Hladovém vrchu v Hošťálkovicích. 
Tento projekt získá dotaci ve výši 154 tisíc korun.

Zbylá Ostrava

V  dalších částech Ostravy pak díky programu 
fajnOVY prostor vznikne piknikové místo s poseze-
ním a grilem Na Honculi u Odry ve Staré Bělé a čtyři 
umělecké lavice u Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. 
Do jejich výroby bude mimo jiné zapojena Chráněná 
stolařská dílna sv. Alexandra v Kunčičkách.

Na haldě Ema vyrostou 
originální objekty ze dřeva.
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V minulosti Hladnov i Heřmanice

Každý projektový záměr musí ještě před schválením 
radou a zastupitelstvem města podpořit minimálně 
30 obyvatel starších 18 let podpisem na podpisový 
arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je za-
pojení veřejnosti do přípravy a  realizace projektu. 
Nutný je také souhlas majitele pozemku, aby bylo 
odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt 
realizovatelný. Maximální výše dotace pro jeden pro-
jekt je stanovena na 500 tisíc korun a žadateli mohou 
být pouze fyzické osoby (nepodnikající) a  nestátní 
neziskové organizace jako spolky, ústavy, družstva, 
nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organi-
zace a podobně. Celé znění podmínek pro poskytnu-
tí dotace je k nahlédnutí na www.fajnovyprostor.cz.
Hodnotící komise tvořená odborníky v oblasti archi-
tektury, urbanismu, krajinářské architektury, umění 
a  geoekologie se zaměřuje na estetickou hodnotu 
navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitel-
nost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě 
zapojení komunity.
„K   úspěšným realizacím patří například přírodní 
park Hrabovjanka, nový předprostor před Přírodo-
vědeckou fakultou na Hladnově, komunitní tržnice 
v  centru města, venkovní třída v  Parku Čs. letců, 
nová farní zahrada v  Heřmanicích, zrevitalizovaný 
prostor u  sokolovny v  Proskovicích, workoutové 
hřiště pro seniory v Porubě nebo nové veřejné pro-
stranství u rybníků v Nové Vsi. Z dotačního progra-
mu byly také opraveny a zrestaurovány cenné sochy 
v Sadu Milady Horákové nebo obnoven kříž z roku 
1898 ve Staré Bělé,“ doplnila náměstkyně Kateřina 
Šebestová.

Zájemci mohou žádat už v březnu

Zastupitelé města zároveň schválili další ročník do-
tačního programu fajnOVY prostor, nově na dvou-
leté období (2020 – 2021). Přidali do něj pět milionů 
korun. Zájemci si mohou o peníze z dotačního pro-
gramu požádat v každém roce třikrát. Letos poprvé 
v březnu (od 2. do 31. 3.) a dále ještě ve dvou termí-
nech do konce července a října. V roce 2021 to bude 
v termínech do konce ledna, dubna a července. Při-
hlášené projektové záměry bude hodnotit a posuzo-
vat odborná komise také třikrát v roce.  Žadatel má 
zároveň možnost v rámci hodnocení projektů s ko-
misí o  svém záměru diskutovat. Dohromady může 
být v tomto období rozděleno až 9 milionů korun.

O /snad/ bývalé pekárně

Nenápadný domek ve Slezské Ostravě v  blízkosti 
Hranečníku byl v minulosti pravděpodobně pekárnou 
v  hornické kolonii Jan Maria. „Zjišťujeme nyní po-
drobnosti o bývalém projektu, pátráme v archivech, 
v historických dokumentech, oslovujeme pamětníky 
i historiky,“ uvádí za Spolek Pestré vrstvy Simona Ja-
níková.
Právě tento domek má být upraven v rámci projektu 
fajnOVY prostor. Spolek hodlá v domku vytvořit ex-
pozici kolonie Dolu Jan Maria. „Nejdříve však musíme 
objekt upravit zvenku i uvnitř, hodláme ale zachovat 
jeho autentickou podobu,“ doplňuje Janíková. Fakt, 
že domek býval pekárnou, kde se pekly tisíce boch-
níků chleba pro celou někdejší kolonii, je zatím jenom 
předpokladem, méně pravděpodobnou variantou je 
rovněž udírna.
Vlastivědný spolek Pestré vrstvy tvoří mimo jiné his-
torikové Tomáš Majliš, Petr Lexa Přendík nebo příro-
dovědec, geomorfolog Jan Lenart, působící na Ost-
ravské univerzitě. Spolek pořádá v Ostravě vlastivěd-
ný festival Pestré vrstvy, který se věnuje ostravskému 
regionu na poli historie, architektury a přírody. Letos 
se koná ve dnech 13. – 17. května.

Nenápadný domek kousek od Hranečníku je 
nejspíš bývalou pekárnou hornické kolonie.

Vedle hrušovského kostela vznikne
tradiční venkovská zahrada.
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Nově vybavenými laboratorními učebnami se může pyš-
nit AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická 
v Koblově. Díky možnosti využít dotačního programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj a Evropské unie mohla škola 
kompletně vybavit novou laboratoř, kde se na své budoucí 
povolání připravují žáci zdravotnického lycea, laboratorní 
asistenti i praktické sestry. Kvalita výuky je tak na mno-
hem vyšší úrovni.

