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Vítání podzimu. Děti zdobily dýně a oblékly se do strašidelných kostýmů

Svátek dýní a strašidel. Před radnicí i na hradě
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Již sed-
mý ročník akce nazvané Svátek 
dýní a strašidel zorganizovala 
základní škola Bohumínská.

Ve středu 22. října se po patnácté ho-
dině začaly před slezskoostravskou 
radnicí scházet první děti a jejich 
doprovod v nejrůznějších maskách. 
Děti a žáci slezskoostravských ma-
teřských a základních škol slavili 
Svátek dýní a strašidel.
Rozmanitý průvod se od radnice vy-
dal přes Most Miloše Sýkory na Ma-
sarykovo náměstí a přes Výstaviště 
Černá louka na Slezskoostravský 
hrad. Tam bylo centrum oslav.
„Bohužel nám příliš nepřeje poča-
sí, o to větší obdiv patří těm, kteří 
přišli,“ uvítal zhruba stovku dětí  
a jejich rodičů ředitel ZŠ Bohumín-
ská Mgr. Marek Sládeček.

Celkem 81 dýní

V krytých prostorách hradu pak pro-
bíhala dvouhodinová slavnost. Vy-
staveno bylo přesně jedenaosmde-
sát vyřezávaných a pomalovaných 
dýní. 
„Letos jsme oslovili všechny mateř-
ské i základní školy v obvodě, aby 
se zdobení dýní zúčastnily. Děti vy-
řezávaly dýně v družinách, některé 

je nosily již ozdobené z domu,“ uve-
dl ředitel Sládeček.

Ceny za zdobení

Děti v maskách čekala na hradě řada 
nejrůznějších soutěží spojená s dis-
kotékou. 
Odborná porota zatím vybírala nej-
krásnější dýně. Ocenění za tvůrčí 
nápady si odnesly kolektivy mateř-
ských škol Bohumínská a Požární, 
ceny získaly i jednotlivé žákovské 
kolektivy ze ZŠ Bohumínská.
Cenu za zdobení dýní obdržel i Jiří 
Reitšmíd z deváté třídy, který dýni 
sám vyřezal a přinesl do školy. 
„Koupil jsem dýni v obchodě, stá-
la 65 korun. Přinesl jsem ji domů 
a hned začal vyřezávat. Vyřezávání 
mi trvalo asi dvě hodiny. Druhý den 
jsem dýni před vyučováním přinesl 
do družiny,“ popsal Reitšmíd. 
Za dýni dostal od organizátorů spo-
lečenskou hru Crossgame. „Jsem 
moc rád, hra se mi líbí,“ reagoval 
žák ZŠ Bohumínská.
Drobnými dárky byly během pod-
večera oceněny všechny děti v mas-
kách. Domů si spokojeně odnášely 
plyšové hračky i spoustu sladkostí.
Akci podpořily statutární město Os-
trava a městský obvod Sl. Ostrava.

/jk/ NA HRADĚ. I když slavnosti nepřálo počasí, její účastníci se bavili dobře.

Volby ve Slezské Ostravě
V komunálních volbách, které se 
konaly 10. a 11. října, zvítězila  
v městském obvodu Slezská Ostra-
va ČSSD. Od voličů dostala 19.23 
procent hlasů, v novém zastupitel-
stvu obsadí sedm křesel.
Na druhém místě skončilo hnutí 
ANO 2011, které získalo 18.86 pro-
cent a v novém zastupitelstvu bude 
mít také sedm křesel. Třetí ve voleb-
ním klání skončilo hnutí Ostravak, 
dostalo 15.23 procent, což znamená 
zisk šesti křesel.
Čtvrtá je KSČM, kterou volilo 12.44 
procent voličů. Pro KSČM to zna-
mená pět křesel. Pátá je ODS, kte-
ré dali voliči 10.45 procent hlasů  
a získala tak čtyři křesla. Šestá příč-
ka patří KDU-ČSL. Strana dostala 
6.19 procent hlasů, což znamená dvě 
křesla. Sedmá skončila TOP 09. Ob-
držela 5.96 procenta, bude mít dvě 

křesla. Na osmém místě skončili 
Nezávislí, získali 5.29 procent hla-
sů voličů, což znamená rovněž dvě 
křesla v novém zastupitelstvu.
Ve Slezské Ostravě kandidovalo 
celkem jedenáct politických stran  
a hnutí, zbylá tři uskupení nepře-
kročila pětiprocentní hranici nutnou 
pro účast v zastupitelstvu obvodu. 
Šlo o Úsvit přímé demokracie (2.47 
procent hlasů), Romskou demokra-
tickou stranu (2.13 procent hlasů)  
a Dělnickou stranu sociální sprave-
dlnosti (1.74 procent hlasů).
K volebním urnám přišlo ve Slezské 
Ostravě 5 181 z 16 612 voličů. To 
znamená volební účast 31.21 pro-
cent. Volby proběhly v městském 
obvodu řádně a bez jakýchkoli kom-
plikací.

/red/

Více k volebním výsledkům viz str. 8.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října se usku-
tečnily komunální volby. Pro mě 
tyto volby znamenají loučení, ne-
boť jsem se po zralé úvaze rozhodl 
již nekandidovat a dále se věnovat 
pouze výkonu mandátu senátora 
Parlamentu ČR. 
Není to pro mě lehké loučení, na 
radnici jsem strávil 10 let, z toho 
8 let ve funkci starosty, který je 
jakýmsi nejvyšším reprezentantem 
obvodu, ale především manažerem, 
který se musí své funkci věnovat 
naplno, jeho povinností je snažit 
se o rovnoměrný rozvoj obvodu, 
naslouchat a řešit problémy občanů  

a to ve všech 8 katastrálních úze-
mích obvodu Slezská Ostrava – 
Antošovicích, Koblově, Hrušově, 
Muglinově, Heřmanicích, Slezské 
Ostravě, Kunčičkách a Kunčicích.
Během svého dlouholetého půso-
bení na radnici, jsem nejdéle slou-
žícím starostou od roku 1989, jsem 
měl možnost ovlivnit spoustu věcí 
a jsem přesvědčen, že Slezská Os-
trava se změnila k lepšímu. Za své 
největší úspěchy považuji, že se po-
dařilo zrenovovat značnou část byto-
vého fondu, proběhly rekonstrukce  
takřka všech školských zařízení, 
zrekonstruovány byly také domy  
s pečovatelskou službou, v Kunčič-
kách vzniklo nízkoprahové centrum, 
vybudovala se dětská hřiště a novou 
fasádu dostal také symbol obvodu – 
slezkoostravská radnice, která osla-
vila již sté výročí existence. Rovněž 
jsem rád, že se nám podařilo vytvořit 
tři tradice – květnový Den Slezské, 
zábavný den pro celou rodinu na 
Slezkoostravském hradě, každoroční 
oceňování občanů v obřadní síni rad-
nice, kdy občané, kteří se zasloužili  
o dobré jméno obvodu, obdrží pamět-
ní medaili a také malý finanční obnos 
jako poděkování. A třetí akcí je půl-
noční silvestrovský ohňostroj, kdy na 
tuto akci si každoročně najdou cestu 
nejen občané našeho obvodu.

Toto však nejsou jen mé zásluhy, 
ale zásluhy celého vedení obvodu  
a všech, kteří se na tom podíleli. Bez 
pomoci města Ostravy, Moravsko-
slezského kraje a také darů sponzo-
rů, kdy chci vyzdvihnout především 
kunčický hutní kolos ArcelorMittal, 
by se nám to nikdy nepodařilo.
Nechci se však jen chválit! Dvě 
velké věci se mi nepodařily. A to 
zahájení výstavby kruhového ob-
jezdu Keltičkova – Hladnovská – 
Michálkovická a také přeměna are-
álu MŠ v Antošovicích na domov 
pro seniory. 
Jak jsem již zmínil, z radnice od-
cházím po 10 letech, kdy si myslím, 
že je čas uvolnit místo novým lidem 
a především novým myšlenkám. 
Závěrem vám chci poděkovat za 
pozitivní náměty, ale i kritiku. Pů-
sobení ve funkci starosty mě lidsky 
obohatilo, ale zároveň jsem zjistil, 
že ani starosta není všemocný a ne-
může vyhovět všem. 
Chci vás ujistit, že jsem připraven 
spolupracovat s novým vedením ob-
vodu, ale také naslouchat, případně 
poradit vám, spoluobčanům Slez-
ské Ostravy. Loučím se s vámi jako 
váš starosta, ale zůstávám s vámi  
jako váš známý, soused a v nepo-
slední řadě senátor.

Váš Antonín Maštalíř (ČSSD)

Slovo starosty Ing. Antonína Maštalíře

 

strana hlasy (%) počet křesel

ČSSD 19,23 7

ANO 2011 18,86 7

Ostravak 15,23 6

KSČM 12,44 5

ODS 10,45 4

KDU-ČSL 6,16 2

TOP 09 5,96 2

Nezávislí 5,29 2

účast: 31,21 %

FOTO/JAN KRÁL
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Sté narozeniny oslavila paní Adéla 
Vršková ze Slezské Ostravy. Do bytu 
na sídlišti Kamenec jí přijel k jubileu 
gratulovat senátor a starosta obvodu 
Ing. Antonín Maštalíř. Předal osla-
venkyni kytici a dárkový koš.

„Přeji vám hodně zdraví. Je ob-
divuhodné, v jaké jste se udržela 
kondici,“ řekl starosta Maštalíř. 
Paní Adéla se narodila 18. říj-
na 1914 ve Starém Zábřehu, kde  
v rodinném domě žila celkem 92 

let. Pak se přestěhovala k dceři do 
Slezské Ostravy. Adéla Vršková 
byla v domácnosti, vychovala tři 
děti.
„Maminka vždycky hodně četla  
a starala se o zahrádku,“ uvedla dce-
ra jubilantky Hana Blažková. Adéla  
Vršková se stále zajímá o svět, po-
slouchá rozhlas, sleduje zprávy. 
„Také hodně čte, luští křížovky,“ 
doplnila Hana Blažková. „Všem 
vám moc za vše děkuji,“ poděkova-
la za přání oslavenkyně.

/jk/

Dne 1. října se krásného životního 
jubilea 103 let dožila v Domově 
pro seniory Kamenec paní Marie 
Filipská.
Paní Marie se narodila v Ostra-
vě jako Marie Maniszovská, měla 
pět sourozenců a vychovala jed-
noho syna. Dlouhá léta pracovala 
ve vítkovických železárnách. Ráda 
psala básničky, ale její největší 
zálibou bylo tančení. Sama říká, 
že měla pěkné mládí a při muzi-

ce nevynechala ani jeden tanec. 
Její oblíbené jídlo bylo zelí od ma-
minky a oblíbeným nápojem pivo 
po nedělním obědě. Paní Marie je  
v našem domově již od roku 2009, 
nyní má z nabízených individuálních 
aktivit nejraději canisterapii a roz-
hovory se svým klíčovým pracov-
níkem. Paní Marie se stále zajímá  
o dění kolem sebe a má radost za ka-
ždý úsměv. Má ráda zákusky, které 
si s dopomocí dokáže sama sníst.

Kromě rodiny, personálu zařízení, 
pana ředitele Domova pro senio-
ry Kamenec Ing. Juraje Chomiče, 
MBA jí přišel poblahopřát i Bc. 
Radomír Mandok, radní městského 
obvodu Slezská Ostrava s naroze-
ninovým balíčkem. Za celý domov 
přejeme paní Marii zejména pev-
né zdraví, aby byla stále tak čilá  
a spokojená jako doposud.

Bc. Karin Fojtíková, DPS Kamenec

Oslava vína a burčáku proběhla 
již tradičně v prostorách Domova 
pro seniory na Kamenci sluneč-
ného dne osmnáctého září. Akci 
v zařízení navštívili také primá-
tor města Ostravy Ing. Petr Kaj-
nar a starosta městského obvodu 
Slezská Ostrava Ing. Antonín 
Maštalíř. Oba pronesli k uživate-
lům milá slova s přáním pevného 
zdraví.
Program odstartoval ve čtrnáct ho-
din, vystoupila cimbálovka Friš, 
která sklízela u obecenstva vel-
ký potlesk. Veselit jsme se mohli  
z českých lidových písní i netra-

dičních verzí jako je italská sklad-
ba O´sole mio (Moje slunce).
Akce plná tance, vína a koláčů 
skončila až v podvečerních hodi-
nách, kdy se uživatelé pomalu za-
čali rozcházet. „Na každý ročník 
vinobraní se velmi těším. Člověk 
si tu vždy krásně zazpívá a ještě 
uspokojí chuťové buňky. Burčák 
byl letos obzvláště dobrý,“ po-
chvalovala si oslavy uživatelka 
zařízení.
O Vinobraní byl jako každým ro-
kem velký zájem, proto se již teď 
těšíme na další ročník.

Ing. Šárka Kutějová, DPS Kamenec

Adéla Vršková oslavila 100 let

Oslava 103. narozenin Marie Filipské 

Oslava Vína a burčáku 

Dagmar a Arnošt. Obnovování manželského slibu po padesáti letech

Zlatá svatba manželů Mertových. Gratulujeme! 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Manželé 
Dagmar a Ing. Arnošt Mertovi 
ze Slezské Ostravy oslavili v so-
botu 4. října výročí zlaté svatby.

Svůj manželský slib Mertovi obno-
vili po padesáti letech ve slezskoost-
ravské radnici. „Jde o toleranci, lidé 
se musí mít rádi,“ řekla svůj návod 
na dlouhý společný život Dagmar 
Mertová. „Přesně tak,“ doplnil svou 
manželku Arnošt Merta.
Slavností obřad vykonala zastupitel-
ka Bc. Edita Ondarza. „Recept na to, 
jak moc se musí dva lidé snažit, chtě-
jí-li spolu prožít šťastně tolik let a co 
všechno musí zvládnout, bychom 
tady měli, i díky vám, rozdávat, pro-
tože ne všem se to takto podaří. A za 
to máte můj upřímný obdiv,“ řekla 
zastupitelka manželům Mertovým.
Paní Dagmar se narodila v roce 
1945, vystudovala střední školu 
stavební a od roku 1973 pracovala 
jako vedoucí mateřské školy v Mu-
glinově. Poté také byla zaměstnána 
na pozici vedoucí personálního od-
dělení ve společnosti Bastro.

Arnošt Merta se narodil v roce 1943. 
Střední školu vystudoval na Hladno-
vě, pokračoval studiem strojní fakulty 
na VUT v Brně, které řádně ukončil. 
Poté dlouhá léta až do roku 1990 za-
stával různé funkce v OKD. Později 
pracoval v Rakousku u firmy Kreuzer.
Budoucí manželé se seznámili v roce 
1962 a 3. října 1963 se vzali. Narodi-
li se jim synové Aleš a Tomáš.
V polovině devadesátých manželé 
Mertovi společně založili rodinnou 
firmu, ve které dále pokračují oba 
jejich synové. Společnost provozu-
je dvě stanice technické kontroly  
a měření emisí.
Mertovi spolu žijí téměř padesát let  
v rodinném domku v Muglinově. Těší 
se dvěma vnuky Michalem a Lukášem 
a dvěma vnučkami Klárkou a Luc- 
kou. Rádi spolu cestují v obytném 
voze a často tráví čas na horách.
„V našem karavanu jsme objeli už 
celou Evropu,“ uvedli v den své zla-
té svatby manželé. Pak před radnicí 
nasedli do veteránského vozu a odjeli 
oslavit vzácné výročí s celou rodinou.

/jk/

Radostná událost na radnici. Vítání občánků

První vodoměrná stanice v republice

Nová linka přes Liščinu

Celkem pětadvacet nových občánků 
Slezské Ostravy bylo přivítáno do 
života ve slezskoostravské radnici  
v sobotu 27. září.  
V jediný den se uskutečnily hned tři 
slavnostní obřady. Nové občánky, 
narozené v měsících dubnu, květnu 
a červnu, přivítala zastupitelka Mgr. 
Ludmila Ohnheiserová. Všem, tedy 
dětem i jejich rodičům, popřála mno-
ho štěstí a zdraví do dalších let.
Rodiče se během obřadu zapsali do 
kroniky obvodu. Z radnice si odnesli 
drobné dárky, jakými byly upomín-
ková knížka, bryndáčky nebo hrač-
ky vyráběné v chráněných dílnách.

/red/

MERTOVI. Manželé oslavili zlatou svatbu.   FOTO/JAN KRÁL

DOŽÍNKY. Na tradiční slavnosti do Kunčiček letos dorazila rekordní návštěva. FOTO/LUBOMÍR ČASNOCHA

Dožínky 2014 v Kunčičkách
Již pátý ročník Dožínkových slav-
ností a poděkování za úrodu se 
uskutečnil v den Svatého Václava, 
patrona České republiky, v neděli 
dvacátého osmého září v Ostravě
-Kunčičkách. Dostavily se delega-
ce z Polské republiky v počtu 130 
účastníků, 50 hostů ze Slovenska 
a téměř 150 zástupců z České re-
publiky. Letošní návštěva byla 
tedy rekordní. 
Celá slavnost započala výstřelem 
z goralského kanonu, který přivo-
lal ještě další návštěvníky. Po té 
následovala slavnostní mše svaté 
v kostele Svatého Antonína. Mši 
celebroval otec Darek za konce-
lebrace otce preláta Stanislava  
z polského Žywieckého regionu. 
V rámci bohoslužby byly požeh-
nány dary země. Po ukončení mše 

bylo rozdáno 250 symbolů úrody 
a těžké práce – bochánků chleba. 
Další část oslav proběhla na půdě 
Sboru dobrovolných hasičů v Kun- 
čičkách. Všichni si pochutnali na 
goralském bigosu, dobrém piveč-
ku a ve finále na grilovaném se-
látku.
Součástí slavnosti byla vystoupe-
ní goralských souborů z Polských 
Beskyd. Největší úspěch pak za-
znamenaly závody na čtyřkolo-
vých rikších.
S dobrou náladou za překrásného 
počasí a opětovným výstřelem 
z kanonu jsme se rozcházeli do 
svých domovů a s přesvědčením, 
že se opět setkáme v příštím roce 
na Dožínkových slavnostech.

Článek zapsali dobrovolní hasiči s čest-
ným členem otcem Darkem.

Celkem šest stovek návštěvníků vidělo drobná zvířata i exoty 

Již 37. výstava slezskoostravských chovatelů
SLEZSKÁ OSTRAVA/ V pořadí 
37. výstavu drobného zvířectva 
a exotů uspořádal Český svaz 
chovatelů Slezská Ostrava.

Výstava se konala o víkendu 4.–5. 
října, už v pátek se přicházeli podí-
vat děti z mateřských a žáci ze zá-
kladních škol. „Jen v pátek přišly 
čtyři stovky žáků a dětí, výstavu 
viděly rovněž dvě stovky platících 
návštěvníků,“ řekl předseda slez-
skoostravských chovatelů Stanislav 
Kadluba. S návštěvností byl velice 
spokojen. „Nejsme žádná pouť, při-
šli ti, kteří se o chovatelství opravdu 
zajímají,“ doplnil Kadluba.
Ve středisku chovatelů na Nejedlého 
ulici na Hladnově mohli lidé vidět 
celkem 130 holubů, 88 králíků, 100 
kusů drůbeže a 100 kusů exotů.
Nejlepší chovatelé již tradičně zís-
kali poháry. Ty jim během nedělní-
ho poledne rozdala slezskoostravská 
radní MVDr. Barbora Jelonková.
„Chovatelé ve Slezské Ostravě vyví-
její velmi záslužnou činnost. Výsta-
vu navštíví spousta dětí, které jinak 
nemají šanci vidět běžně chovaná 
zvířata. A mnohé to ovlivní natolik, 
že si, pokud k tomu mají vhodné 
podmínky, takové zvíře pořídí. Ve 

své veterinární praxi sleduji, že se 
děti starají o drůbež nebo o kachny. 
To ještě do nedávna nebylo obvyk-
lé,“ konstatovala Jelonková.
Mezi oceněnými chovateli byly bě-
hem výstavy i dvě nejmladší chova-
telky. Sedmiletá Marie Kadlubová 
získala pohár za holuby kapucíny. 
„O holuby se starám od malička. 
Krmím je a také je chodím kroužko-
vat, když jsou malí,“ řekla oceněná 
chovatelka.
Čestnou cenu mladý chovatel pře-
vzala také čtrnáctiletá Kristýna 
Lašková, která se věnuje chovu 
králíků. „To je králík velký světlý 
stříbrný,“ vysvětlovala příchozím. 
„Narodí se černí, pak přecházejí do 
stříbrné barvy. Ráno v šest hodin 
jim dávám trávu, odpoledne zrní  
a večer seno a chleba,“ sdělovala 
podrobnosti z chovu králíků Kris-
týna Lašková.

Speciální cena starosty

Speciální cenou starosty městské-
ho obvodu letos byli oceněni čtyři 
členové organizace, kteří se mimo-
řádně starají o její činnost. Pohár 
dostali Stanislav Kadluba, Rostislav 
Brada, Zdeněk Martínek a Miroslav 

Laška. „Chtěla bych vám poděkovat 
za to, že díky vám areál vzkvétá,“ 
řekla oceněným MVDr. Barbora Je-
lonková.
Předseda Stanislav Kadluba připo-
menul, že i díky městskému obvo-
du prošel areál v uplynulých letech 
výraznou obměnou. „Kolem areálu 
je nová zámková dlažba, postavila 
se ochranná zeď, budova má novou 
omítku. Ještě před pěti lety jsme 
tady šmatlali v blátě,“ uvedl Kadlu-
ba. V budově měnili nedávno dveře, 
v dalším období by chovatelé rádi 
nahradili dosluhující okna a vysa-
dili ozdobné keře. „Snažíme se, aby 
areál vypadal stále lépe, každý rok 
chceme obměnit alespoň něco,“ shr-
nul Stanislav Kadluba.
Kromě pravidelných výstav pořáda-
jí slezskoostravští chovatelé každou 
neděli od půl šesté do půl deváté 
chovatelské burzy. Ty jsou podle 
předsedy Kadluby velmi populár-
ní, navštěvují je zájemci z velkých 
dálek. „Prodává se krimi i zvířectvo 
za velmi příznivé ceny,“ konstatuje 
Kadluba. Základní organizace Čes-
kého svazu chovatelů Slezská Os-
trava je největší organizací svého 
druhu ve městě Ostravě.

/jk/

Státní podnik Povodí Odry dokon-
čil rekonstrukci vodoměrné stanice 
Slezská Ostrava, která se nachází 
na pravém břehu řeky Ostravice v 
městském obvodu Slezská Ostrava, 
v místní části Kamenec.

„Součástí rekonstrukce byla také in-
stalace zobrazovací stěny, na které 
jsou pro veřejnost zobrazovány ak-
tuálně měřené údaje z této stanice, 
jako jsou hloubka vody, průtok, tep-
lota vody a teplota ovzduší. V době 

povodní to pak bude také dosažený 
stupeň povodňové aktivity,“ uvádí 
vedoucí dispečinku státního podni-
ku Povodí Odry Jiří Pagáč.
„Zobrazovací stěna je tvořena LED 
diodami a má rozměr 128 krát 128 
centimetrů. Údaje jsou tedy velmi 
dobře čitelné i z levého břehu v Ko-
menského sadech. Měřené hodnoty 
jsou ale zobrazovány pouze ve dne  
a v noci je zobrazovací stěna vypnutá. 
Informování veřejnosti o aktuálních 
měřených stavech pomocí zobrazova-
cí stěny je přitom novinka nejen pro 
státní podnik Povodí Odry, ale také  
v celé republice. Proto se těšíme na 
reakci veřejnosti,“ doplňuje Pagáč.
Celá rekonstrukce vyšla na 850 tisíc 
Kč a stanice byla po úspěšném od-
zkoušení uvedena do provozu letos 
v září.

/red/

Občané z oblasti Liščina podali žá-
dost o vyřešení dopravní obslužnos-
ti této lokality. Zástupci Magistrátu 
města Ostravy, odboru dopravy, Do-
pravního podniku Ostrava a.s. spolu 
s  Koordinátorem ODIS požadavek 
prověřili a doporučili lokalitu ob-
sloužit stávající autobusovou linkou 
č. 49. Tato linka pojede z centra 
města po ul. Orlovská, za zastávkou 
„na Liščině“ odbočí doprava na ul. 
Na Liščině a mezi ul. Poslední a Rů-
žová bude vybudována nová zastáv-

ka „U Lišáka“. Autobus dále pojede 
po ul. Kotalova zpět na svou původ-
ní trasu na ul. Orlovskou. Z důvodu 
šířkového uspořádání  vozovky ul. 
Na Liščině, bude autobus obsluho-
vat oblast v jednom směru – z cen-
tra města. Linka bude zavedena při 
nejbližší změně jízdních řádů, tj. od 
14. 12. 2014. Navržený jízdní řád 
předpokládá obsluhu této lokality  
v hodinovém intervalu v pracovních 
dnech i o víkendu. 

Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru

VÍTÁNÍ. Noví občánci ve slezskoostravské radnici.  FOTO/LUBOMÍR ČASNOHA

100 LET. Jubilantka Adéla Vršková, starosta Antonín Maštalíř a Hana 
Blažková. (zprava)  FOTO/JAN KRÁL

VINOBRANÍ. Akce plná tance, vína a koláčků v DPS Kamenec.
FOTO/LUBOMÍR ČASNOHA

FOTO/ARCHIVLED DIODY. Údaje jsou na stanici velmi dobře čitelné.

NEJMLADŠÍ. Během výstavy byly oceněny i chovatelky Kristýna Lešková 
(nahoře) a Marie Kadlubová.  FOTO/JAN KRÁL



Městský obvod Slezská Ostrava 
za finanční podpory statutárního 
města Ostravy připravil v rámci 
prevence kriminality dětí a mlá-
deže projekt „Vzdělávací semi-
náře s pobytovou akcí pro rodiny 
ze sociálně vyloučených lokalit“.

Hlavním záměrem projektu bylo 
cílené působení odborníků v oblas-
ti prevence sociálně patologických 
jevů, správného trávení volného času 
a předcházení rizik sociálního vylou-
čení.  Projektu se zúčastnilo celkem 
35 osob městského obvodu Slezská 
Ostrava včetně nezletilých dětí.
V první fázi připraveného projektu 
účastníci absolvovali tři preventivní 
vzdělávací semináře, tematicky za-
měřené na problematiku výchovy, 
vzdělávání, partnerství, prevence dro-
gové závislosti, finanční gramotnosti 
a dluhů. Na vzdělávací semináře na-

vazovala nabídka volnočasových ak-
tivit. Rodiny měly možnost společně 
navštívit ZOO Ostrava, Landek Park 
Petřkovice či Slezskoostravský hrad.
Výše uvedený projekt byl úspěšně 
zakončen čtyřdenním zážitkovým 
pobytem v hotelu Polanka v Písku  
u Jablunkova. V rámci těchto čtyř 
dnů si účastníci prohlédli malebné 
prostředí Těšínských Beskyd, navští-
vili sportovní centrum Mosty u Jab-
lunkova, místní koupaliště či aqua-
park. Ve volných chvílích účastníci 
využívali nabídku sportovních aktivit 
areálu hotelu Polanka. V době koná- 
ní vzdělávacích seminářů určených 
rodičům byly pro děti připraveny 
volnočasové aktivity a soutěže za-
měřené na prohlubování vědomostí, 
dovedností a jejich sportovní výkon-
nosti. Jednotlivé dny pobytu jsme 
společně zakončili posezením u tá-

boráku a večerní stezkou odvahy pro 
zúčastněné děti.
Touto cestou bychom rádi poděkovali 
zástupcům Městské policie Ostrava 
a společnosti Renarkon za zajištění 
vzdělávacích seminářů v rámci naše-
ho projektu.

Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení 
sociálních služeb
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Téma robotů a robotiky je mezi 
dětmi stále velice populární. Pro-
to jsme využili nabídku výukové-
ho programu „Světa techniky“ v 
Dolních Vítkovicích. Rozvíjet své 
znalosti se vypravila skupina dětí 
z osmého a devátého ročníku naší 
školy dne 16. září. Žáci se učili po-
znávat obor robotika a oblasti, jichž 
se dotýká. Mohli si například sest-
rojit vlastního robota ze stavebnice, 
zformulovat základní příkazy pro 
jeho činnost včetně reakcí na vněj-
ší podněty. Seminář měl mezi dětmi 
veliký úspěch a všichni se již těší na 
další návštěvu výukového centra.
Mgr. Radim Motyčka, ředitel ZŠ Chrustova

Zahradní slavnost při příležitosti 
zahájení nového školního roku se 
stala na MŠ Chrustova již tradicí. 
Ani tento rok nebyl výjimkou. Dne 
29. září se na zahradě mateřské ško-
ly setkali rodiče i děti ze třídy Be-
rušek, Sluníček i předškolní třídy 
Světlušek. Pro děti byla připravena 

stanoviště s úkoly, za jejichž splně-
ní získaly hezké odměny: dobrotky, 
omalovánky či pexesa, z nichž měly 
velkou radost. Nechybělo ani občer-
stvení, opékaly se párky a někteří  
z rodičů přispěli k našim spokoje-
ným bříškům buchtou či závinem.

Kolektiv MŠ Chrustova

Před sto patnácti lety byla v tehdy 
Polské Ostravě založena první ve-
řejná knihovna. Není tak úplně ob-
vyklé, aby veřejná obecní knihovna 
slavila takto úctyhodný věk, starší 
jsou obvykle jen knihovny spolkové 
či profesní.
V roce 1899 byl v Polské Ostravě 
ustaven spolek Veřejná knihovna 
lidová pro Polskou Ostravu v čele 
s předsedou B. Kirchmanem, toho 
času obecním tajemníkem, a jed-
natelem K. Vyhnálkem, učitelem. 
Obec poskytla spolku žádané pro-
story hasičské zbrojnice a navíc i 
finanční podporu na nákup knih, a 
stala se tak zřizovatelem, jak by-
chom dnes označili. Knihovnu nára-
zově finančně podporoval i Spolek 
českých učitelů pro východní Slez-
sko, poskytoval také knižní dary. 
Od roku 1914 knihovna zřídila veřej-
nou čítárnu, otevřenou každou nedě-

li, kterou za prvních šest měsíců čin-
nosti navštívilo 960 čtenářů. Během 
války knihovna omezila své služby, 
pro nedostatek financí byly sníženy 
nákupy nových knih, nicméně ješ-
tě před skončením války v březnu 
1918 žádali zástupci knihovny obec-
ní zastupitelstvo o začlenění Veřejné 
knihovny a čítárny do majetku obce s 
poukazem na dobré zkušenosti s tím-
to způsobem organizace ze zahraničí. 
Rovněž bylo požadováno přestěho-
vání knihovny do budovy staré radni-
ce, k čemuž po krátké době působení 
ve škole Na Baranovci došlo. 
Spolek vydal v roce 1918 tištěný Se-
znam knih Veřejné lidové knihovny 
v Polské Ostravě v rozsahu téměř 
stovky stran a zveřejnil tak fond 
knihovny. Byl to velmi důležitý po-
čin, neboť volný výběr knih byl v té 
době u nás neznámou službou. 
Knihovna byla svým rozsahem, 

funkcí a významem srovnatelná s 
knihovnou v Moravské Ostravě, 
ale tím, že správně patřila do jiné-
ho okresu, jiné župy, jiné země, 
žila svým samostatným životem. 
Od roku 1941, kdy došlo k novému 
správnímu uspořádání města, byla 
spolupráce obou „břehů“ Ostravice 
zpočátku nedobrovolná, spíše v du-
chu velké rivality. 
Zajímavostí jistě je, že v dochova-
ném Knihovním řádu veřejných 
knihoven města Slezská Ostrava z 
roku 1923 hned první bod omezo-
val právo výpůjček: knihovnu mohli 
navštěvovat pouze obyvatelé města 
Slezská Ostrava. Bod 10 doplňuje, 
že výpůjční právo pozbude kromě 
čtenáře, který knihu úmyslně po-
škodí, kdo byl dvakrát bezvýsled-
ně upomínán o vrácení knih, také 
čtenář, který ze Slezské Ostravy 
odstěhoval. Zajímavá je nabídka 
možnosti rezervace knih a za úpla-
tu zaslání avíza o vrácené knize, 
24 hodin nachystané k vyzvednutí 
zadavatelem požadavku. Podle sta-
tistik se knihovna v období třicátých 
let pohybovala v celostátních statis-
tikách okolo pátého místa.
Jaká je slezskoostravská knihovna 
dnes? Už není pátou nejlepší v zemi, 
nicméně ti, kteří pobočku Knihovny 
města Ostravy na Hladnovské 49 
navštěvují, vyjadřují spokojenost s 
jejími službami. Vstřícný personál, 
rozšiřující se nabídka, aktivity pro 
děti… Prostě knihovna stále nová.

Mgr. Jarmila Burešová, vedoucí obvodu 
knihovnických služeb

Děti, které docházejí do krouž-
ku Občanského sdružení Orange 
dragons si poslední zářijový týden 
užívaly u moře, v přímořském le-
tovisku Biograd na Moru v Chor-
vatsku. Toto občanské sdružení se 
zabývá atletickou přípravou dětí, 
vyplněním jejich volného času, 

ozdravnými pobyty a zdravým 
životním stylem. Kromě tělový-
chovných aktivit využily děti mož-
ností seznámení se s historií města, 
účastnily se výletu lodí na nedaleký  
ostrov a relaxovaly u moře. Ne-
chyběla ani zábava a nejrůznější 
hry. Celou akci bylo možno usku-

tečnit díky přidělené dotaci statu-
tárního města Ostravy – městského 
obvodu Slezská Ostrava.
V příštím roce v srpnu bychom rádi 
uskutečnili v Chorvatsku i letní tá-
bor. Informace sledujte na webu 
www.taborajeto.cz.

Za občanské sdružení Radovan Šugar

Roboti ve službách ZŠ Chrustova

Památkově chráněné objekty Dolu Petr Bezruč jsou opraveny

Tři budovy s dvojvěží, to je unikátní areál
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Státní 
podnik DIAMO ukončil v těch-
to dnech opravy památkově 
chráněných budov v areálu 
Dolu Petr Bezruč ve Slezské 
Ostravě.

„Opravy jsme zahájili již v roce 
2004. Začalo se s nátěrem těžní dvoj-
věže v areálu, postupně se opravova-
ly budovy strojoven,“ líčí postup sta-
vebních prací Ing. Libor Jalůvka ze 
státního podniku DIAMO.
Jako poslední ze tří památkově chrá-
něných budov byla nyní opravena 
budova těžní dvojvěže, postavená  
v letech 1901–1916. 
„Opravili jsme horní části věže po-
chůzkové lávky, ošetřili ocelovou 
konstrukci těžní budovy. Opravil se 
a doplnil ztužující prstenec kolem 
budovy, hodně atypický a zvláštní. 
Byla opravena střecha, ocelová vrata, 
budova dostala nové vnitřní omítky 
vnější fasádu i okapy,“ vypočítává 
nejviditelnější poslední práce na bu-
dově Jalůvka. Na přání památkářů 
dostala fasáda budovy světle šedou, 
neutrální barvu. I samotná těžní dvoj-
věž je unikátní. „Jedná se o atypickou 
soustavu dvou věží o rozdílné výšce, 
jejichž konstrukce jsou postavené 
u sebe na společných základech se 
vzájemným pootočením o 90 stupňů. 
Nejprve byla postavena v r. 1902 vyš-
ší věž a později, v r. 1916, byla posta-
vena věž nižší,“ vysvětluje Jalůvka.
Památkový areál bývalého dolu Te-
rezie/Petr Bezruč tvoří celkem tři 

budovy. Kromě čerstvě opravené 
těžní budovy ještě budovu strojovny 
pomocného těžního stroje a strojov-
nu těžního stroje číslo jedna.
„V budově strojovny číslo jedna vzni-
kl po opravách krásný prostor, který 
nabízí mnohá využití. Dovedu si zde 
představit restauraci nebo informač-
ní centrum,“ ukazuje Jalůvka pro-
světlené prostory velké haly.  Stejně 
tak podle Jalůvky lze ovšem budovu 
využít po stavebních úpravách jako 
místo pro kanceláře nebo sklad. Prá-
vě v této budově z roku 1916 vznikly 
stavebníkům při rekonstrukcích nej-
větší potíže. Po vyklizení technologií 
zbytků těžního stroje zůstaly v pod-
lahách velké otvory. Vše se muselo 
staticky zajistit a podlahy srovnat.

„Vlivem dlouholeté důlní činnosti 
byly budovy poškozeny. Ve spolu-
práci se statiky jsme museli hledat 
taková řešení, která by nerušila poz-
dější možné využití budov,“ uvádí 
Jalůvka. Opravy byly financovány jak 
z prostředků s. p. DIAMO, tak z pro-
středků ministerstva kultury. Nyní, po 
ukončení stavebních prací, přichází 
na řadu převod pozemků areálu, které 
jsou dosud v majetku státu, na město.
Jednou z variant budoucího vývoje 
je, že areál včetně trojice památek 
nakonec připadne obvodu Slez-
ská Ostrava. „Jedná se již o jednu  
z mála památek na bohatou hor-
nickou tradici Slezské Ostravy,“ 
připomíná Libor Jalůvka.

/jk/

Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostrav-
ské radnici, pokračuje koncertem  
18. 11. v 19.00.
Radek Baborák, světově proslulý 
sólista na lesní roh, dosáhl velikých 
úspěchů. Poznal práci v orchestru na 
té nejvyšší úrovni – jako sólohornista 
Berlínské filharmonie, hrál v mnoha 
komorních souborech a nevyhýbal 
se ani jiným žánrům. Ke spolupráci 
se spojuje se špičkovými interpre-
ty a vytváří s nimi soubory od dua 
s harfistkou Janou Bouškovou nebo 
varhaníkem Alešem Bártou, přes  
komorní soubory jako Baborák en-
semble, Český hornový sbor až po 
středně veliký orchestr Česká sinfo-
nietta, který sám diriguje.
Komorní soubor Baborák ensemble, 
který vystoupí na listopadovém kon-
certu, nemá pevné obsazení, protože 
jeho široký repertoár využívá růz-

ného složení nástrojů. V programu, 
který je připraven pro toto vystoupe-
ní, se představí kromě Radka Babo-
ráka ještě smyčcové kvarteto, jehož 
členy jsou významní hráči na smyč-
cové nástroje a vynikající sólisté  
i komorní hráči – houslisté Dalibor 
Karvay a Martina Bačová, violista 
Karel Untermüller, violoncellistka 
Hana Baboráková a další hráč na les-
ní roh – Mikoláš Koska. Na radnici 
uslyšíme Kvintet pro lesní roh, hous-
le, 2 violy a violoncello W. A. Moza-
rta, Kvintet pro lesní roh a smyčcové 
kvarteto Y. Bowena, Sextet op. 81 
pro 2 lesní rohy a smyčcové kvarteto 
Es-Dur L. van Beethovena a Hassi-
dic tunes L. Kogana.
Vstupenky na koncert si může za-
koupit za 100 Kč ve Slezskoostrav-
ské galerii, případné dotazy vám 
zodpovíme na telefonních číslech 
599 410 426 a 599 410 081.

/red/

Nové hračky vyrobené ve Věznici 
Heřmanice dostaly děti v MŠ Požár-
ní v Heřmanicích. 
„Hračky byly vyrobeny odsouze-
nými ze specializovaného oddělení 
Věznice Heřmanice v rámci pracov-
ní terapie, materiál byl zakoupen  
z položky prevence kriminality na 
základě zpracovaného projektu.“ 
uvedl plk. Mgr. Petr Čejka, 1. zá-
stupce ředitele. „Někteří odsouze-
ní jsou schopni díky vyučení nebo 
převážně vrozeným schopnostem  
vykonávat i vysoce kvalifikova-

nou práci, ti méně zruční obrušují 
nebo barví výrobky. Fakt, že jejich 
výtvory jsou určeny především dě-
tem, je silně motivujícím faktorem 
pro všechny zúčastněné,“ doplnil 
zástupce ředitele vychovatel Václav 
Curylo, který je vedoucím aktivity. 
Předávání hraček v mateřské škole 
byl přítomen také místostarosta ob-
vodu Ing. Petr Janíček. „Je vidět na 
první pohled, že dětem se darované 
hračky opravdu líbí,“ ocenil aktivitu 
věznice místostarosta.

/jk/

V úterý 16. září byli všichni zaměst-
nanci Dětského domova na Buko-
vanského ulici připraveni prezento-
vat naše zařízení. Celý domov zářil 
čistotou a byl připraven pro hosty. 
Děti a zaměstnanci se dlouho dopře-
du připravovali na tento výjimečný 

den. Všechny hosty uvítala ředitelka 
Bc. Eva Chodurová. Hostů se posléze 
ujali vychovatelé, kteří se prezento-
vali na svých rodinných skupinách. 
Velký zájem byl o pokoje dětí, společ-
né prostory, prohlídka nově zrekon-
struované relaxační místnosti s kera- 

mickou dílnou. Hosté měli možnost 
nahlédnout do startovacích bytů, 
které jsou určeny pro dospělé klien-
ty dětského domova. Hosté si také 
prohlédli domovskou kroniku a svým 
příspěvkem zhodnotili naší práci.
 Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele

Hračky pro MŠ Požární

Veřejná knihovna stopatnáctiletá 

Den otevřených dveří v dětském domově

Projekt pro sociálně vyloučené lokality

Zahradní slavnost

U moře s malou mořskou vílou Ariel

PŘEDÁNÍ HRAČEK. Místostarosta Petr Janíček spolu s Petrem Čejkou v MŠ 
Požární.  FOTO/JAN KRÁL

PAMÁTKA. Po deseti letech ukončil s.p. DIAMO rekonstrukci areálu dolu.
FOTO/JAN KRÁL

SVĚT TECHNIKY. Žáci ZŠ Chrustova na návštěvě vítkovické Dolní oblasti.
FOTO/ARCHIV

SLAVNOST. V MŠ Chrustova slavili zahájení školní roku. 

U MOŘE. Děti ze Slezské Ostravy se rekreovaly v Chorvatsku. 

FOTO/ARCHIV

FOTO/ARCHIV

Statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská Ostrava, 

za podpory statutárního města Ostravy

Slezskoostravská radnice
18. listopadu 2014 v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek ve Slezskoostravské galerii, 
více na www.slezska.cz.

Baborákensemble

KNIHOVNA. Moderní interiéry současné knihovny na Hladnově. FOTO/JAN KRÁL

V BESKYDECH. Projekt byl úspěšně zakončen pobytem v Písku u Jablunkova
FOTO/ARCHIV

Koncert v obřadní síni
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Jezdecké hrátky v SK Mušketýr
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Sportovní 
klub Mušketýr Slezská Ostrava 
uspořádal v měsíci září sportovně 
jezdecký den pod názvem Jezdec-
ké hrátky. 

Překrásné slunečné sobotní odpo-
ledne přilákalo na kolbiště sportov-
ního klubu pod haldu Emu více než 
stovku diváků. Ti měli možnost sle-
dovat jezdecké umění jak dětí a mlá-
deže z pořádajícího klubu, tak také 
výkony účastníků jiných jezdeckých 
klubů.
Bohatý program zahrnoval jezdec-
kou čtverylku, ukázku drezurního 
ježdění, křtění hříbátek i diváckou 
soutěž. Pro nejmenší jezdce na poní-
cích byla připravena stoličková hra. 
Pokročilejší jezdci předváděli své 
umění ve třech skokových soutěžích. 
První z nich byl křížkový parkur 
pro jezdce a koně, kteří se skákáním 

teprve začínají. Tuto soutěž vyhrá-
la domácí Kristýna Heřmanová na 
koni Easy Man. Rovněž další soutěž 
se skoky od 80 do 100 cm byla pro 
členy Sportovního klubu Mušketýr 
úspěšná, když díky bezchybné a nej-
rychlejší jízdě zvítězila Klára Čépeo-
vá na koni Devero a nechala za sebou 
15 soupeřů. Sportovní odpoledne vy-
vrcholilo soutěží mini-maxi, kdy se 
skoky postupně zvyšovaly, až museli 
ti nejúspěšnější absolvovat skok ve 
výši úctyhodných 150 cm. Z tohoto 
klání vyšla vítězně jezdkyně Popel-
ková z jezdeckého klubu Dolní dvůr 
Wrobel Lhotka na koni White Spot, 
před domácí Kristínou Janečkovou 
s Honeym 2 a Zemanovou se Strong 
Heart (zástupkyně téhož jezdeckého 
klubu jako vítězka). Děti měly mož-
nost svést se na ponících.
A co pro nekoňaře? Večerní pro-
gram pak zpestřili herci amatérské-

ho divadla muzikálem Josef II. v 
režii Martina Juroška, jenž byl záro-
veň autorem muzikálu.
Organizace takto náročného pro-
gramu by se neobešla bez finanční 

podpory městského obvodu Slezská 
Ostrava a samozřejmě také velkého 
nasazení nejen členů Sportovního 
klubu Mušketýr, ale i jejich rodičů, 
kteří poskytli věcné ceny do soutě-

ží a podíleli se na zdárném chodu 
akce. Na jejich dortech, grilovaných 
pochoutkách či závinech si leckdo 
pochutnal.
Markéta Hovjacká, SK Mušketýr

I. Úvodní ustanovení
Statutární město Ostrava, městský 
obvod Slezská Ostrava vyhlašuje 
na základě usnesení zastupitelstva 
městského obvodu výběrové řízení 
pro poskytnutí dotace z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava 
pro rok 2015 v oblasti kultury, spor-
tu a volnočasových aktivit.

II. Všeobecné podmínky 
výběrového řízení
1. Účelem zásad je stanovení jed-
notných a závazných podmínek pro 
žadatele a příjemce neinvestičních 
účelových dotací poskytovaných  
z rozpočtu SMO, městského obvo-
du Slezská Ostrava.
2. Do výběrového řízení se mohou 
přihlásit právnické i fyzické osoby 
(mimo fyzické osoby nepodnika-
jící), které působí na území měst-
ského obvodu Slezská Ostrava  
a splňují některou z následujících 
podmínek:
• hlavní náplní činnosti jsou zájmo-
vé kulturní, sportovní a volnočaso-
vé aktivity, které slouží k přímému 
zapojení dětí a mládeže do pravi-
delné činnosti v jejich volném čase,
• vykazují činnost s cílem vytvoře-
ní zázemí a podmínek pro zájmové, 
sportovní a volnočasové aktivity 
dětí a mládeže,
• pořádají veřejné kulturní a spor-
tovní akce pro veřejnost,
• zdůrazňují kulturní a historické 
tradice městského obvodu,
• zajišťují vyhledávání a výchovu 
mladých talentů.
3. Žadatel může podat žádost o po-
skytnutí neinvestiční účelové dota-
ce pouze na 2 projekty.
4. Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Přihlášky zaslané do výbě-
rového řízení se žadatelům nevrací. 
Důvody neposkytnutí dotace se ne-
sdělují. 
5. Dotace je v daném kalendářním 
roce poskytována bezhotovostním 
převodem na účet příjemce.
6. Příjemce dotace je povinen pre-
zentovat v průběhu realizace pro-

jektu vhodným způsobem posky-
tovatele dotace – městský obvod 
Slezská Ostrava. Rozsah a způ-
sob prezentace bude stanoven ve 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace.
7. Příjemce je povinen písemně nej-
později do 5 dnů oznámit odboru 
financí a rozpočtu úřadu městského 
obvodu veškeré změny údajů týka-
jící se identifikace příjemce nebo 
realizace projektu.
8. Příjemce dotace umožní posky-
tovateli průběžně monitorovat rea-
lizaci projektu, finanční a věcné pl-
nění smlouvy o poskytnutí dotace.

III. Specifikace a vymezení 
podmínek pro poskytnutí  
a využití účelové dotace
1. Účel použití dotace – finanční 
prostředky mohou být použity na 
úhradu níže uvedených uznatelných 
nákladů prokazatelně souvisejících 
s realizací projektu:
• nájem a služby spojené s nájmem 
(specifikujte),
• tiskové služby, propagace  
(specifikujte),
• věcné ceny,
• cestovné, doprava, 
• výzdoba a ostatní spotřební 
materiál (specifikujte),
• autorské poplatky (OSA),
• energie, vodné, stočné, spotřeba 
plynu, odvoz odpadu,
• opravy a drobná údržba 
(specifikujte),
• sportovní a spotřební materiál 
(specifikujte),
• ubytování (specifikujte), 
• nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku do 40.000 Kč 
pro zajištění sportovní činnosti.
2. Při zpracovávání rozpočtu pro-
jektu je nutné zachovávat názvy 
nadefinovaných položek dle pří-
lohy žádosti „Předběžný celkový 
rozpočet projektu“ a v uvedených 
případech je dále specifikovat.
3. Neuznatelné náklady – z poskyt-
nuté dotace nelze hradit:
• výdaje investičního charakteru,

• pohoštění, občerstvení, rauty,
• mzdy a ostatní osobní náklady,
• peněžní odměny a ocenění, 
honoráře,
• dohody o provedení práce, 
• externě zajišťované administra-
tivní služby a práce, poradenské 
služby, konzultace,
• leasingové splátky a splátky fi-
nančních závazků, úroky z úvěru, 
• dotace jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, které se nepodí-
lejí na činnosti žadatele, 
• splácení pokut a penále, 
• odpisy z majetku,
• vzájemný zápočet závazků a po-
hledávek,
• finanční příspěvek zaměstnavate-
le na stravování zaměstnanců (včet-
ně stravenek).
4. Finanční prostředky nelze po-
skytnout, pokud by jejich poskyt-
nutím byla překročena hranice pod-
pory de minimis.
5. Po ukončení realizace projektu 
zpracuje příjemce dotace závěreč-
nou zprávu a vyúčtování na pře-
depsaném formuláři a předloží ji 
odboru financí a rozpočtu úřadu 
městského obvodu v termínu uve-
deném ve smlouvě. Nevyčerpané 
prostředky poukáže na účet měst-
ského obvodu.

IV. Přihláška a povinné přílohy
1. Přihláška – žádost o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace musí 
být podána na předepsaném formu-
láři, který je v elektronické podo-
bě k dispozici na www.slezska.cz, 
v záložce Občan – účelové dotace 
a granty, nebo v tištěné podobě na 
odboru financí a rozpočtu. V žádos-
ti musí být uveden účel, ke kterému 
bude dotace použita s uvedením 
termínu konání akcí. Nedílnou sou-
částí žádosti jsou povinné přílohy.
2. Povinnými přílohami jsou:
2.1 Doklady o právní subjektivitě 
žadatele
• pro fyzické osoby podnikající
– kopie smlouvy o založení běžné-
ho účtu u peněžního ústavu,

– kopie dokladu o přidělení IČ,
– kopie živnostenského listu (po-
kud se jedná o činnost dle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání), nebo kopie výpisu z obchod-
ního rejstříku (pokud je fyzická oso-
ba zapsaná v obchodním rejstříku),
– kopie osvědčení o registraci (DIČ),
• pro právnické osoby
– kopie smlouvy o založení běžné-
ho účtu u peněžního ústavu,
– kopie dokladu o přidělení IČ,
– kopie osvědčení o registraci – 
DIČ,
– kopie dokladu právní subjektivi-
ty, např. výpis z obchodního rejstří-
ku, výpis z nadačního rejstříku, sta-
novy v platném znění (s doložkou 
o registraci příslušným orgánem), 
statut, zřizovací listina,
– kopie dokladu o volbě nebo jme-
nování statutárního zástupce, příp. 
písemné zmocnění k zastupování.
2.2 Čestné prohlášení o obdrže-
ných dotacích z jiných zdrojů za 
uplynulý kalendářní rok.
2.3 Čestné prohlášení o tom, že ža-
datel má před poskytnutím dotace 
vyrovnané veškeré závazky vůči 
poskytovateli dotace a jiným práv-
ním subjektům. 
2.4 Předběžný celkový rozpočet 
projektu – výše požadovaných fi-
nančních prostředků a celkové 
předpokládané náklady projektu. 
Předběžný celkový rozpočet projek-
tu musí být přiložen na formuláři, 
který je v elektronické podobě k dis-
pozici na www.slezska.cz, v záložce 
Občan – účelové dotace a granty, 
nebo v tištěné podobě na odboru fi-
nancí a rozpočtu.
2.5 Popis vlastního projektu
3. Žadatel podává žádost o poskyt-
nutí neinvestiční účelové dotace 
poštou nebo osobně na adresu sta-
tutární město Ostrava, Úřad měst-
ského obvodu Slezská Ostrava, 
náměstí J. Gagarina č. 5, Slezská 
Ostrava. 
4. Uzávěrka pro podání žádostí je 
15. 12. 2014. Rozhodující je datum 
razítka pošty, podatelny. Žádosti 

doručené po uvedeném termínu ne-
budou posuzovány.

V. Průběh výběrového řízení
1. Přípravu a průběh výběrové-
ho řízení zajišťuje odbor financí  
a rozpočtu Úřadu městského obvo-
du Slezská Ostrava.
2. Příslušný odbor navrhne k vyřa-
zení přihlášku žadatele, který nedo-
loží některou z povinných příloh, 
nebo která nesplňuje podmínky 
dané těmito zásadami, je nedosta-
tečně nebo nesprávně vyplněna či 
nedodržuje vyhlášenou oblast.
3. O poskytnutí neinvestiční účelo-
vé dotace rozhoduje zastupitelstvo 
městského obvodu na návrh finanč-
ního výboru.
4. Kontaktní osoby pro vyhlášené 
dotační oblasti: Věra Hurníko-
vá, odbor financí a rozpočtu, tel.  
599 410 015.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Poskytnutá dotace je ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) ve znění pozdějších před-
pisů, veřejnou finanční podporou  
a vztahují se na ni všechna ustano-
vení tohoto zákona. Příjemce dotace 
odpovídá za její použití v souladu  
s účely a podmínkami smlouvy, 
pro které byla poskytnuta. Příjemce 
dotace je povinen v termínu daném 
smlouvou předložit poskytovateli 
řádné vyúčtování poskytnuté do-
tace. 
Za neoprávněné použití nebo zadr-
žení dotace je proti příjemci postu-
pováno podle zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. To však nevylučuje jiné 
sankce.
2. Tyto zásady byly schváleny 
usnesením Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slezská Ostrava  
č. 0615/ZMOb-Sle/1014/24 ze dne 
25.09.2014 a nabývají účinnosti 
dne 26.09.2014.

SK MUŠKETÝR. Bohatý program čekal na diváky během sportovně jezdeckého dne. FOTO/ARCHIV

Zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2015
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Zaniklý důl Hubert – Stachanov v Hrušově
1. Zaniklý kamenouhelný důl Hu-
bert /Hubert-schacht/ v Hrušově, 
pojmenovaný po Hubertu Kleinovi 
/1811-56/, založený těžířstvem bra-
tří Kleinů v roce 1854, se nacházel  
u železniční tratě z Ostravy do Bohu-
mína. V tomto prostoru se provádě-
ly průzkumné kutací práce od roku 
1838 z iniciativy ředitele vítkovic-
kých železáren Josefa Grosse, který 
zde zjistil výskyt uhlí. Bylo to v mís-
tech, jimiž měla vést Severní dráha 
Ferdinandova. /SDF/ ze Svinova na 
Přívoz a Hrušov. Na katastru Hru-
šova byla ložiska uhlí nalezena na 
pozemcích sedláka Josefa Plačka a 
Josefa Kolowrata. Josef Gross tak 
v praxi realizoval myšlenku vedení 
SDF, které mělo v úmyslu založit vlastní důl, aby pro provoz parostrojů mělo vlastní uhlí a nemuselo ho draze kupo-
vat. Aby někdo jiný nepředešel SDF, ředitelé společnosti Ing. Toges Goldschmidt a Wertheimstein bez předběžného 
souhlasu společnosti kutací právo zajistili. Když akcionáři SDF projevili nesouhlas s jejich počínáním, jmenovaní 
inženýři sami převzali kutací práva, která však později postoupili bratřím Kleinům.  Na základě těchto oprávnění 
pak založili Kleinové důl František v přívoze a Albert i Hubert v Hrušově. Jak vypadaly objekty šachet okolo po-
loviny 19. století, nevíme. V Archivu města Ostravy se však dochovala skleněná deska z roku 1870, z níž je možno 
pořídit fotografii dolu Albert.  Tato dobová pohlednice šachty Hubert pochází z roku 1908 a zobrazuje stav areálu 
před rekonstrukcí a modernizací. Především nové těžní věže vizuálně změnily panoráma dolu. V roce 1914 prošel 
rekonstrukcí celý důlní areál a většina budov získala podobu, jak si ji pamatují dnešní pamětníci.

2. Na litografii z poloviny 19. století 
je podnikatelská rodina bratří Klei-
nů, která se významným způsobem 
zasloužila o industrializaci Slezska. 
Uprostřed sedící je zakladatel pod-
nikatelské tradice Franz /1800-55/, 
od něho vpravo Hubert /1811-56/, 
Libor /1803-48/, a Albert /1807-
77/, úplně vlevo je patrně Franzův 
syn, Franz junior /1825-82/. Rodina 
Kleinů, ke které patřil i Josef /1792-
1830/ a Engelbert /1797-1830/, po-
cházela z Kociánova. Rodinná firma 
se zabývala regulací vodních toků, 
výstavbou silnic a podnikala i při 
stavbě železnic. I když si na Ostrav-
sku zakoupila důlní míry v Přívoze a 
sousedním Hrušově, široké portfolio 
podnikatelských aktivit neumožňo-
valo věnovat dolům soustředěnou 
pozornost a vložený kapitál potře-
bovali i k jiným účelům. Proto Fran-

tišek Klein mladší v roce 1855 prodal veškerý důlní majetek u jámy František, Albert a Hubert Severní dráze. Ve 
smlouvě byl i dovětek: „…uhlí těchto slojů je výborné jakosti, zvláště na dole Albertově. Dolování není drahé. Vý-
hodou těchto jam jest oproti jiným dolům na Ostravsku, že leží u samé dráhy. Jejich uhlí nemusí být dopravováno ke 
dráze povozy, nýbrž může býti nakládáno na vozidla Severní dráhy. Z těchto jam jsou zásobovány uhlím železárny 
v Sobotíně a ve Štěpánově, pak cukrovary na Moravě ležící podél trati Severní dráhy.“

3. Na dobové pohlednici „Hrušov - 
Nádraží“, která byla dána do oběhu 
ve dvacátých letech 20. století, je 
železniční staniční budova, s jejíž 
stavbou bylo údajně započato již  
v roce 1845. Frekventované nádraží, 
stojící v bezprostřední blízkosti dolů 
Hubert a Albert, patřilo v polovině 
19. století k nejrušnějším železnič-
ním stanicím v rámci Severní dráhy. 
Zde bylo dopravováno veškeré uhlí 
a koks ze všech dolů z okolí Ostravy. 
Uhlí bylo do stanice dopravováno 
koňskými povozy a nakládáno do 
vagónů na seřaďovacích kolejích.  
V roce 1861 představovala naklád-
ka v této stanici 35 procent veškeré 
roční nakládky na Severní dráze. 
Zvyšující se počty pracovníků na dolech a v blízké „chemičce“ si vyžádaly zřízení osobního nádraží, které bylo 
zprovozněno v roce 1898 a sloužilo svému účelu až do roku 1979, kdy byla přeprava osob zrušena.

4.5. Jen málo se ví, že do dolu Hubert v roce 1892 sfáral i básník Petr Bezruč. Přímým svědkem této události 
byl jeho přítel z Místku pan František Losík, který o tom podal svědectví, jehož dokumentární hodnota spočívá 
i v líčení pracovní atmosféry těchto let: „Měl jsem mladšího bratra, který se stal praktikantem na dole Hubert  
u Severní dráhy v Hrušově. Domluvili jsme se s Vladimírem Vaškem, že Otakara navštívíme a poznáme život hor-
níků a také důl…v 8 hodin jsme se přihlásili u inženýra, který jel do dolu na inspekci…v koupelně jsme se převlékli 
do hornického úboru /kalhoty s koženým vsazením/ na hlavu dali lodičku a do ruky vzali hornický kahan, a pak 
sjeli do hloubky 400 metrů. Nejprve jsme viděli „vesnici“, volné místo, kde byly vyrubány komory pro nářadí a stáj 
pro koně. Na prostředku „vesnice“ stál kopeček obtékaný vodou. Na otázku, co je v něm uschováno, zněla krátká  

odpověď – dynamit! Na pochůzce jsme došli k partě, která musela odstřelit 
kus skály, při odstřelu nám tlakem vzduchu zhasly kahany. Pak jsme obchá-
zeli partu po partě a inženýr po pozdravu „Zdař Bůh“ se poptával, jak se 

jim pracuje. Hodně si stěžovali, že 
mají špatná pracoviště, že nakopou 
více kamení než uhlí… Také jsme 
si prohlédli, jak se uhlí dopravuje  
k hlavnímu výtahu. /5/. Po úzko-
kolejné dráze táhnul koník několik 
vozíků, před nimi běží se světlem 
mladý dělník a na posledním vozí-
ku stojí vozka, který řídí rychlost 
pomocí silného klacku, jako to bývá  
v cihelně nebo kamenolomu. Po 
obou stranách cesty tečou potůčky 
vody, která kape ze stropu. Hlavní 
cesty mají zajištěný strop – člověk 
si nedovede představit tu spoustu 
dřeva, kterého je zapotřebí k za-
bezpečení štol. Lezli jsme potom po 

žebříku nahoru a spouštěli se po vhodné ploše dolů. Šlo to hladce, každý 
si vybral ploský kámen, sedl si na něj a kopnutím jej uvedl do pohybu – 
svah byl mokrý, sklon do-
statečný, délka nejméně  
50 metrů, tak se jelo dob-
ře. I dýchat se dalo, ne-
boť vzduch se vhání až ke 
dnu.“
Hrušovské dojmy nebyly 
básníkem zapomenuty: 
„Já v Hrušově kopu a 
Michálkovicích/ Z Pět-
valdu, z Hrušova zdvih-
neme se vzhůru..“ /Básně 
Kovkop a Oni a My/.

6. V prosinci 1936 se 
konaly oslavy založení 
Severní dráhy Ferdinan-
dovy. Všichni horníci, 
kromě dělníků koksoven, 
měli volno. Na dole Hu-
bert se vyplácely mimořádné peněžní částky od 100 do 450 Kč. Odstupňo-
vání záleželo na délce zaměstnání a počtu dětí. Aktivní horníci, pocházející 
ze starých hornických rodů, dostali o padesát procent více, pensisté, pochá-
zející z těchto rodů po 500 Kč. Není bez zajímavostí, že oslav se zúčastnilo 
i několik zaměstnanců SDF, jejichž předkové začali pracovat v dolech již  
v roce 1843, kdy doly patřily rakouskému eráru. Byly to rody M. Vanke a 
Ant. Uhra z Michálkovic a rod Škutův z Radvanic. Správní rada společnosti 
se rozhodla, že v tomto roce prohloubí tradici hornické práce, a že přijme 
do práce asi 100 nezaměstnaných dělníků spřízněných s těmito rodinami. 
Na tomto snímku z poloviny 60. let 20. století je zachycena část areálu bý-
valého dolu Hubert, který byl v roce 1946 přejmenován na důl Stachanov.  
V roce 1966 byly doly Vítězný únor /František/, Stachanov /Hubert/ a 
Eduard Urx /Anselm/ spojeny a jáma Stachanov jako samostatný závod 
zrušen. V poválečném období patřil důl Stachanov k těm, které pomáhaly 
významným způsobem roztáčet kola revíru. Vysoké pracovní úsilí proka-
zovala v padesátých letech jedna z nejlepších úderek revíru, kterou vedl 
předák Eda Kuchna, který vedle Oty Bořuckého, Jaroslava Misky a Aloise 
Gavlase patřil k prvním průkopníkům stachanovského hnutí. Bohatá histo-
rie dolu, lemovaná prací a potem horníků, skončila v roce 1974, kdy byl důl 
definitivně zrušen: budovy a těžní věže byly zlikvidovány v roce 1992. Dnes 
jsou z celého důlního areálu dochovány jen nepatrné zbytky a nic už zde 
nepřipomíná zašlou slávu hornického stavu.

Dle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň.

1.

2.

3.

6.

4.

5.
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Prodej palivového dřeva
Smrk:  

špalky 30 cm 690,- Kč / 1prm/s 
štípaný 850,- Kč/ 1prm/s

Buk:  
štípaný 35 cm 1100,- Kč/ 1prm/s 

špalky 1050,. Kč/ 1prm/s
Prodej cca 8kg pytlíku  

třísek za 39,- Kč/ks
Při objednávce nad 4 prm  
1ks pytlíku třísek zdarma

Doprava zajištěna vozem AVIE
AKCE 

Smrk špalky 650,- Kč/ 1prms  
(do vyprodání zásob)

Tel.: 725 987 422

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 14. listopadu 2014 www.slezska.cz
Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1 krát za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451.  
Vyšlo v říjnu 2014. Tisk povolen – reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř – předseda, MUDr. Hana Heráková,  
Ing. Petr Janíček, Mgr. Marcela Schullová, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph. D., Karel Slíva. Tisk: ŠMÍRA-PRINT, s. r. o. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

•  DOMY – BYTY – POZEM-
KY, rychle odkoupíme vaši 
nemovitost. Tel.: 602 375 405

•  Odkoupíme pohledávky firmy 
Fenbau s.r.o. 

 Volejte: 608 882 266!

•  Komplexní ošetření pleti, 
akupunkturu, regresní  
a harmonizační terapie a další 
služby nabízíme v kosmetickém 
a relaxačním studiu v polikli-
nice Modrý pavilon ve Sl. 
Ostravě. Více info: www.mod-
raoaza.cz tel.: 604 166 425.

•  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon , Sl. Ostrava. 

 tel.: 603 909 748, 
 www.masazekopretina.cz,
  nabízí různé druhy masáží.  

Senioři a studenti stálá sleva!

Inzerce
HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV

Knihovna v pohybu
Ostrava Evropské město sportu 2014
soutěže, kvízy, výtvarné dílny

5 kliků a 10 dřepů
sportovní klání na papíru
listopad │ během půjčování

Originální dárek
výtvarná dílna, dekupáž na skleničky
pondělí 10. listopadu │14.00 – 16.00

Den poezie
Hrajeme si s dětmi a s poezií
Řezaná poezie 
po vzoru oblíbeného řezaného piva 
Bohumila Hrabala a stříhaných 
koláží Jiřího Koláře. 
Pojďte si vytvořit vlastní poetickou 
koláž, roláž či muchláž.
středa 12. listopadu │ v 10.00

Z Hladnovského kopce na haldu 
Emu až k ZOO
virtuální výlet s odvážnými dětmi
středa 19. listopadu │ 15.00 – 16.00

Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro děti  
předškolního věku a jejich rodiče
Můj vánoční stromeček
pondělí 24. listopadu │ 15.00 – 16.30

Festival poezie 
Trocha poezie nikoho nezabije – 
výstava knih
listopad │během půjčování

Děti a poezie
výstava koláží
listopad │ během půjčování

Ostrava v sametu
výstava fotografií z roku 1989
Barbora Košmiderová
listopad │ během půjčování
hladnovska@kmo.cz
599 522 200, 602 191 200

VRBICKÁ 133 I HEŘMANICE

Pohádkový svět
zábavný test pro děti
celý měsíc | během půjčování 
Papírové zvířátko
výtvarná dílna pro děti
úterý 18. listopadu | během půjčování
Naše historie
vědomostní test pro děti
celý měsíc | během půjčování 
hermanice@kmo.cz
v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY

Věřte, nevěřte 
výstavka knih a materiálů na téma 
duchařina a horory 
listopad | během půjčování
Na cestách 
výstava fotek ze zahraničních cest 
listopad | během půjčování
Kdo byl kdo 
test pro děti  
listopad | během půjčování
Hrátky se slovíčky
soutěžní turnaj pro děti v „oběšenci“
každé pondělí | 13.00 – 15.00
Drakiáda
výtvarná dílna pro děti 

každý čtvrtek | 13.00 – 15.00

kuncicky@kmo.cz,
599 522 216

Část aktivit poboček 
Hladnovská, Heřmanice  

a Kunčičky je financována 
v rámci projektu Pohádková 
knihovna neinvestiční účelovou 
dotací Statutárního město 
Ostrava, městského obvodu 
Slezská Ostrava.

SLEZSKÁ OSTRAVA – 27 OKRSKŮ  VOLEBNÍ ÚČAST: 31,21 procent (5 181 z 16 612)  ZVOLENO: 35 ZASTUPITELŮ Z 35

ÚSPĚŠNOST POL. STRAN (POČET MANDÁTŮ) ČSSD (7) ANO 2011 (7) OSTRAVAK (6) KSČM (5) ODS (4) KDU-ČSL (2) TOP 09 (2) NEZÁVISLÍ (2)

Zvolení zastupitelé 

ČSSD (7) 19.23%

1. MVDr. Barbora Jelonková 1053
42 let, veterinární lékařka, Muglinov

2. Rudolf Ficek 896
45 let, jednatel společnosti, Slezská 
Ostrava

3. Iveta Frančíková 900
47 let, pracovnice TKL, Kunčičky

4. Mario Lyčka 896
47 let, mistr EvrazSteel, Muglinov

5. Ing. Marcel Pažický 918
41 let, strážník městské policie, Slezská 
Ostrava

6. Mgr. Miroslava Faldynová 906
59 let, pedagog, Slezská Ostrava

7. Eva Nowáková 886
58 let, správce KD

ANO 2011 (7) 18.86%

1. Mgr. Radim Babinec 933
40 let, právník, Muglinov

2. Vít Podešva 908
42 let, podnikatel, Slezská Ostrava

3. Richard Vereš 902
19 let, student, oblastní předseda Ano,  
Kunčičky

4. Daniela Balarinová 907
61 let, účetní Heřmanice

5. Žaneta Thomasová 909
40 let, podnikatelka, Slezská Ostrava

6. Dagmar Macháčková 895
48 let, podnikatelka, Kunčičky

7. Petra Šárková 890
47 let, ředitelka pobočky Muglinov

OSTRAVAK (6) 15.23%

1. Luděk Volný 743
47 let, obchodní ředitel, Muglinov

2. Ing. Roman Goryczka 755
47 let, ekonom Koblov

3. Ing. Ivona Vaňková 751
49 let, ekonomka Slezská Ostrava

4. MUDr. Tomáš Pavliska 790
41 let, lékař, Muglinov

5. Ing. Martin Vidura 763
44 let, technik, Koblov

6. Ivana Šmídáková 708
48 let, obchodní zástupce, Heřmanice

KSČM (5) 12.44%

1. Ing. Justina Kamená 640
59 let, ekonom, Slezská Ostrava

2. Veronika Brašová 582
21 let, studentka, Muglinov

3. Martin Karp 577
20 let, student, Slezská Ostrava

4. Petr Svačinka 591
43 let, strážník – kynolog

5. Rostislav Dlouhý 571
64 let, důchodce, Muglinov

ODS (4) 10.45%

1. MUDr. Hana Heráková 578
62 let, lékařka, Slezská Ostrava

2. Ing. Vladimír Cigánek 492
59 let, manažer investičního fondu,  
Slezská Ostrava

3. Bc. Radomír Mandok 522
49 let, veřejná správa, Kunčice

4. Ivo Vlček 489
59 let, jednatel společnosti, Koblov

KDU-ČSL (2) 6.19%

1. PhDr. Miriam Prokešová Ph.D. 401
54 let, vysokoškolský pedagog, Koblov

2. Ing. Petr Kudela 376
45 let, zástupce ředitele televize Noe,  
Heřmanice

TOP 09 (2) 5.96%

1. Ing. Miroslav Michalík 318
55 let, technik, Koblov

2. Mgr. Marcela Schullová 332
51 let, středoškolská učitelka, Antošovice

NEZÁVISLÍ (2) 5.29%

1. MUDr. Marian Starý 359
49 let, primář neurochirurgie Městské  
nemocnice Ostrava

2. Petr Kos 309
45 let, hasič, Heřmanice

Podrobné výsledky komunálních voleb ve Slezské Ostravě 2014

Kdo zasedne v novém zastupitelstvu?

Listopad v knihovnách Slezské Ostravy


