
ROZPOČET SLEZSKÉ 
OSTRAVY 2020

více na str. 2-3

JAKÁ BYLA 
SLEZSKÁ 2019

více na str. 4-7

NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ

více na str. 8

PLÁNOVANÉ 
OPRAVY CHODNÍKŮ

více na str. 11

EMA JAKO MOUNT EVEREST: 
682 ÚČASTNÍKŮ POCHODU st

r.
 9

Ú
N

O
R

 2
0

20MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA

SLEZSKOOSTRAVSKÉ

NOVINY



Slezská Ostrava bude hospodařit 
s více než 370 miliony korun

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava schválili 19. prosince rozpočet 
obvodu na rok 2020. Schválený rozpočet je sestaven na základě reálného 
zhodnocení finančních možností obvodu na příjmové i výdajové stránce.

„Hospodařit budeme s  částkou v  celkovém obje-
mu zhruba 370,4 mil. Kč. Celkové příjmy jsou roz-
počtovány ve výši cca 310,4 mil. Kč. Financování 
z vlastních zdrojů ve výši cca 60 mil. Kč představuje 
zapojení úspor z minulých let,“ uvedl místostarosta 
Roman Goryczka.
Celkové příjmy (310,4 mil. Kč) roku 2020 jsou cca 
o  6 mil. Kč vyšší, než v  roce 2019. Výše daňových 
příjmů je rozpočtována ve výši 55 mil. Kč, tvoří je po
platky za uložení odpadu, poplatky ze psů, poplatky 
za užívání veřejného prostranství, správní poplatky 
a nejvyšší část tvoří daň z nemovitých věcí. „Neda-
ňové příjmy jsou v  celkové výši 74,6 mil. Kč. Tvo-
řeny jsou především příjmy z  poskytování služeb 
a příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřené-
ho městskému obvodu. Výše kapitálových příjmů je 
plánována na 5 mil. Kč. Transfery ze státního roz-
počtu a rozpočtu statutárního města Ostravy pře-
sáhnou 180 mil. Kč,“ dodal místostarosta.
Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2020 je zpra
cován v  závislosti na reálné tvorbě zdrojů v  celko
vém objemu cca 370,4 mil. Kč. „Kapitálové výda-
je jsou plánovány ve výši 47,6 mil. Kč. V porovnání 
s rozpočtem roku 2019 jsou výdaje rovněž vyšší cca 
o 6 mil. Kč,“ doplnil starosta Richard Vereš.
Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl 
zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty zá
kladní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpe
čení jejich činností.

Domov pro seniory Antošovice

Z investičních akcí městský obvod mimo jiné plánuje 
výstavbu Domova pro seniory Antošovice. „Jedná 
se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské ško-
ly. Provedena bude nadstavba a přístavba budovy. 
Pro seniory ve věku 65+ zde vznikne 32 lůžek v jed-
nolůžkových a dvoulůžkových pokojích a vytvořeno 
bude 13 pracovních míst. V současné době provádí-
me aktualizaci stavební dokumentace a vydání sta-
vebního povolení se přepokládá na jaře 2020. Ve 
stejné době již chceme mít vybraného i zhotovitele 
stavby. Náklady na stavbu činí 70 mil. Kč s tím, že 
se nám podařilo získat dotaci z ministerstva práce 
a sociálních věcí ve výši 41 mil. Kč. Téměř 20 mil. Kč 
nám na stavbu přispěje i  město Ostrava. Nejzazší 
termín dokončení Domova pro seniory je listopad 
2021,“ přibližuje projekt starosta Richard Vereš.

Větrání a rekuperace ve školách

V rámci školských zařízení jsou investiční výdaje plá
novány na několik akcí, z velké části budou směřovat 
na projekt instalace nuceného větrání s rekuperací 
ve všech čtyřech budovách základních škol v obvo
dě, na který se městskému obvodu podařilo získat 
dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši 12,5 
mil. Kč, přičemž celkové předpokládané náklady činí 
18 mil. Kč. Předložený návrh vychází z hygienických 
předpisů o  udržení mikroklimatických podmínek 
ovzduší uvnitř objektu pro pobyt lidí. V  současné 
době čekáme na podpis smluv se zhotoviteli.

Rozpočet 2020. Na posledním zasedání zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2019 schválili zastupitelé 
rozpočet na příští rok.
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Dále pak provedeme modernizaci učeben ZŠ Pěší, 
ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova, jejichž součástí je 
dodávka učebních pomůcek, IT vybavení a stavební 
úpravy prostor v  celkovém nákladu 10 mil. Kč, při
čemž i na tuto akci se nám podařilo získat dotaci ve 
výši 90 procent. V současné době probíhá výběr do
davatele. Provedena bude i oprava elektroinstalace 
v ZŠ Pěší za zhruba 12 mil. Kč.
Na položce rezerva má odbor školství a kultury navíc 
cca 1,5 mil. Kč na financování drobných oprav a dal
ších nepředvídaných výdajů škol a školek.
V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše pří
spěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2019 
je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organi
zaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel, 
který organizace nesmí překročit. Neinvestiční pří
spěvek pro ZŠ tvoří 10,9 mil. Kč a pro MŠ 6,3 mil. Kč.