Z projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionál-
ního operačního programu byla laboratorní učebna kom-
pletně vybavena nábytkem potřebným pro výuku chemie 
a  dalších odborných předmětů. Pořízena byla nová di-
gestoř, 16 mikroskopů, spektrofotometry a další technika, 
která studentům usnadní a rozšíří možnosti práce v rámci 
výuky.

V prvních ročnících žákům stačila běžně vybavená učeb-
na, nyní však už studenti zvládají samostatné výkony jako 
měření séra a moči na spektrofotometru, fyzikální a che-
mický rozbor moči, počítání leukocytů pod mikroskopem 
a spoustu dalších jednoduchých i složitějších analýz z kli-
nické biochemie a  hematologie, tudíž už bylo třeba vy-
bavit laboratoř odbornými přístroji. „Zároveň je spousta 
vyšetření, které mají žáci ještě před sebou a těší se na ně. 
Díky novým přístrojům si už brzy vyzkouší měření glukó-
zy na přístroji SensoStar GL 30, měření elektroforézy na 
analyzátoru Hydrasys, stanovení pH krve a  moči na au-
tomatu inoLab pH 7310 a mnohá další vyšetření,“ shrnuje 
výuku odborná vyučující klinické biochemie Bc. Simona 
Stiborová.

„První učebnou, kterou se nám podařilo dovybavit, je la-
boratoř, a to v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun, přičemž 
85 procent z této částky jsme mohli čerpat díky vypsané-
mu dotačnímu programu z EU. V rámci projektu dále do-
končujeme učebny výpočetní techniky, odborné učebny 
s pomůckami a modely pro výuku ošetřovatelství a nako-
nec jazykové učebny,“ říká  ředitel školy Vladimír Janus.

/red/

AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ 
má jednu z nejmodernějších laboratorních učeben v kraji

Budoucí zdravotníci mohou v Koblově 
studovat v nových moderních laboratořích.

Poděkování
Občané vchodu Hladnovská 75, 73 Ostrava-Muglinov 
děkují firmě, která v měsíci únoru stavěla nové chodníky 
a pokládala zámkovou dlažbu. I když firmě nepřálo po-
časí, zaslouží si pochvalu za odvedenou práci.

Karel Novotný

Ples v Kunčičkách
Dne 17. ledna se v  Kunčičkách opět plesalo 
a veselilo až do samotného rána. Hasičský ples 
hostům zpříjemnila živá kapela a  předtančení 
děvčat ze ZŠ Škrobálkovy. Do bohaté tombo-
ly přispěla spousta sponzorů včetně starosty 
Slezské Ostravy Richarda Vereše a  místosta-
rostky Dagmar Macháčkové, kteří se rovněž 
i zúčastnili našeho plesu. Všem sponzorům veli-
ce děkujeme za hodnotné dary a všem hostům 
děkujeme za příjemně strávený večer a za rok 
se těší hasiči SDH Kunčičky opět na viděnou. 

Mgr. Blanka Jajcajová
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Středisko chovatelů na Nejedlého ulici ve Slezské Ostra-
vě patřilo ve dnech 24. až 26. ledna holubům. Takzvané 
výletky, tedy mladé holuby narozené v roce 2019, zde 
předvedli slezskoostravští chovatelé na okresní výstavě.

„Výstavu pořádáme každoročně, a to už od roku 1980,“ 
uvedl Peter Absolon, vedoucí odboru holubů slezskoost-
ravských chovatelů. Chovatelé letos vystavili sedm desí-
tek holubů nejrůznějších plemen.

Mezi oceněnými holubáři byl i  Luděk Dostál, uznávaný 
chovatel, který přivezl do střediska na Hladnově plemena 
Ostravská bagdeta a Moravský pštros červený. Se svými 
holuby Dostál nasbíral už řadu titulů. Jeho Ostravské bag-
dety skončily na nedávném mistrovství České republiky 
na 2. místě. „Jsou to šampioni,“ řekl hrdě holubář, který 
začal první holuby chovat už jako šestiletý kluk. „Ve 25 
letech jsem se oženil a holubi na nějaký čas skončili.

Jezdil jsem po montážích, nebyl jsem doma, zpět k chovu 
holubů jsem se vrátil až v roce 1990 a moc mne to baví,“ 
svěřil se Dostál.

Vedoucí odboru holubů Peter Absolon s nostalgií v hla-
se konstatoval, že Slezská Ostrava bývala v chovu holubů 
výkladní skříní celého města. „Na Slezské působila řada 
špičkových chovatelů, byla to elita,“ míní Absolon. „Dnes 
však chovatelů ubývá. Snažili jsme se přitáhnout mladé, 
ale zatím se to moc nepodařilo,“ shrnul Absolon součas-
ný stav.

Předat poháry úspěšným chovatelům přišel na závěr vý-
stavy starosta Richard Vereš. „Je super, že tradiční spol-
ky jako chovatelé, zahrádkáři nebo myslivci se u nás na 
Slezské stále drží a aktivně pracují. Právě spolky totiž dě-
lají Slezskou takovou, jaká je,“ prohlásil slezskoostravský 
starosta.

