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Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru

Vážení občané,

i  v  dalším období šířící se pandemie zůstává 
základním cílem zajištění bezpečnosti, ochra-
na zdraví a informovanost občanů obvodu.

Od poloviny měsíce března, kdy začala platit 
krizová opatření mající za cíl zabránit šíření in-
fekčního onemocnění Covid-19, se mnozí z nás 
museli vyrovnávat s naprosto novými situace-
mi. Ve zcela změněných podmínkách pracova-
la i  slezskoostravská radnice. Chtěl bych vás 
alespoň stručně seznámit s  tím, jak jsme bě-
hem posledních týdnů postupovali a jaká jsme 
museli přijmout opatření.

Podrobnější informace o  jednotlivých krocích 
a  iniciativách naleznete také na dalších stra-
nách tohoto vydání Slezskoostravských novin.

Školy

Zcela jinak začaly pracovat základní školy, kte-
ré nyní vyučují žáky vzdáleně. Mateřské školy 
byly uzavřeny. V  případě základních škol má 
dle rozhodnutí vlády dojít v tomto měsíci k ob-
novení výuky na prvním stupni, avšak pouze 
dobrovolně. Během měsíce května budou tak 
ředitelé mateřských i základních škol zjišťovat, 
jaký je zájem rodičů o to, aby se jejich děti do 
škol vrátily. Až podle zájmu rodičů rozhodnou 
ředitelé škol o jejich otevření, nejdříve však od 
25. května. Současně pro znovuotevření škol 
zajišťujeme potřebná opatření - školy byly 
a budou kompletně dezinfikovány, jsou nakou-
peny ochranné pomůcky i dezinfekce na ruce.

Výuka v základních školách ve Slezské Ostra-
vě v těchto týdnech ovšem i nadále pokračuje, 
i když za zcela jiných podmínek pomocí inter-
netu. Budovy škol zejí prázdnotou.

Zdraví

Především senioři starší sedmdesáti let, ale 
také imobilní či dlouhodobě nemocní obča-
né, dostávají od městského obvodu zdarma 
roušky, ostatní si je mohou zakoupit mimo jiné 
v  tzv. rouškomatech, které stojí na čtyřech 
místech našeho obvodu. Dobrovolní hasiči ve 
spolupráci se sociálním odborem našeho úřa-
du zajišťují pro seniory nákupy potravin nebo 
léků, dobrovolné hasičky pak ušily přes 5 ti-
síc roušek, které byly darovány pečovatelkám, 
sociálním pracovnicím, poštovním doručova-
telkám, policistům, zdravotníkům, hasičům, 
seniorům a dalším potřebným. Městský obvod 
za tímto účelem hasičky zásobil látkami, gu-
mičkami i  dalším potřebným materiálem. Ve 
spolupráci s  dobrovolnými hasiči zajišťujeme 
rovněž dezinfekci veřejných prostor, zastávek 
MHD, laviček, košů, kontejnerových stání nebo 
podchodu na Kamenci.

Radnice

Během druhé poloviny měsíce března a v prů-
běhu měsíce dubna byly upraveny úřední hodi-
ny Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. 
Přestože se od druhé poloviny dubna vracíme 
pomalu ke standardnímu fungování úřadu, 

Zasedání rady městského obvodu. Radní Slezské Ostravy 
jednají prostřednictvím videokonference.
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platí stále částečná omezení. O jakýchkoli úpravách 
úředních hodin neprodleně informujeme na webo-
vých stránkách úřadu www.slezska.cz a  také pro-
střednictvím Mobilního rozhlasu. Stále však prosíme, 
abyste většinu svých záležitostí řešili telefonicky 
nebo elektronickou cestou. Pokud úřad musíte na-
vštívit, doporučujeme se předem na příslušném od-
boru objednat telefonicky.

Za velmi specifických podmínek probíhala jednání 
rady městského obvodu, kdy radní komunikují pro-
střednictvím videokonference. Ve zvláštním režimu 
se uskutečnilo i  zasedání obvodního zastupitelstva 
16. dubna. Zastupitelé museli udržovat patřičné ro-
zestupy, vedoucí odborů a občané vše sledovali ze 
sousedních místností, všem účastníkům byla měřena 
při příchodu teplota a rovněž museli podstoupit po-
vinnou dezinfekci rukou.

Kultura

Mrzí mne, že jsme museli kvůli pandemii zrušit každo-
roční oblíbenou akci Den Slezské, která se tradičně 
koná na konci měsíce května na Slezskoostravském 
hradě. Stejně tak se nebudou konat ani Rozmarné 
slavnosti řeky Ostravice, pořádané ve spolupráci 
s Moravskou Ostravou na konci měsíce června. Slez-
skoostravský Rockfest a  Majáles, které náš obvod 
podporuje, byly přesunuty na měsíc září. Věřím ale, 
že budeme moci nejpozději v poslední květnový tý-
den znovu otevřít Slezskoostravskou galerii. Konat 
by se snad mohly i letní akce, jako například Heřma-
nické dožínky. Alespoň tomu nasvědčují aktuální kri-
zová opatření vlády.

Sport

Slezská Ostrava nadále podporuje sport, i  když 
i  sportování je nyní radikálně omezeno. Jedním 
z dokladů naší podpory je pokračující rekonstrukce 
areálu TJ Sokol Koblov. U hřiště, které prochází zá-
sadní rekonstrukcí, již vyrostla nová budova, během 
letních měsíců má být nový a zrekonstruovaný areál 
sportovcům zcela k  dispozici. Stavební práce i  na-
dále pokračují podle plánu. Více se dočtete rovněž 
uvnitř tohoto vydání.

Informovanost

Pro včasné informování obyvatel Slezské Ostravy se 
snažíme dělat maximum. V uplynulých týdnech jsme 
zavedli Mobilní rozhlas, pomocí kterého dostávají 
občané informace přímo do mobilu, registrovat se 
může každý zdarma na webových stránkách www.
slezska.mobilnirozhlas.cz. O  aktuálním dění infor-
mujeme i na webových stránkách obvodu a také na 
Facebooku Slezská Ostrava, který pravidelně sleduje 
již dva a půl tisíce odběratelů.

Budoucnost

Zabýváme se i očekávanými dopady pandemie. Rea-
lizujeme úspory v rozpočtu, které pokryjí předpoklá-
dané ztráty v daňových příjmech obcí. Připravujeme 
se na možné komplikace v  již běžících investičních 
projektech. Snažíme se, aby pandemie měla co nej-
menší vliv na naše spolky nebo podnikatele. Řešíme 
případné odpuštění nájemného těm podnikatelům, 
kteří sídlí v objektech obvodu a kvůli pandemii mu-
seli své provozovny uzavřít. Město Ostrava pak tyto 
podnikatele přímo finančně podporuje.

Poděkování občanům

Velké ocenění si zaslouží všichni, kteří v  této těžké 
době respektují krizová opatření - nosí roušky, ne-
sdružují se, omezují svůj běžný režim, aby tak zame-
zili potenciálnímu šíření nákazy.

