
Slezská nejenom
Jan Král. O Slezskoostravských novinách, fotografiích i kole
Obvykle dělává rozhovor s  osobností 
Slezské Ostravy redaktor SON Jan Král. 
Tentokrát je ovšem sám Jan v roli člově-
ka, který otázky neklade, ale odpovídá 
na ně. V redakci SON jsme se rozhodli, 
že vám představíme člověka, který při-
pravuje většinu článků a  téměř denně 
fotografuje život ve Slezské Ostravě. 
Výběr z těchto fotografi í si aktuálně mů-
žete prohlédnout ve Slezskoostravské 
galerii.
Jan Král se před rokem 1989 pohyboval v pro-
středí disentu, působil v  samizdatu. Bezpro-
středně po listopadu 1989 začal pracovat 
v  českých médiích jako reportér a  fotograf. 
Nyní je redaktorem SON a  mluvčím měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Málokdo zná 
Slezskou Ostravu tak dobře, z  jeho fotografi í 
je patrné, že má toto místo opravdu moc rád.
Kdy a jak došlo k tomu, že jsi začal pracovat 
jako redaktor SON?
To už je relativně dávno. Před více než sedmi 
lety. Radnice tehdy sháněla někoho, kdo by 
vyráběl obsah novin. O  Slezské jsem napsal 
v minulosti spoustu článků i jako novinář ce-
lostátních deníků a  navíc ve Slezské bydlím. 
Vím, kde jsou jezera v Koblově, bludný kámen 
v  Kunčicích nebo kde stávalo kino Horník 
v Kunčičkách. Takže jsem byl vybrán, což pro 
mne bylo a zůstává ctí.
Máš představu, na kolika vydáních ses po-
dílel, respektive kolik článků jsi už napsal? 
Který ti utkvěl v paměti?
Jedná se za ty roky určitě o stovky, ne-li tisíce 
materiálů. Články je třeba nejenom psát, ale 
i  editovat, opatřovat titulky, pokusit se ře-
šit nesrovnalosti a  snažit se vyvarovat chyb. 
Vždycky se těším na rozhovory s  nejrůzněj-
šími osobnostmi Slezské Ostravy. Ve Slezské 

žije, nebo je s ní alespoň nějakým způsobem 
spojena, spousta neobyčejně zajímavých lidí. 
Stačí se podívat na web obvodu, www.slezska.
cz, kde je archiv Slezskoostravských novin. 
Vyjmenovávat jednotlivě by byla dlouhá a ne-
vděčná práce.
Mohl bys čtenářům popsat, jak vznikají 
SON, co vše se děje před tím, než jim přijde 
nový výtisk do schránky?
Hned poté, co odejdou jedny noviny do tis-
ku, připravuje se další vydání. Spolu s  ve-
dením obvodu vybíráme důležité události, 
které Slezskou v  příštích týdnech čekají. Ty 
se potom snažím zmapovat. Tvůrců Slezsko-
ostravských novin jsou ovšem desítky. Od vy-
nikajícího publicisty slezskoostravské historie 

Česlava Piętoně, po spoustu pečlivých paní 
učitelek z mateřských i  základních škol, kte-
ré neúnavně píší a fotografují vše, co se svými 
malými a mladými svěřenci prožívají. Mnoho 
článků napíší také zaměstnanci úřadu. Všem 
autorům touto cestou děkuji za spolupráci. 
O připravených materiálech se nakonec deba-
tuje během zasedání Komise pro komunikaci 
s občany, vydávání Slezskoostravských novin 
a  pro webové stránky, která obsah posuzuje 
a doporučuje k otištění. Jde o poměrně sofi s-
tikovaný proces, na kterém se podílí řada lidí.

(pokračování rozhovoru na str. 5)

Výsledky voleb v městském obvodu Slezská Ostrava
V  komunálních volbách, které se ko-
naly 5. a 6. října, zvítězilo v městském 
obvodu Slezská Ostrava hnutí ANO 
2011. Od voličů dostalo 23,59 procent 
hlasů, v novém zastupitelstvu tak obsa-
dí 11 křesel. Na druhém místě skončilo 
hnutí Ostravak, které získalo 15,42 pro-

cent hlasů a získalo tak 7 mandátů. Třetí 
ve volebním klání skončilo hnutí NEZÁ-
VISLÍ, dostalo 14,99 procent hlasů, což 
znamená zisk 6 křesel.
Čtvrtá je Občanská demokratická strana, kte-
rou volilo 10,68 procent voličů. Pro ODS to 
znamená 4 mandáty. Páté je hnutí Slezská pro 

život, kterému dali voliči 9,52  pro-
cent hlasů a  získalo tak 4 křesla. 
Šestá příčka patří KSČM. Strana 
dostala 8,53 procent, což znamená 
3 křesla.
Ve Slezské Ostravě kandidovalo cel-
kem 11 politických stran a  hnutí, 
zbylých 5 nepřekročilo pětiprocent-
ní hranici nutnou pro účast v zastu-
pitelstvu obvodu.
Šlo o  KDU-ČSL a  nezávislí kan-
didáti /4,50 procent hlasů/, ČSSD 

/4,35 procent hlasů/, Svoboda a přímá demo-
kracie – T. Okamura /SPD/ /4,18 procent hla-
sů/, Lečo – Lepši a čistá Ostrava /3,94 procent 
hlasů/ a  Koalice DSSS a  SSPD-SP /0,62 pro-
cent hlasů/.
K volebním urnám přišlo ve Slezské Ostravě 
5 664 z 16 309 oprávněných voličů. To zname-
ná volební účast 34,73 procent. Volby proběh-
ly v městském obvodu řádně a bez jakýchkoli 
komplikací.

Více k volebním výsledkům na str. 3
/red/

JAN KRÁL. Redaktor Slezskoostravských novin. Foto/ Marie Králová

Zajímavé osobnosti Slezské
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nově zvolených 
zastupitelů obvodu

více na str. 335

Složení 35 členného zastupitelstva městského obvodu

strana hlasy (v %) počet mandátů

ANO 2011 23,59 11

Ostravak 15,42 7

NEZÁVISLÍ 14,99 6

ODS 10,68 4

Slezská pro život 9,52 4

KSČM 8,53 3
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Ocenění občanů Slezské Ostravy
Vedení městského obvodu Slezská Os-
trava ocenilo čtyři desítky občanů, kteří 
se zasloužili o rozvoj a prezentaci Slez-
ské Ostravy. Slavnostní akt se uskuteč-
nil 4. října v  obřadní slezskoostravské 
radnice.
Oceněným poděkovalo vedení obvodu. „Nej-
jednodušší je dnes zavřít se doma a nic nedě-
lat. Proto si velmi vážíme lidí, kteří se nezištně 
a o svém volném čase věnují ve Slezské Ostra-
vě prospěšným aktivitám,“ děkovala přítom-
ným starostka obvodu MVDr. Barbora Jelon-
ková. „Moc vám všem děkujeme za vaši práci, 
za to, co pro náš obvod ve volném čase děláte,“ 
řekl přítomným místostarosta Ing. Roman 
Goryczka.
Mezi oceněnými byli i  dobrovolné hasičky 
z Koblova, sestry Veronika a Michaela Plevo-
vy. Už devět let vedou v Koblově mladé hasi-
če ve věku 6 až 15 let. „Je to rodinná tradice, 
dobrovolným hasičem v  Koblově byl už náš 
praděda,“ smály se oceněné hasičky, kterým 
je 27 a 24 let. Jedenkrát týdně navštěvuje kob-
lovskou hasičskou zbrojnici zhruba 15 dětí, se 
kterými sestry Plevovy nacvičují různé ha-

sičské disciplíny, jako 
požární útok nebo 
štafeta. „Je to fajn, 
když vám někdo řekne 
díky, ale největší mo-
tivací pro nás pořád 
zůstávají mladí hasiči,“ 
řekly sestry po obřadu 
v radnici.
Oceněna byla rovněž 
kynoložka Veronika 
Staniová, která vede 
Kynologický klub Os-
trava Kunčice. V  rám-
ci klubu organizuje 
kynologické soutěže, 
cvičení psů a zejména 
pečuje o  kynologické 
hřiště. „V Kunčicích je 
to jediný areál, chodí 
k  nám mateřské i  zá-
kladní školy, využí-
vají hřiště k  volnočasovým aktivitám,“ řekla 
Staniová. Kynologický klub v  Kunčicích má 
patnáct členů ve věku 15 až 75 let. „Tréninky 
máme minimálně dvakrát týdně, a  to se psy 
všech plemen,“ konstatovala Staniová. Největ-
ším úspěchem klubu je účast na Mistrovství 
ČR všech plemen a speciálně kníračů.
„Dnešní ocenění od zástupců radnice jsem 
přijala s velkou pokorou. Jsem ráda, že na ky-
nologii nezapomněli,“ uvedla Staniová.
Dalším oceněným byl také publicista Česlav 
Piętoň, autor knihy Slezská Ostrava v promě-
nách času a  dlouholetý spolupracovník Slez-

skoostravských novin. U příležitosti letošních 
80. narozenin byl Česlav Piętoň radou měst-
ského obvodu navržen na titul Senior roku, 
který každoročně uděluje město Ostrava. Na-
vržen byl za dlouholetou badatelskou činnost 
věnovanou regionální historii nejen Slezské 
Ostravy.
Všichni ocenění byli odměněni Flexi passy, 
drobnými dárky, pamětním listem a  nástěn-
ným kalendářem Slezské Ostravy, který byl 
letos vydán.

