
Vedení radnice informuje

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že v minulých 
měsících došlo v obvodu Slezská Ostrava k 
mnoha viditelným i méně viditelným změnám.
V tomto vydání Slezskoostravských novin si 
můžete přečíst o vybudování nového kamero-
vého systému v dalších částech Slezské Ostravy. 
Kamery jednoznačně přispějí k většímu bezpečí 
na území obvodu, které jsme občanům slíbili.
Kromě běžné každodenní správy městského 
obvodu máme v plánu v nejbližší budoucnosti i 
větší akce. Mezi ně patří rekonstrukce kulturní-
ho domu v Muglinově, který svou kapacitou již 
dávno přestal vyhovovat. Velmi podstatné jsou 
pro nás také opravy a stavby hasičských zbrojnic 
pro slezskoostravské hasičské sbory, jejichž ne-
zištné a náročné práce si velmi vážíme.
Další velkou plánovanou akcí je výstavba no-
vého domova pro seniory na Hladnovské ulici. 
Domov má sloužit 60 uživatelům. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí již vyhovělo žádosti o 
dotaci na výstavbu. Nyní probíhají projekční 
práce.

Sociální oblast
Na konci měsíce května jsme otevřeli Komunit-
ní dům pro seniory na Heřmanické ulici, který 
je nyní plně obsazen nájemníky a zájem o by-
dlení je zde obrovský. Abychom všem vyhověli, 
museli bychom podobných domů provozovat 
ještě několik. Pro seniory ze Slezské Ostravy 
odbor sociálních věcí úřadu městského obvodu 
připravil v uplynulých měsících například zá-
jezd na jižní Moravu nebo slavnosti v kulturním 
domě. Velkému zájmu se těší počítačové kurzy 
pro seniory v DPS Hladnovská a DPS Heřma-
nická.
Úspěšně jsme zavedli službu Senior Taxi pro 
nejstarší obyvatele. Od letošního ledna, kdy 
služba začala, bylo vydáno 265 průkazů Senior 
Taxi.

Školství
Letos 1. září přišlo do našich škol ještě více prv-
ňáčků než v minulých letech. To nás samozřej-
mě velmi těší. Do mateřských škol nastoupilo 
216 dětí.
Budovy mateřských i základních škol v obvodě 
jsou postupně rekonstruovány. Některé třídy 
ve školách byly zmodernizovány a vybaveny 
novým nábytkem, aby se prvňáčci při nástupu 
do školy cítili co nejkomfortněji. Pro veřejnost 
jsou otevřena školní hřiště a sportoviště. Nové 

dětské hřiště vyrostlo v těchto dnech v Koblově.
Podali jsme žádosti o dotace a chceme zrekon-
struovat a zateplit budovy mateřských škol na 
ulicích Požární, Frýdecká a na Liščině. Od léta 
je čerstvě vymalována MŠ Jaklovecká, má také 
novou elektroinstalaci a veškeré vnitřní vyba-
vení.
V ZŠ Chrustova byla v létě provedena hydroizo-
lace tělocvičny, aby se zamezilo vnikání vlhkosti 
do budovy a děti tak mohly tělocvičnu bez pro-
blémů užívat. Připravují se projekty na snížení 
energetické náročnosti MŠ Keramická a tělo-
cvičny se spojovacím krčkem v budově školy 
Škrobálkova.
Zpracovávají se projektové dokumentace k další 
etapě modernizací škol, v rámci kterých dojde k 
vybudování učeben přírodních věd, jazykových 
učeben, učeben chemie a fyziky, vybudování 
dílen a kuchyněk pro podporu technických do-
vedností.
Ještě letos řešíme možnost zajistit opravu elekt-
roinstalace na ZŠ Škrobálkova a rozvodů na ZŠ 
Pěší.

Pořádek a čistota
Denně vyráží na nejrůznější místa obvodu děl-
níci čištění města. Počet černých skládek se v 
uplynulých měsících podařilo snížit na mini-
mum. Kromě běžného úklidu odpadků likvi-
dovali dělníci v posledních pěti měsících nepo-
volené skládky v okolí ulic Kubínova, Střádalů, 
Brigádnická, Rozumova, Lihovarská, Zvěřinská 
a Bohumínská. Celkem tak naplnili 53 velkoob-
jemových kontejnerů. Dalších 70 velkoobjemo-
vých kontejnerů bude v obvodě v měsíci říjnu 
přistaveno bezplatně pro potřeby občanů.

Cesty a chodníky
Jsme si vědomi, že stav některých komunikací 
v našem rozsáhlém obvodu je velmi špatný a 
snažíme se o co nejrychlejší nápravu. Zpracová-
vá se projektová dokumentace na rekonstrukci 
chodníků, na stezku pro chodce a cyklisty na 
Muglinovské ulici. Pokračuje se v opravách vý-
tluků na vozovkách a chodnících na ulicích U 
Sýpky, Bořivojova, Lachova, Dřevařská, Hradní, 
Vančurova, Stromovka, Nová Osada, Kmetská, 
Na Burni. Opraveny byly chodníky na Bohu-
mínské ulici u křížení s ulicí Hladnovskou a na 
ulici Těšínská u křížení s ulicí Slívovou. Opra-
vovat se v těchto týdnech bude chodník na ulici 
Michálkovická.
Společnost Ostravské komunikace a.s. nyní 

zajišťuje zpracování projektových dokumenta-
cí na opravy vozovek na ulicích Vratimovská, 
Heřmanická, Koněvova a Na Baranovci.

Bytový fond
Zastaralý bytový fond ve Slezské Ostravě si žádá 
v podstatě permanentní rekonstrukce. Opravou 
nyní prošly byty v domech na ulicích 8. března, 
Zapletalova a Chrustova. Další jsou v plánu.

Hasičské zbrojnice
Výběrová komise Operačního programu Život-
ní prostředí doporučila poskytnutí dotace na 
snížení energetické náročnosti hasičské zbroj-
nice v Koblově. Rekonstrukce může začít ihned 
po získání stavebního povolení, o které bude v 
nejbližších dnech požádáno.
Zároveň se projekčně připravuje výstavba po-
žární zbrojnice v Muglinově, na kterou bude 
obvod žádat dotaci v první polovině příštího 
roku. Současná muglinovská hasičská zbrojnice 
je již v nevyhovujícím stavu.

