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Do Slezské Ostravy přijel 
předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček navštívil 12. listopadu 
městský obvod Slezská Ostrava.
Stalo se tak na pozvání starosty obvodu Richarda Vereše. „Slezská Ostrava si jistě zaslouží 
významné návštěvy z nejvyšších míst. Jsem proto rád, že si pan předseda Vondráček na 
nás udělal čas a strávil u nás prakticky celý den,“ konstatoval starosta Richard Vereš.

Návštěva začala v  dopoledních hodinách ve slez
skoostravské radnici. Mezi symbolickými dárky, kte
ré Radek Vondráček od starosty Richarda Vereše 
dostal, bylo například i  speciální kovové kytarové 
trsátko se znakem městského obvodu a  symbolem 
českého lva. Další specialitou byla hruškovice přímo 
z Antošovic.

Radek Vondráček si pozorně prohlédl celou radnici, 
včetně obřadní síně, vystoupal také přes půdu až do 
radniční věže, kam návštěvy běžně nechodí. Na rad
nici se seznámil rovněž se všemi místostarosty měst
ského obvodu.

První zastávkou předsedy sněmovny po návštěvě 
radnice byla ZŠ Bohumínská. Ředitel školy Marek 
Sládeček ukázal Radku Vondráčkovi, v  doprovodu 
zástupců vedení obvodu, nově opravené třídy i šat
ny a čtenářský klub financovaný z projektu minis
terstva školství. Krátká návštěva se uskutečnila rov
něž ve spe ciální třídě mladých fotbalistů, která v ZŠ 
Bohumínská funguje od začátku letošního školního 
roku. Zde mladé fotbalisty Radek Vondráček potěšil 
sdělením, že patří k fanouškům ostravského Baníku.

Ze školy vedla cesta předsedy sněmovny do nové 
hasičské zbrojnice v  Muglinově, kde na něj čekali 
představitelé všech pěti jednotek dobrovolných ha
sičů ze Slezské Ostravy a také ředitel Hasičského zá
chranného sboru Moravskoslezského kraje brigádní 
generál Vladimír Vlček. Ten zasvětil Radka Vondráč
ka do problematiky dobrovolných hasičů v  Ostra
vě. Muglinovští hasiči předvedli Radku Vondráčkovi 

budovu i  moderní hasičskou techniku, kterou jsou 
nově vybaveni.

Ze zbrojnice se návštěva vydala do nedalekého areá
lu Sport Mexiko. Radek Vondráček si prohlédl nový 
bazén stejně jako halu a  zázemí pro florbal, který 
se zde hraje na vysoké úrovni. „Takovou halu u nás 
v Kroměříži nemáme,“ zalitoval Vondráček, který je 
kroměřížským rodákem a patriotem.

Velmi příznivě přivítaly delegaci obyvatelky Komu
nitního domu pro seniory na Heřmanické ulici. Do
konce zazpívaly i svoji hymnu, která pojednává o ži
votě v tomto domě. Postěžovaly si však, že v okolí 
není mnoho míst, kde lze pohodlně nakupovat. Sta
rosta Richard Vereš vysvětlil, že v areálu Dolu Petr 
Bezruč se má stavět nový supermarket, zahájení 
stavby však vázne na ministerstvech v  Praze, čeká 
se na převod pozemku ze státního podniku Diamo. 
„Odvážím si do Prahy úkol. Postarat se, aby si lidé 
ve Slezské mohli lépe nakoupit,“ slíbil po návštěvě 
domu pro seniory Radek Vondráček.

Po jednání u primátora města Tomáše Macury čekala 
na předsedu sněmovny prohlídka Slezskoostravské 
galerie a setkání se starosty a místostarosty nej
vetších městských obvodů. „Moc se mi u vás líbilo 
a  jedno vím určitě. Že se do Ostravy ještě vrátím. 
Rád bych například navštívil zoo ve Slezské Ostra-
vě, o  které mám jen ty nejlepší reference,“ shrnul 
celodenní návštěvu Radek Vondráček.

/red/

Richard Vereš vítá Radka Vondráčka
ve své kanceláři
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Prohlídka obřadní síně slezskoostravské radnice

Mezi mladými fotbalisty v ZŠ Bohumínská

Setkání s dobrovolnými hasiči v nové 
hasičské zbrojnici v Muglinově

Prohlídka florbalové haly
a areálu Sport Mexiko

Přivítání zpěvem v Komunitním domě
pro seniory na Heřmanické ulici
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Upozornění – 23. prosince bude úřad uzavřen!

V pondělí 23. prosince proběhne modernizace a údržba sí
ťové infrastruktury na většině pracovišť Úřadu městského 
obvodu Slezská Ostrava.
Práce budou probíhat konkrétně v budovách Hladnovská 
č. 119, Těšínská č. 105, Těšínská č. 35 a náměstí Jurije Ga
garina č. 4, 5, 6. Z tohoto důvodu budou pracoviště Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava pro občany uzavřena.

Mgr. Gustav Kuchař, tajemník úřadu

Slezská vítá nový rok 2020
Tradiční akce nazvaná Slezská vítá Nový rok se opět o sil
vestrovské noci uskuteční před slezskoostravskou radnicí. 
Půlnoc ozdobí slavnostní ohňostroj, starosta obvodu Ri
chard Vereš pronese slavnostní přípitek.
Vše začne v  úterý 31. prosince ve 23 hodin. Slavnostní 
atmosféru umocní i reprodukovaná hudba.
Každoročně takto přichází přivítat Nový rok před slez
skoostravskou radnici stovky slavících. „Silvestr na Slezské 
má vždy výjimečnou atmosféru,“ zve občany starosta ob
vodu Richard Vereš.

Pozvaní na zasedání zastupitelstva městského obvodu
Zasedání zastupitelstva městského obvodu se uskuteční 19. prosince 2019 od 10.00 hodin v KD Muglinov, 

ulice Na Druhém č. 4. Živý přenos můžete sledovat na facebooku Slezská Ostrava.

Slezská Ostrava má svoji galerii starostů. Byla slavnostně odhalena v budově slezskoostravské 
radnice ve čtvrtek 14. listopadu.

Galerie starostů ve slezskoostravské radnici

Josef Burkovič, první polistopadový 
starosta Slezské Ostravy.

Richard Vereš, starostou od roku 2018.

Galerie starostů byla v budově radnice 
slavnostně odhalena 14. listopadu.

