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Z důvodu zajištění krizové komunikace jsme urychleně spustili již nějakou dobu připravovanou službu mobilního rozhla-
su, která má zvýšit a urychlit informovanost občanů. Zaregistrovat se můžete na webu slezska.mobilnirozhlas.cz, kde 
vyplníte kontaktní údaje a zvolíte typ informací, které požadujete zasílat.

Důležité kontakty
Telefonní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
NON-STOP informační linky Krajské hygienické stanice: 595 138 118 / 595 138 119 / 595 138 147
NON-STOP linka s přítomností dvou lékařů: 112
Prosíme, nevolejte na linku 155!

Podrobné informace naleznete na stránkách:
www.vlada.cz
www.mzv.cz
www.msmt.cz

www.mvcr.cz
www.koronavirus.mzcr.cz
www.msk.cz

www.ostrava.cz
www.slezskaostrava.cz

www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy

Mobilní rozhlas

Vážení občané,

dubnové číslo Slezskoostravských novin vy-
chází v době mimořádného stavu. Na posled-
ní chvíli jsme museli hodně informací aktuali-
zovat, a to ve chvílích, kdy se situace v souvis-
losti s výskytem koronaviru mění v podstatě 
každou hodinou.

Měli jsme pro vás již téměř připraveno vydá-
ní, které vás mělo zvát na spoustu zajíma-
vých a důležitých akcí. Avšak ze dne na den 
jsme museli zrušit plánovaná setkání s obča-
ny i přerušit jakékoli kulturní a sportovní akce 
a jejich přípravu. Kdo se chystal na návštěvu 
galerie, knihoven nebo se těšil na první jarní 
domácí utkání „našeho“ FC Heřmanice Slez-
ská, který měl 21. března na svém hřišti při-
vítat 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, musí být 
samozřejmě zklamán.

Ovšem toto zklamání není ničím v porovnání 
s obavami, které jistě všichni máme o zdra-
ví naše a  našich nejbližších. Městský obvod 
udělal a dělá vše, co je v jeho silách, aby v této 
nelehké situaci zvládl veškeré své povinnosti.

Chtěl bych vás poprosit, abyste se chova-
li zodpovědně, protože právě zodpovědné 
chování občanů bude rozhodovat o tom, jak 
moc nás koronovirová krize zasáhne.

Může se stát, že poté, co budou noviny ode-
slány do tiskárny, se ještě změní data a časy, 
o  kterých v  aktuálním vydání informujeme. 
Jde především o  termíny k  zápisům do zá-
kladních a  mateřských škol, stejně jako na-
příklad termín zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu a podobně. Jak jsem psal již 
v úvodu, situace se nyní mění rychle, rychleji 
než stačí vyjít noviny.

Sledujte prosím proto webové stránky měst-
ského obvodu a také Facebook Slezská Os-
trava. Zde budou nejaktuálnější informace 
o dění v našem městském obvodu.

Vážení občané, věřím, že již brzy dostane-
te opět do rukou zcela tradiční vydání Slez-
skoostravských novin, informující, co vše zají-
mavého se v obvodě událo, a především, kam 
všude lze bez obav vyrazit ve volném čase.

Richard Vereš 
starosta městského obvodu
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Opatření v městském obvodu Slezská Ostrava
Kvůli mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemoc-
nění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se městský obvod Slezská Ostrava připojil 
k opatřením, o kterých postupně rozhoduje Vláda ČR, bezpečnostní rada státu, krizový štáb a další 
kompetentní instituce.

Uzavření škol a zákaz akcí
S platností od 11. března až do odvolání došlo k uza-
vření základních škol (ZŠ Bohumínská, ZŠ  Pěší, 
ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova). Z důvodu malé-
ho počtu dětí jsme se rozhodli zrušit také provoz 
mateřských škol. V případě potřeby budou jejich 
budovy využity pro zajištění péče o děti zdravot-
níků, záchranářů a příslušníků bezpečnostních slo-
žek.

Zákaz pořádání akcí s  účastí nad 100 osob 
z 10. března byl od 12. března zpřísněn na maximál-
ně 30 osob. Z tohoto důvodu jsme zrušili pořádání 
veřejných setkání, která pořádáme v  jednotlivých 
částech obvodu. Setkání se tak uskuteční nejdříve 
na podzim. Zrušeny jsou také koncerty v obřadní 
síni radnice, výstavy ve Slezskoostravské galerii, 
akce pro seniory, akce kulturní, sportovní a  spo-
lečenské. Svatební obřady na Slezskoostravské 
radnici budou nadále zajišťovány, nicméně s  ma-
ximální účastí 25 svatebčanů. V  době uzávěrky 
Slezskoostravských novin je však v  platnosti zá-
kaz volného pohybu osob mimo platné výjimky - 
- o aktuální situaci se tak vždy raději informujte na 
webu www.slezska.cz.

Informace pro seniory
Platí rovněž zákaz návštěv v zařízení odlehčova-
cí pobytové služby v DPS Hladnovská 119, Ostra-
va-Muglinov. Je však zachována možnost návštěv 
z domech s pečovatelskou službou a komunitním 
domě pro seniory. Návštěvníci by se však měli řídit 
všemi nařízeními a doporučeními přijatými vládou.

Služba „SENIOR TAXI“ je poskytována v uprave-
ném režimu. Nově ji mohou využívat i senioři, kteří 
nejsou k  jejímu užívání řádně registrováni. Využít 
však službu lze pouze k  cestám za neodkladným 
lékařským ošetřením (chirurgické zákroky, onko-
logická léčba, neodkladné návštěvy po konzultaci 
s lékařem apod.). Seniorům nad 70 let, kteří nejsou 
soběstační a  nemají žádné příbuzné, bude měst-
ský obvod po dobu nouzového stavu vypomáhat 
s nákupy potravin a léků. Jak o nákupech potravin 
a léků, tak o možnostech využití senior taxi byli se-
nioři nad 70 let informováni dopisem do poštovní 
schránky.

Úprava úředních hodin
Zároveň došlo k úpravě úředních hodin a omezení 
vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slez-
ská Ostrava.

Budova radnice na ul. Těšínská 35 je až do odvolá-
ní pro veřejnost zcela uzavřena, a to včetně praco-
viště matriky a ohlašovny.

Pro veřejnost je otevřena v budově úřadu na nám. 
Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do bu-
dovy je zajištěn přes recepci. Veškerá podání jsou 
přijímána pouze přes  pracoviště podatelny, kde 
jsou občané informováni o způsobu a předpoklá-
daném termínu vyřízení.

Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na 
nám. Jurije Gagarina 4 jsou až do odvolání násle-
dující:

Pondělí: 8.00 - 11.00 hod.
Středa: 14.00 - 17.00 hod.

Pracoviště hřbitovní správy na ul. Těšínská 105 
zajišťuje nezbytně nutné záležitosti objednáv-
kovým systémem na těchto telefonních číslech 
599 410 232, 599 410 233.

Žádáme občany, aby v  následujících dnech kon-
taktovali úřad pouze v nejnutnějších záležitostech 
a  upřednostňovali elektronickou a  telefonickou 
komunikaci.

Informace jsou platné k  termínu uzávěrky Slez-
skoostravských novin, tj. k  18. 3. 2020. Aktuální 
informace naleznete na stránkách www.slezska.cz 
a www.vlada.cz.