Ústřední hřbitov
V péčí máme také největší ostravský hřbitov.  
Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě byl v uply-
nulých měsících vybaven informačním systé-
mem, který pomáhá návštěvníkům v orientaci. 
Od května do srpna bylo uzavřeno 530 smluv 
o nájemných hrobových místech. Dokončeny 
byly restaurátorské práce dekorativní traverti-
nové stěny, která se nachází před správní budo-
vou.

Nové sňatky a počet obyvatel
Těší nás také zájem o slezskoostravskou radnici. 
V období čtyř měsíců si své ano řeklo v radniční 
obřadní síni 73 manželských dvojic. Další dvoji-
ce chodí na radnici své manželské sliby po desít-
kách let obnovovat, jak se také dočtete v tomto 
vydání novin.
Nově se mezi měsíci květnem a srpnem přihlá-
silo k trvalému pobytu ve Slezské Ostravě 423 
občanů. Pravidelně na radnici pokračuje i vítání 
dětí, bližší informace rovněž v těchto novinách. 
K 19. srpnu 2016 žilo v našem obvodu přesně 
20 789 občanů.

Vedení městského obvodu
Slezská Ostrava
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Tolik dětí se zúčastnilo 
cyklistického závodu v 
Heřmanicích.

více na str. 6111

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

Rudolf Ficek
místostarosta

Mario Lyčka
místostarosta



Vítání dětí - změna 
v organizaci
Vážení rodiče, 
v  listopadu 2016 proběhne na slezsko-
ostravské radnici vítání dětí narozených 
v  období od druhé poloviny března 2016 
do 30. září 2016. Za účelem lepší organiza-
ce je aktuálně nezbytné, abyste se na vítání 
dětí se svým dítětem přihlásili. Přihlášky 
jsou zasílány matrikou Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava na jméno dítěte 
a adresu jeho trvalého pobytu. Je tedy nut-
né, abyste se, v případě zájmu o vítání dětí, 
dostavili s vyplněnou přihláškou a rodným 
listem dítěte na matriku Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava do 27. října 2016.
Dovolujeme si Vás upozornit, že se množí 
případy, kdy Česká pošta, s. p., vrací ně-
které zásilky jako nedoručitelné, problémy 
s doručováním mohou nastat i v důsledku 
občasných výpadků v  informačním systé-
mu evidence obyvatel, které Úřad měst-
ského obvodu Slezská Ostrava nemůže 
ovlivnit. 
Pokud tedy máte dítě narozené ve výše 
uvedeném období a  do konce října 2016 
Vám nebude doručena pozvánka spolu 
s  přihláškou a  máte zájem se tohoto slav-
nostního přivítání nových občánků měst-
ského obvodu Slezské Ostravy zúčastnit, 
kontaktujte, prosím, referentku agendy 
matriky paní Bc. Martinu Božkovou, tel. 
599 410 079, e-mail: mbozkova@slezska.cz, 
příp. se dostavte na matriku osobně s rod-
ným listem dítěte, a to do 27. října 2016.

Ve Slezské Ostravě přibývají 
bezpečnostní kamery
Městská policie Ostrava díky podpoře 
městského obvodu Slezská Ostrava 
navyšuje počet bezpečnostních kamer. 
K  dosavadním čtyřem kamerám přibý-
vá v těchto týdnech dalších dvanáct.

Kamery jsou napojeny na městský monito-
rovací systém a problematická místa obvodu 
jsou nepřetržitě pod dohledem strážníků, kte-
ří dění sledují na monitorech.
Doposud byly v  obvodě instalovány pouze 
čtyři takové kamery, a to v Kunčičkách. Jsou 
v provozu od roku 2012.
Nyní se postupně instaluje na území Slezské 
Ostravy dalších dvanáct kamer. Šest již fun-
guje, dalších šest bude instalováno nejpozději 
do konce roku. 
Provoz všech kamer hradí městský obvod 
Slezská Ostrava ze svého rozpočtu. Bezpeč-
nost obyvatel je jednou ze zásadních priorit 
vedení obce.
„Spolu s  vedením Slezské Ostravy vytipova-
la městská policie místa, kde často dochází 
k protiprávnímu jednání nebo kde by se moh-
li cítit zvláště starší občané ohroženi,“ popisu-
je Ing. Marcel Pažický, vedoucí oblasti Slezská 
Ostrava městské policie a  slezskoostravský 
zastupitel, výběr adres, na kterých se nové ka-
mery nyní objevují.

„Neustálý monitoring rizikových míst přispí-
vá k  zajištění veřejného pořádku a  zajišťuje 
občanům ve Slezské Ostravě větší bezpeč-
nost,“ doplňuje Pažický. 
Podle policistů se díky kamerám daří lépe od-
halovat přestupky a  sledovat situaci v  silnič-
ním provozu. Záběry z  kamer jsou mnohdy 
předávány Policii ČR k  následnému použití 
v  důkazním řízení či identifikaci pachatele 
trestného činu. 
Výstup z kamer instalovaných ve Slezské Ost-
ravě monitorují strážníci v  Integrovaném zá-
chranném centru ve Slezské Ostravě na ulici 
Čs. armády. Zakročit tak mohou v  případě 
potřeby velmi rychle.

/red/

Nově instalované kamery v provozu:
■ Ostrava-Hrušov, 

křižovatka ulic Muglinovská a Vančurova
■ Ostrava-Hrušov, 

křižovatka ulic Na Liščině a Technická
■ Ostrava-Muglinov, 

křižovatka ulic Olešní, Keramická, 
Muglinovská

■ Ostrava-Kunčice, 
ulice Frýdecká, u České pošty

■ Ostrava-Kunčičky, 
ulice Vratimovská /2 kamery/

Další kamery budou instalovány 
v místech:
■ Ostrava-Hrušov, 

křižovatka ulic Riegrova a Stará cesta
■ Ostrava-Muglinov, 

ulice Na Druhém u KD Muglinov
■ Slezská Ostrava, Heřmanická ulice 

u Komunitního domu seniorů
■ Ostrava-Muglinov, 

křižovatka ulic Švédská a Křižkovského
■ Ostrava-Muglinov, 

ulice Hladnovská, U DPS Hladnov
■ Ostrava-Kunčičky, 

ulice Škrobálkova, u České pošty
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Poděkování
Vážená paní starostko, děkuji radnici a hlav-
ně správě centrálního hřbitova za provedení 
opravy hromadných hrobů horníků. Před asi 
deseti lety jsem s maminkou vybírala hrobo-
vé místo v urnovém háji a pak jsme se šly pro-
jít po centrální části, maminka mi šla ukázat 
dva hroby bývalých příbuzných. A našly jsme 
i několik velmi zanedbaných neudržovaných 
hromadných hrobů horníků. Vzhledem 
k tomu, že jsem z hornické rodiny, velmi mne 
šokovalo, že se o hroby nikdo nestará. Napsa-
la jsem tehdy na hřbitovní správu. Život šel 
dál, maminka zemřela, později i manžel, při 
poslední návštěvě urnového háje byl pěkný 

letní den a já se šla znovu projít po hřbitově. 
A k mému velkému překvapení jsem zjistila, 
že všechny hromadné hornické hroby jsou 
pěkně opravené, nápisy na náhrobcích čitel-
né. Poděkujte prosím všem, kteří se na této 
úpravě podíleli. Naši bývalí spoluobčané, kte-
ří zahynuli při hornické práci, teď odpočívají 
na důstojném místě.

Jarmila Petrovská

Dopisy čtenářů

V PROVOZU. Bezpečnostní kamery na Muglinovské ulici. 
Foto/ Jan Král

Vaše nápady a připomínky uvítáme na 
e-mailové adrese: 
ismidakova@slezska.cz
Do příštích čísel chystáme články 
s využitím názorů místních obyvatel.



Do školních tříd ve Slezské přišlo 174 prvňáčků
Do slezskoostravských zá-
kladních škol přišlo ve čtvrtek 
1. září celkem 181 prvňáč-
ků. Oproti loňskému září jde 
o  značný nárůst. Loni usedlo 
do lavic v prvních třídách 143 
dětí.

ZŠ Bohumínská
Tradičně nejvíce nových žáků při-
šlo do největší školy obvodu, ZŠ 
Bohumínská. Celkem 52 nových 
školáků přivítali místostarostka 
Slezské Ostravy Ing. Ivona Vaňko-
vá, radní městského obvodu Luděk 
Volný a  také primátor města Ing. 
Tomáš Macura, MBA.
„Otevřeli jsme dvě třídy. S  tím-
to počtem jsme spokojeni, neboť 
dvě třídy v  každém ročníku jsou 
pro nás dlouhodobě optimálním 
počtem vzhledem k celkové kapacitě školy a  jejímu vybavení,“ 
konstatuje ředitel školy Mgr. Bc. Marek Sládeček.
Během prázdnin vymalovali na Bohumínské prostory školní 
jídelny a chodby vedoucí k jídelně a školní družině. V učebno-
vém pavilonu se připravuje rekonstrukce elektroinstalace, která 
se má uskutečnit v roce 2017. 

„Celkově můžeme 
říci, že škola je při-
pravena v  novém 
školním roce na-
bídnout všem svým 
400 žákům kvalitní 
vzdělávání i zázemí 
pro trávení volného 
času,“ uvádí ředitel 
Sládeček.

ZŠ Pěší
V  muglinovské ZŠ 
Pěší mohli přivítat 
díky krásnému po-
časí 40 prvňáčků 
ve školním altánu 
na zahradě školy. 
Prvňáčky přivítala 
starostka obvodu 
MVDr. Barbora Je-
lonková a místosta-
rosta Rudolf Ficek.
„Spolu s  prvňáčky 
přišli na slavnostní zahájení také rodiče i prarodiče žáků, vše se 
odehrávalo v širokém rodinném kruhu,“ těší ředitele školy na 
Pěší ulici Mgr. Kamila Krahulu. 
Jako obvykle, i letos otevřela ZŠ Pěší dvě první třídy. Na prvňáč-
ky čeká hned od samého začátku školní docházky učení anglič-
tiny a také rozšíření výuky přírodovědných předmětů.

ZŠ Chrustova
Celkem 46 prvňáč-
ků přišlo poprvé do 
školy v  ZŠ Chrus-
tova. Prvňáčky 
uvítal spolu s  uči-
teli a vedením školy 
také místostarosta 
Mario Lyčka. Stej-
ně jako v ostatních 
základních ško-
lách obvodu, i v ZŠ 
Chrustova letos 
otevřeli dvě první třídy. 
„S  počty prvňáčků jsme velice spokojeni. V  minulých letech 
jsme otevírali vždy dvě první třídy s menšími počty žáků, letos 
přišlo nováčků o hodně více,“ konstatoval ředitel ZŠ Chrustova 
Mgr. Radim Motyčka.

Pracoviště Škrobálkova
Dvě první třídy 
fungují od 1. září 
také na pracovi-
šti Škrobálkova 
v  Kunčičkách. Cel-
kem přišlo 36 prv-
ňáčků. V  jedné ze 
tříd čekaly na děti 
zcela nové lavice 
i nový nábytek. 
Děti přišli do školy pozdravit radní městského obvodu 
Ing. Justina Kamená a  také vedoucí odboru školství a  kultury  
Mgr. Petra Nitková.
Prvňáčci ve všech čtyřech slezskoostravských školách dostali 
od městského obvodu drobné dárky. V tašce se znakem Slezské 
Ostravy děti našly vak na přezůvky, pastelky, box na jídlo s pří-
borem, tužku s gumou ve tvaru zvířátka, reflexní bezpečnostní 
náramek, kornout bonbonů a nechyběl ani rozvrh hodin.

/red/
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1. ZÁŘÍ 2016. Vítání prvňáčků v slezskoostravských školách. Foto/ archiv
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Jana a Antonín Vilišovi. Zlatá svatba
Manželé Jana a Antonín Vilišovi oslavili 
v  sobotu 10. září ve slezskoostravské 
radnici výročí zlaté svatby. Stalo se tak 
přesně po 50 letech. Své ano si manže-
lé v radnici ve Slezské Ostravě řekli 10. 
září 1966.

Dokonce se obě události staly i  ve stejnou 
hodinu, obřad v roce 1966 i ten nynější začal 
v 10 hodin a 40 minut. 
Přitom ještě ráno toho dne manželé netušili, 
že zanedlouho obnoví svůj manželský slib. 
„Vnučka pracuje ve školce ve Výškovicích. 
Děti nám řekly, ať se slavnostně oblečeme, že 
půjdeme do školky na vystoupení dětí,“ po-
psala začátek utajované zlaté svatby Jana Vili-
šová. Manželé tak nastoupili k dětem do auta 
a za nějakou dobu jim přišlo divné, kudy auto, 
údajně do Výškovic, jede. „Když jsem ale uvi-
děla radnici ve Slezské, začalo mi být všechno 
jasné. Děti nám připravily veliké překvapení,“ 

smála se Jana Vilišová.
Manželé se seznámili 
na tanečních večerech 
na Černé louce, po 
krátkodobém vztahu 
se vzali. Antonín Viliš 
pracoval jako elekt-
rikář ve Vítkovicích, 
Jana Vilišová jako pro-
davačka a  účetní. Do-
stali byt v Hlučíně, kde 
bydlí dodnes. Vilišovi 
vychovali tři syny, teď 
se těší ze šesti vnoučat. 

„Návod na padesátileté 
manželství? Asi láska,“ 
prozradila recept na 
dlouholetý vztah Jana Vilišová. „Byli jsme 
velice skromní, oba jsme vyšli ze skromných 
poměrů, k  tomu jsme vedli i  děti,“ doplnil 
manželku Antonín Viliš.

Slavností obřad provedla radní Ing. Justina 
Kamená, popřála manželům hodně štěstí do 
dalších společných let.

/red/

Statutární město Ostrava podporuje rodinu
Zastupitelé města Ostravy přijali svým 
usnesením návrh rady města na vyhlá-
šení zcela nového dotačního programu 
pro oblast rodinné politiky.

Komise pro rodinnou politiku rady města 
iniciovala vznik nového dotačního programu. 
Členové komise společně s pracovníky odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví více než půl 
roku pracovali na zásadách a  specifikaci kri-
térií nového dotačního titulu na poskytování 
peněžních prostředků z  rozpočtu statutární-
ho města Ostravy na rok 2017.
Program je zaměřen na finanční podporu 
prorodinných aktivit, činností pomáhající 
rodinám při zajišťování přirozených funkcí, 
posilování mezigeneračních vztahů a  vytvá-
ření podmínek pro zdravý vývoj rodin ve 

městě. O finanční příspěvek si mohou zažádat 
v termínu od 17. 10. do 31. 10. 2016 právnic-
ké a fyzické osoby dle stanovených podmínek 
výběrového řízení s výjimkou škol, školských 
zařízení, příspěvkových organizací SMO 
a městských obvodů či jiných organizací zří-
zených nebo založených SMO a  městskými 
obvody.
Dotační program není zaměřen na zajištění 
provozu sociálních služeb, ale chce podpořit 
systematickou celoroční činnost nebo jed-
norázové akce subjektů (rodin, spolků, spo-
lečenství, sdružení), které usilují o vytvoření 
přátelského prorodinného prostředí ve městě. 
Zamýšlené aktivity žadatelů o  finanční pří-
spěvek budou hodnoceny nejen z  hlediska 
potřebnosti, dostupnosti, ale také podle pří-

nosu pro cílovou skupinu ve vztahu k rozvoji 
města.
Komise pro rodinnou politiku rady města si 
od vyhlášení nového dotačního titulu slibuje 
nejen vytvoření příznivějších podmínek pro 
život rodin žijících v Ostravě. Je také přesvěd-
čena, že pomocí obsahu aktivit popsaných 
v žádostech o finanční příspěvek budou moci 
představitelé města lépe definovat a  konkre-
tizovat potřeby obyvatel, které začlení do 
strategického plánu rozvoje města v  oblasti 
rodinné politiky, aby se Ostrava konečně stala 
směrem k  potřebám rodin opravdu přátel-
ským městem.
Bližší informace k  dotačnímu programu na-
jdete na www.ostrava.cz

PO 50 LETECH. Jana a Antonín Vilišovi ve slezskoostravské radnici. Foto/ Jan Král

Nově dětské hřiště v Koblově
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o  tom, že na četné podněty rodičů 
z Ostravy-Koblova jsme areál multifunkčního hřiště u mateřské ško-
ly na ulici Antošovická 107 vybavili novými herními prvky pro děti. 
Kromě stávající houpačky a pružinové houpačky ve tvaru medvídka 
si děti mohou vyzkoušet houpačku hnízdo, tunelovou prolézačku, 
pohrát si na zastíněném pískovišti nebo se vyšplhat na rozhlednu 
se sítí, žebříkem, šikmou stěnou a  skluzavkou. Areál je pro rodiče 
s dětmi otevřen každý den od 9 do 20 hodin zdarma.

Ing. Roman Goryczka, místostarosta



Mongaguá Ostrava. Fotbaloví talenti z ulice
Díky fotbalovému nadšenci Jaroslavu Horváthovi se 
v  Ostravě-Kunčičkách rozvíjí fotbalová aktivita míst-
ních dětí. Pod jeho vedením mladí fotbalisté ve věku 
od 7 do 12 let trénují třikrát týdně.

Ve spolupráci s rodiči dětí se nyní začíná rodit i provizorní tré-
ninkové fotbalové hřiště mezi domy.
Velké plus je osobnost trenéra Jaroslava Horvátha, který začal od 
nuly, jen s podporou rodiny a přátel. Vše pro fotbal dělá z vlastní 
iniciativy, ve svém volném čase a bez finančního ohodnocení. 
Rodiče i děti mu důvěřují, protože sám býval aktivní fotbalista 
a žije v Kunčičkách. Trenér Horváth se rozhodl, že chce fotba-
lem změnit život lidem a hlavně dětem jedné z vyloučených lo-
kalit v Ostravě. 
Chlapci se již zúčastnili několika turnajů v Moravskoslezském 
kraji, kde získávali převážně přední příčky. Nyní se jim podařilo 
změřit síly s týmy mimo region a potvrdili si, že jejich fotbalová 
cesta je správná.  Dne 3. září se tým zúčastnil turnaje Across the 
Street v Ústí nad Labem a obsadil 4. místo. Damián Mašek byl 
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Přítomní příznivci fotbalu a diváci ocenili talenty z Kunčiček, 
chlapci hráli s hráči do 17 let, a i v této konkurenci obstáli na výbornou. 

Tým a trenér děkují paní starostce Barboře Jelon-
kové, díky které se fotbalisté mohli turnaje zúčast-
nit. Podpořila vznik fotbalového týmu Mongaguá 
Ostrava a  stála tak u zrodu významné sportovní 
spolupráce, která v budoucnu může přinést změ-
nu v životě mnoha dětí. Snem a cílem Mongaguá 
Ostrava je vybudovat a trénovat na vlastním hřišti 
v místě bydliště a dál tak rozvíjet talent mladých 
fotbalistů.

Irena Štulíková, specialista komunitní práce
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Nejaktivnější škola 
v soutěži Lidice pro 21. století
Studenti Moravskoslezské obchodní 
akademie, s. r. o., soutěží rádi a  někdy 
přicházejí sami s vlastními nápady, jako 
například studenti 3. ročníku Lucie Vav-
rušková a Karel Prais, kteří byli hlavními 
iniciátory přihlášení se do jedenáctého 
ročníku soutěže Lidice pro 21. století.

Přichystali si prezentaci o  lidické tragédii a vy-
pravili se s ní do nižších ročníků, aby pro daný 
projekt získali co nejvíce spolužáků. Vyplatilo 
se! Ze 105 škol z  celé republiky se Moravsko-
slezská obchodní akademie, s. r. o., umístila na 
prvním místě. Studenti museli zodpovědět ně-
kolik záludných otázek týkající se druhé světové 
války a samotných Lidic a napsat esej na zadaná 
témata. 
Karel Prais a  Natálie Paverová, oba studenti 3. 

ročníku, postoupili také do druhého finálového 
kola mezi 21 nejlepších soutěžících ze 791 při-
hlášených žáků. 
Dne 15. června jsme jeli vypraveným autobusem 
na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do 
Kladna, kde si naši finalisté převzali ceny. Jako 
nejaktivnější škola jsme obdrželi diplom a volné 
vstupenky do lidického muzea se vzdělávacím 
programem. Do vzdělávacího programu se ne-
plánovaně zapojil i přeživší pamětník – pan Jiří 
Pitín, který nám povyprávěl svůj životní příběh.
Všem svým studentům chci ještě jednou podě-
kovat za ohromné nasazení, které do soutěže 
vložili a  perfektní reprezentaci naší školy v  Li-
dicích.

Mgr. Zuzana Bohušová, 
vyučující českému jazyku, literatuře a dějepisu

Kresby v Malawi
Ostravská nezisková organizace International 
Humanity pomáhá již pátým rokem v  nej-
chudší zemi světa Malawi. Vedle nové ne-
mocnice, kterou tam postavila, se zaměřuje 
na udržitelný rozvoj komunit chudých vesnic 
a  vzdělávání. V  jedné třídě místní základní 
školy se bez lavic a židlí tísní i stovka dětí se-
dících na podlaze v ponurých prostorách bez 
nábytku a s dírami ve zdi místo oken a dveří. 
Kresby dětí ze Slezské Ostravy, které předala 
organizaci International Humanity paní ředi-
telka MŠ Zámostní PhDr. Jarmila Chlopková 
africké školáky velmi potěšily a šedé zdi tříd 
bez jakékoliv jiné dekorace krásně ozdobily. 
Místní školáci nemají pastelky, proto si takové 
obrázky nemohou sami nakreslit a školky na 
venkově v této zemi vůbec nejsou. Děkujeme 
všem dětem, které svým vlastnoručním dílem 
přinesly radost do života malých Afričanů. 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. 
Předseda International Humanity

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 
HŘIŠTĚ ZŠ CHRUSTOVA
Po - Pá 16:00 - 19:00 hod.

So 10:00 - 18:00 hod.

Za nepříznivého počasí a v době státních 
svátků je hřiště zavřeno.

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a 
mládež bezplatně.

V LIDICÍCH. Studenti Moravskoslezské obchodní akademie ve Slezské Ostravě zvítězili v celostátní soutěži. Foto/ archiv

V AFRICE. Obrázky dětí ze Slezské ozdobily africkou školu.

ÚSPĚCH. Fotbalový trenér Jaroslav 
Horváth /v černém/ spolu s nejlepším 
hráčem turnaje Damiánem Maškem 
/s diplomem/. Foto/ archiv

Spokojenost obyva-
tel s dopravou
V  ulicích městského obvodu se bě-
hem měsíce října uskuteční sociolo-
gický průzkum na téma spokojenost 
s  dopravní obslužností obyvatel ve 
Slezské Ostravě. Průzkum provádí 
Katedra sociologie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity.

Během měsíce října se proto budou stu-
denti univerzity (označení štítkem a v uni-
verzitním tričku) v  jednotlivých lokalitách 
obvodu dotazovat obyvatel. Dotazník má 
přesně 33 otázek a jeho vyplnění zabere do-
tazovaným zhruba 10 minut.
Studenti se budou pohybovat přede-
vším v  oblasti Hranečníku, v  Hrušově, na 
Bohumínské ulici, u  Penny Marketu na 
Hladnově nebo v  okolí slezskoostravské 
radnice.
Dotazník lze vyplnit také anonymně na in-
ternetu od 3. 10. do 31. 10. 2016.
Dotazník najdete na odkazu:
http://www.survio.com/survey/d/ 
7E7Y5W8P0B1E4Z1W



ISSANET CUP 2016. Dětští závodníci na kolech
Poslední prázdninový víkend patřil 
v  Ostravě Heřmanicích již tradičně 
cyklistickému závodu Heřmanické 
kolo - ISSANET CUP 2016.

Předpověď krásného slunného počasí dá-
vala tušit, že by se akce mohla povést. Dle 
slov vedoucího organizátora závodu Lu-
bomíra Nogy se do letošního, v  pořadí již 
třetího ročníku, přihlásilo rekordních 111 
dětských účastníků ve věku od 3 do 15 let. 

„Zájem o celou akci každoročně stoupá a to 
nás opravdu moc těší. Obstát v konkurenci 
tabletů, mobilů a počítačů není jednoduché 
a proto jsme moc rádi, že si děti k nám do 
Heřmanic nacházejí každoročně cestu v  ta-
kovém hojném počtu“ uvádí organizátor 
akce.
Na startu závodu nechyběla jména zkuše-
ných dětských matadorů minulých ročníků, 
ti však díky letošnímu opravdu širokému 
startovnímu poli měli mnohem obtížnější 
pozici. Na trati o délce od jednoho do čtyř 
kilometrů dětští závodníci za mohutného 
povzbuzování rodičů a  kamarádů šlapa-
li jako o  život. Místy to vypadalo opravdu 
jako na velkých závodech. Nakonec i   tech-
nické zabezpečení celé této akce bylo letos 
opravdu na vysoké úrovni. Měření časů zá-
vodníků bylo zabezpečeno sofi stikovaným 
způsobem prostřednictvím elektronických 
čipů, které měly děti na svých přilbách a při 
průjezdu cílem byl čas zaznamenán s  přes-

ností na setiny sekund. „Celý tento elektro-
nický systém, který jsme měli k  dispozici, 
nám moc pomohl a urychlil zpracování vý-
sledků. Nejlepší závodníci dosáhli na čtyř-
kilometrové trati časy pod 10 minut a došlo 
také k překonání traťového rekordu, což za 
tropického letního počasí byl opravdu krás-
ný výkon,“ konstatuje Lubomír Noga.

Závěr sobotního sportovního odpoledne byl 
zpestřen inscenovanou ukázkou dopravní 
nehody, při které proběhlo vyproštění osob 
za použití požární techniky záchranného 
hasičského sboru Ostrava s následným ošet-
řením zraněných záchrannou službou.

Organizátoři akce
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Loučení s prázdninami
Základní kynologická organizace v Ostravě-Muglinově uspo-
řádala v pátek 2. září akci pro děti nazvanou Loučení s prázd-
ninami.

Loučení se tradičně konalo na cvičišti v Hrušově na Kanczuckého ulici. 
Děti střílely ze vzduchovky, čekaly je různé soutěže, diskotéka a nakonec 
i  táborový oheň. „Chtěli jsme dětem dopřát skvělou zábavu, náš areál 
je  na obdobné akce velmi vhodný,“ řekl za organizátory akce předseda 
kynologické organizace a zároveň slezskoostravský radní Petr Svačinka. 
Děti dostaly za své výkony drobné dárky, mimo jiné i od městského ob-
vodu Slezská Ostrava.

/red/

Oprava hladnovského vodojemu
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. rekonstruují v těchto mě-
sících jednu z vodárenských věží na Hladnově.

„Kompletní rekonstrukce na vodojemu označovaném jako vodojem 
Hladnov B spočívá v  demontáži opláštění, očištění všech ploch ošet-
řených původním nátěrem a provedení nových nátěrů ocelových kon-
strukcí včetně nového kompletního opláštění vodojemu. Vyměněna 
bude také elektroinstalace i trubní rozvody,“ informuje Radka Vanková 
ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.
Rekonstrukce začala 3. června, datum předpokládaného ukončení prací 
je 17. března 2017. „Na provozování vodovodní sítě a dodávky vody zá-
kazníkům nemá oprava žádný vliv,“ ubezpečuje Vanková.
Z vodojemů Hladnov jsou zásobovány nejvýše položené oblasti Ostravy, 
což znamená část města nad stadionem Bazaly.
Sousední vodárenská věž, označovaná Hladnov A, byla kompletně re-
konstruována již v roce 2009.

/red/

CYKLOZÁVOD. Nejmenší cyklisté šlápli do pedálů. Foto/ archiv

REKONSTRUKCE. Vodojem na Hladnově zakrylo lešení. Foto/ Lubomír ČasnochaPO PRÁZDNINÁCH. Děti se bavily v areálu kynologické organice. Foto/ Jan Král
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1. 10. FC Heřmanice Slezská - SK Šenov, krajský fotbalový 
přebor, 15:30 hod.

7. - 9. 10. Výstava vína, Slezskoostravský hrad
8. 10. Den zvířat, ZOO Ostrava
8. 10. SK Rapid Muglinov - FC Slavia Michálkovice, měst-

ský fotbalový přebor, 15:00 hod.
8. 10. TJ Sokol Koblov - Unie Hlubina B, městský fotbalový 

přebor, 15:00 hod.
8. 10. Den psích nadějí 2016, výstava pejsků z útulků spoje-

ná s voříškiádou, Slezskoostravský hrad, 9 - 15 hod.
8. 10. Hradní hodokvas, Slezskoostravský hrad
15. 10. FC Heřmanice Slezská - SK Beskyd Frenštát p.R., 

krajský fotbalový přebor, 15:00 hod.
15. 10. TJ Jiskra Hrušov - SK Rapid Muglinov, městský 

fotbalový přebor, 15:00 hod.
16. 10. TJ Jiskra Hrušov - Sokol Dolní Lhota, veteráni, hřiš-

tě Lhotka, 10:00 hod.
19. 10. Slavnost dýní a strašidel, Slezskoostravský hrad
22. 10. Den pro plazy, ZOO Ostrava
22. 10. TJ Sokol Koblov - FC Vřesina B, městský fotbalový 

přebor, 14:00 hod.
22. 10. SK Rapid Muglinov - Unie Hlubina B, městský fot-

balový přebor, 14:00 hod.
29. 10. FC Heřmanice Slezská - FK Krnov, krajský fotbalový 

přebor, 14:00 hod.
29. 10. TJ Jiskra Hrušov - Sokol Kr. Pole, 14:00 hod.
30. 10. TJ Jiskra Hrušov - Slavie Třebovice, veteráni, hřiště 

Lhotka, 10:00 hod.

Slezská žije - říjen 2016

Slezská soutěží o nejkrásnější radnici
Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava se zapojil do soutěže periodika Morav-
ské hospodářství Nejkrásnější obecní úřad či radnice.
Soutěž probíhá ve dvou samostatných kategoriích, a to hlasování veřej-
nosti a hlasování odborné poroty. Veřejnost může hlasovat až do 31. říj-
na 2016 na webových stránkách www.moravskehospodarstvi.cz.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na konferenci Moravské obce a města 
24. listopadu 2016 v Brně.
Budova slezskoostravské radnice byla postavena v  letech 1911-1913 
v  pozdně historizujícím slohu s  prvky secese. Stavbu provedl polsko-
ostravský stavitel Julius Vysloužil na základě návrhů, plánů a projektů 
profesora Viktorina Šulce, Ing. Jaroslava Volence a  stavitele Františka 
Doležela. Vzniklo pozoruhodné architektonické a technické dílo, které 
je nyní památkově chráněno.
Budeme rádi, pokud podpoříte architektonický skvost Slezské Ostravy 
a zapojíte se do internetového hlasování. Hlasovat lze opakovaně každý 
den.
Odkaz také naleznete na www.slezska.cz v sekci aktuality.
Děkujeme za Vaše hlasy.

Vedení městského obvodu

Novinkou v  ostravské zoo-
logické zahradě v  posled-
ních týdnech je kromě ně-
kolika nových expozic či 
desítek mláďat i  možnost 
zakoupení oblíbeného če-
povaného nápoje do vrat-
ných kelímků. Návštěvníci 
si mohou vybrat z  celkem 
šesti motivů - tři jsou o ob-
jemu 0,5 litru a tři o objemu 
0,3 litru. Do kelímku čepují 
nápoje ve všech stáncích s  občer-
stvením, v restauraci Saola i U Lucy. 
K nápoji se přičítá vratná záloha ve 
výši 30 Kč (za kelímek 0,3 l) nebo 35 
Kč (za kelímek 0,5 l).
Pokud si lidé kelímek nechtějí po-
nechat, mohou jej nepoškozený 
vrátit ve všech občerstvovacích za-

řízeních v areálu zoo. Řada návštěv-
níků si ale kelímky odnáší domů 
jako praktický suvenýr. Kelímky 
jsou v  prodeji rovněž v  zooshopu 
u vstupu do zoo a ve stánku se su-
venýry U Rashmi (zde se ale nedají 
vracet).

/red/

Co se děje v ZOO



Ostrava Art 2016
Slezskoostravská galerie
Celkem 26 umělců z  Ostravska vysta-
vuje v  těchto týdnech své práce ve 
Slezskoostravské galerii. Vernisáž pro-
jektu nazvaného Ostrava Art se konala
15. září, výstava potrvá do 13. října.

Ostrava Art 2016 se během tří podzimních 
měsíců uskuteční hned ve třech galeriích, kde 
budou k  vidění díla pěti desítek výtvarníků 
z regionu. Kromě Slezskoostravské galerie se 
budou výstavy konat také v Galerii Kruh a ve 
Výtvarném centru Chagall.
Ve Slezskoostravské galerii vystavuje napří-
klad Michaela Terčová, Václav Filandr, Mar-
tin Kuchař nebo Dáša Lasotová.

První společná výstava ostravských výtvarní-
ků pod názvem Ostrava Art se konala v roce 
2008, druhá v roce 2012, nyní, po čtyřech le-
tech, je na programu třetí pokračování pře-
hlídky, kterou od počátku pořádá Sdružení 
výtvarných umělců a teoretiků Ostravska.
„Chceme představit a také sblížit umělce z Os-
travska. Když mají v  Ostravě své festivaly 
hudba nebo divadlo, může se takto prezento-
vat i výtvarné umění,“ říká o projektu Ostrava 
Art předsedkyně sdružení Michaela Terčová.

/red/

Ivan Ženatý ve slezskoostravské radnici
Městský obvod Slezská Ostra-
va zve posluchače v  rámci Cyklu 
komorních koncertů na houslový 
koncert, který se uskuteční v  úte-
rý 11. října v obřadní síni slezsko-
ostravské radnice.

Zahraje Ivan Ženatý, který je od-
bornou kritikou, posluchači i  hu-
debními kolegy označován za nej-
významnějšího českého houslistu 
současnosti. Na klavír ho doprovo-
dí Stanislav Bogunia.

Vstupenky za 100 Kč jsou v  prodeji
od 27. září ve Slezskoostravské galerii
v  úterý až pátek od 10 do 17 hodin 
(polední přestávka 11:30 až 12:30).

Bližší informace na www.slezska.cz, 
nebo tel. 599 410 426 a 599 410 081.

Kultura
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HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Česká knihovna
projekt je spolufi -
nancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Slezská Ostrava.
Hory české republiky, vědomostní kviz, 
říjen během půjčování.
Nejkrásnější památky, turnaj v pexesu, 
říjen během půjčování.
Staré pověsti české, děti čtou dětem, 
říjen během půjčování.
Koláž z prázdninových cest, výtvarná 
dílna, pondělí 10. října od 14 do 16 hod.
Beseda se spisovatelkou Annou Mal-
chárkovou, úterý 4. října od 16 do 17 
hod.
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospí-
šilovou, pátek 7. října od 8 do 9 hod.
Téma Shakespeare, výstava knih, říjen 
během půjčován.
Klub Hladnýsek,
setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče s vý-
tvarnou dílnou.
Mini zápisníček se stužkou, pondělí 
31. října od 15 do16.30 hod.

hladnovska@kmo.cz,
tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Hraní se slovy, zábavný test pro děti, 
říjen během půjčování.
Příběhy a pohádky, výstavka knih pro 
děti, říjen během půjčování.
Můj hrdina, výtvarná dílna, malujeme 
postavičky z knih, úterý 4. 10. během 
půjčování.
Kamarádka kniha, zábavné odpoledne 
s knihou – téma Hasiči, úterý 4. 10. bě-
hem půjčování.

hermanice@kmo.cz
tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub, podzimní pose-
zení Dámského čtenářského klubu, středa 
19. října od 8.30 do 10.30 hod.
Setkání s Janou Schlossarkovou, beseda 
s regionální spisovatelkou, středa 19. října 
od 9 do 10 hod.
Zaměřeno na hypermarkety, výstava 
Nesehnutí, říjen během půjčování.

Česká knihovna
téma měsíce: Kultura a literatura
Úkolníčky, výtvarná dílna, vyrábíme 
bloky a bločky, každý čtvrtek od 13 do 15 
hod.
Kdo je kdo, poznávací test pro děti, říjen 
během půjčování.