/red/

Rekonstrukce historického interiéru radnice
Památkově chráněná budova slezsko-
ostravské radnice prošla v  minulých 
měsících několika proměnami. Za do-
hledu památkářů zde probíhaly rekon-
strukce historického interiéru.
Prostory radnice kromě běžných úředních 
úkonů slouží i  řadě společenských a  kultur-
ních událostí. Prakticky každý týden se zde 
konají svatby, koncerty, vítání dětí a  další 
obřady. Slezskoostravská radnice patří k  nej-
vzácnějším budovám na území městského ob-
vodu, který má povinnost o kulturní památku 
pečovat. Postavena byla v  letech 1911 – 1913, 
během 18 měsíců.

Kamzíci na dveřích
Úpravy se týkaly kompletně rekonstruované-
ho zábradlí a boční štuky u vstupního schodi-
ště, tzv. stucco lustro, což je imitace mramoru. 

Vyměněna byla také stará 
železná schodišťová zábra-
dlí za mosazná a provedena 
repase vstupních dveří.
Po dohodě s památkáři byly 
na zábradlí i vchodové dve-
ře osazeny bronzové soš-
ky kamzíka – historického 
symbolu Slezské Ostravy. 
Hlavy kamzíků, symbo-
lů Slezské Ostravy, zdobí 
i kancelář starosty a zaseda-
cí místnost rady.

Obnovení historických 
nápisů
Tím úpravy radnice nekončí. Na věž radni-
ce se brzy vrátí nápisy, které radnici zdobily 
v době jejího vzniku. V blízkosti věžních ho-

din budou nově instalovány nápisy: Ku blahu 
obce a Ku cti národa. Původní nápisy během 
let zanikly, kdy přesně, není jasné, žádné přes-
nější informace se nedochovaly.
Před umístěním nápisů je nutné ještě obno-
vit části omítky na radniční věži. Tyto úpravy 
jsou naplánovány na příští rok.
Celkově bylo v letošním roce do rekonstrukce 
interiéru radniční budovy investováno již 2,1 
mil. korun. Náklady na postupnou rekonstruk-
ci slezskoostravské radnice a jejího nejbližšího 
okolí od roku 1990 činí již cca 34 mil. Kč.

/red/

PODĚKOVÁNÍ. Publicista Česlav Piętoň patřil mezi čtyři desítky oceněných občanů. 
Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni slezskoostravské radnice. Foto/ Jan Král

Soška kamzíka na zábradlí

Rekonstrukce zábradlí, bočních štuk i vchodových dveří

Soška kamzíka na vchodových dveřích



Pocta Chopinovi byla premiérou nového klavíru
V obřadní síni slezskoostravské radnice 
je nový klavír vyrobený tradiční českou 
značkou Petrof. Nový nástroj bude vy-
užíván pro koncerty, obřadní slavnosti 
i společenské události.
Starý klavír, který městský obvod získal z teh-
dejšího Obvodního kulturního střediska, 
používaný na radnici již od poloviny 80. let 
minulého století, dosloužil. Bylo velmi obtíž-
né ho ladit a  interpreti nebyli s  jeho stavem 
spokojeni, proto vedení městského obvodu 
přistoupilo k výběru nového.

Nový klavír doputoval 
na slezskoostravskou 
radnici z  východních 
Čech, kde firma Pet-
rof své nástroje vyrá-
bí. Jedná se o  nástroj 
romantického vzhle-
du „slohové úpravy“ P 
173 Breeze Demichi-
ppendale, který má 
ozdobné nohy. Spolu 
s  klavírem byly dodá-

ny i  lyra a  pultík. 
Barevná úprava ná-
stroje byla zvolena 
v bílém lesku, aby 
co možná nejvíce 
ladila se secesním 
interiérem radnice. 
Nový klavír si pre-
miérou prošel 4. říj-
na během slavnost-
ního aktu oceňo-

vání občanů. Desetiletá žačka ZUŠ Edvarda 
Runda ve Slezské Ostravě Mane Poghosyan na 
něj zahrála skladbu Jiřího Laburdy nazvanou 
Pocta Chopinovi.
Nový klavír stál přes 900 tisíc korun.
Do obřadní síně slezskoostravské radnice byly 
rovněž pořízeny nové židle, které vhodně do-
plňují interiér místnosti. I  ty si odbyly svoji 
premiéru 4. října během slavnostního aktu.

/red/
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Podrobné výsledky komunálních voleb ve Slezské Ostravě 2018
Kdo zasedne v novém zastupitelstvu?
Slezská Ostrava: 27 okrsků
Volební účast: 34,73 % (5 664 z 16 309)
Zvoleno: 35 zastupitelů z 35

Úspěšnost politických stran (počet mandátů):
1. ANO 2011 (11)
2. OSTRAVAK (7)
3. NEZÁVISLÍ (6)
4. ODS (4)
5. Slezská pro život (4)
6. KSČM (3)

Zvolení zastupitelé:
ANO 2011 23,59 %
1. Mgr. Radim Babinec 1 242
44 let, právník, náměstek primátora města 
Ostravy
2. Richard Vereš 1 214
23 let, projektový manažer, zastupitel Slezské 
Ostravy
3. Mgr. Jiří Stoch 1 212
40 let, podnikatel
4. Vít Podešva 1 216
46 let, podnikatel, zastupitel Slezské Ostravy
5. Dagmar Macháčková 1 204
52 let, podnikatelka, zastupitelka Slezské 
Ostravy
6. Vladimír Lyčka 1 216
58 let, podnikatel
7. Jarmila Pavlaková 1 190
56 let, podnikatelka
8. Eva Horáková 1 207
66 let, podnikatelka

9. Ing. Karin Multanová 1 186
56 let, úřednice
10. Marta Glembová 1 184
52 let, podnikatelka
11. Václav Hejtmánek 1 176
41 let, realitní makléř

OSTRAVAK 15,42%
1. Ing. Roman Goryczka 881
51 let, místostarosta
2. Ing. Ivona Vaňková 862
53 let, místostarostka
3. MUDr. Tomáš Pavliska 857
45 let, lékař
4. Luděk Volný 817
51 let, jednatel společnosti
5. doc. Ing. Iveta Vozňaková, Ph.D. 827
53 let, náměstkyně primátora
6. Ing. Martin Vidura 812
48 let, ředitel
7. Ivana Šmidáková 791
52 let, asistentka

NEZÁVISLÍ 14,99 %
1. MVDr. Barbora Jelonková 1 037
46 let, starostka, veterinární lékař
2. Mario Lyčka 862
51 let, místostarosta
3. MUDr. Marian Starý 843
53 let, neurochirurg
4. Jiří Lizák 796
50 let, OSVČ

5. Daniela Balarinová 744
65 let, OSVČ
6. Ing. Jiří Horák, MBA 763
54 let, manažer

ODS 10,68 %
1. Jaroslav Mlčoch 580
52 let, jednatel společnosti
2. Ing. Vladimír Cigánek 559
63 let, náměstek primátora města Ostravy
3. Marek Juráš 547
41 let, obchodní ředitel
4. MUDr. Hana Heráková 557
66 let, OSVČ

Slezská pro život 9,52 %
1. Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA 565
43 let, IT specialista
2. Mgr. Iveta Vojtěchovská 546
48 let, učitelka
3. Miroslav Neuwirth 514
44 let, obchodní manažer
4. Mgr. Kamil Horák 485
43 let, nákupčí v IT

KSČM 8,53 %
1. Ing. Justina Kamená 511
63 let, finanční ředitelka
2. Bc. Martin Karp 429
24 let, ekonom, zaměstnanec banky, student
3. Ing. Petr Maciejovský 448
45 let, energetik společnosti

PREMIÉRA. Desetiletá pianistka Mane Poghosyan hraje Poctu Chopinovi
na novém klavíru. Foto/ Jan Král

NOVÝ NÁSTROJ I ŽIDLE. Obřadní síň radnice je nově vybavena. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Adaptační pobyt na Slavíči

Krásný výlet

Hopsalín na návštěvě

Divadlo Beruška

Kozí farma

Ve dnech 17. - 19. září se děti 2. a  3. třídy účast-
nily adaptačního pobytu v Kolářově chatě Slavíč. 
Některé děti jely poprvé vlakem, proto jsme si povídali o různých dopravních 
prostředcích, ukázali si jízdní řád, řekli si, jak se v dopravních prostředcích cho-
vat. Abychom si zkrátili dlouhé čekání v Jablunkově – Návsí na autobus, prošli 
jsme se celým městem na další zastávku, ukazovali si dopravní značky a učili 
se, co znamenají. Když jsme míjeli popelnice, všímali jsme si, jak se třídí odpad 
a povídali, k čemu je dobré tento odpad třídit. Po strmé cestě na chatu Kamenitý 
nás za odměnu čekal krásný výhled na Beskydy. Dětem jsem ukázala, kde se 
nachází prales Mionší. Celý pobyt jsme se co nejvíce pohybovali venku. Povídali 
si o  stromech, lesních plodech, lesních zvířatech. Našli jsme i mraveniště, tak 
jsem žáky seznámila s životem mravenců. Večer jsme pozorovali noční oblohu, 
popsali si některá souhvězdí, ukázali planetu Mars, Mléčnou dráhu, družice. 
Při turistických vycházkách se děti seznámily s pojmy jako turistická značka, 
rozcestník a jak se orientovat. Díky svým nabytým vědomostem našly poklad, 
k němuž vedla cesta s úkoly. Večery patřily stezce odvahy a pyžamovému bálu. 
Tomuto vícedennímu pobytu v přírodě přikládám velký význam, jelikož se děti 
mnohému naučily, což zúročí ve škole.

Markéta Hlinková, Monika Koprovská, ZŠ Pěší

Dne 18. září vyjely děti z MŠ Jaklovecké a Slívové 
na kozí farmu v  Dolní Suché. Počasí nám přálo 
a majitelé se zvířátky nás radostně vítali. Formou 
prožitků si děti zapamatovaly mnoho zajímavostí, 
ale nejvíce vzpomínají na hraní s malým kůzletem. Zhlédly slepice a jejich veli-
tele kohouta, kačeny a káčátka. Tuto drůbež hlídal starý houser, který byl velmi 
ostražitý. Na farmě nechyběl ani kozel, který se od dětí nechal v klidu pohladit 
a také koník. Děti byly z celého výletu nadšené a hned se ptaly, kam pojedeme 
příště. Touto cestou posíláme majitelům farmy obdiv za jejich trpělivost a velké 
poděkování za to, že jsme mohli vidět hospodářství tak, jak ho známe z vyprá-
vění našich prarodičů.

Děkují zaměstnanci MŠ Slívova a Jaklovecká

V  úterý 11. září zavítal do MŠ Zámostní dětmi 
velmi oblíbený Hopsalín, který s sebou přivezl Po-
hlednici z prázdnin. Celou mateřskou školou se rozezněla veselá hudba a dětský 
smích, do tanečků se s radostí zapojily i učitelky jednotlivých tříd. Krom tančení 
a soutěží se děti dozvěděly mnoho nového o zvířátkách, vyzkoušely si prolézá-
ní obrovitánskou pavučinou a závěr zábavného dopoledne patřil rozloučení se 
s Tryskomyší, kterou Hopsalín obdaroval všechny malé Zámostníčky.

Za kolektiv MŠ Zámostní Petra Fanfrlová

Paní Beruška se svým maňáskovým divadlem při-
jela jedno říjnové dopoledne do MŠ Koblov pově-
dět příběh z podzimního lesa. Bydlela v něm zvířátka, která spolu hezky žila. 
Nezbedná myška se ale hezky nechovala, proto ji dědeček Hříbeček s pomocí 
dětí z MŠ učil slušnému chování.  Dětem se myšku podařilo napravit a dědeček 
Hříbeček dětem připomněl, jak se mají v lese chovat a být ohleduplní, nevyhazo-
vat odpadky. Všem se pohádka jako vždy moc líbila, nakonec si všichni společně 
zazpívali a zatancovali.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Dne 13. září jsme se za krásného letního počasí 
vypravili z MŠ Komerční na výlet. Naším cílem se 
stala kozí farma v Havířově – Dolní Suché. Děti si zde mohly prohlédnout husy, 
kachny divoké i domácí, pohladit si slepici, koně či navštívit ve výběhu stádo 
bílých krátkosrstých koz. Nezapomenutelným zážitkem, především pro chlapce, 
bylo posezení v nastartovaném traktoru. Vyzkoušeli si točení volantem i troube-
ní. Věříme, že se dětem výlet líbil a setkání se zvířátky si užily.

Kolektiv MŠ Komerční

ZŠ Pěší

MŠ Slívova

MŠ Jaklovecká

MŠ Zámostní

MŠ Koblov

MŠ Komerční

BESKYDY! Na děti čekaly krásné výhledy. Foto/ archiv

POHLAZENÍ. Koník je na děti zvyklý. Foto/ archiv

PROLÉZÁNÍ. Hopsalín přivezl obrovitánskou pavučinu. Foto/ archiv

POHÁDKA. Děti učily myšku slušnému chování. Foto/ archiv

NEZAPOMENUTELNÉ. Na děti čekala spousta zážitků v Dolní Suché. Foto/ archiv



Modernizace vybavení školní jídelny při ZŠ Bohumínská
Školní jídelna při ZŠ Bohumínská je nej-
větší jídelnou na Slezské Ostravě, která 
zajišťuje školní stravování dětem mateř-
ských a žákům základních škol. Každý 
pracovní den zdejší kuchyň expeduje 
několik set porcí obědů a svačinek ne-
jen pro „své“ žáky, ale i pro děti a žáky 
okolních škol městského obvodu Slez-
ská Ostrava.
Ve školním roce 2018/2019 vyvařuje konkrét-
ně pro děti z MŠ Bohumínská (s budovami 
také na ulici Frýdecká a Nástupní), MŠ Zá-

mostní (také na budovách v ulici Keramická a 
Antošovická) a žáky ZŠ Pěší.
Během hlavních prázdnin v létě 2018 došlo k 
výrazné modernizaci vybavení ve školní ku-
chyni základní školy na Bohumínské ulici. Z 
rozpočtu zřizovatele bylo zakoupeno nové 
gastrozařízení. Staré a nefunkční varné kot-
le byly nahrazeny novými, modernějšími a s 
vyšší kapacitou. Paní kuchařky dostaly i no-
vou, větší, multifunkční pánev. Ale největším 
a nejlepším zařízením je bezesporu nový kon-
vektomat vyšší třídy. 

Konvektomat umož-
ňuje vařit moderně a 
zdravě s velikou úspo-
rou tuků, umožňuje 
vařit potraviny tak, 
aby nedocházelo k vel-
kým ztrátám minerál-
ních látek a vitamínů. 
Pro skladování potra-
vin škola zakoupila 
dvě nové mrazicí skří-
ně. A aby byl náš výčet 
úplný, uvádíme zde 

ještě nákup profimixeru pro tvorbu pomazá-
nek, nákup moderních digitálních vah, skla-
dovacích regálů a nádob určených pro přepra-
vu potravin do jednotlivých školních budov. 
Celková částka za pořízení těchto uvedených 
gastrozařízení byla vyšší než 1,2 milionu Kč.
Kromě zakoupení nového kuchyňského za-
řízení byla kuchyně i část jídelny při ZŠ Bo-
humínská o prázdninách nově vymalována, 
takže paní kuchařky nyní od začátku nového 
školního roku vaří s novou chutí a radostí - a 
zároveň vaří zdravěji! Věříme, že během ná-
sledujícího roku budou rekonstrukce pokra-
čovat i nadále a naše školní jídelna naplní své 
motto.

Bc. Eva Kašáková
vedoucí školní jídelny

při ZŠ Bohumínská
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(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Redaktor, to je tvá jediná práce?
Práce pro Slezskoostravské noviny není zdale-
ka mou jedinou pracovní aktivitou. Dodávám 
například rovněž materiály pro městskou spo-
lečnost Ostravský informačním servis, fotím 
a pracuji s texty.
Co bys chtěl nového přidat do SON? Máš ně-
jaký svůj tajný zlepšovák?
Musím se přiznat, že kdybych měl nějaký 
zlepšovák, o  kterém bych byl přesvědčen, že 
zafunguje, rozhodně by už nebyl tajný. Jasně, 
někdy se materiálů sejde tolik, že by novi-
ny mohly mít minimálně trojnásobný obsah 
a  mrzí mne, že ne všechno se vždy podaří 
otisknout. Na druhé straně, městský obvod 
není mediální dům, takže je zapotřebí v těch-
to věcech jisté přiměřenosti.
Jakou práci by sis vybral, kdyby ses mohl 
znovu rozhodnout?
Vše nasvědčuje tomu, že asi tu stejnou. Dnešní 

svět nabízí tolik možností, že dělat lze v pod-
statě cokoli. Kdyby mi má současná práce ne-
vyhovovala, prostě bych ji změnil.
Víme o tvé vášni pro fotografování. Co nej-
raději fotíš?
Je to podle nálady. Přiznám se, že jako foto-
graf mnoha akcí – vernisáží, slavností nebo 
sportovních klání, kde je vždy plno lidí, z po-
chopitelných důvodů poměrně často zatou-
žím po samotě. Vyrážím pak někam k Odře, 
například k rybníkům do Studénky, a tam čí-
hám na místní ptactvo. Často taky chodím na 
houby s foťákem. Jiní houby sbírají, já fotím. 
Ležím v lese na mechu na zemi před houbou, 
přisvítím si na ni mobilem nebo čelovkou, 
snažím se o detail a jsem v tu chvíli se stavem 
světa zcela spokojen.
Dalším z  tvých velkých koníčků je cyklo-
turistika, křižuješ na kole naši republiku 
i  zahraničí, jaké zajímavé výpravy na kole 
s foťákem už máš za sebou? Které cyklotrasy 
bys doporučil?

V  uplynulých třech 
letech jsem podnikl, 
jak já to nazývám, 
cyklotrilogii tří řek. 
Absolvoval jsem 
mnohasetkilomet-
rové cesty se stanem 
a  spacákem kolem 
řeky Moravy, Vltavy 
a  Dunaje. Rád také 
zdolávám na kole 
horské vrcholy. Loni 
jsem tak absolvoval 
Vrchařskou korunu 
Valašska, letos pro 
změnu Vrchařskou 
korunu Oderska. 
Cestování na kole 
s  bágly „na těžko“ 
stejně jako výjezdy 

okolních hor jsou z mého pohledu silně návy-
kovou záležitostí. Kdo jednou začne, s tím už 
je konec. Nikdy nepřestane.
Jaké další výpravy na kole chystáš?
Letos jsem projel Rakousko podél Dunaje od 
západu k východu, a země je to opravdu krás-
ná. Rád bych příští rok zamířil do Salzburgu 
a v cestách po Rakousku pokračoval. Vynika-
jící preso někde po ránu, večer pak vychlaze-
ný místní suchý ryzlink, i  to k cykloturistice 
bezesporu patří. A  Rakousko je zemí, která 
v těchto věcech nezklame.
Které místo ve Slezské Ostravě máš nejradě-
ji? Pohledem cyklisty i fotografa?
Nevím, jestli nejraději, ale moc rád jezdím 
na kole kolem Koblovských jezer. Neuvěři-
telné, jaká je ve Slezské příroda. Naprostými 
jedinečnostmi jsou však Heřmanický rybník 
nebo halda Ema. Taková místa nikde jinde 
nenajdete.
Co bys rád vzkázal našim čtenářům?
Vzkaz bude poněkud neskromný.  Přijďte se 
podívat do Slezskoostravské galerie na výsta-
vu mých fotografií Slezská nejenom. Třeba 
se na fotkách poznáte, nebo poznáte alespoň 
někoho blízkého. Čas máte do 23. listopadu. 
A taky na moji „cyklopřednášku“, která je do-
provodným programem výstavy. Koná se ve 
středu 14. listopadu od 17 hodin a  její název 
snad říká vše: Cykloslezan nejenom u tří řek.

Mgr. Edita Kozinová
Mgr. Martina Schneiderová

HAUPTPLATZ. Hlavní náměstí v Linci, jedno z největších náměstí svého druhu v Evropě. 
Na Dunajské stezce. Foto/ autor

V NOVÉM. Moderní vybavení kuchyně ZŠ Bohumínská. Foto/ archiv

Jan Král
 narozen v roce 1967 ve Vítkovicích

 žije a pracuje ve Slezské Ostravě

 působil v Lidových novinách, České 
televizi nebo Českém deníku

 kromě kola je velkým příznivcem opery 
stejně jako severského metalu

MOTTO ŠKOLNÍ JÍDELNY:
Školní stravování neznamená jen zasytit, 
ale naučit děti jíst i méně oblíbené, avšak 
zdravé a výživově hodnotné pokrmy, a 
tím ovlivnit i jejich stravovací návyky.



Slezskoostravské noviny • listopad 2018 • strana 6

Valíme se Slezskou. Vzhůru na Bezruč i do exotických skleníků
Celkem 28 dvoučlenných 
posádek se vydalo v sobo-
tu 22. září na svých kolech 
na závod napříč Slezskou 
Ostravou. V  rámci 4. roč-
níku Valíme se Slezskou 
zdolávali cyklisté nejrůz-
nější úkoly, včetně výstu-
pu na těžní věž Dolu Petr 
Bezruč.
Závod odstartoval úderem 
11. hodiny před Gymnáziem 
Hladnov místostarosta měst-
ského obvodu Ing. Roman Go-
ryczka spolu s  pořadatelkami 
Mgr. Editou Kozinovou a  Mgr. 
Martinou Schneiderovou z  Tri-
ComUnity o.p.s.
Zatímco cyklisté vyrazili do 
terénu, na prostranství před 
gymnáziem se konala nejrůz-
nější vystoupení, například 
dětí z  MŠ Chrustova nebo si-
láků z oddílu Defender Athlete 
z  hladnovského kopce. Svou 
činnost prezentovaly před 
gymnáziem neziskové organi-
zace působící v obvodu Slezská 
Ostrava stejně jako Knihovna 
města Ostravy.

Deset zastavení
Na závodníky čekalo deset 
stanovišť s  rozmanitými úko-
ly. K  těm obtížnějším patřilo 
zdolávání těžní věže Dolu Petr 
Bezruč, poskytování první po-
moci v  areálu Slezskoostrav-
ského hradu nebo rozpoznává-
ní rostlin ve sklenících Ostrav-
ské univerzity v  lokalitě Hra-
nečníku. Soutěžící také metali salta v  tram-
polinovém centru Enha Freestyle v Kunčicích, 
rozpoznávali nástroje v kostele svatého Josefa 
v  sousedství slezskoostravského hřbitova, 
kouleli sudy u Heřmanického pivovaru, nebo 
hráli v kostky se seniorkami v  Komunitním 
domě seniorů Heřmanická.
Všichni závodníci úspěšně dorazili do cíle, 
kde byli odměněni nejrůznějšími drobnými 
cenami, které poskytl městský obvod a  také 
sponzoři závodu. Ty spolu s organizátorkami 
soutěže předaly všem zúčastněným dvojicím 
místostarostka Slezské Ostravy Ing. Ivona 

Vaňková a náměstkyně ostravského primátora 
Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Reakce vítězů
„Soutěžní hra byla skvělá, s kamarádem jsme 
se zúčastnili již potřetí. Užil jsem si jízdu na 
kole a  zvláště výstup na těžní věž Dolu Petr 
Bezruč byl parádní!“ zhodnotil letošní hru Jan 
Josiek, člen vítězné dvojice Nerad Stars z Dol-
ní Lutyně. Na otázku, jak si letošní ročník ví-
tězná dvojice užila, odpovídá s úsměvem:
„Moc! Všechno klaplo a zvítězili jsme. Posled-
ním stanovištěm pro nás byla hra v kostky se 

seniory. Zajímavý úkol, který jsme přes malé 
nesnáze splnili, a spěchali jsme do cíle. Velký 
dík patří organizátorům!“
Oceňujeme, že se každým rokem do Valíme se 
Slezskou zapojuje čím dál více závodníků, ale 
také místních organizací. Lidé tak mohou de-
tailně poznávat náš obvod a dostat se na místa 
běžně nepřístupná. Již nyní začínáme připra-
vovat pátý, tedy jubilejní ročník závodu v září 
roku 2019.
Akci podpořil městský obvod Slezská Ostrava.

Mgr. Edita Kozinová
Mgr. Martina Schneiderová

4. ROČNÍK. Účastníci Valíme se Slezskou vyjeli na svých kolech do celé Slezské Ostravy. Foto/ Jan Král

Slezskoostravský uličník, část 14
Slezskoostravské noviny přinášejí čtrnáctou 
část seznamu názvosloví ulic a náměstí na 
území městského obvodu Slezská Ostrava. 
Seznam poskytl novinám Roman Doubrav-
ský, autor webu www.mapomol.cz. Seznam 
obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská 
Ostrava.
Na Hlásce (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle pomístního 
názvu. Takto se označovalo místo pro řízení sledů 
vlaků na trati Báňské dráhy.
Na Jánské (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle dolu Jan. Ten 
byl pojmenován podle Johanna (Jana) Fillungera 
(1807–1879), ředitele SDF.

Na Jezerce (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle pomístního 
názvu, je zde blízko malé jezírko.
Na Josefské (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle jámy Josef. 
Ta byla nazvána po bývalém řediteli a správním ra-
dovi SDF, Josefu Stummrovi (1808–1891).
Na Juřince (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle pomístního 
názvu.
Na Kamenci (Sl. Ostrava, r. 1977) - Podle pomíst-
ního názvu.
Na Kopci (Sl. Ostrava, r. ~1980) - Podle místního 
názvu vrchu.
Na Lachu (Kunčice, r. 1942) - Podle starého místní-
ho názvu potoka.

Na Liščině (Hrušov, r. 1942) - Podle pomístního 
názvu.
Na Mundlochu (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1963) - Po-
dle starého pomístního názvu. Jedná se o německé 
označení ústí štoly, která sloužila k odvodňování a 
větrání uhelných jam.
Na Najmanské (Sl. Ostrava, r. 1907) - Podle názvu 
zaniklého dolu Neumann, jež byl postaven na poli 
občana Neumanna, odtud zkomolené pojmenování.
Na Pěčonce (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle názvu sta-
ré větrné jámy Pěčonka, pojmenované údajně podle 
původního majitele.
Na Rakovci (Sl. Ostrava, r. 1963) - Podle pomístního 
názvu.
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Slezskoostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí
Poprvé od útlumu těžby státní podnik 
DIAMO v sobotu 8. září zpřístupnil pro 
veřejnost areál Dolu Alexander ve Slez-
ské Ostravě, kterému milovníci hornické 
historie říkají „hornické Versailles“. 
I  přes dopolední déšť navštívilo areál 
dolu a  rekonstruované objekty kultur-
ních památek 670 lidí všech věkových 
kategorií. Někteří z  nich využili mimo-
řádnou příležitost vystoupat po kovové 
konstrukci na těžní věž větrní jámy Ale-
xander č. 2 vysokou 30 metrů.
„Nejstaršímu účastníkovi bylo 82 let, nejmlad-
šímu jeden měsíc. Důl uzavřený v  roce 1992 
navštívily také desítky bývalých zaměstnanců 
šachty. Počasí nás trochu potrápilo, protože na 
mokrou konstrukci jsme dopoledne nemohli 
zájemce vpustit, ale návštěvnost byla nakonec 
vysoká podobně jako před rokem na Dole Petr 
Bezruč,“ uvedl Ing. Libor Jalůvka, hlavní or-
ganizátor akce ze státního podniku DIAMO.
Státní podnik DIAMO, který se stará o zavře-
né šachty na Ostravsku, připravil pro návštěv-
níky kromě prohlídky těžní budovy a  ven-
tilátoroven také promítání filmů a  výstavu 
fotografií s  hornickou tématikou. Velkým lá-
kadlem byla sbírka hornických kahanů, lamp, 
přileb a kylofů. Pozornost vzbuzovaly i sošky 
horníků, které dříve zdobily kanceláře ředi-
telů a  vedoucích pracovníků šachet. Poprvé 
byly vystaveny autentické geodetické přístroje 
a důlní kompasy. Děti soutěžily v poznávání 
hornických předmětů a  skládání dřevěného 
modelu dolu Michal nebo se mohly na mode-
lech seznámit s vývojem přepravy uhlí z dolů 
na povrch od koňského povozu až po skipové 
věže.

Baroko v Kunčičkách
Důl Alexander vynikal svou kompozicí a ba-
rokním stylem už v  době výstavby na konci 
19. století. Některé objekty byly prohlášeny 

kulturními památkami 
a  oprava těžní budovy 
s  těžní věží větrní jámy 
Alexander č. 2 letos zís-
kala zvláštní cenu poro-
ty v  soutěži Stavba Mo-
ravskoslezského kraje. 
Podle pracovníků státní-
ho podniku DIAMO je 
provedená rekonstrukce 
v Ostravsko - karvinském 
revíru jedinečná a neopa-
kovatelná. I  přes značný 
rozsah poškození hor-
nickou činností v  minu-
losti se podařilo navrátit 
budovám a  těžním vě-
žím původní nebo velmi 
podobný vzhled z  roku 
1901. Rekonstrukce re-
alizovaná odštěpným 
závodem ODRA v letech 
2015 - 2017 stála zhruba 
9 milionů korun.

Hloubka 1120 metrů
Důl Alexander, původně 
patřící k  důlnímu ma-
jetku Severní dráhy Fer-
dinandovy, byl založen 
v  roce 1896, a  to v  obci 
Malé Kunčice, přejme-
nované v  roce 1925 na Kunčičky. Důl se na-
cházel u  stejnojmenné stanice Ostravsko-frý-
dlantské dráhy nedaleko hornické kolonie 
nazvané Stará osada. Byl postaven na zelené 
louce v tzv. zámecké kompozici, budovy a ze-
jména fasády byly zdobené se spoustou archi-
tektonických prvků. Stavba těžní budovy Jámy 
Alexander č. 2 byla dokončena v  roce 1901. 
Celková rozloha dolu činila 247 ha. Hloubka 
dolu dosáhla 1120 metrů. Jméno získal důlní 

areál po Alexandru markraběti Pallavicinim, 
jenž byl v  letech 1888-1910 předsedou správ-
ní rady Severní dráhy Ferdinandovy. Těžba 
uhlí na Jámě Alexander byla započata roku 
1898 a  ukončena v  roce 1992. Následně byly 
zlikvidovány (zasypány) obě jámy. V dobách 
největší těžby na šachtě pracovalo přes 1000 
zaměstnanců.

/red/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Nejodvážnější se vydali až na věž. Foto/ Jan Král

Cyklojízda starostů. Cílem byla Slezská
Jubilejní 20. Cyklojízda starostů se ko-
nala v pátek 21. září. Na start ve Staré 
Bělé se postavily čtyři desítky účastní-
ků. Peloton absolvoval pětatřicetikilo-
metrovou jízdu napříč Ostravou, přes 
Vítkovice a Moravskou Ostravu dojel až 
do Slezské Ostravy, kde byl cíl.

„Ve Slezské Ostravě jsme se zastavili na sídli-
šti Kamenec, kde byli přítomní seznámeni se 
začátkem regenerace sídliště a  rekonstrukcí 
chodníků. Byli informováni rovněž o tom, že 
na přechodu přes Bohumínskou ulici, který je 
velmi nebezpečným místem, vznikne semafor 
pro pěší i pro cyklisty,“ uvádí pořadatel akce, 
městský cyklokoordinátor Ing. Martin Krejčí. 
Jezdci pak pokračovali podél břehu řeky Os-
travice, kde u  Sýkorova mostu byli informo-
váni o  instalaci nového městského mobiliáře 
nebo o plánovaných úpravách, kdy bude nově 
vyřešen příchod na nábřeží okolo památníku 
Miloše Sýkory.

Třetí zastávka v  našem obvodě se odehrála 
v  blízkosti Slezskoostravského hradu v  ulici 
Podzámčí. V  těchto místech Ostravské ko-
munikace připravují komplexní rekonstrukci 
– vznikne zde nový přechod pro chodce i nové 

chodníky. V  závěru jízdy přivítalo jezdce ve 
Slezské Ostravě vedení obvodu, starostka 
MVDr. Barbora Jelonková a  místostarostové 
Ing. Roman Goryczka a Ing. Ivona Vaňková.

/red/

NA KAMENCI. Účastníci jízdy si prohlédli počátek revitalizace slezskoostravského sídliště. Foto/ Jan Král



1. V září roku 2017 přinesl měsíčník statutárního města Ostravy Ostrav-
ská radnice článek zaměřený na obnovu uměleckých děl a instalaci nových 
v rámci postupného zvelebování veřejných prostor města. V rámci těchto 
aktivit se uvažuje i o obnově zanedbaných a poničených uměleckých děl, 
mezi něž je zařazeno i zrestaurování Památníku obětem hornické stávky 
z roku 1894 na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě. V tomto případě se jedná 
o architektonicko – sochařské dílo memorálního určení z roku 1966, jehož 
autorem je sochař Otto Cienciala /1931 – 2010/. Osaměle stojící umělecké 
dílo, situované přibližně poblíž místa, kde se stala uvedená tragédie, tvoří 
terasa s památníkem v podobě tří kamenných pylonů spojených kovovou 
plastikou, v níž je zašifrován symbol trnové koruny. I když je památník 
vnímán uměleckými historiky jako významný doklad výtvarného projevu 
tzv. bruselského stylu a po právu zařazován do vývoje výtvarné kultury 
a architektury 50. a 60. let 20. století, nezdá se, že by byl ostravskou veřej-
ností vyhledáván.
2. Hovoříme-li dnes s úctou o tomto pietním místě, jen málokdo ví, že pro 
tento vzpomínkový účel bylo na počátku 50. let 20. století vytvořeno zcela 
jiné umělecké dílo, které, ač stále existuje, nebylo nikdy ve Slezské Ostravě instalováno. Z bohatého spisového materiálu dochovaného ve Slezském 

muzeu v Opavě vyplývá, že záměr uctít památku na střetnutí horníků s četníky u jámy Trojice 
se zrodil již v roce 1951. V tomto roce byla z iniciativy JNV v Ostravě /Jednotný národní výbor/ 
k tomuto účelu ustavená pracovní komise pověřená vypracováním soutěžních podmínek, v nichž 
úvodní body striktně vymezují okruh soutěžících a ideové zaměření: 1. Soutěže se mohou zúčast-
nit výtvarní umělci žijící v Ostravě, umělci z Ostravy pocházející nebo ti, kteří pracují na námě-
tech z ostravského kraje. 2. Památník má znázorňovat první střetnutí dělnické třídy s vládnoucí 
kapitalistickou třídou tehdejšího Rakouska. Architektonický návrh a úprava okolí pomníku má 
býti řešena tak, aby tvořil vyhlídkové místo na Ostravu. Ostatní body soutěžních podmínek pak 
byly převážně organizačně-technického charakteru. Po ukončení soutěžní lhůty svá tvůrčí řešení 
předložilo hodnotící porotě k posouzení pod anonymními hesly /typu Klín, T030, Ztracená kniha, 
Kniha atd./ třináct uchazečů. V dokumentačním materiálu je uvedeno, že obálky se soutěžními 
návrhy byly otevřeny 4. června 1952 v 9.30 hodin. Proces hodnocení předložených návrhů probí-
hal vyřazovacím způsobem ve třech kolech a jednání poroty se konalo v Domě umění. Již v prů-
běhu prvního kola byly ze soutěže vyřazeny dva soutěžní návrhy, ve druhém kole pak dalších 
sedm. V této fázi hodnocení soutěže nebyla udělena první cena a porota navrhla radě JNV, aby 
pro účastníky soutěže, jejichž návrhy se umístily na prvých třech místech, vyhlásila užší soutěž. 
Defi nitivní vyhlášení soutěžních výsledků pak mělo být provedeno při konání opery Mladá garda 
v Divadle Zdeňka Nejedlého dne 30. dubna 1952 při příležitosti oslav 7. výročí osvobození Ostra-
vy. Po vyhodnocení předložených návrhů se dle výroku poroty stal vítězem soutěže pro postavení 
památníku sochař Vladislav Gajda /1925 -2010/ s týmem architektů J. Bláha a B. Kiehr.
3. Památník revolučních bojů a obětí u jámy Trojice v roce 1894 byl od prvopočátku spojován 
s historií Dolu Trojice, který na doporučení výtvarné poroty od roku 1953 úzce spolupracoval 
s autorem vítězného projektu. Formou smlouvy o dílo se podílel jistý čas i na jeho realizaci. Poz-

ději, když za projekt, který zahrnoval i nákladnou úpravu okolí, převzaly odpovědnost i jiné subjekty, zůstal Důl Trojice hlavní ideovou inspirací.
V roce 1980 vydalo nakladatelství Profi l Ostrava monografi i Vladislav Gajda. Její autor PhDr. František Dvořák v obsahu knihy věnuje sousoší, 
které nově nazývá Památník revolučních bojů, značnou pozornost. Všímá si nejen ideologických aspektů, ale také peripetií rušných okolností, 
které doprovázely jeho vznik v letech 1951 – 1965. Na 
pohlednici z 60. let 20. století, kterou vydalo naklada-
telství Orbis pod názvem OSTRAVA Náměstí Vítězné-
ho února – Hotel Imperial je patrné současné umístění 
sousoší. Kompoziční stavba díla se od původního so-
chařského návrhu z 50. let 20. století nijak radikálně 
nezměnila a  jeho manifestační význam je považován 
z  pohledu dnešního, modernou poučeného diváka, 
za archaický. Nejistá budoucnost současného umís-
tění sousoší je v přímé úměře developerských záměrů 
a úvah – začlenit do prostoru eventuální novostavby 
velkoobchodního centra /Textilie/ i  podstatnou část 
přilehlého náměstí Ed. Beneše. Na téměř nerudovskou 
otázku „Kam se sousoším?“, se nabízí zdánlivě jedno-
duchá odpověď. Památník revolučních bojů a  obětí 
horníků u  jámy Trojice v  roce 1894 patří do paměti 
města, je umělecko-historickým artefaktem a patří do 
prostředí, pro které bylo vytvořeno.
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Příběh sousoší Vladislava Gajdy

Dle archivního materiálu Slezského zemského muzea v Opavě a vlastních poznámek sestavil Česlav Piętoň.

Historie

Současná podoba Památníku obětem hornické stávky

Památník revolučních bojů. Foto/ Lubomír Časnocha



Obrazy 
Karla Lepíka
Na závěr kalendářního roku připravu-
je Slezskoostravská galerie výstavu 
doc. Karla Lepíka nazvanou jedno-
duše „Obrazy“.
Akademický malíř, rodák z  Metylovic, 
mnoho let žije a  tvoří ve Frýdku-Místku. 
Dlouholetý vysokoškolský učitel kresby 
a malby na Ostravské univerzitě, sám stu-
doval na pražské Akademii u  proslulého 
figuralisty Karla Součka a také u krajináře, 
malíře a grafika Jiřího Johna.
Lepíkovy obrazy jsou oslavou ženské krásy 
i  nadčasové harmonie krajiny. Typická je 
jejich barevnost a  lyrika, které kupodivu 
dýchají i z geometrických kompozicí. Aby 
té křehkosti a něhy nebylo moc, ukáže ob-
čas autor pozornému divákovi svůj smysl 
pro humor pomocí dvojsmyslů.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 
28. listopadu 2018 v 17 hodin a potrvá až 
do poloviny ledna 2019.

Vernisáž výstavy Slezská nejenom
Výstava fotografií auto-
ra Jana Krále nazvaná 
Slezská nejenom byla 
zahájena 3. října ve 
Slezskoostravské gale-

rii v budově slezskoostravské radnice.
Vernisáž zahájili starostka MVDr. Barbora 
Jelonková a  místostarosta Ing. Roman Go-
ryczka. O  vystavených fotografiích hovořil 
dlouholetý fotoreportér MF Dnes Alexandr 
Satinský.
Výstava obsahuje stovku fotografií pořízených 
v uplynulých letech ve Slezské Ostravě během 
nejrůznějších společenských i kulturních akcí. 
Jan Král pracuje jako redaktor ve Slezsko-
ostravských novinách.
Součástí Slezské nejenom jsou také fotogra-
fie z mnohakilometrových cest na kole, které 
autor podnikl v  různých zemích. Těm je vě-
nován i doprovodný program, cykloturistická 

beseda nazvaná Cykloslezan nejenom u  tří 
řek, která se uskuteční ve středu 14. listopadu 

v 17 hodin v galerii. Výstava potrvá do 23. lis-
topadu 2018.

Z vašich vzpomínek
Jako součást oslav stého výročí vzniku sa-
mostatného Československa město Ostrava 
v  dubnu spustilo projekt Století objektivem 
Ostravanů.

Lidé měli posílat staré fotografie z města z let 
1918 až 1989. Na výzvu k zapůjčení fotografií 
zareagovalo celkem 47 Ostravanů, dohroma-
dy se podařilo shromáždit 541 snímků.

Mezi nimi jsou i  snímky 
ze Slezské Ostravy. Získa-
né kopie fotografií budou 
vystaveny a  také použity 
v  publikaci, která bude 
mapovat období od roku 
1918 do roku 1989.
Celou galerii si můžete 
prohlédnout na adrese:
www. ostrava100.cz/ 
z-vasich-vzpominek
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S červeným kloboukem. Autor/ Karel Lepík

Kultura

Houslový recitál v obřadní síni
V  rámci Cyklu komorních koncertů 
představí posluchačům městský obvod 
Slezská Ostrava, za finanční podpory 
statutárního města Ostravy, dvě mezi-
národně uznávané interpretky.
Houslistka Ivana Tomášková je hudební kri-
tikou oceňována především pro krásu, výraz-
nost, pozoruhodnou poetičnost a  zpěvnost 
svého osobního přednesu a u pianistky Renaty 
Ardaševové píše hudební kritika v  superlati-
vech o  úhozové technice, herní 
kultivovanosti, hráčské pohoto-
vosti, technické suverenitě a  mi-
mořádné citlivosti. Obě prota-
gonistky mají za sebou dlouhou 
řadu úspěchů v národních i me-
zinárodních soutěžích, koncertů 
u  nás i  v  zahraničí, spolupráci 
s  významnými domácími i  za-
hraničními sólisty a  v  neposled-
ní řadě úspěchy i  jako sólistky 
a  komorní hráčky. V  roce 2005 
vydaly společné CD.

Houslový recitál se uskuteční v  obřadní síni 
slezskoostravské radnice dne 6. listopadu 
2018 v 19:00 hodin.
Vstupenky v  ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
od 23. října 2018 ve Slezskoostravské galerii 
(úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, po-
lední 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. Zahájení výstavy stovky fotografií Slezské Ostravy ve Slezskoostravské galerii. Foto/ Ing. Richard Sklář

NAD KAMENCEM. Slezská 
Ostrava, 60. léta 20. století
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Pozemky v zóně koupí Contera Management
V Hrušově vznikne sedm stovek nových pracovních míst
Ostravští zastupitelé ve středu 19. září 
rozhodli o prodeji pozemků v rozvojové 
zóně Hrušov společnosti Contera Ma-
nagement. Za území o  rozloze 35 hek-
taru zaplatí 255 046 813 korun. Investor 
se zavázal, že v pěti etapách vybuduje 
v  lokalitě průmyslovou zónu včetně ne-
zbytné technické infrastruktury. O  po-
zemky se původně ucházeli čtyři zá-
jemci. Zastupitelstvo města v  červnu 
schválilo pořadí, ve kterém se zájemci 
probíhala jednání.

Nejvyšší kupní cenu nakonec nabídla společ-
nost Contera Management, přičemž celkovou 
částku zaplatí najednou, nikoliv po částech po 
dokončení jednotlivých etap, jak zněl původní 
návrh. Město Ostrava stanovilo v záměru na 
prodej pozemků v této lokalitě nejnižší nabíd-
kovou cenu na 195 645 275 korun bez DPH. 
Zahrnuje přitom veškeré náklady, které byly 
vynaloženy na přípravu lokality.
„Jsem rád, že se po intenzivních prázdnino-
vých jednáních, která byla často velmi časově 
náročná, obě strany dohodly na znění smlou-

vy o  prodeji pozemků v  lokalitě, která byla 
stižena povodněmi a dlouhodobou devastací. 
Pozemky jsme začali zcelovat před 12 lety. Po-
depsáním kontraktu bude završena dlouhole-
tá snaha města o nalezení nového využití pro 
tuto lokalitu. To, že v ní do pěti let vznikne až 
700 nových pracovních míst, považuji za vel-
mi pozitivní ukončení této dlouhé cesty,“ řekl 
ostravský primátor Tomáš Macura.
Investor se zavázal vytvořit 703 nových pra-
covních míst v horizontu následujících desíti 
let. První etapa zaujímající cca 15 ha bude ze 
70 procent zastavěna využívanými objekty do 
konce roku 2023, přičemž celé území bude 
tímto způsobem zastavěno do konce roku 
2025.
Mimo technické infrastruktury investor vy-
buduje haly pro lehký průmysl určené pro 
skladování a  lehkou výrobu, dále tzv. „Fle-
xispace objekty“, které kombinují skladovací 
prostory s  administrativou nebo obchodní 
částí a posledním typem jsou objekty určené 
pro vědeckotechnologické účely. Část objektů 
bude zaměřena na podporu malých a  střed-
ních podniků lokálního charakteru. Předpo-
kládaný objem finančních prostředků, které 
chce společnost Contera Management inves-
tovat do plánované výstavby, odhaduje na 1,6 
– 1,9 miliardy korun.

/SMO/BUDOUCÍ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA. Letecký snímek Hrušova. Zdroj/ SMO

Alkohol - jeden z nejčastějších důvodů 
zasahujících strážníků
V průběhu teplých dnů tohoto roku projed-
návaly hlídky městské policie přibližně 600 
případů souvisejících s alkoholem. Nejčas-
těji strážníci řeší konzumaci alkoholu na 
veřejných prostranstvích, kde je to vyhláš-
kou města zakázáno. Protiprávní jednání 
jsou odhalovány prostřednictvím obsluhy 

kamerového systému, strážníky v ulicích a 
v mnoha případech na něj upozorňují sami 
občané. V některých případech jsou zasahu-
jící strážníci nuceni čelit agresivnímu chová-
ní a použít i donucovací prostředky, jako se 
tomu stalo dne 19. září 2018 v Ostravě-Přívo-
ze. Muž, který měl být předveden ke zjištění 
totožnosti, kladl odpor a z místa chtěl utéct. 
Zasahující strážníci jej museli zastavit za po-

užití hmatů a chvatů a předvést s přiloženými 
pouty. Ve snaze vyhnout se následkům pro-
jednávaného přestupku si muž přivodil další 
postih u správního orgánu za neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby.
Spolujezdec bez helmy
Dne 15. září zastavila hlídka v  Ostravě-
-Hrušově řidiče skútru, který vezl muže bez 
ochranné přilby. Při projednávání přestupku 
se spolujezdcem strážníci pojali podezření, 
že řidič motocyklu je pod vlivem alkoholu. 
Provedenou dechovou zkouškou byla jeho 
přítomnost potvrzena. Podnapilý muž u sebe 
neměl potřebné doklady k řízení motorového 
vozidla, ani občanský průkaz. Následovalo 
tedy předvedení ke zjištění totožnosti na Po-
licii ČR. Po odhalení identity osoby bez do-
kladů bylo zjištěno, že mu byl vysloven zákaz 
řízení. Provinilec byl předán státní policii 
k dalšímu opatření.
Kdo koho napadl?
Touto otázkou se zabývaly hlídky v podvečer 
dne 6. října. Obsluha kamerového systému 
totiž zaregistrovala napadení muže v  měst-
ské části Ostrava-Kunčičky. Vyslaní strážníci 
na místě spatřili osobu s krvácejícími tržný-
mi ranami v obličeji. Zraněný tvrdil, že byl 
napaden neznámým mužem. Hlídky díky 
podrobnému popisu osobu dohledaly a zadr-

žely. Mladík však strážníkům tvrdil přesný 
opak, než poraněný muž. Podle jeho slov měl 
být on obětí napadení po slovní potyčce. Ne-
zletilec (14 let) byl předán k dalšímu šetření 
přivolaným státním policistům. Poraněné-
mu byla přivolána rychlá záchranná služba. 
Na kamerovém záznamu vše nasvědčovalo, 
že napadený byl opravdu nezletilý mladík. 
Díky pořízenému záznamu bude jednoduš-
ší domoci se spravedlnosti. K dnešnímu dni 
je v provozu více než 700 kamerových bodů, 
které pomáhají při objasňování trestných 
činů a přestupkových jednání.
Máme právo na klidný odpočinek
Ve státní svátek dne 28. září přijala v  tomto 
duchu obsluha tísňové linky městské policie 
necelou desítku oznámení. Obyvatele pře-
devším okrajových částí Ostravy trápil nad-
měrný hluk sekaček na trávu, motorových 
pil, křovinořezu či hlučícího kompresoru. 
Každé oznámení bylo strážníky prověřeno. 
Zjištěná porušení protihlukové vyhlášky byla 
vyřešena napomenutím, nebo pokutou pří-
kazem na místě.
Každý občan statutárního města Ostravy je 
povinen řídit se platnými vyhláškami a naří-
zeními města.
Všechny vyhlášky a nařízení naleznete na: 
www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy

Městská policie

MP OSTRAVA. Ilustrační foto
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3.11. TJ Sokol Koblov - Jiskra Hrušov, městský fotbalový přebor, od 14. hod.
3.11. Halloween v zoo, ZOO Ostrava.
4.11. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 - 9 hodin. Středisko 

chovatelů, Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 11.11., 18.11. a 25.11.
6.11. Slezská žije pro děti - Sportovní odpoledne v  15.00-17.00 hodin, v  tělocvičně ZŠ 

Chrustova, Slezská Ostrava. Pořádá TriComUnity o.p.s.
6.11. Houslový recitál Ivany Tomáškové a Renaty Ardaševové, slezskoostravská radnice, 

od 19 hod.
7.11. Návrat /orlo/supů do přírody, od 16 hod. Přednáška v ZOO Ostrava.
9.11. Slezská žije pro děti - DRAKIÁDA v 15.00-17.00 hodin na ul. Bohumínská za firmou 

Kärcher. Pořádá TriComUnity o.p.s.
10.11. Jiskra Hrušov - TJ Sokol Hošťálkovice, městský fotbalový přebor, od 13.30 hod.
10.11. FC Heřmanice Slezská - TJ Sokol Ústí, Divize E, od 14 hod.
12.11. Výjimečná žena. Vítězslava Kaprálová, koncert, slezskoostravská radnice, od 18 hod.
14.11. Cykloslezan nejenom u tří řek. Přednáška Jana Krále ve Slezskoostravské galerii od 

17 hod.
28.11. Obrazy. Vernisáž obrazů Karla Lepíka ve Slezskoostravské galerii v 17. hod. Výstava 

potrvá do 18. 1. 2019.
3.12. Slezská žije pro děti - Mikulášská zábava v  15.00-17.00 hodin v  KD Ostrava Heř-

manice, Vrbická 151/133. Nutnost rezervace místa na dobosova@chaloupkaostrava.cz. 
Pořádá TriComUnity o.p.s.

Slezská žije

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV

Strašidla, výtvarná dílna - papírová stra-
šidla, pondělí 12. listopadu od 13 do 15.30 
hod.

Knížka pro prvňáčka. Nešťourej se 
v nose! Pondělí 26. listopadu dopoledne 
pro žáky 1. třídy ZŠ Pěší.

Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.

Příšerky, vyrobíme si příšerky z papíru, 
pondělí 26. listopadu od 15 do 16.30 hod.

Karel IV. - 640 let od úmrtí, výstava knih, 
listopad během půjčování.

Strasti otce vlasti, test pro děti, listopad 
během půjčování.

Lovci perel, hra pro všechny děti, listopad 
během půjčování.

Pojď se bát! Výstavka knih pro děti, listo-
pad během půjčování.

Dušičky, výstavka knih, listopad během 
půjčování.

Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, listopad během půjčování.

Výstava fotografií, výstava fotografií Moj-
míra Klimka, listopad během půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133

Listový autoportrét, výtvarná dílna, úterý 
6. listopadu během půjčování.

Československo, test pro děti, listopad bě-
hem půjčování.

V hledáčku…, výstavka životopisných a his-
torických knih, listopad během půjčování.

Zahraj si! Zábavné odpoledne pro děti, lis-
topad během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY

Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., listopad během půjčování.

Trošku jiná - ovoce a zelenina, test pro děti, 
listopad během půjčování.

Halloweenské dýně, výtvarná dílna pro 
děti, listopad během půjčování.

Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, listopad během půjčování.

Hvězdy filmového plátna, výstavka knih, 
listopad během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, 
tel.: 599 522 216

KnihovnySvoz odpadu v zimě
Provozní doba sběrných dvorů se v zimě zkrátí, 
bioodpady budou sváženy jednou měsíčně
Od 1. listopadu bude jako každoročně 
ve všech sběrných dvorech OZO Ostra-
va platit zkrácená zimní provozní doba.
Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a 
Zábřehu budou od pondělí do neděle zavírat 
už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné dvory 
budou mít ve všední dny otevřeno do 18 ho-
din a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní 
provozní doba v ostravských sběrných dvo-
rech potrvá do konce března příštího roku.
Více informací o tom, jaký odpad, v jakém 
množství a kdy mohou Ostravané ve sběr-
ných dvorech bezplatně odevzdat, lze nalézt 
na www.ozoostrava.cz. „Všem Ostravanům 
doporučujeme před návštěvou některého 
z našich sběrných dvorů sledovat náš web,“ 

upozorňuje mluvčí OZO Ostrava Vladimíra 
Karasová a dodává: „Pokud se blíží například 
státní svátek, vždy v Aktualitách upozorňuje-
me na úpravu provozní doby, naleznou tam i 
další užitečné informace.“ 
Už za měsíc určitě budou mnohé občany zají-
mat termíny zimního svozu zeleně, který tra-
dičně začíná 1. prosince. Do konce listopadu 
tedy bude bioodpad z hnědých nádob svážen 
ještě každé dva týdny, od prosince do konce 
března jednou měsíčně. „Termíny zimních 
svozů bude OZO Ostrava kromě uvedení na 
webových stránkách doručovat všem uživate-
lům BIO popelnic koncem listopadu také do 
schránek,“ dodává na závěr Vladimíra Kara-
sová.

ZOO Ostrava věnuje více peněz na ochranu přírody
Zoologická zahrada a  botanický park Os-
trava je od roku 2016 zapojena do mezi-
národního systému podpory záchranných 
projektů Koruna ze vstupu. Za tu dobu jeho 
prostřednictvím podpořila společně se vše-
mi svými návštěvníky 15 nejrůznějších pro-
jektů částkou více než jeden milion korun. 
Od nynějška bude mít možnost přispívat 
na ochranu přírody ne jednou, ale dvěma 
korunami ze vstupu každého návštěvníka. 
Koncem září o tom rozhodlo zastupitelstvo 
města Ostravy.
Smyslem mezinárodního systému podpory 
Koruna ze vstupu je to, že ze vstupu každého 
návštěvníka zoo ve Slezské Ostravě popu-
tuje určitá částka na speciální účet, který je 
čerpán výhradně na podporu projektů vě-
nujících se záchraně a ochraně ohrožených 
druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě, ať již 
v České republice či kdekoli ve světě.
Od listopadu se tak příspěvek na ochranu 
přírody zdvojnásobí. „Zvýšení příspěvku 

přinese nejen možnost výrazně vyšší pomoci 
v  místě realizace vybraných ochranářských 
a  záchranných projektů a  zároveň umožní 
i větší reklamu a propagaci nejen ostravské 
zoo, ale i města Ostravy a celé České repub-
liky v mezinárodním měřítku,“ říká ředitel 
ostravské zoo Petr Čolas. Jedním z takových 
projektů je například velmi úspěšný mezi-
národní projekt na ochranu supích a orlosu-
pích populací nejen v Evropě.

Co se děje v ZOO

Sup bělohlavý. Foto/ Pavel Vlček
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA KRÁLE
NEJENOM ZE SLEZSKÉ OSTRAVY

SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE
4. ŘÍJNA — 23. LISTOPADU 2018

VERNISÁŽ 3. ŘÍJNA 2018 V 17 HODIN

NEJENOM
SLEZSKÁ

Slezskoostravská galerie
29.11.2018 - 18.1.2019

vernisáž 28.11.2018 v 17 hodin

OBRAZY
Karel  Lepík

Slezskoostravská galerie


