
Barokní socha sv. Jana Nepomuc-
kého se vrátila na slezský břeh řeky 
Ostravice u příležitosti nově vybu-
dované Slezské galerie. Bude zdobit 
její prostory v suterénu slezskoost-
ravské radnice. 

První zmínka o barokní soše sv. Jana 
Nepomuka pochází z roku 1791, podle 
historiků bude ale patrně o něco star-
ší. Je vytesána z godulského pískovce, 
což znamená, že ji stvořil s největší 
pravděpodobností některý z místních 
umělců, a kdysi stávala na soutoku řek 
Ostravice a Lučiny. Patrně ve 20. le-
tech minulého století byla přemístěna 
za Slezskoostravský hrad k mostu přes 
řeku Lučinu. Pro svůj špatný stav byla 
převezena do Ostravského muzea, 
kde našla azyl na dalších patnáct let. 

„Nepomuka k nám přivezli bez hlavy 
a značně poničeného. Proto jsme ho 
restaurovali,“ říká ředitelka Ostrav-
ského muzea Jiřina Kábrtová a dodala: 
„Za tu dobu jsme si na něho zvykli, ale 
věřím, že bude na radnici ve Slezské 
Ostravě v dobrých rukou.“ 

Jan Nepomucký už stojí v jednom 
z výklenků právě dokončené galerie 
a nutno dodat, že mu to v ní opravdu slu-
ší. „Bude to takový náš patron a věřím, 
že přiláká do nové galerie co nejvíce 
zajímavých výstav a potažmo i zákaz-
níků,“ řekl starosta Antonín Maštalíř. 

Moravská Ostrava má svého barok-
ního „Nepomuka“ z roku 1717 za kos-
telem sv. Václava, nejslavnější socha sv. 
Jana Nepomuckého z konce 17. století 
stojí na pražském Karlově mostě. (sy)

Tímto krokem chce největší ostrav- 
ský městský obvod, který byl až do-
posud spojován spíše s průmyslem, 
začlenit historickou budovu radnice 
mezi kulturní lokality v rámci Ostra-
vy i širšího Ostravska. 

Forma provozu galerie představuje 
vyvážené a adekvátní využití památ-
kově chráněného objektu. Galerie 
umožní výraznější vtažení historické 
budovy radnice do společenského ži-
vota města, a to i mimo úřední dny. 
V neposlední řadě galerie naváže na 
původní program budovy, jak byl po-
stulován v soutěžních podmínkách 
předcházející soutěže z roku 1910. 
„Tehdy se uvažovalo, že v nové rad-
nici budou prostory pro fungování 
místní knihovny a muzea. Obojí dnes 
v Ostravě existuje v jiných formách 
a jinde. Slezská galerie přivede do 
radničních prostor podobné kulturní 
aktivity, svým přesahem propojující 
naše město s jinými regiony Evropy, 
a to jak z perspektivy historické, tak 

i z hlediska přítomnosti,“ vysvětlil ar-
chitekt Tadeáš Goryczka.

Programový profil galerie vychází 
z potřeb našeho regionu. „Dosud se 
žádná galerie na Ostravsku neprofilo-
vala uvedeným směrem. Architekto-
nická tematika se v programu galerie 
bude objevovat v celé šíří jako souhrn 
nejrůznějších výtvarných projevů od  
prezentace současné i historické ar-
chitektury až po instalace či fotogra-
fické výstavy. Uvedené pojetí tedy 
nevylučuje z programu galerie žád-
nou formu výtvarného umění,“ dodal 
Goryczka.

„Naším cílem je, aby se Slezská ga-
lerie stala zajímavým a originálním 
oživením kulturního života Ostravy 
a Moravskoslezského kraje,“ řekl sta-
rosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř. 

Slezská galerie se rozkládá na 330 
metrech čtverečních, výstavní plochy 
představují 100 až 120 běžných metrů. 

Marie Stypková
PatroneM / Jan Nepomucký bude dohlížet  na novou Slezskou galerii

Foto/Marie Stypková
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Radnice otevírá Slezskou galerii
Slezská Ostrava / Slezskoostravská radnice otevírá novou galerii, která  
ponese přívlastek Slezská. Sloužit jí k tomu budou rozsáhlé prostory v su-
terénu secesní budovy na Těšínské ulici. 

Květen není jen lásky čas
Květen nebyl a není pouze měsí-

cem lásky. Byl to také měsíc, ve kte-
rém se probouzely různé „nelidské“ 
bytosti, ve které lidé věřili. Nejčas-
těji to byly bytosti země, vzduchu, 
vody, ohně nebo času.

Mezi bytosti země patřili mimo 
jiné duchové skal, kamenů nebo 
stromů. Ve stromech často sídli-
ly víly a čarodějnice. A někdy také 
skřítci. Taková třešeň byla napří-
klad stromem víl, které kolem ní 
za úplňku tančívaly v bílých nebo 
zelených průsvitných závojích. Po-
kud jde o jiné stromy, třeba o hloh, 
věřilo se, že je to přímo zakletá ča-
rodějnice. Možná také proto, že má 
trny a jeho květy nepříjemně voní. 

Na březích řek, jezer či tůní jste 
mohli spatřit vodníka. Ten přes zimu 
spal a probouzel se právě až zjara. 
K lidem byl příjemný, či nepříjemný 
podle toho, jak se k němu oni sami 
chovali. Někdy býval dobrákem, 
jindy potměšilým chlapíkem, který 
měl radost z lidského utrpení. Mohl 
se proměňovat v jiná zvířata a pro-
háněl se někdy na pevnině na koni 
nebo na krávě. Nejen vodník, ale 
také víly se uměly mstít, pokud jim 
někdo ublížil, a to dokonce až tak, že 
mohly přivést člověka až k šílenství 
(víla je od staročeského slova viliti, 
což znamená blázniti). Jinak se víly 
údajně rodily z rosy za deště pro-
světleného sluncem a vytvářející se 
duhy na obloze. 

To rusalky měly jiný původ. Byly 
to duše nešťastně zemřelých mladých 
dívek, které potkal tragický osud. 
Prvních sedm let svého posmrtného 
života se jim říkalo mavky. Pokud 
jim však po celou tu dlouhou dobu 
nikdo nepomohl, staly se rusalkami, 
a to navždy.

A nejen na březích řek a v okolí 
jednotlivých stromů, ale také v lesích 
sídlili podivní diví muži, hejkalové 
a divoženky. A taky Baba Jaga. A na 
stráních a jiných odlehlých místech 
jste mohli spatřit ohnivé chlopky.  

Všude se to prostě jen hemžilo 
tajemnými bytostmi. A nebránilo 
tomu ani to, že do období měsíce 
května obyčejně spadaly svatodušní 
svátky, jinak také letnice, a poslé-
ze po jedenácti dnech svátek Bo-
žího těla, často zvaný také rosálie.

Ona růže, ze které se na Boží tělo 
pletly věnce, byla považována nejen 
za květinu lásky, ale její okvětní lístky 
spadlé nebo schválně rozprostřené na 
zemi kolem domků, chránily jejich oby-
vatele před hádkami a konflikty a při-
nášely do domácností klid a pohodu.

A v poledne chodívala polednice 
a o půlnoci půlnočnice. Polednice 
nabádala k polednímu klidu, půl-
nočnice naopak ke spánku. Neupo-
slechnout ji a ponocovat až do rána 
mohlo způsobit dokonce i smrt. 

PhDr. Miriam Prokešová

editorial

BYLI JSME U TOHO / Sv. Jan Nepomucký se přestěhoval z Ostravského 
muzea do Slezské galerie na radnici.  Foto/ Marie Stypková
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Jan Nepomucký se vrací na Slezskou

Jedná se o výstavbu plochy pro mí-
chání a skladování paliv v prostoru bý-
valého Dolu Heřmanice, za kolejištěm 
na pozemcích Heřmanic a Hrušova. 

Stavba má mít dočasný charakter 
s předpokládaným termínem ukonče-
ní koncem roku 2010.

Na ploše bude prováděna přípra-
va palivové směsi (alternativní pa-
livo) mícháním energetického uhlí 
(uhelného hruboprachu), dovážené-
ho z Polska, a ropných kalů z lagun 

OSTRAMO s přídavkem páleného  
vápna.

Veškerá doprava produktů bude 
zajištěna po železnici. Pro zajištění 
vedlejších produktů, mechanizmů 
a odpadů bude využívána silniční 
síť. Po ukončení provozu bude plo-
cha rekultivována lesní výsadbou. 

Slezská Ostrava se dlouhodobě po-
týká se zhoršenou kvalitou ovzduší 
z důvodu překročení různých hodnot 
emisních limitů. Zprovozněním výše 

uvedeného zařízení včetně skladování 
všech produktů by zdejší životní pro-
středí ještě více zhoršilo.

Doprava hlavních produktů má být 
prováděna po železnici, čímž dojde ke 
zvýšení hlučnosti. To bude mít vliv na 
psychickou pohodu občanů, kteří byd-
lí v blízkosti stavby a trati. 

Kolové nakladače CAT a další ná-
kladní vozidla budou do provozovny 
z prostoru lagun přesouvány po silni-
ci, po ukončení míchacího prostoru se 
budou vracet zase zpět. Četnost přesu-
nů není ze záměru zřejmá. 

V dokumentaci, kterou dostal měst-
ský obvod Slezská Ostrava k posouzení, 

není specifikováno, kam se bude alter-
nativní palivo odvážet. V případě, že se 
bude spalovat v elektrárně v Dětmarovi-
cích, jeví se výhodnější mísení provádět 
přímo na plochách v areálu elektrárny 
a nedovážet energetické uhlí z Polska až 
do areálu v Heřmanicích.

Z dokumentace není dále zřejmé, 
jakým způsobem budou likvidovány 
srážkové vody z plochy, na které bude 
skládka hruboprachu, a jaký vliv to 
bude mít na podzemní a srážkové vody.

Ve čtvrtek 29. května svolala Rada 
ÚMOb Slezská Ostrava mimořádné 
zastupitelstvo  k této problematice, více 
informací v příštím čísle novin. (sy)

Ropné kaly z OSTRAMO u nás nechceme!
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vydalo na svém za-
sedání 24. dubna prohlášení, v němž kategoricky nesouhlasí se stavbou 
s názvem „Plocha pro skladování paliva – Heřmanice“.



V roce 1936 ji postavili bratři 
Čestmír a Lubomír Šlapetovi. Je-
jich nejvýznamnější dílo na severu 
Moravy je mimořádným příkladem 
organické funkcionalistické archi-
tektury. 

Stav vily není dobrý, má šanci na 
dotace „Liskova vila si rozhodně 
zaslouží být na seznamu národních 
kulturních památek. V současnos-
ti je její stav na hranici únosnosti. 
Jako národní kulturní památka si 
snadněji sáhne na dotace - například 
ji bude možné zařadit do programu 
ministerstva kultury na záchranu 
architektonického dědictví,“ řekla 
ředitelka Národního památkového 
ústavu v Ostravě Naďa Goryczková.

Vila se dochovala téměř v pů-
vodním stavu s mnoha funkčními 
detaily – například zásuvkami, vy-
pínači, svítidly nebo umyvadly.

„Jedná se o architektonicky vý-
znamný obytný dům ve svažitém te-
rénu západního svahu hladnovského 
návrší v místě s výhledem na Novou 
radnici  a Moravskou Ostravu ved-
le stadionu Baníku. Svým průčelím 
i kompozicí v zahradním prostředí 
se odlišuje od ostatních vil posta-
vených na Bazalech. Vila je ozna-
čována jednak jménem stavitele 
Lubomíra Šlapety, někdy i po maji-
teli JUDr. Liskovi, pro kterého byla 
stavěna,“ řekl kronikář Slezské Os-
travy Karel Slíva. Dodal, že bloková 
stavba z poloviny 30. let je nepravi-
delného půdorysu a je postavena na 
vysoké podezdívce z přírodního ka-
mene, kterým je godulský pískovec. 
„V průčelí je na levé straně vysunu-
ta terasa, odkud průčelí pokračuje 
obloukem k druhému rohu. Celé 
průčelí je proskleno a široká okna 

vytvářejí prosklenou stěnu. Zahrada 
je architektonicky upravena a jsou 
v ní i zástupci cizokrajných dřevin.  
Vytváří s budovou harmonický ce-
lek,“ dodal Slíva s tím, že stavba by 
dnes potřebovala opravu, zejména 

ošetření podezdívky z godulského 
pískovce.

Moravskoslezský kraj má nyní 11 
národních kulturních památek. 

Marie Stypková
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Informace  
pro občany 

Dnem 25. 4. 2008 nabývá účin-
nost zákon č.140/2008 Sb., kterým 
se mění některé zákony na úseku 
cestovních dokladů, včetně záko-
na č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech.

Ode dne nabytí účinnosti zákona 
č. 140/2008 Sb., tj. od 25. 4. 2008, 
lze podat žádost o vydání cestov-
ního pasu se strojově číselnými 
údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji i pro občana mladšího 
5 let. Doba jeho platnosti je stano-
vena na 5 let.

Žádost o vydání tohoto cestovní-
ho dokladu je možno podat a bliž-
ší informace poskytne  Magistrát 
města Ostravy, úsek cestovních 
dokladů, Gorkého 2, Moravská 
Ostrava. 

Slezská má architektonický šperk
Slezská Ostrava /  Slezská Ostrava figuruje na seznamu nejcennějších ar-
chitektonických šperků. Vláda do něj totiž v první polovině května připsa-
la vilu Eduarda Lisky, která se nachází ve svahu Slezské Ostravy.

architektonický šPerk / Vila Eduarda Lisky ve svahu  k největším 
architektonickým šperkům naší země.  Foto/Marie Stypková

Slezská Ostrava/  Členové Československé obce legionářské, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, přímí účastníci bojů Ostravské operace, 
občané a představitelé městského obvodu Slezská Ostrava v čele se 
starostou Ing. Antonínem Maštalířem se 30. dubna zúčastnili pietního 
aktu k 63. výročí osvobození Ostravy.

Přítomné přivítal plk. v. v. Mikuláš Kunčický, bývalý velitel tanku 1. čes-
koslovenské samostatné tankové brigády, která osvobozovala Ostravu. 
„S tankem jsme tehdy jeli od Korýtka v Zábřehu přes Zeyerovu ulici, dále 
kolem rourovny až k radnici a divadlu,“ zavzpomínal pamětník a dodal, že 
v bojích o Ostravu v roce 1945 padlo 659 rudoarmejců a dva českoslovenští 
tankisté. O život přišlo také 321 občanů, mezi nimi i Miloš Sýkora, jehož 
jméno nese most přes řeku Ostravici.

Mikuláš Kunčický ocenil mistrovské strategické vedení Ostravské opera-
ce 4. ukrajinským frontem v čele s maršálem A. I. Jeremenkem.

„Hrdinství a oběti osvoboditelů bychom si měli připomínat nejen při piet-
ních aktech,“ zdůraznil Kunčický.  (sy)

Uctili památku obětí 
Ostravské operace 

Slezská Ostrava / Desáté zastupi-
telstvo se konalo 24. dubna v Kul-
turním domě Muglinov. 

Hned v úvodu starosta Ing. Anto-
nín Maštalíř poblahopřál k životnímu 
jubileu dlouholetému zastupiteli za 
ČSSD ing. Petru Škapovi, který po-
děkoval a jako čerstvý sedmdesátník 
řekl: „Stárnutí není pro slabochy, ale 
je to, bohužel, jediná cesta, jak se dožít 
vysokého věku.“  

Jedním z hlavních bodů čtvrtečního 
jednání zastupitelstva byl kategoric-
ký nesouhlas se stavbou s názvem 
„Plocha pro skladování paliva –  
Heřmanice“ (čtěte na str. 1). 

Na poslední zastupitelstvo se dostavili 
v celkem hojném počtu lidé, kteří bydlí 
v obecních bytech na Hladnovské ulici 
v Muglinově a tyto byty chtějí získat 
do osobního vlastnictví. Tento zájem 
zdůvodňují tím, že investovat vlastní 
peníze do bytů, které jim nepatří, ne-
budou. „Rozhodli jsme se proto byty 
koupit, protože jsou zanedbané a my 
chceme žít slušně,“ řekl jeden z tam-
ních občanů. Zastupitelstvo však vět-
šinou hlasů tento návrh smetlo ze stolu 

s tím, že Slezská vcelku slušné obecní 
byty prodávat nebude, protože jich má 
už tak málo. Starosta nakonec obča-
nům přislíbil alespoň výměnu oken. 

Vcelku plamenná diskuse provázela 
také bod o zástavbě pozemků „U sta-
ré elektrárny“ ve Slezské Ostravě. 
O daný pozemek projevilo původně zá-
jem jedenáct žadatelů, z toho šest z nich 
předložilo konkrétní koncepci s vizu-
alizací týkající se využití této lokality. 
Rada nakonec doporučila  na základě 
předložené vizualizace a po  projed-
nání v komisi ekonomického rozvoje 
a v komisi pro přípravu smluv a převod 
majetku  projekt firmy Opavská, a.s. 
Tento záměr zastupitelé schválili 25 
hlasy. Jak sdělil starosta Ing. Antonín 
Maštalíř, v tomto případě velmi lukra-
tivních pozemků nebyla rozhodující jen 
cena, ale také snaha o zachování zeleně. 
„Vybrané projekty se nám líbily a mys-
lím, že nabídly velmi slušné řešení pro 
tuto lokalitu. Počítá se v nich s nízkou 
zástavbou, s podzemními garážemi, 
dostatečným množstvím parkovacích 
míst a zástavba velmi funkčně doplní 
to, co už tady je ,“ vyjmenoval starosta. 

„Jedná se o vícepodlažní domy, vítězná 
studie citlivě řeší stávající zeleň, pro-
storové uspořádání a podobně,“ dodala 
místostarostka MUDr. Hana Heráková 
s tím, že za prodané pozemky by měl 
obvod získat 11 433 200 korun.

Zastupitelé také schválili finance 
určené na opravy škol, které proběh-
nou většinou o prázdninách.

Diskuze se rozpoutala také kolem 
strategického pozemku v Heřmani-
cích, který lemuje obrovskou plochu, 
která patří soukromé firmě. Jeden ze 
zastupitelů za KSČM navrhl, aby se  

část tohoto pásu odprodala dotyčné 
firmě. To však rezolutně odmítla vět-
šina ostatních zastupitelů s tím, že 
tento pozemek je jeden z mála, který 
obvodu ještě patří. „V budoucnu chce-
me tento pozemek použít pro sociální 
účely. Měly by zde vyrůst byty pro 
mladé rodiny. Již dnes existuje vizu-
alizace domečků, které by tam měly 
stát. Počítáme s asi 75 byty,“ upřesnil 
starosta a dodal, že ve Slezské Ostravě 
není tolik ploch, na nichž by se dalo 
stavět. „Pro Slezskou je to strategické 
místo,“ zdůraznil Maštalíř. (sy)

O čem jednalo poslední zastupitelstvo

Myslivci smažili 
nejen vaječinu
Heřmanice /  Příjemné chvíle pro-
žili heřmaničtí  myslivci, a to jak 
ti malí, tak ti odrostlejší. V sobo-
tu 10. května se sešli ke smažení 
vaječiny. 

„Pro děti i dospělé byly připra-
veny střelnice, ale také pohoštění 
v podobě srnčího guláše, medvě-
dích tlapek na rožni a pochopitelně  
,květnové‘ vaječiny,“ sdělil jeden 
z organizátorů podařené akce Ra-
dovan Šmíd. Dodal, že střeleckých 
soutěží se účastnilo celkem dvacet 
dětí. „Na prvním místě se umístil 
Jan Denko, syn našeho hospodáře, 
jeho otec Lukáš obsadil první místo 
na běžící terč. Takže otec a syn ob-
sadili obě první místa ve vzducho-
vých disciplínách,“ prozradil Šmíd.

 Brokových střelců se letos sešlo 
třicet. Tito mezi sebou soutěžili ve 
střelbě na asfaltové terče a vítězem 
se stal Jan Hartoš.

„Všechno jídlo se v průběhu dne 
prodalo a všechno se vypilo. Celou 
akci jsme úspěšně ukončili v pod-
večerních hodinách po předání 
cen vítězům,“ zhodnotil Radovan 
Šmíd.  (red)

Dopis zloději sakur
Aby byl svět krásnější a cítili 

jsme se v něm lépe, nechali jsme 
před školu v Kunčičkách vysadit 
sakury – krásně kvetoucí japonské 
třešně. Celou zimu jsme se těšili 
na růžově obsypané stromy. Do-
čkali jsme se. Všechny stromy se 
převlékly do růžové krásy.

Netěšili jsme se ale dlouho. Jed-
noho rána jsme našli dvě prázdné 
díry, které po sakurách zůstaly. 
Do šrotu  nejdou prodat, asi nějaký 
milovník přírody je vykopal a oz-
dobil si jimi svou zahrádku.

Takže, zloději sakur, přeju ti, 
abys ve stínu našich stromů po-
slouchal ševelení listů, které zpí-
vají – jsi zloděj, jsi zloděj…

Přeju ti, aby ti pohled na krásné 
květy vždy připomněl, že jsi zlo-
děj a kradeš!

S nepozdravem
Jiří Smělík, ZŠ Kunčičky

Kunčice / Vedení městského obvodu Slezská Ostrava iniciovalo návštěvu 
společnosti ArcelorMittal (AM). Komise pro životní prostředí ji proto 
koncem dubna navštívila, aby zjistila, jak to vypadá v prostoru výstavby 
nové koksárenské baterie, která nahradí stávající dožívající VKB č. 11.  

Komise navštívila Mittal

„V současné době se pro tento záměr na-
zvaný ,Modernizace VKB č. 11‘ dopraco-
vává dokumentace o vlivu stavby na životní 
prostředí (tzv. EIA), která bude respektovat 
připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. 
Původně navržená baterie bude doplněna 
o další tři varianty provedení, které budou 
minimalizovat počet cyklických operací. 
Jedná se o obsazování a tlačení pecí, a to 
tím, že budou mít větší objem komory než 
původně navrhovaná baterie. Tím se sníží 
měrné emise především prachu a uhlovo-
díků vznikající při těchto technologických 
operacích,“ vysvětlil zastupitel Jiří Šárek.

Přítomní členové komise byli rovněž 
seznámeni s opravou KB č. 1, která pro-
bíhala v průběhu roku 2007, a jejímž 
přínosem je mimo jiné snížení emisí 
uhlovodíků z procesu koksování.

Po zhlédnutí prostoru budoucí výstav-
by v oblasti koksovny byla komise se-
známena s problematikou emisí prachu 
na Aglomeraci Sever a Jih a plánovanou 
výstavbou tkaninových filtrů jako dal-
šího stupně čištění spalin ze spékacích 
pásů. Zároveň byla provedena prohlíd-
ka spékárny Aglomerace Sever.

„Poté jsme navštívili velín kotle K11 
na Energetice, jejíž součástí byla i pre-
zentace záměru snížení emisí SO2 meto-
dou suchého odsíření,“ dodal Jiří Šárek.

Návštěva pokračovala diskusí s ředite-
li pro výrobu a techniku na téma aktivit 
AM Ostrava pro zlepšení kvality ovzdu-
ší na Ostravsku. „Závěrem jsme konsta-
tovali, že pro zlepšení informovanosti 
okolí budou podobná jednání probíhat 
častěji,“ shrnul zastupitel.  (ša)

nepřehlédněte

napsali jste nám
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Městská policie 
Muže kousl 
pes, který ute-
kl z oplocené-
ho pozemku
Slezská Ostrava/  
Na městské stráž-
níky se obrátil 12. dubna muž ze 
Slezské Ostravy, protože ho pokou-
sal cizí pes, který se na svou oběť 
vyřítil z díry v plotě. Hlídka muži 
ošetřila pokousanou ruku a poučila 
ho o dalším postupu. 

Narušování veřejného 
pořádku při pietním aktu
Slezská Ostrava/  Na pohřbu dítěte, 
které tragicky zahynulo při srážce 
s tramvají, museli zasahovat měst-
ští strážníci, a to kvůli neodbytným 
novinářům. Vzhledem k okolnos-
tem, za kterých chlapec zahynul, 
si rodina zesnulého nepřála přítom-
nost novinářů, kteří však na jejich 
přání nebrali ohledy. Ředitel kre-
matoria musel novináře ještě před 
příjezdem hlídky městské policie 
z místa vykázat. Aby nedocházelo 
k narušování veřejného pořádku, 
zůstali muži zákona na místě do 
skončení celé záležitosti.

Ukrást střechu se jim nepodařilo
Muglinov/ K opuštěnému objektu 
v Ostravě-Muglinově byla 19. dub-
na přivolána jedním z tamních 
obyvatel hlídka městské policie. Po 
příjezdu na místo strážníci zjistili, 
že se v objektu nacházejí tři muži. 
Jelikož nebyli schopni strážníkům 
vysvětlit, co dělají v cizím objek-
tu, pojali muži zákona důvodné 
podezření, že muži chtěli střešní 
krytinu odcizit.  

Kachna skončila v útulku
Slezská Ostrava/ Do útulku v Ostra-
vě Třebovicích přibyl dne 21. dubna 
nový přírůstek. Jednalo se o kach-
ničku, která narazila do oplocení 
a byla dezorientovaná. Když stráž-
níci zjistili, že zvíře nepochází 
z nedaleké zoo, byla kachnička pře-
vezena do útulku. Jak ji mezi sebe 
přijali tamní pejsci, není známo. 

Muž usnul v tramvaji a dospal to 
na záchytce
Slezská Ostrava/  V jedné z tram-
vají, která dojela na konečnou za-
stávku ve Slezské Ostravě usnul 25. 
dubna notně opilý muž. Řidič tram-
vaje proto přivolal strážníky. Když 
zjistili, že opilec není schopen sa-
mostatné chůze, přivolali sanitku, 
která jej převezla na protialkoholní 
záchytnou stanici Městské nemoc-
nice Ostrava k vystřízlivění.

Muž odmítal opustit toaletu
Slezská Ostrava/  Do hotelu Best 
ve Slezské Ostravě byla vyslána 
hlídka Městské policie Ostrava. 
V prvním patře hotelu se nacházel 
sedmadvacetiletý muž, který se 
uzamkl na WC a odmítal otevřít 
dveře a opustit místnost. Na vý-
zvu policie muž nereagoval. Aby 
strážníci nezjistili, co na toaletě 
prováděl, vyskočil muž po chvíli 
z okna budovy ven. Při skoku si 
však poranil levé oko, narazil paty 
a stěžoval si na bolest hlavy. Proto-
že se strážníkům nepodařilo zjistit, 
proč se muž podivně choval, předa-
li ho do rukou policistů. (red)

Obraz znázorňuje Chemické zá-
vody v Hrušově, které byly založeny 
v roce 1851 jako první rakouská „So-
dafabrik“ (Erste österreichische So-
dafabrik in Hruschau). 

Za asistence malíře, grafika a re-
staurátora Miroslava Grabovského se 
podařilo obraz o rozměrech 3,08 × 1,70  
metru a hmotnosti okolo dvou set pa-
desáti kilogramů zavěsit na jednu ze 
zdí chodby ve druhém patře. 

„Je to velmi vzácné dílo. Seces-
ní rám, který má podle mě hodnotu 
nejméně třicet tisíc korun, je původ-
ní. Samotný obraz zachycuje fabriku 
v roce 1910, kdy ji v německém Lip-
sku vytvořila na objednávku zdejších 

majitelů firma Eckert&Pflug,“ řekl 
Grabovský a dodal, že v řemeslné 
podobě ještě tak veliké dílo neviděl. 
„Když mi to přivezli, bylo to celé 
špinavé, takže jsem to vyčistil a pod-
lepil, protože některá místa už měla 
tendenci protrhávat se,“ doplnil.

Litografie hrušovských chemic-
kých závodů původně visela ve vrát-
nici závodu, po jejich likvidaci čekala 
na svou chvíli u likvidátorky společ-
nosti na Brankově ulici v Moravské  
Ostravě. 

Obraz, který věšelo na zeď slezsko-
ostravské radnice šest statných chla-
pů, se tak stane další perlou městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. (sy)

Radnici zdobí největší litografie
Slezská Ostrava / Vskutku unikátní dílo visí od poloviny května v budově 
slezskoostravské radnice na Těšínské ulici. Jedná se pravděpodobně o nej-
větší litografii v České republice. 

UNIKÁT / Na zdi slezskoostravské radnice visí od poloviny května největší litogra-
fie v republice. Jak vidno z fotografie, muži, kteří ji zavěšovali na zeď, se pořádně  
nadřeli.  Foto / Marie Stypková 

Ostrava / Kolem pěti set bytů a ob-
chodně podnikatelský komplex – to 
má v plánu postavit investor na sta-
dionu Bazaly poté, co ho opustí fot-
balový klub. Svůj záměr už zástupci 
majitele Baníku představili napří-
klad radnici ve Slezské Ostravě.

Radní Slezské Ostravy měli k ná-
vrhu jedinou připomínku. Ve staveb-
ním záměru totiž nebyla žádná plocha 
vyčleněna pro hřiště nebo odpočinek 
a radnice trvala na tom, aby investor 
tento prvek do své studie dodatečně 
zapracoval. „To se také stalo a místo 
jednoho z domů zde vyroste sportov-
ní a odpočinková zóna pro děti,“ sdělil 
starosta Slezské Ostravy Ing. Antonín 
Maštalíř. 

 Že slavný stadion, kde Baník hraje 
fotbal už od roku 1959, z městského 
obvodu zmizí, radnici zvlášť netěší. 
„Stadion Bazaly patří neodmyslitelně 
k historii městského obvodu Slezská 
Ostrava. Zdejší radnice to ale vnímá 
tak, že pokrok jde dopředu a zdejší 
fotbal se stává pomalu historií,“ kon-
statoval starosta.

V současné době je podle územního 
plánu plocha Bazalů určena pro sport. 
Zástupci města Ostravy proti bytové 
zástavbě po přemístění stadionu nic 
nenamítají, naopak.

Vzhledem k poloze lokality na 
území města se využití těchto po-
zemků ke stavbě bytových domů 
nabízí. V tom případě by ale byla 
nutná změna územního plánu. Fot-

balovému klubu Baník už součas-
ný stadion nevyhovuje, a to kvůli 
komfortu i bezpečnosti. Město proto 
rozhodlo, že vybuduje nový repre-
zentativní stadion hodný třetího nej-
většího města v republice. Takzvané 
Národní sportovní centrum Morava 
má vzniknout ve Vítkovicích, zhru-
ba v místech současného městského 
stadionu. Nyní se zpracovává doku-

mentace pro územní rozhodnutí, zís-
kání územního rozhodnutí a staveb-
ního povolení se dá očekávat v první 
polovině příštího roku.

K samotné výstavbě by mělo dojít 
ihned po skončení příštího ročníku 
Zlaté tretry a hasičské olympiády, 
která se uskuteční na Městském sta-
dionu v Ostravě v červenci příštího 
roku.  (sy)

Stadion na Bazalech bude brzy minulostí

Slezská Ostrava/ V měsících dubnu 
a květnu bude v sídlištích Muglinov 
a na Kamenci ve Slezské Ostravě 
probíhat rajonové čištění vozovek 
a parkovišť.

V souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích bude předmětná oblast 
označena týden před vlastním čištěním 
dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ 
s dodatkovou tabulkou, na které bude 
vyznačen den a hodina, od 6.00 do 
18.00 hod. V tomto časovém rozmezí 
firma Technické služby, a.s. Slezská Os-
trava, provede postupně vyčištění všech 
zpevněných ploch v obou sídlištích.

Aby akce proběhla bez problémů, je 
nutno Vaší spolupráce. Z tohoto důvo-
du Vás žádám o respektování zákazu 
stání v daném časovém období.

V předmětném období přeparkujte 
svá vozidla na jiná místa – na parko-
viště pod estakádou, na odstavné pru-
hy na ul. Hladnovské atd., pomůžete 
takto ke zlepšení životního prostředí 
ve Vašem sídlišti.
OBLAST KAMENEC
9. 6. 2008 – Parkoviště a příjezdové 

komunikace u domů č. 1387/73, 
1056/71, 1139/67, 1486/5, 1360/1, 
1361/2, 1362/3, 1363/4,

11. 6. 2008 – Parkoviště a příjezdo-
vé komunikace u domů č. 788/61, 
789/63, 1814/65, 446/59, 445/57, 
444/55, 443/53, 442/51, 441/49,

13. 6. 2008 – Parkoviště a příjezdo-
vé komunikace u domů č. 448/60, 
449/58, 440/48, 439/46, 438/44, 
437/42, 436/40, 441/50,

 OBLAST MUGLINOV 
17. 6. 2008 – ul. Vdovská (od ul. 

Okrajní po ul. Křižkovského), 
- parkoviště na ul. Vdovská u domů č. 

641/18, 643/20, 672/22, 679/24, 685/26,
19. 6. 2008 – ul. Vdovská (od ul. Křiž-

kovského po ul. Na Druhém), 
- ul. Křižkovského (od ul. Vdovská 

po ul. Švédská),
- parkoviště na ul. Vdovská u domů 

č. 696/36, 697/38, 692/34,
23.6.2008 – ul. Švédská (od ul. Okraj-

ní po ul. Křižkovského),
- parkoviště na ul. Švédská u domů 

č. 645/25, 652/27, 664/29, 666/31,  
636/7, 637/9, 638/11, 668/33,

25. 6. 2008 – ul. U Kapličky (celá)
- ul. Švédská (od ul. Křižkovského až 

dolů),

- parkoviště u domů č. 749/85, 117/4, 
736/42, 737/40, 734/8, 733/6, 732/4,  
730/75, 728/73, 729/2,

27. 6. 2008 – ul. Fojtská (celá) včetně 
parkoviště  

Lukáš Sýkora
ved. oddělení KS, odboru TSKZaH

Připravte se na rajónové čištění

Kunčičky / I dobrovolní hasiči 
z Ostravy-Kunčiček už mají svého 
patrona. A mají z něj opravdovou 
radost.

Zatímco v neděli 4. května byla 
středem pozornosti Ostravanů socha 
svatého Floriána, která se vrátila po 
osmačtyřiceti letech na Masarykovo 
náměstí, její menší bratříček v Ostra-
vě-Kunčičkách si musel místo na vý-
sluní mediálního zájmu nechat ujít. 

Sochu svatého Floriána, patrona 
hasičů, věnoval Sboru dobrovolných 
hasičů v Ostravě-Kunčičkách tamní 
farář, otec Dariusz Sputa, který ji 

po nedělní mši svaté posvětil. Socha 
vysoká asi metr deset poté putovala 
do hasičské zbrojnice v Kunčičkách. 
„Svatého Floriána jsme převezli do 
jeho nového domova na Bořivojově 
ulici se vší parádou, konkrétně na 
hasičské Tatře 815,“ popsal Bohumil 
Jajcaj, jeden ze skalních kunčických 
dobrovolných hasičů.

 Slavnosti se zúčastnil i starosta 
Slezské Ostravy Ing. Antonín Maš-
talíř, který se zúčastnil mše svaté, 
popřál novým ochráncům Florián-
ka, aby měli i díky jemu co nejméně  
práce.  (sy)

Florián / Patrona hasičů, svaté-
ho Floriána pořídil a vysvětil kun-
čickým hasičům farář Dariusz Spu-
ta.  Foto / SDH Kunčičky

Svého patrona už mají také hasiči z Kunčiček 

Poděkování
Zaměstnanci Základní školy Chru- 

stova 24 v Ostravě – Heřmanicích 
oslavili Den učitelů slavnostním po-
sezením s pohoštěním. Nezapomně-
li ani na své bývalé kolegy, a proto 
bych jim tímto chtěla za všechny 
důchodce poděkovat.

K. Sezimová



na kolech /  I letošní májová cyklojízda se vydařila. Peleton vyjel od sokolovny 
v Kunčicích v čele s místostarosty Radimem Šlachtou a Petrem Zezulčíkem. 
  Foto/ Marie Stypková

Slezská Ostrava/  Český svaz bo-
jovníků za svobodu ocenil staros-
tu Slezské Ostravy Ing. Antonína 
Maštalíře. 

Během oslav 63. výročí osvobození 
mu udělil pamětní medaili za dlou-
holetou a záslužnou práci pro tento 
svaz.

„Po svém nástupu do funkce jsem 
navázal na práci, kterou vykonal pro 
Československou obec legionářskou 
bývalý zesnulý starosta Miroslav Voj-
kovský. Pravidelně pořádáme vzpo-
mínkové akce, udržujeme pomníky, 
kterých je na Slezské opravdu hodně, 
a snažíme se, aby občané nezapomí-
nali na oběti světových válek,“ vy-
světlil starosta a zdůraznil, že si toho-
to ocenění velice váží. (sy)

ZaSLOUžENě / Ing. antonín Maštalíř 
získal vysoké ocenění.  Foto / autor

Starostu Slezské ocenili  
bojovníci za svobodu
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 Cyril, Metoděj a Hus na hradě
Vydejte se společně s námi po 

stopách slavných osobností českých 
dějin a přijďte 6. července na Slez-
skoostravský hrad, kde na vás budou  
čekat věrozvěstové Cyril a Metoděj 
a Jan Hus, který byl právě v tento 
den upálen na hranici. Začátek akce 
je v 11 hodin. Součástí akce bude 
koncertní komorní provedení orato-
ria Mistr Jan Hus od Richarda Pach-
mana, vystoupení hudebních skupin 
různých žánrů, hry a soutěže i pro 
děti, k vidění budou husitské vozy, 
zbraně nebo zapálení hranice. Akci 
pořádá Ostravská ekumena pod zá-

štitou primátora města Ostravy Pet-
ra Kainara.
  Slezskoostravský  
 rockový festival

Na pořádný odvaz regionálních 
kapel se mohou těšit milovníci rock-
ové hudby. V sobotu 12. července 
před restaurací Stará Kuželna na 
Baranovci ve Slezské Ostravě se 
uskuteční Slezskoostravský rock-
ový festival, na němž vystoupí na-
příklad kapely Černá kočka nebo 
Sundays News. Pořadatelé připravi-
li pro návštěvníky kromě bohatého 
občerstvení a grilování také ohňo-
vou show. 

zveme vás

Slezská Ostrava/  Vedení městské-
ho obvodu Slezská Ostrava uspo-
řádalo i letos tradiční májovou 
projížďku na kolech. 

Dne 16. května dopoledne se vy-
dal peleton v čele s místostarosty 

Radimem Šlachtou a Petrem Ze-
zulčíkem ze sokolovny v Kunčicích 
směrem na Slezskoostravský hrad, 
dále k zoo, kolem Základní ško-
le Chrustova směrem k sokolovně 
v Muglinově. 

„Je skvělé, že přišlo docela hod-
ně lidí, kteří se májové projížďky 
zúčastní,“ zhodnotila před startem 
místostarostka Hana Heráková, 
která spolu s dalšími kolegy roz-
dávala všem účastníkům svačinu 
na cestu – šunkovou bagetu a mi-
nerálku. 

Do cíle dojel peleton krátce po 
poledni, ale akce tím neskončila. 
Úředníci radnice se na asfaltovém 
hřišti u sokolovny v Muglinově 
mezi sebou utkali v minikopané. 
Natom, kdo vyhrál, nezáleží, dů-
ležité je, že všichni účastníci se 
skvěle bavili a udělali něco pro své 
zdraví. (sy)

Májová cyklojízda se vydařila 

U příležitosti prvního výročí jsme 
navštívili pobočku ČSOB, která je 
situována v nákupním centru Plus 
na Hladnovské ulici. Povídali jsme 
si s ředitelem pobočky Vítězslavem 
Šebestou. 

V loňském roce jsme se zde sešli 
poprvé. Dnes se scházíme již v za-
běhnuté pobočce. Jak jste se za tu 
dobu na Slezské zabydleli?

Dnes již skutečně můžeme říci, 
že jsme se ve vašem obvodě dobře 
zabydleli. Počet klientů každodenně 
narůstá a také provoz bankomatu 
je docela dobře vytížen. Zazname-
náváme stále intenzivnější zájem, 
parkoviště před pobočkou poskytuje 
komfort, který dole ve městě klienti 
postrádají.

O které bankovní služby je u vás 
největší zájem?

Pobočka poskytuje komplexní 
služby – od založení účtu až po vy-
řízení hypotéky. Pořizování bydlení, 
ať už nových rodinných domků, bytů 
nebo jejich rekonstrukce, popřípadě 
zařizování nebo modernizace opo-
třebovaného vybavení domácností, je 
dnes hlavním zájmem nejen mladých 
lidí, ale i obyvatel středního věku, 
kteří rekonstruují, stavějí či kupují 
nové, často menší bydlení. 

Připravujete zde na pobočce pro 
klienty nějaké novinky?

Ano, stále se snažíme zjednodušo-
vat procesy. Tak například množství 

dokumentů a papírování spojené s hy-
potečním úvěrem se opět podstatně 
snižuje. Od konce března mají klienti 
nově možnost nedokládat faktury při 
výstavbě či rekonstrukci. Možnost 
nepředkládání faktur je spolu se za-
jištěním potřebných dokumentů z ka-
tastru nemovitostí, vyřízením odhadu 
nemovitosti či sjednáním pojištění na 
míru přímo na pobočce našimi klien-
ty velmi oceňovanou službou. A právě 
teď, u příležitosti našeho prvního vý-
ročí od data vzniku, vyhlašujeme dal-
ší novinky – akční nabídku slev, a to: 
tříměsíční poplatkové prázdniny na 
vedení nově založených účtů, padesá-
tiprocentní slevu z poplatků za zpra-
cování smlouvy k půjčkám (na lepší 
bydlení nebo na cokoli), 100% slevu 
z poplatku za vydání kreditní karty 
k ČSOB kontu – v době od 7. 6. do  
7. 9. 2008. Zájemci u nás mohou získat 
i produkty našich dceřiných společ-
ností – například pojišťovací služby, 
penzijní připojištění, stavební spoření, 
investice do podílových fondů a další. 

První výročí působení pobočky 
ČSOB ve Slezské Ostravě

Otevírací doba je v pracovní 
dny od 9 do 12,30 a od 13, 30 do 
17 hodin. Bankomat je v nepře-
tržitém provozu. Pro klienty 
ČSOB je až 5 výběrů měsíčně 
zdarma! 

Kunčičky / Jako již tradičně par-
ta těchto lidí uspořádala ne jen pro 
„kunčičkovské“ slavnostní stavění 
„máje“ a zároveň, jak pověst radí, 
„upálila odsouzenou čarodějnici“.

Jak jsem již zmínila hned na za-
čátku, rozhodně nikdo zúčastněný 
neprohloupil. Na návštěvníky tady 
čekala nejen výborná podívaná, ale 
také skvělé občerstvení v podobě gri-
lovaného masa, klobásek, smažených 
hranolků a samozřejmě lahodný mok 
s pěnou nahoře. Návštěvníci si mohli 
zatančit přímo pod hvězdami. 

Nejdříve SDH Kunčičky postavil 
krásně nazdobenou májku a o půlnoci 
za přítomnosti hrozivého bubnu, přís-
ně vyhlížejícího KATA a soudce byla 
upálena odsouzená čarodějnice. 

Hned po půlnoci správní místní 
„ogaři“ přivedli pod hasičskou třešeň 
své milované, a tak jsme mohli vidět 
spoustu prvomájových polibků. 

Zábava pokračovala do pozdních 
ranních hodin a smutní mohli být 
snad jen členové perfektně připrave-
ného SDH Kunčičky, jelikož i hranice 
s čarodějnicí byla dokonalá, a tudíž 
nebylo zapotřebí hasičského umění

(red)

Když se hasiči 
nudí…

ERA PARTNERS je tu pro vás
Realitní kancelář ERA PARTNERS nabízí 36 let zkušeností ze 46 zemí 

světa, ověřenou kvalitu, profesionalitu a serióznost, možnost prezentace ne-
movitostí v celé Evropě, důvěryhodnost největší realitní společnosti Evropy.

Prodej či nákup nemovitosti patří k největším a nejdůležitějším rozhod-
nutím v životě lidí.

Svěřte je proto do rukou specialistů a kontaktujte ERA PARTNERS, 
U Staré elektrárny 1881/2 ve Slezské Ostravě. Tel: 733 166 111 
erapartners@era-reality.com.  (P.R.)

 

První výročí otevření pobočky 
ČSOB ve Slezské Ostravě v are-
álu nákupního centra Plus nabízí 
od 7. června  do 7. září 2008 pro 
všechny nové klienty akční nabíd-
ku slev: 
-  tříměsíční poplatkové prázdniny 

na vedení všech nově založe-
ných účtů (soukromých i podni-
katelských)  

-  50% slevu z poplatků za zpraco-
vání smluv k půjčkám  

-  100 % sleva z poplatku za vydá-
ní kreditní karty k ČSOB Kontu