„Přemýšleli jsme, jak uctít památku 30. výročí 17. lis-
topadu ve Slezské Ostravě. Napadlo nás, že by bylo 
hezkou památkou udělat galerii těch, kteří Slezskou 
Ostravu vedli po roce 1989,“ řekl starosta Richard 
Vereš.

Od pádu komunistického režimu se v  čele Slezské 
Ostravy vystřídalo celkem osm starostů. Prvním byl 
Josef Burkovič /1990 – 1995/, kterého nahradila Jus
tina Turčíková /1995 – 1998/. Poté se stal starostou 
Jan Svozil /1998 – 2002/, následován Jaromírem 
Wagnerem /2002 – 2004/. Po něm přišel do funk
ce Miroslav Vojkovský /2004 – 2006/. V období let 
2007 – 2014 jej vystřídal Antonín Maštalíř, v  letech 
2014 – 2018 byla starostkou Slezské Ostravy Barbora 
Jelonková. Od roku 2018 je starostou městského ob
vodu Richard Vereš.

Jan Svozil a  Miroslav Vojkovský již nežijí. Ze všech 
pozvaných bývalých starostů využili pozvání Jo
sef Burkovič a  Justina Kamená /dříve Turčíková/. 
Za Jana Svozila přišli na radnici synové a manželka. 
Ostatní se omluvili z důvodů zaneprázdněnosti.

Pro pozvané bylo připraveno slavnostní odhalení ga
lerie a  také prohlídka slezskoostravské radnice, ve 
které je přivítal starosta Richard Vereš, všichni mís
tostarostové i tajemník úřadu Gustav Kuchař, který 
pod všemi jmenovanými starosty sloužil.

/red/
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Štolu razí specialisté ve Slezské Ostravě na pravém 
břehu řeky Lučiny nedaleko slezskoostravského hradu 
do pískovcové skály. Štolou povede kanalizační sbě
rač, jehož pomocí budou odkanalizovány domácnosti 
26 tisíc obyvatel městských obvodů Slezská Ostrava 
a Radvanice a Bartovice. Ve Slezské jde zejména o ob
last Kunčičkek, Kunčic, Salmy nebo Zvěřiny. Výstav
ba nové kanalizace si vyžádá 220 milionů korun, přes 
50 milionů korun dává na stavbu ministerstvo financí.

„Je to moje první zkušenost s fáráním pod zem. Jsem 
ráda, že jsem si mohla štolu prohlédnout. Odkanali-
zování pomůže životnímu prostředí, což je v Ostravě 
velké téma,“ uvedla ministryně Schillerová.

Podle starosty Richarda Vereše je pro obyvatele 
Slezské Ostravy odkanalizování zásadní. „Je určitě 
dobře, že stát přispívá na opravy kanalizací, které 
byly poškozeny z  důsledků důlních vlivů,“ uvedl 
starosta. „Pevně věřím, že se nám podaří dodělat 
kanalizaci i v dalších částech Slezské Ostravy,“ kon-
statoval na závěr.

/red/

Ve slezskoostravské radnici přivítali v pátek 15. listopa-
du mimořádnou návštěvu. Do radnice přišly děti ze MŠ 
Požární. Povídaly si se starostou Richardem Verešem, 
zkontrolovaly, jak funguje matrika a  které věci se zde 
a jak zapisují, viděly i obřadní síň a staly se svědky im-
provizované svatby „na zkoušku“.

Ze strany dětí také padaly otázky na vedení obvodu – 
například, kdy budou postaveny chodníky v  Heřmani-
cích na ulici Vrbická. Děti se dále seznámily s  tím, jak 
pracuje rada obvodu přímo v místnosti, kde radní zase-
dají. Viděly také novou galerii starostů. Při dotazu, které 
z dětí by se v budoucnu chtělo stát starostou, se zpočát-
ku žádný zájemce nepřihlásil. Když jim ovšem starosta 
ukázal svoji kancelář, ve které je mimo jiné i velká mísa 
s bonbóny, alespoň tři zájemci o budoucí funkci se mezi 
návštěvníky našli.

/red/

Ministryně financí Alena Schillerová, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a starosta Slez-
ské Ostravy Richard Vereš sfárali v pátek 14. listopadu 27 metrů pod zem, kde probíhá výstavba 
kanalizačního sběrače B.

Kontrola výstavby kanalizace s ministryní Schillerovou

Děti z MŠ Požární navštívily radnici

Starosta Richard Vereš, náměstkyně primátora 
Kateřina Šebestová a ministryně Schillerová 
během prohlídky štoly ve Slezské Ostravě.

Ve slezskoostravském podzemí.
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Veřejná setkání vedení městského obvodu s občany 
Podzim 2019

Během měsíců října a listopadu pokračovala pravidelná setkání vedení městského 
obvodu s občany. Veřejnost mohla přijít debatovat se zástupci slezskoostravské radnice 
do Kunčic, na Hladnov a také do Koblova.

Více na webu www.slezska.cz - Otevřená radnice - Veřejná setkání

Během všech veřejných setkání zástupci vedení obvodu rovněž informovali o aktuálním dění v obvodě  
novém webu i Facebooku Slezské Ostravy, plánovaném veřejném projednávání jednotlivých investičních 
záměrů, prodloužení úředních hodin, přímých přenosech ze zasedání zastupitelstva nebo o výsledcích prů
zkumu veřejného mínění.

Setkání v Kunčicích
Tři desítky občanů přišly na veřejné setkání s vede
ním městského obvodu do restaurace Sokolovna 
v Kunčicích v pondělí 21. října.

Starosta Richard Vereš informoval příchozí o aktuál
ních novinkách, které obvod v  této městské části 
chystá. V příštím roce je například plánována opra
va vozovky v ulici Bártova. Opraven bude současně 
i chodník a zastávka MHD. Na ulici Štěpaňákově se 
opravují chodníky, stejně jako na ulici Frýdecké. Plá
novaná je v příštím roce výstavba spojovacího chod
níku mezi ulicemi Frýdecká a Železničářská.

Přítomní si stěžovali především na špatně parkující 
auta u zdejšího nádraží, překračování rychlosti na 
ulici Frýdecké a zvyšující se frekvenci dopravy v této 
městské části Slezské Ostravy.

Setkání na Hladnově
Ve středu 30. října se setkání odehrálo v budově Pří
rodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Hlad
nově.

