
Volba prezidenta České republiky 2018
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, budeme volit prezidenta České republiky. I. kolo voleb 
prezidenta republiky se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
II. kolo volby prezidenta republiky se případně bude konat ve dnech 
26. a 27. ledna 2018.
Samotná volba bude probíhat od 14:00 do 22:00 hodin dne 12.1.2018 a 
od 08:00 do 14:00 hodin dne 13.1.2018. V případě II. kola volby bude sa-
motná volba probíhat od 14:00 do 22:00 hodin dne 26.1.2018 a od 08:00 
do 14:00 hodin dne 27.1.2018.
Bližší informace k volbám budou poskytovány těmito zaměstnanci, za-
řazenými do ÚMOb Slezská Ostrava:
JUDr. Pavlína Švubová, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel.: 599 410 082, 
psvubova@slezska.cz.
Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí oddělení civilněsprávních činností,
tel.: 599 410 446, ktraskosova@slezska.cz.
Občané voliči se mohou také obracet na zdejší Úřad městského obvo-
du Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, referentku ohlašovny (budova 
slezskoostravské radnice, ul. Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava) s žá-
dostí o vydání voličského průkazu. Tento jim umožní uplatnit své prá-

vo volit prezidenta republiky v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského 
průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
voliče je stanoven do 5.1.2018. V případě podání žádosti osobně na ohla-
šovně Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava je konec lhůty stanoven 
do 10.1.2018 do 16.00 hodin. V případě potřeby jakýchkoliv informací k 
podávání žádostí o vydání voličského průkazu se obracejte na zaměst-
nankyni zařazenou do ÚMOb Slezská Ostrava:
Pavlína Volná, referentka agendy ohlašovny, tel.: 599 410 078,
pvolna@slezska.cz.

Přijďte podpořit svého kandidáta.
JUDr. Pavlína Švubová, vedoucí odboru vnitřních věcí
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Marek Tyl
Siláci cvičí na Hladnově a běhají na Emu

Zajímavé osobnosti Slezské

nových měřičů rychlosti 
ve Slezské

více na str. 213 

Je závodníkem i  trenérem zároveň. Ve 
Slezské Ostravě provozuje speciální tě-
locvičnu, ve které se provádí speciální 
cviky. Lidé cvičí na hrazdách, gymnas-
tických kruzích, zvedají betonové koule, 
olympijské činky, buší kladivy do pneu-
matik od traktoru nebo se zapřahají do 
těžkých ocelových saní. Marek Tyl je 
mužem nevšedních sportů.
Když jsem si pročítal webové stránky slezsko-
ostravského oddílu Defender Athlete, zaujaly 
mne tyto věty: „Trénujeme, abychom využi-
li náš fyzický i  psychický potenciál, objevili 
hranice našeho vlastního těla. A  to naplno 
převedli do našeho všedního života.“ Co si za 
těmito slovy lze představit?
Věty jsou určeny všem, kteří přemýšlejí nad 
lepším využitím svého těla. Lidi začnou bolet 
záda během běžných denních činností, najed-
nou se jim nedaří zvednout těžší věc, zadýchají 
se do schodů… Prostě zjistí, že stav jejich těla 
není takový, jak by si představovali. Našim cí-
lem je, aby si byli schopni pomoci sami. Aby 
svému tělu porozuměli. Těší mne lidi učit 
správnému pohybu a sledovat, jak se postupně 
zlepšují.
Jste trenérem, ale současně také závodníkem. 
V jakých oborech závodíte?
Jde například o  powerlift ing, zkouším také 
strongman soutěže.
Myslím, že spousta čtenářů teď vůbec netuší, 
o čem mluvíte…
Powerlift ing, to je silový trojboj. Skládá se ze 
tří disciplín – dřepu, bench-pressu a mrtvého 
tahu. Pokud jde o strongmana, je to vlastně ta-
kový mix. Jde o různá cvičení s těžkými před-
měty, nosíme betonové koule, ocelové kon-
strukce, někdy dojde i na tahání kamionu…

Vy také taháte kamion?
Přiznám se, že toto jsem ještě nedělal. Nemám 
zatím klienta, který by mi kamion půjčil na cvi-
čení. Ale máme na Hladnově speciální ocelové 
saně, se kterými cvičíme. Je to hodně podobné.
Jedná se o nové, moderní sporty, říkám-li to 
správně…
Já to tak nevidím. Například činka kettlebell, 
se kterou běžně pracujeme, vznikla v  Rusku 
někdy před 300 lety. V podstatě jde o staré věci, 
které nyní získaly moderní kabát.
Co je na nošení těžkých věcí tak zábavného?
Baví mne ten progres, souznění těla a  mysli. 
Jsem ze sportovní rodiny, moje mamka byla 
kulturistka, závodila od mých dvou let. Měl 
jsem tak od dětství k  fi tness hodně blízko. 
Hledal jsem různé cesty, jak se hýbat, zkoušel 
jsem extrémní sporty – bojové sporty, sjezdy 

na kole, motokros, potápění na nádech, což 
jsou úžasné sporty, kterým se stále doplňkově 
věnuji. Ale při pádu během motokrosu jsem 
si vyhodil rameno. Musel jsem začít víc cvičit 
a klasická posilovna mi nestačila. Hledal jsem 
cviky, kterými bych tělo připravil na extrém-
ní zátěž. Tak jsem se vlastně dostal k tomu, co 
nyní dělám. Zjistil jsem, že během cvičení si 
člověk začne těla mnohem více vážit a přestane 
tolik blbnout.
Přestane dělat salta na motorce…
Přesně tak. Buď přestane, nebo alespoň zvolní.
Asi se v každé tělocvičně nepovalují obrovské 
pneumatiky od traktoru, jako u vás. Na co je 
máte?
Různě je přehazujeme, bušíme do nich kladivy. 
Na týmové tréninky jsou perfektní.

(pokračování rozhovoru na str. 7)

MAREK TYL. Jak objevit hranice vlastního těla. Foto/ Jan Král



Slezská má 13 nových ukazatelů rychlosti
Vážení občané,
v uplynulých týdnech 
jsme na území měst-
ského obvodu nechali 
instalovat 13 nových 
ukazatelů rychlosti, 
které mají pomoci 
k  většímu bezpečí 
všech občanů.
Ve spolupráci s  Měst-

skou policí Ostrava a komisí bezpečnosti a ve-
řejného pořádku jsme nejprve vytipovali nej-
kritičtější místa v našem obvodě. Jde o místa, 

kde se často pohybuje větší počet lidí. Zejmé-
na jsme však brali ohled na děti a ukazatele 
umísťovali v blízkosti škol.
Instalace měřičů není z  hlediska legislativy 
jednoduchý proces, vyřizování potřebných 
záležitostí zabralo několik měsíců. K  insta-
laci ukazatelů je zapotřebí vyhotovit projekt, 
všechno musí být schváleno mnoha institu-
cemi: Policií České republiky – dopravním 
inspektorátem, odborem dopravy magistrátu 
města a také správci sloupů, kterými jsou Do-
pravní podnik Ostrava, Ostravské komunika-
ce a  ČEZ Distribuce. Navíc umístění podlé-

há mnoha podmínkám. 
Nesmí být například 
na sloupu, kde už je 
dopravní značka nebo 
světelná signalizace… 
Instalace ukazatelů vyšla 
městský obvod na zhru-
ba 600 tisíc korun.
Nové ukazatele jsou 
teprve začátkem. Ne-
chceme řidiče zatěžovat 
pokutami. Ale pokud 
nezodpovědní řidiči 
budou ignorovat pravi-
dla silničního provozu 
i nadále, jsme připraveni 
přistoupit k represivním 
metodám. To zname-
ná zavést ve spolupráci 
s  magistrátem města 
úseková měření rych-
losti a  řidiče pokutovat. 

Uvažujeme také o instalaci zpomalovacích se-
maforů, které již fungují v některých obcích. 
Jednoduše řečeno, řidiči, kteří jedou v místě 
rychleji, než je povoleno, si díky těmto sema-
forům sami zapínají červenou.
Za obrovský bezpečnostní problém z hlediska 
dodržování rychlosti považuji zejména Bo-
humínskou ulici, kterou si motoristé pletou 
s dálničním přivaděčem a povolenou rychlost 
zde překonávají ve velké míře.
Ukazatele jsou tedy jen první vlaštovkou plá-
novaných bezpečnostních opatření ve Slezské 
Ostravě. Pokud na neukázněné řidiče neza-
berou, jsme připraveni okamžitě dále jednat 
s  magistrátem města, městskou policií a  Po-
licií České republiky o dalších, tvrdších opat-
řeních.