/red/

Městský obvod Slezská Ostrava získal z  rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje dotaci z  programu „Ozdravné 
pobyty dětí předškolního věku ŽPZ/04/2018“. Peněžní 
prostředky byly využity na realizaci ozdravných pobytů 
dětí předškolního věku městského obvodu Slezská Ost-
rava s cílem regenerace a prevence onemocnění dýcha-
cích cest.

Pobyty byly realizovány od října loňského roku do letoš-
ního jara. Minimálně čtrnáctidenních pobytů včetně zajiš-
tění stravy a procedur na podporu regenerace a prevence 
onemocnění dýchacích cest se zúčastnilo 16 dětí před-
školního věku v doprovodu dospělých osob.

Pobyty byly realizovány především v Beskydech a Jese-
níkách, tak aby byly splněny podmínky dotačního titulu 
vyhlášeného krajem. Maximální míra spolufinancování ná-
kladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla stanovena 
na 400,- Kč na osobu a den.

Projekt je realizován s finanční podporou z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje.

Chovatelé holubů ve Slezské vystavili přírůstky

Ozdravných pobytů pro předškoláky se zúčastnilo 16 dětí

Chovatel Luděk Dostál a starosta 
Richard Vereš ve středisku chovatelů.

Vedoucí odboru holubů Peter Absolon /vlevo/ 
a chovatel Petr Sukač na slezskoostravské výstavě.
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Od 1. března noční linka 113 v upravené trase
Noční trolejbusová linka č. 113 bude od 1. března 2020 vedena v upravené trase. 
Díky nasazení tzv. parciálních (bateriových) trolejbusů na linku bude možno 
obsloužit v nočních hodinách sídliště Kamenec a oblast okolo Vrbické a Briketářské 
ulice v Heřmanicích a Michálkovicích.

Linka bude vedena v původní trase z Koblova přes 
Sad B. Němcové a Most M. Sýkory, za zastávkou 
Nám. J. Gagarina ale bude nově vedena všemi spoji 
přes sídliště Kamenec (namísto trasy přes estakádu, 
kde obslužnost zůstane zachována souběžně vede-
nou linkou 112). Zároveň bude linka v koncovém úse-
ku po celou noc odkloněna namísto zastávek Dolina, 
Parcelní a Důl Heřmanice nově přes zastávky Heř-
manice, pošta, Záblatská, Poštulkova, Brigádnická, 
Košická, Briketářská, U Kříže a Eldorádo až na ko-
nečnou zastávku Michálkovice.

Na zastávce Most M. Sýkory má linka č. 113 přípoj s 
trolejbusovou linkou č. 112, která má návaznosti na 
tramvajovou dopravu na zastávkách Konzervatoř/
Stodolní (linka č.18 směr Dubina) a Hulváky (linka 
č. 4 směr Martinov a linka č. 18 směr Dubina). Tyto 
tramvajové linky pak mají další návaznosti po celém 
městě.

Zavedením celonoční obsluhy Heřmanic a Michálko-
vic linkou č. 113 dojde ke zrušení prvních a posledních 
spojů na lince č. 49 Křižíkova – Michálkovice, které 
nahradí odkloněná linka č. 113. Obsluha zastávek Na 
Liščině, Důl Heřmanice a U Dvora brzy ráno a pozdě 
večer je zajištěna stávajícími spoji linky č. 553.

Úpravou trasy linky č. 113 dojde k významnému zkva-
litnění noční dopravní obsluhy v městských obvo-
dech Slezská Ostrava a Michálkovice. Trasy ostatních 
nočních trolejbusových linek č. 111 a 112 se nemění. 
Dochází pouze k několikaminutovým posunům kvůli 
zlepšení návazností na tramvaje.

Ing. Martin Dutko 
Koordinátor ODIS s.r.o.
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Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Os-
travě, je již v  plném provozu. Umístěna je v  Hrušově 
v blízkosti koksovny Svoboda, v ulici Stará cesta. V této 
lokalitě dosud měření chybělo. Nový měřicí bod v Hru-
šově slouží k měření stavu ovzduší na návětrné straně 
koksovny Svoboda, kterou občané subjektivně vnímají 
jako významný zdroj znečištění. Konkrétně měří PM10, 
PM2,5, PM1. Co tři dny potom těkavé organické látky 
(VOC) a  polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs). 
Rozmístění stanic pomáhá nejen plošně monitorovat 
ovzduší ve městě, ale umožňuje sledovat i  rozdílné 
zdroje znečištění.

Aktuální údaje z pěti stacionárních měřicích stanic, kte-
ré s podporou města provozuje Zdravotní ústav Ostra-
va, lze sledovat na webových stránkách www.zdravao-
va.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm.

/red/

Nová měřicí stanice v Hrušově

Název výstavy je Opomíjený holokaust a vystavené 
obrázky mají připomenout nelidské a bezprecedent-
ní vyvražďování skupin obyvatel na základě jejich 
etnicity. Vernisáž výstavy se odehrála symbolicky 
27. ledna, kdy je Mezinárodní den obětí holokaustu. 
Přesně tento den uplynulo 75 let od osvobození kon-
centračního tábora Osvětim-Březinka.

