
Do slezskoostravských základních škol přišlo 136 prvňáčků
3. září, první školní den

První školní den letos připadl na pon-
dělí 3. září. Do školních lavic v  základ-
ních školách ve Slezské Ostravě usedlo 
celkem 136 prvňáčků. Prvňáčky spolu 
s  jejich rodiči uvítali v  tento slavnostní 
den zástupci vedení městského obvodu 
i zástupci vedení města.

/pokračování na str. 3/
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3. ZÁŘÍ. Vítání prvňáčků v ZŠ Pěší. Foto/ Jan Král

Vedení radnice informuje

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o  změnách 
v  uplynulých letech v  městském obvodu Slez-
ská Ostrava. Zvelebovat tak velký obvod, ja-
kým je ten náš, je nekonečná práce. Snažili 
jsme se a snažíme o to, aby se Slezská stala mís-
tem, kde žijí spokojení občané. A to ve všech 
jejích částech, od Kunčic po Antošovice. Před-
kládáme vám na konci našeho funkčního ob-
dobí stručný přehled věcí, na kterých jsme ve 
Slezské pracovali.

Velké investice
Vybudovali jsme Komunitní dům pro seniory 
na Heřmanické ulici. Stále pracujeme na jeho 
zvelebování. V těchto dnech například získali 
senioři nové zahradní posezení.
Modernizujeme domy s pečovatelskou službou 
ve Slezské Ostravě. Nyní je dokončeno zateple-
ní a výměna oken v DPS Heřmanická.
Rekonstruovali jsme hasičskou zbrojnici 
v  Koblově, zahajujeme stavbu nové zbrojnice 
v Muglinově.
V  těchto dnech začala regenerace sídliště Ka-
menec. Před zahájením je 5. etapa regenerace 
sídliště Muglinov. Regenerace čeká rovněž síd-
liště Mírová osada.
Před zahájením je výstavba nového domu pro 

seniory na Hladnovské ulici. O služby tohoto 
typu je nejenom v našem obvodě obrovský zá-
jem.
Byl zahájen projekt na stavbu sportovní haly 
v  Koblově a  Výukově sportovně relaxačního 
centra v Antošovicích.

Naše děti
Podařilo se nám získat dotace, zateplit a rovněž 
i  zabezpečit budovy mateřských a základních 
škol. Prakticky nepřetržitě se pracovalo i  na 
zdánlivě drobnějších věcech – rekonstrukci 
otopných soustav, elektrorozvodů i  rozvodů 
vody. Opravovaly se fasády, školní kuchyně 
jsou postupně vybavovány modernějším zaří-
zením, jakým jsou varné kotle a podobně.
Instalovali jsme rekuperační jednotky do tříd 
nově zateplených mateřských škol. Pomocí 
těchto jednotek je ve třídách chladnější a pře-
devším čistší vzduch, což je ideální stav z hle-
diska zdraví našich dětí.
Všechny mateřské školy byly napojeny na Me-
tropolitní optickou síť statutárního města Ost-
ravy a získaly tak kvalitní Wi-Fi signál. Do ma-
teřských a základních škol jsme rovněž pořídili 
informační a komunikační technologie. Školy 
mají nové počítače, tiskárny a další elektronic-
ká zařízení.

V  některých mateřských školách byly instalo-
vány, ke spokojenosti dětí i  jejich rodičů, mo-
derní infrasauny. V dalších školách se instalace 
připravují.
V ZŠ Chrustova nyní probíhá výstavba nového 
sportovního hřiště, v  ZŠ Pěší je hřiště rekon-
struováno, připravena je výstavba dalších hřišť, 
včetně hřiště u školy Škrobálkova.
Dokázali jsme najít využití pro prázdnou bu-
dovu školy v majetku obvodu v Koblově. Nyní 
zde působí Střední zdravotnická škola Agel.
Velmi se osvědčilo zahájení projektu Školy pro 
21. století. Žákům v oblasti vzdělání je nutné 
poskytnout veškerý komfort, aby později ob-
stáli i v dalším studiu, a zejména pak v reálném 
životě.
Pro nejmenší se nám podařilo vybudovat Dět-
ské hřiště Koblov, dětské hřiště vyrostlo i  na 
ulici Pstruží v Kunčičkách.
Z  obvodního rozpočtu byly vyčleněny pro 
spolky a  zájmová sdružení dosud nejvyšší fi -
nanční částky v historii. Především spolky pra-
cující s dětmi a mládeží si od radnice zaslouží 
co možná největší podporu.

/pokračování na str. 2/

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

/NEZÁVISLÍ/

Ing. Roman Goryczka
místostarosta
/OSTRAVAK/

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

/OSTRAVAK/

Rudolf Ficek
místostarosta

/Nez./

Mario Lyčka
místostarosta
/NEZÁVISLÍ/
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Vedení radnice informuje
/pokračování ze str. 1/

Naši senioři
Zavedli jsme službu Senior Taxi. Ta se stala 
velmi oblíbenou a senioři ze Slezské Ostravy ji 
hojně využívají.
Pravidelně pro seniory organizujeme nejrůz-
nější společenské akce – ples seniorů, tuzem-
ské i zahraniční zájezdy, stejně jako blahopřání 
jubilantům.

Bezpečnost, pořádek, čistota
Podařilo se vybudovat kruhový objezd na 
Hladnově u Penny Marketu.  Po mnohaletém 
úsilí tak zmizela ze Slezské nebezpečná křižo-
vatka, kterou nahradil mnohem bezpečnější 
kruhový objezd.
Na rušných silnicích Slezské Ostravy byly in-
stalovány radary upozorňující řidiče na pře-
kračování rychlosti.
Instalovali jsme desítky bezpečnostních kamer 
v krizových částech obvodu. Kamery se velmi 
osvědčují, samozřejmostí je úzká spolupráce 
s  Městskou policií Ostrava i  Policií České re-
publiky. V instalaci kamer pokračujeme.
Vybudována byla protipovodňová hráz v Kob-
lově.  Hráz chrání obyvatele Koblova před sto-
letými povodněmi.
Maximální možnou měrou podporujeme 
všech pět jednotek dobrovolných hasičů, které 
na území obvodu máme. Hasiči byli vybaveni 
novou technikou včetně nejmodernějších aut.
Vedeme intenzivní jednání s  majiteli domů 
s nepřizpůsobivými nájemníky a vyzýváme je 
k  zavedení pořádku. V  opačném případě za-
vedeme bezdoplatkové zóny, kterými se obce 

brání před lidmi nedodržujícími 
zásady občanského soužití a  sluš-
nosti.
Do oblasti bezpečnosti spadá také 
hazard. Je bezesporu dobrou zprá-
vou pro naše občany, že se nám 
podařilo vymýtit automaty z  re-
staurací, a že jsme ve Slezské Ostra-
vě zavedli nulovou toleranci volně 
přístupnému hazardu.
Městský obvod zakoupil speciální 
čistící vůz, který takřka denně čis-
tí ulice ve Slezské Ostravě. Nákup 
další obdobné techniky je v plánu.
Zavedli jsme speciální skupiny děl-
níků čištění města. Ti denně zbavují náš obvod 
černých skládek a dalšího nepořádku.

Cesty a chodníky
Neustále je opravována rozsáhlá síť komunikací 
ve Slezské Ostravě. Z rozpočtu městského ob-
vodu jsme uvolnili na opravy cest a chodníků 
dvakrát více finančních prostředků, než v mi-
nulosti. V těchto dnech byly opraveny vozovky 
i chodníky v Heřmanicích. Opraveny jsou také 
další desítky kilometrů chodníků v celém ob-
vodě.  Mnohé rekonstrukce jsou naplánovány. 
Nová stezka pro chodce a cyklisty vznikne na 
Muglinovské ulici. Výstavba nových chodníků 
se také připravuje v oblasti pily Salma.

Bytový fond
Za uplynulé čtyři roky jsme neprodali jediný 
byt.
Z  důvodů zvýšení bezpečnosti všech našich 
bytových domů byla v  tomto roce provedena 

montáž požárních hlásičů a detektorů CO do 
všech bytových jednotek.
V posledním období byly provedeny kompletní 
rekonstrukce 49 bytových jednotek. Jednalo se 
o byty na ulicích Chrustova, Sionkova, 8. břez-
na, Plechanovova, Zapletalova, Bohumínská 
a další. V současné době probíhá rekonstrukce 
dalších 12 bytů na ulicích Chrustova, Zapleta-
lova, 8. Března a Bohumínská, DPS Hladnov-
ská, DPS Heřmanická.
Plánujeme rekonstrukci domů s byty pro mla-
dé rodiny a páry, a to na ulicích Heřmanická 
a Kepkova (pod Komunitním domem pro se-
niory).

V  těchto věcech rozhodovali rovněž radní 
městského obvodu:
Ing. Justýna Kamená, MUDr. Marian Starý, 
Petr Svačinka, Ivana Šmidáková, Ing. Martin 
Vidura a Luděk Volný.

Řešení starých ekologických zátěží ve Slezské Ostravě
Halda Heřmanice
Od roku 2014 do roku 2018 (volební období) 
rada městského obvodu Slezská Ostrava pro-
jednávala:

„Požadavky ke zpracování Územní studie 
pro část plochy ÚS 15 (PŘ12) k.ú. Heřmani-
ce a Hrušov“.
V materiálu projednala požadavky vzešlé z ko-
misí pro podporu ekonomického rozvoje a ži-
votního prostředí. Specifikovala podmínky, 
z nichž je zřejmé, že dbala zejména o životní 
prostředí a pohodu bydlení občanů městského 
obvodu, mimo jiné zajistit měření prašnosti 

v  lokalitě Heřmanic, dále, aby žadatel posky-
toval čtvrtletně MOb Slezská Ostrava písemné 
informace o průběhu realizace vlastních prací, 
a naposledy, aby v případě, že bude vyhlášena 
smogová situace ČHMÚ přerušil žadatel prá-
ce, které mají bezprostřední dopad na zhoršení 
kvality ovzduší.

„Urbanistickou koncepci pro Územní studii 
č.15/II-09/2016 Heřmanice, Hrušov – Důl 
Heřmanice“.
Zde rada souhlasila s  předloženým návrhem 
Územní studie, kde se stanovily zásady uspo-
řádání území po ukončené průmyslové výrobě. 

Cílem bylo navrhnout v území takové uspořá-
dání, které by umožnilo výstavbu nových ob-
jektů a zařízení, dopravní obslužnost.

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
zkolaudoval v roce 2017 „Zařízení pro homo-
genizaci hlušiny za účelem získání kameni-
va pro stavební účely“, v katastrálním území 
Hrušov, a to do 31. 12. 2028. Cílem této stavby 
a  zařízení je odtěžit celou haldu Heřmanice 
a následně zpracovat materiál z odvalu v němž 
je umístěno „ložisko“ použitelné haldoviny 
a hlušiny. Odtěžováním, a následným tříděním 
by měla halda Heřmanice přestat prohořívat 
a následně by mělo být území připraveno pro 
další využití dle Územního plánu Ostravy.

Trojice
Odbor územního plánování a stavebního řádu 
vydal v  roce 2015 dvě stavební povolení na 
stavbu:

„Komplexní řešení sanace kontaminovaného 
území lokality Trojice“, kde povolil stavební 
úpravu kulturní památky - asanace opěrné zdi 
v katastrálním území Slezská Ostrava.

„Komplexní řešení sanace kontaminovaného 
území lokality Trojice“, kde povolil sanační 
práce odstraněním kontaminace a kde povolil 
závěrečnou terénní úpravu v katastrálním úze-
mí Slezská Ostrava.

Obě stavební povolení jsou prodloužena.HEŘMANICKÁ HALDA. Likvidace staré ekologické zátěže pomocí moderní separační linky. Foto/ Jan Král
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Do slezskoostravských základních škol přišlo 136 prvňáčků 
3. září, první školní den
/pokračování ze str. 1/

ZŠ Pěší
Do první třídy v ZŠ Pěší v Muglinově letos přijali celkem 21 prv-
ňáčků. Prvňáčky i  s  rodiči přivítala starostka městského obvodu 
MVDr. Barbora Jelonková a také náměstek primátora Ing. Vladimír 
Cigánek spolu s vedoucí odboru školství a sportu Magistrátu města 
Ostravy Ing. Sylvou Sládečkovou.
Starostka Barbora Jelonková ve svém uvítacím projevu ocenila, že 
ZŠ Pěší si udržuje stále tradici rodinné školy, kterou navštěvoval 
také její syn. „Vím, že ze žáků této školy se stávají velmi úspěšní 
studenti,“ uvedla starostka.
Vítání prvňáčků v ZŠ Pěší se tradičně odehrálo ve školní zahradě 
v altánku a na děti čekaly drobné dárky od městského obvodu i od 
statutárního města. Během prázdnin vznikla ve škole nová počíta-
čová učebna, a jak upozornil ředitel Mgr. Kamil Krahula, ZŠ Pěší 
začíná novou etapu. „Více se zaměřujeme na angličtinu, již dva roky 
nás v  tomto finančně podporuje slezskoostravská radnice, nyní 
jsme získali grant z města. Díky spolupráci obvodu, školy a města 
tak budou některé části neanglických předmětů vyučovány v ang-
ličtině,“ konstatoval ředitel školy.  
Celá ZŠ Pěší bude brzy bezbariérová, pokryta Wi-Fi signálem 
a v plánu je také rekonstrukce venkovního hřiště. Počet prvňáčků 
zde zůstává v porovnání s minulými lety téměř stejný, otevřena byla 
jedna první třída.

ZŠ Bohumínská
V ZŠ Bohumínská letos pro 63 prvňáčků otevřeli hned tři první tří-
dy. Přivítat děti i s doprovázejícími rodiči přišli místostarosta měst-
ského obvodu Ing. Roman Goryczka, místostarostka Ing. Ivona 
Vaňková a také náměstkyně ostravského primátora doc. Ing. Iveta 
Vozňáková Ph.D. Prvňáčci dostali drobné dárečky, prohlédli si také 
školní družinu.
„Během prázdnin jsme mimo jiné modernizovali učebny anglické-
ho jazyka, výpočetní techniky a dílen,“ uvedl ředitel školy Mgr. Bc. 
Marek Sládeček. Výraznou modernizací prošly také školní kuchyně 
a školní knihovna. Ta byla zmodernizována v rámci projektu Šab-
lony. Počty prvňáčků zůstávají v ZŠ Bohumínská prakticky stejné 

– v loňském školním roce přišlo do prvních tříd 60 nových dětí.

ZŠ Chrustova
Jako každý školní rok, i letos otevřeli v ZŠ Chrustova dvě první třídy, 
tentokrát s 29 prvňáčky. V první školní den přišli prvňáčky a jejich 
rodiče pozdravit místostarostové městského obvodu Mario Lyčka 
a Rudolf Ficek. Děti dostaly od městského obvodu drobné dárečky. 

„Všichni odcházeli spokojeni, uvítací ceremoniál se všem líbil,“ řekl 
o prvním školním dni ředitel školy Mgr. Radim Motyčka.
Ve škole se nyní buduje nový výtah pro jídelnu, novou výbavu získá 
školní kuchyně. Připravuje se rovněž otevření zcela nové počítačové 
učebny.

Pracoviště Škrobálkova
Do první třídy do školy na Škrobálkově ulici v Kunčičkách přišlo 23 
prvňáčků. Děti ve školních lavicích přivítala radní městského ob-
vodu Ing. Justina Kamená. Děti si z prvního školního dne odnesly 
drobné dárečky městského obvodu. Dozvěděly se, co všechno je ve 
škole čeká.
V měsíci září ve škole finišovaly práce na kompletním zateplení spo-
jovacího krčku a  budovy tělocvičny, před dokončením bylo také 
nové venkovní sportovní hřiště a žáci se mohou těšit na novou pří-
rodopisnou učebnu.
„Počty prvňáčků ve školách Chrustova a Škrobálkova se v posled-
ních letech taktéž významně nezměnily,“ uvedl ředitel Motyčka.

/red/

ZŠ Pěší

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

Pracoviště Škrobálkova



Slezskoostravské noviny • říjen 2018 • strana 4

Nová hasičská zbrojnice vyroste v Muglinově
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Muglinov získá zbrusu novou hasičskou 
zbrojnici.
Její výstavbu zahájili 29. srpna slavnostním 
poklepem základního kamene zástupci ve-
dení městského obvodu - MVDr. Barbora 
Jelonková, Ing. Roman Goryczka, Ing. Ivona 
Vaňková, Mario Lyčka a Rudolf Ficek. Město 
Ostravu reprezentoval primátor Ing. Tomáš 
Macura a  náměstkyně primátora Ing. Iveta 
Vozňáková. Slavnostního aktu se za vedení 
hasičského sboru zúčastnil brig. gen. Ing. Vla-
dimír Vlček, krajský ředitel HZ MSK.
Nová hasičská zbrojnice vyroste na křižovat-
ce Bohumínské a Hladnovské ulice. Využívat 
ji bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Muglinov. Ta se do nové hasičské zbrojnice 
přestěhuje z budovy ve Švédské ulici, která je 
již ve velmi špatném stavu.
Rozpočtové náklady na zbrojnici v  Muglino-
vě činí 20 milionů korun. Město Ostrava tuto 
zbrojnici financuje částkou devět milionů ko-
run, dotace Ministerstva vnitra a  Moravsko-
slezského kraje činí dohromady 6,8 miliony 

korun a přibližně třemi miliony přispěje i ob-
vod Slezská Ostrava.
Starostka městského obvodu MVDr. Barbora 
Jelonková během úvodního projevu ocenila 
důležitou práci dobrovolných hasičů, které 
obvod maximálně podporuje. O důležité roli 
dobrovolných hasičů mluvil také krajský ředi-
tel Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje Ing Vladimír Vlček. Připome-
nul, že muglinovská jednotka se specializuje, 
kromě běžného hašení, také na likvidaci bo-
davého hmyzu. Neopomněl zmínit i  zásluž-
nou práci jednotky s  mládeží. Poděkoval 
rovněž radnímu Luďkovi Volnému za aktivní 
přístup ke stavbě zbrojnice.
Zdeněk Gvuzď, starosta SDH Muglinov pro-
hlásil, že se stavbou nové zbrojnice stal pro 
hasiče sen skutečností. „Chtěli bychom po-
děkovat všem, kteří se podíleli na realizaci 
výstavby nové hasičské zbrojnice a  největší 
dík patří našemu zastupitelstvu, radě a v ne-
poslední řadě paní starostce MVDr. Barboře 
Jelonkové,“ uvedl Zdeněk Gvuzď.
Vznik nové zbrojnice v  Muglinově oceňu-

jí i  „sousední“ koblovští hasiči. „Chtěl bych 
poděkovat krajskému řediteli Hasičskému 
záchrannému sboru Moravskoslezského kra-
je Vladimíru Vlčkovi a  stejně tak radnímu 
Slezské Ostravy Luďkovi Volnému, kteří se 
výraznou měrou zasloužili o to, že tento dlou-
ho odkládaný projekt byl konečně zahájen,“ 
řekl starosta koblovských dobrovolných hasi-
čů a radní městského obvodu Slezská Ostrava 
Ing. Martin Vidura.

Projekt bude finančně podpořen z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

/red/

Sbor dobrovolných hasičů z  Muglinova 
byl založen v  roce 1893, letos slaví 125 
výročí vzniku. Od svých počátků využívá 
dnes již nevyhovující zbrojnici ve Švédské 
ulici, která byla naposledy modernizována 
v roce 1928.

Hasiči z Koblova a Muglinova získali nová vozidla
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
z Koblova a Muglinova získaly nové spe-
ciální vozy Mercedes-Benz Sprinter.
Klíče od vozů si za slezskoostravské dobro-
volné hasiče symbolicky převzali před Novou 
radnicí v  pátek 24. srpna od primátora Ing. 
Tomáše Macury starostka městského obvodu 
MVDr. Barbora Jelonková a místostarosta Ing. 
Roman Goryczka.

„Je to vynikající zpráva pro koblovské hasi-
če, ale zejména občany Koblova a  celé Slez-
ské. Modernizace hasičské techniky výrazně 
přispívá ke zvýšení bezpečí obyvatel obvodu. 
Moc děkujeme,“ uvedl starosta koblovských 
dobrovolných hasičů a radní Slezské Ostravy 
Ing. Martin Vidura.
„Po úvodním proslovu všech zúčastněných 
nám starostka předala klíče od zásahového vo-

zidla a my jsme si mohli toto 
vozidlo prohlídnout a odvézt 
domů. Chtěli bychom podě-
kovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě a financování to-
hoto vozidla,“ uvedl starosta 
muglinovských dobrovol-
ných hasičů Zdeněk Gvuzď.
Speciální modely postavené 
na podvozku Mercedes-Benz 
Sprinter 4×4 slouží k přepra-
vě devíti osob a  požárního 
vybavení k  zásahům. Vozi-
dla jsou vybavena přenosnou 
stříkačkou, průtokovým na-
vijákem s  vysokotlakou ha-

dicí, vysokotlakým zařízením s  nádrží, kalo-
vým čerpadlem, lanovým navijákem, speciál-
ními světlomety a další hasičskou technikou.
Nová auta získali také dobrovolní hasiči 
z  Martinova a  Třebovic. Celkem čtyři auto-
mobily byly pořízeny za celkovou částku 15,97 
milionu korun. Z celkové sumy uhradilo měs-
to Ostrava ze svého rozpočtu 13,27 milionu 
korun, zbývající část tvoří dotace Ministerstva 
vnitra (1,8 milionu korun) a  Moravskoslez-
ského kraje (900 tisíc korun). Jeden automobil 
včetně vybavení stojí 3 991 790 Kč.

/red/

ZÁKLADNÍ KÁMEN. Slavnostní zahájení stavby zbrojnice u křižovatky ulic Bohumínská a 
Hladnovská. Foto/ Jan Král NOVÁ ZBROJNICE. Podoba nové stavby v Muglinově.

MODERNÍ TECHNIKA. Předání dvou nových vozů pro Slezskou Ostravu 
před Novou radnicí. Foto/ SMO
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Soutěž ke 100. výročí vzniku samostatného Československa
Komise pro školství, kulturu a sport Rady městského 
obvodu Slezská Ostrava ve školním roce 2017/2018 
vyhlásila výtvarnou soutěž žáků 2. stupně základních 
škol městského obvodu Slezská Ostrava na téma 100. 
výročí vzniku samostatného Československa.
Do soutěže se zapojilo 27 žáků, a to 11 ze ZŠ Bohumínská, 11 
ze ZŠ Pěší a 5 ze ZŠ Chrustova. Členové komise to při výběru 
neměli vůbec lehké. Žáci se tohoto úkolu zhostili zodpovědně. 
Nakonec bylo formou hlasování vybráno pět výkresů, které 
členy komise oslovily. Těmto autorům byly předány drobné 
dárky a jejich díla si nyní můžete prohlédnout i vy.

Ostrava slaví 100 let republiky
Ostrava připravuje na konec října velké oslavy 100. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu. Završí tím celoroční sérii akcí, 
kterými si připomínala nejenom vznik republiky, ale i mnohá osmič-
ková výročí.
Dvoudenní program zahájí v sobotu 27. října v 15 hodin velkolepý prvorepub-
likový průvod po Sokolské ulici, který projde od vozovny trolejbusů k Masa-
rykovu náměstí. V průvodu, v němž samozřejmě nebude chybět starosta Jan 
Prokeš, se budou moci malí i velcí pokochat pohledem na dobovou vojenskou 
i civilní techniku, zúčastní se jej zástupci prvorepublikových kulturních a 
sportovních organizací a mnozí další. Zábava bude pokračovat na Masary-
kově náměstí a u Slezskoostravského hradu bohatým programem inspiro-
vaným první republikou. Chybět nebude vojenské ležení, prvorepubliková 
kavárna, škola, pošta, nemocnice nebo biograf. V duchu dvacátých a třicá-
tých let budou znít i písně, mezi kterými samozřejmě nebudou chybět ty od 
Ježka, Voskovce a Wericha. Ostravu znovu navštíví i prezident Tomáš Garri-
gue Masaryk. Milovníci Četnických humoresek si budou moci prohlédnout 
autentické rekvizity z tohoto oblíbeného seriálu. Závěr prvního dne obstará 
velký ohňostroj na Slezskoostravském hradě. Neděle 28. října bude věnována 
vzpomínkovému aktu na Masarykově náměstí a slavnostní mši svaté. Infor-
mace o programu budou průběžně zveřejňovány na webu www.ostrava100.cz

1/ Marcela Lhopitauxová 9. třída - ZŠ Bohumínská

3/ Viktorie Kopková 8. třída - ZŠ Pěší 2/ Lenka Janečková 9. třída - ZŠ Pěší

4/ Natálie Gáborová 6. třída - ZŠ Pěší

5/ Tereza Wágnerová 8. třída - ZŠ Chrustova
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Ohlédnutí za Heřmanickým kolem 2018
V Heřmanicích se stalo již tradicí, že po-
slední prázdninová sobota patří dětem.
Pátý ročník cyklistického závodu Heřmanické 
kolo - ISSANET CUP 2018 i letos přilákal vel-
ké množství dětí, rodičů a příbuzných, kteří 
se rozhodli vyměnit pohodlí obývacího poko-
je, za „nepohodlí“ na hřišti u požární zbrojni-
ce, které se na krátký čas proměnilo v dějiště 
malé Heřmanické Tour de France.
Už od brzkého rána organizátoři chystali vše, 

co si „velký“ cyklistický podnik zaslouží. Di-
gitální časomíra, radiové čipy, pětimetrová 
cílová brána, občerstvovací stanice, zdravotní 
služba, profesionální fotograf a  mnoho dal-
šího bylo úderem 15 hodiny připraveno pro 
start závodu, kde děti všech věkových kate-
gorií netrpělivě vyčkávaly na mávnutí zku-
šeného startmaršála Ládi Kručinského. Ten 
postupně vypouštěl závodníky se startovními 
čísly na trať. Každá věková kategorie byla dob-

ře rozpoznatelná díky barvě trička s  emblé-
mem závodu, které každý závodník obdržel 
při registraci.
Více než 150 dětí si tak díky této akci užilo 
poslední srpnový víkend a rozehnalo smutek 
z končících prázdnin. Velký dík patří dětem, 
rodičům a všem zúčastněným, kteří s organi-
zací této akce pomáhají.

Viktor Špaňhel

Projekt „Vzdělávací semináře zakončené zážitkovým pobytem 
pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit“
Městský obvod Slezská Ostrava za fi-
nanční podpory statutárního města 
Ostravy v  oblasti prevence kriminality 
připravil projekt s  názvem „Vzdělávací 
semináře zakončené zážitkovým poby-
tem pro rodiny s dětmi ze sociálně vy-
loučených lokalit“.
Záměrem projektu byla podpora specifické cí-
lové skupiny, do níž patří zejména děti a mla-
diství, která je ohrožena sociálně patologic-
kými jevy vyskytujícími se v  sociálně vylou-
čených lokalitách městského obvodu Slezská 
Ostrava.
Projektu se zúčastnilo celkem 35 osob. Jedna-
lo se především o rodiny z Azylového domu 
v  Ostravě-Hrušově, Vstupních bytů s  dopro-
vodným sociálním programem v  Ostravě-
-Muglinově a rodiny z evidence OSPOD měst-
ského obvodu Slezská Ostrava.
V  první fázi projektu rodiče absolvovali dva 
preventivní vzdělávací semináře s  pracovní-
ky oddělení prevence městské policie Ostrava 
a s vedoucím OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava. 
Semináře byly tematicky zaměřené na proble-
matiku užívání návykových látek, záškoláctví 
a  plnění rodičovské zodpovědnosti. Pro děti 
byly ve stejném čase zaměstnanci oddělení 
sociálních služeb připraveny besídky oriento-
vané na bezpečnost v dopravě, pravidla první 
pomoci a  dodržování hygienických návyků. 
Na vzdělávací semináře navazovala nabídka 
volnočasových aktivit, která zahrnovala ná-
vštěvu zoologické zahrady a krytého bazénu.
V červenci byl pro rodiny realizován čtyřden-
ní zážitkový pobyt v  horském hotelu Súke-

nická v obci Bílá. Celý pobyt se nesl v duchu 
slavné pevnosti Boyard, kdy po celou dobu 
byly pro děti připraveny soutěžní úkoly zahr-
nující sportovní i  vědomostní úlohy. Ačkoliv 
nám příliš nepřálo počasí, došlo i na tradiční 
stezku odvahy a táborák.
Výše uvedený projekt byl zakončen dalšími 
volnočasovými aktivitami, které byly reali-
zovány v průběhu letních prázdnin, kdy děti 
navštívily letní koupaliště, filmová předsta-

vení v kině Cinestar, zahrály si bowling či la-
sergame.
Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat 
Radě města Ostravy a  vedení městského ob-
vodu za finanční podporu, oddělení preven-
ce městské policie Ostrava a  zaměstnancům 
odboru sociálních věcí za realizaci seminářů 
a volnočasových aktivit.

Mgr. Kateřina Krenželoková
Zaměstnanec pověřený vedením

HEŘMANICKÉ TOUR DE FRANCE. Více jak 150 dětí na kolech. Foto/ Lubomír Šmíra
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Tři lípy svobody vysazeny ve Slezské Ostravě
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Českosloven-
ska byly u tří základních škol Slezské Ostravy vysazeny lípy 
svobody.
Slavnostního aktu se zúčastnili starostka MVDr. Barbora Jelonková, 
místostarosta Ing. Roman Goryczka, ředitelé i žáci škol. Nové stromy 
rostou u škol na Bohumínské, Chrustově a Škrobálkově ulici.
Stromy symbolicky zasadili starostka MVDr. Barbora Jelonková spolu 
s místostarostou Ing. Romanem Goryczkou. „Jde o  symbol naší stát-
nosti. Vy jste generací, která bude v budoucnu pracovat, rozvíjet naši 
vlast. Byla bych ráda, kdybyste byli na naši republiku hrdí,“ řekla žá-
kům během slavnostního aktu starostka Jelonková.
Místostarosta Goryczka připomenul, že za vznikem Československa 
stojí především T. G. Masaryk a M. R. Štefánik. „Vznik samostatného 
státu nebyl jednoduchý. Šlo o několikaletou práci, kdy T. G. Masaryk 
musel jezdit od Ruska po Ameriku a  jen ve Spojených státech měsíc 
čekat, než jej vůbec přijme prezident. Znát tyto věci je důležité pro bu-
doucnost každého z vás,“ doplnil Goryczka.
Ke každé lípě je umístěna tabula s nápisem: Lípa svobody byla vysa-
zena při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa 
- 14. 9. 2018.
Výsadba se uskutečnila za finanční podpory Fondu životního prostředí 
města Ostravy.

/red/

Slezskoostravský uličník, část 13
Slezskoostravské noviny přinášejí tři-
náctou část seznamu názvosloví ulic 
a náměstí na území městského obvodu 
Slezská Ostrava. Seznam poskytl novi-
nám Roman Doubravský, autor webu 
www.mapomol.cz. Seznam obsahuje 
celkem 541 názvů v  obvodě Slezská 
Ostrava.
Mašíkova (Hrušov, r. 1945) - Emil Mašík 
(1861-1925), profesor železničního stavitel-
ství na VUT v Brně, konstruktér tzv. Mašíkova 
plíšku.
Matuškova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Josef Matu-
šek (1897-1943), horník z Radvanic, tajemník 
Svazu horníků a novinář. Zatčen nacisty za ile-
gální činnost v KSČ, popraven ve Vratislavi.
Matuškův sad (Sl. Ostrava, r. 1945) - viz výše, 
Matuškova ulice.
Medová (Antošovice, r. 1978) - Podle bydliště 
jednoho z místních včelařů.
Měsíční (Muglinov, r. 2009) - Obecné pojme-
nování.
Mexická (Muglinov, r. 1945) - Podle dolní části 
obce zvané Mexiko. Název je odvozen od ozna-
čení hotelu Mexiko, který zde stával.

Mezi Domky (Kunčičky, r. 1991) - Podle pů-
vodního charakteru ulice v terénu.
Meziveská (Kunčičky, Kunčice, r. 1942) - Po-
dle původního charakteru ulice, která tvořila 
hranici mezi obcemi Kunčice a Kunčičky.
Michálkovická (Sl. Ostrava, r. 1907) - Podle 
obce Michálkovice, ke které ulice směřuje.
Michalská (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle jámy 
Michal, kolem které ulice vede. Ta pak byla 
pojmenována podle generálního ředitele Dolu 
Michal - Michaela Vaňka (Wanieka).
Miloše Svobody (Sl. Ostrava, r. ~1962) - Miloš 
Svoboda (1910 - 1943), horník ze Sl. Ostravy, 
zatčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, umu-
čen v koncentr. táboře v Osvětimi.
Mírná (Muglinov, r. 1963) - Podle charakteru 
ulice, která vede mírným svahem.
Mojžíškové (Muglinov, r. 1945) - Anna Moj-
žíšková (1899 - 1942), muglinovská občanka 
původem z Ruska, odbojová pracovnice KSČ, 
umučena nacisty v Janerské věznici.
Moravcova (Hrušov, r. 1945) - Vladimír Mo-
ravec (1902-1943), hrušovský stolař, sokolský 
pracovník, za účast v komunistickém odboji 
zatčen ostravským gestapem a umučen v Osvě-
timi.

Motýlová (Heřmanice, r. 1963) - Motýl, heř-
manický občan, zakladatel místního čtenářské-
ho kroužku, údajně za II. světové války vězněn.
Muglinovská (Muglinov, r. 1942) - Podle polo-
hy ulice, prochází Muglinovem.
Muklova (Muglinov, r. 1945) - Podle domně-
lého zakladatele obce Mukla, také zde stál Mu-
klův dvorec a snad i hrad Muglin.
Na Baranovci (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle 
místního názvu. Stával zde hostinec, jehož ma-
jitelem byl Baron (od něj zkomoleno na Baro-
novec, Baranovec).
Na Bučině (Heřmanice, r. 1963) - Podle po-
místního názvu blízkého lesa Bučiny.
Na Bunčáku (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle po-
místního názvu Bunčák - stará větrná štola.
Na Burni (Sl. Ostrava, r. 1907) - Podle pomíst-
ního jména, označuje štolu a údolí.
Na Července (Kunčice, r. 1945) - Podle starého 
místního názvu Červenka.
Na Druhém (Muglinov, r. 1945) - Podle míst-
ního názvu výdušné jámy - II, vybudované v 
pořadí jako druhé.
Na Františkově (Sl. Ostrava, r. 2000) - Podle 
bývalé hornické kolonie, pojmenované podle 
hraběte Františka Josefa Wilczka (1748-1834).

ZŠ Chrustova

ZŠ ŠkrobálkovaZŠ Bohumínská



1. U příležitosti vzpomínkových oslav dvacetiletého trvání první republiky byla v roce 1938 vydána řada pa-
mětních pohlednic, které připomínaly vznik nezávislého Československa v roce 1918. Reprodukovaná pohled-
nice Od Šumavy k Tatrám byla vydána v hektickém roce 1938, kdy se na mezinárodní politické scéně rozho-
dovalo o existenci našeho státu. Pohlednicová koláž ve své kompozici obsahuje některé historické okamžiky 
českých dějin a pochodující armáda měla symbolicky vyjadřovat odhodlání bránit naši svrchovanost. Domi-
nantním prvkem na pohlednici jsou podobizny politiků, kteří se nejvíce zasloužili o vznik ČSR.
Slezskoostravské obecní kroniky nám o tomto pohnutém období vypovídají barvitým líčením atmosféry, která 
tehdy ve společnosti panovala. Zápis v muglinovské kronice se například zmiňuje o tom, že se v obci konala 
6. března 1938 pietní vzpomínka na nedožité 88. narozeniny T. G. Masaryka pod názvem „Hovory a mlčení 
o T. G. Masarykovi“. Pietní akt se konal v hostinci U Chvostka /dnešní Prostor/. Po hudebně-literárním pás-
mu žáků místní školy učitel Vilém Fedrovič připomněl zásluhy T. G. Masaryka, Milana Rastislava Štefánika 
a Eduarda Beneše a vznik samostatného státu Čechů a Slováků na území bývalých Zemí koruny České a Hor-
ních Uher. Uvědomíme-li si, že pietní oslavy se uskutečnily v období vyhrocené politické situace, kdy zane-
dlouho vláda ČSR vyhlásila částečnou mobilizaci dvou záložních ročníků, na severu obce Muglinova u tzv. 
Korunky čs. armáda rozmisťovala protileteckou dělostřeleckou baterii a  v  terénu byly narychlo zřizovány 
polní telefonní linky, musíme obdivovat vlastenecké nadšení občanů, kteří ještě 11. dubna 1938 projednávali 
možnost postavení pomníku T. G. Masarykovi s pamětní deskou padlých v 1. světové válce.

2. Aktivní činností dosáhli T. G. Masaryk v Londýně a Ed. Beneš s M. R. Štefánikem ve 
Francii vyjádření vlád USA a Francie o uznání nároků československého národa na samo-
statnost. Dne 14. října byla ustanovena čs. vláda, kterou státy Dohody uznaly a 18. října 
přednesl T. G. Masaryk v  Paříži tzv. Washingtonskou deklaraci. Dokument, který je dle 
originálu zveřejněn v SON v prvorepublikové podobě, pochází ze soukromé sbírky. Tato ver-
ze byla vydána v knihtiskárně A. Hanuše v Kolíně nákladem legionářského časopisu V boj, 
a byla distribuována na nejdůležitější vojenské a občanské instituce. Po jejím zveřejnění 
docházelo v Praze 28. října 1918 od dopoledních hodin ke srocování lidu, které v některých 
případech přerostly v  živelné demonstrace, při nichž lidé jásali v ulicích a ničili symboly 
Rakouska-Uherska.
3. Do Moravské Ostravy pronikla zpráva 
o pražských událostech téhož dne v odpoled-
ních hodinách. Jako první ji přijal prostřednic-
tvím telefonického rozhovoru od dopisovatele 
z  redakce novin Wiener Zeitung šéfredaktor 

Moravskoslezského deníku Ladislav Knotek. Ten se neprodleně vydal na Slezskou Ostravu, kde na 
radnici právě zasedal výbor České státoprávní demokracie za předsednictví Karla Fajfrlíka. Aktuální 
vnitropolitická situace si vyžádala změnu v jednacím řádu a v závěru vzrušené debaty bylo přijato roz-
hodnutí - neprodleně zorganizovat schůzku představitelů českých politických stran za účelem převzetí 
správy věcí veřejných v okrese do českých rukou. Této historické pohlednici vydané na počátku 30. let 20. 
století nakladatelstvím GRAFO ČUDA HOLICE dominuje honosná stavba slezskoostravské radnice, 
která se jako jediná dochovala ze zobrazené starší zástavby domů v lokalitě Zámostí. V počátcích vzni-
ku ČSR hrála v Ostravě velmi významnou úlohu. Až do roku 1920 byla krátkodobě sídlem některých 
významných institucí - Okresního národního výboru, Zemského národního výboru pro Slezsko. V jejích 
prostorách také probíhala důležitá jednání plebiscitní komise, týkající se Těšínského Slezska.

4. K uskutečnění schůzky představitelů českých 
politických stran došlo v bývalém hotelu Slavie 
v  Moravské Ostravě. Tato památná budova, 
kterou v době její pohostinné existence navště-
vovali významní představitelé kulturně politického života, dodnes stojí na rohu ulic Poděbra-
dova a Hollarova. Počet delegátů socialistických a občanských stran byl stanoven na dvanáct. 
V  průběhu jednání byl doručen do redakce Moravskoslezského deníku oficiální telegram, 
potvrzující vyhlášení československého státu. Zasedání bylo přerušeno a pověření zástupci 
Karel Fajfrlík, Jan Prokeš, Ladislav Knotek a O. Štěpánek dostali za úkol informovat o vzniklé 
situaci ostravskou veřejnost. V Národním domě /divadlo Jiřího Myrona/, kde právě probíha-
lo divadelní představení Aloise Jiráska Pan Johanes, byl po přerušení hry přečten telegram. 
Herec Oldřich Nový k tomu kdysi poznamenal: „Na jeviště vystoupili redaktoři a přečetli te-
legram z Prahy. Největší bouři nadšení vyvolala slova, že válka je skončena a excísař Karel 
prchá z Vídně…“ Divadelní představení zůstalo nedohráno, vypuklo všeobecné nadšení, lidé 

se objímali. Podle dobových svědectví herec Oldřich Nádhera, který hrál mlynářského krajánka, vyběhl se sukovicí před oponu a řekl: „Lidi, pojďme do 
ulic! My to budeme hrát jindy!“ Za bouřlivého provolávání slávy a zpěvu národních písní se přesunuli herci, diváci a občané Ostravy na náměstí před 
starou radnici. Po ulicích chodili mladící a strhávali odznaky mocnářství z veřejných budov. Německý starosta Ostravy Hans Ulrich odmítl vyvěsit 
čs. prapory a neklid způsobilo i městské zastupitelstvo, které odmítlo ustoupit. Pohnuté události si vyžádaly asistenci čs. vojenské jednotky vedené 
setníkem V. Běhalem. Po váhavé rezignaci stávajícího městského výboru se do čela správní komise dostal Jan Prokeš. Tato dopisnice nabízí pohled do 
noblesního interiéru hotelu Slavie, ve kterém se uskutečnilo památné zasedání čs. politických stran. V jeho prostorách se sešli ostravští „muži 28. října“, 
v ní začala ostravská převratová revoluce. Vzpomínkové oslavy na tyto události patřily a patří k nejdůležitějším v novodobých dějinách našeho státu.
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Vzrušená doba - 28. říjen 1918 v Ostravě

Dle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie
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KulturaMalíř Zdeněk Lyčka vzdal hold Ostravě
Forum Nová Karolina, 
cesta na haldu Ema, 
Dolní oblast Vítkovic, 
zákoutí Mariánských 
Hor - to vše maluje 
klasickou technikou 

ostravský výtvarník Zdeněk Lyčka 
/*1943/. Šedesátka jeho obrazů z  po-
sledních čtyř let byla od 30. srpna do 
29. září k  vidění ve Slezskoostravské 
galerii.
Výstava dostala název Zde domov můj. „Rea-
goval jsem tak na slova naší hymny. Na otázku, 
kde domov můj, jsem se pokusil odpovědět, 
že domov je zde,“ vysvětloval Lyčka s  úsmě-
vem. A  jedním dechem dodal, že svojí tvor-
bou chce upozornit na to, že „Ostrava a s ní 
severní Morava a Slezsko nejsou jenom o špí-
ně a smradu, ale že jde o kus krásné přírody“.
K  neoblíbenějším Lyčkovým místům pat-
ří Mariánské Hory, kde žije. „I sto metrů od 

domu se dá najít krás-
ný motiv. Romantická 
místa jsou v  Ostravě 
na haldě Ema i  v  ob-
lasti Turkov. Když tam 
rozkvetou žluté kosat-
ce, jde o unikát, který 
se snažím podchytit,“ 
řekl malíř.
Výstavu Zde domov 
můj zahájili starostka 
MVDr. Barbora Jelon-
ková spolu s místosta-
rostou Ing. Romanem 
Goryczkou. Úvodní 
slovo pronesl historik 
umění PhDr. Petr Pavliňák, který zdůraznil, 
že z Lyčkových obrazů vyzařuje optimismus, 
což je v současném světě velmi zapotřebí.

/red/

Slezská nejenom
Výstava fotografií Jana Krále nejenom ze Slezské Ostravy
Výstava fotografi í nazvaná Slezská ne-
jenom začne vernisáží 3. října ve Slez-
skoostravské galerii. Autorem fotografi í 
je Jan Král, který od roku 2011 působí 
jako redaktor a fotograf ve Slezsko-
ostravských novinách.

„Návštěvníci mohou zhlédnout přesně 104 fo-
tografi í, vzniklých v uplynulých čtyřech letech 
na území Slezské Ostravy. Číslo 104 je sym-
bolické. Stejné číslo má i trolejbus projíždějící 
napříč celou Slezskou. Tímto trolejbusem jsem 
jezdil už před čtyřmi desetiletími jako kluk a 
jezdím tak dodnes,“ uvádí padesátiletý autor.
Fotografi e vznikaly v drtivé většině při prá-
ci pro Slezskoostravské noviny, které vydává 
městský obvod. „Uvidíte lidi vystupující na 
šachetní věže, slavící dožínky, vařící slezský 
bigos, navštěvující rockové koncerty i koncerty 
vážné hudby, stoupající na haldu Ema, stejně 
jako portréty některých zajímavých osobností, 
které se pro Slezskoostravské noviny nechaly v 

uplynulých letech fotografovat,“ popisuje Král 
obsah výstavy. „Snažil jsem se o takový výběr, 
aby vyniklo, jak je Slezská neuvěřitelně roz-
manitá. Od úžasné přírody kolem řeky Odry 
po krajinu srostlou s těžkým průmyslem. A 
rozmanitá je také Slezská svým děním. Lidé 
se baví při nejrůznějších příležitostech, rybaří, 
hrají fotbal nebo tančí na plesech.“
Výstava dostala název Slezská nejenom z toho 
důvodu, že autor, pokud zrovna nepracuje, 
jezdí na kole. V uplynulých třech letech ab-
solvoval cesty s foťákem, stanem, spacákem a 
dvěma tričky kolem tří řek - Moravy, Vltavy 
a Dunaje. „Cestovat takovým způsobem je až 
rizikově návyková záležitost. Doufám, že z vy-
stavených fotografi í pořízených během těchto 
cest to bude všem hned zcela jasné,“ uzavírá 
Král.
Výstava ve Slezskoostravské galerii potrvá 
do 23. listopadu 2018.

/red/

Klavírní recitál
Ivo Kahánka
V říjnu přivítáme v obřadní síni slez-
skoostravské radnice klavíristu Ivo 
Kahánka, který je mezi pianisty po-
važován za současnou špičku.
Svůj dar okamžitě navázat citovou 
vazbu s publikem dokáže náležitě 
zužitkovat ve skladbách od baroka 
po modernu.
Koncert konaný za fi nanční podpory 
statutárního města Ostravy se uskuteční 
v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
dne 9. října 2018 v  19:00 hodin. Vstu-
penky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
od 25. září 2018 ve Slezskoostravské ga-
lerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 
hodin, polední přestávka od 11:30 do 
12:30, sobota od 10:00 do 16:00 hodin).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 
599 410 426 nebo 599 410 081.

VERNISÁŽ. Malíř Zdeněk Lyčka představil v galerii šedesátku svých obrazů. Foto/Jan Král

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA KRÁLE
NEJENOM ZE SLEZSKÉ OSTRAVY

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE
4. ŘÍJNA — 23. LISTOPADU 2018

VERNISÁŽ 3. ŘÍJNA 2018 V 17 HODIN

NEJENOM
SLEZSKÁ
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3.10. Kola pro Afriku, přednáška v ZOO 
Ostrava od 16 hod.

6.10. Den zvířat, ZOO Ostrava.
6.-7.10. Hradní hodokvas, dvoudenní jarmark 

se zabíjačkou, Slezskoostravský hrad.
7.10. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 

drůbež, okrasné ptactvo, 6-9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice. 
Burzy každou neděli také 14.10., 
21.10., 28.10. a 30.10.

13.10. FC Heřmanice Slezská - 1.BFK 
Frýdlant n. Ostravicí, Divize E, od 
15 hod.

13.10. Jiskra Hrušov - TJ Slavoj Rychvald, 
městský fotbalový přebor, od 15 hod.

13.10. TJ Sokol Koblov - SK Ostrava Lhotka, 
městský fotbalový přebor, od 15 hod.

14.10. Promítání filmu pro děti Tajný život 
mazlíčků na ul. Dědičná 10, vedle 
Vinotéky Mundloch. Na akci zve 
TriComUnity o.p.s. Od 16 hod.

20.10. Jiskra Hrušov - SK Slavie Třebovice, 
městský fotbalový přebor, od 14 hod.

20.10. Den pro les, ZOO Ostrava
24.10. Slavnost dýní a strašidel, Slezsko-

ostravský hrad, pořádá ZŠ Bohumín-
ská.

27.10. FC Heřmanice Slezská - SFC Opava 
B, Divize E, od 14.30 hod.

27.10. TJ Sokol Koblov - FK SK Polanka B, 
městský fotbalový přebor, od 14 hod.

3.11. TJ Sokol Koblov - Jiskra Hrušov, 
městský fotbalový přebor, od 14 hod.

Slezská žije

Nevzhledná zeď nad Bazaly rozkvete
Dvě stě metrů dlouhá a čtyři metry vy-
soká opěrná zeď nad stadionem Bazaly 
ve Slezské Ostravě se zazelená. Sprá-
va silnic Moravskoslezského kraje (SS 
MSK) ji nechá osadit dřevinami.
Přípravné práce na výsadbu rychle rostoucích 
popínavých dřevin - přísavníku trojcípého a 
pětilistého začnou v září, přes stovku sazenic 
zahradníci vysadí v říjnu. Příští rok na jaře by 
na zdi měla vyrůst barevná přírodní kulisa, 
nenáročná na údržbu a odolná vůči nepříz-
nivému městskému prostředí, která zároveň 
přispěje k citelnému snížení prašnosti a hluku 
v této části krajského města.
„Zvolené druhy pnoucích dřevin jsou schopny 
velmi rychle vytvořit souvislou a na pohled 
velmi atraktivní zelenou stěnu. K podkladu 
se přichycují úponky s přísavnými terčíky. Ni-
jak ho tím nenaruší, naopak svým střechovitě 
postaveným olistěním brání pronikání deš-
ťových srážek k povrchu opěrné zdi,“ uvedl 
ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje 
Tomáš Böhm. Dodal, že výsadbu a vše, co s ní 
souvisí, hradí SS MSK ze svého rozpočtu, ná-
klady dosáhnou zhruba 100 tisíc korun.

/red/

Ostrava bude zjišťovat, jak bezpečně 
se ve městě cítíte
V Ostravě se v průběhu října uskuteční 
online mapování, zkoumající jak bez-
pečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v 
rámci projektu finančně podpořeného 
Technologickou agenturou ČR. Výzku-
mu se může zúčastnit kdokoliv.
Tým složený z pracovníků VŠB - Technické 
univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fa-
kulta, Katedra geoinformatiky) ve spolupráci 
s Magistrátem města Ostravy bude zkoumat 
to, jestli se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, a 
pokud ne, co město může udělat pro to, aby se 
cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci 
výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako pro-
blémové a porovnat tyto výsledky se záznamy 
policie. Výsledky dotazníků budou sloužit 
jako další zdroj informací o kriminalitě pro 
městskou policii. Pro radnici bude analýza 
sloužit jako podklad pro plánování aktivit v 
oblasti prevence kriminality.
Výzkum naváže na analýzy kriminality, které 
tým pracovníků VŠB - Technické univerzity 
Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Ka-
tedra geoinformatiky) realizoval za období 
2009-2011 z dat Policie ČR. Výsledky tohoto 
výzkumu pomohly mimo jiné v přípravě Stra-
tegie prevence kriminality statutárního města 
Ostravy na období 2017-2021. Igor Ivan z Ka-
tedry geoinformatiky VŠB-Technické univer-
zity Ostrava k výzkumu dodává: „Analýzami 
kriminality se ve spolupráci s Policejním pre-

zidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy 
z této spolupráce byly využity pro zlepšení 
kvality života v Ostravě, posloužily také jako 
pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pá-
dem naplňujeme roli univerzity jako aktivní-
ho aktéra v životě města a společnosti. Bude-
me rádi, když se do výzkumu zapojíte a odkaz 
na mapu budete šířit i ve svém okolí.“
Dotazníkové šetření bude zároveň probíhat 
i v dalších městech - v Olomouci, Kolíně a 
v  Praze 12. Výsledky budou zpracovány for-
mou map a doporučení pro město. Zároveň 
bude vypracována výzkumná metodika, kte-
rou budou moci využívat i další města. Dotaz-
ník bude otevřený během října a můžete ho vy-
plnit online na adrese www.mapybezpecnosti.cz

PROMĚNA ZDI. Správa silnic MSK zkrášlí betonovou zeď 
zelení. Foto a vizualizace/ MSK

Pocit bezpečí ve městě se dá zkoumat různými způsoby



Šli do sběrny surovin jako do obchodu
Dne 7. září byly pomocí obsluhy kamerového 
systému odhaleny dvě osoby. Ty se ve velmi 
pozdních nočních hodinách vloupaly do objek-
tu na ukládání surovin v městské části Slezská 
Ostrava. Oba muži nejprve strážníkům tvrdili, 
že si zde pouze „přišli“ pro součástky do počíta-
če. Jelikož žádné nenašli, pokusili se odnést ale-
spoň reproduktory a nabíječku. Pro podezření 
z  trestného činu byla přivolána hlídka Policie 
ČR. Oba muže i s lupem si převzala k dalšímu 
šetření. Díky obsluze kamerových bodů a  po-
moci městských strážníků byly ve stejné měst-
ské části předešlý den dohledány osoby, které 
byly podezřelé z vykradení tentokráte několika 
garáží. Osoby si taktéž převzaly státní policisté. 
V Ostravě dohlíží na veřejný pořádek bezmála 
400 a dopravní situaci více než 300 kamerových 
bodů.
Má zakázáno řídit, přesto jel
18ti letý muž nedbal zákazu řízení motorových 
vozidel, který mu byl vysloven a usedl na malý 
motocykl. Na něm se pak proháněl Slezskou Os-
travou. U přestupního terminálu Hranečník si 
muže všiml strážník a to proto, že motocykl ne-
byl opatřen registrační značkou. Muže zastavil 
a vyzval jej k prokázání totožnosti a předložení 
dokladů k  řízení a  od motocyklu. Nic u  sebe 
neměl. Na základě ústně sdělené totožnosti pak 
bylo zjištěno, že muž nemá za řídítky co dělat, 

protože mu byl vysloven zákaz řízení moto-
rových vozidel. Celou událost si tak převzala 
k řešení přivolaná hlídka Policie ČR a muž se 
nyní bude zpovídat z maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý.
Senior linka
Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných 
obětí trestných činů, a proto si zaslouží naši po-
zornost. Městská policie Ostrava pomáhá těm-
to osobám ke zvýšení jejich bezpečí mimo jiné 
bezpečnostním zařízením „Senior linkou“.
Na tel. 720 735 125 v pracovních dnech od 
08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.
Žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior linky
Dne 14. srpna tři hodiny po půlnoci přijala 
městská policie tísňový signál ze zařízení Senior 
linky. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že 
82letá žena ve svém bytě upadla a udeřila se do 
hlavy. Jelikož si stěžovala na bolest hlavy, přivo-
lali na místo záchrannou službu. Ta rozhodla o 
převozu ženy na ošetření do nemocnice.
Další žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior 
linky
Dne 15. srpna v odpoledních hodinách vyjíž-
děla hlídka MP k seniorce (80 let), která vyslala 
tísňový signál ze zařízení Senior linky. Ženě se 
udělalo nevolno a měla problémy s dýcháním. 
Strážníci proto na místo přivolali záchrannou 
službu. Zasahující lékař rozhodl o převozu ženy 
do nemocnice.
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Městská policie

Program pro děti s projevy rizikového chování
Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. ve 
spolupráci s oddělením sociálně-právní 
ochrany dětí při ÚMOb Slezská Ostra-
va realizuje již druhým rokem Program 
sekundární prevence. Je určen pro děti 
v  péči kurátorů, tedy děti ohrožené či 
děti s projevy rizikového chování.
V  současné době účast v  programu spočívá 
v sérii dvanácti pravidelných dvouhodinových 
setkáních, preventivní exkurzi a  v  možnosti 
individuálních nebo rodinných konzultací. 
V  každém roce je sestavena skupina účastní-
ků, přičemž ideální počet je 8 až 10. Jednotlivá 
setkání mají svá tematická zaměření, ta jsou 
volena realizačním týmem na základě nejčas-
tějších projevů rizikového chování u  cílové 
skupiny (např. vandalismus, krádeže, drogy 
a závislosti, syndrom CAN, soudnictví ve vě-

cech mládeže, šikana a rizikové chování na in-
ternetu). Se skupinou účastníků pracuje lektor 
a facilitátor a poskytují jim informace zážitko-
vou formou, bezpečné prostředí a partnerský 
a  respektující přístup. Program je ojedinělý 
v  tom, že neobohacuje pouze informační zá-
kladnu každého z přítomných, ale pracuje i se 
skupinovou dynamikou a  poskytuje prostor 
pro sdílení, zpětnou vazbu, rozvoj osobnost-
ního kapitálu a  pro eliminaci projevů rizi-
kového chování. K dnešnímu dni svou účast 
úspěšně dokončila téměř desítka mladých lidí, 
většina z  nich se přestala dopouštět deliktů 
a žije v souladu se společenskými, morálními 
a právními normami.

Mgr. Lukáš Grochal,
koordinátor Programu sekundární prevence,

Bílý nosorožec, o.p.s.

Část akcí probíhá v  rámci projektu OST-
RAVÁCI PÍŠOU DĚTEM, finančně pod-
pořeném SMO, městským obvodem Slez-
ská Ostrava.

Projekt STO LET SPOLU 1918-2018 
finančně podpořený SMO.

TÝDEN KNIHOVEN, 22. ročník celostát-
ní akce na podporu četby a knihoven od 
1. do 7. října 2018.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Průřez stoletou historií, výstava knih, 
říjen během půjčování.
Deštivý den, výtvarná dílna - papírové 
deštníky, úterý 9. října od 13 do 15 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.
Ježečci, vyrobíme si ježky z papíru a bavln-
ky, pondělí 22. října od 15 do 16.30 hod.
Marie Terezie známá i neznámá, výstava 
knih, říjen během půjčování.
Poetické pastely, výstava obrazů A. Mixové, 
říjen během půjčování.
Jak dobře znáš Ostravu? Test pro děti, od 
1. do 7. října během půjčování.
Regionální spisovatelé, výstava knih, od 
1. do 7. října během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Pejsek z Psích pohádek Z. Pospíšilové, vý-
tvarná dílna, úterý 9. října během půjčování.
Ztracená zavazadla, zábavné odpoledne 
s knihou pro děti, úterý 2. října během půj-
čování.
Kvíz na písmeno „L“, test pro děti, říjen bě-
hem půjčování.
Nabízíme…, výstavka knih, říjen během 
půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Putování za sedmi státními symboly, te-
matický test pro děti, říjen během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., říjen během půjčování.
Včelí rojení, výtvarná dílna pro děti, říjen 
od 13 do 15 hod.
Pověsti z Ostravska, veřejné čtení, říjen bě-
hem půjčování.
Mapa České republiky, turnaj ve skládání 
mapy, říjen během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

Nový druh v zoo. Otužilý papoušek
Návštěvníci ostravské zoologické zahrady 
mají od měsíce září možnost vidět nový druh 
- středně velkého pestrého papouška Ale-
xandra čínského. Skupina těchto otužilých 
papoušků z hor obývá upravenou voliéru, 
ve které byli dříve k vidění výři velcí. Nová 
expozice se nachází u Voliér ptáků Tibetu a 
Číny nedaleko vstupu do zoo.
Alexandr čínský patří k nejpestřeji zbarve-
ným alexandrům. Vyskytuje se pouze v ho-
rách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu, v 
Číně a v Indii. Živí se hlavně semeny stromů, 

různými bobulemi, ale zalétá i na pole s obi-
lím a kukuřicí a do ovocných sadů. V Čer-
veném seznamu ohrožených druhů je tento 
otužilý pestrý papoušek zařazen v kategorii 
blízko ohrožení, a to především kvůli kácení 
starých stromů, které jsou důležité pro jejich 
hnízdění, a kvůli pytláctví a nelegálnímu ob-
chodu s volně žijícími zvířaty.
V evropských chovech se jedná o méně ob-
vyklého papouška. Chovná skupina v Zoo 
Ostrava čítá momentálně 12 jedinců, ale 
měla by se ještě navyšovat až na 20 ptáků.

Co se děje v ZOO

Alexandr čínský. Foto/ Pavel Vlček



■ Den seniorů 19. října v Domě kultury města 
Ostravy

 Přednášky, přehlídku nejrůznějších aktivit, 
bezplatná zdravotnická měření i  rady odbor-
níků k sociálním dávkám a službám nabízí dří-
ve narozeným Den seniorů, který se uskuteční 
19. října od 9:00 do 12:00 hodin v Domě kultu-
ry města Ostravy.

 Můžete se projít i prodejní výstavou. Vstup je 
zdarma.

 Akci pořádá DTO CZ ve spolupráci se statu-
tárním městem Ostrava.

■ FA-ZÁPALKA. Provádíme rizikové kácení 
stromů a ořezy od koruny dolů s využitím ho-
rolezecké techniky. Kácení a  ořezy z  plošiny. 
Tel.: 739 857 610

■ FA-ZÁPALKA. AKCE-PRODEJ PALIVO-
VÉHO DŘÍVÍ. Tvrdý mix 950,- Kč/prms. 
Měkký mix 750,- Kč/prms. Tel: 739 857 610. 
Do vyprodání zásob. DOPRAVA ZDARMA.
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