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Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás jménem vedení slezskoostrav-
ské radnice přivítat v novém roce 2020.

Před rokem jsem vyjádřil přání, abychom se 
k  sobě chovali jako lidé lépe, byli slušnější 
a vycházeli si více vstříc. Věřím, že řada z Vás 
mi toto přání v  minulém roce splnila. Já i  mí 
kolegové jsme se rovněž po celý rok snažili být 
otevření všem, kteří si k nám našli cestu. Vy-
cházeli jsme vstříc podnětům, ale i stížnostem 
občanů. Doufám, že i naše vystupování a ko-
munikace byla vždy velmi slušná a přímá. 

Letošní zamyšlení se však musí posunout dále. 
Jenom slušné chování nestačí. Přestože kaž-
dý z nás žije primárně ve svém vlastním světě, 
který je jedinečný, měli bychom vidět i za náš 
horizont. Život každého z  nás totiž ovlivňuje 
i stav společnosti jako celku.

Pokusme se tedy v roce nadcházejícím věno-
vat i stavu našeho okolí. V dnešní době ekono-
mické prosperity a růstu je pro každého z nás 
jednoduché přispět na rozvoj občanské spo-
lečnosti, spolkové činnosti nebo na ochranu 
životního prostředí, ať už finančně či vlastním 
přičiněním. Možná tím sami svět nezachrání-
me, ale minimálně se přihlásíme k naší spoluo-
dpovědnosti za jeho budoucnost. 

Společně jsme toho už hodně dokázali a my-
slím, že ještě dokážeme. Přeji Vám proto do 
nového roku řadu úspěchů, osobní pohodu, 
mnoho lásky, a především pevné zdraví! I do 
roku 2020 Vám zkrátka přeji vše dobré!

Richard Vereš 
starosta městského obvodu

Nové zábradlí i květinové záhony 
Rozsáhlá revitalizace sídliště Kamenec

Novoroční přání 2020

Městský obvod Slezská Ostrava chystá rozsáhlou revitalizaci sídliště Kamenec. 
Na ulici Bohumínská již vyrostlo nové unikátní zábradlí, stejně jako květinové 
záhony, lemující čtyřproudovou komunikaci.

Tři etapy modernizace

Modernizace druhého největšího sídliště v obvodu, 
kde bydlí více než tisícovka lidí, bude rozdělena do 
tří etap. Důvodem jsou vysoké náklady modernizace, 
která vyjde na více než 50 milionů korun.

S drobnými úpravami začala radnice už v roce 2018 
na podzim, kdy se opravovaly některé chodníky. 
V současné době již má obvod vydáno stavební po-
volení na celkovou regeneraci sídliště. První etapa se 
zaměří na proměnu poloviny plochy sídliště od ulice 
Bohumínské ke břehu řeky.

V  druhé části bude modernizovaná zbývající část 
sídliště u řeky a v třetí etapě se opravy dotknou části 
sídliště na opačné straně Bohumínské ulice směrem 
k estakádě na Bazalech.

Světelný přechod i nové chodníky

„V rámci první etapy provedeme opravy chodníků, 
vozovek, parkovacích míst, postavíme také wor
koutové hřiště. Doplníme zde i mobiliář. Ke zvýše
ní bezpečnosti při přecházení rušné vozovky bude 
nově přechod pro chodce světelný a  zároveň na
světlený,“ říká starosta Richard Vereš.
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Podle něj by práce na první etapě za ideálních pod-
mínek mohly začít ještě příští rok. Peníze na rege-
neraci chce obvod získat ze Státního fondu rozvoje 
bydlení a příslib financování má i od města Ostravy.

Místostarostka Ivona Vaňková připomíná, že mnohé 
chodníky na Kamenci jsou ještě původní z konce še-
desátých let a jejich opravy jsou nutné. „Nově vybu
dované chodníky budou kopírovat i vyšlapané pě
šinky, kterými lidé běžně přes sídliště chodí a svým 
povrchem budou zapadat do okolního prostředí. 
Hlavním cílem je, aby chodníky byly konečně v po
řádku a  samozřejmě dostatečně osvětlené,“ dopl
ňuje Vaňková.

Slezska!!! Ostrava!!! Kamenec!!!

Nově byly podél Bohumínské ulice vysazeny květino-
vé záhony v délce jednoho kilometru. Kromě květin 
přibylo i nové zábradlí. „Rozhodli jsme se oslovit ke 
spolupráci designéry, kteří vytvořili návrh unikátní
ho zábradlí. Na zábradlí jsou nápisy Slezska!!!, Os
trava!!! a Kamenec!!!. Zábradlí je unikátní zejména 
v tom, že nápisy i další ornamenty jdou vidět pouze 
z některých úhlů,“ konstatuje starosta Richard Ve
reš.

/red/

Na Kamenci. Starosta Richard Vereš a místostarostka 
Ivona Vaňková u nového unikátního zábradlí, které lemuje 
Bohumínskou ulici.
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Areál Bazaly otevřen 
Legendární stadion nyní slouží fotbalové akademii

Proměna slezskoostravských Bazalů na tréninkový areál pro mladé fotbalisty 
je u konce. V pondělí 2. prosince v poledne byl po přestavbě areál slavnostně 
otevřen. Městský obvod Slezská Ostrava zastoupili při této příležitosti 
místostarostové Roman Goryczka a Vladimír Lyčka.

Hřiště, posilovna, běžecká dráha

„Areál po veškerých rekonstrukcích vypadá oprav
du velmi dobře. Je skvělé, že legendární Bazaly ve 
Slezské budou fotbalu sloužit dále. Mladých talentů 
není nikdy dost a je třeba jim vytvořit potřebné zá
zemí,“ konstatovali místostarostové.

Přestavba areálu trvala 15 měsíců. Hlavní plocha hři-
ště bývalého fotbalového stadionu se rozšířila a nyní 
ji tvoří tři příčná tréninková hřiště, která bude ale 
možné využít pro mistrovské zápasy také jako jedno 
hřiště standardních rozměrů. Vedle plochy s umělou 
trávou je v areálu také druhé hřiště s přírodním tráv-
níkem, dále plochy pro posilování, nácvik obratnosti 
i vytrvalostní cvičení, tělocvična, posilovna, prostory 
fyzioterapie a šedesátimetrová krytá běžecká dráha 
pod nově vybudovanou tribunou. Hlediště má kapa-
citu 450 diváků.

Líheň fotbalových talentů

Bazaly teď slouží hráčům Regionální fotbalové aka-
demie Moravskoslezského kraje. Ta nabrala talento-
vané chlapce z Ostravy a okolí. Jsou to žáci osmých 
tříd, kteří nyní absolvují školní docházku na Základní 
škole Bohumínská ve Slezské Ostravě, která pro do-
jíždějící funguje jako internátní s  ubytováním v  ko-
lejích na Hladnově. V příštím roce akademie přijme 
další osmáky, takže bude mít dva ročníky začínají-

cích fotbalistů. V Moravskoslezském kraji nyní budou 
fungovat dvě fotbalové akademie stejně jako ve Stře-
dočeském kraji, populačně silný kraj je bude scho-
pen obě obsadit. Podle memoranda, které sepsala 
Fotbalová asociace ČR a Karviná letos v červnu, si 
nechá Karviná děti ze své spádové oblasti směrem 
na sever a Bazaly pokryjí jižní část Moravskoslezské-
ho kraje.

„Snižujeme tímto významně deficit tréninkových 
ploch ve městě a podporou vzniku fotbalové akade
mie otevíráme novou kapitolu v  přípravě mladých 
fotbalistů v Ostravě. Věřím, že tato investice přispě
je k tomu, že se Ostrava znovu stane vyhlášenou líh
ní talentů pro celý český fotbal, že na Bazalech vy
rostou noví velcí hráči a že se i Baník Ostrava dočká 
znovu po letech mistrovského titulu,“ řekl během 
otevření Bazalů ostravský primátor Tomáš Macura.

„Ostravský areál nyní patří zejména svým sportov
ním vybavením k naprosté špičce mezi všemi regio
nálními akademiemi v České republice. Za to patří 
naše poděkování městu, kraji i  Fotbalové asociaci 
ČR,“ uvedl výkonný ředitel Regionální fotbalové 
akademie MSK Tomáš Bernady.

Areál bude využívat také Baník Ostrava pro prváky 
a druháky střední školy. Hřiště tak budou plně využi-
ta celkem čtyřmi třídami. Sportovní hala v budově se 
bude ve volných odpoledních a večerních hodinách 
pronajímat pro sportování veřejnosti.
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Skála jako komplikace

Kultovní stadion Bazaly, který byl domovským 
areálem Baníku od roku 1959 až do sezony 
2014/15, byl kompletně zrekonstruován a vy-
baven za 320 milionů korun.  Z  toho město 
uhradilo 220 milionů korun, kraj přidal 70 mi-
lionů, zbytek platil investor, jímž je společnost 
Vítkovice Aréna, která bude sportoviště pro-
vozovat. Rekonstrukci areálu prováděla spo-
lečnost HOCHTIEF CZ.

Oproti původnímu plánu se termín dokončení 
posunul zhruba o tři měsíce. Zpoždění způso-
bily komplikace při úpravách hřišť. Firma na-
razila na skálu v místě useknutých ochozů, při 
vrtání pilotů, jimiž je podepřen celý svah, se 
narazilo na volné prostory a ty bylo nutné sa-
novat.  Sanovat se musela také průrva v místě 
někdejších hodin, kde dnes stojí betonová zeď 
mezi hracími plochami.

/red/

Slavnostní otevření areálu 
2. prosince.

Místostarostové Roman Goryczka a Vladimír Lyčka 
během prohlídky areálu.
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Proměny slezského břehu řeky Ostravice 
Bílé terasy nad řekou otevřeny

Slezská Ostrava získala další atraktivní místa. Jsou jimi bílé terasy k posezení nad 
řekou Ostravicí v sousedství mostu Miloše Sýkory. K nim přibyly nové komunikace. 
Postupně tak pokračuje zvelebování břehů řeky Ostravice.

V úterý 3. prosince byly terasy slavnostně otevřeny. 
Otevření se zúčastnili místostarostka Hana Heráková 
a místostarosta Vladimír Lyčka. „Jsme velmi rádi, že 
se takto podařilo zvelebit další kus Slezské Ostravy. 
Myslíme si, že terasy i  jejich okolí budou zejména 
v teplejších obdobích roku hojně využívány obyva
teli města i jeho návštěvníky,“ shodli se.

Nové nejsou jen terasy, hotova je rovněž rekonstruk-
ce zpevněných ploch kolem pomníku Miloše Sýkory 
a jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komuni-
kace. Okolí řeky na slezském břehu řeky Ostravice se 
tak proměňuje na stále atraktivnější zónu.

Místo pro sport i odpočinek

„Břehy Ostravice v úseku od loděnice po most Milo
še Sýkory se postupně stávají příjemnějším místem 
pro sport, procházky i relaxaci. Bylo potřeba nejpr
ve vykoupit jeden pozemek v soukromém vlastnic
tví, vyčistit ho od množství odpadu, stavební suti 
a jiného nepořádku. Od loňského roku je tam nové 
workoutové hřiště, letos přibyla na slezském bře
hu řeky Ostravice vyhlídka, bezbariérové napojení 
a další odpočinkové místo vytvořené z upraveného 
mostního pilíře. Součástí jeho opravy bylo vydláž
dění nástupní plochy a propojení na stávající pěší 
komunikaci a  cyklostezku. Revitalizovanou zeleň 

postupně doplnilo 158 nově vysazených stromů. 
Celá, už upravená oblast kolem Ostravice je vyba
vená zajímavým mobiliářem včetně laviček, odpad
kových košů, designových lehátek a  piknikových 
setů,“ uvedla během otevírání teras náměstkyně 
primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Projekt trval 100 dnů

Terasy a  prostranství na pravém břehu Ostravice 
podle návrhu architektonické kanceláře Arkos reali-
zovala od letošního května do září firma K2 stavební 
Moravia. Rekonstrukce zpevněných ploch kolem po-
mníku Miloše Sýkory, jejich bezbariérové napojení na 
okolní pěší komunikace a  cyklostezku, vybudování 
vyhlídkové plošiny s  lavičkami a stupňovitých teras 
se schodištěm i posezením přišly na téměř 14 milionů 
korun.

Propojení pěších komunikací v horní a spodní úrovni 
nyní umožní chodcům na slezském břehu řeky vol-
ně a  bezbariérově sejít ze stávající vrchní plošiny 
u pomníku Miloše Sýkory ke komunikaci na nábřeží, 
cyklistům pak sjet na stávající cyklostezku podél pra-
vého břehu řeky. Celý projekt trval sto dnů, praco-
valo se i večer a o víkendech. „Úpravy jsme doplnili 
o zajímavou sadovou výsadbu, která celé okolí oživí 
a zjemní,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.
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Trvalky, traviny, cibuloviny

Nová výsadba u  pomníku Miloše Sýkory při-
byla zejména v místech mezi jednotlivými výš-
kovými stupni, které jsou uzpůsobeny k sezení 
a procházkám. Sadové úpravy, které zpříjem-
ňují posezení a vyhlídku, jsou také v blízkosti 
nábřežních zdí.

V lokalitě se nově vysadilo 1525 trvalek a travin 
a 2926 cibulovin, osm listnatých stromů, čtyři 
solitérní keře a 235 poléhavých keřů, živý plot 
se šedesáti tisy, založilo se 780 metrů čtvereč-
ních trávníků, 47 metrů čtverečních záhonů 
s keříky, 133,7 metrů čtverečních trvalkových 
a travinných záhonů s cibulovinami. Nová vý-
sadba stála 860 tisíc korun, následná tříletá 
péče přijde na 440 tisíc korun.

/red/

Náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová 
/vlevo/ s místostarostkou Slezské Ostravy Hanou 
Herákovou a místostarostou Vladimírem Lyčkou 
během slavnostního otevření teras.

Bílé terasy, 
nová ozdoba Slezské Ostravy.

Nová výsadba 
mezi výškovými stupni teras.
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Poslední z podzimní série veřejných setkání vedení městského obvodu s občany 
se uskutečnila 11. listopadu v Muglinově a 18. listopadu v Heřmanicích.

Setkání v KD Muglinov

Starosta obvodu Richard Vereš úvodem informoval 
o  aktuálním dění v  obvodě – Slezská Ostrava má 
nové webové stránky, před nedávném zavedený 
Facebook Slezské Ostravy nyní pravidelně sledu-
je přes 1500 obyvatel.  Prostřednictvím Facebooku 
byly zavedeny také přímé přenosy ze zasedání za-
stupitelstva. Obvod v současné době chystá veřejné 
projednávání jednotlivých investičních záměrů, byly 
prodlouženy úřední hodiny. Starosta dále informoval 
také o výsledcích průzkumu veřejného mínění, který 
se uskutečnil v jednotlivých částech Slezské Ostravy.

Z větších akcí, které se v Muglinově v roce 2019 ode-
hrály, jmenoval starosta Vereš například pátou etapu 
regenerace sídliště Muglinov, kompletní rekonstrukci 
hřiště ZŠ Pěší, dokončení výstavby hasičské zbrojni-
ce nebo novou cyklostezku a chodník na Muglinov-
ské ulici. Celkově vydal v Muglinově městský obvod 
v roce 2019 za opravy chodníků, komunikací, veřej-
ných prostranství, výtluků i kosení zeleně a mobiliář 
25 milionů korun.

Nyní se připravují opravy chodníků na ulici Hladnov-
ská, opravy komunikace na ulici Fojtská, chodníků 
a komunikací na ulici Vančurova a komunikace na uli-
ci Švédská. V přípravě je projekt na opravy chodníků 
a komunikace na ulici Vdovská, a to včetně parkovišť 
a schodišť.

V závěrečné diskuzi zazněly například otázky na dal-
ší osud staré hasičské zbrojnice na ulici Švédská, kte-
rá po přestěhování dobrovolných hasičů do nových 
prostor přestala plnit svůj účel. Starosta Vereš uvedl, 
že obvod zvažuje, co dál s  tímto objektem. V úva-
hu přicházejí různé varianty. Obvod si může starou 
zbrojnici nechat, nicméně nemá pro ni využití. Zcela 
vyloučen tak není ani její prodej.

Lidé v  Muglinově, obdobně jako v  jiných částech 
městského obvodu, si stěžovali na neukázněnost ři-
dičů. A to zejména na nedodržování povolené rych-
losti nebo špatné parkování.

Setkání se zúčastnily čtyři desítky zájemců

Setkání v KD Heřmanice

Do heřmanického kulturního domu přišlo 18. listopa-
du sedm desítek zájemců o dění v městském obvo-
dě.

Starosta Richard Vereš příchozí informoval o větších 
investicích a opravách, které se v Heřmanicích v roce 
2019 uskutečnily. Patří mezi ně oprava multifunkční-
ho hřiště v ZŠ Chrustova, úpravy v MŠ Požární nebo 
opravy chodníků na ulicích Koněvova, Orlovská, 
Parcelní nebo K Maliňáku. Opravovaly se rovněž by-
tové domy patřící městskému obvodu, a to na ulicích 
Koněvova, Chrustova, 8. března, Sionkova, Zapleta-
lova, Kubínova a Požární.

Pokud jde o  plánované akce, pak městský obvod 
hodlá v  Heřmanicích modernizovat kulturní dům, 
rekonstruovat hasičskou zbrojnici, upravit veřej-
né prostranství před kostelem, provést regeneraci 
sídliš tě Mírová osada a modernizovat v něm byty.

Na veřejném setkání vystoupili rovněž zástupci stát-
ního podniku Diamo a společnosti Ostravská těžeb-
ní, kteří informovali přítomné o  postupu likvidace 
heřmanické haldy. Ta je od roku 2017 likvidována po-
mocí unikátní separační linky.

Bronislav Šrámek, náměstek ředitele o.z. Odra pod-
niku Diamo, ubezpečil přítomné, že likvidace haldy 
probíhá podle plánu a  jedna z největších ekologic-
kých zátěží v  Moravskoslezském kraji by měla bě-
hem 10 až 15 let zcela zmizet.

Občané v  Heřmanicích si v  následující diskuzi stě-
žovali na velkou prašnost v  dané lokalitě, velkým 
problémem je rovněž stav kanalizace. Starosta infor-
moval, že v  roce 2020 začne tříletá výstavba a  re-
konstrukce kanalizace v  ulicích Vrbická, Záblatská 
a okolí.

Stížnosti opět padaly na hlavy neukázněných řidičů. 
Povolená rychlost je podle místních značně překra-
čována hlavně na ulici Fišerova.

„Nebojte se nás jakkoli kontaktovat, na radnici fun
gují telefony i emaily, podněty občanů se zabývá
me,“ vyzval na závěr setkání přítomné starosta Ri
chard Vereš.

Další veřejná setkání vedení městského obvodu s ob-
čany se uskuteční v jarních měsících roku 2020.

/red/

Veřejná setkání v Muglinově a v Heřmanicích
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Setkání v Muglinově.

Setkání v Heřmanicích.
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Hlavní činností tohoto oddělení je správa nemovi-
tého majetku, který byl svěřen městskému obvodu 
Slezská Ostrava. Zejména se jedná o prodej a vý-
kup pozemků, jejich pronájem a výpůjčky, zřízová-
ní věcných břemen - služebností či další oprávnění 
pro stavby na obecních pozemcích.

Oddělení vede evidenci více než čtyř tisíc pozemků 
o celkové výměře 4,7 mil. m2, v osmi katastrálních 
územích Ostravy a dvou katastrálních území Bohu-
mína. Zajišťuje agendu spojenou se správou více 
než dvou tisíc nájemní smluv (zahrádky, garáže, re-
klamy).

V rámci své činnosti oddělení řeší:

Převody pozemků:
• prodej nepotřebných a  pro obvod nevyužitel-

ných pozemků a pozemků pod stavbami
• prodej pozemků pod stavbami vlastníkům těch-

to staveb
• výkup pozemků pod komunikacemi
• výkup pozemků pro zajištění investičních zámě-

rů městského obvodu
• zajištění bezúplatného nabytí pozemků od Úřa-

du pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých

Pronájmy pozemků:
• pronájem pozemků pro zahrádky
• pronájem pozemků pod garážemi
• pronájem pozemků pro umístění reklamního za-

řízení
• výpůjčky pozemků pro pořádání veřejně pro-

spěšných aktivit

Oprávnění pro stavebníky v případě dotčení obec-
ního pozemku:
• zřizování povolení vstupů na pozemek
• vyjadřování k  investičním akcím na svěřených 

pozemcích
• zřizování věcných břemen - služebností, včetně 

budoucích oprávnění

Významné smlouvy uzavřené v roce 2019: 
• prodej spoluvlastnického podílu na bytových 

domech Na Baranovci v  celkovém objemu 
37 milionů korun a prodej pozemků pod těmito 
bytovými domy v celkové hodnotě 1,8 milionů 
korun

• po deseti letech hledání kupce byl zajištěn pro-
dej bývalé správní budovy Dolu Heřmanice na 
ulici Orlovská za 4,1 milionů korun

• příprava výkupu pozemků od podílového fondu 
AMISTA, naproti KD Muglinov, v hodnotě 7,6 mi-
lionů korun

• příprava prodejů dvou pozemků u  ulice Hlad-
novské, určených k  individuální výstavbě, for-
mou nejvýhodnější nabídky o celkovém objemu 
zhruba 3,8 milionů korun

Ivona Vaňková 
místostarostka městského obvodu

Představení odboru majetkového - oddělení nakládání s majetkem

Majetkový odbor se starostou a místostarostkou. Zleva: starosta 
Richard Vereš, místostarostka Ivona Vaňková, Lenka Hořelicová, Daniela 
Lukavcová, vedoucí odboru Pavel Slabý, Kateřina Krásná, Miroslava 
Růžičková, Vlastislava Urbančíková. 
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Webové stránky městského obvodu získaly nový vzhled a 
zároveň se staly přehlednější pro jejich návštěvníky. „Pod-
statná není jen nová grafická podoba, ale především to, 
že je naším cílem, abyste zde našli co nejúplnější a aktuál-
ní informace, zkrátka chceme být otevřenou radnicí. Na 
hlavní stránce webu je přehledné menu, na základě které-
ho lehce dohledáte potřebnou agendu. Webové stránky 
jsou responzivní, což znamená, že se optimálně zobrazí i 
ve Vašich chytrých telefonech. Nejedná se nám pouze o 
zveřejňování úředních dokumentů, ale chceme Vám nabíd-
nout možnost, pomocí prokliku na Vámi zvolené téma, zís-
kat jednoduchým způsobem to, co by Vás mohlo zajímat. 
Nově přímo v dolní části hlavní strany webových stránek 
je prostor pro Rychlý kontakt, díky kterému nám odešlete 
okamžitě podnět pro řešení,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Na hlavní straně našich webových stránek slezska.cz na-
leznete odkazy na webové stránky, které se zaměřují na 
oblast sportu, kultury, rodinných aktivit. „Na webové strán-
ce fajnarodina.cz se propojilo mnoho subjektů, které se 
zabývají rodinnou tematikou. Na stránkách Fajna rodina 
naleznete pozvánky na akce, které jsou určené pro celou 
rodinu, vybrat si můžete ze seznamu otevřených hřišť i ko-
munitních a rodinných center“, informuje místostarosta Ro-
man Goryczka.

Komplexní přehled o kulturním dění, sportovních i spole-
čenských akcích naleznete na stránkách Ostravského in-
formačního centra ostravainfo.cz. Prezentovány zde jsou 
všechny důležité informace o Ostravě z hlediska cestovní-
ho ruchu a zároveň zde naleznete přehled zařízení a akcí, z 
kterých si jistě každý najde tu, kterou preferuje.

A pokud chcete mít přehled o sportovním dění v celé Ost-
ravě, sledujte webové stránky sportujvostrave.cz. „V rám-
ci kalendáře akcí naleznete přehled sportovních událostí, 
které můžete filtrovat podle data, druhu sportu, případně 
můžete i sami vytvořit pozvánku na Vámi plánovanou akci. 
Naleznete zde přehled sportovišť i sportovních klubů a od-
dílů. Můžete si vybrat, zda chcete jít sportovat nebo se jen 
podívat na Vámi vybrané utkání. Díky aplikaci pro chytré 
telefony můžete být po jejím stáhnutí aktuálně informová-
ni o události, která Vás zajímá. Všechny tyto stránky jsou 
zřízené městem Ostrava, takže garantují vysokou úroveň 
i správnost informací. Věříme, že Vám tyto stránky pomů-
žou při hledání naplnění volného času,“ doplnil místosta-
rosta Goryczka.

/red/

Nejmodernější technika vjela v pátek 29. lis-
topadu na zahradu MŠ Zámostní. Zástupci 
společnosti Technické služby Slezská Ost-
rava zde předvedli dětem nově zakoupený 
univerzální stroj na údržbu zeleně Amazone 
Profihopper.

„Jde o  jeden z nejmodernějších strojů, který 
je vůbec na trhu. Bude jezdit po celé Slezské 
Ostravě, sekat trávu a sbírat listí,“ uvedl ředitel 
Technických služeb Pavel Kollár.

Amozon Profihopper je německý výrobek 
a použitá technologie je podle Pavla Procház-
ky, vedoucího údržby veřejné zeleně, výjimeč-
ná. „Na rozdíl od podobných sekaček dokáže 
tento stroj sekat trávu a sbírat listí i za mokra 
a  deště. Pohon nasekané trávy nebo listí do 
zásobníku je zajištěn šnekovým dopravníkem, 
takže se za mokra neucpává,“ vysvětlil Pro
cházka.

Děti z  MŠ Zámostní si mohly stroj dostateč-
ně prohlédnout, ovšem největším dobrodruž-
stvím pro ně bylo sednout si za volant moderní 
sekačky. Kluci pečlivě zkoumali také vnitřek 
stroje, který jim pracovníci Technických služeb 
ochotně předvedli.

Děti pak zazpívaly na zahradě koledy a  od-
měnou se jim stala velká bedna se sladkostmi, 
kterou pracovníci Technických služeb Slezská 
Ostrava přivezli s sebou.

/red/

Nová podoba našeho webu

Technické služby předvedly dětem nový čistící stroj

11



Zprávičky ze škol Žáci ze Slezské v Kanceláři 
prezidenta republiky
Kancelář prezidenta republi-
ky slaví v  prosinci sto let od 
svého vzniku. Při této příleži-
tosti byla pro děti ze základ-
ních škol a dětských domovů vyhlášena celostátní 
soutěž o  nejhezčí betlém. Nad soutěží převzala 
záštitu paní Kateřina Zemanová, dcera prezidenta 
České republiky.

Žáci 8. B ZŠ Bohumínská si s třídní učitelkou Lia-
nou Svobodovu vytvořili návrh betlému a v hodi-
nách výtvarné výchovy ho společně vyrobili. Pro 
výrobu betlému použili především přírodní mate-
riály – dřevo, slámu, sušenou trávu, koření apod., 
ale hlavně vlastní fantazii, tvořivost a spolupráci.

Z více než sta zaslaných betlémů zaujala 8. B svým 
slaměným betlémem a  byla vyhodnocena mezi 
deseti nejlepšími. Odměnou jim bylo pozvání Kan-
celáře prezidenta republiky na Pražský hrad, kam 
se vydali v úterý 3. prosince. Slavnostně vyzdobe-
nými prostorami žáky provázel vedoucí oddělení 
styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky 
pan Martin Hakauf.

V rámci prohlídky procházeli naši žáci místy, kte-
rá jsou běžně nepřístupná veřejnosti, neboť jsou 
úzce spjata s činností prezidenta republiky. Velkou 
radost měli z umístění našeho betlému v Trůnním 
sálu Pražského hradu, který je jedním z těch nej-
důležitějších. Právě zde prezident vykonává své 
nejvýznamnější ústavní pravomoci. Žáci 8.B ob-
divovali adventní výzdobu všech prostor, zaujal je  
také zrekonstruovaný prostřený štědrovečerní stůl 
prezidenta T. G. Masaryka.

V závěru exkurze čekalo žáky přijetí zástupci Kan-
celáře prezidenta republiky, kteří jim předali limi-
tovanou edici pamětních listů, knihu „Veritas vincit: 
100 let Kanceláře prezidenta republiky“ a pozvali 
je na ochutnávku hradního cukroví a vánočky.

Mgr. Liana Svobodová 
učitelka ZŠ Bohumínská

Objevujeme krásy přírody
Při projektovém dnu „Objevuje-
me krásy přírody“ si děti z MŠ 
Keramická v  listopadu spolu 
s  lektorkou prohlédly obrázky 
zvířat a přírodnin, na společné vycházce do Komen-
ského sadů přiřazovaly ke stromům listy, pozorovaly 
ptáčky a podařilo se jim zahlédnout i veverku.

Ke společnému podzimnímu tvoření přizvaly děti 
i rodiče a přátele mateřské školy. Společně si vytvo-
řili prostírání s podzimní tematikou, vyrobili si misku 
z keramiky a domů si odnesli i dekoraci – papírovou 
vránu.

Akce proběhla v rámci projektu „Rozvoj rovného pří-
stupu ke vzdělání ve městě Ostrava II“

Za kolektiv MŠ Keramická zapsala 
Barbora Potůčková

ZŠ Bohumínská

MŠ Keramická

ZŠ Bohumínská

MŠ Keramická
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Ve znamení sametové revoluce
Co vše se změnilo během uply-
nulých 30 let, co vědí o same-
tové revoluci dnešní studenti 
a  jak na ni vzpomínají bývalí 
učitelé a rodiče dnešních studentů, to byla témata, 
o kterých se na našem gymnáziu mluvilo především 
v rámci 30. výročí sametové revoluce.

Týden oslav jsme zahájili besedou s bývalými učiteli 
gymnázia, kteří nás překvapili svojí vitalitou a pře-
devším výbornou pamětí. Vzpomínky některých sa-
haly až k roku 1968, a tak jsme pásmem vzpomínek 
prošli obdobím normalizace a dostali se k 17. listo-
padu 1989 na naší škole. První porevoluční ředitel 
školy Bořek Sklenář připomenul vznik Občanského 
fóra na škole a atmosféru, která v té době panovala 
mezi učiteli a mezi studenty. Z celé besedy vyply-
nulo jednoznačně, že to nejcennější, co 17. listopad 
přinesl, byla svoboda.

Listopadem 1989 se studenti zabývali v  hodinách 
dějepisu, stejně jako v  hodinách hudební výcho-
vy. Přednáška na téma Česká krajina po 30 letech 
svobody vedená děkanem PřF OU doc. Janem Hra-
deckým vedla studenty k zamyšlení nad proměnou 
české krajiny, jejím využíváním, tvorbou a ochranou 
v době předlistopadové a době polistopadové.

Vyhlásili jsme také soutěž o  nejlepší „sametový“ 
dort. A bylo z čeho vybírat. Revoluční hesla, trikoló-
ra, symbolická vyjádření byla tentokrát marcipáno-
vá, sladká, ale i nezapomenutelná.

Ivana Freitagová

Pasování na čtenáře
Dne 25. listopadu proběhlo 
v první třídě slavnostní předá-
ní slabikářů. Žáci si vyslechli 
pohádku O  zakleté princezně 
čtenářce, poté museli splnit pět úkolů k odemčení zla-
tých klíčů a vysvobození princezny. Následoval slav-
nostní slib, kde prvňáčci slíbili, že se budou ke knihám 
správně chovat a pilně číst. Následovalo pasování na 
čtenáře a odměnou jim byla záložka do knihy s věno-
váním.

Mgr. Kateřina Vykoukalová

Dotek podzimu
Rozmanitost podzimního ob-
dobí se promítla do zajíma-
vých aktivit a  školních akcí 
pro děti i  jejich rodiče. Na 
jednotlivých mateřských školách probíhaly tvoři-
vé činnosti spojené s uspáváním broučků, výrobou 
lampiónků, lucerniček, podzimních skřítků nebo 
dlabáním dýní. Krásy podzimu jsme měli možnost 
vnímat i v malebném prostředí Beskyd, kde na nás 
ve spolupráci se SVČ čekala řada aktivit, zaměře-
ných na poznávání lesních zvířat.

Aktivity pro děti byly realizovány s finanční pod-
porou statutárního města Ostravy.

Za MŠ Komerční Mgr. Michaela Špaňhelová

MŠ Komerční 
MŠ Jaklovecká 

MŠ Slívova

Gymnázium 
Hladnov

ZŠ Pěší

Gymnázium Hladnov

ZŠ Pěší

MŠ Komerční, MŠ Jaklovecká, MŠ Slívova
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Dvě významné události v historii Slezské Ostravy

1.2 Letošní rok 2020 je pro 
Slezskou Ostravu rokem 

významným. Na konci roku 1919 
a počátkem roku 1920 došlo v historii 
Slezské Ostravy ke dvěma význam-
ným událostem. Po přejmenování 
Polské Ostravy na Slezskou Ostravu, 
které bylo oficiálně provedeno výno-
sem Ministerstva vnitra ČSR 27. lis-
topadu 1919, byla v roce 1920 Slez-
ská Ostrava povýšena z městyse na 
město.
Po dlouhých peripetiích s prosaze-
ním těchto změn bylo definitivně na-
plněno přání obecního výboru, o něž 
neúspěšně jeho členové usilovali od 
roku 1904. Faktorů pro dřívější neú-
spěšná jednání bylo několik, všechny 
však ztratily na významu po zániku 
Rakousko-Uherska. Zanedlouho po vzniku ČSR, 21. února 1920, byla vedením obce podána nová žádost o pový-
šení Slezské Ostravy na město. Argumentační část přiložená k žádosti je zajímavým pramenem pro poznání histo-
rie našeho obvodu z těchto let. Text žádosti sepsané předsedou správní komise Janem Poppem s místopředsedy 
Klimšou a Ludvíkem Trojkem pro ministerstvo vnitra byla totiž doplněna elaborátem o stavu městyse: „Hornických 
obcí jako naše je mnoho, jak to bývá v uhelných revírech: Příbram, Kladno, Most, Teplice, Mariánské Hory, Morav-
ská Ostrava, Vítkovice, Přívoz atd., a přece neviděly v tom rakouské vlády překážky, aby nemohly být povýšeny 
na města. Poslední tři obce leží v bezprostřední blízkosti Polské Ostravy, ale protože měly dříve zastupitelstva 
německá, nebylo námitek. Obec není ve výstavnosti nikterak za nimi, ačkoli má velice těžké podmínky k tomu. 
Kdežto jmenované obce leží na rovině, rozprostírá se Slezská Ostrava na několika kopcích. Přesto však Slezská 
Ostrava šťastně tuto otázku vyřešila. Proto trpce neseme, že za dřívějších vlád vyznamenány byly obce: Přívoz, 
Vítkovice, Mariánské Hory, které vykazují daleko menší počet obyvatelstva povýšením na město, Slezská Ostrava 
zůstala nepovšimnutá. Má nyní Přívoz 16 500 obyvatel, Vítkovice 32 000, Mariánské Hory 11 200, Slezská Ostrava 
25 000 obyvatel. Slezská Ostrava je městem hornickým i průmyslovým! Jsou tu veliké závody uhelné, koksové 

pece, továrny na amoniak i dehet. 14 jam 
ročně vytěží 21 mil. q. uhlí, koksovny vy-
robí 3,6 mil. q. koksu, uhelné doly za-
městnávají 6 000 dělníků, 350 dozorců 
a 60 úředníků… Jmenování Slezské Ost-
ravy městem bude vítáno nejen obyva-
telstvem obce, nýbrž i celým Slezskem, 
vždyť je naše obec střediskem všeho čes-
kého ve Slezsku. Jmenováním městem 
odměníte Slezskou Ostravu za její práci 
za věc českou ve Slezsku a obec naše 
vděčně vzpomínati bude prvního presi-
denta Československé republiky…“ S ori-
ginálem žádosti odevzdala zvláštní de-
putace v únoru 1920 též album fotografií 
Slezské Ostravy, z nichž mělo být patrné, 
že obec má městský charakter. Pohled-
nice z let 1916 /Polská Ostrava/ a 1915 
/Mähr. Ostrau Reichsbrücke mit Poln. 
Ostrau/ dokládají, jak tehdy Slezská Ost-
rava vypadala.

HISTORIE
Z vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň.
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Zdroj: Jak se z Polské Ostravy stalo město Slezská Ostrava.

3.4 Obraz života občanů Slez-
ské Ostravy v prvních 

dvou desetiletích 20. století je patr-
ný z obsahu další žádosti elaborátu, 
ze kterého citujeme vybrané části: 
„Před první světovou válkou bylo na 
Polské Ostravě 63 obchodů se smíše-
ným a galanterním zbožím, 2 obcho-
dy s koží, 2 sklady piva, 4 obchody 
s papírem a psacími a kreslicími po-
třebami, 4 s cukrovinkami, 2 s nábyt-
kem, 2 obchody krupařské, 1 drogerie, 
2 lékárny a 1 knihkupectví, 3 podnika-
telé staveb pozemních, 3 podnikatelé 
lomů čedičových, 18 hostinců, 5 výče-
pů, 1 moderní kavárna, 2 vinárny, ně-
kolik povozníků a fiakristů, 12 řezníků 
a uzenářů, 6 pekařů, 2 sedláři a čalou-
níci, 8 holičů a kadeřníků, 10 tabáko-
vých trafik, 14 pánských krejčí, 1 dám-
ský, 18 obuvníků, 6 stolařů, 4 lékaři, 
zvěrolékař…“
Perspektivnost a rostoucí význam Slezské Ostravy byly zdůrazněny faktem, že již před 1. světovou válkou 
došlo na území obce ke zřízení okresního soudu a berního úřadu, českého učitelského ústavu, finanční stráže, 
četnictva a poštovního a telegrafního úřadu s veřejnou telefonní hovornou. Bylo připomenuto, že školství je 
ve Slezské Ostravě rozvinuto ze všech slezských měst nejvíce. Připomeňme, v neúplném seznamu, že v těch-
to letech bylo na území obce 10 mateřských škol, tři pětitřídní obecné chlapecké školy a tři pětitřídní dívčí 
obecné školy, školy smíšené byly dvě. Dále zde byly čtyři třídní měšťanské školy chlapecké a dívčí, pokračo-
vací průmyslová škola pro chlapce a hospodyňská pokračující škola pro dívky… Většina těchto škol měla po-
bočky. Doplňme, v českých obecných školách bylo ve školním roce 1918/1919 celkem 482 dětí, v měšťanských 
školách 3 741 žáků a žákyň, v pokračovací průmyslové škole 113 studentů, v hospodyňské 102 žákyň a dívčí 
lyceum mělo v šesti třídách 199 chovanek… V portfoliu podrobného výčtu podniků a institucí, které tehdy 
na teritoriu obce existovaly, nechyběla zmínka o nemocnici s 66 lůžky a elektrárně, která kromě domácností 
dodávala elektrický proud i zemským drahám.

V oblasti společenské byla připomenuta ak-
tivní činnost četných politických, dobrovol-
ných a osvětových spolků: Ústředí Českého 
srdce pro Slezsko, Ústředí starostenských 
sborů pro Slezsko, lycejní spolek Vlasta, Si-
rotčí spolek, spolky Sokol a Lassale, pěvecký 
spolek Záboj, spolek hasičů…
Pohlednice /3.4/ dokládají, že nejdůležitější 
obchodní část Slezské Ostravy se nacházela 
na Zámostí, podél Těšínské ulice až ke koste-
lu sv. Josefa po rušné komunikaci ve směru 
na Hrušov. Za nových státoprávních poměrů 
proběhlo přejmenování a povýšení Slezské 
Ostravy z městyse na město relativně rych-
le.  Po rozhodnutí velvyslanecké konference 
mohla Slezská zemská vláda v Opavě vydat 
17. září 1920 konečné rozhodnutí o přejmeno-
vání a povýšení Slezské Ostravy z městyse na 
město.
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Kultura

Prostory Slezskoostravské galerie první dva měsíce le-
tošního roku zaplní výstava Oldřicha Haroka (1950).

Tento vystudovaný typograf a  majitel tiskárny se umění 
věnoval v raném věku a opět se k němu vrátil před patnác-
ti lety. Výsledkem jeho výtvarného znovuzrození jsou ob-
razy, ale překvapivě i sochy, objevující se ve veřejném pro-
storu rodného Šenova. Umělec nezastává vyhraněný styl. 
S každou výstavou hledá nové výtvarné sebevyjádření, od 
realisticky laděných figurálních motivů, až po abstraktně 
pojaté olejomalby. Jeho výtvarný projev se neustálil v jed-
né rovině, ale stále se někam vyvíjí. Inspiraci hledá nejen 
v sobě, ale i v umělcích světového renomé. Častý je v jeho 
dílech motiv erotična, ale i vtipného nadhledu. Svou tvor-
bou překvapuje nejen sebe, ale hlavně své okolí.

Přijďte a posuďte sami. Vernisáž výstavy se koná 21. led
na v 17 hodin. Výstava potrvá do 6. března.

Gabriela Pelikánová

Obřadní síní se rozezní tóny skladeb Bacha, Mozarta, 
Chopina, Smetany, Händela a de Sarasateho.

Městský obvod Slezská Ostrava pro vás v lednu připravil 
vystoupení českého houslového virtuosa Václava Hudeč-
ka. Ten jako své hosty představí vítězku letošního ročníku 
luhačovického letního houslového kurzu Kateřinu Krejčo-
vou a virtuózního klavíristu Lukáše Klánského.

Václav Hudeček už třiadvacet let věnuje systematickou 
pomoc nastupující české interpretační generaci, a  to jak 
každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luha-
čovicích, tak představováním těch nejlepších jako hostů 
na svých koncertech v rámci vánočních turné. Jako hou-
slistův asistent působí již několik let Lukáš Klánský, který 
studenty kurzu klavírně doprovází v hodinách, během ab-
solventských koncertů a vítěze pak na turné.

Koncert konaný za finanční podpory statutárního města 
Ostravy se uskuteční v obřadní síni slezskoostravské rad-
nice dne 14. ledna 2020 v 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 
100 Kč si můžete zakoupit od 7. ledna 2020 ve Slezskoost-
ravské 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 zodpovíme na telefonu 
599 410 426 nebo 599 410 081.

Malby a sochy 
ve Slezskoostravské galerii
Tři x jinak Oldřich Harok

Václav Hudeček
Houslový virtuos 
ve Slezské

Václav Hudeček a Lukáš Klánský. 
Foto Petr Švancara

Kateřina Krejčová.

Oldřich Harok – Polibek. 
Olej na sololitu.
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Zveme vás

Hned dva obřady vítání dětí se odehrály v  sobotu 
16.  listopadu ve slezskoostravské radnici. Nejmladší 
občany Slezské slavnostně přivítal starosta Richard 
Vereš.

Přivítány byly dvě desítky dětí narozených mezi dub-
nem až zářím roku 2019. Rodiče dětí se zapsali do kro-
niky městského obvodu, u obřadů asistovaly studentky 
Střední zdravotnické školy ve Vítkovicích. Všem přítom-
ným zazpívaly děti z MŠ Chrustova.

Zástupci městského obvodu pak obdarovali rodi-
če drobnými dárky, mezi kterými nechyběly hračky 
z chráněných dílen nebo dětské příbory.

Příští vítání dětí ve slezskoostravské radnici se usku-
teční v měsíci březnu 2020 a přivítány budou děti 
narozené v posledních třech měsících roku 2019.

Zájemci o  obřad se musí přihlásit na matrice měst-
ského obvodu. Přihláška a všechny potřebné infor-
mace jsou k dispozici na stránkách www.slezska.cz 
v rubrice Občan - svatby a vítání dětí.

/red/

Nejmladší občané Slezské přivítáni

1.1. 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.