Ing. Roman Goryczka 
místostarosta

Mikuláš, čerti, andělé. Nečekaná návštěva
Městský obvod Slezská Ostrava letos připravil pro děti a žáky 
základních a mateřských škol překvapení. Poslal za nimi Mi-
kuláše doprovázeného čerty a anděly.
Obvod vybavil všechny základní školy dokonale padnoucími kostý-
my a také zajistil adventní kalendáře a nejrůznější sladkostmi pro děti 
v mateřských školách a 1. ročnících základních škol. Mikulášové, an-
dělé a čerti, které pečlivě vybrali pedagogové, tak na začátku prosince 
vyrazili do všech tříd základních i mateřských škol v obvodě.
Nejvíce obdivu vzbudili Mikuláš a jeho družina v mateřských školách. 
Děti měly pro návštěvníky připravené obrázky, které namalovaly, na 
uvítanou zazněly nejrůznější básničky a písničky většinou na téma, jak 
moc jsou čerti rohatí.
Nejodvážnější holky a kluci z mateřských škol si dokonce mohli sáh-
nout na čertovo kopyto, méně odvážní se dotkli alespoň Mikulášovy 

hole a zejména holky byly nadšené z toho, že si mohly pohladit křídla 
a vlasy andělů, protkané zlatem.
Nakonec přišlo na řadu rozbalování dárků, které všem hodným dětem 
ve Slezské Ostravě Mikuláš s anděli rozdali. Mikuláš musel při odcho-
du dětem slíbit, že za rok přijde určitě znova.
Tuto akci městský obvod Slezská Ostrava připravil místo celostát-
ní akce „Vypouštění balónků s  přáním Ježíškovi“, která se z  důvodu 
upozornění některých institucí na znečišťování přírody vypouštěnými 
balónky již konat nebude. „Věřím, že se akce dětem líbila, velké podě-
kování patří také učitelům a žákům základních škol, kteří se na této 
akci podíleli,“ uvedl místostarosta Ing. Roman Goryczka.
Více foto na www.slezska.cz
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Rozmístění nových ukazatelů rychlosti

 ul. Antošovická

 ul. Koblovská

 ul. Bohumínská - 2 ukazatele

 ul. Keltičkova

 ul. Hladnovská - 3 ukazatele

 ul. Michálkovická

 ul. Heřmanická - 2 ukazatele

 ul. Vrbická

 ul. Frýdecká

73 KILOMETROVÁ RYCHLOST U ŠKOLY. Časté překračování povolené rychlosti 
na Bohumínské ulici. Foto/ Jan Král

MIKULÁŠ S DRUŽINOU. Všechny děti byly hodné, dostaly dárky 
a mohly také hladit zlatá křídla a vlasy andělů. Foto/ Jan Král



Vedení obvodu ocenilo občany Slezské Ostravy
Slavnostní akt se konal 13. prosince v 
obřadní síni slezskoostravské radni-
ce. Vedení obvodu zde ocenilo občany, 
kteří se zasloužili o rozvoj a propagaci 
Slezské Ostravy.
Pěti desítkám oceněných poděkovali starost-
ka MVDr. Barbora Jelonková i místostarosta 
Ing. Roman Goryczka. „Velice si vážíme toho, 
co pro městský obvod děláte. Je to milé a zá-
služné,“ řekla pozvaným starostka Jelonková.  

„Dnes se zde sešli lidé, kteří dělají pro Slez-
skou věci navíc, zadarmo a ve svém volném 
čase, za to jim patří veliký dík,“ doplnil mís-
tostarosta Goryczka.
Mezi oceněnými byli sportovci, hasiči, rybáři, 
umělci, organizátoři kulturních a společen-
ských akcí, kynologové, trenéři dětí i dospě-
lých, dárci krve a další.
Suverénně nejmladším oceněným se stal te-
prve devítiletý David Dlouhý z Muglinova, 
žák ZŠ Pěší. „Chodím do hasičů, pomáhám na 
cvičáku, sekám trávu, připravuji stoly, staví-
me stany a hlavně závodím se svým psem, což 
je německý ovčák Engy,“ vypočítával devítile-

tý úspěšný kynolog 
a hasič své zásluhy. 
Obřad na radnici 
se mu líbil. „Bylo 
to dobré,“ shrnul 
stručně.
Mezi oceněnými 
byli také Josef Mu-
žík a Petr Šafránek 
z Koblova. Oba 
muži jsou rybáři, 
starají se o Kob-
lovská jezera. „Or-
ganizujeme úklidy 
kolem jezer, někdy 
za den nasbíráme 
až 80 pytlů odpadu, 
je hrozné, co lidé v 
přírodě nechávají,“ shodli se oba. Kromě sbí-
rání odpadků likvidují v oblasti jezer poláma-
né stromy, v zimě vyřezávají v jezerech díry 
do ledu, aby se neudusily ryby. Josef Mužík 
je rovněž pořadatelem sportovních a spole-
čenských akcí v Koblově. „Obřad na radnici 

byl výborný, je vidět, že se obvod dobře stará,“ 
uvedli ocenění muži.
Všichni ocenění občané byli odměněni drob-
nými dary i pamětní plaketou.
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11. ročník Plesu pro seniory
Jednou z největších akcí, kterou každo-
ročně městský obvod Slezská Ostrava 
pro své občany seniorského věku orga-
nizuje, je Ples pro seniory.
Letošní již 11. ročník se konal dne 1. prosince 
v KD Michálkovicích. Společenské události se 
zúčastnilo celkem 135 seniorů z řad obyvatel 
objektů DPS, KoDuS, klubů seniorů a mnoho 
dalších významných hostů.
Letošní ročník Plesu pro seniory byl tema-

ticky zaměřen na období Vánočních svátků. 
Slavnostní atmosféru navodilo úvodní pěvec-
ké vystoupení Barborky Snozové v doprovo-
du malých andělů a všech zúčastněných pra-
covníků odboru sociálních věcí, kteří se na 
organizaci plesu podíleli.  Po úvodním slovu 
starostky městského obvodu Slezská Ostrava 
MVDr. Barbory Jelonkové, místostarosty Ma-
ria Lyčky a vedoucího odboru sociálních věcí 
Mgr. Zdeňka Matýska byli hosté plesu obda-

rováni vánočními 
balíčky s vitamí-
ny, které seni-
orům věnovala 
společnost AGEL 
a.s. Program ple-
su byl obohacen 
skupinovým vy-
stoupením dětí z 
Tanečního klubu 
TREND Ostrava, 
již tradičně vy-
stoupením Bola-
tických bobrů či 
losováním boha-
té tomboly. V ho-
dinovém vstupu 

jako překvapení večera vystoupila skupina 
Revival Michala Davida. Pro zúčastněné bylo 
připraveno bohaté pohoštění, ke zpěvu a tanci 
seniorům hrála kapela Mirabel.
Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava 
a.s., společnosti Rekultivace-Recyklace s.r.o. a 
společnosti AGEL a.s. za finanční příspěvky 
a věcné dary, které podpořily realizaci spole-
čenské akce.
Poděkování opět patří všem pracovníkům 
odboru sociálních věcí podílejících se na or-
ganizaci a náročné přípravě 11. ročníku Plesu 
pro seniory.

Mgr. Darina Kolková 
vedoucí oddělení sociálních služeb

Nový čistící vůz se jmenuje Smetík
Děti z MŠ Zámostní dostaly těžký úkol. Vymyslet pojmenování pro nový čistící 
vůz, který v uplynulých týdnech začal čistit chodníky v celé Slezské Ostravě. Vůz 
zakoupily a provozují Technické služby Slezská Ostrava.
Děti viděly fotografie nového vozu, podle kterých malovaly obrázky a začaly vymýšlet jména. 
Velké finále nastalo 24. listopadu přímo na zahradě MŠ Zámostní. To vůz přímo do areálu 
mateřské školy přijel. Děti slavnostně předaly zástupcům Technických služeb své návrhy a také 
namalované obrázky. Odměna byla velkolepá. Děti se mohly čistícím vozem na zahradě svézt.
Vedení technických služeb vybíralo z dětských návrhů jako Úkliďáček, Protiprašík, Prašáček, 
Bezprašík, Seberprašík, Čistík, Prašík, Prachochňapík nebo Čistík. Jako vítězný byl nakonec 
vybrán název Smetík. V ulicích Slezské Ostravy tak jezdí a pracují již tři čistící vozy s vlastními 
jmény. Větší vozy Mýval a Tajfun doplnil v uplynulých dnech menší Smetík.
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SLAVNOST. Ocenění občané v obřadní síni slezskoostravské radnice. Foto/ Jan Král

ODMĚNA. Děti čekala projížďka čistícím vozem. Foto/ Jan Král

ZAHÁJENÍ. Plesu se zúčastnili starostka Barbora Jelonková a místostarosta Mario Lyčka.



Zprávičky ze škol
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MILÁ TRADICE. Před Vánoci žáci recitovali, tančili, zpívali… Foto/ archiv

Vánoční jarmark
Jak se už stalo milou tradicí, také letos žáci 
a učitelé ZŠ Pěší zpestřili adventní čas svým 
blízkým i váženým hostům paní starostce Barboře Jelonkové a panu 
místostarostovi Mariu Lyčkovi vánočním jarmarkem. Dne 5. pro-
since v 16:30 se ve škole rozzářila světla, ozvaly se koledy a zaplněná 
tělocvična se proměnila v divadelní scénu. Žáci pod vedením svých 
učitelek a  asistentek potěšili publikum recitací vánočně laděných 
básní, divadelní hrou o vánočce, tancem pohádkovým i moderním 
a  sborovým zpěvem. Po velkém potlesku se všichni vydali krásně 
vyzdobenou školou do tříd na vánoční jarmark. Výrobky dětí opět 
překvapily nápaditostí i provedením. Kdo chtěl, mohl si dáreček vy-
robit s pomocí našich žáků v malých vánočních dílnách. Občerstve-
ní vonělo i chutnalo, a tak v podvečer všichni odcházeli domů nejen 
s malými dárečky, ale hlavně s tou správnou předvánoční náladou. 
Děkujeme všem rodičům i hostům za návštěvu! Děkujeme také sta-
tutárnímu městu Ostrava za finanční podporu. A těšíme se opět za 
rok u nás na Pěší.

Kolektiv ZŠ Pěší

ZŠ Pěší

Zámostníčci a Už vím proč

Výlet na Jarošův statek

V rámci projektu Už vím proč, který je 
podporován z  programu na podpo-
ru vzdělávání a talent managementu v oblasti technických 
a přírodních věd statutárním městem Ostrava, se malí Zá-
mostníčci účastnili již několika zajímavých akcí.

Naše planeta
Země jako míč, tak se jmenuje jedno téma z projektu Už vím proč, 
který se snaží dětem hravou formou objasnit život na naší planetě 
Zemi. A právě v rámci tohoto projektu přijeli ve středu 22. listopadu 
do naší MŠ odborníci se vzdělávacím programem Naše planety. Děti 
se dozvěděly, jak vznikl na Zemi život, a prohlédly si obrázky prvních 
živočichů. Nejvíce děti zaujali samozřejmě dinosauři, a zvířata, která 
na Zemi žijí nyní.

Výlet na letiště
A do třetice projekt Už vím proč pomohl Zámostníčkům vydat se 
až do Frýdlantu nad Ostravicí. Společně s dětmi MŠ Antošovická se 
vypravili dne 14. listopadu na exkurzi na místní letiště. Děti nahlédly 
do dvou hangárů, kde se dozvěděly mnohé z historie letiště a také ze 
současného provozu. Seznámily se s druhy letadel a měly možnost 
nahlédnout do kabiny a zažít tak skutečný pocit pilota a parašutisty.

Návštěva Planetária
Díky projektu Už vím proč se mohli Zámostníčci vypravit také do 
Planetária Ostrava. Nejdříve měly děti možnost prozkoumat pod ve-
dením hvězdáře hvězdnou oblohu z obřího dalekohledu. Dozvěděly 
se zajímavé informace o galaxii a jejich planetách. Pozorovaly různá 
souhvězdí, otáčení hvězdné oblohy a dívaly se na naši planetu Zemi 
jako z vesmíru. Vše sledovaly s velkým zaujetím a úžasem. Program 
pokračoval pohádkovým příběhem o životě stromů na naší planetě 
Zemi.

Kolektiv MŠ Zámostní

Děti MŠ Komerční se v rámci projektu zú-
častnily ekologického výukového progra-
mu společnosti Příroda kolem nás v malebném prostředí Jarošova 
statku ve Studénce. Přímým kontaktem s faunou a florou v ekosysté-
mu si děti měly možnost prohloubit své dosavadní poznatky o dru-
zích zvířat chovaných na statku, jejich potřebách a možností soužití 
s lidmi. Děti si v praktické části vyzkoušely práci na farmě v péči o 
zvířata, pomáhaly čistit stáje, hřebelcovaly poníky. V závěru si vyro-
bily jednoduchý výrobek z přírodních materiálů, který si společně s 
krásnými prožitky na památku odnesly s sebou domů. Tyto nevšední 
zážitky byly prvními krůčky dětí k prohloubení ohleduplného vzta-
hu k životnímu prostředí, k hledání možností uplatnění při aktivní 
péči a ochraně. V návaznosti na tento projekt proběhla s dětmi a je-
jich rodiči v prostředí mateřské školy tvořivá dílna, jejímž výsledkem 
byly nádherné a kreativní výrobky.

Za kolektiv MŠ Komerční Mgr. Michaela Špaňhelová

MŠ Zámostní

MŠ Komerční

NA LETIŠTI. Malí Zámostníčci mezi letouny. Foto/ archiv

NAŠE PLANETA. Zámostníčci zkoumali fungování vesmíru. Foto/ archiv

STUDĚNKA. Děti vyrazily za přírodou. Foto/ archiv
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OCENĚNÝ. Petr Malý /první zprava/ si přišel pro cenu na pódium 
před Novou radnici. Foto/ Jan Král

Vítěz Petr Malý
Celý letošní rok je v  Ostravě ve zname-
ní historických oslav. Jejich součástí byla 
i tradiční vědomostní soutěž určená žákům ostravských základních 
a středních škol Šumná Ostrava. Na přípravě 10. ročníku s Ostrav-
ským muzeem organizačně spolupracovalo Wichterlovo gymnázium 
a poprvé i ZŠ Bohumínská.
Po říjnovém korespondenčním prvním kole se 30 nejlepších žáků 
z každé kategorie potkalo ve finále, které se konalo 28. a 29. listopadu 
v Ostravském muzeu. Ve všech kategoriích měla své zastoupení i ZŠ 
Bohumínská. Mezi vítěze v  nejmladší kategorii se zařadil žák naší 
školy Petr Malý z 1.B. Cenu si převzal z rukou ředitelky Ostravské-
ho muzea Jiřiny Kábrtové a náměstka primátora Zbyňka Pražáka na 
slavnostním zakončení celoročních oslav, které se konalo 29. listopa-
du na Prokešově náměstí.

Mgr. Hana Bayerová, ZŠ Bohumínská

ZŠ Bohumínská

Mikulášská nadílka

Za tajemstvím vesmíru

Ve středu 6. prosince zacinkal u dveří MŠ 
Koblov zvoneček a za dětmi přišel Mikuláš, 
anděl a nezapomněli s sebou přivést i čerta. Prvotní obavy z pekel-
níka se rozplynuly po kouzelném úsměvu andílka, který rozdával 
samou radost. Mikuláš dětem nadělil dobroty a malý dáreček. Děti 
všem i  čertovi zazpívaly koledy. A  protože  MŠ Koblov navštěvují 
samé hodné děti, čert zpátky do pekla odešel sám.
Kolektiv MŠ Koblov přeje všem jen to nejlepší v Novém roce 2018.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

Začátkem měsíce listopadu děti z  MŠ Ja-
klovecká zavítaly do Planetária Ostrava. Ve 
velkém sále děti zaujal pohled na hvězdné nebe. Obdivovaly oblohu 
s  hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a  dalšími 
zajímavými objekty na obloze. Po živě moderované části děti shléd-
ly astronomickou pohádku o krtkovi Platónovi a jeho kamarádech, 
který je vyvedl z podzemního světa vysoko nad naši planetu Zemi do 
tajemného vesmíru.
Potom děti navštívily Experimentárium s  interaktivními expo-
náty určenými ke hravému poznávání přírodních zákonů a  dějů. 
Dozvěděly se mnoho zajímavosti o planetách ve sluneční soustavě, 
vyzkoušely si řízení modelu robotického vozítka při průzkumu pla-
nety Marsu.  Získané poznatky a prožitky přenesly do tvůrčí práce 
s výtvarným materiálem v mateřské škole. V odpolední tvořivé dílně 
společně s rodiči vyráběli planety a rakety s kosmonauty. Děti byly 
pyšné na své rodiče a měly velkou radost ze svých výrobků. Akce se 
uskutečnila za finanční podpory statutárního města Ostravy.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Jaklovecká

MŠ Koblov

MŠ Jaklovecká

Do Bartošovic
V rámci projektu Malíř… navštívila MŠ 
Slívova Záchrannou stanici Bartošo-
vice a děti absolvovaly akci Naše planeta a my.