/red/

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a karanténu na celém území ČR
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Zlepšení kvality bydlení

Největší investiční akcí letošního roku bude vý-
stavba Domova pro seniory Antošovice. V sou-
časné době zahajujeme výběr zhotovitele stav-
by. Rekonstrukcí, nadstavbou a přístavbou bu-
dovy někdejší mateřské školy získáme domov 
se 32 lůžky v jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích, včetně 16 lůžek se zvláštním režimem 
pro pacienty s Alzheimerovou chorobou nebo 
různými typy demence.
Náklady na stavbu činí 70 milionů korun. Po-
dařilo se nám však získat dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ve výši 41 milionů korun. 
Téměř 20 milionů korun přispěje městskému 
obvodu na stavbu i město Ostrava. Stavba do-
mova pak bude dokončena nejpozději do listo-
padu příštího roku.
Zásadní modernizací pak projdou bytové domy 
na ulici Chrustova. Všech 8 domů získá nově 
zateplené fasády, střechy, hydroizolace, vstupní 
dveře, budou opraveny také komíny, vyměněny 
svody, instalace a  rekonstruovány vnitřní pro-
story. Modernizace všech domů vyjde zhruba 
na 19 milionů korun. Předpokládáme přitom, že 
využijeme na pokrytí části nákladů evropské 
dotace a také příspěvek města Ostrava.

Velké investice do škol

Nemalé prostředky budou směřovat do základních 
a  mateřských škol zřizovaných městským obvo-
dem. Do všech tříd základních škol bude letos v létě 
instalován systém nuceného větrání s  rekuperací 
odpadního tepla, který přinese nejen energetické 
úspory v řádu desítek procent, ale zejména zbaví 
vzduch ve třídách přebytečného oxidu uhličitého. 
Žákům se tak bude lépe dýchat, a tedy i přemýšlet 
a učit se. Tato investice vyjde na všech 4 základ-
ních školách na téměř 13,5 milionů korun, přičemž 
ze 70 % je akce hrazena z evropských dotací. Před-
pokládaná hodnota zakázky přitom byla 18 milionů 
korun a znatelnou úsporu ve výši 4,5 milionu korun 
přinesla kvalitní veřejná soutěž.
Na základních školách pak v  letošním roce vznik-
nou nové učebny. Na ZŠ Pěší vybudujeme učebnu 
určenou pro odborné předměty chemii a  fyziku. 
Náklady na tuto učebnu budou celkem 4,2 milionu 
korun. Na ZŠ Škrobálkova vznikne nová univerzální 
přírodovědná učebna za téměř 3,4 milionu korun. 
Další školou, která získá moderní univerzální příro-
dovědnou učebnu je ZŠ Chrustova. Na moderniza-
ci učebny jsou určeny 3 miliony korun. U všech uče-
ben přitom 90 % nákladů pokryje získaná dotace. 
Městský obvod tak všechny tři učebny vyjdou „jen“ 
na 1,7 milionu korun, což je 10 % všech nákladů.

Zahájíme investiční akce za téměř 160 milionů korun
Přestože aktuálně panuje v naší zemi nouzový stav a náš každodenní život provázejí 
mimořádná opatření, připravujeme na radnici nadále investiční akce, jejichž realizace 
by měla být zahájena v letošním roce.

Školní jídelna Bohumínská

Nebezpečný přechod Kamenec
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Zásadní rekonstrukcí včetně nákladné vzduchotech-
niky projde kuchyně školní jídelny na ZŠ Bohumín-
ská. Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně, která 
vaří přes 2000 obědů denně, odhadujeme na 5,8 mi-
lionu korun. Rekonstrukce je však nutná.
Nové školní zahrady se pak dočká MŠ Požární. Dosa-
vadní zahrada byla nevyhovující a neumožňovala dě-
tem trávit čas na zahradě vícero venkovními aktivita-
mi. Z tohoto důvodu městský obvod koupil pozemek 
vedle mateřské školy, na kterém hodlá vybudovat 
novou zahradu s  altánem, hracími prvky, ale třeba 
i prvky sloužícími ke vzdělávání dětí v oblasti envi-
ronmentální výchovy nebo pěstitelství. Celý projekt 
včetně terénních úprav, nové zeleně a  vybudování 
8 parkovacích míst před mateřskou školou vyjde na 
3-4 miliony korun.

Proměna veřejného prostoru na Kamenci

Zahájena bude I. etapa regenerace sídliště Kame-
nec, která zahrnuje oblast mezi ulicemi Bohumínská 
a řekou Ostravicí, a to od ulice Českobratrská až po 
budovu Policie ČR. Za téměř 20 milionů korun budou 
opraveny všechny komunikace a chodníky, regene-
rována zeleň a  vzniknou zde také agility park pro 
pejskaře a workoutové hřiště. V rámci projektu pak 
bude umístěn semafor na dnes nebezpečný přechod 
pro chodce na ul. Bohumínské.

Nové chodníky i přechody

V  letošním roce budou provedeny také stavební 
úpravy ulice Švédská v úseku Mojžíšková – Okrajní. 
Kromě opravy povrchu vozovky bude vybudován 

i  nový chodník. Celkové náklady na tuto investiční 
akci činí 3,6 milionu korun a její zahájení plánujeme 
v první polovině letošního roku.
Problematické je v  některých lokalitách parkování. 
Jednou z  nejpostiženějších lokalit je Nová osada, 
kde proto v  letošním roce vybudujeme 26 nových 
parkovacích míst za více než 1,7 milionu korun.
Nový chodník postavíme u DPS Hladnovská. Nákla-
dy na jeho výstavbu budou činit 300 tisíc korun. Za 
zhruba 400 tisíc korun pak vznikne i nový chodník 
spojující ulice Frýdecká a Železničářská v Kunčicích. 
V rámci dopravních akcí vznikne za téměř 500 tisíc 
korun také nasvětlený přechod pro chodce na ulici 
Koněvova u kulturního domu Heřmanice.

Nezapomínáme ani na hřbitovy

Na necelých 10 milionů korun vyjdou plánované akce 
na ústředním hřbitově. Je mezi nimi rekonstrukce 
správní budovy ústředního hřbitova, kde vzniknou 
oddělení kanceláře poskytující větší komfort obča-
nům vyřizujícím často nelehké životní situace. Záro-
veň dojde k rekonstrukci zpevněných ploch a přístu-
pové cesty se schodištěm ke krematoriu, a to včet-
ně odvodnění a  veřejného osvětlení. Na tyto akce 
částkou 8 milionů korun městskému obvodu přispívá 
město Ostrava.
Pokud se podaří všechny uvedené akce zdárně reali-
zovat, proinvestuje v nich městský obvod v letošním 
a příštím roce téměř 160 milionů korun, což je část-
ka skoro trojnásobná oproti roku předcházejícímu. 
O letech předešlých pak nemluvě. Věřím, že všechny 
tyto prostředky půjdou na Slezské skutečně vidět 
a přispějí ke zkvalitnění života nás všech.

Správní budova ústředního hřbitova
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Rajónové čištění v městském obvodě Slezská Ostrava
Vážení občané,

v měsících dubnu a květnu bude na sídlištích Mugli-
nov a Kamenec, v ulicích kolem Modrého pavilonu, 
ul. Kmetské, v oblasti mezi ul. Olešní a ul. Vančuro-
va a v oblasti mezi ul. Stromovka, Heřmanická a ul. 
Michálkovická ve Slezské Ostravě probíhat rajónové 
čištění vozovek a parkovišť.

V  souladu se zákonem o  pozemních komunikacích 
bude předmětná oblast označena týden před vlast-
ním čištěním dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ 
s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den 
a hodina, od 6 do 18 hod.

V tomto časovém rozmezí firma Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava provede postupně vyčištění všech 
zpevněných ploch v předmětných oblastech.

Aby akce proběhla bez problémů, je nutno Vaší spo-
lupráce. Z tohoto důvodu Vás žádáme o respektování 
zákazu stání v daném časovém období.

Vážení občané, v předmětném období Vás prosíme 
o sledování průběhů čištění vozovek na jednotlivých 
ulicích a přeparkování vozidel na jiná místa, pomůžete 
takto ke zlepšení životního prostředí ve Vaší oblasti.

Děkujeme za spolupráci 
Hana Heráková 

místostarostka městského obvodu

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu mohou být 
termíny změněny. Sledujte web www.slezska.cz a 
Facebook Slezska Ostrava.

OBLAST KMETSKÁ 15.4. ul. Kmetská
ul. Na Baranovci (MK III. tř.)
parkoviště na ul. Na Baranovci u domu č. 1975/30, 1976/32, 1977/34, 
1978/36

OBLAST OLBRACHTOVA 
(MODRÝ PAVILON)

17.4. ul. Olbrachtova (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)
ul. Jaklovecká (od ul. Michálkovické po ul. Olbrachtova)
ul. Chittussiho (od ul. Michálkovická po ul. Mahenova)
ul. M. D. Rettigové (celá)
ul. Nejedlého (celá)
ul. Mahenova (celá)

OBLAST KAMENEC 21.4. Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 1387/73, 1056/71, 1139/67, 
1486/5, 1360/1, 1361/2, 1362/3, 1363/4

22.4. Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 788/61, 789/63, 1814/65, 
446/59, 445/57, 444/55, 443/53, 442/51, 441/49

24.4. Parkoviště a příjezdové komunikace u domů č. 448/60, 449/58, 440/48, 
439/46, 438/44, 437/42, 436/40, 441/50

OBLAST VANČUROVA 27.4. část ul. Vančurova a ul. Keramická
ul. V Koutech, ul. Olešní, ul. Boční a ul. Zemanská

OBLAST MUGLINOV 29.4. ul. Vdovská (od ul. Okrajní po ul. Lepařova)
parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 
685/26, 697/38

4.5. část ul. Švédská (od ul. Okrajní po ul. Křížkovského)
parkoviště na ul. Švédská u domů č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31, 
668/33
ul. Vedlejší
část ul. Skalácká (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)

6.5. ul. Fojtská, včetně parkoviště
ul. Mojžíškové

7.5. ul. U Kapličky (celá)
část ul. Švédská (od ul. Křížkovského až dolů)
část ul. Křížkovského (mezi ul. Vdovská a ul. Švédská)
parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4, 
730/75, 728/73, 729/2

OBLAST NOVÁ OSADA 11.5. část ul. Bernerova u domů č. or. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18
část ul. Nová Osada vč. parkovacích stání u domů č. or. 1, 3, 5
ul. Kasární vč. parkovacích stání
ul. Kepkova

13.5. část ul. Bernerova u domů č. or. 22, 24, 26, 28
ul. Nová Osada vč. parkovišť u domů č. or. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21

15.5. ul. Michálkovická u domů č. or. 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 
189, 191, 193, 195
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V březnu 2019 byla Radou městského obvodu Slezská Os-
trava zřízena Komise pro rodinnou politiku, která podporu-
je volnočasové aktivity pro rodiny, spolupracuje s MŠ a ZŠ 
i zájmovými spolky spolupracující s obcí.

Předsedkyně komise Edity Kozinové jsme se zeptali, jaké 
jsou plány Komise pro rodinnou politiku:

„Nejdůležitější je kvalitní komunikace a  informovanost 
občanů, rodin i spolků o akcích pro rodiče s dětmi a také 
pro seniory, protože ti všichni jsou součástí rodin. Jde nám 
o posílení mezigeneračních vztahů, které dříve přirozeně 
fungovaly, i  dnešní děti potřebují kontakt s  babičkami 
a  dědečky. Je třeba, abychom o  sobě vzájemně věděli, 

uměli si pomáhat, podporovali se v našich aktivitách a bu
dovali sousedské vztahy. Úkolem komise je propojovat 
činnosti spolků, aktivních občanů i škol s vedením obvodu. 
Moc rádi uvítáme podněty, které pomohou zlepšit život 
rodin v našem obvodu.“

Informace o prorodinných aktivitách se můžete dovědět na 
webu FAJNA RODINA. Své podněty můžete posílat tajem-
nici komise Haně Bončkové, e-mail: hbonckova@slezska.cz.

/red/

Na velké zahradě, která byla dříve nevyužívaným prosto-
rem, vyrostlo mnoho zajímavých věcí. Kromě vyřezávaných 
soch, zvoničky a laviček také dřevěná loď v podobě Noe-
movy archy, obří šachy, stolní fotbal, ohniště, altán s pose-
zením.

Zahrada slouží nejen dětem na hraní, ale má i edukativni 
charakter. Návštěvníci si mohou například zopakovat ději-
ny při venkovní výstavě o svaté Anežce Přemyslovně, nebo 
zhlédnout starodávnou mapu Palestiny.

Z altánu je krásný pohled na centrální část Heřmanic.

Tato zahrada bude letos otevřena pro veřejnost od 4. dub-
na až do konce listopadu.

Jiří Lizák, Farnost Ostrava Heřmanice

Slezská Ostrava podporuje rodiny!

Farní zahradu otevřeme 4. dubna

V souladu s Koncepcí rodinné politiky statutárního města Ostravy pod značkou FAJNA RODINA se 
také náš obvod připojuje k záměru podporovat rodiny ve Slezské Ostravě. Chceme podpořit aktivitu 
našich občanů a ve vzájemné spolupráci vytvářet smysluplné projekty a akce tak, aby byly rodiny ve 
Slezské Ostravě spokojené.

Na podzim minulého roku se podařilo v centru obce Heřmanice dokončit a otevřít Farní 
zahradu u kostela sv. Marka. Určena je všem, kdo hledají kousek  klidu a pohody.

Pozvaní na zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Zasedání zastupitelstva městského obvodu se usku-
teční 16. dubna 2020 od 10.00 hodin v KD Muglinov, 
ulice Na Druhém č. 4. Živý přenos můžete sledovat 
na Facebooku Slezská Ostrava.
Záznam ze zasedání zastupitelstva bude dostupný 
na webových stránkách obvodu www.slezska.cz.

Změna provozní doby kanceláře hřbitovní správy
Hřbitovní správa informuje občany o  změně provozní 
doby kanceláře hřbitovní správy v době od 1.4.2020 do 
31.8.2020 z důvodu rekonstrukce kanceláří, a to:
Pondělí 8:00 - 11.30 hod. / 12.30 - 18.00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 8:00 - 11.30 hod. / 12.30 - 18.00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
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Jen na běžné opravy bytů a bytových domů má v letoš-
ním roce městský obvod Slezská Ostrava vyhrazeno dle 
schváleného rozpočtu 20,1 milionu korun.
Pro letošní rok plánujeme z větších oprav například opra-
vu volných bytů v domě s pečovatelskou službou Hlad-
novská v Muglinově. Dále je v plánu oprava a moderniza-
ce volných bytů v domě Hajnova 105/17 v Muglinově, stej-
ně jako oprava volných bytů pro sociální účely v domě 
Plechanovova 124/8 v  Hrušově. Postupně opravujeme 
i volné byty, které je pak možno pronajmout za vyšší ná-
jemné.
Připravujeme rovněž i drobnější opravy a vylepšení obec-
ních bytů. Letos máme v plánu zasklení lodžií bytových 
domů na ulicích Hladnovská 728/73 a Želazného 729/2 
v  Muglinově a  výměnu vodovodních stupaček v  domě 
s pečovatelskou službou Hladnovská v Muglinově. V by-
tových domech se pak chceme zaměřit i na úpravy spo-
lečných prostor domů nebo výměnu vstupních dveří.

Modernizace domů čeká Mírovou osadu

V následujících letech bude obvod postupně modernizo-
vat všechny bytové domy v lokalitě Mírové osady. „Proto
že se jedná celkem o 51 bytových domů, je projekt roz
dělen do etap. Letos tak hodláme zahájit modernizaci 
8 domů na ulici Chrustova, na kterých budou provede
ny hydroizolace, zateplení fasád, nové střechy, výměna 
vstupních dveří, ale také oprava komínů, svodů, instalací 
nebo vnitřních prostor. Náklady na tuto první etapu od
hadujeme ve výši zhruba 19 milionů korun,“ uvádí sta
rosta Richard Vereš.
Celkové náklady na opravu všech bytových domů na Mí-
rové osadě se zřejmě vyšplhají až k částce 150 milionů 
korun. „Z tohoto důvodu hodláme čerpat dotace Minis
terstva pro místní rozvoj a s pokrytím nákladů nám po
může také město Ostrava,“ uzavírá starosta.

Plánované opravy bytového fondu

Místostarostka Ivona Vaňková a místostarosta Vladimír Lyčka 
při prohlídce obytných domů na Chrustově ulici 
v lokalitě Mírová osada. Domy čeká rozsáhlá rekonstrukce.

Domov pro seniory vznikne v Antošovicích
Z investičních akcí v oblasti bytového fondu zahájíme 
letos také stavbu Domova pro seniory Antošovice.
Jedná se o  rekonstrukci stávajícího objektu mateřské 
školy. Provedena bude nadstavba a  přístavba budovy. 
Pro seniory ve věku 65+ zde vznikne 32 lůžek v jedno-
lůžkových a dvoulůžkových pokojích a vytvořeno bude 
13 pracovních míst.
„V současné době zahajujeme výběr zhotovitele stav
by. Náklady na stavbu činí 70 milionů korun s tím, že se 
nám podařilo získat dotaci z ministerstva práce a so
ciál ních věcí ve výši 41 milionů korun. Téměř 20 milio
nů korun přispěje městskému obvodu na stavbu i měs
to Ostrava. Nejzazší termín dokončení domova pro 
senio ry je v listopadu 2021,“ přibližuje projekt starosta 
Richard Vereš.

Do roku 2021. Během dvou let mají v bývalé 
antošovické mateřské škole bydlet senioři.
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„Zvýšit nájemné jsme se rozhodli vzhledem k neustá
lému zvyšování růstu cen za údržbu a opravy domů. 
Zatímco se ve většině měst nájemné v městských by
tech, zejména po roce 2012, postupně zvyšovalo, v na
šem obvodu zůstalo od ukončení deregulace nájemné
ho v roce 2010 na stejné výši,“ informuje místostarost
ka Ivona Vaňková.
Městský obvod si nechal zpracovat znalecký posudek 
u domů, kde bylo nájemné nižší než 60 Kč za metr čtve-
reční měsíčně. „Na základě předchozích zjištění, pro
vedené analýzy a s přihlédnutím na místní podmínky 
polohy nemovitostí, obchodovatelnosti a využitelnos
ti, stanovil znalec obvyklou cenu v  jednotlivých čás
tech obvodu v rozmezí od 90 do 110 Kč za metr čtve
reční za měsíc,“ pokračuje místostarostka Vaňková.
Jedinou výjimkou byla lokalita ulice Škrobálkova v Kun-
čičkách, kde byla částka stanovena na 60 Kč za metr 
čtvereční měsíčně.

Záleží na typu nájemní smlouvy

Míra zvýšení nájemného záleží od typu nájemní smlouvy. 
Nájemné se zvyšuje o 2,8 procent a také o 20 procent.
Těm nájemníkům, kteří mají nájemné nižší než 60 Kč za 
metr čtvereční a měsíc a mají ve smlouvě uvedenou in-
flační doložku, se nájemné zvýší o  míru inflace za rok 
2019, to v tomto roce znamená o 2,8 procent. Nájemní-
kům s inflační doložkou však lze zvyšovat nájemné kaž-
dý rok – vždy o aktuální míru inflace.
„Zvýšení nájemného o  20 procent 
se dotkne těch nájemníků, jejichž 
nájemné je nižší než 60 Kč za metr 
čtvereční za měsíc a  nájemné se 
jim nezvyšovalo v  minulých letech 
ani o  inflaci. Těmto nájemníkům 
však po této změně v následujících 
třech letech nájemné dále zvyšovat 
nelze,“ ubezpečuje místostarostka 
Vaňková.

Koho se zvýšení netýká

Nájemníků, kteří mají vyšší nájemné než 60 Kč za metr 
čtvereční měsíčně a mají smlouvu na dobu neurčitou, se 
zvýšení nedotkne, rovněž se nebude zvyšovat nájemné 
u  bytů, které jejich nájemníci v  uplynulých pěti letech 
opravili na vlastní náklady.
Nájemné u bytů zvláštního určení v domech s pečovatel-
skou službou se rovněž zvyšovat nebude. Při přidělování 
bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou služ-
bou bude ale novým nájemcům stanoveno již nájemné 
ve výši 50 Kč za metr čtvereční za měsíc, přičemž dosud 
se pohybovalo okolo 30 – 40 Kč za metr čtvereční.

Nájemné zpět do oprav

Celkově se zvýšení nájemného v  roce 2020 týká 604 
nájemců bytů. „Údržba bytových domů si vyžaduje ne
malé finanční prostředky. Vybrané nájemné je inves
továno zpět do údržby a oprav domů a bytů. Ambicí 
vedení městského obvodu je směřovat všechny pro
středky vybrané z nájemného zpět do bytového fon
du,“ uzavírá místostarosta Vladimír Lyčka, který má 
opravy bytů v gesci.

/red/

Zvýšení nájemného v obecních bytech Slezské Ostravy
Městský obvod Slezská Ostrava zvyšuje v těchto měsících po 10 letech nájemné v obecních bytech. 
Většina bytového fondu je zastaralá a vyžaduje stále větší investice. Zároveň rostou i náklady na správu, 
údržbu a opravy jednotlivých bytových domů. Zvýšení nájmů se týká pouze nájemníků, kteří mají smlouvu 
na dobu neurčitou. Do nových smluv na dobu určitou je pak zpravidla již dáváno vyšší nájemné.

Obvod disponuje 1174 byty
Městský obvod Slezská Ostrava nyní disponuje 1174 byty ve 142 domech, které byly postaveny v letech 1900 – 2000. 
Pro zajímavost – domy postavené v letech 1900 – 1909 jsou na ulici Bohumínská 152, Hajnova 17, Hladnovská 49, 
Koněvova 2 – 20. Nejmladší domy byly postaveny v roce 2000, a to U Staré elektrárny 6 a 8, a na Zámostní 23.

V loňském roce jsme měnili okna 
například na domě Hajnova 17
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Zprávičky ze škol Veselý masopust
V pátek 28.2. bylo ve škol-
ce veselo, ty nejmenší děti 
ze třídy včeliček rozve-
selily a  roztancovaly děti 
z celé MŠ i paní učitelky. Děti si samy vyrobily 
masky a  hudební nástroje, které se jim moc 
povedly a prošly celou školku, zazpívaly píseň 
Já muzikant a zatancovaly jako medvědi. Na-
konec pokračovaly v  masopustním veselí ve 
své třídě, kde tancovaly, zpívaly  a pochutna-
ly si na dobrotách, které nachystaly mamin-
ky, kterým tímto moooooc děkujeme. Jelikož 
maminky byly úžasné a připravily hodně dob-
rot, děti si je budou vychutnávat ještě násle-
dující týdny.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Usměvavé lyžování 
v Palkovicích
Celkem 20 dětí ze třídy 
Včelek, Koťátek a  Motýl-
ků se od pondělí 17. ledna 
věnovalo v  odpoledních 
hodinách královně zimních sportů – lyžování. 
Lyžaři to byli nadšení a neodradila je ani slabá 
sněhová pokrývka v Palkovicích, kde se lyžař-
ský kurz již tradičně konal. První den byly děti 
rozděleny do tří družstev – Tygrů, Tučňáků 
a  Medvědů. Na začátku každé lekce se malí 
lyžaři spolu se svými instruktory pořádně na 
sněhu protáhli, a  pak už hurá na svah lyžo-
vat. Děti pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů nacvičovaly správnou chůzi na ly-
žích, trénovaly jízdu na vleku a plynulý sjezd ze 
svahu, později také slalom mezi tyčemi. Mezi 
nejoblíbenější disciplíny patřil právě slalom 
mezi barevnými tyčemi s  veselými obrázky. 
Na konci každé lekce je čekala od instruktorů 
sladká odměna. Předposlední den se konaly 
závody družstev. Poslední den lyžování patřil 
slavnostnímu vyhlášení vítězů a  předání di-
plomů. Všem zúčastněným malým lyžařkám 
a  lyžařům děkujeme za nadšení do lyžování 
a rodičům za trpělivost. A samozřejmě kolek-
tivu instruktorů a  paní organizátorce Hance 
Volkové. Tak zase příště na svahu!

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc.Anna Machová

MŠ Koblov

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Zámostní
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Získali jsme dotaci téměř 10 mil. 
korun na modernizace učeben
Dotaci v celkové výši 9,5 mil. Kč se městskému ob-
vodu Slezská Ostrava podařilo získat z Integrované-
ho operačního programu.

V ZŠ Pěší vybudujeme učebnu určenou pro odbor-
né předměty chemii a fyziku. Náklady na tuto učebnu 
budou celkem 4,2 mil. Kč, přičemž dotace v  tomto 
případě činí 3,8 mil. Kč. Na ZŠ Škrobálkova vznikne 
nová univerzální přírodovědná učebna za téměř 3,4 
mil. Kč. Z toho získaná dotace činí přes 3 mil. Kč. Další 
školou, která získá moderní univerzální přírodověd-
nou učebnu je ZŠ Chrustova. Na modernizaci učebny 
jsou určeny 3 mil. Kč a dotace z toho činí 2,7 mil. Kč. 
Zbylé náklady na modernizace učeben ve výši 1,7 mil. 
Kč uhradí ze svého rozpočtu městský obvod.

„Snažíme se postupně zlepšovat podmínky pro 
vzdělávání v našich základních školách a s tím souvisí 
zajištění vhodných prostor a moderního výukového 
vybavení. Věřím, že tato nová multifunkční pracovi
ště zpestří výuku našich žáků a poskytne komfortní 
podmínky pedagogům,“ uvedl starosta Richard Ve
reš.

Práce ve školách budou provedeny během letních 
prázdnin, aby nenarušily výuku. „Zároveň budou 
v letních měsících do všech tříd základních škol in
stalovány rekuperační jednotky. Ty kromě energetic
kých úspor zajistí i nižší podíl CO2 ve vzduchu, který 
prospěje zdraví žáků. Na ZŠ Pěší pak dojde i ke kom
pletní výměně elektroinstalace. Tyto akce vyjdou 
městský obvod na dalších 30 mil. Kč. Přes 12,5 mil. 
Kč přitom tvoří dotace a  necelé 4 mil. Kč přispěje 
statutární město Ostrava. Městský obvod tak ponese 
další náklady ve výši téměř 13,5 mil. Kč,“ doplnil sta
rosta Richard Vereš.

/red/

Zápisy do základních 
a mateřských škol se blíží
Zápisy do 1. ročníků základních škol

Zápisy v  základních školách zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostra-
va 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 zří-
zených městským obvodem Slezská Ostrava je území 
městského obvodu.

Zápisy do mateřských škol

Zápisy v  mateřských školách zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostra-
va 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.

Vážení rodiče, pokud by kvůli aktuální situaci ohled-
ně koronaviru došlo ke změnám, budou zveřejněny 
na webových stránkách www.slezska.cz a  webo-
vých stránkách jednotlivých škol.

ZŠ Chrustova získá moderní univerzální 
přírodovědnou učebnu.

Na ZŠ Pěší vznikne učebna pro chemii a fyziku.

Ilustrační foto
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Potlesk pro Ilonu Csákovou

Tradiční společenský ples městského obvodu Slezská 
Ostrava se uskutečnil v pátek 6. března v KD Michál
kovice. Hlavní hvězdou večera se stala zpěvačka Ilona 
Csáková.
Ples zahájil starosta Richard Vereš. Před zaplněným 
sálem přivítal jménem městského obvodu všechny pří-
tomné. „Náš ples bývá trochu jiný, než ty ostatní. Ne
hrajeme si na nějakou exkluzivitu, přicházíme se spo
lu pobavit, společně strávit volný čas,“ uvedl starosta, 
který zároveň poděkoval odboru školství a  kultury za 
vzornou organizaci plesu, a to zejména zaštiťující osobě, 
panu místostarostovi Romanu Goryczkovi. „Přeji vám, ať 
se dobře bavíte a ples si užijete,“ popřál starosta Vereš 
návštěvníkům plesu.
O  předtančení se letos postaral taneční pár Michaela 
Priknerová a Lukáš Hojdan, který předvedl ukázky tanců 
Paso doble a Cha-cha. Celým večerem provázel známý 
moderátor, hudebník a  textař Petr Šiška. K  tanci hrála 
osvědčené hity kapela ECHO91. Před půlnocí přišel zlatý 
hřeb večera – vystoupení zpěvačky Ilony Csákové. Pub-
likum výkon zpěvačky velmi ocenilo, zvláště když zazpí-
vala své nestárnoucí písně – Amsterdam nebo Tornero.
Úderem půlnoci pak na hosty plesu čekala bohatá tom-
bola. K  jejímu zatraktivnění přispěl zejména divočák, 
kterého do tomboly věnoval Myslivecký spolek Ostrava-
-Heřmanice. „Šlo o divočáka z místních zdrojů, střelen 
byl přímo na území Slezské Ostravy a vážil 53 kilo,“ uvedl 
předseda heřmanických myslivců Jiří Lizák. Kromě divo-
čáka si vítězové losování v tombole odnesli i televizory, 
spotřební elektroniku, dárkové koše nebo kuchyňské 
spotřebiče.
Spokojení návštěvníci plesu, který byl, ostatně jako kaž-
dý rok, beznadějně vyprodán, opouštěli kulturní dům až 
po půlnoci.

/red/

Společenský ples Slezské Ostravy slavil úspěch
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V měsíci březnu se uskutečnila dvě veřejná setkání ve
dení městského obvodu s občany, a to v prostorách Pří
rodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Hladnově 
a v hasičské zbrojnici v Kunčičkách. Série setkání měla 
pokračovat v pondělí 16. března v Koblově. Kvůli opat
řením v  souvislosti s koronavirem se však již toto se
tkání neuskutečnilo. Vedení městského obvodu hodlá 
obnovit pravidelná setkání s občany v podzimních mě
sících.

Přírodovědecká fakulta OU, Slezská Ostrava

Veřejná setkání s občany zavedlo vedení slezskoostrav-
ské radnice poprvé v  loňském roce. Setkání se opakují 
v jarních a podzimních měsících. Zatímco loni v říjnu při-
šlo do prostor univerzity na Hladnov zhruba dvacet zá-
jemců, v pondělí 2. března byla univerzitní aula prakticky 
zaplněna – na setkání dorazila více než stovka účastníků. 
Přítomné přivítal starosta Richard Vereš, s občany při-
šli diskutovat také místostarostky Ivona Vaňková, Hana 
Heráková, Dagmar Macháčková a místostarosta Vladimír 
Lyčka.
Starosta Vereš informoval občany o zásadních investič-
ních akcích ve Slezské Ostravě, které budou zahájeny 
v nejbližší době. Patří k nim regenerace sídliště Kame-
nec, úpravy parkování v  Nové osadě nebo pod esta-
kádou Bazaly, opravy bytových domů v  Mírové osadě 
a celková její regenerace. Plánují se rovněž opravy čás-
tí ústředního hřbitova, stejně jako opravy chodníků na 
Jaklovecké, Nejedlého nebo Olbrachtově ulici. Přítomné 
zaujala plánovaná výstavba supermarketu Lidl v areálu 
Dolu Petr Bezruč nebo příprava rezidenčního parkování 
na Kamenci, v oblasti Františkova nebo v Nové osadě.
Vedení obvodu se dostalo od příchozích poděkování 
například za fungující sociální služby včetně senior taxi, 
opravy chodníků na ulici Koněvově nebo za úpravy pro-
stranství u zastávky Vysoká škola podnikání. Kritiku na-

opak vzbudil záměr vybudovat v rámci revitalizace Ka-
mence agility park, všeobecný nedostatek parkovacích 
míst nebo nebezpečný přechod na Bohumínské ulici, 
který má být ovšem brzy přebudován na světelně řízený 
přechod.

Hasičská zbrojnice Kunčičky

O týden později, v pondělí 9. března, se setkání s občany 
uskutečnilo v hasičské zbrojnici v Kunčičkách. Starosta 
Richard Vereš seznámil přítomné s plánovanými novin-
kami v  této městské části. V  letech 2021 – 2022 bude 
v Kunčičkách a  také v Kunčicích probíhat stavba nové 
kanalizace, na ulici Vratimovská je ve stejném období 
naplánována oprava vodovodu. V  přípravě je oprava 
chodníků a vozovky v ulici Škrobálkova. Ještě letos pro-
jde proměnou místní hřbitov v Kunčičkách – opraví se 
hřbitovní zeď se vstupním portálem za 1,3 milionu korun. 
V současné době vzniká studie na estetizaci hřbitova za-
hrnující nové chodníky, lavičky a další itinerář. V přípravě 
je rovněž regenerace Sadu Maxima Gorkého. Bude za-
dána nová studie, do tvorby nové podoby parku hodlá 
slezskoostravská radnice zapojit veřejnost. Sad by měl 
být regenerován v letech 2022 – 2023. V plánu je rovněž 
přestavba bývalého učitelského domu v sousedství ZŠ 
Škrobálkova na mateřskou školu.
Aktuálně obvod řeší v Kunčičkách rovněž intenzivní úklid 
na ulicích Lihovarská, Pstruží a Stavovská a také odstra-
ňování černých skládek.
V následné diskuzi si občané stěžovali na časté rušení 
nočního klidu, málo míst a nevyhovující možnosti parko-
vání nebo na nedostatek služeb. Své stížnosti na místě 
konzultovali s vedoucím oblasti Městské policie Ostrava 
Marcelem Pažickým. Setkání se zúčastnily dvě desítky 
místních občanů.
Více na: www.slezska.cz 
 Otevřená radnice / Veřejná setkání

Veřejná setkání vedení městského obvodu s občany

Přírodovědecká fakulta OU, Slezská Ostrava

Hasičská zbrojnice Kunčičky

13



Vzducholoď LZ 127 - Graf Zeppelin nad Ostravou

1. V  první dekádě 20. století se na obloze západní Evropy začaly obje-
vovat stříbrné kolosy doutníkového tvaru, které tiše a majestátně plu-

ly nad hlavami davu přihlížejícího obecenstva. U jejich zrodu stál podivínský 
hrabě Ferdinand von Zeppelin /1838 - 1917/, který byl posedlý láskou ke vzdu-
choplavbě a doslova miloval elegantní tvary obřích vzducholodí. Traduje se, 
že když jakýsi šlechtic znevažoval jeho záměr slovy: „Vzduch by měl patřit 
ptákům,“ rozhořčený Zeppelin odsekl: „A země zase volům.“

Po osobních zkušenostech s balonovým létáním, které, jak brzy poznal, bylo 
až příliš vydáno na pospas přírodním živlům, si uvědomil, že cílem jeho snaže-
ní musí být řiditelná vzducholoď, se kterou by bylo možno dosáhnout určený 
cíl. Tehdy šlo o těžko dosažitelný záměr, přesto se na jaře roku 1908 zrodi-
la vzducholoď LZ 4, se kterou se hrabě rozhodl vykonat riskantní dálkovou 
plavbu - cesta však skončila 
předčasně nouzovým přistá-
ním vzducholodě. Po výrob-
ních a  konstrukčních peripe-
tiích následujících let vznikla 
v  roce 1910 nová vzducholoď 
LZ 7, která byla orientována již 
na přepravu osob a  komerční 

využití s názvem Deutschland. I když byla provozně úspěšná, hra-
bě nebyl stále spokojený. F. v. Zeppelin totiž stále snil o husté síti 
stanic, mezi nimiž by vzducholodě dle letových řádů přepravovaly 
pasažéry a poštu. Když v březnu roku 1917 zemřel, slovo zeppelin 
se stalo synonymem pro jakoukoliv vzducholoď.

HISTORIE
Propagační skládačka společnosti Luftschissbau. Dle vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň.
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2. Po skončení první světové války bylo rozhodnutím Versaillské smlou-
vy Německu zakázáno vyrábět vzducholodě, které by dokázaly 

překlenout Atlantik. Správě podniku, která vzducholodě vyráběla, se však 
podařilo „vlády Dohody“ přesvědčit, že v rámci reparací postaví moderní 
vzdušný koráb. Tak se zrodil gigant, dvousetmetrová vzducholoď LZ 126 
a pak vylepšená LZ 127. Vyprojektovaný vzdušný obr byl pak na počest za-
kladatele vzduchoplavby pojmenován Graf Zeppelin.

Na reprosnímku je vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin při přeletu Ostravy dne 
17. října 1929 patrná nad náměstím Svatopluka Čecha v Přívoze. Ostravský 
numismatik, majitel bývalé firmy Slunéčko /mince, bankovky, medaile, vy-
znamenání/, přímý svědek letu vzducholodě nad Ostravou na tuto událost 
vzpomínal: „Vzducholoď neplula na oboze příliš vysoko a nezřetelně bylo 
vidět pohyb lidí v kajutě. Byla obrovská a  její povrch se v některých oka-
mžicích leskl tak, jako by byl poniklovaný. Po obloze kolos plul tiše a maje-
státně, slyšet byl jen slabý svištivý zvuk. Všichni lidé okolo mne měli hlavy 
obrácené k obloze, byl to nezapomenutelný zážitek.“ Vzducholoď nějakou 
dobu křižovala oblohu nad Ostravou a je známo více fotografických záběrů.

3. Na Slezskou Ostravou se vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin objevila téhož dne. V pečlivě vedených letopi-
sech Hrušova se objevuje tento zápis: 17. X. 1929 přeletěla nad Hrušovem vzducholoď Graf Zeppelin. Tato 

mimořádná událost byla zaznamenána objektivem fotoaparátu pohotového J. Kudláčka. Fotografii k vydání po-
hlednice Mor. Ostrava Říšský most Pohled na Slezskou Ostravu použilo nakladatelství Lichtig. Tato událost nebyla 

zatím více komentována. Z  dostupných materiálů lze vy-
číst, že v roce 1935 u příležitosti jubilea provozování vzdu-
choplavby vydala společnost Luftschissbau propagační 
skládačku, v níž jsou zaznamenány dálkové lety vzducho-
lodí LZ 127 Graf Zeppelin v období let 1928 - 1934. Z nich 
lze vyčíst, že v říjnu roku 1929 se vzducholoď objevila nad 
Ostravou při svém dálkovém letu na Balkán. Dodejme, že ze 
svého domovského hangáru ve Friedrichshafenu u Bodam-
ského jezera tak vykonala vzdušnou pouť dlouhou 4 800 
km. Informace z propagačního materiálu doplňuje, že řízení 
vzducholodě bylo svěřeno osvědčenému kapitánu Ernstu 
Lehmannovi.

4. Svět v roce 1936 tleskal německým organizátorům 
berlínské olympiády. Součástí velkolepého progra-

mu, jako zdůraznění ideálů nacionálního socialismu byl 
i přelet vzducholodi nad stadionem s vlající olympijskou zá-
stavou. Nicméně, zlatá éra fenoménu vzducholoď již patřila 
minulosti.

5. V  souvislosti s  konáním olympijských her v  Berlí-
ně si připomeňme, že jako špičkový sportovec se 

jí zúčastnil i rodák ze Slezské Ostravy ppl. čs. armády, le-
tec pozorovatel Bohuslav Kirchmann /1902 - 1990/. Jako 
olympionik reprezentoval ČSR ve sportovní disciplíně šerm 
v družstvu i jako jednotlivec. Jako jednotlivec se zúčastnil 
vyřazovacích soubojů v šermu šavlí a fleretem, v družstvu 
i v šermu kordem. I když družstvo ČSR nebylo na olympiá-
dě příliš úspěšné, výprava přivezla do vlasti sbírku osmi 
cenných medailí.

Vzácná fotografie olympijského průkazu Bohuslava 
Kirchmanna pochází z  rodinného alba pravnuka a  znalce 
Kirmannova života Martina Ševčíka.
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Kultura

Ostravští fotografově vystavují od 9. března svá díla ve 
Slezskoostravské galerii. Výstava dostala název Fotoklub 
Ostrava 35 let společně a obsahuje práce celkem devate-
nácti fotografů.

Během vernisáže v pondělí 9. března byla galerie ve slez-
skoostravské radnici zcela zaplněna fotografy i  jejich pří-
znivci. „Jsem velice překvapen, kolik se nás tady sešlo. 
Z velkých prostor galerie a holých zdí na mne před insta
lací výstavy padl děs,“ přiznal předseda ostravského foto
klubu František Havlíček. „Ale postupně, během instalace, 
mě děs přešel a získal jsem z výstavy velmi dobrý pocit,“ 
doplnil.

Ostravský fotoklub pod názvem Fotoklub DK OKD, byl za-
ložen 24. 9. 1985. Později byl přejmenován na Fotoklub Os-
trava a dnes je v něm registrováno 23 členů.

Jak během výstavy připomenul ostravský fotograf a peda-
gog Jiří Hrdina, první český fotoklub v Ostravě vznikl právě 
na území Slezské Ostravy, shodou okolností jen nedaleko 
od budovy slezskoostravské radnice. Fotografové se na 
založení klubu dohodli v roce 1916 v lékárně, která stávala 
u dnešního mostu Miloše Sýkory. Později, v období první re-
publiky, působilo v tehdejším Československu 75 fotoklubů, 
které sdružovaly na sedm tisíc členů.

„Když jsem si ve Slezskoostravské galerii prošel všechny 
fotografie, poznal jsem, že je lidé fotografovali s  láskou, 
a to je, myslím si, to nejdůležitější,“ uvedl Hrdina. „Prochá
zejte výstavu pomalu, dejte prohlížení fotografií čas,“ vy
zval přítomné.

Podle Františka Havlíčka nemůže být výstava tolika fotogra-
fů v  jedné galerii monotematická. „Proto zde uvidíte ba
revnou fotografii vedle černobílé, akt a zátiší vedle krajiny, 
nebo dokumentu,“ řekl o obsahu výstavy předseda ostrav
ského fotoklubu.

Vernisáž navštívili spolu se starostou Richardem Verešem 
také místostarostky Ivona Vaňková a Dagmar Macháčková 
a místostarostové Roman Goryczka a Vladimír Lyčka. Mezi 
hosty byl rovněž náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Svým vystoupením zahájení výstavy obohatili saxofonista 
Jiří Žáček a multiinstrumentalista Mario Šeparovič.

Slezskoostravská galerie byla z důvodu vyhlášení nou-
zového stavu uzavřena. O opětovném otevření budeme 
informovat na webech www.slezskoostravskagalerie.cz, 
www.slezska.cz, Facebooku Slezská Ostrava a Facebooku 
Slezskoostravská galerie.

Vystavující autoři:

Eva Bártová, Dalibor Bednář, David Bláha, Jaroslav Celuch, 

Tomáš Čichoň, František Havlíček, Zdeněk Janík, Vladislav 

Jasiok, Karel Macura, Iveta Mutinová, Eduard Pašek, 

Miroslav Pokorný, Dagmar Puchálková, Martin Smékal, 

Karel Studnička, Ladislav Vavřík, Milan Vícha, Václav Vlach, 

Václav Wencel.

Fotoklub Ostrava 
35 let společně

Vernisáž zahájil fotograf a pedagog Jiří Hrdina.

16



Velitel Bc. Martin Jajcaj přivítal do prostor hasičárny děti 
spolu s vychovateli školní družiny a provedl je po prosto-
rách hasičské zbrojnice. Nechybělo představení hasičské 
techniky, výzbroje a dalších pro děti zajímavých propriet, 
které slouží hasičům k jejich práci.

Bezpochyby největší úspěch měla zkouška majáků a poté 
následovala prohlídka vozidel. Jsme rádi, že jsme tak mohli 
do našich prostor přivítat nadšené děti místní školy a více 
jim přiblížit práci dobrovolných hasičů.

Pokud by vaše děti chtěly navštěvovat kroužek Mladí hasiči 
a jezdit společně třeba na závody, tak kontaktujte starostu 
Radka Bacha přes naše facebookové stránky nebo nás 
navštivte každou středu od 16 hodin. Budeme se těšit 
na další návštěvu.

Mgr. Blanka Jajcajová

Exkurze v hasičské zbrojnici
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava Kunčičky si ve čtvrtek 20. února připravil ve spolupráci 
se školní družinou a školním klubem ZŠ Škrobálkova exkurzi v hasičské zbrojnici.

Děti v Kunčičkách si prohlédly 
hasičskou techniku.

Tradiční masopustní veselí se konalo 13. února v kul-
turním domě Muglinov.

Sešla se více než stovka seniorů. Panovala výborná at-
mosféra, senioři si pochutnali na typických zabijačko-
vých pochutinách, k poslechu a tanci hrála skupina Mi-
rabel. Senioři se bavili až do pozdních večerních hodin.

Chtěla bych tímto poděkovat všem děvčatům z odbo-
ru sociálních věcí našeho úřadu za skvělou organizaci, 
výzdobu sálu a hlavně za péči o naše seniory nejen na 
této akci. Děkuji!

Dagmar Macháčková 
místostarostka městského obvodu

Mezinárodní den žen se slaví na celém světě. Ani my 
na Slezské jsme nezapomněli na naše ženy.

Začátkem března tak starosta Richard Vereš s  mís-
tostarostou Vladimírem Lyčkou poblahopřáli k  MDŽ 
našim seniorkám, které žijí v domech s pečovatelskou 
službou na Hladnovské a Heřmanické ulici a také oby-
vatelkám Komunitního domu pro seniory. Pro seniorky 
bylo připraveno malé posezení. Od zástupců vedení 
městského obvodu dostali kytičku a následně si všichni 
připili zejména na pevné zdraví!

Vedení městského obvodu pak pogratulovalo k  jejich 
svátku i  více než stovce žen, které pracují na úřadu 
městského obvodu. I pro ty mělo kromě gratulace při-
pravený také tulipánek.

/red/

Masopust pro slezskoostravské seniory

Přání k MDŽ nejen pro naše seniorky!

Místostarostka Dagmar 
Macháčková při zahájení 
masopustu.

Starosta Richard Vereš a místostarosta 
Vladimír Lyčka gratulují ženám k svátku.

Tým odboru sociálních věcí.
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Sdílená kola: Slezská Ostrava má 10 nových stanovišť
Od začátku měsíce března opět v Ostravě funguje sys-
tém sdílených kol společnosti Nextbike. V městském 
obvodu Slezská Ostrava letos přibylo 10 stanovišť, kde 
si je možno kola vypůjčit. Celkem tak Slezská nabízí již 
26 stanovišť sdílených kol.

Nová stanoviště:
Antošovice hasičská zbrojnice
Heřmanice kulturní dům
 u fotbalového hřiště
Koblov u zastávky MHD Vrbina
 křižovatka s ul. U Nové šachty
Kunčice pošta
 nádraží
Kunčičky ul. Holvekova u knihovny
 ul. Vratimovská u kostela
Slezská Terminál Hranečník

Stanoviště, která fungovala již v loňském roce:
Muglinov Na Druhém (KD Muglinov)
Koblov točna Koblov
 Antošovická (AGEL)
Slezská radnice Slezská Ostrava
 Slezskoostravský hrad
 loděnice
 Keltičkova (hřiště)
 náměstí Jurije Gagarina
 Na Burni (pod haldou Ema)
 Nejedlého (Přírodovědecká fakulta OU)
 ZOO
 Michálkovická (VŠ podnikání)
 Kranichova (koleje Jana Opletala)
 sídliště Kamenec
 Hladnovská (gymnázium)
 Švédská (COOP)
 most Miloše Sýkory (památník)

Dubnové novinky

Od dubna bude anonymní data o provozu bikesharingu 
využívat Dopravní podnik Ostrava, aby službu zapojil do 
systému veřejné dopravy. To umožní integrovat sdíle-
ná kola v multimodální aplikaci DPO. Pro přemístění do 
konkrétního cíle na území města bude aplikace schopna 
navrhnout optimální trasu a tu nejefektivnější kombina-
ci dopravních prostředků včetně kol. Nově bude možná 
přes aplikaci rezervace kola na dobu 15 minut.

I bez aplikace

Bikesharing budou moci nově využívat i občané a ná-
vštěvníci města, kteří nemají staženou aplikaci ve svém 
chytrém telefonu, případně nemají připojení k internetu. 
Umožní to systém Interactive Voice Response. Tento te-
lefonický robot bude už od začátku března fungovat 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu. Zájemce o půjčení kola 
pouze zavolá na infolinku, zvolí si, kde si chce kolo půjčit, 
naťuká na displeji svého telefonu číslo kola a robot ho na 
dálku odemkne. Volat je ale samozřejmě nutné z čísla, 
na kterém má majitel telefonu založený a ověřený účet 
u provozovatele bikesharingu.

Počty zápůjček stoupají

Za uplynulé dva roky provozu si Ostravané i návštěvníci 
města službu oblíbili a počty zapůjčených kol stoupají. 
Zatímco v prvním roce ujelo zhruba 16 tisíc uživatelů za 
necelých sedm měsíců provozu přes 130 tisíc kilometrů, 
loni si za osm měsíců bezmála 35 259 registrovaných uži-
vatelů připsalo na své konto celkem 521 395 kilometrů.

Více na www.nextbikeczech.com

Stanoviště náměstí Jurije GagarinaStanoviště most Miloše Sýkory
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BLAHOPŘÁNÍ. Krásné 80. narozeniny, hodně elánu, zdraví 
a štěstí k významnému životnímu jubileu paní Ludmile 
Doležalové z Muglinova přeje manžel Jaroslav Doležal. Moc 
děkuji drahé polovičce za trpělivost, kterou se mnou celý 
náš společný život má. Paní Ludmila Doležalová oslaví 80. 
narozeniny dne 9. dubna 2020.

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.

INZERCE

Mirai i Prago Union

Na hradě vyrostou 7. května hned čtyři hudební scény. 
Na hlavní stage se návštěvníci mohou těšit na vystou-
pení interpretů jako je Pokáč, Mirai, Marpo & Trouble-
Gang, pop-rocková kapela Self Made a Fast Food Or-
chestra, kteří rozjíždějí reggae a ska ve velkém. Další 
skupinou interpretů, kteří vystoupí na druhé stage, 
bude UDG, hiphopeři Prago Union, rockeři Tune Circus, 
dívčí skupina Aiken - pocházející z Ostravy, Elektrïck 
Mann a taneční skupina The Floor Kids Crew.

Nadšenci elektra si najdou své na Electro stage, kde se 
můžou těšit na interprety jako Neuron, Massx, Hlavkus, 
Milan Lieskovský, The Martens, Drop Database, Ekko 
& Sidetrack, Calyx & TeeBee a  v  neposlední řadě na 
Computerartist. Poslední scénou nesoucí název po or-
ganizaci pořádající Majáles Ostrava, je Younie stage. Ta 
nabídne čtyřčlennou kapelu Butterfly Kiss z Havířova, 
Urban Robot, Ajdontker a Noir Voir.

Všechny informace o  těchto interpretech jsou na 
webových stránkách Majálesu www.majalesostrava.
cz/program.

Zahájení a průvod

Organizátoři stále počítají s akcí Zahájení Majálesové-
ho měsíce, které k Majálesu neodmyslitelně patří a má 
se uskutečnit na začátku měsíce května. Přesné datum 
organizátoři zveřejní na facebookové události „Zahá-
jení Majálesového měsíce“. Další, prozatím nezrušenou 
akcí, je Majálesový průvod. Ten je důležitou předehrou 
celého Majálesu, za pomoci níž by se měly 7. května 
v  16 hodin otevřít brány Slezskoostravského hradu. 
Průvod letos vyjde z Husova sadu.

Vstupenky na akci lze koupit online na stránkách Majá-
lesu: www.majalesostrava.cz/vstupenky.

Štěpánka Pavlíková 
organizační tým

Chystá se Majáles Ostrava 2020. Na Slezskoostravském hradě
Již 7. května by měl na Slezskoostravském hradě propuknout Majáles Ostrava 2020. Přesto, 
že se momentálně některé akce ruší, organizátoři Majálesu veřejnost uklidňují. Prozatím byli 
nuceni zrušit pouze doprovodný program s výjimkou dvou akcí.
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ILLUMINATI.CA
JANA URIEL 

KRATOCHVÍLOVÁ

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

3 PÓDIA17 KAPEL
SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD POD

HRADEM6.6.2020

LIKVIDACE A VÝKUP AUTOVRAKŮ 
AUTOVRAKOVIŠTĚ PETŘVALD 

Ostravská 1836, Petřvald 
JIŽ 20 LET NA TRHU! 

1Kč za 1kg VÁHY v TP 
(STARŠÍ VOZY) 

3000 Kč - 50 000 Kč 
NOVĚJŠÍ VOZY, HAVAROVANÉ, NEPOJÍZDNÉ 

 

EKO POTVRZENÍ PRO ÚŘAD 
ODVOZ ZDARMA 

 

WWW.LEVNEVRAKOVISTE.CZ 
OBJEDNÁVKY TELEFONICKY: 
608 215 711 nebo 596 542 866 
email:  info@levnevrakoviste.cz 

 

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

INZERCE

SLEZSKÁ OSTRAVAANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV