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

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

14.1. Václav Hudeček ve Slezské. Koncert houslového 
virtuosa ve slezskoostravské radnici. Od 19 hod.

17.1. Ples SDH Kunčičky. Hasičská zbrojnice Kunčičky.

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

21.1. Tři krát jinak. Vernisáž výstavy Oldřicha Haroka 
ve Slezskoostravské galerii. Vernisáž začíná 
v 17 hod. Výstava potrvá do 6. března.

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

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Klub Hladnýsek. Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
Sněhuláci. Výtvarná dílna - sněhuláci z papíru. 
Pondělí 13. ledna od 13 do 15.30 hod.
Zasněžená chaloupka. 
Pondělí 27. ledna od 15 do 16.30 hod.
Řemeslo má zlaté dno. Test pro děti.
Holocaust. 27.1. Den památky obětí holocaustu. 
Výstava knih.
Zimní listování. Výstavka knih pro děti.
Lovci perel. Hra pro všechny děti.
Čtenářská výzva. 
Výstavka knih k projektu Databazeknih.cz 2020.

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Pejsek Haf. Výtvarné odpoledne pro děti - vystřihování z 
papíru. Úterý 7. ledna během půjčování.
Hádanky a hry. Zábavné odpoledne pro děti.
Padá sníh. Soutěž pro děti.
Dobrý večer, dobrou noc. Výstavka knih.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Čtenářská výzva. 
Výstavka knih k projektu Databazeknih.cz 2020.
Hravá písmenka. Tematický test.
Deskohrátky. Stolní hry, hlavolamy, puzzle aj.
Malované čtení. Cyril a Teniska. 
Odpolední čtení a malování.

Knihovny

Akce probíhají v  lednu během půjčování, není-li uvedeno jinak.
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Andělé i s hrozivě vypadajícím čertem navštívili 3. pro-
since kulturní dům v Heřmanicích. Na Mikulášské zá-
bavě je již čekaly desítky dětí. Vše začalo zimní disco 
show s Jirkou Prokšíkem, pak už do sálu vešli andělé 
i čert, kterým mnohým dětem nahnal pořádný strach.

Vše nakonec dobře dopadlo. Děti dostaly sladké od-
měny a s čertem si hrdinně plácly, některé, ty nejod-
vážnější, ho dokonce objaly. Vše opět ukončila disco 
show spojená s mnohými tanečními kreacemi na par-
ketu kulturního domu.

Dne 22. 11. se uskutečnil již 13. ročník plesu pro se-
niory. Akce se konala v  KD Ostravě–Michálkovicích. 
V letošním roce se zúčastnilo celkem 140 hostů.

Po úvodním slovu pana starosty městského obvo-
du Slezská Ostrava Richarda Vereše, byl letošní ples 
slavnostně zahájen. Velkým překvapením večera bylo 
úchvatné a  originální vystoupení našich „Seňorit ze 
Slezské“.

Děkujeme společnosti Liberty Ostrava a.s. za finanční 
příspěvek, který podpořil realizaci společenské akce. 
Poděkování patří i letos všem pracovníkům odboru so-
ciálních věcí za podporu a pomoc při organizaci 13. roč-
níku plesu pro seniory.

Těšíme se na další společné akce s našimi seniory.

Dagmar Macháčková 
místostarostka městského obvodu

Dne 4. 12. jsme na Azylovém domě pro rodiny s dět-
mi přivítali Mikuláše v doprovodu anděla a čerta. Pro 
zúčastněné bylo připravené menší pohoštění a  děti 
se dočkaly balíčků se sladkostmi, které však nedosta-
ly zadarmo. Musely přednést básničky nebo zazpívat 
písničky. Těm nejmenším pomohli s recitací rodiče.

Na závěr jsme si popřáli krásné prožití vánočních svát-
ků a odvážlivci se s Mikulášem a jeho doprovodem vy-
fotili.

Mgr. Kateřina Krenželoková 
zaměstnanec pověřený vedením azylového domu

Heřmanická Mikulášská zábava

13. ročník plesu pro seniory

Mikulášská nadílka
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INZERCE

Setkali jste se v poslední době s jakoukoli formou podomního
prodeje, případně si nejste jistí, zda jste něco omylem neuzavřeli

po telefonu? Uvažujete o změně dodavatele energií? Využijte

zdarma službu energetického poradce.

VYUŽIJTE ZDARMA SLUŽBU
ENERGETICKÉHO PORADCE

Energetický poradce:
Andrej Holčík
+420 603 455 107

andrej.holcik@partnerecentre.cz

Kontaktní místo:
Janáčkova 7

702 00  Moravská Ostrava

Čím víc nás je, tím víc ušetříme

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

Vás zve na koncert

14. ledna 2020 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice 
Vstupné 100 Kč
www.slezska.cz

Foto © Petr Švancara

Václav Hudeček
&

luhačovická Akademie
Václava Hudečka

Lanade           centrum

Více informací na www.lanadejoga.cz 
nebo tel. 605 27 34 81

Lanade,z.s., Zámostní 22, Slezská O.

VINYASA JÓGA
ČTVRTEK 17:00 - 18:00

JÓGA PRO PŘEDŠKOLÁKY

kroužky jógy pro děti
lekce jógy pro dospělé

ÚTERÝ 13:30 - 14:15, PÁTEK 9:00-9:45
 

ÚTERÝ 14:30 - 15:15, STŘEDA 13:00 - 14:45
 

JÓGA PRO ŠKOLÁKY

HATHA FLOW JÓGA
ČTVRTEK 18:15 - 19:30

GRAVIDJÓGA
PONDĚLÍ 8:00-9:00

ČTVRTEK 15:30 - 16:30

JÓGA PRO MAMINKY S DĚTMI
STŘEDA 9-10 a 10:15-11:15

PÁTEK 10-11

ZAČNĚTE ROK V POHYBU
s jógou pro celou rodinu

v lednu ukázkové lekce
zdarma

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

Spěcháte na prodej Vašeho domu, bytu, chaty, chalupy nebo pozemku? 
Vykupujeme nemovitosti za hotové, překážkou nejsou ani právní vady, exekuce a 
dražby. Nabídnout Vám můžeme i oddlužení. Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat 
na tel./sms 720 621 902, e-mail: vosahlik@orcaestate.cz, www.michalvosahlik.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
2020
 
 

 

Výstava potrvá
od 21. ledna /17 hod./ do 6. března 2020