Starosta Richard Vereš informoval, že v  roce 2020 
je v plánu oprava chodníků a komunikací na ulicích 
Mahenova, Okrajní, Podzámčí, Nejedlého nebo Ol
brachtova. Letos byly provedeny větší opravy ko
munikací nebo chodníků například na ulicích Střel
ná, Petřvaldská, Na Josefské nebo v parčíku u tanku. 
„Celkem za opravy chodníků, komunikací, výtluků, 
kosení zeleně a mobiliář bylo letos vydáno v katas
trálním území Slezská Ostrava 14,4 milionu korun,“ 
informoval přítomné starosta.

V závěrečné diskuzi si občané stěžovali například na 
rušný provoz na ulici Bohumínské v  oblasti sídliště 
Kamenec. Místostarostka Ivona Vaňková uvedla, že 
zde bude již brzy instalován světelný přechod. Hovo
řilo se rovněž o připravované komplexní regeneraci 
celého sídliště na Kamenci.

Setkání v Kunčicích
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Setkání Koblov
V  pondělí 4. listopadu se veřejné setkání s  občany 
uskutečnilo v tělocvičně vedle AGEL Střední zdravot
nické školy v Koblově. Na setkání přišly tři desítky ob
čanů z Koblova, Antošovic i Hrušova.

Z větších oprav, které se letos v Koblově odehrály, vy
jmenoval starosta Richard Vereš například chodníky 
a komunikace na ulicích U nové šachty nebo Koblov
ská, kde byla rekonstruována také zastávka MHD.

Přítomní občané ocenili postavení dětského hřiště Lá
mař za necelé 2 miliony korun, které bylo v  Koblově 
otevřeno v červenci a od té doby je hojně využíváno 
místními dětmi i rodiči.

Místostarosta Roman Goryczka upozornil, že v Koblo
vě v současné době probíhá rekonstrukce areálu TJ So
kol Koblov, která má být hotova v červnu 2020. Vznik
ne zde nová budova jako zázemí pro sportovce. Jak 
připomenul předseda TJ Sokol Koblov Pavel Pišťák, je 
rekonstrukce areálu nutná už kvůli zachování existen
ce místního fotbalového klubu. Rekonstrukce areálu je 
hrazena z prostředků městského obvodu, města Ostra
vy a ministerstva školsví

V  budoucnu se v  této části Slezské Ostravy plánuje 
mimo jiné rekonstrukce ulic Výdušná nebo výstavba 
chodníků na Antošovické ulici.

Starosta Vereš přítomné rovněž seznámil s  plány na 
výstavbu nové sportovní haly v Koblově a také s pří
pravou vybudování Domova pro seniory Antošovice 
v budově někdejší mateřské školy. Nyní se pracuje na 
aktualizaci projektové dokumentace, výstavba začne v 
příštím roce a bude dokončena v roce 2021.

Občané se v diskuzi nejvíce zajímali například o vzni
kající průmyslovou zónu v Hrušově, výstavbu kanaliza
ce, stěžovali si na špatnou dopravní dostupnost nebo 
bezohledné chování některých řidičů.

Další setkání na jaře 2020
Poslední ze série podzimních veřejných setkání se ode
hrála po uzávěrce tohoto vydání v Muglinově a v Heř
manicích. Starosta Richard Vereš přislíbil, že na jaře 
2020 se budou veřejná setkání v jednotlivých částech 
městského obvodu opakovat a vedení městského ob
vodu tak dodrží slib, že každého půl roku vyrazí deba
tovat s občany do všech částí Slezské Ostravy.

/red/

Setkání na Hladnově

Setkání v Koblově
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Slezská Ostrava uctila Den válečných ve-
teránů 11. listopadu. Věnec za městský ob-
vod položili během vzpomínkového aktu 
v Komenského sadech u památníku Rudé 
armády starosta Richard Vereš a místosta-
rostka Ivona Vaňková.

Místostarostky Hana Heráková, Dagmar 
Macháčková a  místostarosta Vladimír 
Lyčka položili kytice u  památných míst 
v  městském obvodě. Ta se nacházejí na 
ulicích Na Druhém v   Muglinově, Koně
vova v   Heřmanicích, Škrobálkova v Kun
čičkách, Jeseninova v  Kunčicích nebo na 
Ústředním hřbitově Slezská Ostrava. Celé 
vedení městského obvodu pak položilo ky
tici u Památníku 1. československé tankové 
brigády na Bohumínské ulici v sousedství 
slezskoostravské radnice.

/red/

Hlavní činností odboru hospodářské správy je za-
jišťování obslužných činností pro úřad městské-
ho obvodu. Jedná se zejména o nákupy materiá-
lu a  technického vybavení úřadu, nákup služeb 
a  komplexní zajišťování bezpečnosti a  ochrany 
zdraví při práci zaměstnanců. Odbor zodpovídá 
například za činnost recepce úřadu, provoz auto-
mobilů, pořizování výpočetní techniky pro práci 
úředníků, správu sítě mobilních telefonů, úklid bu-
dov úřadu apod.

V  průběhu uplynulého roku odbor hospodářské 
správy mimo běžné nákupy materiálu a  vybavení 
úřadu zajistil několik investičních i  neinvestičních 
nákupů pro odbor dopravy a  životního prostředí, 
pro potřeby dobrovolných hasičů nebo odlehčovací 
pobytovou službu odboru sociálních věcí.

Mezi významnější z nich patří:
• Vybavení nové hasičské zbrojnice v Muglinově, 

včetně pořízení nového nábytku.
• Instalace digitální úřední desky sloužící obča

nům městského obvodu, která nahradila dosa
vadní papírovou desku a je umístěna na budově 
úřadu na nám. J. Gagarina.

• Zakoupení nového automobilu Renault Trafic 
L2P2 120 Cool pro potřeby oddělení hřbitov
ní správy, sloužícího k zabezpečení úklidu na 
ústředním hřbitově.

• Pořízení přívěsného zařízení  štěpkovače dřev
ní hmoty LASKI LS 150/27 CB k  zabezpečení 
kvalitnější údržby zeleně na veřejných prostran
stvích v městském obvodu.

• Zakoupení hlasovacího zařízení pro potřeby za
stupitelstva městského obvodu Slezská Ostra
va, kdy tento systém zpřehledňuje a urychluje 
zasedání zastupitelstva a umožňuje uchovávání 
výsledků hlasování.

• Zabezpečení online přenosu ze zasedání za
stupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava 
na Facebook profilu „Slezská Ostrava“.

• Investice do signalizačního systému pro domy 
s  pečovatelskou službou (jedná se o  zařízení, 
které dokáže velmi rychle při potřebě pacienta 
přivolat na pomoc zdravotní sestru).

Vladimír Lyčka 
místostarosta městského obvodu

Den válečných veteránů

Představení odboru hospodářské správy

Odbor hospodářské správy se starostou a 
místostarostou. Zleva: starosta Richard Vereš, 
Petra Kwintová, Robert Rečka, Olga Pačáková, 
Tereza Nováková, Gabriela Lasevičová, Iva 
Holinková, Dana Baladová, Andrea Matušková, 
Roman Šlachta, místostarosta Vladimír Lyčka.

Komenského sady. Starosta 
Richard Vereš a místostarostka 
Ivona Vaňková u památníku 
Rudé armády.

Ústřední hřbitov Slezská 
Ostrava. Místostarostky Hana 
Heráková, Dagmar Macháčková 
a místostarosta Vladimír Lyčka 
uctili památku veteránů ve 
Slezské Ostravě.
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Tři desítky nejmladších občánků Slezské Ostravy byly 
slavnostně přivítány v sobotu 9. listopadu ve slezskoost-
ravské radnici. Během jednoho dne se konaly hned tři 
obřady, nové občánky Slezské Ostravy, kteří se narodili 
v první půli letošního roku, slavnostně přivítal starosta 
městského obvodu Richard Vereš.

Rodiče dětí se zapsali do kroniky městského obvodu, u ob
řadů asistovaly studentky Střední zdravotnické školy ve 
Vítkovicích.

Z radnice si rodiče dětí odnesli termoobal na láhev, bryn
dáček, hračku z chráněných dílen, dětské příbory i knížku 
říkanek. Dárky pro ně připravil městský obvod Slezská Os
trava.

Vítání dětí narozených v letos v říjnu, listopadu a prosinci se 
uskuteční v měsíci březnu 2020.

Zájemci o  obřad se musí přihlásit na matrice městské
ho obvodu. Přihláška a všechny potřebné informace jsou 
k dispozici na stránkách www.slezska.cz v rubrice Občan.

/red/

Vítání občánků ve slezskoostravské radnici

Občané Slezské Ostravy, kteří v druhé polovině letošního 
roku slaví 80. a 85. narozeniny, byli ve čtvrtek 24. října 
pozváni do kulturního domu v Muglinově na tradiční se-
tkání s jubilanty.

Celkem 23 oslavenců přivítal starosta Richard Vereš, mís
tostarostka Dagmar Macháčková a  předsedkyně Komise 
pro občanské obřady a slavnosti Alžběta Pavlisková. Kaž
dý z oslavenců dostal během svátečního odpoledne darem 
kytičku a Flexi Pass v hodnotě 300 korun, pro příchozí bylo 
rovněž připraveno malé pohoštění.

Program svým vystoupením zpestřili žáci Základní umělec
ké školy Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

Na závěr starosta Richard Vereš popřál všem přítomným 
do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Následo
val hudební program s živou hudbou.

Příští setkání s jubilanty ze Slezské Ostravy se v Muglino
vě uskuteční na jaře příštího roku. Pozváni budou občané, 
kteří oslaví 80. a 85. narozeniny v první polovině roku 2020.

/red/

Setkání jubilantů v muglinovském kulturním domě

9



Zprávičky ze škol Dlabání dýní

Podzimní dlabání dýní se 
v  MŠ Chrustova stalo již tra
dicí. Díky krásnému babímu 
létu jsme mohli to letošní zor
ganizovat venku. S dětmi jsme napekli plno dob
růtek  strašidelné prsty, buchtu, štrůdl nebo pa
voučky z listového těsta. Děti si s rodiči, prarodiči 
i kamarády vydlabali dýně, které ozdobily prostory 
před mateřskou školou. Děti si mohly také vyro
bit pavouky nebo netopýry z papíru. Na obličej jim 
paní učitelky namalovaly strašidelné obrázky. Díky 
krásnému počasí a  příjemné atmosféře se akce 
velmi povedla a my už se nyní těšíme na příští rok.

Kolektiv MŠ Chrustova

Geometráčkova nová 
dobrodružství

Ve středu 16. října se malí 
Zámostníčci vydali do Světa 
techniky v  Dolní oblasti Vít
kovic na vzdělávací program 
s  názvem Geometráčkova nová dobrodružství. 
S  panáčkem Geometráčkem, jehož celý svět se 
skládá jen z geometrických tvarů, se děti už dobře 
znají. Tentokrát mu pomohly sestavit nový dome
ček, při jehož stavbě si společně zopakovaly geo
metrické tvary a procvičily logické myšlení. Hlavič
ky si později namáhaly i při práci u stolečku, kde 
jen pomocí hmatu poznávaly geometrické tvary. 
Nakonec děti společně přišly na to, že z geomet
rických tvarů se neskládá jen svět Geometráčka, 
ale i  ten náš, a pokud se budeme pozorně dívat, 
geometrické tvary a tělesa najdeme všude kolem 
sebe.

Akce byla spolufinancována z  rozpočtu SMO 
a projektu „Poznáváme svět a tvoříme se Zámost
níčkem.“

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Kamila Čajková

Halloweenská párty

Místo dětí strašidla, místo 
světel lampióny a  lucerny, 
všude samí netopýři, pavouci 
a vydlabané svítící dýně. Ve
černí procházka s lampióny, samé dobroty a skvě
lá zábava po celý dlouhý večer. Tak to vypadalo 
v MŠ Koblov, když děti slavily svátek Halloween.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

MŠ Chrustova

MŠ Koblov

MŠ Zámostní

MŠ Chrustova

MŠ Zámostní

MŠ Koblov
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Pozor, svítí červená

V  měsíci říjnu si děti navště
vující MŠ Komerční užily pro
jektový týden zaměřený na 
dopravní tematiku. Pestrý pro
gram, díky němuž získaly mnoho nových a cenných 
poznatků, vyvrcholil dopolední akcí před budovou 
mateřské školy, kde děti zúročily nejen své teoretic
ké znalosti, ale také ty praktické. Na jízdu dětí pod
le stanovených pravidel pomáhala dohlížet hlídka 
městské policie, jejíž přítomnost umocnila celkový 
výsledný dojem a pozitivně se promítla do spokoje
ných pohledů dětí a výsledného hodnocení v podo
bě udílení dětských řidičských průkazů. Tímto by
chom rádi poděkovali městské policii za spolupráci.

Tento projekt byl realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostravy.

Za mateřskou školu Komerční 
Mgr. Michaela Špaňhelová

Říjen u Zámostníčků

Podzimní říjnové dny v  mateř
ské škole Zámostní se nesly 
v  duchu nových, ale i  stálých 
aktivit, které pro děti připravi
ly paní učitelky ve spolupráci se spolkem rodičů Zá
mostníček. Každodenní program ve školce si děti ze 
třídy předškoláků zpestřily o několik zajímavých vý
letů. Společně s  učitelkami se děti vydaly poznávat 
dominanty svého rodného města Ostravy. Jejich prv
ní výlet směřoval na vyhlídkovou věž Nové radnice, 
odkud se mohly děti kochat nádherným výhledem 
na celé město. Další den je pak čekal výstup na slez
skoostravskou haldu Emu. Pohled z výšky na město 
byl pro děti jedinečným zážitkem.

Přímo za dětmi do mateřské školy rovněž zavítalo 
úplně poprvé netradiční sférické kino s  promítáním 
pohádek o vesmíru a zázračném životě přírody. Děti 
zhlédly pohádky „Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci“ 
a „Tajemství stromů“.

První podzimní dny v mateřské škole patřily také spor
tovním nadšencům, kteří se mohli zúčastnit Sportov
ního dopoledne ve Středisku volného času Ostrčilova 
s názvem „Pozóóóór, start!!!“ Tady si malí sportovci 
vyzkoušeli různé soutěžní disciplíny jako například 
skok do dálky, skákání v pytli, jízdu ve formuli, corn
hole a dětmi nejvíc oblíbené skákání na fitness tram
polínách.

Byly zahájeny nové volnočasové kroužky pořáda
né přímo v  prostorách mateřské školy – keramika, 
malý školák, Všeználek, šachy a angličtina pro malé 
předškoláky. Velký zájem sklidila nabídka tanečního 
kroužku pod vedením profesionální tanečnice z  ta
neční školy Carmen. Ve spolupráci s FBC Ostrava – 
Muglinov byl zahájen každoroční předplavecký kurz.

Za kolektiv MŠ Zámostní Anna Machová

MŠ Komerční

MŠ Zámostní

MŠ Komerční

MŠ Zámostní
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Slezskoostravský sametový ohňostroj: 17. 11. 2019
Městský obvod Slezská Ostrava originálně oslavil výročí třiceti let svobody. V neděli 
17. listopadu se úderem 18 hodiny nad Slezskoostravským hradem rozzářil sametový 
ohňostroj. Na akci se přišlo podívat více než 3000 návštěvníků.

Kdo přišel pár desítek minut před osmnáctou hodi
nou, dostal svařené víno, které rozlévali pracovníci 
úřadu, zdarma.

„Těší mne, že jsme mohli mimořádné výročí oslavit 
právě takto. Domnívám se, že ohňostroj k  takové-
mu svátku patří. Počet lidí, kteří v neděli na Slez-
skoostravský hrad dorazili, nás příjemně překvapil,“ 
uvedl starosta Richard Vereš, který před zahájením 
ohňostroje přednesl krátký projev na téma svobod
ná společnost.

„Už třicet let jsme demokratickým státem s úctou 
k  lidským právům a  svobodě. Můžeme svobodně 
volit, vyjadřovat svůj názor, studovat i  cestovat,“ 
uvedl starosta v projevu.

Následovaly autentické záznamy z  listopadu 1989, 
ohňostroj nad hradem trval přesně osm minut a de
vět vteřin.  Světelné efekty doprovázely písně Marty 
Kubišové, Věry Špinarové a Karla Gotta. Na závěr svá
tečního listopadového večera zazněla státní hymna, 
za kterou následoval bouřlivý potlesk.

/red/

Ohňostroj, spousty návštěvníků v 
listopadovém večeru i nabídka svařeného 
vína. Takový byl svátek 17. listopadu na 
Slezskoostravském hradě.
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Žáci soutěžili o pohár slezskoostravské radnice

Muglinovská jednotka ukázala své kvality

V  prostorách Základní školy Bohumínská se 14. listopadu uskutečnil turnaj základních 
škol O pohár radnice Slezské Ostravy.

Ostravská rallye je akce zaměřená jako doplněk odborné přípravy pro jednotky SDH. Této 
akce se letos opětovně zúčastnila i jednotka z Muglinova.

Turnaje se zúčastnili žáci a žákyně ze všech čtyř zá
kladních škol obvodu, tedy ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, 
ZŠ Chrustova a  ZŠ Škrobálkova. Chlapci měli jako 
sportovní disciplínu sálovou kopanou, dívky čtyřhru 
ve stolním tenise. Turnaj ráno zahájil místostarosta 
Slezské Ostravy Roman Goryczka. Popřál nastoupe
ným sportovcům hodně úspěchů a zdařilé absolvo
vání soutěžního klání.

O 3. místo v kopané se nakonec utkaly školy ZŠ Škro
bálkova a  ZŠ Pěší, utkání skončilo 5:3. První místo 
obsadila ZŠ Bohumínská, když ve finále porazila ZŠ 
Chrustova 3:0.

Individuální cenu za nejlepšího hráče turnaje si od
nesl žák ze ZŠ Chrustova Dominik Rác.

Ve čtyřhře ve stolním tenise zvítězily hráčky ZŠ Bo
humínská (ve složení Ema Kolková, Michaela Dluho
šová), 2. místo obsadila ZŠ Chrustova (ve složení 
Adéla Chytilová, Tereza Čanigová), 3. místo ZŠ Pěší 
(ve složení Rebeka Lyčková, Adéla Bezručová).

Poháry nejlepším rozdali úderem poledne starosta 
Richard Vereš spolu s místostarostou Romanem Go
ryczkou. Oba poděkovali hráčům i hráčkám za před
vedené výkony. Kromě pohárů dostala jednotlivá 
družstva od městského obvodu drobné dárky jako 
odměnu za účast v turnaji.

/red/

Ostravská rallye je převážně připravena pro mladší 
a nové členy jednotek, kteří si mají možnost vyzkou
šet teorii získanou na pravidelných školeních v praxi. 
Stejně jsme soutěž pojali i my a vydali se vstříc pěti 
stanovištím s našimi „mladými“ hasiči.

Soutěžilo se na stanovištích: požár lesního porostu, 
požár nízké budovy, povodeň, pád stromu přes ces
tu, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Každé 
stanoviště bylo hodnoceno rozhodčími z řad Hasič
ského záchranného sboru. Naše jednotka se umístila 
na krásném děleném 1. místě a dokázala své kvality.

Tímto bych chtěl poděkovat Odborné radě represe 
OSH Ostrava za pořádání této akce a budeme se tě
šit na další ročníky.

Petr Gvuzď, velitel družstva JSDH Ostrava

NA SOUTĚŽI. Muglinovští hasiči uspěli 
v Ostravské rallye. Foto/ SDH Muglinov

Vítězný tým. Hráči ZŠ Bohumínská porazili ve finále ZŠ Chrustova a stali 
se vítězi v turnaji v sálové kopané. Hráčům gratulovali starosta Richard 
Vereš spolu s místostarostou Romanem Goryczkou.
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Jubileum poštovního a telegrafního úřadu v Muglinově

1 V dnešní době rozvinuté mediální, poštovní, zá-
silkové a přebujelé mobilní komunikační sítě ovlá-

dané vševědoucími družicovými systémy si nejmlad-
ší generace dokáže jen obtížně představit dobu, kdy 
v bezprostředním okolí Ostravy se s nemalými ob-
tížemi zaváděl obyčejný poštovní úřad. Ukázkovým 
příkladem dlouholetých peripetií s jeho zaváděním 
je obec Muglinov, kde byl samostatný poštovní úřad 
zřízen až v roce 1939 - tedy přesně před osmdesáti 
lety. Až do tohoto roku nevelká převážně zemědělská 
obec patřila do okrsku poštovního úřadu v Hrušově 
a časově náročné docházky „ve věcech soukromých 
i úředních“ dělaly občanům Muglinova nemalé potíže. 
Z tohoto důvodu muglinovští radní požádali již v roce 
1902 c. k. ředitelství pošt o zřízení státní pošty. Jejich 
naléhavé žádosti však nebylo vyhověno. Po této za-
mítavé odpovědi byla sepsána další žádost o dosaze-
ní zemského listonoše s tím, že obec od 1. července 
1909 vypovídá ze svých služeb obecního posla, který 
neoficiálně vykonával i funkci listonoše, „a tudíž za 
správné doručování poštovních zásilek neručí“. Této 

žádosti bylo vyhověno a úředně jmenovaný listonoš 
v osobě pana Medka se mohl ujmout funkce. Obraz ži-
vota obce těchto let byl v živé paměti občanů Muglinova 
ještě v polovině 20. století. Někteří si pamatovali i jména 
obecních poslů, Ant. Němce a Er. Kunčíka - ti nejstarší, 
narození okolo roku 1900 i obecního sluhu - pošťáka 
Františka Robenka. Ten byl populární personou hlavně 
mezi mládeží i proto, že při oznamování zvláště důle-
žitých zpráv používal k upoutání pozornosti starý vo-
jenský buben. Pamětníci často uváděli, že v jejich mládí 
důležité úřední listiny ještě kolovaly po muglinovských 
domácnostech k pročtení na způsob jakési „štafety“.
Na snímku z roku 1935 je tzv. náves s kapličkou sv. Anny 
a obecním úřadem. V pozadí se nachází objekt místní 
trafiky a rodinný dům čp. 27 - Obchod smíšeným zbo-
žím paní Františky Kuzníkové.

2.3 Zajímavým historickým paradoxem zůstává, 
že záměr zřízení poštovního úřadu v Mugli-

nově, neproveditelný za rakousko-uherské monarchie 
a také v období trvání první republiky, byl bez větších 
problémů v krátké době realizován 1. listopadu 1939, 
v těžké a neradostné době německé okupace. Dnes 
víme, že k tomu přispěly velmocenské záměry třetí říše 
a následné tažení německé branné moci do Polska. Tyto 
události ovlivnily nároky na komunikační systémy a stra-
tegicky důležitý chod informací musel být zabezpečen 
zřízením nových poštovních a telegrafních služeben. 
Dvojjazyčná vyhláška /An alle Bürger von Muglinau/ vy-
daná Obecní radou dokládá, že do této kategorie patří 
i vznik muglinovské poštovní služebny. Spolupráce pro-
tektorátní pošty s říšskou poštovní sítí /Deutsche Dien-
stpost/ pozitivně ovlivňovala rozvoj vzniklých služeben. 
Nová dopravní zařízení urychlila oběh poštovních vozů 

HISTORIE
Dle Kroniky obce Muglinov, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.
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a potřebám říšských vojenských 
a civilních úřadů bylo přizpůsobe-
no telegrafní a telefonní spojení. 
V nově vzniklém poštovním úřadu 
v Muglinově byly zřízeny oddělené 
mimopřepážkové telefonní boxy 
pro účastníky a podle dnes již těž-
ko ověřitelných vzpomínek bývalé-
ho poštovního doručovatele pana 
Janíka bylo možno po zavedení tzv. 
„zvláštních hovorů“ /Sondergesprä-
che/ protektorátní správou, navázat 
přímé spojení s útvary německé 
branné moci. Dle téhož pamětníka 
této vymoženosti využívaly man-
želky a rodinní příslušníci německé 
národnosti, kteří měli někoho z ro-
diny na frontě.
Na snímku Lubomíra Časnochy je 
patrný současný stav objektu, ve 
kterém byla v roce 1939 zřízena 
první muglinovská pošta. Budova postavená v tzv. průmyslovém slohu byla v minulosti součástí areálu šachty, 
nově označené jako „Jáma Nová - Jáma II. 991 Heřmanice“. Těsně před zřízením poštovního úřadu se v tomto 
objektu nacházela česká mateřská škola.

4 V roce 1997 bylo po uvolnění nájemního domu v ulici U kapličky započato s rekonstrukcí objektu. Do projek-
tu byla zahrnuta nádstavba, která původní dvoupodlažní stavbu bez postranních přístavků zvýšila o jedno 

patro. Přízemí - suterén byl adaptován pro potřeby poštovního úřadu. Podle informace současného vedení pošty 
byla nájemní smlouva mezi pronajímatelem Technickými službami Slezská Ostrava a uživatelem Českou poštou 
uzavřena s účinností od 1. března 1999.

Dům byl v minulosti soukromým majet-
kem muglinovské rodiny Žebráků a pa-
tří do starší zástavby obce. Nemnozí 
pamětníci jej znali jako dům „u Fojtíka“, 
neboť v prostorách dnešní pošty byla 
dříve oblíbená pekárna. Pekař a krupař 
Josef Fojtík, který v těchto prostorách 
i bydlel, byl vyhlášeným mistrem svého 
oboru a jeho chuťové lahodné výrobky, 
včetně chleba, byly žádaným prodejním 
artiklem. V roce 1935 byl široký sorti-
ment jeho výrobků oceněn na Bezručo-
vě výstavě ve Frýdku nejvyšším vyzna-
menáním - Zlatou medailí a diplomem. 
Ještě koncem čtyřicátých let 20. století 
byl diplom, pečlivě zarámovaný a zavě-
šený na čestném místě, chloubou jeho 
malého podniku.
Snímek Lubomíra Časnochy zachycuje 
současný stav nově přestavěného ob-
jektu.

Osmdesátileté trvání poštovního úřadu v Muglinově má již svou historii. Bádání v dokumentech a sběratelsky 
cenných artefaktech by jistě přineslo nejeden zajímavý poznatek o tom, jakými proměnami pošta prošla za dobu 
své existence.
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Kultura
V obřadní síni slezskoostravské radnice zazní v podání 
Moravského komorního sboru, pod vedením sbormistra 
a dirigenta Jiřího Šimáčka a za doprovodu varhaníka Lu-
káše Kubenky, písně jak českých (A. Dvořák, B. Martinů, 
P. Staněk), tak zahraničních (V. Miškinis, C. Monteverdi, 
O. Gjeilo, G. Fauré) autorů.

Moravský komorní sbor vznikl na počátku roku 1998 a na
vazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského 
regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského 
filharmonického sboru. Zaměřuje se nejen na provádění 
klasických koncertních sborových skladeb, oratorií, mší, 
pašijí a  kantátových cyklů našich a  zahraničních autorů, 
ale i na úpravy lidových písní a spirituálů. Kromě vlastních 
vystoupení se sbor podílí i na významných koncertních ak
cích.

Koncert konaný za finanční podpory statutárního města 
Ostravy se uskuteční v obřadní síni slezskoostravské rad
nice v úterý 10. prosince 2019 v 19:00 hodin.

Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit od 26. listo
padu 2019 ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 
10:00 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30, 
sobota od 10:00 do 16:00 hodin). Dotazy vám rádi zodpo
víme na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.

/red/

Adventní koncert
Moravského komorního sboru

Výstava autorky Emilie Čečotko-
vé nazvaná Souznění byla zahá-
jena 8. listopadu ve Slezskoost-
ravské galerii. Autorka z Havířova vystavuje v galerii 
desítky maleb, jde o její první samostatnou výstavu.

„Všimněte si, jak autorka klade důraz na výběr barev, jak 
s barevností pracuje,“ představoval dílo Emilie Čečotko
vé během vernisáže PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzi
ty v Opavě. Sama autorka poděkovala vedení obvodu za 
možnost vystavovat ve Slezskoostravské galerii. „Jsou to 
nádherné prostory. Výstava je pro mne největší poctou a 
radostí, jsem za ni vděčná,“ konstatovala. Starosta Richard 
Vereš Emilii Čečotkové popřál, ať se návštěvníkům gale
rie její výstava líbí. „Myslím, že návštěvnost, alespoň podle 
počtu lidí na vernisáži, vypadá velmi dobře,“ prohlásil sta
rosta.

Výstava Souznění ve Slezskoostravské galerii potrvá do 
8. ledna 2020.

/red/

Vernisáž v galerii:
Souznění

Vernisáž. Kytice pro autorku i hojná 
účast návštěvníků. Foto/ Jan Král

Moravský komorní sbor

16



Zveme vás1.12. Chovatelská burza. 
Holubi, králíci, drůbež, okrasné 
ptactvo, 6  9 hodin. Středisko 
chovatelů, Nejedlého ulice.

4.12. Přednáška v zoo: Cesty koření a užitkových 
rostlin starého světa. Přednáší Zdenka 
Rozbrojová. ZOO Ostrava. Od 16 hod.

5.12. - 5.1.2020   Výstava betlémů. 
Slezskoostravský hrad, 9  18 hod.

6.12. Mikulášská nadílka. SDH Kunčičky, od 17 hod.

7.12. Mikulášská nadílka. Restaurace Prostor 
Muglinov, pořádá SDH Muglinov, od 15 hod.

8.12. Mikulášská nadílka. Pořádá Orange Dragons 
v KD Heřmanice od 16 do 18 hod.

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

10.12. Adventní koncert. Moravský komorní sbor. 
Slezskoostravská radnice. Od 19. hod.

14.12. Vánoce na hradě. Tradiční vánoční jarmark 
na Slezskoostravském hradě, 10  18 hod.

14.12. Advent v zoo. ZOO Ostrava.

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

19.12. Zasedání zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava. KD Muglinov, ulice Na 
Druhém č. 4. Živý přenos lze sledovat na 
facebooku Slezská Ostrava. Od 10.00 hod.

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

24.12. Štědrý den v zoo. ZOO Ostrava.

25.12. Vánoce v zoo. ZOO Ostrava.

26.12. Vánoce v zoo. ZOO Ostrava.

27.12. Vánoční komentované prohlídky skleníků. 
ZOO Ostrava.

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

30.12. Vánoční komentované prohlídky skleníků. 
ZOO Ostrava.

31.12. Slezská vítá Nový rok 2020. 
Silvestrovský ohňostroj. Prostranství před 
slezskoostravskou radnicí. Od 23.30 hod.

1.1.2020 Novoroční výstup na haldu Ema. 
Pořádá Klub českých turistů při SSK Vítkovice 
9  14 hod. Odměnami příchozím budou 
pamětní razítko, diplom i pohled na Ostravu. 
K prodeji nabídnou turisté odznak Halda Ema  
 ostravský Mount Everest, tentokrát v nové 
barevné verzi a ročníkem 2020.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek. Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.

Čtenářská výzva. Výstavka knih 
k projektu Databazeknih.cz

Vánoční trio. Výtvarná dílna, pondělí 9. prosince 
od 14 do 15 hod.

Vánoční foukání. Pondělí 16. prosince od 15 do 16.30 hod.

Vůně Vánoc. Test pro děti.

Nápověda pro Ježíška. Výstavka knih pro děti.

Lovci perel. Hra pro všechny děti.

Kouzlo Vánoc. Výstavka knih.

Odersko. Výstava fotografií Františka Havlíčka.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Papírový stromeček. Výtvarné odpoledne pro děti, 
vystřihování z papíru, úterý 3.12. během půjčování.

Čarovné Vánoce. Vánoční zvyky a tradice, zábavné 
odpoledne s knihou.

Zimní pranostiky. Soutěž pro děti.

Když přijde zima. Výstavka knih.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva. Výstavka knih 
k projektu Databazeknih.cz

Dámský čtenářský klub. Šesté setkání Dámského 
čtenářského klubu, středa 11.12. od 8.30 do 10 hod.

Nápověda pro Ježíška. Výstavka knih pro děti.

Pohádky v osmi směrech. Turnaj pro dospělé.

Deskohrátky. Stolní hry, hlavolamy, puzzle aj.

Čas vánoční. Tematický test pro děti.

České pohádky. Odpolední čtení.

Část akcí probíhá v rámci projektů:

KNIHOŽROUTI finančně podpořeném SMO, 
městským obvodem Slezská Ostrava

Projekt 1989 BO SAMET!!! finančně podpořený 
SMO.

Knihovny

Akce probíhají v listopadu během půjčování, neníli uvedeno jinak.

17



Podzimní pouštění draků si užívaly děti 
spolu s  rodiči v  pátek 9. listopadu na 
slezskoostravském břehu řeky Ostravice 
v  blízkosti zastávky MHD Lávka během 
tradiční slezskoostravské Drakiády. Děti 
si mohly draky od organizátorů vypůjčit, 
někteří účastníci si přinesli draky vlastní.

Každoroční Drakiáda je součástí projek
tu Slezská žije pro děti, který připravuje 
obecně prospěšná společnost TriComUni
ty a  finančně ji podporuje městský obvod 
Slezská Ostrava. Letos se konal již 6. ročník 
Drakiády.

/red/

Již 11. ročník Lampionového průvodu do 
říše strašidel a  pohádkových bytostí se 
uskutečnil 29. října u  hasičské zbrojnice 
v Ostravě Heřmanicích.

Na účastníky čekalo rekordních 60 stra
šidel a pohádkových bytostí. Do krásného 
pohádkového průvodu přišlo 550 rodi
čů s dětmi. Celá akce byla zakončena oh
ňostrojem.

Bc. Silvie Šeděnková 
SDH OstravaHeřmanice

Členové spolku Senioři Hrušov přejí celému vedení městského obvodu Slezská Ostrava, jeho pracovníkům a všem spo
luobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů 
a spokojeného života.
Děkujeme především panu starostovi Richardu Verešovi a celému vedení městského obvodu za finanční i materiální podpo
ru naší činnosti. V novém roce 2020 se těšíme na spolupráci a věříme, že bude stejně dobrá jako tomu bylo letos a v letech 
minulých.

Za spolek Senioři Hrušov, předsedkyně Zdeňka Dudková

Draci nad Slezskou Ostravou

Lampiony v Heřmanicích

Švédská (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1942)  Název 
připomíná pobyt švédské posádky na Ostravsku 
v letech 1642 – 1650 v bojích s rakouskými císařskými 
vojsky. Mnoho švédských vojáků bylo pochováno právě 
na ulici Švédské, kde stojí jako vzpomínka železný kříž 
z roku 1885.
Švejdova (Heřmanice, r. 1950)  Bedřich Švejda 
(18571944), heřmanický lesník, člen protinacistického 
odboje, popraven.
Technická (Hrušov, r. 1963)  Vede k původnímu 
technickému oddělení.
Těsná (Kunčičky, r. 1942)  Podle charakteru této úzké 
uličky.
Těšínská (Sl. Ostrava, r. 1942)  Podle svého směru 
k městu Těšínu.
Topolová (Sl. Ostrava, r. 1974)  Podle topolů lemujících 
tuto ulici.

Travná (Heřmanice, r. 1978)  Obecné pojmenování 
podle rostliny.
Trnkovecká (Sl. Ostrava, r. 1942)  Podle místního 
názvu hornické kolonie Trnkovec.
Trojická (Sl. Ostrava, r. 1942)  Podle názvu jámy 
Trojice. Jáma začala být hloubena v roce 1844 na den 
sv. Trojice.
Truhlářská (Kunčice, r. 1942)  Na ulici se nacházela 
stolařská dílna mistra Antonína Polacha.
Třebízského (Kunčičky, r. 1945)  Václav Beneš 
Třebízský (1849–1884), český spisovatel a katolický 
vlastenecký kněz  buditel.
Tvardkova (Sl. Ostrava, r. 1963) – Tvardek ze Sl. 
Ostravy, zatčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, 
umučen v koncentračním táboře.
Tylův sad (Sl. Ostrava, r. 1948)  Josef Kajetán Tyl 
(1808–1856), český obrozenský dramatik, herec, 
novinář a organizátor společenského života.

Slezskoostravské noviny 
přinášejí šestadvacátou 
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.

Slezskoostravský uličník. Část 26

Přání spolku Senioři Hrušov
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samostatný dětský oddíl

brontosauři
samostatný dětský oddíl

brontosauři
samostatný dětský oddíl

 přeje všem

sponzorům, příznivcům,
spolupracujícím organizacím,

pěstounům a členské základně 

krásné a spokojené
prožití vánočních svátků.

Prodej palivového dřeva
AKCE!!!

Smrk: špalky 30 cm 650, Kč/1prm/s

 štípaný 750, Kč/1prm/s

Buk: štípaný 1150, Kč/1prm/s

Smrkové délka 2m 300, Kč/m3

odkory: délka 3m výběrové hrubé 450, Kč/m3

Prodej cca 5kg pytlíku třísek za 39, Kč/ks

(7m3 špalků = 1 x pytlík třísek zdarma)

Odvoz autem AVIA. Tel.: 725 987 422

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. AKCE – PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ.
Tvrdý mix 1000, Kč/prms. Měkký mix 750, Kč/prms.
Tel.: 739 857 610 do vyprodání zásob.

ANGLIČTINA soukromě i ve fi rmách – 737 770 669

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
za podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na

10. prosince 2019 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice
Vstupné 100 Kč
www.slezska.cz

Adventní koncert
Moravského

komorního sboru
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SLEZSKÁ VÍTÁ NOVÝ ROK 2020
Silvestrovský ohňostroj před slezskoostravskou radnicí 
31. 12. 2019 ve 24.00 hodin

Oslavy před radnicí začínají ve 23.00 hodin. Slavnostní 
atmosféru umocní reprodukovaná hudba

Srdečně zve
vedení městského obvodu Slezská Ostrava

Vážení občané,

přejeme vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků.

Do nového roku 2020 co možná nejvíce splněných přání,
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava


