
Nové vedení městského obvodu Slezská Ostrava
Starostou Slezské Ostravy je Richard Vereš
Richard Vereš z hnutí ANO 2011 se stal 
starostou Slezské Ostravy.
Zvolen byl na ustavujícím zasedání Zastupi
telstva městského obvodu Slezská Ostrava ve 
čtvrtek 22. listopadu.
Radnici povede koalice hnutí ANO 2011, 
hnutí Ostravak a ODS. V opozičních lavicích 
zasedli zástupci hnutí Nezávislí, Slezská pro 
život a KSČM.
Pro Richarda Vereše hlasovalo 25 z 34 přítom
ných zastupitelů.
„Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi pro
jevili. Ujišťuji vás, že vaše důvěra je pro mne 
závazkem a že se nám podaří vykonat mnohé 
pro další rozvoj našeho městského obvodu," 
poděkoval starosta. Zároveň Richard Vereš 
poděkoval bývalé starostce MVDr. Barbo
ře Jelonkové za to, jak svědomitě vykonávala 
v uplynulém volebním období svoji funkci.
Starosta bude zastupovat městský obvod na
venek a mimo jiné je mu svěřeno zabezpečo
vání úkolů na úseku rozvoje obvodu a veřej
ných zakázek a na úseku IT a bezpečnosti.

Místostarostové a rada
Prvním místostarostou a statutárním zástup
cem starosty byl zvolen Ing. Roman Goryczka 
/Ostravak/. Ten, stejně jako v minulém voleb
ním období, bude mít na starosti odbor fi nan
cí a rozpočtu a také odbor školství a kultury. 
Místostarosta Vladimír Lyčka /ANO 2011/ má 
v  gestci technickou správu budov. Místosta
rostce MUDr. Haně Herákové /ODS/ byl svě
řen odbor technické správy komunikací, zeleně 
a hřbitovů. Místostarostka Ing. Ivona Vaňková 
/Ostravak/ bude, obdobně jako v  uplynulých 
čtyřech letech, řídit odbory územního plá
nování a  stavebního řádu a  odbor majetkové 
správy. Místostarostka Dagmar Macháčková /
ANO 2011/ má svěřen odbor sociálních věcí.
Zastupitelé rovněž zvolili jedenáctičlennou 

radu městského obvodu: mimo výše zmíně
ných členů vedení obvodu byli dále na místa 
radních zvoleni: Mgr. Radim Babinec /ANO 
2011/, Mgr. Jiří Stoch /ANO 2011/, Ivana 
Šmidáková /Ostravak/, Ing. Martin Vidura
/Ostravak/ a Marek Juráš /ODS/.

Předsedové výborů
Zastupitelé během ustavujícího zasedání zvo
lili rovněž předsedy fi nančního a kontrolního 
výboru. Těmi se stali Jaroslav Mlčoch /ODS/ 
 fi nanční výbor a  Mgr. Iveta Vojtěchovská
/Slezská pro život/  kontrolní výbor.
Během ustavujícího zasedání řádně složilo 
slib 34 členů zastupitelstva, Ing. Iveta Vozňá
ková se omluvila.
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Vážení občané,
přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku především zdraví, štěstí
a co možná nejvíce spokojenosti.

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava

VEDENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA. Zleva: Ivana Šmidáková /radní/, Ing. Martin Vidura /radní/,
Ing. Ivona Vaňková /místostarostka/, Marek Juráš /radní/, Richard Vereš /starosta/, Mgr. Jiří Stoch /radní/,
Ing. Roman Goryczka /místostarosta/, Mgr. Radim Babinec /radní/, Dagmar Macháčková /místostarostka/,
Vladimír Lyčka /místostarosta/, MUDr. Hana Heráková /místostarostka/.
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Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 20. prosince 2018 
od 9.00 hodin v KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4.

Slezská vítá Nový rok 2019
Silvestrovské oslavy začnou 31. prosin
ce 2018 ve 23:30 hodin před slezsko
ostravskou radnicí. Slavnostní atmo
sféru umocní reprodukovaná hudba a 
o půlnoci velký ohňostroj.

Srdečně zve vedení městského 
obvodu.



Senior roku 2018 je ze Slezské Ostravy
Stálý spolupracovník Slezskoostrav-
ských novin Česlav Piętoň z Muglinova 
byl vyhlášen Seniorem roku 2018.
Stalo se tak 14. listopadu na ostravské radnici.  
Anketu vyhlásilo již po dvanácté město Ost
rava. Ocenění převzal Česlav Piętoň z rukou 
náměstka primátora Zbyňka Pražáka. Oceně
ný rodák ze Slezské Ostravy má osmdesát let, 
kromě publicistické činnosti se věnuje i  vý
tvarnému umění a  také sběratelství.  V  loň
ském roce vydal městský obvod Slezská Ost
rava jeho knihu Slezská Ostrava v proměnách 
času.
Na titul Senior roku navrhly organizace se
niorů, spolky, městské obvody i  jednotlivci 
20  osobností. Komise z  nich vybrala sedmič
ku nejaktivnějších finalistů a  z  nich byl zvo
len letošní vítěz.  Česlava Piętoně navrhl na 
ocenění městský obvod Slezská Ostrava. Stej
né ocenění v  minulosti získali slezskoostrav
ští občané prof. Jan Hališka /2012/ a  Věra 
Heroldová /2013/.

/red/

Česlav Piętoň. Je to jeden z vrcholů mé životní pouti
Byl mezi sedmi finalisty, během slavnostního 
odpoledne v zasedací místnosti ostravské rad
nice nikdo z pozvaných netušil, kdo nakonec 
získá nejvyšší metu. Když padlo jméno Česlav 
Piętoň, byl spoluautor těchto novin evidentně 
dojat. A  prakticky ihned začal odpovídat na 
otázky novinářů.
Byl jste vybrán mezi sedmi finalisty jako ví-
těz letošní ankety. Jaké to je, být Seniorem 
roku?
Je to jeden z vrcholů mé životní pouti. Nepa
matuji si, že bych kdy dostal větší ocenění.
Máte za sebou dlouhou publicistickou karié-
ru, stále ještě píšete?
Začínal jsem v  Ostravském kulturním zpra
vodaji, pokračoval v  Ostravském večerníku, 
pak v Českém rozhlase. Specializoval jsem se 
na články o výtvarném umění, psal jsem kri

tiky o výstavách.  Pro ostravský rozhlas jsem 
začátkem 70. let tvořil i pořady o sběratelství. 
A  i  když jsem v  životě napsal hodně článků 
o  různých věcech, nejvíc mi vyhovuje psát 
o Ostravě a především o Slezské Ostravě. To 
je moje parketa. Příští rok to bude už 10 let, 
co vycházejí mé pravidelné články ve Slezsko
ostravských novinách zabývající se historií 
především Slezské Ostravy. Jen fotografií se 
ty roky podařilo uveřejnit okolo sedmi stovek.
V loňském roce vám péčí městského obvodu 
vyšla kniha nazvaná Slezská Ostrava v pro-
měnách času. Kniha se těší velmi dobrému 
ohlasu. To musíte být spokojen…
O  Slezské Ostravě se nikdy moc nenapsalo. 
V oficiálních knihách o historii Ostravy byla 
vždy zařazena k takzvaným „ostatním obcím“.  
Jediná  obsáhlejší kniha o historii Slezské Os

travy vznikla před více než 100 lety. Napsal 
ji Karel Jaromír Bukovanský, bývalý ředitel 
školy na Baranovci, sběratel a muzejník. Tak
že kniha Slezská Ostrava v proměnách času je 
vlastně druhou obsáhlejší knížkou. Jsem moc 
rád, že se ji podařilo vydat. Vždyť vše důležité 
pro Ostravu začalo právě zde. Nález a  těžba 
uhlí, Slezskoostravský hrad s okolím, který je 
starší, než centrum Moravské Ostravy. Hlavní 
rozdíl mezi oběma knihami spočívá v  obra
zové dokumentaci. V Bukovanského knize je 
více textu, moje je postavena na bohaté obra
zové dokumentaci.
Máte kromě psaní i jiného koníčka?
Jsem sběratelem starožitností. Mám rád pre
historii Ostravy, jen zkamenělin ostravského 
karbonu mám několik set. Sbírám militarie, 
staré mince i pohlednice. Prostě vše, co má 
spojitost s  historií a  Ostravou. Bydlím v  pa
neláku a tam se všechno nevejde, tak jsem si 
pořídil depozitář v garáži. Moji vrstevníci už 
dávno sběratelství pověsili, tak říkajíc, na hře
bík. Já v  tom stále pokračuji. Tím je můj ži
vot zajímavým a krásným – akorát je zde těch 
osmdesát let…
Stačíte sledovat, jak se „vaše“ Ostrava léty 
proměňuje?
Ostrava je dnes jiná, než jaká byla za doby 
mého mládí. Její proměna je neskutečná. Ni
kdy jsem nepředpokládal, že Ostravice bude 
tak čistá, aby se v ní dalo koupat. Když v roce 
1953 můj učitel dějepisu a  češtiny Multana 
prohlásil, že se jednou v Ostravě přestane tě
žit uhlí, tak jsem to považoval za dobrý vtip. 
Nyní jsem se dočkal toho, co mi připadalo 
neuvěřitelné. Ostrava je krásné město, jenže je 
jiné, než bývalo.

/red/
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SENIOR ROKU 2018. Česlav Piętoň byl vybrán z dvaceti ostravských osobností. Foto/ Jan Král

MEZI FINALISTY. Ocenění v sále ostravské radnice. Foto/ Jan Král



O lince číslo 99
Vážení občané,
chtěla bych vás informovat, že městský ob
vod Slezská Ostrava nadále usiluje o zavedení 
autobusové linky 99, která má spojit Slezskou 
Ostravu s  centrem města a  také s  Městskou 
nemocnicí Ostrava.
Celkem tři speciální elektrobusy typu Rošero, 
které mají na trase jezdit, jsou již Dopravním 
podnikem Ostrava zakoupeny. Jejich kapacita 
je 26 míst, z toho jedenáct k sezení a patnáct 
k stání. Nabízí také jedno místo pro vozíčkáře 
nebo kočárek.
Linka zatím nemohla být uvedena do provozu 
ze dvou, respektive ze tří důvodů. Těmi jsou 
dosud neukončené práce v  oblasti Nových 
Laubů v sousedství Ostravského muzea, dru
hým důvodem jsou chybějící výsuvné kůly, 
které by pustily elektrobusy na Masarykovo 
náměstí. Třetím důvodem pak jsou připra
vované vánoční trhy na Masarykově náměstí. 
Kvůli nim je plánována výluka linky v  době 
Vánoc každý rok. Podle vyjádření magistrátu 
mají zmizet všechny výše zmíněné překážky 

do konce roku. Do té doby bude také vydáno 
stavební povolení k  instalaci sloupků. Jejich 
instalace má být hotova do března 2019, kdy 
se počítá s uvedením linky 99 do provozu.
Přesná trasa linky č. 99 bude Bazaly – sídliště 
Kamenec – most Miloše Sýkory – Černá lou
ka – Karolina – Městská nemocnice Ostrava 

– autobusové nádraží. Jezdit bude v pracovní 
dny, a  to v  denních hodinách v  intervalech 
každých 15 minut.
Vážení občané, o zavedení linky usilujeme již 
od roku 2015. Jsme si vědomi, jak je především 
pro naše starší občany důležité přímé spojení 
s centrem města a zejména s nemocnicí. Vznik 
linky č. 99 proto samozřejmě nadále podporu
jeme a předpokládáme, že nové vedení měst
ského obvodu vstoupí v  jednání s  novou re
prezentací obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
tak, aby dlouho očekáváná linka 99 konečně 
mohla vyrazit na trasu.

Ing. Ivona Vaňková, 
místostarostka pověřená výkonem funkce

K regeneraci sídliště Kamenec
Vážení občané,
v uplynulých měsících 
byla zahájena regene
race sídliště Kame
nec, a  to stavebními 
úpravami některých 
chodníků. Jedná se 
o  chodníky, k  jejichž 
rekonstrukci nebylo 
zapotřebí stavební 
povolení. Další nava

zující chodníky, včetně těch na protější straně 
sídliště, se budou realizovat v roce 2019. Zde je 
již stavební povolení nutné.
Mezitím pokračují projekční práce na celko
vé regeneraci sídliště, jejichž 
součástí je dořešení někte
rých technických detailů, kte
ré ani objednatel, kterým je 
náš městský obvod, ani pro
jektant při uzavírání smlouvy 
o dílo nemohli předvídat.
Za prvé je to nutnost koor
dinace dopravního značení 
s  projektem zřízení rezidenč
ních zón pro obyvatele, který 
má mírné zpoždění. Nemá 
smysl, aby se schválilo a 
realizovalo dopravní značení, 
které se bude za půl roku opět 
měnit, protože bude dokon
čena stavba estakády (jejímž 
investorem je Moravskoslez
ský kraj) a  bude případně 
možno vyjednat podmínky 
pro odstavování vozidel oby
vatel sídliště tam.
Za druhé je snahou našeho 
městského obvodu i  projek
tanta zajistit pro obyvatele 
sídliště na straně k  Bazalům 
navýšení počtu parkovacích 
stání na ploše za obchodní 

vybaveností. To se však váže na nutnost úpra
vy teplovodu probíhajícího pozemkem, a rov
něž na výsledky jednání s majitelem objektu, 
aby nedocházelo k  poškozování zaparkova
ných vozidel průjezdem zásobování či složka
mi IZS.
A  třetí podstatná věc je, že během projekto
vání byl městským obvodem současně zadán 
odborný dendrologický průzkum, který od
halil horší kvalitu zeleně, než byla očekávána 
při zadání. Pravděpodobně se na kvalitě zele
ně podepsalo několik po sobě jdoucích let se 
suchým počasím.
Nemělo by tedy smysl provést nové chodníky 
a  sadové úpravy, které by byly poničeny při 

údržbě nebo kácení zeleně. Proto městský ob
vod zadal urychleně projekt regenerace veřej
né zeleně, který bude po dokončení včleněn do 
projektu regenerace sídliště.
Časové zdržení by nemělo být velké, jedná se 
o zhruba šest měsíců, které nemohou ohrozit 
plánovaný postup výstavby. Je však zřejmé, že 
je lepší provést úpravy v projektu a vzájemné 
koordinace s navazujícími investicemi, než na 
stavbě poté řešit problémy – to je totiž vždy 
dražší a  pro obyvatele by to znamenalo ne
jen prodloužení doby výstavby, ale i zhoršení 
podmínek po dobu stavby.

Ing. Ivona Vaňková, 
místostarostka pověřená výkonem funkce
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LINKA 99. Vůz typu Rošero - P First FCCLLI 80 EL 
z produkce slovenské společnosti Rošero ze Spišské 
Nové Vsi. Elektrominibus je postaven na podvozku 
IVECO, je vybaven klimatizací pro cestující i řidiče, USB 
přípojkami pro dobíjení mobilních telefonů, přípravou 
k instalaci Wi-Fi. Elektrominibusy jsou určeny pro obsluhu 
lokalit, kde svými rozměry a kompaktností vyhovují 
omezeným podmínkám provozu vozidel veřejné dopravy. 
Dojezd mají 190 km. Foto/ DPO

REGENERACE. Nové chodníky na sídlišti Kamenec byly postaveny v uplynulých týdnech. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Oslavy 100 let republiky

Výročí Československa
Uspávání broučků

Bruslení U Cementárny
Naše škola se rozhodla významné 100. vý
ročí vzniku Československa připomenout 
sváteční výzdobou, do jejíž tvorby se zapojily všechny ročníky, včet
ně našich prvňáčků. Každá třída měla svou originální výzdobu  na 
svých nástěnkách, na zdech, případně i na dveřích do učebny.
Okna směrem ke školnímu parkovišti, do školní zahrady i na ulici 
Bohumínskou byla vyzdobena krátkými nápisy a letopočty: 100 let 
ČSR, 1918 – 2018.
V pátek 26. října si celá škola připomněla toto kulaté výročí krátkým 
referátem, který si připravili dva žáci 9. ročníku pod vedením pana 
učitele dějepisu. Všem žákům přečetli ve školním rozhlase, jak vlast
ně naše republika před 100 lety vznikla. V tento den se také zapojila 
většina žáků školy tím, že přišla oblečena v barvách trikolory.

Vedení ZŠ Bohumínská

Také naše škola se připojila k  oslavám sta 
let vzniku Československa. Projektový den 
v pátek 26. října připomněl žákům hlavní události a osobnosti roku 
1918. Žáci se dozvěděli o okolnostech vzniku nového státu, seznámili 
se s národními symboly a někteří si i zazpívali původní českosloven
skou hymnu. V závěru vyučování jsme si všichni připnuli trikoloru 
na znamení sounáležitosti a ředitel školy přečetl provolání skupiny 
pěti československých politiků jménem Národního výboru z 28. října 
1918 o vzniku republiky.

Bc. Petra Videnková

Každoročně v  období Dušiček se z  MŠ 
Chrustova stává strašidelný hrad.
Dne 30. října se děti ze tříd Včeliček, Soviček a Berušek proměnily 
v duchy, čarodějnice, strašidla a jiné pohádkové bytosti a společně si 
užily strašidelnou party plnou tančení, her a soutěží. V odpoledních 
hodinách se se svými rodiči zúčastnily již tradičního dlabání dýní. 
Den jsme zakončili lampionovým průvodem, při kterém jsme uspali 
všechny broučky a berušky na zimu. Celou akci provázela dobrá ná
lada a my se už teď těšíme na příští rok!

Mgr. Vendula Anežková, MŠ Chrustova

Děti ze ZŠ Chrustova využily ve čtvrtek 
11. října 2018 areál INLINE Park Ostrava 
– U Cementárny společnosti SAREZA ke společnému sportovnímu 
vyžití. Nádherné prostředí se třemi bruslařskými drahami zastihly 
v  jednom z  nejkrásnějších dní letošního podzimu. Při 20 stupních 
Celsia, bezvětří a svítícím sluníčku si téměř 65 dětí bez rozdílu věku 
vyzkoušelo bruslení na volném rovném povrchu. Kromě nácviku 
a volných jízd se některé děti zapojily také do dovednostních soutěží. 
Pádů bylo zpočátku dost, nic vážného se však nestalo a po řádném 
rozježdění to šlo nakonec všem. Samozřejmě včetně učitelů, kteří se 
na brusle taky postavili! Celé bruslení proběhlo v rámci projektu „Od 
sportu až ke knihám protančíme střevíce“.

Mgr. Jakub Švrčina

ZŠ Bohumínská

ZŠ Chrustova

MŠ Chrustova

ZŠ Chrustova

TRIKOLOROVANÍ. Žáci přišli v barvách naší vlajky. Foto/ archiv

100 LET. Trikolory a vzpomínka na Československo. Foto/ archiv

IN-LINE. Bruslení nakonec šlo všem. Foto/ archiv

DÝNĚ A LAMPIONY. Děti se proměnily ve strašidla. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Za hasiči!

Poděkování za sponzorský dar Výlety za krásami

Za zvířátky do zoo
Přestože venku foukal silný vítr, vypravily 
se děti z MŠ Jaklovecké 24. října do útvaru 
Integrovaného záchranného systému v  Michálkovicích. Hasiči sice 
měli, kvůli větru, více práce než obvykle, přesto si našli čas a děti si 
mohly prohlédnout hasičské i  policejní auta, vyzkoušet si hasičské 
helmy i policejní pouta. Popovídaly si s hasiči i policisty o jejich práci. 
Pak už jsme zase spěchali zpět do mateřské školy. Cestou jsme ještě 
zahlédli výjezd sanitního vozu s houkačkou.
Děti, na oplátku, namalovaly obrázky, které předaly hasičům. Ještě 
dlouho si o návštěvě nejen povídaly, ale si na hasiče a policisty hrály.

Kolektiv MŠ Jaklovecká

Chtěli bychom poděkovat společnosti  
BONATRANS GROUP a.s. za finance po
skytnuté z grantu. Díky těmto financím jsme mohli zrekonstruovat 
pískoviště, které slouží jak dětem z MŠ, tak i malým zájemcům z oko
lí. Finanční dar ve výši 13 600 Kč je nezanedbatelná položka, která 
pomohla zlepšit zázemí mateřské školy. Děkujeme!
Za sponzorský dar děkuje rovněž místostarosta pověřený výkonem 
funkce Ing. Roman Goryczka.

Za odloučené pracoviště MŠ Ostrava – Kunčice
Bc. Markéta Lipová zástupkyně ředitelky

V pondělí 15. října a ve středu 17. října vy
razili malí Zámostníčci  na výlet za krásami 
lesa s Dráčkem Mráčkem. Zatímco se naši předškoláci vydali na Os
travici, mladší kamarádi navštívili Oboru Hukvaldy. Během výletů 
se o  nás starali lesníci z  Lesní správy Ostravice. Poutavou formou 
děti seznámili s lesem a životem lesní zvěře. Na Hukvaldech Zámost
níčci v lese hledali kožešiny zajíce, lišky, kuny, jezevce a z vyprávění 
lesníků se o nich dozvěděly mnoho zajímavého. Děti si mohly pro
hlédnout paroží jelena, srnce, kamzíka i muflona a nejvíce je zauja
ly obrovské zuby divočáka. Na Ostravici se Zámostníčci pokoušeli 
v lese dalekohledem vyhledat volně pobíhající jeleny a srnky. V „Ráji 
soch“ v  lesním parku  děti obdivovaly pohádkové postavy vyřeza
né ze dřeva. Po výborném obědě se děti proběhly po nedaleké louce 
s Dráčkem Mráčkem.  Do mateřské školy se všichni vraceli příjem
ně unaveni a s dobrým pocitem pěkně stráveného podzimního dne.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěv
ku statutárního města Ostravy,  projektu Společně si budeme hrát, 
u toho svět poznávat.

Za kolektiv MŠ Zámostní Petra Fanfrlová

Děti z  MŠ Koblov se vydaly 6. listopadu 
za zvířátky do ZOO Ostrava. Prošly celou 
zahradu a na zpáteční cestě se svezly vláčkem. Nejvíce času strávily 
u oblíbených slonů a žiraf. Všechny děti i paní učitelky si den pěkně 
užily a kromě zvířátek obdivovaly krásnou podzimní přírodu a ba
revné listy, které si společně se žaludy nasbíraly a budou z nich v MŠ 
tvořit zvířátka.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

MŠ Jaklovecká

MŠ Frýdecká MŠ Zámostní

MŠ Koblov

V MICHÁLKOVICÍCH. Děti obdivují hasičskou techniku. Foto/ archiv

REKONSTRUKCE. Děti v Kunčicích mohou vyrazit na opravené pískoviště. Foto/ archiv

NA VÝLETĚ. Zámostníčci na Hukvaldech. Foto/ archiv

V ZOO. Děti i paní učitelky si den užily. Foto/ archiv

Návštěva městečka
První listopadový den jsme díky krásnému 
počasí využili k příjemnému podzimnímu 
výletu. Naším cílem byl skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Děti si 
prohlédly, v jakých domech se kdysi bydlelo i jak byly vybavené. Pro
hlédli jsme si například, jak vypadala kuchyň s velkou pecí i jiné za
jímavosti. Kupodivu nikomu se nepodařilo najít ve starých domech 
počítač, televizi ani internetové připojení. Přesto se nám v dřevěném 
městečku moc líbilo.

Za pedagogy z MŠ Komerční Markéta Beloritová

MŠ Komerční
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Díky programu fajnOvy prostor vznikla ve Slezské geologická stezka
Před budovou Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity v  Chittussiho uli-
ci vznikla geologická stezka, jsou zde 
nové stojany na kola, koše na tříděný 
odpad nebo různé typy laviček. Na ten-
to záměr byly použity peníze z projektu 
města Ostravy nazvaný fajnOvy prostor.
Slavnostní otevření upraveného prostoru se 
konalo před budovou fakulty 14. listopadu. 
„Jako instituce, která se zabývá vzděláváním, 
jsme chtěli vytvořit něco, co dá příchozím 
příležitost setkat se s  nějakými přírodními 
artefakty. Stezka dokumentuje horninový 

cyklus, který se odehrává na 
celé planetě Zemi v  různých 
variantách. A tento cyklus tady 
ukazujeme na lokálních horni
nách. Návštěvníci si je můžou 
nejen prohlédnout ale i osahat,“ 
řekl o vzniku geologické stezky 
děkan Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity Jan Hra
decký.
Stezku tvoří exponáty na ocelo
vých tyčích s povrchem z litého 
betonu s  otištěnými tvary listů 

a  přírodních struk
tur.
„Součástí prostoru 
jsou i místa na stání 
pro kola, a  protože 
chceme rozšířit bi
kesharing do dal
ších ostravských 
obvodů, právě tady 
by mohlo být jed
no z dalších nových 
míst. S vedením ob
vodu Slezská Ostra
va bychom rádi do
mluvili revitalizaci 
blízkého parčíku. 
Určitě by si zaslou
žil nový mobiliář, 
úpravu chodníků 

a zeleně,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebes
tová. Úpravy před budovou fakulty si vyžáda
ly necelý milion korun.

O programu fajnOVy prostor
Dotační program fajnOVY prostor cílí na pro
měnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných 
míst podle vlastních nápadů veřejnosti.
„Od jeho spuštění bylo dotacemi podpořeno 
28 projektových záměrů a  postupně se reali
zují. I  v  příštím roce bychom rádi podpořili 
zajímavé nápady veřejnosti, a  proto je v  roz
počtu města alokováno dalších pět miliónů 
korun,“ uvedla Kateřina Šebestová.

/red/STEZKA. Děkan Jan Hradecký spolu s náměstkyní Kateřinou Šebestovou 
během slavnostního otevření upraveného prostranství před univerzitou. Foto/ Jan Král

Slezskoostravský uličník, část 15
Slezskoostravské noviny přinášejí patnáctou 
část seznamu názvosloví ulic a náměstí na úze-
mí městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam 
poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje cel-
kem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava.
Na Rampě (Kunčičky, Kunčice, r. 1942)  Podle 
polohy ulice u železniční zastávky.
Na Rozhraní (Muglinov, r. 1963)  Podle polohy 
ulice vedoucí mezi dvěma městskými částmi.

Na Skotnici (Koblov, r. 1978)  Podle pomístního 
názvu. Ulice směřuje k bývalému obecnímu pas
tvišti.
Na Souvrati (Sl. Ostrava, r. 1942)  Podle původně 
jednostranného zastavění.
Na Srázu (Sl. Ostrava, r. 1963)  Podle polohy ulice.
Na Strži (Heřmanice, r. 1942)  Podle polohy ulice.
Na Šestém (Sl. Ostrava, r. 2005)  Podle názvu býva
lé jámy číslo VI, která patřila k Zvěřinovu těžířstvu.

Na Tabulkách (Koblov, r. 1978)  Podle pomístní
ho jména menších částí polí, tabulek, na které se 
začaly dělit větší plochy půdy po roce 1918.
Na Tvrzi (Muglinov, r. 1945)  Podle historicky ne
doložené tvrze, jež se měla nacházet na útesu nad 
Ostravicí, zřejmě byla zbořena husity.
Na Úbočí (Muglinov, r. 2003)  Podle umístění uli
ce v terénu.
Na Úrovni (Muglinov, r. 1986)  Podle pomístního 
názvu.

Připomínka Dne válečných veteránů i 28. října
U  příležitosti Dne válečných veteránů 
položili MVDr. Barbora Jelonková, sta-
rostka pověřená výkonem funkce, spolu 
s  tajemníkem městského obvodu Mgr. 
Gustavem Kuchařem věnce a  kytice 
k památným místům obvodu.

Květiny u památníku Rudé armády v Komen
ského sadech během pietní akce 11. listopadu 
položila jménem Slezské Ostravy Ing. Ivo
na Vaňková, místostarostka pověřená výko
nem funkce. Stoleté výročí vzniku republiky 
uctili za obvod Slezská Ostrava položením 

věnce u  busty T.  G. Masaryka na Frýdecké 
ulici v Kunčicích starostka obvodu pověřená 
výkonem funkce MVDr. Barbora Jelonková 
a  tajemník městského obvodu Mgr. Gustav 
Kuchař.

/red/

100. VÝROČÍ ČSR. Položení věnce u památníku TGM v Kunčicích. Foto/ Hana Bončková DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. Pietní akt v Komenského sadech. Foto/ Jan Král
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100 let republiky i na Slezskoostravském hradě
Velká slavnost k 100 výročí republiky se 
konala v sobotu 27. října. Kromě měst-
ského centra se slavilo také v  areálu 
Slezskoostravského hradu.
Před hradem vyrostly kopie prvorepubli
kových škol, bank, kaváren nebo nemocnic. 
Uskutečnila se zde dobová módní přehlídka, 
v provozu byl biograf s němými groteskami. 

Na hradním nádvoří vystoupil Boris Urbánek 
se svým bandem, zahrál také BIG BAND!!! 
Ostrava.
Primátor Tomáš Macura spolu s  představite
lem T. G. Masaryka zasadili před hradem na 
Hradním náměstí velkolistou lípu – strom re
publiky. „Snad se jí bude na tomto místě dařit 
a bude dávat desítky let stín a vláhu. Stane se 

připomínkou tohoto dne. Věřím, že si tuto 
chvíli zapamatujeme na celý život,“ uvedl pri
mátor.
Oslavy byly ukončeny u hradu velkým ohňo
strojem a  v  barvách trikolory byl slavnostně 
nasvícen nedaleký most Miloše Sýkory.

/red/

100 LET REPUBLIKY. Oslavy ukončil ohňostroj. Foto/ Jan Král

Pátá Drakiáda
Slezská žije pro děti
Pátý ročník Drakiády ve Slezské Ostra-
vě se uskutečnil u břehu řeky Ostravice 
v pátek 9. listopadu.
Děti si mohly draky na místě vypůjčit, ovšem 
dostat je do vzduchu nebylo kvůli téměř úpl
nému bezvětří nic jednoduchého. Přesto se to 
všem vodičům draků nakonec podařilo.
Každoroční Drakiáda je součástí projektu 
Slezská žije pro děti, který připravuje obecně 
prospěšná společnost TriComUnity a  finanč
ně podporuje městský obvod Slezská Ostrava. 

/red/

Svátek dýní a strašidel. Z radnice na hrad
V  říjnu se školní družina na Základní 
škole Bohumínská vždy začíná promě-
ňovat ve strašidelnou dílnu.
I  letos naše děti tvořily duchy, pavučiny, ne
topýry, dýně a  těmito výrobky si krásně vy
zdobily svá oddělení a  připravily strašidelné 
dekorace na naši velkou slavnost. Došlo i na 
dlabání dýní a povídání černých historek!
Ve středu 24. října se naší škole otevřel Slez
skoostravský hrad, aby opět (letos již po je
denácté) ve svém pohádkově magickém lůně 
přivítal všechny účastníky naší tradiční slav
nosti – Svátku dýní a strašidel.
Jako každoročně dorazili pěšky od slezsko
ostravské radnice princezny, netopýři, čaro
dějové, čarodějnice a spousta temných bytostí. 
Čekal na ně rej her, tanečků a soutěží, kterými 
masky kouzelně provázel čarodějmoderátor 
Tomáš a jeho pomocníci na pódiu pod hradní 
věží.
Odborná porota vyhodnotila nejlepší stra
šidelné masky a  nejkrásnější výtvory z  dýní. 

Akce mohla proběhnout za finanční podpory 
Spolku rodičů a příznivců školy (SRPŠ) při ZŠ 
Bohumínská a  finančnímu příspěvku statu
tárního města Ostravy.
Všichni, kteří tento den za námi na hrad přišli, 
mi potvrdí, že jsme si ho náramně užili i přes 
vpravdě dušičkové pochmurné, větrné počasí.

Monika Novotná,
vychovatelka školní družiny

PODZIMNÍ SLAVNOST. Princezny, netopýry, čaroděje, čarodějnice a spoustu temných bytostí
hostil Slezskoostravský hrad. Foto/ Jan Král DĚTI A DRACI. Oslava podzimu u řeky Ostravice. Foto/ JK



1. Hovoříme-li dnes o tzv. „staré Ostravě“, je krajně nejisté, kde ji máme v současnosti vlastně hledat. V prů-
běhu uplynulých desetiletí z toho, co ji tvořilo, téměř vše zmizelo, a tak se dnes musíme spokojit jen s tím, co o 
ní bylo kdysi napsáno, a co zůstalo zaznamenáno na dobových pohlednicích a fotogra� ích. Většina publicistů 
a vydavatelů příležitostných obrazových knih o Ostravě se opírá především o tyto dva dostupné zdroje. Nové 
objevy a poznatky o minulosti Ostravy, které mohou podstatně rozšířit naše vědomosti, jsou dnes doménou 
badatelské činnosti pracovníků Archivu města Ostravy a práce archeologů.
Když se do poloviny minulého století řeklo „stará Ostrava“, myslel se tím především kostel sv. Václava, bývalý 
Strassmannův pivovar, stará radnice na náměstí, Pivovarská ulice, Karolínské lázně a především Velká ulice s 
četnými hospodami a malými temnými obchůdky v podloubí domů. /K. Čejka, A. Kachel/.
Na tomto dobovém snímku je s překvapivou věrností zachycena atmosféra „staré Ostravy“ v okolí kostela sv. 
Václava. Reklamní návěští „Šafrata“ nás zavádí do doby, kdy v tomto prostoru panoval čilý obchodní ruch 
a železářský obchod Ruprechta Šafraty /Kostelní ulice 10/14 tel. 35 37/ nabízel Ostravanům „jen prvotřídní 
zboží“ z bohatého sortimentu stavebního a nábytkového kování, překližek a dýh, nářadí pro řemeslníky a 
kuchyňské nádobí. R. Šafrata s dalším obchodníkem Ant. Panicem /Kostelní ulice 15/, který nabízel obdobný 
sortiment zboží rozšířený o prodej kuchyňských kamen, kbelíků na uhlí, bruslí a garnýží, patřili v tomto místě 
k nejznámějším.
Po nelítostné asanaci prastarých domů se na jejich místě, naproti kostela sv. Václava, nachází málo přitažlivé 
parkoviště aut.

2.3. Velká ulice je dnes zastavěna patrovými domy s několika komerčními 
prodejnami a službami jen po jedné straně ulice. Až do poloviny minulého 
století /1965/, kdy byla její nejtypičtější část asanována, byla ulice známa 
jako Pod laubama a byl v ní soustředěn kus svérázného života města. Bylo 
to středisko druhořadých obchodů i laciné zábavy a ulice byla proslulá 
svým nevázaným životem i za hranicemi města. Spisovatel J. Filgas ve své 
knize Zapomenutá Ostrava o tom píše: „Kaj ten člověk měl v tej Ostravě 
isť? Dy tu něbylo nic jinšeho, enem par kuminov a lauby.“ Jiný dobový pu-
blicista viděl a okomentoval Velkou ulici takto: „Podloubí a jeho okolí jsou 
odkrytým nitrem Ostravy. Vidíte zde všechny sociální nemoci a jejich „lé-
kaře“. Zjistíte bolavá místa i vředy, které nikdo nehojí, a které se přenášejí 
z generace na generaci. Páší se tam nejhorší nepravosti od řemeslné hry v 
karty, až po nejsprostší prostituci na záchodkách a ve stínu chodeb. To vše 
v největší blízkosti centrální policejní strážnice ve staré radnici a pod okny 
správy našeho města.“
Přiložené pohlednice pocházejí z dvacátých let 20. století. Tónovaný záběr 
s textem „Mor. Ostrava Velká ulice s radnicí“ vydal známý knihkupec a 
antikvář Adolf Perout. Publicista I. Motýl tuto pohlednici před časem oko-

mentoval slovy: „Velká ulice v centru Ostravy byla na počátku století proslulá jako ulice „neřestí a kořalečního moru“. Dnes zůstala zachována jen její levá 
část, vybouranou pravou stranu nahradilo parkoviště.
Druhá pohlednice „Moravská Ostrava Velká ulice“ byla dána do oběhu  nákladem českého ateliéru „Umělecké fotogra� e ve všech mod. provedeních M. 
Hůlka“ /Nádražní třída čís. 41. Horní škola/. Poštou prošla 6. 3. 1928 a byla zaslána z Mor. Ostravy do Prahy-Nuslí. Fotozáběr pořízený z téhož místa jako 
předchozí vypovídá o tom, jakými stavebními proměnami Velká ulice procházela.
4. Velká ulice měla ve dne poněkud jiný ráz, můžeme bez obav říci, že to byl ráz převážně 
obchodní. Obyvatelé Moravské Ostravy zde našli téměř vše, co potřebovali – rychlé občerstve-
ní, teplé párky, prádlo, konfekci, textilie, obuv… Všechno bylo levné a lákavě rozložené mezi 
oblouky podloubí.
Dokládá to i přiložená fotogra� e ze sbírky Archivu města Ostravy, která na záběru nabízí i 
detailní pohled na průčelní fasádu nejznámějšího restauračního podniku v ulici známého jako 
„U Haberfelda“. Tento vyhlášený podnik byl proslulý nejen svými službami, ale také lidovým 
kabaretem, který měl programovou skladbu na poměrně slušné úrovni. Jeho návštěvník, ze-
mřelý pamětník pan Matýsek, nám zanechal autentickou vzpomínku na to, jak to kdysi „U 
Haberfelda“ chodilo: „Muži ve tvrdých límcích kouřili většinou cigára a popíjeli Strassmanno-
vo pivo, jejich manželky s nakulmovanými hlavami vystačily po celý večer zvolna upíjet z jedné 
čtvrtky vína. Číšníci běhali jako blesk – sotva dopil někdo pivo, už měl před sebou další. Když 
nadešla osmá hodina, šum ustal. Ke klavíru u podia usedla paní, krátká intráda a na jevišťátko se úzkým otvorem ve zdi vtáhl pán v blýskavém smokingu 
s velkou jiřinou v klopě – Dóďa Pražský /podle plakátu ředitel kabaretu/. Potlesk a úklona na obě strany: „Dámy a pánové, přeji vám dobrý večer!“ A všichni 
hosté jako v mateřské škole sborově odpovídali: „Dobrý večer!“ To byl první krůček do nálady nadcházejícího večera.
Pamětníci vzpomínají, že „v revuálním byznysu staré Ostravy“ uplatnil své schopnosti jedinečným způsobem i příležitostný zpěvák Helmich ze Slezské 
Ostravy. Ten své populární kuplety parodující hospodské, zedníky, policajty nebo manželskou nevěru zpíval v hostinci U Kočího na náměstí. /Lokál se 
nacházel v asanované části domů na náměstí/. Helmich byl komikem na jevišti i v civilu – měl vysokou postavu s velkým břichem na tenkých pavoučích 
nohách a účinkoval „jenom za to, co vypiju a sním“. Na zdánlivě výhodnou smlouvu však podnikatele většinou doplatili – pan Helmich totiž stačil za večer 
vypít čtyřicet piv a sníst pět večeří…
Současný projekt na novostavbu velkého městského bytového bloku Nové lauby, který měl navázat na historickou podobu zástavby tohoto místa, zcela 
jistě oživí historické centrum města. Jeho vizuální podoba v podání moderního architektonického pojetí je však vzdálena tomu, co zde kdysi bylo a jak si 
ji pamatují dosud žijící pamětníci. Můžeme jen doufat, že po léta proklamované přání oživení historického centra se tímto projektem podaří realizovat.
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Nezapomenutelná „stará Ostrava“

Podle publicistických a archivních zdrojů, vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň.

Historie



Rekonstrukce památníku na Těšínské ulici dokončena
Památník obětem hornické stávky 
v  roce 1894 na Těšínské ulici prošel 
kompletní rekonstrukcí včetně okolních 
zpevněných ploch.
U památníku vyrostlo nové žulové schodiště, 
byly zde zpět umístěny restaurované nápisné 
desky a  nově informační tabulka.  Odborné 
práce prováděli restaurátoři.
„Nejdůležitější bylo čištění tří vápencových stél, 
které byly hodně napadeny exhaláty,“ uvádí 
jeden z  restaurátorů, sochař Martin Kuchař. 
Kovová trnová koruna byla restaurována pasí
řem Pavlem Strakošem v ateliéru v Hradci nad 
Moravicí za dohledu odborného restaurátora 
Mgr. Ing. Ondřeje Šimka a památkářů. Martin 
Kuchař kromě bílých stél restauroval i nápisné 
desky, a to ve svém ateliéru ve Vělopolí na Tě
šínsku.
„Památník už byl ve velmi špatném stavu, navíc 
místo zarostlo okolními stromy a keři tak, že 
mnoho lidí ani nevědělo, že památník v těchto 
místech stojí. Rekonstrukci považuji za velmi 
zdařilou včetně okolní žulové dlažby. Předtím 
zde byl nevzhledný původní asfalt a dlaždice,“ 

doplňuje Kuchař. Památník připomíná oběti 
hornické stávky z 9. května 1894, kdy před Do
lem Trojice četníci zastřelili 12 havířů. Památ
ník byl odhalen v roce 1966, jeho autory jsou 
sochaři Blažej Heiser a Otto Cienciala.

Rekonstrukci památníku, který je kulturní pa
mátkou, financovalo statutární město Ostrava 
a městský obvod Slezská Ostrava.

/red/

Zemřela Věra Heroldová
Dne 29. října zemřela dlouholetá só-
listka ostravské opery Věra Heroldová. 
Narodila se 29. září 1921 v Brně.
Od poloviny 70. let minulého století byla 
Věra Heroldová občankou Slezské Ostravy, 
žila na sídlišti Kamenec. Byla také mimo jiné 
neúnavnou návštěvnicí pravidelných kon
certů komorní hudby ve slezskoostravské 
radnici. V  roce 2013 byla oceněna titulem 
města Ostravy Senior roku. Ve stejném roce 
získala Cenu Senior Prix 2013 za dlouhole
tou uměleckou činnost. Cenu uděluje Nada
ce Život umělce v Praze.

Milada v Daliborovi
Do angažmá mladou sopranistku Věru Ko
lářovou z Brna v roce 1944 přijalo ostravské 
divadlo. S  Ostravou spojila svůj život na 
sedm desetiletí. Zpívala v  divadle, koncer
tovala, vychovala dvě dcery, hrála v jednom 
z   nejslavnějších českých operních filmů: 
v roce 1954 si ji vybral Václav Krška do Da
libora jako nejlepší hereckou představitelku 
Milady. Film, který byl uveden na meziná
rodním festivalu v Cannes a v němž získala 
Věra Heroldová vysoký kredit jako drama
tická herečka, patří dnes do zlatého fondu 
české kinematografie.

Pedagogická dráha
Od začátku 70. let začala další profesní karié
ra Věry Heroldové – pedagogická, samozřej
mě opět spojená s Ostravou. V  lidové škole 
umění i  na Lidové konzervatoři vychovala 
desítky žáků, zároveň absolvovala desítky 
úspěšných sólových koncertů. Hrála Mařen
ku v Prodané nevěstě, Barču v Hubičce, Ka
rolinu ve Dvou vdovách a řadu dalších.

Slezská Ostrava
Ke Slezské Ostravě měla Věra Heroldová mi
mořádný vztah. „Mám zde krásný pohled na 
zeleň i na Novou radnici,“ pochvalovala si své 
bydlení na Kamenci. Vyhovovalo jí, že měla 
blízko na slezskoostravskou radnici, kam 
přicházela na koncerty. „Jsem z   nich nadše
ná. Nádherný sál na radnici je vždy naplněný 
uměleckou krásou. Profesor Jan Hališka si 
vždy umí vybrat vynikající muzikanty,“ řekla 
umělkyně v  rozhovoru pro Slezskoostravské 
noviny.

/red/
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REKONSTRUOVÁNO. Památník na Těšínské ulici. Foto/ Jan Král

VĚRA HEROLDOVÁ. Pěvkyně, pedagožka, umělkyně.

V LA TRAVIATĚ. Věra Heroldová v roli Violetty v opeře 
Giuseppe Verdiho v roce 1958. Foto/ archiv NDM
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Lampiónový průvod do říše strašidel 
a pohádkových bytostí
Sbor dobrovolných ha-
sičů Ostrava Heřmanice 
a  Dětský tábor A  JE TO 
pořádali dne 1. listopa-
du akci s  názvem Lam-
piónový průvod do říše 
strašidel a pohádkových 
bytostí, které se účastni-
lo rekordních 848 rodičů 
a dětí.
Pro všechny byl připraven 
doprovodný program s  mo
derátorem. Děti mohly sou
těžit a tancovat. Soutěžilo se 
také v  kategorii Nejkrásněji 
vydlabaná dýně o věcné ceny. 
V 17 hodin se dal průvod do pohybu. Rodiče 
s  dětmi prošli světelnou bránou a  dostali se 
tak do říše strašidel a  pohádkových bytostí, 
kde mohli spatřit 56 osob v kostýmech.
Cestou potkali Caesara s Kleopatrou, Neptu
na s  malou mořskou vílou, Zlobu – králov
nu černé magie, duchy a upíry, anděly, čerty, 
krále s královnou, čarodějnice, vládkyně čtyř 
ročních období, piráty a  jiná strašidla. Děti 
dostaly malý sladký dárek za odvahu a všichni 
mohli spatřit ohňostroj na počest 125. výročí 
založení sboru dobrovolných hasičů v  Ost

ravě Heřmanicích. Akce byla zčásti financo
vána z  rozpočtu statutárního města Ostravy 
a  městského obvodu Slezská Ostrava. Podě
kování patří i za drobné dárky, které byly po
skytnuty rovněž z městského obvodu Slezská 
Ostrava. Na této akci se o návštěvníky staralo 
rekordních 70 osob, kterým patří velký dík, 
bez nich by tato akce nemohla v takovém roz
sahu proběhnout. Moc všem děkuji.

Bc. Silvie Šeděnková
SDH OstravaHeřmanice

848. Tolik velkých i malých účastníků přišlo na průvod do Heřmanic. Foto/ archiv

2.12. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 
drůbež, okrasné ptactvo, 6  9 ho
din. Středisko chovatelů, Nejedlé
ho ulice. Burzy každou neděli také 
9.12., 16.12., 23.12. a 30.12.

5.12. Zodpovědné cestování aneb naše 
stopy v divočině. Přednáška v ZOO 
Ostrava od 16 hod.

7.12.2018 - 6.1.2019
 Výstava betlémů. Slezskoostravský 

hrad.
10.12. - 13.12.
 Tvůrčí dílničky. Slezskoostravský 

hrad.
15.12. - 16.12.
 Vánoce na hradě. Slezskoostravský 

hrad.
15.12. Strojení stromečků v  zoo. ZOO 

Ostrava.
17.12. Komorní koncert. Janáčkův ko

morní orchestr ve slezskoostravské 
radnici od 19 hod.

24.12. Štědrý den v zoo. ZOO Ostrava.

Slezská žije

Odhodili živé kotě do kontejneru
Dne 13. října byla vyslána hlídka do Ostravy
Hrušova, kde se mělo nacházet kotě uvězně
né v kontejneru se sklem. Na tento nepříjem
ný případ upozornila žena, která zasahující 
hlídce místo s kotětem ukázala. Strážníci se 
po posouzení situace rozhodli na místo při
volat hasiče, kterým se kotě z  kontejneru 
podařilo v pořádku vyprostit. Svědkové udá
losti se shodovali, že kotě do kontejneru bylo 
úmyslně vhozeno, ale nedokázali strážníkům 
označit, nebo popsat osobu, která se tohoto 
skutku dopustila.

Nechtěl opustit ubytovnu
Dne 11. října byla vyslána hlídka městské poli
cie do OstravyKunčiček, kde se měl nacházet 
muž odmítající opustit zdejší ubytovnu. Při 
ztotožňování osoby, která zde neoprávněně 
pobývala, strážníci zjistili, že se jedná o osobu 
hledanou Policií ČR. Následně byl tento muž 
předán policii k dalšímu opatření. Za posled
ních třicet dnů strážníci odhalili a  předali 
státní policii celkem 32 hledaných osob.

Pálení biologického odpadu
V posledních dnech stále častěji vyjíždějí hlíd

ky městské policie k  událostem souvisejícím 
s  porušováním obecně závazné vyhlášky č. 
14/2016, která zakazuje spalování suchého 
rostlinného materiálu na území města. Pro
blém se týká především okrajových částí 
města a  upozorňují na něj samotní občané. 
Obtěžují je zplodiny spalovaného zahradního 
odpadu. Přivolaní strážníci při zjištění proti
právního jednání vyzvou dotyčné k  uhašení 
ohně a přestupkové jednání vyřeší uložením 
pokuty příkazem na místě. V  některých pří
padech musí podezření z přestupku oznámit 
příslušnému správnímu orgánu.

Městská policie

Turisté zvou na novoroční výstup na Emu
Tradiční Novoroční výstup na haldu Ema 
pořádá 1. ledna 2019 Klub českých tu-
ristů při SSK Vítkovice.
Na účastníky pochodu budou pořadatelé če
kat na Emě mezi 9. a 14. hodinou. Odměnou 
příchozím se stanou pamětní razítka a diplo
my, speciální odměna čeká na každého stého 
účastníka, v  prodeji bude speciální odznak 

Halda Ema – ostravský Mount Everest, tento
krát ve světle žluté barvě a s letopočtem 2019.
Start pochodu je libovolný, pořadatelé dopo
ručují jít po žluté turistické značce, která vede 
od Divadla Antonína Dvořáka z centra města 
až na slezskoostravskou haldu.
Rekordní počet novoročních účastníků po
chodu zaznamenali pořadatelé v  roce 2013. 
To se na Emu vydalo 1065 turistů, v letošním 
roce, 1. ledna 2018, přišel druhý největší počet 
v historii – 972 turistů.
„Účast je hodně závislá na počasí, jsem zvěda
vý, zda se nám někdy rekordní počet přícho
zích z roku 2013 podaří překonat,“ uvádí před
seda vítkovického turistického klubu Herbert 
Schenker. Novoroční výstup na haldu Ema 
bude již 13. ročníkem oblíbeného turistického 
pochodu.

/red/
315. Tolik metrů nad mořem má jeden z nejvyšších bodů 
Ostravy. Vrchol slezskoostravské haldy Ema. Foto/ Jan Král
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Adventní koncert 
v obřadní síni
V době adventu zazní v obřad-
ní síni skladby J. Pachelbela, 
A. Corelliho, J. S. Bacha, A. Vi-
valdiho a E. H. Griega.
Známé melodie zazní v  podání Ja
náčkova komorního orchestru se 
sólisty Patricií Janečkovou (soprán), 
Ellen Klodovou (housle) a  Roma
nem Buchalem (trubka).
Koncert konaný za fi nanční pod
pory statutárního města Ostravy 
se uskuteční v  obřadní síni slez
skoostravské radnice v  pondělí 
17. prosince 2018 v  19:00 hodin. 
Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete 
zakoupit od 4. – 15. prosince 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 te
lefonu 599 410 426 nebo 599 410 
081.

Janáčkův komorní orchestr
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Slezskoostravská galerie
29.11.2018 - 18.1.2019

vernisáž 28.11.2018 v 17 hodin

OBRAZY
Karel  Lepík

Slezskoostravská galerie

AUTO HRUŠKA s. r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT 

U Staré elektrárny 1895/52, 710 00 Slezská Ostrava, 

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu: 4,0–5,7 l/100 km, 98–131 g/km. Cena se vztahuje k vozu 2008 ve výbavě ACTIVE a s motorizací 1.2 PureTech 82 k S&S MAN5 je platná i v případě
 platby v hotovosti. ∗ Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

309 000 Kč

 S BOHATOU VÝBAVOU ACTIVE

JIŽ ZA

 SUV PEUGEOT 2008

■ POMOC V DOMÁCNOSTI. Mytí oken, běžné úklidy bytů a 
kanceláří. Tel.: 733 201 202

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

■ FA-ZÁPALKA. AKCEPRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ. Tvrdý 
mix – 950,Kč/prms. Měkký mix  750,Kč/prms. Tel.: 739 857 610.
Do vyprodání zásob.

Inzerce