Výstava se koná v nově otevřeném tubusu Filozofic-
ké fakulty, autorům je 8 až 16 let. Nápad představit 
dětské kresby a práci komunitního centra se zrodil 
v  hlavě absolventky Ostravské univerzity Magdalé-
ny Michlové, která vystudovala katedru sociologie 
a dnes je koordinátorkou obecně prospěšné společ-
nosti Vzájemné soužití. Výstavu zahájila krátkým ex-
kurzem do historie profesorka univerzity Nina Pavel-
číková, která připomenula pronásledování českých 
Romů nacisty v období 2. světové války.

Výstavu pořádá Ostravská univerzita ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností Vzájemné soužití 
a potrvá do konce měsíce května 2020.

/red/

Děti z Hrušova vystavují na Filozofické fakultě OU
Opomíjený holokaust
Romské děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež komunitního centra Liščina 
a Hrušov ve Slezské Ostravě vystavují své práce na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
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Zprávičky ze škol Angličtina s rodilým mluvčím
U nejstarších dětí ve třídě 
Koťátek se koná pravidel-
ná výuka angličtiny, kdy 
se děti během jazykových 
chvilek seznamují hravou formou s anglickým 
jazykem. Tato výuka probíhá ve spolupráci 
s rodilým mluvčím Martinem Spencerem, kte-
rý pravidelně jednou týdně dochází za dětmi 
do MŠ. Jazykové vzdělávání vychází ze zá-
kladních zásad rané cizojazyčné výuky dětí. 
Děti se s  angličtinou seznamují prostřednic-
tvím pohybových her, písniček, říkánek a pra-
covních listů. V přátelském prostředí se děti 
nestydí komunikovat a na každou další lekci 
angličtiny se velice těší.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

Florbalový úspěch
Sport je důležitou součástí 
naší školy. Mezi velmi oblí-
bené patří určitě florbal. Jak 
chlapci, tak i  děvčata mají 
své týmy, které pak reprezentují naši školu na 
různých turnajích. Družstvo dívek se 26. 11. 2019 
zúčastnilo v rámci AŠSK a Ostravských sportov-
ních her obvodního kola florbalového turnaje, 
který pořádala ZŠ Generála Píky. Turnaj byl velmi 
vyrovnaný a do posledního zápasu nebylo o ví-
tězi rozhodnuto. Díky skvělé týmové práci a vel-
kému odhodlání získaly nakonec dívky 1. místo 
a to bez jediné prohry. Zajistily si tak postup do 
okresního kola. Tento turnaj probíhal 15. 1. 2020 
ve sportovní hale na Dubině. Sliboval nejen kva-
litní zápasy, ale i atmosféru velké sportovní akce, 
kterou si holky chtěly užít. O to větší překvapení 
a radost měly, když s výjimkou jednoho zápasu 
všechny další vyhrály. Vybojovaly tak opět krás-
né 1. místo, diplom a  pohár, ale hlavně postup 
do krajského kola, které se konalo 28.  1.  2020 
v Opavě. Na tomto turnaji byly výkony družstev 
velmi vyrovnané a  kvalitní. Dívky hrály velmi 
dobře a ve velké konkurenci vybojovaly 5. místo. 
Odnesly si mnoho zkušeností, sportovních zážit-
ků a hlavně chuť trénovat dál. Přejeme jim hodně 
dalších úspěchů!

Mgr. Petra Horehleďová

MŠ Zámostní

ZŠ Pěší

MŠ Zámostní

ZŠ Pěší
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Zápisy do 1. ročníků základních škol
Milí rodiče,

školským zákonem je upravena povinnost zákonného zástupce 
přihlásit dítě k zápisu k povinné základní školní docházce, a to 
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku a v termínu, který 
stanoví ředitel školy. V  letošním roce je zápis povinný pro 
všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti starší, 
kterým byla odložena povinná školní docházka. 

Zápisy v  základních školách zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava budou 
probíhat na všech pracovištích základních škol v  termínu 
14. a  15. dubna 2020, vždy od 12:00 do 17:00 hodin. 
Spádovým obvodem základních škol zřízených městským 
obvodem Slezská Ostrava je území městského obvodu.

Přehled základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava:

1. Základní škola Slezská Ostrava, 
 Bohumínská 72, příspěvková organizace

 Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
 (www.zsbohuminska.cz)

2. Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, 
 příspěvková organizace

 Pěší 66/1, 712 00 Ostrava-Muglinov (www.zspesi.cz)

3. Základní škola Slezská Ostrava, 
 Chrustova 24, příspěvková organizace

 Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava

4. Základní škola Slezská Ostrava, 
 Škrobálkova 51, příspěvková organizace

 Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava-Kunčičky 
 (www.zs-kuncicky.cz)

Podrobné informace k  zápisům včetně kritérií přijetí jsou 
zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních 
škol a veřejně dostupných vývěskách školy.

Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému základnímu 
vzdělávání, případně písemně požádat o odklad povinné školní 
docházky. K  žádosti o  odklad je nutno přiložit doporučení 
příslušného školského poradenského zařízení a  odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. V  případě, že zákonný 
zástupce dítě k povinnému základnímu vzdělávání nezapíše 
či nepožádá o  odklad, může být zahájeno správní řízení 
o  přestupku, kterého se zákonný zástupce dítěte dopustí 
tím, že své dítě nezapíše k povinnému základnímu vzdělávání 
a může mu být vyměřena pokuta až 5 tis. Kč.

Zápisy do mateřských škol

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od 5 let. V letošním 
roce se tato povinnost vztahuje na zákonné zástupce, jejíž děti 
se narodili od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Školským zákonem je 
stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v období 
od 2. května do 16. května s  tím, že termín a  místo zápisu 
stanoví ředitel mateřské školy v  dohodě se zřizovatelem 
a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

Zápisy v mateřských školách zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava budou 
probíhat na všech pracovištích mateřských škol v  termínu 
12. a  13. května 2020, vždy od 8:00 do 15:00 hodin. 
Spádovým obvodem mateřských škol městského obvodu 
Slezská Ostrava je celé území města Ostravy. 

Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava:

1. Mateřská škola Slezská Ostrava, 
 Bohumínská 68, příspěvková organizace 
 (www.msbohuminska.cz)

 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 • Bohumínská 450/68, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
 • Nástupní 146/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky 
 • Frýdecká 28/426, 719 00 Ostrava-Kunčice

2. Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, 
 příspěvková organizace (www. mskomercni.info)

 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 • Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava-Muglinov 
 • Jaklovecká 1201/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
 • Slívova 631/11, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

3. Mateřská škola Slezská Ostrava, 
 Požární 8, příspěvková organizace (www.mspozarni.cz)

 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 • Požární 61/8, 713 00 Ostrava-Heřmanice 
 • Chrustova 1448/11, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
 • Na Liščině 689/12A, 711 00 Ostrava-Hrušov

4. Mateřská škola Slezská Ostrava, 
 Zámostní 31, příspěvková organizace 
 (www.mszamostni.cz)

 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 
 • Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
 • Keramická 230/8, 712 00, Ostrava-Muglinov 
 • Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov

Podrobné informace k  zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí 
jednotlivé školy na webových stránkách a veřejně dostupných 
vývěskách školy. V  případě, že zákonný zástupce dítě 
k  povinnému předškolnímu vzdělávání nezapíše, může být 
zahájeno správní řízení o  přestupku, kterého se zákonný 
zástupce dopustí tím, že své dítě nezapíše k  povinnému 
předškolnímu vzdělávání a může mu být vyměřena pokuta až 
5 tis. Kč.

Roman Goryczka 
místostarosta městského obvodu
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Hříšní lidé z restaurace U Modré hvězdy

1. V  roce 2018 se na facebookových 
stránkách Zapomenutá Ostrava ob-

jevila zajímavá fotografie, která dle zada-
vatele zachycuje ústí dnešní Střelniční uli-
ce v prostoru Masarykova náměstí. Téměř 
neznámý snímek překvapil i ty nejerudova-
nější sběratele pohlednic a  fotografií staré 
Ostravy, z nichž mnozí projevili pochybnos-
ti, zda se vůbec jedná o  snímek pocháze-
jící z Ostravy. Bližší identifikaci místa totiž 
problematizují tři, v  ostravském prostředí 
neobvyklé stavební prvky zvané prampou-
chy. Jedná se o  zděné rozpěrné oblouky 
zaklenuté mezi dvěma budovami, které se 
od středověku užívaly zejména v  úzkých 
uličkách. Budeme-li akceptovat tvrzení za-
davatele, že se skutečně jedná o vyobraze-
ní Střelniční ulice /ve starších dobách zvaná 
též Rybářská či Slezskoostravská/, můžeme 
se v jisté interpretační formě dostat do sfé-
ry  dění, které v minulosti proslavilo Ostravu jako město „hříšných lidí ostravských“. Dům v popředí, na snímku 
úplně vlevo, s náznakem podloubí, byl totiž „hampejzem“ s tradicí sahající až do roku 1850. Tento podnik, 
v ostravštině zvaný „abštajk“, čili místo, kde se provozovala prostituce, byl jedním z mnoha, které již byly 
v Ostravě zavedeny. Na Polské /Slezské/ Ostravě to byla Bílá labuť a Vinárna – vanové lázně, na rohu ulic 
Poděbradova a 28. října opěvovaná slavná Schallerka – proslulé místo prodejné lásky v temné Žofinské ulici 
poblíž hotelu Süss bylo vyhledáváno ostravskou spodinou. Známý luxusní podnik s pěknou fasádou domu 
a výraznou červenou lucernou se nacházel na křižovatce ulic Porážkova a Rybnická. Ten svoji identitu tajil 
pod nenápadným návěstím „Sodová voda – Sodawasser“.

2. Zřetelnější představu o  stavební 
situaci v  prostoru ústí Střelniční 

ulice nám umožňuje pohlednicové vy-
obrazení jihovýchodní strany hlavního 
ostravského náměstí se záběrem domu 
na rohu Kostelní a  Střelniční ulice. Po-
hlednice nazvaná Gruss aus Mähr. Os-
trau vydavatele N. Grosse, která prošla 
poštou v  roce 1901, má v  obsahovém 
záběru uspořádání domů, jak je zná-
me z  nejstarších fotografických zábě-
rů pořízených okolo poloviny 19. století 
ostravským fotografem Antonem Bran-
dem. Ze starobylého obrazu náměstí 
se již vytratil malebný stavební prvek 
– podsíně /podloubí, též lauby/, klenu-
té prostory v přední části přízemí domů 
otevřené do ulice s  oblouky arkád na 
pilířích. V tomto období byly již nahra-
zeny vestavěnými obchodními skříněmi 

s prosklenými výklady. Pozornému čtenáři neunikne, že podsíň je dosud zachována u rohového domu v Kos-
telní ulici a při srovnání s předcházející fotografií je patrná i na vyobrazení ze Zapomenuté Ostravy.

HISTORIE
Z dobových textových relací, vzpomínek pamětníků, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.
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3.4. Pohlednice vydaná 
knihkupcem a  na- 

kladatelem J. Buchsbaumem 
z Přívozu v roce 1914 pod ná-
zvem Mor. Ostrava Náměs-
tí dokládá, jakými stavební-
mi proměnami v  poměrně 
krátkém časovém období 
centrum města prošlo. Ji-
hovýchodní strana Hlavní-
ho náměstí se starou radnicí 
stavebními úpravami získala 
dnešní charakter, modernizací 
prošel také dům na rohu Kos-
telní a Střelniční ulice. V tomto 
domě čp. 5 /dle M. Kročka též 
15/ byl hostinec, který v  roce 
1930 nový majitel, haličský ob-
chodník Adolf Rosenfeld pře-
stavěl na kavárnu a  restaura-
ci. Ostravským „hampejzům“, 
jak uvádějí někteří znalci staré 
Ostravy, v tomto období uča-
rovala modrá barva, a ve městě bylo tehdy hned několik „modrých“ podniků – Modrá myš, Modrá lucerna 
– a Rosenfeld k tomuto trendu přizpůsobil i název svého „abštajku“ U Modré hvězdy. Podle dobových novi-
nových relací a vzpomínek hostů podniku bylo v luxusním zařízení Adolfa Rosenfelda zaměstnáno až devět 
číšnic – animírek, které poskytovaly i nadstandardní služby. O správný chod a pořádek se staral urostlý číš-
ník, jediný muž v podniku. Ostravský policejní komisař dr. Merle a jeho policejní agenti, kteří měli po městě 
rozdělené rajony, brzy vypozorovali, že právě u něho si hosté nenápadným způsobem zamlouvali služby 
některé z číšnic. Přání poznat blíže některou bylo kamuflováno obvyklým způsobem – objednáním láhve 
nekvalitního vína za přemrštěnou cenu 65 korun. Ve vykázaném boxu, z nichž byl interiér místnosti složen, 
se animírce platilo hotově. Přepychově zařízené salonky v prvním poschodí byly k dispozici náročnějším kli-
entům a úslužný číšník za totéž nekvalitní víno inkasoval 120 korun.

Bar, kavárna a  restaurace U Modré hvězdy majitele Adolfa 
Rosenfelda, často inzerovaný v denním tisku, prosperoval až 
do roku 1939 a Rosenfeld v něm vydělával denně až 4000 
korun, což nebylo zrovna málo. Z výpovědí některých „pra-
covnic“, které zaznamenala policie koncem 30. let 20. století, 
vyplynulo, že průměrná animírka si vydělala měsíčně 1500 
korun, ovšem atraktivní „hvězdy“ modrého podniku si přišly 
až na tři tisíce. Vše se změnilo s nástupem německé okupace 
Ostravy. V polovině roku 1939 byl podnik uzavřen a majitelé, 
manželé Rosenfeldovi, pro svůj židovský původ internováni.

Skuteční znalci historie Ostravy ví, že „hříšní lidé“ ve městě 
existovali a nebylo jich málo. Rození Ostraváci však mohou 
potvrdit, že přes rušný život, který v Ostravě pulzoval, každé 
vyloupení pokladny bylo senzací a vražda… to byla událost 
ojedinělá, která se v koloniích přetřásala po dlouhou dobu.
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Kultura

Malíř a sochař Oldřich Harok vystavuje od 21. ledna svá díla ve 
Slezskoostravské galerii. Rodák a obyvatel Šenova patří podle 
kurátorky Gabriely Pelikánové k výrazným umělcům svého rod-
ného města a přilehlého okolí.

Oldřich Harok přivezl do galerie malířské dílo, které vznikalo v po-
sledních dvaceti letech jeho tvorby. Malovat začal Harok, původní 
profesí typograf a  také majitel šenovské tiskárny, relativně poz-
dě. „Před dvěma desítkami let při jedné z návštěv jižní Moravy 
si uvědomil krásu a autenticitu barev a vzpomněl si na léta, kdy 
v Havířově navštěvoval lidovou školu umění,“ říká o autorovi ku-
rátorka Pelikánová.

Sochařské tvorbě se začal Oldřich Harok věnovat v rámci sochař-
ských sympozií na Landeku. Svůj vztah k sochařině Harok s nad-
sázkou označil jako vztah k  droze: „Zvyšujete dávky a  nedá se 
s tím přestat.“

Slezskoostravská galerie se na vernisáži 21. ledna zcela zaplnila 
návštěvníky, gratulovat k výstavě přišli Oldřichu Harokovi rovněž 
starosta Richard Vereš a místostarostka Dagmar Macháčková.

Výstava ve Slezskoostravské galerii potrvá do 6. března.

Slezskoostravská galerie

Čtvrtky v 17 hodin
5. 3. 2020 Památky Ostravy
2. 4. 2020 Slezskoostravský hrad
14. 5. 2020 Regionem za gotikou
4. 6. 2020 Regionem za renesancí

Přednáší Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Vstupné na přednášky 30,- Kč,
zvýhodněné (studenti, senioři, zdravotně postižení) 20,- Kč.

V ceně přednášky je i prohlídka probíhající výstavy.

Fotoklub Ostrava představí díla svých členů ve Slezskoostrav-
ské galerii. Výstava dostala název Fotoklub Ostrava: 35 let spo-
lečně. Vernisáž se koná v pondělí 9. března v 17 hodin.

Historie Fotoklubu Ostrava sahá do roku 1983, kdy byl při Domě 
kultury OKD v Porubě zahájen dvouletý kurz fotografi e. Absol-
venti měli potřebu se scházet i po ukončení tohoto kurzu, a proto 
dne 24. 9. 1985 založili Fotoklub DK OKD, později přejmenovaný 
do dnešní podoby Fotoklub Ostrava. Dnes je v něm registrováno 
23 členů a několik zájemců a příznivců fotoklubu.

„Výstava, kterou se Fotoklub Ostrava představuje ve Slezskoost-
ravské galerii, není, a ani nemůže být monotematická. Fotografi e 
má, stejně jako lidé, mnoho podob a tváří. Proto zde uvidíte ba-
revnou fotografi i vedle černobílé, akt a zátiší vedle krajiny, nebo 
dokumentu,“ říká o připravované výstavě předseda fotoklubu 
František Havlíček. 

Výstava ve Slezskoostravské galerii potrvá do 18. dubna.

Oldřich Harok,
obrazy a sochy

Toulky regionem
cyklus přednášek o historické architektuře

Ostravští fotografové
Fotoklub Ostrava: 35 let společně

Výtvarník a typograf Oldřich Harok spolu se starostou 
Richardem Verešem a místostarostkou Dagmar Macháčkovou.

Ostravští fotografové: foto Tomáš Čichoň

TOULKY
REGIONEM

cyklus přednášek

o historické architektuře

Slezskoostravská galerie
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Zveme vás
1.3. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 

drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

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

4.3. Přednáška v zoo. Jarní tradice sbírání jarních 
rostlin. Od 16 hod.

5.3. Toulky regionem. Cyklus přednášek o historické 
architektuře. Slezskoostravská galerie od 17 hod.

6.3. Společenský ples městského obvodu Slezská 
Ostrava, KD Michálkovice, od 19 hod.

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

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

9.3. Fotoklub Ostrava: 35 let společně, vernisáž 
výstavy ve Slezskoostravské galerii od 17 hod. 
Výstava potrvá do 18. dubna.

9.-13.3. Co naše babičky ještě umí. Výstavka ruční práce 
seniorek ze Slezské, KD Muglinov.

10.3. Komorní trio mladých sólistů. Koncert ve 
slezskoostravské radnici od 19 hod.

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

16.3. Veřejná setkání vedení městského obvodu 
s občany. Tělocvična vedle Agel Střední 
zdravotnické školy (Antošovická 107/55, Koblov). 
Od 18 hod.

21.3. FC Heřmanice Slezská - 1.BFK Frýdlant 
nad Ostravicí, Divize F, od 15 hod.

21.3. Jiskra Hrušov - FC Vratimov „B“, 
městský fotbalový přebor, od 15.00 hod.

21.3. Školní ples ZŠ Bohumínská, 
KD Muglinov, od 19 hod.

21.3. Jaro v zoo. Zahájení komentovaných setkání. 
ZOO Ostrava.

22.3. Komentovaný výšlap na haldu Ema. Pořádá Černá 
louka a.s. Koná se v 10 a ve 14 hodin. Sraz účastníků 
je na Prokešově náměstí před vchodem do Nové 
radnice 15 minut před začátkem. 
Vstupenky lze zakoupit ve všech ostravských 
infocentrech. Předprodej probíhá i v den konání 
výšlapů. Procházky mají omezenou kapacitu, nelze 
zakoupit vstupenku u průvodce na místě.

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

23.3. Veřejná setkání vedení městského obvodu 
s občany. Kulturní dům Heřmanice 
(Vrbická 151/133, Heřmanice). Od 18 hod.

28.3. TJ Sokol Koblov - Jiskra Hrušov, městský fotbalový 
přebor, hraje se ve Lhotce od 15.30 hod. Od 18 hod.

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

30.3. Veřejná setkání vedení městského obvodu 
s občany. Restaurace Sokolovna Kunčice 
(Frýdecká 18/434, Kunčice). Od 18 hod.

TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Čarodějnické dopoledne. Beseda pro děti prvních tříd, 
pohádkové testy, skládání pohádkového puzzle, pohádkový 
kviz, první čtení. 2.-6.3. během půjčování.
Vítáme Vás v knihovně. Pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny, slavnostní předání prvního čtenářského průkazu, 
focení do fotogalerie prvňáčků, předání upomínkového 
dárečku. 2.-6.3. během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí! Odpolední program pro prvňáčky, 
nabídka stolních her.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Možnost přihlásit prvňáčky a předškoláky zdarma, slavnostní 
předání čtenářského průkazu, úterý 3.3. během půjčování.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Hravá písmenka a nezbedné číslice. Turnaj pro děti. 
2.-6.3. během půjčování.
Já, čtenář I. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. 
2.-6.3. v dopoledních hodinách

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Březen měsíc knihy. Nabídka nejnovějších knih.
Povinně nepovinná četba. Test pro dospělé.
Čtenáři čtenářům. Nabídka knih, které doporučují čtenáři.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Já to vím! Odpoledne plné her pro děti.
Hraní se slovy. Test pro děti.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Škola hrou. Test pro dospělé.
Labyrint. Turnaj pro děti.

Březnový koncert ve slezskoostravské radnici dá prostor 
mladým umělcům, kteří stojí na prahu své profesionální drá-
hy a mají blízké vazby ke zdejšímu kraji.

Ve skladbách Mistrů uplynulých staletí se představí Lucie Lan-
gerová (klavír), Kateřina Pašková (klarinet) a Ladislav Mariaš 
(violoncello).

Koncert konaný za finanční podpory statutárního města Ostra-
vy se uskuteční v obřadní síni slezskoostravské radnice v úterý 
10. března 2020 v 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 100 Kč si 
můžete zakoupit od 25. února 2020 ve Slezskoostravské gale-
rii (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.

/red/

KNIHOVNY

Komorní trio mladých sólistů

Akce probíhají v  březnu během půjčování, není-li uvedeno jinak.
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Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 31. 3. do 8. 4. 2020

Objemný odpad z domácností
Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z domác-
ností, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad, jež lze bezplatně uložit do některého 
z 12 sběrných dvorů OZO Ostrava s.r.o. Další informace naleznete na webových stránkách www.ozoostrava.cz nebo na 
bezplatné telefonní lince 800 020 020. Kontejnery na objemný odpad z domácností nejsou určeny pro podnikatelské 
subjekty.

Odbor DaŽP

30
. b

ře
ze

n

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

31
. b

ře
ze

n

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

1.
 d

ub
en

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

2.
 d

ub
en

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

6
. d

ub
en

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

7.
 d

ub
en

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

8.
 d

ub
en

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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.

Spěcháte na prodej Vašeho domu, bytu, chaty, chalupy 
nebo pozemku? Vykupujeme nemovitosti za hotové, 

překážkou nejsou ani právní vady, exekuce a dražby. 

Nabídnout Vám můžeme i oddlužení. Pokud ano, neváhejte 

mě kontaktovat na tel./sms 720 621 902,

e-mail: vosahlik@orcaestate.cz, www.michalvosahlik.cz

Výstavka ručních prací
Seniorky muglinovského klubu seniorů připravují vý-
stavku ručních prací pod názvem Co naše babičky ještě 
umí ve dnech 9. – 13. 3. 2020 v Kulturním domě v Ostra-
vě – Muglinově. Výstavku můžete zhlédnout od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 11:30, v úterý od 8:00 do 
17:00. (Po domluvě s paní Urbačkovou i  v  jinou dobu, 
tel.: 724 676 259.)
Přijďte se podívat a pochválit.

Za Klub seniorů KD Muglinov srdečně zve
Jana Hořínková

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
za fi nanční podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert souboru

Kateřina Pašková, Lucie Langerová
a Ladislav Mariaš

ve skladbách Mistrů uplynulých staletí

10. března 2020 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
Vstupné 100 Kč
www.slezska.cz

K
ateřina P

ašková

Lucie Lang
erová

La
d

is
la

v 
M

ar
ia

š

INZERCE
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. března 2020 www.slezska.cz

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

 9. 3. Hasičská zbrojnice Kunčičky (Bořivojova 101/45, Kunčičky)

 16. 3. Tělocvična vedle Agel Střední zdravotnické školy
  (Antošovická 107/55, Koblov)

 23. 3. Kulturní dům Heřmanice (Vrbická 151/133, Heřmanice)

 30. 3. Restaurace Sokolovna Kunčice (Frýdecká 18/434, Kunčice)

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

 15. 4. Hasičská zbrojnice Antošovice
  (Antošovická 84/381, Antošovice)

Vždy od 18 hodin.

Veřejná setkání vedení městského obvodu s občany

Těšíme se na Vás !