Rozhodně bych chtěl poděkovat všem, kteří kro-
mě toho aktivně a dobrovolně pomáhají třeba s ši-
tím roušek, nákupy pro seniory a osoby v karanténě 
nebo se starají o své rodinné příslušníky.

Věřím, že společně současnou nelehkou situaci 
zvládneme.

Richard Vereš, 
starosta městského obvodu

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.

Mobilní rozhlas
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Zastupitelé rozhodli o prodeji dvou nevyužitých objektů
Zcela netradičně a s velkými nároky na zajištění potřebné 
hygieny a bezpečnosti účastníků, se ve čtvrtek 16. dub-
na uskutečnilo plánované zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. „Všichni zastupitelé, zaměstnanci úřadu 
i hosté z řad občanů se při příchodu do kulturního domu 
v  Muglinově podrobili měření teploty a  byli požádáni 
o  dezinfekci rukou. Samozřejmě byli všichni přítomní 
vybaveni rouškami a uspořádáním zasedacího pořádku 
byl zajištěn dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými 
účastníky,“ uvedl starosta Richard Vereš. Aby byla za-
jištěna možnost účasti občanů, probíhal online přenos ve 
dvou samostatných místnostech kulturního domu.

Program zasedání zahájil starosta Richard Vereš, kte-
rý postupně uvedl celkem dvaadvacet projednávaných 
bodů. Prvním bodem programu byl prodej pozemku 
a  nemovitosti na ul. Třebízského v  Kunčičkách společ-
nosti Firemky, a to za cenu cca 1,96 milionů Kč. Záměrem 
společnosti je vytvoření komunitní kuchyně a  zázemí 
této firmy, která již nyní na našem území působí. „Vzhle
dem k současné situaci a  tomu, že nyní nemůže firma 
provádět své aktivity, zastupitelé odsouhlasili posunutí 
termínu splacení o půl roku. O koupi objektu nevyužité 
bývalé prodejny Hruška v Heřmanicích projevila zájem 
společnost ISSA Czech, která předložila záměr rozšíře
ní Heřmanického pivovaru. Prodej byl schválen za cenu 
znaleckého posudku ve výši 2,2 milionů Kč,“ doplnila 
místostarostka Ivona Vaňková.

Významným materiálem majetkové povahy bylo i  pro-
jednání směny pozemků se společností Asental Group. 
„Za 2316 metrů čtverečních pozemků městského obvo
du získáme od společnosti Asental Group 6999 metrů 
čtverečních pozemků“, upřesňuje místostarostka Ivona 
Vaňková. „Směnu jsme vyjednávali zhruba rok a  jsme 
opravdu spokojeni s  výsledkem. Nové pozemky nám 
umožní scelit ty současné a budou využity i pro inves
tiční akce obvodu,“ uzavřel starosta Richard Vereš.

Pětadvacet přítomných zastupitelů schválilo rovněž účet-
ní závěrku městského obvodu a Závěrečný účet za rok 

2019. „Zastupitelé rovněž poskytli dotace pro sociální 
služby, kulturní akce nebo celoroční činnost mladých 
hasičů či rybářů. Městský obvod letos rozdělil na účelo
vých dotacích již téměř 2,5 milionů korun,“ informoval 
místostarosta Roman Goryczka.

Přímý přenos ze zasedání bylo možné sledovat na 
facebooku Slezské Ostravy, kde nyní naleznete záznam 
ze zasedání. Záznam je zveřejněn i na www.slezska.cz.

Zasedání zastupitelstva v KD 
Muglinov probíhalo za přísných 
bezpečnostních opatření.

Obnovení úředních hodin
Od pondělí 20. dubna obnovil Úřad městského 
obvodu Slezská Ostrava úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Oddělení hřbitovní správy, recepce úřadu, 
pokladna úřadu:
Po, St: 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00

Matrika a ohlašovna:
Po, St: 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00 
Čt: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30

Pokladna:
Po: 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00 
Út: 9:00 - 11:30 
St: 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00 
Čt: 9:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Zaveden je objednávkový systém přes telefonní čís-
la na konkrétních pracovištích. Telefonní seznam na-
leznete na www.slezska.cz nebo je možné volat přes 
recepci na tel.č. 599 410 099.
Občané, objednaní k vyřízení své záležitosti, budou 
vyřízeni přednostně.
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Automaty se zdravotnickým materiálem ve Slezské

Rouškomaty se objevily v minulém měsíci na čtyřech 
místech - u budovy úřadu na náměstí J. Gagarina, u ZŠ 
Bohumínská, u kulturního domu v Heřmanicích a u bu-
dovy bývalé hasičské zbrojnice v Muglinově. Automa-
ty zaplnily roušky, respirátory, jednorázové sterilní 
ochranné rukavice a dezinfekční gely.

„Byli jsme svědky toho, jak již během montáže 
rouškomatů chodili občané za provozovateli a rouš
ky a další materiál si od nich kupovali dříve, než sta
čili automaty zprovoznit. To jen svědčí o zájmu, který 
o tento materiál mezi lidmi je,“ řekl starosta Richard 
Vereš.

Zdůraznil, že obvod instalace rouškomatů nic nestála - 
- vše se dělo na náklady firmy provozující tyto přístro-
je. „Firma během týdne automaty sehnala, rozvezla, 
instalovala, zajistila do nich sortiment za relativně 
slušnou cenu. Navíc zajišťuje jejich doplňování, údrž
bu a  po nás chtěla jen místa na umístění. Rozšířili 
jsme tak dostupnost zdravotnického materiálu pro 
naše občany ve Slezské Ostravě,“ doplnil starosta.

/red/

Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru

Hned čtyři automaty se zdravotnickým materiálem 
byly zprovozněny ve Slezské Ostravě ve středu 8. dubna.

Městský obvod Slezská Ostrava se snaží zabránit šíření 
nemoci Covid-19. „Z tohoto důvodu jsme se rozhod
li, že budeme dezinfikovat městský mobiliář,“ uvedl 
starosta městského obvodu Richard Vereš.

Do čištění a  především dezinfekce proto byli povo-
láni jak dobrovolní hasiči, tak soukromá firma. Čistily 
a dezinfikovaly se zastávky MHD, kontejnerová stání, 
lavičky, odpadkové koše nebo podchod na Kamenci. 
Tedy povrchy, kde by se mohly držet a přenášet viry.

„Během několika dnů bude takto vydezinfikován mo
biliář v rámci celého městského obvodu, včetně za
stávek MHD nebo třeba podchodu na Kamenci. Jen 
kontejnerových stání má městský obvod 120 a  pří
střešků MHD je téměř stovka,“ upřesnila místosta
rostka Hana Heráková. Dezinfekční čištění by se mělo 
opakovat ve zhruba desetidenních intervalech.

/red/

Dezinfekce městského mobiliáře

Na nám. J. Gagarina. Nový automat u budovy úřadu 
městského obvodu kontrolují starosta Richard Vereš 
a místostarostové Roman Goryczka a Vladimír Lyčka. Před ZŠ Bohumínská. Jak nové automaty fungují si 

přišla vyzkoušet rovněž místostarostka Ivona Vaňková.

Čistily a dezinfikovaly se zastávky 
MHD na Hladnově stejně jako 
kontejnery na muglinovském sídlišti.
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V akci. Tým dobrovolných heřmanických hasiček v plném nasazení.