V záchranné stanici si děti prohlédly především zachráněná živá zví-
řata, která našla ve stanici nový domov. A to na dobu nezbytně nut-
ného léčení až do vypuštění zpět do volné přírody. Dostali jsme také 
rady, jak se chovat k nalezeným zvířatům a jak je zachránit. Záchranu 
však potřebuje i naše planeta. Díky Středisku volného času na Ostrči-
lově ulici získaly děti povědomí o sluneční soustavě, o nebezpečném 
záření slunce a ochraně Země před jeho paprsky. Za poučné a hezké 
akce děkuje celá MŠ Slívova.

Kolektiv MŠ Slívova

MŠ Slívova

NA PROHLÍDCE. Jak se chovat k zvířatům? Foto/ archiv

V PLANETÁRIU. Poznávání přírodních zákonů a dějů. Foto/ archiv
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Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19001 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice, Antošovická 84/381

19002 Všechny ulice v Koblově Mateřská škola Koblov, Antošovická 55/107

19003 Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, Bohumínská (část Hrušov), 
Plovárenská, Husitská, nám. J. Fučíka, Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, 
Moravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, Pod Haldami, 
Albertská, K Šachtě

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Slezská 
Ostrava

Hrušov, Riegrova 1/3

19004 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, 
Muglinovská, Vančurova

Mateřská škola Muglinov, Keramická 230/8

19005 Žalmanova, U dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, 
Technická, Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná 
(část k.ú. Hrušov), Orlovská (část Hrušov), Kotalova (pouze dům č. 304/ 2)

Mateřská škola Hrušov, Na Liščině 689/12a

19006 Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu,
U Vrbiny, Bohumínská (část k.ú. Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla,
Hladnovská (část Muglinov, od č.or.109 -výše (č. or. 109 až č. or. 130)

Dům s pečov. 
službou

Muglinov, Hladnovská 757/119a

19007 Komerční (část Muglinov-pouze č.or.22, 22A, 25, 31), Křížkovského (pouze č. or. 1 – 56),
Na Úrovni , Vdovská, Velkostranní,  Nad Ostravicí ( část k.ú. Muglinov),
Bukovanského ( část k.ú. Muglinov), Na Mundlochu, Dudova 

Kulturní dům Muglinov, Na Druhém 358/4

19008 Betonářská, Ciorova, Hladnovská (pouze č.or. 73-108, bez č.or.78),
Komerční (část k.ú. Muglinov – pouze č.or.26, 28, 30, 33, 43, 45), 
Křížkovského (pouze č. or. 62, 64, 66, 68), Lepařova, Muklova, Na Druhém, Pěší,
Před Lanovkou (pouze č. or. 2,4,6,8), U Kapličky, Volná, Švédská (pouze od č.or.46 – do č.or. 
85),
 Ervína Tenglera, Josefa Dobeše

Kulturní dům Muglinov, Na Druhém 358/4

19009 Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, Staré Podolí, Pod Lanovkou,
Před Lanovkou (pouze č. or. 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 21 a č. or. 23), 
Podvojná, Připojená, U Sídliště, Úpadní, V Hruškovém sadu, 
Švédská-(pouze č.or.20,22 a 24 až 45), Želazného, Hladnovská (pouze č.or.55 až 67+č.or.78

Základní škola Muglinov, Pěší 66/1

19010 Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část k.ú. Muglinov a Slezská Ostrava),                   
V Korunce, K Lesu, Lachova, Gvužďochova, Bořivoje Čelovského, Slávky Budínové,
Kastelána Heřmana, Měsíční, Orlovská (pouze č.or.791/40)

Základní škola Sl. Ostrava, Chrustova 1418/24

19011 K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, Gruntovní, Vrbická 
(od č. or. 85- výše), Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, K Maliňáku,
Orlovská (část Heřmanice, č.or.137 až 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, 
Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, K Oskárce, Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 - výše)
Nad Stavy, V Remízkách, Heřmánková, Pampelišková

Kulturní dům Heřmanice, Vrbická 133/151

19012 Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, Pod Trianglem, Stožámí, Zachalupní, Zákopní,
Fišerova (část k.ú. Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, Katajevova, 
Vrbická (pouze od č. or. 1 – 84), Švejdova, Brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova
Košická, Banášova, Zvonková

Kulturní dům Heřmanice, Vrbická 133/151

19013 Bohumínská (pouze č. or. 53,55,57,58,59,60,61,63,63a,64,65, 67,68,72), 
Dědičná

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19014 Nad Ostravicí (pouze k.ú. Slezská Ostrava), Bukovanského (pouze k.ú. Slezská Ostrava),
Bronzová, Bohumínská (č.or.71,73,77, 98), U Domova, 
Komerční (část k.ú. Slezská Ostrava č.or. 1-23A), část k.ú. Muglinov č. or. 2,4,6

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19015 Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagarina, Na Kamenci, 
Bohumínská (č.or.14,25,40,42,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56), Jeronýmova (bez domu č.1155/13 
Seidlerovo nábř., U Staré elektrárny (pouze od č. or. 22 – výše) 

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19016 Dobrovolského, Hladnovská (část k.ú. Slezská Ostrava pouze č. or. 1-40), Hubertova,
Hýbnerova, Chittussiho, Jaklovecká (část k.ú. Slezská Ostrava č. or. 2A, 4, 7 až č. or. 32),
Jeronýmova (pouze dům č. 1155/13-rohový dům x Zámostní), Kmetská, Kopeční, Kranichova,
M. D. Rettigové, Mahenova, Mastného, Michálkovická (pouze č. or. 1-87), Na Pěčonce, Okrajní,
Olbrachtova, Příbramská, Rundova, Vedlejší, Zámostní (bez č. 1930/23, patří VO 19022)

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, Chittussiho 983/10

19017 Hladnovská (pouze č. or. 49 a 52), Holečkova, Jaklovecká (část. k.ú. Muglinov – č. or.37- a výše
 + dům k.ú. Sl. Ostrava č. 991/6), Jakuba Korty, Keltičkova (od č. or. 47- výše), Klikova, Lanová
Nejedlého, Koksova, Michálkovická (od č. or. 108 -139, 151, 159), Mojžíškové, Mírná, Na Vizině,
Skalácká, Švédská (pouze č. or. 1 - 19, 21, 23), U Hájenky, Únorová

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, Chittussiho 983/10

19018 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Klub důchodců Sl. Ostrava, 
Heřmanická 1857/19A

19019 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č. or. 1 – 46),
V Korunce (pouze dům č. 168/2-rohový dům x Koněvova 168/1)

Základní škola Sl. Ostrava, Chrustova 1418/24

19020 Červenkova, Klímkova, Lichá, Michálkovická (od č. or. 140 – 232), Miloše Svobody,
Na Jánské (od č. or. 1 – 25), Na Josefské, Na Najmanské  (od č. or. 58 – výše), Na Rakovci,
Obvodní, Uhlířská, Vozačská

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

19021 Bernátkova, Čs. armády (část k.ú. Slezská Ostrava), Deputátní, Dianina,
Fišerova (část k.ú. Slezská Ostrava), Helákova, Chladná, Justina, Kolmá, Konečného, Marešova,
Na Jánské (od č. or. 26 – výše), Na Juřince, Panská (část k.ú. Slezská Ostrava), 
Petřvaldská (část k.ú. Slezská Ostrava),Pikartská (část k.ú. Slezská Ostrava), Šachetní, Šikmá, 
Šmilovského, Štěpničkova (část k.ú. Slezská Ostrava), Topolová, 
Trnkovecká (část k.ú. Slezská Ostrava), Tvardkova, Zakončená

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

Volební okrsky pro prezidentské volby



Vítání dětí. Slezskoostravská radnice
Hned dvakrát se v měsíci listopadu uskutečnilo tradiční vítání 
dětí ve slezskoostravské radnici. Rodiče se svými nejmenšími 
přišli 4. a 25. listopadu.
Celkem tak bylo přivítáno 47 nových občánků Slezské Ostravy. Obřad 
provedla paní Mgr. Ludmila Ohnheiserová, členka komise pro občanské 
obřady a slavnosti.
O kulturní vystoupení se postaraly děti pod vedením Mgr. Alžběty 
Pavliskové, rovněž členky komise pro občanské obřady a slavnosti.
Rodiče novorozených dětí se během obřadu podepsali do kroniky měst-
ského obvodu a z radnice si odnesli drobné dárky jako knížečku říkanek 
nebo hračku z chráněných dílen.
Další vítání dětí se ve slezskoostravské radnici uskuteční v měsíci březnu.

/red/

strana 7 • leden 2018 • Slezskoostravské noviny

(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Pro koho je cvičení v takovém režimu urče-
no? A jak se vlastně cvičí?
Cvičení je pro všechny. Mám klienty mezi de-
seti a  sedmdesáti lety. Trénujeme dle našeho 
programu. Začínáme zahřívačkou, dynamic-
kým strečinkem, poté dle programu trénujeme 
mobilitu, sílu, techniku vzpírání, gymnastiku, 
vytrvalostní trénink, to vše často doplňujeme 
během po Slezské Ostravě.
Máte na běhání nějaká speciálně oblíbená 
místa?
Nejoblíbenější je halda Ema a  její okolí. To je 
úplně super. Když potřebujeme kratší vzdále-

nost, běháme kolem místního Penny marketu. 
Lidé na nás koukají někdy docela se zájmem… 
Zvláště, když kolem marketu běháme klidně 
i několik kol.
Věk cvičenců už známe, teď ještě zbývá dopl-
nit, kým vlastně jsou.
Těch skupin je víc. Jsou zde lidé, kteří se připra-
vují na nějaký výkon – horolezci, cyklisti, lidé 
hlásící se do armády, k  policii, na přijímačky 
do specializovaných škol. Další skupinou jsou 
lidé se sedavým zaměstnáním, kteří stále sedí 
u počítačů, a potřebují se hýbat. Třetí skupinou 
jsou profesionální policisté, vojáci, záchranáři. 
Další skupinu tvoří lidé, kteří jsou po zranění 
a cvičením si svůj problém řeší. A také jsou tu 

lidi jako já, kteří se v na-
šem pojetí fitness našli 
a je to jejich životní styl.
Na Hladnově sídlíte 
více než rok. Lze mluvit 
o spokojenosti?
Čím dál víc. Přestě-
hoval jsem tělocvičnu 
na Hladnov z  Přívozu. 
Místo jsem objevil úpl-
ně náhodou, pomocí 
inzerátu. Dříve tady 
byl klub stolního tenisu 
a  ještě mnohem dříve 

fotbalové šatny. Přišlo mi to tady jako zajímavé, 
neobjevené místo. Slezská se mi moc líbí, její 
potenciál podle mne na využití teprve čeká…  
Začít cvičit právě tady je zajímavá příležitost. 
Nikde žádná konkurence, všichni jsou v cent-
ru a v místech, kde je více lidí. Chtěl jsem něco 
originálního a Slezská mi právě taková přišla.

/red/

Úspěchy Marka Tyla v roce 2017
3. místo v mrtvém tahu na mezinárodní 

otevřené soutěži EXTRIFIT CUP v Hradci Králové

5. místo v mrtvém tahu na Mistrovství světa 

v Trutnově

5. místo v Pražském silákovi, soutěž Strongman

Marek Tyl
 narozen v roce 1990 v Ostravě

 vystudoval cestovní ruch a hotelnictví

 celoživotně se vzdělává v oblasti fitness

 cvičí a trénuje ve Slezské Ostravě

 k jeho zálibám patří sportovní střelba, 
potápění, motokros a cyklistika

NEJMENŠÍ. Noví občánci v obřadní síni slezskoostravské radnice. Foto/ Sylva Kurková

Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19022 Bohumínská (pouze č. 145/1), Hradní, Hřivnáčova, Keltičkova (od č. or. 1 – 46), Klášterní,

Na Baranovci, Na Bunčáku, Na Burni, Na Františkově, Na Najmanské (od č. or. 1 – 57),
Na Závadě, Občanská, Pod Výtahem, Podzámčí (bez č. 2092/77), Prokopská, Sázečská, 
Těšínská (od č. or. 1-116 11116), Trojická, U Staré elektrárny (od č. or. 1 – 16), Vilová, Vlčkova,
Zámostní - pouze dům 1930/23, Na Šestém 

ZUŠ Sl. Ostrava, Keltičkova 137/4

19023 Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27 ), Habrová, Hormistrů, Podzámčí (pouze č. 2092/77)
Hranečník (část  k.ú. Slezská Ostrava), Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská,
Michalská, Pastrňákova (část k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, Podborčí , Podílní, Příjezdná, 
Skladní, Střelná, Šenovská (část k.ú. Slezská Ostrava), Špitální, Štablova, 
Těšínská (č. or. 177 – 224), U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, Zárubecká, Zvěřinská

Restaurace hotelu 
Jan Maria

Sl. Ostrava, Slívova 1946/7

19024 Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří VO 19023), K Salmovci, Košňovského, 
Kovařovicova, Kramolišova , Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na Souvrati, Na Srazu,
Pošepného (část k.ú. Slezská Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě

Restaurace Sl. Ostrava, Zvěřinská 805/31

19025 Bořivojova, Frýdecká ( část k.ú. Kunčičky), Holvekova, Kaniokova,  Kuchnova, 
Lihovarská (část k.ú. Kunčičky), Listopadová, Májová, Na Rampě, Nástupní, Pekařská, 
Pernerova, Podzemní, Rajnochova, Rudná (část k.ú. Kunčičky), 
Římanova (pouze část k.ú. Kunčičky), Škrobálkova, Šupkova, Velichova, Zdaru

Základní škola Kunčičky, Škrobálkova 300/51

19026 Brusova, Dolejšího, Chamrádova, Lorišova, Mezi domky, Nadační, Osadní, Polní Osada,
Pstruží, Říjnova , Stavovská, Střádalů,Těsná, Třebízského, Vratimovská (část k.ú. Kunčičky)
Výhradní

Základní škola Kunčičky, Škrobálkova 300/51

19027 Celé Kunčice DD se školou a ZŠ Kunčice, Jeseninova 31/4

Volební okrsky pro prezidentské volby



Slezská část Ostravy byla se svou přirozenou krajinnou konfigurací vždy považována za nejmalebnější část města.
S tímto míněním se překvapivě setkáváme i ve střízlivě pojatém sborníku Technická práce na Ostravsku z roku 1926, který byl vydán u příležitosti sjezdu 
československých inženýrů: „Město Slezská Ostrava / do převratu nazývaná Polskou Ostravou/ zaujímá význačné místo ve skupině obcí ostravských. 
Svou rozlohou 1 405 ha řadí se co do velikosti mezi první – svou polohou dominuje. Hledíme-li na město Slezskou Ostravu pouze pohledem technika, 
jsme překvapení zajímavou polohou města. Vysoká poloha větší části města Slezské Ostravy jest zdravotně velmi výhodná. Vzduch je čistší, neboť stá-
lým prouděním jest neustále vyměňován. Odvodnění celé Slezské Ostravy, až na nízké polohy Zárubku, jest velmi příznivé, neboť dostatečný spád ka-
nalizace umožňuje rychlý odtok vody bez nebezpečí záplav. I pro zásobení vodou jest Slezská Ostrava zajímavým místem, neboť má znamenitou pitnou 
vodu a možnost bezpečně zásobiti z vodojemů vysoce položených i místa vzdálenější. Stavební ruch má na Slezské Ostravě ještě mnoho možností. Četné 

rozlehlé plochy budou jistě velmi brzy proměněny v obytné čtvrti a bylo by 
si přáti, aby krásná poloha Slezské Ostravy vhodným řízením technického 
podnikání se ještě více uplatnila k dobru a užitku těch, kteří z kopce na 
Hladnově pozorují zajímavý obraz Ostravska, i těch, kteří se často s upřím-
ným potěšením dívají od Ostravice vzhůru na Slezskou Ostravu.“
1. Probíráme-li se pohlednicemi s motivem Slezské /Polské/ Ostravy, které 
vznikly okolo roku 1900 a nebyly dosud zveřejněny ve Slezskoostravských 
novinách, brzy zjistíme, že výše uvedený citát pisatele /Ing. V. Fidrhel/ plně 
odpovídal skutečnosti. Atraktivní pohledy, které poskytla většina Jaklovec-
kého kopce, neušla pozornosti malířů, fotografů a vydavatelů pohlednic. 
K  těm nejzajímavějším, nejcennějším a  také nejkrásnějším /Postkarte/, 
které se tiskly na přelomu 19. a 20. století, patřily tzv. litografie – kameno-
tisky. Náročná tisková technika i přípravné práce, které se v tomto případě 
pohybovaly na hranici umění, učinily z těchto pohlednic sběratelské skvos-
ty. Dnes si jen stěží dovedeme představit, kolik práce a profesní dovednosti 

muselo být vynaloženo do vzniku jediné pohlednice. I tak obecně platí, že tímto způsobem byla vytištěna asi jedna desetina pohlednic vzniklých před 
rokem 1900. Jejich sběratelská a potažmo umělecká hodnota spočívá ve složitém technologickém postupu při jejich výrobě – litografický tisk totiž nezná 
kromě šrafování a puntíkování polotón, proto bylo nutno polotónové kresby rozkreslit na více tiskových kamenů. Tak je i jednobarevná litografická 
pohlednice soutiskem tří až čtyř tiskových desek. Tato překrásná barevná litografie Pozdrav z Polské Ostravy musela být vytištěna nejméně ze šesti tis-
kových desek. Počet soutisků lze však rozlišit jedině za pomoci silné lupy, a my dnes můžeme jen obdivovat její dokonalé tiskové provedení. Pohlednice 
/Postkarte/ prošla poštou v roce 1900 a byla zaslána z Polské Ostravy /p. Václav Ščutka c. k. četnický závodčí/ do Veselí na Moravě. Vznik pohlednice 
můžeme bezpečně zařadit do skupiny litografií vzniklých před rokem 1900, pro které je typický ornamentální dekor s vyobrazením významných staveb-
ních objektů. V tomto případě obrazovou kompozici tvoří: celkový pohled 
na Polskou Ostravu a drobnější kresby Jámy Trojice, obecního úřadu, ne-
mocnice a elektrárny. Předlohy k provedení obrázků se získávaly obvyklým 
způsobem – agenti vydavatele nakoupili fotografické předlohy od místních 
fotografů, a ty pak byly překreslovány na litografické kameny ve stylu dobo-
vé grafiky a současného vkusu. V některých sbírkách ostravských filokartis-
tů se nachází ve stejné grafice tatáž pohlednice v německé verzi Gruss aus 
Poln. Ostrau Schlesien. Obě pohlednice pocházejí z uměleckého závodu Karl 
Schwidernoch Vídeň.
2. Firma Karel Schwidernoch a synové se významným způsobem zapsala 
do dějin světové pohlednicové tvorby. Za dobu svého působení vytvořila po-
zoruhodné množství litografií, které svou kvalitou a výtvarnou úrovní patří 
k absolutní evropské špičce. Rozsahem produkce pokryla téměř celé území 
rakousko-uherské monarchie a v letech 1889 – 1902 vydala více než 5 500 
kusů pohlednic s  topografickými motivy. Počet vydaných emisí je možno 
spolehlivě identifikovat dle katalogových čísel, které se nacházejí na obrazové straně. Litografická pohlednice Pozdrav z Polské Ostravy má například 
katalogové číslo 4 194. Litografická pohlednice Gruss aus Mähr. Ostrau s katalogovým číslem 2 727 byla zaslána z Moravské Ostravy do nedalekých 
Michálkovic. Litografie je kompozicí tří obrázků, které tvoří: celkový pohled na Moravskou Ostravu a drobnější kresby objektů, katedrálu Božského 
Spasitele /Heil andskirche/ a Německého domu /Deutsches Haus/. Obrazovou kompozici doplňuje symbolická kresba horníka v kroji. Litografie je sig-
nována obvyklým označením: Kunstanstalt Karl Schwidernoch, Wien – Leopoldstadt.

3. – 4. Litografickou tvorbou pohlednic se zabývaly četné 
vydavatelské firmy v zahraničí i v tuzemsku. Vysoké vý-
tvarné úrovně v Moravské Ostravě dosahovaly například 
litografie tištěné u nakladatele a knihkupce Julia Kittla. 
Dokládá to i tato výtvarně náročná pohlednice Pozdrav 
z Vítkovic No 1688, která prošla poštou v roce 1900. Po-
hlednice se většinou prodávaly ve firemních prodejnách, 
ale byly k dostání i v koncesovaných trafikách, kterých bylo na našem území 
okolo roku 1895 téměř dvacet tisíc. Podnikaví trafikanti velmi často své stálé 
klienty „rozmazlovali“ takzvanými Novoročními renumeracemi – dárky v po-
době oblíbeného tabákového zboží, ke kterému přidávali i bonus – zajímavou 
pohlednici.
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Pohlednice Karla Schwidernocha. Absolutní světová špička

Dle studie Nástin vývoje výroby slezských pohlednic /A.Pustka/, dobových publicistických materiálů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie

1. 

2. 

3. 



Slezská Ostrava v proměnách času
Pro všechny příznivce historie Slezské Ostravy 
máme dobrou zprávu!
Kniha autora Česlava Piętoně s názvem Slez-
ská Ostrava v proměnách času je již nyní k 
zakoupení ve všech pobočkách Ostravského 
informačního servisu:
• Pobočka Elektra, 

Nádražní ulice 7/686, Moravská Ostrava
• Pobočka Svinov, 

Peterkova ulice 90, Ostrava – Svinov
• Pobočka Věž, Prokešovo náměstí 8, 

vyhlídková věž, Moravská Ostrava
• Pobočka Přívoz, Nádražní ulice, 

vestibul hlavního vlakového nádraží
• Pobočka Letiště, Mošnov 401, 

příletová hala letiště Leoše Janáčka
• Pobočka Karolina, 

Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava
Knihu si také můžete zakoupit ve Slezsko-
ostravské galerii, Těšínská 35, Slezská Ost-
rava, a to v době konání výstav a v provozní 
době galerie út-pá 10:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, 
so 10:00 – 16:00.

Velkoformátovou barevnou publikaci Slezská 
Ostrava v proměnách času vydalo statutární 
město Ostrava, městský obvod Slezská Ostra-
va v říjnu letošního roku. Kniha je obsahovým 
reprintem článků o historii Slezské Ostravy, 
které byly vydávány ve Slezskoostravských no-
vinách v letech 2010-2016. Dobové fotografie a 
pohlednice Slezské Ostravy jsou doprovázeny 
komentáři a seznamují čtenáře se zajímavost-
mi našeho obvodu, které zde přetrvaly až do 
současnosti nebo jsou již minulostí, ale neměly 
by upadnout v zapomnění.

V  rámci Cyklu komorních koncertů se 
tentokrát mohou diváci těšit na multi-
žánrový koncert cimbálové muziky Friš 
a její hosty.
Cimbálová muzika Friš byla založena bě-
hem Mezinárodního folklorního festivalu 
ve Strážnici roku 1997 studenty Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. Během svého 
působení na folklorním hudebním poli se 
cimbálové muzice Friš podařilo dosáhnout 
značného úspěchu. Kromě četných koncertů 
a vystoupení zazněla jejich hudba v Českém 
rozhlase v Ostravě či v Brně, v České televizi 
nebo v TV Noe. Sérii úspěšných koncertů ab-
solvovali v  Polsku, na Slovensku, v  Rakous-
ku i v Německu. Na festivalu v Portugalsku 
doprovázeli folklorní soubor Odra z Ostravy, 
v  Sardinii ostravský soubor Morava, nebo 
v  Turecku soubor Olza z  Českého Těšína. 
V tuzemsku účinkuje CM Friš každoročně na 
MFF ve Strážnici, na Goralském bále v Mos-
tech u Jablunkova, nebo na MFF ve Frýdku-
-Místku, či na multižánrovém hudebním fes-
tivalu Colours of Ostrava.

Koncertní činnost CM 
Friš doplňuje v  průběhu 
let nahráváním hudeb-
ních nosičů. Zatím po-
sledním hudebním nosi-
čem je album „Cimbálová 
muzika Friš a  hosté“, na 
němž muzika doprovází 
významné osobnosti čes-
ké, resp. moravské i  za-
hraniční folklorní scény, 
např. Liselotte Rokytu, 
Jana Karpiela, Martina 
Hrbáče, Speváckou skupi-
nu Rosa a další.
Vstupenky v galerii
Koncert cimbálové muziky Friš se uskuteční 
v obřadní síni slezskoostravské radnice dne 
23. ledna 2018 v  19:00 hodin, kde zazní li-
dové písně. Jako své hosty představí CM Friš 
Liselotte Rokytu, Adama a Jiřího Machačovi 
z cimbálové muziky Šmykňa, Andrzeje Nie-
dobu a další.

Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
od 9. ledna 2018 ve Slezskoostravské galerii 
(úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, poled- 
ní přestávka od 11:30 do 12:30). Dotazy vám 
rádi zodpovíme na telefonu 599 410 426 nebo 
599 410 081.

/red/

Cimbálová muzika Friš vystoupí na radnici
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Kultura

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Máš mozek v čistírně? Vědomostní kviz, leden 
během půjčování.
Zarámovaná krása, výtvarná dílna, technika 
dekupáž, pondělí 15. ledna od 14 do 16 hod.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich rodiče.
Bílá koule - sněhulák, výtvarná dílna, pondělí 
 29. ledna od 15 do 16.30 hod.
Čtenářská výzva 2018, nabídka knih, leden během 
půjčování.
Záhady stokrát jinak, nabídka knih, leden během 
půjčování.

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

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Sněhulák, výtvarná dílna, úterý 23.1. během 
půjčování.
Můj stát, vědomostní test pro děti, leden během 
půjčování.
Velké vítězství, hrajeme stolní hry, leden během 
půjčování.
Meluzína Severýna, výstavka pohádkových knih pro 
děti, leden během půjčování.

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

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, leden během půjčování.
Svatí patroni, tematický test, leden během půjčování.
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert
Samá ruka, samá noha, pohybová aktivita pro děti – 
veselý bowling, leden během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna – veselé kolíčky, každý 
čtvrtek od 13 do 15 hod.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, puzzle 
aj., leden během půjčování.
Šikovné prstíky, omalovánky, spojovačky, lepení 
modelů, vystřihovánky aj., leden během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

Slezskoostravský uličník, část 5
Slezskoostravské noviny přinášejí 5. část seznamu názvosloví ulic a náměstí na území 
městského obvodu Slezská Ostrava. Seznam poskytl novinám Roman Doubravský, autor 
webu www.mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 541 názvů v obvodě Slezská Ostrava:

Gruntovní (Heřmanice, r. 1945) - Podle statků 
v blízkosti ulice. Název vyjadřuje opozici k Parcel-
ní ul.
Gvužďochova (Heřmanice, r. 1963) - Jan Gvuz-
ďoch (1904–1945), úředník ČSD z Heřmanic, za-
tčen ostravským Gestapem pro členství v ilegální 
odbojové organizaci železničářů, zahynul asi při 
pochodu smrti z Buchenwaldu (nezvěstný).
Habrová (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle názvu staré 
školy na této ulici.
Hajnova (Muglinov, r. 1945) - Antonín Hajn 
(1846-1949), český novinář a politik, zakladatel ra-

dikálně pokrokové strany, předák hnutí Omladiny.
Helákova (Sl. Ostrava, r. 1950) - Michal Helák 
(1880-1943), důchodce ze Sl. Ostravy, zatčen na-
cisty za ilegální činnost v KSČ, umučen v koncent-
račním táboře v Osvětimi.
Heřmanická (Sl. Ostrava, r. 1939) - Podle směru 
do Heřmanic.
Heřmánková (Heřmanice, r. 2008) - Obecné po-
jmenování podle rostliny.
Hilbertova (Muglinov, r. 1945) - Jaroslav Hilbert 
(1871–1936), český dramatik, prozaik a žurnalista.



Ocenění žáků ZŠ Škrobálkova v Praze
Žákyně ZŠ Škrobálkova v  Ostravě-Kunčičkách se 
osobně dne 7. prosince zúčastnily v  Americkém 
centru v  Praze slavnostního vyhlášení jubilejního 
dvacátého ročníku soutěže Romano suno.
Soutěž každoročně pořádá pražská nezisková organizace Nová škola, o.p.s. Smyslem soutěže je umož-
nit romským 
dětem, mláde-
ži i  dospělým 
popsat svět 
kolem sebe 

vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny. V letošním 
ročníku vybírala odborná porota ze 400 příspěvků ve třech 
hlavních kategoriích.
V hlavní literární kategorii, do které bylo nominováno 122 
textů, obsadila žákyně 9. ročníku ostravské školy nádherné 
druhé místo.
V druhé kategorii mluveného slova vybírala odborná porota 
z 28 zaslaných videí. Právě v této kategorii naše tři ostravské 
dívky 9. ročníku ZŠ doslova dojaly porotu svou jazykově čis-
tou a plynulou romštinou. Právem si tak odvezly první místo 
v této kategorii. 

Miroslav Turek
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O pohár radnice Slezské Ostravy ve vybíjené
Ve čtvrtek 30. listopadu se 
žáci 5. ročníků sešli v  tělo-
cvičně ZŠ Bohumínská, aby 
změřili své síly a především 
přesnou „mušku“ ve vybí-
jené.
Turnaje se zúčastnily celkem tři 
týmy ze Slezské Ostravy - do-
mácí ZŠ Bohumínská a hosté ZŠ 
Chrustova spolu se ZŠ Pěší. 
Samotný začátek turnaje byl uve-

den panem starostou Ing. Romanem Goryczkou, místostarostou Ma-
riem Lyčkou, vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Petrou Nitkovou 
a panem ředitelem Mgr. Bc. Markem Sládečkem. Poté co se zopakovala 
pravidla hry, mohl začít samotný turnaj. 
Vybíjená se hrála celkem na šest kol, přičemž každý z týmů se utkal při 
čtyřech vzájemných soubojích.
Již první zápas mezi ZŠ Bohumínská a ZŠ Chrustova ukázal, že žáci jsou 
výborně připraveni a při vzájemných soubojích nenechají nic náhodě. 
Zřejmě i výhoda domácího prostředí nakonec v prvním kole rozhodla 
o výhře ZŠ Bohumínská skórem 11:4. 
I ve druhém zápase bylo co sledovat, proti sobě nastoupila ZŠ Pěší a ZŠ 
Chrustova tentokráte s vítězstvím 5:12 na straně hráčů v černém - ZŠ 
Chrustova. I  zbylé čtyři zápasy byly plné vydařených akcí a  těžkých 

zákroků. Zřejmě i  díky velké 
podpoře domácího publika 
v  celkovém skóre zvítězila ZŠ 
Bohumínská, následována na 
druhém místě ZŠ Chrustova. 
Třetí příčku obsadila ZŠ Pěší. 
Vyhlášení výsledků bylo plné 
dojmů a emocí, a ačkoliv mohl 
zvítězit jen jeden z týmů, nikdo 
neodešel s  prázdnou a  všichni 
se mohli těšit z výher, které pro 
ně přichystal městský obvod 
Slezská Ostrava.
Za organizaci celé akce děkuje-
me paní učitelce Petře Ryškové, 
velké díky patří městskému ob-
vodu za podporu této akce a za-
koupení odměn pro soutěžící. 
V  neposlední řadě děkujeme 
a gratulujeme také všem zúčast-
něným.

Kolektiv ZŠ Bohumínská

Přání

Seniorů Hrušov
Členové spolku Senioři Hru-
šov přejí všem pracovníkům 
městského obvodu Slezská 
Ostrava v novém roce 2018 
mnoho štěstí, zdraví, osob-
ních a pracovních úspěchů.
Děkujeme za materiální a fi-
nanční podporu.
V novém roce 2018 se těšíme 
na další spolupráci, podob-
ně jako tomu bylo v letech 
předchozích.
Rovněž přejeme všem spo-
luobčanům v novém roce 
2018 mnoho úspěšných dnů, 
hodně zdraví, štěstí a spoko-
jeného života.

Za spolek Senioři Hrušov
předsedkyně

Zdeňka Dudková

VYBÍJENÁ. Místostarostové Roman Goryczka a Mario Lyčka rozdali ceny 
zúčastněným týmům. Foto/ Jan Král

PRVNÍ CENA. Nejlepší žačky uspěly jazykově čistou a plynulou romštinou. Foto/ Miroslav Turek

STARTUJÍCÍ. Účastníci turnaje v tělocvičně ZŠ Bohumínská. Foto/ Jan Král

Výsledková listina:
1. ZŠ Bohumínská 

2. ZŠ Chrustova

3. ZŠ Pěší

Nejlepší hráčka turnaje: 
Aneta Macejiková (ZŠ Chrustova)

Nejlepší hráč turnaje: 
Matyáš Vosáhlo (ZŠ Bohumínská)



Myslivecký spolek
Ostrava - Heřmanice

Vás srdečně zve

16.2.2018 od 20:00 hod.
do KD Ostrava Heřmanice na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
hraje hudební skupina pana J. Fraislera
Myslivecká kuchyně, bohatá tombola.

Předprodej vstupenek tel.: 777 049 812

V Ostravě jsou bioodpady sváženy 
i v zimních měsících
Od začátku prosince do konce března 
budou bioodpady z  hnědých popelnic 
sváženy jednou měsíčně.

„Informaci o zimních termínech svozu od nás 
dostala do schránky každá domácnost, která 
má svoz zeleně objednán, uveřejněny jsou i na 
našich webových stránkách. Společnost OZO 
Ostrava, která tuto službu v  jiných obcích 
v  zimních měsících standardně neposkytuje, 
tak už při zavádění BIO popelnic vyšla vstříc 
požadavkům města,“ konstatuje Vladimíra 
Karasová ze společnosti OZO Ostrava s tím, že 
město zavedlo bezplatné přistavení jedné bio 

popelnice o objemu 240 l k trvale obydleným 
rodinným domům se zahrádkou a pravidelný 
svoz biologicky rozložitelného odpadu rost-
linného původu v  roce 2016. „Kapacitu BIO 
popelnic v rámci městského systému i četnost 
jejich svozu stanovilo město. Pokud někomu 
z občanů kapacita nádoby na zeleň nedostaču-
je, má možnost zbylý odpad ze zahrádky ode-
vzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si 
objednat placenou službu, a OZO mu přistaví 
další nádoby na zeleň podle jeho potřeby,“ uza-
vírá Vladimíra Karasová.
Nejvíce BIO popelnic je rozmístěno 
ve Slezské Ostravě

Nejvíce BIO popelnic je rozmístěno ve Slezské 
Ostravě: v  listopadu 2017 jich bylo 2 208. „Je 
to logické, protože tento ostravský obvod je 
nejrozlehlejší a zástavbu tvoří převážně rodin-
né domy se zahradami,“ konstatuje Vladimíra 
Karasová a upřesňuje, že v celé Ostravě je přes 
13 tisíc těchto hnědých popelnic. Z nich bylo 
jen za prvních deset měsíců letošního roku od-
vezeno 7 086 tun bioodpadu.

OZO Ostrava
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1.1. Novoroční výstup na haldu 
Ema, 9 - 13 hodin, halda Ema, 
Slezská Ostrava.

6.1. Tradiční novoroční turnaj 
ve stolním tenise v hasičské 
zbrojnici Antošovice od 9 hod. 
Pořádá SDH Antošovice.

7.1. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice.

7.1. Florbal, 15:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - FBC 
Liberec, KB ligy juniorů, ČPP 
Aréna Muglinov.

13.1. Florbal, 17:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - FbŠ 
Bohemians, Tipsport Superliga 
mužů, ČPP Aréna Muglinov.

14.1. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice.

20.1. Florbal, 17:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - FBC 
Liberec, Tipsport Superliga 
mužů, ČPP Aréna Muglinov.

20.1. Florbal, 20:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - K1 
Florbal Židenice, Extraliga žen, 
ČPP Aréna Muglinov.

21.1. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice.

24.1. Florbal, 17:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - PSN 
Tatran Střešovice, KB ligy 
juniorů, ČPP Aréna Muglinov.

24.1. Florbal, 20:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - 
Únětická 12° Tatran Střešovice, 
Extraliga žen, ČPP Aréna 
Muglinov.

27.1. Florbal, 17:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - FAT 
PIPE Florbal Chodov, 1. liga 
juniorek, ČPP Aréna Muglinov.

28.1. Chovatelská burza. Holubi, 
králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 
6 - 9 hodin. Středisko chovatelů, 
Nejedlého ulice.

28.1. Florbal, 15:00 FBC ČPP 
Bystroň Group Ostrava - FbŠ 
Bohemians, 1. liga juniorek, 
ČPP Aréna Muglinov.

Slezská žijeŠance pro ženy
Na trhu práce řada žen běžně čelí mnohým 
překážkám – ať už kvůli péči o rodinu, chy-
bějící praxi či nedostatečnému vzdělání. Na 
tento fakt reaguje projekt Prevence ohrože-
ní rodiny ve městě Ostrava, díky kterému 
mají znevýhodněné ženy možnost nalézt 
své uplatnění i  přes všechny komplikace. 
Po dobu 3 měsíců si mohou vyzkoušet prá-
ci u  vybraných zaměstnavatelů formou tzv. 
tréninkových míst. Obě strany tak mají do-
statek času, aby si ověřily, jestli jim vzájemná 
spolupráce vyhovuje, a budou v ní následně 
pokračovat prostřednictvím dlouhodobého 
zaměstnání.
Do aktivity „Ženy na trhu práce“ se zapo-
jilo celkem 30 žen. Některé z  nich prošly 
pouze aktivizačním kurzem, který jim po-
mohl uvědomit si svou hodnotu, posílit 
sebevědomí a  získat dovednosti potřebné 
pro uplatnění se na trhu práce. Úspěšným 
absolventkám kurzu, které se rozhodly po-

kračovat dál, byla po dohodě nabídnuta 
„práce na zkoušku“ formou neplacených stá-
ží a tréninkových míst. Na leden je v plánu 
ještě jeden běh - čtvrtý, a zároveň poslední. 
Vzhledem k omezenému počtu míst se dopo-
ručuje brzká registrace, a to u paní Kateřiny 
Kneifel, tel. 727 950 828.
Vysoký zájem byl v rámci projektu zazname-
nán i o individuální poradenství, které aktuál- 
ně využilo 44 klientů, nejenom z  řad žen. 
Jednalo se např. o  služby finančního porad-
ce, nutriční terapeutky, ale i právníka. Řešit 
lze dokonce i mimosoudní, sousedské či jiné 
spory za pomoci mediátora. Všechny zmíně-
né aktivity jsou pro klienty zdarma - projekt 
je spolufinancován prostředky z Evropského 
sociálního fondu a běží do září 2018.



Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1x za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v lednu 2018. Tisk povolen - reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 
výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Komise pro komunikaci s občany, vydávání Slezskoostravských novin a pro webové 
stránky: Ivana Šmidáková - předseda, MVDr. Barbora Jelonková, Ing. Roman Goryczka, Mgr. Dana Golatová, Emil Fekete, Mgr. Marcela Schullová, 
PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., Mgr. Edita Kozinová, Josef Kučera, Karel Slíva. Tisk: Tisk Centrum s.r.o.  Roznášku 
provádí Česká pošta, s. p. Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. ledna 2018 www.slezska.cz

Slezskoostravské noviny • leden 2018 • strana 12

Frézování komínů

Vložkování komínů

Tel: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

  

Frézování komínů

Vložkování komínů

Tel: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz

  

Je vám více než 50 let? Byli jste 
v  posledních dvou letech mini-
málně dvanáct měsíců v eviden-
ci Úřadu práce? Chcete si rozší-
řit nebo úplně změnit kvalifi kaci 
prostřednictvím některého z na-
šich rekvalifi kačních kurzů, do-
plnit počítačové znalosti nebo 
řidičské dovednosti? Pak právě 
pro Vás máme nabídku účasti 
v  projektu „Profesní dráha pa-
desátkou nekončí“. Čeká na Vás 
individuální přístup našich zku-
šených poradců, kteří Vám po-
mohou s  výběrem vhodné pro-
fese, a  možnost zaměstnání na 
šest měsíců. Vše ZDARMA.
Registrujte se do 10. ledna 
2018 na edukana@edukana.cz,
724 261 389.

Inzerce

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

23. 1. 2018 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
www.slezska.cz

Cimbálová muzika Friš 
& hosté

Výstava  fotografi í
Vo j těcha  Vlka

1 8 . 1 1 . 2 0 1 7  –
1 3 . 1 . 2 0 1 8

Slezskoostravská
galerie