Týden knihoven
20. ročník celostátní akce na podporu 
četby a knihoven
Braňte knihu, 3. - 7. 10. 2016
Shakespeare Ostrava 2016
Být, či nebýt, výstavka na téma William 
Shakespeare, říjen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz,
tel.: 599 522 216

Knihovny

VERNISÁŹ. Projekt Ostrava Art začal 15. září. Foto/ Jan Král

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

Vás zve na koncert

11. října 2016 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Ivan Ženatý
za klavírního doprovodu 

Stanislava Bogunii
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RODINA
PRÁVO   TRADICE

Ing. Ivan STRACHOŇ
kandidát KSČM do Senátu, vol. obvod č. 70 – Ostrava–město

Děkuji Vám, 
že přijdete k volbám!

www.kscm.cz

Strachon_200x100_Sestava 1  20.09.16  10:55  Stránka 1

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Nezůstávejte doma! Volte ČSSD.
Krajské volby 7. a 8. října 2016

Miroslav Novák
kandidát na hejtmana

„Kraj není fi rma! 
Nedovolím prodej krajských 

nemocnic a privatizaci 
veřejných služeb.“
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1. Malebné panorama nábřeží Ostravice lákalo svou atraktivností malíře, fotografy 
a vydavatele pohlednic. V distribuční síti obchodů byly zákazníkům od konce 19. sto-
letí nabízeny četné varianty obdobných záběrů, postupem času se začaly objevovat 
i pohlednicové záběry dvoudílné a také třídílná leporela, která umožňovala zachytit 
nábřeží ve větším krajinném celku.

Tato barevná pohlednice byla vydána přívozským nakladatelem I. Buchsbaumem 
v roce 1912 a byla adresována do Plzně. Na záběru vlevo od Kostelní ulice se nachá-
zí dosud stojící komplex budov, který v minulosti prošel stavebními úpravami. Stav-
ba s bohatě členěnou fasádou na rohu Kostelní ulice a nábřeží, bývalá čokoládovna 
ZETT, navazuje na podlouhlou budovu továrenského typu, ve které se od roku 1906 
nacházela tiskárna Ernsta Heblinga. Dnes je tento objekt označen nepřehlédnutelným 
nápisem „Hudební svět“. Záběru dominuje věž kostela sv. Václava a  na levé straně 
pohlednice je patrná dosud stojící podkovovitá bašta, která byla součástí fortifikace 
Ostravy. Kamenné městské hradby byly postupně bořeny již v letech 1780-1790, avšak 
bašta byla demolována až v průběhu roku 1929. Do současnosti se dochovala jen její 

spodní část, která je nově upravena. Není bez zajímavosti, že v letech 1891-1895, na 
tzv. „staré faře“, která s baštou sousedila, bydlel cestovatel, teolog, pedagog, spiso-
vatel a katolický kněz, prof. ThDr. Alois Musil (1868-1944).  A. Musil byl považo-
ván za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu 19. a 20. století, který 
v roce 1928 inicioval vznik pracoviště a také založení Orientálního ústavu v Praze. 
Při svých výzkumech v  Jordánsku v  okolí skalního města Petry objevil tento „syn 
pouště“ roku 1898 ztracený pouštní palác Kusejr Amra s barevnými freskami, který 
postavil umajovský chalífa al-Valid II., což vzbudilo doslova senzaci. Budova „staré 
fary“ byla v meziválečném období stržena a na jejím místě byl vystavěn klášter řádu 
redemptoristů, v budově nyní sídlí společnost TELEPACE.

2. Historii rodinného podnikání Heblingů v Moravské Ostravě od roku 1869, kdy se 
zde usadili a na Hlavním náměstí (dnes Masarykovo nám.) provozovali knihkupec-
tví a papírnictví, až do roku 1916, kdy nastal definitivní zánik jejich tiskárenského 
podnikání, se zabývali pracovníci Archivu města Ostravy, kteří své výzkumy popu-
larizovali v tisku.

Dobový snímek Hlavního náměstí nám přibližuje atmosféru města v čase, kdy 
zde rodina začala podnikat. Jejich živnost, jak hlásá firemní návěstí, se tehdy 
nacházela v  přízemí třetího domu zleva. Připomeňme jen, že E. Hebling ob-
držel v roce 1882 koncesi na provozování litografické dílny a před rokem 1900 
spravoval již zavedenou firmu s tiskárnou na Hlavním náměstí, která předtím 
patřila F. Wattolikovi. V tomto období v Heblingově závodě pracoval jistý kni-
hař Antonín Kammerer, vídeňský anarchista, který koncem 90. let 19. století 
spáchal atentát na policejního konfidenta Blocha a policejního komisaře Hlubka 
ve Florisdorfu u Vídně. A. Kammerer se zdržoval od konce roku 1883 do počátku 
roku 1884 v Ostravě, kde vystupoval pod jménem Arnold Otte nebo Osterl. V té 
době bylo na Ostravsku zachyceno kromě výhrůžných dopisů a letáků i několik 
čísel anarchistického časopisu Pomsta. Kammerer získal na Ostravsku spolu-
pracovníky (Konrád Kubala, slévač, přist. do Frýdlantu n. O.), kteří pokračovali 
v anarchistické činnosti i po odchodu Kammerera do Vídně, kde byl pro účast na 
několika atentátech zatčen a roku 1884 ve Vídni popraven.

3., 4. Na pohlednici Mähr. Ostrau - Franz Josef - Quai, vydané v roce 1906 nakladate-
lem I. Buchsbaumem, doplněné motivem technikou koláže, se nám dochoval obrazový 
záznam nábřežní zástavby Mor. Ostravy, která se překvapivě jen s malými stavebními 
odchylkami dočkala dnešních dnů. Výrazným způsobem se změnil jen reliéf nábřeží. 
Na snímku je patrné, jak se původní nížinný charakter 64 km dlouhé řeky postupnými 
násypy a po zásazích lidského činitele změnil. Procházíme-li dnes těmito místy, jen 
stěží si představíme, že v minulosti zde bylo pohřebiště. V roce 1715 byla totiž Mor. Os-
trava postižena morovou epidemií, která řádila takovou silou, že 15. prosince muselo 
zasáhnout vojsko, které uzavřelo i městské brány. Tehdy podlehlo moru kromě občanů 
také mnoho vojáků, kteří byli pohřbeni za kostelní fortnou u dnešní Střelniční ulice, 
a pohřebiště bylo označeno křížem. Tento byl v roce 1871 nahrazen křížem mramo-
rovým, který nechali vlastním nákladem zbudovat měšťané Aug. Kudělka, Antonín 
a Anežka Lihotští a sl. Marie Richtrová. Pamětní kříž byl později, při úpravě nábřeží, 
posunut dále do Střelniční ulice ve směru k náměstí, jak dokládá sníměk č. 4.

Zajímavé stavby na nábřeží Ostravice - tiskárna Hebling

S využitím archivních textových zdrojů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň

Historie
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