Dobrovolné hasičky zasedly k šicím strojům
Přes 5 tisíc roušek z Heřmanic

„Když začal problém s koronavirem, začala jsem šít 
roušky nejprve pro svoji rodinu,“ popisuje vedoucí 
mládeže heřmanických dobrovolných hasičů Silvie 
Šeděnková začátky pozvolného přerodu zbrojnice 
ve výrobnu roušek. „Jak jsem se se svými rouškami 
pochlubila na sociálních sítích, ozvala se mi spous
ta zájemců, včetně našeho starosty Richarda Vere
še,“ pokračuje Šeděnková. „Starosta mne poprosil, 
zda by dobrovolní hasiči byli schopni šít pro seniory 
z domovů důchodců a podobně,“ řekla.

Tak vznikla v Heřmanicích improvizovaná šicí dílna. 
Už od ranních hodin pracovalo den za dnem v jedné 
z místností zbrojnice až šest šiček, během dne při-
cházely pomoci další. „Hodně nám pomáhají mladé 
dobrovolné hasičky. Dopoledne si udělají úkoly do 
školy, odpoledne šijí,“ popsala denní rytmus svých 
spolupracovnic Šeděnková.

V Heřmanicích tak denně vyrobily až tři stovky rou-
šek. Během uplynulých týdnů roušky putovaly neje-
nom ke slezskoostravským seniorům, ale využívali 
je i městští policisté, dobrovolní hasiči, poštovní do-
ručovatelky, pečovatelky, sociální pracovnice a další 
slezskoostravští občané. Nákup látek a  následnou 
distribuci i rozvoz roušek zprostředkovával ve velké 
míře městský obvod Slezská Ostrava.

„Městský obvod zakoupil hasičkám pro výrobu rou
šek látky, gumičky i další potřebný materiál. Bylo to 
pro nás daleko výhodnější, než kupovat často pře
dražené výrobky soukromých firem,“ uvedl starosta 
Richard Vereš.

V polovině měsíce března se část hasičské zbrojnice v Heřmanicích proměnila v šicí dílnu. 
Do zbrojnice lidé nosili látky a gumičky, ven si odváželi roušky. 
Ty putovaly mimo jiné i k dětským pacientům do Fakultní nemocnice Ostrava.

Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru
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Dětským pacientům fakultní nemocnice

„Ozvali se nám i  z  Fakultní nemocnice Ostrava, 
zda bychom nebyli ochotni ušít roušky pro dětské 
ARO,“ líčí Šeděnková. Heřmanické dobrovolnice ob-
ratem zveřejnili na sociálních sítích prosbu, aby jim 
lidé darovali látky s dětskými motivy. „Všichni jsme 
chtěli, aby se naše roušky dětem líbily,“ vysvětlila 
Šeděnková.

Výsledek? Z  ostravské fakultní nemocnice přišlo 
prostřednictvím sociálních sítí šičkám velké podě-
kování. Silvie Šeděnková říká, že látky, ze kterých 
roušky vznikaly, darovali do zbrojnice především lidé 
z Heřmanic a okolí. „Přiběhnou, přinesou, co mají, 
a  máme zase z  čeho šít,“ popsala obvyklou praxi 
Silvie Šeděnková.

Od poloviny března tak ušily heřmanické hasičky 
přes 5 tisíc roušek, které chránily občany všech vě-
kových kategorií před nebezpečným virem.

„Jde o skutečně impozantní číslo. Na hasičky z Heř
manic je stoprocentní spolehnutí. Pracovaly i dva
náct hodin denně bez nároku na jakoukoli odměnu. 
Jménem všech občanů našeho obvodu jim moc dě
kuji,“ uvedl starosta Richard Vereš.

/red/

Silvie Šeděnková. 
Vše začalo tím, že začala šít roušky pro členy své rodiny.

Různé variace. Roušky získaly nejrůznější podoby. 
Záleželo na látkách, které šičkám lidé donesli.
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Dobrovolní hasiči nakupují seniorům
Všichni senioři starší sedmdesáti let dostali během 
měsíce března dopis od starosty Richarda Vereše. 
Byli v něm mimo jiné informováni, že nákupy základ-
ních potravin a  léků pro ně mohou zajistit sociální 
pracovníci městského obvodu ve spolupráci s  jed-
notkami sboru dobrovolných hasičů, kterým tento 
úkol starosta zadal. Řada z nich tuto službu v době 
krize s povděkem využila.

Obálka se seznamem a penězi

Je úterý 24. března po osmé hodině. Červená Škoda 
Roomster zastavuje před jedním z obytných domů 
v  Mírové osadě. Třiaosmdesátileté majitelka si ha
siče zavolala pomocí sociálního odboru. „Žiji sama, 
dcera bydlí v Čechách. Jsem moc ráda, že mohu ta
kovou službu využít,“ říká paní. Sociální pracovnici, 
která oba hasiče doprovází, pak předává obálku, ve 
které je seznam skromného nákupu a  tisícikoruna. 
Obdobných seznamů dostávají sociální pracovníci 
i několik denně.

„Někdy naši pracovníci dostanou od seniorů místo 
napsaného seznamu jenom slevový leták obchodu, 
ve kterém zatrhnou, co potřebují,“ všímá si mís
tostarostka městského obvodu Dagmar Macháč
ková, která má sociální odbor v gesci. I tak mohou 
vypadat nákupy potravin v době panující pandemie.

Odnos do bytu

Za necelé dvě hodiny je červená škodovka opět před 
domem, ve kterém seniorka bydlí. Zatímco ochotní 
hasiči vynášejí nákup seniorce až do bytu, pracovni-
ce sociální služby s ní nákup vyúčtovává a vrací zbylé 
peníze. „Děkuji. Až budu něco potřebovat, zase za
volám,“ loučí se seniorka.

„Akce spojená s  nákupem pro seniory u  nás bez 
problémů fungovala už od prvních dní, kdy byl vlá
dou vyhlášen nouzový stav. Odbor sociálních věcí 
vše výborně zorganizoval, skvěle se úkolů nákup
čích v supermarketech zhostili naši slezskoostravští 
dobrovolní hasiči. Patří jim velké poděkování,“ uza
vírá starosta Richard Vereš.

/red/

Předání seznamů a peněz sociální pracovnici.

S nákupem zpět.

Sociální pracovnice v obchodě s hasiči.

Seznamy pro nakupující hasiče.

Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru
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Senior Taxi s důkladnou dezinfekcí

Slezská Ostrava nabízí pomoc seniorům
Městský obvod Slezská Ostrava je připraven poskytnout seniorům nezbytnou pomoc k obstarání základních 
potravin a léků. Tyto nákupy pro občany našeho městského obvodu zajišťují sociální pracovníci našeho úřadu 
ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. V případě, že máte o tuto pomoc zájem, obraťte se na 
pana Mgr. Zdeňka Matýska, vedoucího odboru sociálních věcí, tel. +420 724 676 254, nebo Mgr. Darinu Kol-
kovou, vedoucí oddělení sociálních služeb, tel. +420 602 369 430 (na tato čísla se lze obracet každý pracovní 
den od 7:00 do 15:00). Po zjištění informací o Vašich konkrétních požadavcích bude dohodnut termín realizace 
případného nákupu.

Zároveň žádáme všechny seniory mající rodinné příslušníky, kteří jim mohou nákup obstarat, aby takto učinili 
a službu poskytovanou městským obvodem zbytečně neblokovali a zajistili její poskytnutí zejména osamoceným 
či imobilním seniorům, kteří nemají možnost obstarat nákup jinak.

Městský obvod Slezská Ostrava kvůli nouzovému 
stavu omezil provoz Senior Taxi. Tuto službu mohou 
využívat senioři pouze k dopravě související se zajiš-
těním neodkladné zdravotní péče. K ní se řadí napří-
klad chirurgické zákroky, onkologická léčba, neod-
kladné návštěvy po konzultaci s lékařem a podobně.

Řidič Senior Taxi zavedl kvůli možnému šíření viru 
speciální opatření – oddělil přední a zadní místa ve 
voze igelitovým závěsem, po každé jízdě vše pečlivě 
dezinfikuje, a to zejména kliky a madla dveří.

„Na tuto prevenci před koronavirem již máme po
chvalné ohlasy našich seniorů, kteří službu Se nior 
Taxi často využívají. Jsou rádi, že je takovýmto způ
sobem postaráno o jejich bezpečí. Mnozí si na služ
bu již plně navykli a jen velmi neradi by zůstali bez 
ní,“ řekla o nových opatřeních místostarostka Dag
mar Macháčková.

Objednávky Senior Taxi lze provést 
na tel. čísle 724 676 254.

/red/

Oddělení sedadel igelitem, po každé jízdě pečlivá dezinfekce. 
Tak probíhá provoz Senior Taxi ve Slezské Ostravě.
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„Jsem spokojen. Roste zde krásné nové hřiště, stejně 
jako nová budova. Úžasný areál v dojezdové vzdále
nosti pěti minut od centra Ostravy je dobrou zprávou 
pro všechny fanoušky sportu nejenom v Koblově, ale 
v  celé Ostravě,“ říká místostarosta Slezské Ostravy 
Roman Goryczka. Spolu s předsedou TJ Sokol Koblov 
Pavlem Pišťákem a  místopředsedou Sokola Mirosla-
vem Michalíkem zkontrolovali stav prací v týdnu před 
Velikonocemi.

Pro malé i velké sportovce

Stavba a rekonstrukce sokolského areálu v Koblově vy-
jde na 25 milionů korun. Celkem 70 procent této částky 
poskytlo ministerstvo školství, 20 procent město Ost-
rava a 10 procent městský obvod Slezská Ostrava. „Mít 
za tyto peníze kompletně nové hřiště i novou budovu 
s klubovnou, šatnami a dalším zázemím, to je z ekono
mického hlediska velmi dobrý výsledek,“ rekapituluje 
celý projekt místostarosta Goryczka.
Před Velikonocemi byli stavbaři s  pracemi dokonce 
v  mírném předstihu. „Vděčíme za to výborné spolu
práci s  generálním dodavatelem, firmou MV STAVBY 
VJAČKA s.r.o. a také příznivému počasí,“ uvádí před
seda koblovského Sokola Pišťák. Stojí stavba hlavní 

budovy, ve které již byly dokončeny omítky, podlahy, 
rozvody elektroinstalace, zdravotechniky a  ústředního 
topení. Objekt je napojen na plyn i elektřinu. „Nyní mů
žeme začít topit a vysoušet celý objekt,“ s optimismem 
říká Pišťák.
V  přízemí najdou sportovci velkou klubovnu se so-
ciálním zařízením, dále skladovací prostory, technické 
zázemí objektu a garáž pro skladování sekací techniky. 
V prvním patře vzniknou čtyři šatny se sprchami, záze-
mí pro rozhodčí a rozhlasová kabina. Součástí budovy je 
rovněž zastřešené venkovní posezení.
„Kolem hřiště roste nové zábradlí, střídačky pro hrající 
týmy, přibude časomíra a další novinky. Hrací plocha 
bude mít umělou závlahu a v prostorách brankoviště 
bude vybavena hybridním trávníkem,“ vypočítává de
taily projektu místopředseda Michalík, který je pověře-
ný dozorem nad touto stavbou.
Areál bude sloužit mládeži stejně jako dospělým. Těsná 
spolupráce se plánuje se sousedními Petřkovicemi, v bu-
doucnu by v areálu mohli trénovat a hrát kromě družstev 
domácího Sokola Koblov i mládežnická družstva oddílu 
FC Odra Petřkovice, se kterým je uzavřeno memoran-
dum o vzájemné spolupráci. Hřiště budou moci využí-
vat i studenti Střední zdravotnické školy AGEL.

V Koblově roste nový sportovní areál
Současná pandemie koronaviru nezastavila stavební práce v areálu TJ Sokol Koblov. 
V uplynulých týdnech stavbaří pokračovali ve stavbě nové budovy a pracovalo se rovněž 
na celkové rekonstrukci hrací plochy. Ta by měla být brzy opět zelená.

Místostarosta Slezské Ostravy Roman Goryczka /vlevo/ spolu s předsedou 
TJ Sokol Koblov Pavlem Pišťákem během prohlídky nově vznikajícího areálu.

10



Těšte se, přijede Baník
„Budova má být kompletně hotova do konce měsíce 
června,“ uvádí místostarosta Roman Goryczka. Připo-
míná, že na přeměně celého areálu se podílí i mnozí čle-
nové TJ Sokol Koblov, pracují zcela zdarma. „Za to jim 
patří veliký dík,“ konstatuje místostarosta.
Velká oslava otevření sokolského areálu je plánována, 
pokud to aktuální situace dovolí, na 8. srpna. Slavnostní 
sportovní den má v programu, mimo řadu atrakcí, do-
poledne tradiční fotbalový turnaj mladších žáků Memo-
riál Václava Činčaly, odpoledne pak nastoupí na nový 
trávník muži.
„Půjde přímo o historický mezník. Proti výběru stávají
cích i bývalých fotbalistů TJ Sokol Koblov, doplněných 
o několik zajímavých hostů, nastoupí stará garda FC 
Baník Ostrava. Všichni se na tuto slavnostní událost 
velice těšíme a věřím, že si tento den hluboce zapama
tujeme,“ uzavírá předseda Sokola Pavel Pišťák.

/red/

Z historie TJ Sokol Koblov
TJ Sokol Koblov byl založen 
v  roce 1924, cvičení bylo pro
váděno v sále hostince u Czer
niků, dnešní hotel ISORA. První 
veřejné cvičení se konalo na 
louce u řeky Odry. Původní fot
balové hřiště bylo vybudováno 
za požární zbrojnicí. V období 
druhé světové války došlo k zastavení činnosti so
kolské jednoty, která byla znovuobnovena v roce 
1946. Činnost TJ Sokol se velmi dobře rozvíjela, 
cvičili nejen muži a ženy, ale také žáci, žákyně, do
rostenci a dorostenky. Od r. 1967 do r. 1971 došlo 
ke stagnaci činnosti, tělovýchovná činnost byla 
prováděna za velmi ztížených podmínek, jelikož 
nebyla vhodná tělocvična a v roce 1964 se nepo
dařilo dokončit výstavbu hřiště na kopanou.

V roce 1966 byla v rámci akce Z přemístěna chata 
od koblovských jezer na pozemek nového hřiště 
u Háječku, v roce 1968 bylo dokončeno hřiště pod 
Háječkem. V březnu 1971 došlo k obnovení činnos
ti TJ Sokol, funkci předsedy TJ přijal Emil Činčala, 
který se pustil do práce na obnovení tělovýchovné 
a sportovní činnosti.

Více na www.tjsokolkoblov.cz

Budoucí klubovna TJ Sokol Koblov.

Nová budova.

Hřiště se brzy zazelená, 
práce v areálu probíhají podle předpokladů.
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Co se změnilo oproti běžným dnům, je také důraz-
nější dohled městské policie nad seniory. „V  rámci 
projektu Senior linka kontaktujeme telefonicky se
niory ve Slezské Ostravě mnohem častěji, zhruba 
jednou za dva až tři dny. Strážníci zjišťují, zda senio
rům něco nechybí, zda něco nepotřebují,“ popisuje 
činnost strážníků Pažický. Seniorům ve Slezské Ost-
ravě už tak strážníci vezli v uplynulých dnech chybě-
jící roušky, zajistili také nákupy nejnutnějších potra-
vin nebo dezinfekčních a  hygienických prostředků. 
„Zaměřujeme se také na lidi bez domova, i pro ně 
máme v případě potřeby připraveny roušky,“ infor
muje dále Pažický.
Jak ke kontrolám nošení roušek, tak ke kontrole vol-
ného pohybu osob využívají strážníci rovněž měst-
ský kamerový systém. Kontrolovány jsou především 
frekventovaná místa – bezprostřední okolí velkých 
obchodů, pošt nebo zastávky městské hromadné 
dopravy.
V  nočních hodinách se pak policisté zaměřují na 
opuštěné objekty. „V  současné době je prakticky 
každý pohyb osob v  noci podezřelý,“ upozorňuje 
vedoucí slezskoostravských strážníků.

Rukavice i dezinfekce aut

Pro svoji práci nově dostali strážníci ochranné pro-
středky. „V  ulicích to samozřejmě bez kontaktu 
s lidmi nejde. Ve službě nyní musíme kromě roušek 
používat i rukavice, ochranné obleky nebo respirá
tory. Vozidla městské policie procházejí pravidel
nou dezinfekcí,“ vypočítává Marcel Pažický změny 
posledních týdnů.
A dodává, že obyvatelé Slezské Ostravy zvládají sou-
časnou situaci velmi dobře. „Musím občanům Slez-
ské Ostravy poděkovat. Ulice bývají prázdné, lidé si 
uvědomují, že jde o  zdraví a  že je situace opravdu 
vážná a  mimořádná opatření české vlády dodržují. 
Chtěl bych také poděkovat za roušky, které nám na 
služebnu doručili občané i nejrůznější spolky. Zvlášt-
ní poděkování patří dobrovolným hasičům z Heřma-
nic. Roušky jsme rozdali potřebným, práce šiček ve 
Slezské Ostravě rozhodně nebyla zbytečná,“ konsta-
tuje na závěr vedoucí městské policie ve Slezské Os-
travě Marcel Pažický.

/red/

Městská policie slouží v ulicích Slezské Ostravy
Koronavirus změnil v posledních týdnech pracovní život také strážníkům městské policie. 
„Primárně se nyní při kontrolách zaměřujeme na nošení roušek na veřejných prostorách 
a samozřejmě také sledujeme, jak je dodržováno omezení volného pohybu osob,“ 
uvádí Marcel Pažický, vedoucí oblasti Slezská Ostrava.

Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru

Marcel Pažický, 
vedoucí městské policie oblasti Slezská Ostrava
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Vážení občané,
s velkým obdivem sleduji pedagogy a všech-
ny ostatní zaměstnance našich slezskoost-
ravských škol, jak dobře se dokázali s  celou 
nečekanou a velmi kritickou situací vyrovnat. 
Vyučování, i  když ve zcela změněných pod-
mínkách, pokračuje. Školy ve Slezské Ostravě 
fungují, byť v úplně jiném režimu. Nikdo z nás 
přesně nevěděl, co se bude po uzavření škol 
11. března dít. Učitelky i  učitelé, jak je zřejmé 
z následujících článků, však ukázali, že se no-
vých věcí skutečně nebojí. Krizovou situaci 
zvládli a zvládají na výbornou.

Za to jim všem patří mé veliké poděkování.
Stejně bych také rád poděkoval rodičům žáků 
našich škol za pochopení a zejména obrovskou 
trpělivost, kterou museli a ještě budou muset 
vynaložit, abychom se s  nastalou situací co 
možná nejlépe vyrovnali.

Roman Goryczka 
místostarosta městského obvodu

Poděkování všem zaměstnancům 
slezskoostravských škol i rodičům

Uvědomili jsme si, že máme obrovskou příležitost více za-
pojit technologie do výuky a hledat nové cesty přes různé 
webové aplikace. Všichni učitelé si zřídili Skype adresu, po-
žádali jsme rodiče, aby žákům také nainstalovali tento pro-
gram. Každý učitel nabízí stanovený čas na probírání učiva 
a  dotazy žáků. Učivo zadáváme prostřednictvím progra-
mu Bakaláři, se kterým pracujeme i během školního roku. 
Samozřejmě respektujeme i  omezené možnosti přístupu 
k internetu některých rodin a těm zasíláme učivo e-mailem 
nebo si chodí pro podklady jedenkrát týdně na sekretariát 
školy.

Většina žáků si už zvykla na systém práce se svými učiteli, 
průběžně plní zadané úkoly a také zasílají úkoly ke zpětné 
kontrole ve stanovených termínech.

Učitelé hledají pro žáky různá vysvětlující videa na interne-
tu nebo si je vytvářejí sami. Také se aktivně zapojily školní 
psycholožka a  speciální pedagožka, které vytvářejí různá 
návodná schémata, jak si mají žáci rozložit pracovní den, 
vyhradit si pevně stanovenou dobu na výuku a pak mít vol-
ný čas pro sebe. Nabízejí i  popovídání si na Skype nebo 
Messenger - žáci se jim mohou kdykoliv ozvat v případě 
smutku, problému.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem žákům, je-
jich rodičům a také pedagogickému sboru ZŠ Bohumínská, 
protože tento druh výuky klade velké nároky na jejich čas, 
tvořivost a důslednost.

Mgr. Jana Vaněčková, 
zástupkyně ředitele

Distanční výuka na ZŠ Bohumínská
Uzavření školy na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nás postavilo 
před náročný úkol, jak zajistit distanční výuku se žáky, aby byla co nejefektivnější a abychom 
co nejvíce ulevili rodičům a mohli žákům pomoci s učivem.

Výuka netradičně. Paní učitelka Liana Svobodová 
během distančního vzdělávání žáků ZŠ Bohumínská.
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Školy se v uplynulých týdnech vyrovnávaly s dosud 
nikdy nepoznanou situací. Nejinak tomu bylo i v pří-
padě základních škol ve Slezské Ostravě. Své brány 
kvůli stavu nouze musely 11. března zavřít. Jak však 
řekl ředitel Základní školy Chrustova Radim Motyč-
ka, školy fungují dál. I když ve zcela jiném režimu.

„Základní činností školy je vzdělávání dětí, a  to 
probíhá,“ popisoval situaci uplynulých týdnů ředi
tel Motyčka. Budova školy byla zavřená, jen pon-
dělky a středy dopoledne byly vyhrazeny pro pří-
padné návštěvy rodičů. Pedagogové, stejně jako 
jejich asistenti, pracovali doma v režimu home offi-
ce. Ostatní zaměstnanci do školy ve Slezské Ost-
ravě docházeli. Prováděli velké úklidy i další práce, 
na které je během školního roku v běžném chodu 
školy jen málo času.

Omezení na hlavní předměty
„Domácí vyučování pomocí internetu je pro nás 
velkou výzvou,“ uvedl ředitel Motyčka. „Mnoho 
kolegů muselo řešit úplně nové situace. Kantoři, 
kteří mají kantorství v  srdci, bývají velmi zvídaví 
a  škola do dnešních dnů zkušenosti s  takovouto 
formou vyučování neměla. Samozřejmě, mnohé 
věci jsme pomocí internetu vyřizovali i  před pří
chodem pandemie, ale aby takto fungoval celý 
vyučovací systém, to jsme tady ještě neměli,“ kon
statoval ředitel.

Radim Motyčka, ředitel ZŠ Chrustova
„Fungujeme dál, i když ve zcela jiném režimu“

Slezská Ostrava proti pandemii koronaviru

Ředitel ZŠ Chrustova Radim Motyčka.
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Vyučování i zadávání úkolů přes internet běželo ně-
kolika způsoby. „Během uplynulých týdnů se nám 
potvrdilo, že s menšími a většími dětmi je třeba pra
covat jinak. Děti od 6. třídy výše už většinou všech
ny mají chytré telefony, jsou zvyklé na sociální sítě. 
Bez větších komplikací s nimi pracujeme přes sys
tém Google Classroom. Výuku samozřejmě omezu
jeme na hlavní předměty – matematiku, český ja
zyk, základy přírodních věd a cizí jazyky. Výtvarná 
výchova nebo tělocvik až moc takovým způsobem 
učit nelze,“ uvedl Motyčka.

Škola v pyžamu
U  menších dětí využívá škola počítačový program 
pojmenovaný Škola v pyžamu. „Systém se nám vel
mi osvědčil. Musím ocenit, že jakmile nastaly potíže 
s koronavirem, začali se nám ozývat dodavatelé po
čítačových software a zdarma nám je nabízeli k uží
vání. To nám velmi ulehčilo práci,“ ocenil pomoc 
Motyčka.

Podle ředitele školy je až překvapující, jak se neje-
nom rodiče, ale především samotné děti vše naučili 
zvládat. I  lehce problematičtí žáci začali komuniko-
vat, zajímat se o výuku. Třídy vytvořily na komuni-
kaci přes Messenger své uzavřené skupiny. Paní uči-
telky začaly natáčet videa, která, opět v uzavřených 
skupinách, sledují děti na kanále Youtube. Obdobně 
vše funguje i u programu Škola v pyžamu.

Pozitivní hodnocení
Pokud jde o hodnocení dětí, snaží se hodnotit školy 
své žáky pozitivně. „Znamená to, že když žák udělá 
svoji práci dobře, dostane jedničku. A když se ob
jeví nějaké problémy, paní učitelka žáky vyzve, ať 
si materiál opraví. Špatné známky nyní nepíšeme. 
Všechny tyto věci se učíme vlastně za pochodu,“ 
vysvětlil systém známkování přes internet ředitel.

Škola myslí i na ty, kteří k  internetu přístup nemají. 
Pro ně jsou ve škole připraveny pracovní listy, které 
si rodiče postupně vyzvedávají v budově školy. Svým 
pedagogům k hodnocení děti listy s vypracovanými 
úkoly předají, až se brány školy opět otevřou.

Kdy se tak stane, nebylo jasné ještě ani počátkem 
měsíce dubna. „Samozřejmě, až se všichni vrátíme 
do školy, budeme muset ještě spoustu věcí ve vý
uce doladit. Ale nedomnívám se, že by dnes děti 
měly pocit, že mají nějaké prázdniny a že nic nemusí 
dělat. Škola pracuje velice intenzivně, i když jiným 
způsobem, než když děti sedí přímo ve třídách,“ 
uzavřel Radim Motyčka.

/red/

Opuštěná školní třída.

Školy kvůli koronaviru musely být uzavřeny.
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Kontribuční sýpka. Heřmanický unikát

1. K nemnohým památkám tradič-
ního stavitelství roubených ob-

jektů, které byly v minulosti na území 
Slezské Ostravy, patřila až do konce 
sedmdesátých let 20. století starobylá 
roubená sýpka v Heřmanicích. S bu-
dováním prostorných sýpek pro uklá-
dání rezerv vymláceného obilí bylo 
na doporučení tehdejších národohos-
podářů započato krátce po ukončení 
takzvaných slezských válek. Po trp-
kých zkušenostech předcházejících 
let mělo zakládání kontribučních sý-
pek vytvářet rezervy zemědělských 
komodit pro období, kdy by mohl 
nastat opět stav nouze. Povinné uklá-
dání plodin do kontribučních sýpek 
v  rakouském Slezsku nařídil paten-
tem ze 4. června 1788 císař Josef II. 
V něm ukládal každému poddanému 
hospodařícímu na orné půdě, aby ze 
čtyř druhů obilí tj. pšenice, žita, ječmene a ovsa odvedl tři díly výsevu do obecní sýpky a to tři roky po sobě. His-
toricky cenný je snímek bývalé kontribuční sýpky z Heřmanic, která stála v těsné blízkosti dnešní Orlovské ulice 
a svou mohutností vždy budila obdiv. Její unikátnost však spočívala v tom, že to byla jediná kontribuční sýpka 
na území českého Slezska, která stála na původním místě. Podle znalců byla vystavěna kolem padesátých let 
18. století a dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků prokázalo, že jedlové a smrkové dřevo 
bylo káceno v rozmezí let 1750 – 1753. Dominantní postavení čtyřpatrové sýpky v krajině, která se nacházela proti 
bývalému panskému dvoru /Grosse Maierhof/ majitelů panství Wilczků z Dobré Zemice je dosud v živé paměti 
občanů našeho obvodu.

2. Nejednoho vyznavače míst-
ní historie zamrzí, že unikátní 

stavba heřmanické kontribuční sýpky 
již nestojí na původním místě. Nicmé-
ně po zkušenostech s jinými historic-
kými objekty, kdy zdlouhavé hledání 
nového způsobu využití zapříčinilo 
jejich chátrání až po zánik, se jeví ře-
šení s  umístěním kontribuční sýpky 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm jako dobré 
rozhodnutí. Došlo k tomu po zvážení 
mnoha okolností – objekt byl v bez-
prostřední blízkosti živé komunika-
ce a  ohrožení stavby představovaly 
i  avizované důlní vlivy, kdy terén, na 
kterém sýpka stála, měl silně pokles-
nout. Připomeňme, že k  rozhodnutí 
o přemístění heřmanické kontribuční 
sýpky do Valašského muzea přispěl 

i fakt, že objekt byl evidován jako státem chráněná památka. Zanedlouho pak byla sýpka odbornými pracovníky 
muzea rozebrána a v roce 1980 s nevšední pečlivostí znovu sestavena. Na snímku Jany Koudelové z roku 2018 je 
patrný současný stav objektu v muzejním areálu Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm.

HISTORIE
Z vlastních poznámek a fotografie sestavil Česlav Piętoň. Zdroj: Stavby rozměrných roubených sýpek ve Slezsku.
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Farář Leoš Ryška /vlevo/ spolu s Jiřím Lizákem u dominanty 
zahrady – dřevěné lodi pojmenované Noemova archa.

Do zahrady přišlo jaro.

Z budovy bývalé márnice bude galerie 
s historickými fotografiemi Heřmanic.Hmyzí domek je připraven pro nové obyvatele.

V sobotu 4. dubna měla být slavnostně zahájena sezóna ve Farní zahradě u kostela sv. Marka v Heřmanicích. 
Kvůli pandemii koronaviru však brány zahrady zůstaly uzavřeny. 
„Otevření zahrady s programem určitě provedeme v pozdějším datu, v době, kdy už to bude možné,“ 
plánuje heřmanický farář Leoš Ryška.

Farní zahrada v Heřmanicích čeká na zahájení sezóny

Zahradu si částečně svépomocí vybudovali heřma-
ničtí loni, slavnostně ji otevřeli pro veřejnost v měsíci 
září. Půl milionu korun věnovalo na výstavbu zahra-
dy v  loňském roce město Ostrava z programu Faj-
novy prostor, částkou 150 tisíc korun přispěl rovněž 
městský obvod Slezská Ostrava.

„Na 4. dubna jsme měli naplánovaný kulturní pro
gram pro děti i pro dospělé, zahájení sezóny mělo 
mít slavnostní ráz. Je veliká škoda, že nám plány 
kvůli koronaviru nevyšly. Zahrada je skvělým mís
tem se spoustou atrakcí pro děti,“ lituje předseda 
heřmanický myslivců Jiří Lizák, že pandemie do plá
nů heřmanických farníků takto zasáhla.

Letní kino i galerie

Se zahradou mají místní velké plány. V letních měsí-
cích by zde mělo promítat letní kino. „Zadní travnatá 
část zahrady je ideální pro takovou formu promí
tání, dali bychom zde nafukovací plátno, mohlo by 
se zde uskutečnit několik filmových projekcí. Vše už 
jsme domluvili i se starostou Richardem Verešem,“ 
říká Jiří Lizák.

Dalším projektem je přestavba budovy bývalé már-
nice v těsném sousedství zahrady. „Budovu chceme 
spravit a  vybudovat v  ní galerii. Vystavit chceme 

zejména historické fotografie Heřmanic,“ uvádí Li
zák. Nejstarší fotografie Heřmanic, které jsou k dis-
pozici, pocházejí z  přelomu 19. a  20. století. „Pro 
návštěvníky by mohla být návštěva galerie velmi 
zajímavá. Z fotografií je zřetelné, jak se Heřmanice 
během uplynulých desítek let zásadně proměnily,“ 
doplňuje Jiřího Lizáka farář Leoš Ryška.

Hmyzí domek

Během měsíce dubna mnohé rostliny na zahradě 
začaly kvést, do květu šly i některé ovocné stromy. 
„Roste zde spousta květin a bylin, rozhodně trávu 
nesekáme na výšku golfového trávníku,“ líčí postup 
jara v heřmanické zahradě Jiří Lizák.

Zajímavostí bude pro návštěvníky i zcela nový hmy-
zí domek. Svůj domov si v něm mají najít včely sa-
motářky, škvoři, slunéčka sedmitečná i  další druhy 
hmyzu.

Stejně jako farář Leoš Ryška i Jiří Lizák věří, že ne-
bezpečí nákazy koronavirem brzy pomine natolik, 
aby se v  zahradě mohli sejít lidé ve větším počtu. 
„Farní zahrada je heřmanickou oázou klidu a poho
dy,“ shodují se oba muži.

/red/
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Procházka ve Slezské
Heřmanická Lipina, kout panenské přírody

Hraničnímu údolí mezi slezskoostravskými Heřmanicemi a Rychvaldem se říká Lipina. Jde o ojedinělý 
kout přírody. Dojít do Lipiny se dá ulicemi K Oskárce a Kabarovou.

Údolí Lipiny tvoří vzácná přírodní niva. Rostou zde 
porosty milující vlhkou půdu. Spatřit lze v  Lipině 
v  jarním období pásy sasanek, množství blatouchů 
i rozkvetlé hlohy. Údolím protéká bezejmenný potů-
ček, podle kterého lze dojít až k zámku v Rychvaldu. 
Potůček se vlévá do Vrbické stružky, ta pak protéká 
Vrbicí a Pudlovem a ústí do řeky Odry.

„Jde o jednu z posledních lokalit ve Slezské, kde si 
příroda hospodaří sama. Co mi paměť sahá, mini
málně posledních 40 let zde člověk nijak nezasaho
val,“ říká o  lokalitě Lipina předseda heřmanických 
myslivců Jiří Lizák, který sem chodí mimo jiné na 
čekanou na kance. „Může se zdát neuvěřitelné, že 
jsme stále v Ostravě. Během procházky lesem běž
ně slyšíte strakapoudy, pěnkavy, žije zde spousta 
ptactva,“ doplňuje Lizák.

Pozorný návštěvník lokality narazí i  na zbytky čás-
tečně cihlové stavby. Jde o bývalou vodárnu, která 
v Lipině sloužila v období první republiky. Nedaleko 
údolí stával Důl Oskarka který byl založen v roce 1912 
společností RAMS ve Vídni, roce 1949 byl přestavěn 
na pomocný provoz a byl přebudován na větrní jámu 
pro Důl Michal / Petr Cingr. V polovině 90. let mi-
nulého století byl důl zasypán a  nezůstaly po něm 
prakticky žádné stopy.

/red/

TIP NA 
PROCHÁZKU 
MĚSTSKÝM 
OBVODEM

Lipinou protéká bezejmenný potůček.

V jarním období zaplavují údolí sasanky.

Příroda si v Lipině hospodaří sama.

Pozůstatky bývalé vodárny zarůstají mechem.
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950 Kč/prms  

Tel.: 734 247 711 
E-mail: objednavky@drevo-mikulik.cz 

www.drevo-mikulik.cz 

• měkké štípané, délka 30-33cm, kontejner 10 prms   5 900,-kč
• měkké štípané, délka 30-33cm, kontejner  7 prms    4 350,-kč
• tvrdé štípané, délka 30-33cm, kontejner    8 prms    7 200,-kč

• Tvrdé štípané: metrovky 1150 Kč/prml 
• Špalky řezané na 30 – 33 cm 850 Kč/prms 
• Štípané, řezané na 30-33 cm

• Měkké štípané: metrovky 660 Kč/prml 
• Špalky řezané na 30 – 33 cm 590 Kč/prms 
• Štípané, řezané na 30 - 33 cm 650 Kč/prms 

(po domluvě i jiné délky) 

• tvrdé štípané, délka 30-33cm, kontejner    5 prms    4 600,-kč
• tvrdé dřevo JASAN v metrech, kontejner    8 prm     7 900,-kč

Okrskář v Kunčičkách: Sabina Andréová, 4111

Kontaktní místo: IVC Slezská Ostrava,
ul. ČS Armády 1892/20a

Kontaktní telefon: 950 735 011, 725 528 578

Charakteristika:
Katastrální území městské části Ostrava Kunčičky. Okrsek je 
tvořen rodinnými i činžovními domy. Nacházejí se zde objek-
ty fi rem, restaurace, kuželna a tenisové kurty. V okolí restau-

račních zařízení a  heren dochází 
k  narušování veřejného pořádku, 
občanského soužití a  rušení noční-
ho klidu osobami sociálně slabého 
a  nepřizpůsobivého obyvatelstva. 
Jsou zde řešeny krádeže ze zahrad-
nictví a  pěstitelských produktů ze 
zahrádek. Na ul. Holvekova a v osa-
dě Míru a okolí dochází k narušová-
ní veřejného pořádku, občanského 
soužití a  rušení nočního klidu. Do-
chází zde k častému zakládání ne-
povolených skládek a odkládání od-
padů mimo určená místa.

Okrskář v Kunčicích: Jiří Škarka, 4852

Kontaktní místo: IVC Slezská Ostrava,
ul. ČS Armády 1892/20a

Kontaktní telefon: 950 735 011, 725 528 578

Charakteristika:
Katastrální území městské části Ostrava Kunčice. Zástavba 
v  okrsku je tvořena rodinnými domy a  areálem společnos-
ti Liberty. V okolí restaurací dochází k narušování veřejného 

pořádku a  znečišťování veřejné-
ho prostranství, zejména osobami 
bez přístřeší. Na zastávkách MHD 
dochází k  občasnému vandalismu 
a  sprejerství. V  okolí hotelového 
domu Kovák a  ubytoven pro so-
ciálně slabé dochází k  narušování 
veřejného pořádku, rušení noční-
ho klidu, narušování občanského 
soužití a  zakládání nepovolených 
skládek. Problematika stacionární 
dopravy v  okolí vlakového nádraží 
Ostrava Kunčice, polikliniky a hote-
lového domu Kovák.

INZERCE

U Vrbiny (Muglinov, r. 1945) - Podle místního názvu původní zátoky řeky 
Ostravice, ve které rostlo vrboví.
Údernická (Heřmanice, r. 1950) - Pojmenována podle úderníků, pracovního 
hnutí vzniklého v ČSR v  roce 1948 (dle sovětského vzoru - Stachanovské 
hnutí).
Uhlířská (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle domku posledního uhlíře ve Sl. Ostravě, 
který zde stával.
Uhrova (Heřmanice, r. 1945) - Josef Uher (1880–1908), český učitel, 
spisovatel, autor povídek.
Únorová (Muglinov, r. 1975) - Pojmenována podle Bytového družstva Vítězný 
únor, které zde mělo původně stavět domy.
Úpadní (Muglinov, r. 1945) - Podle charakteru ulice, která vede svahem.
V Hruškovém sadu (Muglinov, r. 2008) - Dříve se zde nacházel hruškový sad.
V Korunce (Muglinov, Heřmanice, r. 1945) - Podle pomístního názvu lesa, 
kolem kterého ulice částečně prochází.
V Koutech (Muglinov, r. 1945) - Podle starého místního názvu části „Kouty“.
V Remízkách (Heřmanice, r. 2004) - Podle směru ulice do polí a k lesíku.
Václavíkova (Heřmanice, r. 1950) - Ludvík Václavík (1875–1942), zatčen 
nacisty za ilegální činnost v KSČ, umučen v koncentračním táboře.
Vančurova (Muglinov, r. 1945) - Vladislav Vančura (1891–1942), český 
spisovatel, dramatik, fi lmový režisér, rodák z  Háje ve Slezsku. Popraven 
v Praze za heydrichiády pro účast v odboji.
Vdovská (Muglinov, r. 1942) - V těchto místech se dříve nacházel útulek pro 
vdovy.
Vedlejší (Muglinov, r. 1975) - Podle charakteru ulice.
Velichova (Kunčičky, r. 1945) - Alois Velich (1869–1952), český lékař, 
bakteriolog a experimentální patolog na Karlově univerzitě.
Velkostranní (Muglinov, r. ~1978) - Podle pomístního názvu.
Verdiho (Hrušov, r. 1952) - Giuseppe Verdi (1813–1901), italský hudební 
skladatel, představitel romantismu.

Slezskoostravské noviny přinášejí osmadvacátou část seznamu názvosloví 
ulic a  náměstí na území městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor webu www.mapomol.cz. 
Seznam obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.

Slezskoostravský uličník. Část 28

Městská policie ve Slezské Ostravě informuje
Vzhledem k nedávným změnám, které proběhly u Městské policie Ostrava u jednotlivých 
okrsků, zveřejňujeme kontakty na okrskáře v městských částech Slezské Ostravy:

19



Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1x za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává 
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 030. IČO 00845451. Vyšlo v  květnu 2020.  
Tisk povolen  reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. Redakce, email: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. 
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s. Roznášku provádí Česká pošta, s. p. Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 954 392 942.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 11. května 2020 www.slezska.cz
SLEZSKÁ OSTRAVAANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV

  Pořádáme 7 turnusů, vždy od pondělí do pátku.
1.  6. 7. - 10. 7.

 2. 13. 7. - 17. 7.
3. 20. 7. - 24. 7.
4. 27. 7. - 31. 7.
5. 3. 8. - 7. 8.
6. 10. 8. - 14. 8.
7. 17. 8. - 21. 8. 

  Cena 3 700,- Kč
 V ceně je zahrnuta 2x svačina a 1x oběd, pitný režim, 
 táborový program, výuka a jezdecký výcvik, vedoucí 
 zajišťující program a dohled nad dětmi.

  Nástup bude každý den do 8 hodin, 
 ukončení pak do 18 hodin. 
 Rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout.

Kontakt : 
SDO Brontosauři - středisko DVOREČEK , Rajnochova 6, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel: 722 593 656, 603 279 237, mail: info@sdo.cz , www.sdo.cz 
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S VÝUKOU
JÍZDY NA KONI

ILLUMINATI.CA
JANA URIEL 

KRATOCHVÍLOVÁ

Nadace
LANDEK

OSTRAVA

3 PÓDIA17 KAPEL
SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
HRAD POD

HRADEMLODĚNICE26.9.2020

INZERCE

PRO PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ
PŘIJMEME

DISPEČERA OSOBNÍ 
PŘEPRAVY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE

V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 14 HOD.

NA TEL.: 731 260 310