Oprava hřbitovního schodiště

V roce 2020 bude provedena také oprava zdevasto-
vaného schodiště a zpevněné plochy na ústředním 
hřbitově s náklady cca 7 mil. Kč. V současné době 
probíhá výběr zhotovitele stavby. A  rovněž budou 
zajištěny stavební úpravy pracoviště hřbitovní sprá
vy včetně vybudování bezbariérového přístupu a kli
matizace. Celkové předpokládané náklady činí 3 mil. 
Kč. Pro tuto stavbu v současné době probíhá přípra
va soutěže na výběr zhotovitele. Na obě stavby při
spěje obvodu i město Ostrava, a to celkovou částkou 
8 mil. Kč.

Regenerace sídliště Kamenec a opravy domů

Mezi projekty, které jsou podmíněny spolufinanco
váním ze strany města, patří například opravy by-
tových domů v Mírové osadě a  taky 1.  etapa re-
generace sídliště Kamenec. „V  rámci první etapy 
provedeme opravy chodníků, vozovek, parkovacích 
míst a postavíme workoutové hřiště. Doplníme zde 
i  mobiliář. Ke zvýšení bezpečnosti při přecháze-
ní této rušné vozovky bude přechod pro chodce 
nově světelný a zároveň nasvětlený,“ uvedl starosta 
Richard Vereš.

Na péči o vzhled obce, veřejnou zeleň a chráněné 
části přírody je vyčleněno přes 21 mil. Kč, na bytové 
a nebytové hospodářství téměř 50 mil. Kč. Na opra-
vy a  údržbu komunikací (vozovek a  chodníků) je 
určeno 11,5 mil. Kč. Na účelové dotace poskytneme 
částku ve výši 5 mil. Kč a na dary máme vyčleněno 
300 tis. Kč.

Rozpočet není konečný

Starosta upozorňuje, že schválený rozpočet není 
konečný. „V průběhu roku očekáváme další příjmy. 
Přes 37  mil. Kč mají činit dílčí účelové transfery 
z  rozpočtu města Ostravy na konkrétní projekty, 
dalších 39 mil. Kč získá obvod z vypořádání podílů 
na bytových domech Na Baranovci. Zapojeny bu-
dou i mimořádné příjmy z prodejů pozemků nebo 
přebytek hospodaření z  roku 2019. Celkově tak 
může obvod hospodařit i  s  částkou přes 450  mil. 
Kč. Další prostředky bude zejména ukládat do 
investiční rezervy, ale posílí například i rozpočet na 
opravy chodníků a  komunikací,“ dodává starosta 
Richard Vereš.

Schválený rozpočet je zveřejněn na internetových 
stránkách www.slezska.cz v sekci Rozpočet.

/red/
Antošovice. Bývalá mateřská škola se promění na 
domov pro seniory.

Schodiště. Opravy čekají v roce 2020 Ústřední hřbitov 
Slezská Ostrava.

Kamenec. Bude zahájena první etapa regenerace 
sídliště.
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Připomeňme si alespoň ve zkratce nejdůležitější okamžiky městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2019…

Nové workoutové hřiště U Loděnice
U  loděnice pod hradem mohou sportovci od začátku 
loňského roku využívat workoutové hřiště, na kterém je 
na ploše velké téměř 100 metrů čtverečních umístěno 
dvaadvacet cvičebních prvků. Zájemci všech věkových 
kategorií si mohou zacvičit na hrazdách, kladinách, že
břinách, bradlech i stupňovitých lavicích.

Nový digitální interaktivní panel
Na budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 
na náměstí Jurije Gagarina 4 byl instalován na začátku 
loňského roku nový digitální interaktivní panel, který 
mohou lidé využít jako vyhledávač informací. Tento di
gitální interaktivní panel nahradil klasickou úřední des
ku s papírovými údaji a funguje jako velký tablet.

Facebooková stránka obvodu
Na začátku února byla zřízena facebooková stránka měst
ského obvodu. Po zadání hesla Slezská Ostrava se snad
no dostanete k  informacím z  radnice, získáte zde i  tipy 
na zajímavé akce ve svém okolí. Nově zde zveřejňujeme 
i srovnávací fotografie z historie a současnosti. V součas
né době stránky na facebooku sleduje již 1800 lidí.

Setkání s podnikateli
Vedení městského obvodu pozvalo podnikatele půso
bící ve Slezské Ostravě do prostor Slezskoostravské 
galerie. Po dva únorové večery tak měli slezskoostra
vští podnikatelé možnost hovořit s vedením obvodu a 
informovat o svých záměrech či případných potížích.

Veřejná setkání
Vedení městského obvodu zahájilo v pondělí 4. břez
na sérii pravidelných veřejných setkávání s občany. Ta 
se uskutečnila v  jednotlivých částech městského ob
vodu. Celkem se konalo 14 veřejných setkání, kterých 
se zúčastnilo přes 520 občanů. Příchozí měli možnost 
diskutovat na témata, která je v rámci bydlení v našem 
obvodu tíží.

Vítání občánků
V sobotu 9. března přivítal starosta Richard Vereš v ob
řadní síni slezskoostravské radnice nejmladší občánky 
Slezské Ostravy. Rodiče dětí se během obřadu zapsali 
do kroniky obvodu a obdrželi jménem Slezské Ostravy 
drobné dárečky. Celkem se tohoto slavnostního aktu za 
loňský rok účastnilo 86 miminek.

Společenský ples městského obvodu
Dne 8. března se konal v KD Michálkovice Společenský 
ples městského obvodu Slezská Ostrava. Největší ohlas 
vzbudilo vystoupení známé zpěvačky Terezy Maškové. 
Ples Slezské Ostravy byl beznadějně vyprodán do po
sledního místa.

Úspěšní fotbalisté
Dne 16. března se uskutečnilo první jarní utkání nováč
ka v divizi FC Heřmanice Slezská. Slezskoostravský tým 
porazil FC Slavoj Olympia Bruntál 2:1 a na konci sezóny 
klub splnil cíl udržet se v  divizi a  skončil na 11. místě 
z šestnácti týmů.

Setkání jubilantů
Dvě desítky slezskoostravských občanů se 11. dubna 
zúčastnily tradičního Setkání jubilantů v KD Muglinov, 
které organizuje dvakrát ročně městský obvod Slezská 
Ostrava. Druhé setkání se konalo 2. října a  navštívilo 
jej skoro 30 našich občanů. Setkání se účastní občané, 
kteří oslavili v daném roce 80. a 85. narozeniny. Každý 
z  oslavenců dostal během svátečního odpoledne da
rem kytičku a Flexi Pass. Pro seniory bylo připraveno 
drobné občerstvení a živá hudba.
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Den učitelů
Vedení městského obvodu poděkovalo 3. a  4. dubna 
u příležitosti Dne učitelů pedagogům mateřských a zá
kladních škol za jejich záslužnou práci. Kromě pohoště
ní byly pro pedagogy připraveny v muglinovském kul
turním domě i speciální pamětní hrníčky s nápisem Den 
učitelů 2019.

Velikonoční strom
Přesně 31 324 vyfouknutých a namalovaných vajíček vi
selo o velikonoční neděli 21. dubna na stromě v areálu 
Mateřské školy Požární. Heřmaničtí tak vytvořili nový 
rekord, který je zapsán v České knize rekordů.

Den Slezské
25. května uspořádal městský obvod na Slezskoostrav
ském hradě již tradiční akci Den Slezské. V roce 2019 se 
uskutečnil 14. ročník a v programu vystoupili žáci slez
skoostravských mateřských a základních škol, hlavními 
hvězdami byli Janek Ledecký, Tereza Mašková a Dara 
Rolins. Akci navštívilo zhruba 9000 lidí.

Loučení s deváťáky
Žáci 9. tříd slezskoostravských základních škol si v pos
ledním červnovém týdnu odnesli z přijetí u vedení ob
vodu na Slezskoostravské radnici pamětní list a dárek. 
Prohlédli si také Slezskoostravskou galerii.

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice
V druhé polovině června uspořádal obvod ve spoluprá
ci s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz již 
5. ročník soutěže netradičních plavidel. Na obou bře
zích řeky Ostravice byly připraveny různé atrakce, kuli
nářské speciality, soutěže.

Zájezd pro seniory
Městský obvod uspořádal pro seniory z Domů s pečo
vatelskou službou na ul. Hladnovská, ul. Heřmanická, 
Komunitního domu pro seniory a klubů seniorů týdenní 
letecký zájezd do Bulharska.
Zájezd se uskutečnil ve dnech 9.  16. června a za odpo
činkem k Černému moři do letoviska na Slunečné po
břeží zavítalo celkem 53 našich seniorů.

Nové dětské hřiště i zastávka v Koblově
Městský obvod upravil veřejné prostranství mezi ulice
mi Lámař, Koblovská a Výdušná. Vzniklo zde nové dět
ské hřiště, nově upraveny byly také přístupové komuni
kace a zastávka MHD.

Kontrola bytů RESIDOMO
Městský obvod Slezská Ostrava inicioval kontrolu ná
jemních bytů společnosti RESIDOMO na ulici Technické 
v Hrušově. Výsledkem kontroly bylo zjištění mnoha ne
nahlášených osob v kontrolovaných bytech a také tech
nických závad ve společných prostorech domů. Kontro
ly za účasti vedení obvodu, zástupců vlastníka domů a 
za asistence Policie ČR a Městské policie Ostrava, byly 
prováděny i v následujících měsících.
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Cyklozávod Heřmanické kolo
Na konci srpna se uskutečnil 6. ročník dětského cyklo
závodu Heřmanické kolo  ISSANET CUP 2019. Oblíbe
ný dětský cyklistický závod byl rozdělen podle věko
vých kategorií. Cílovou páskou projelo 161 dětí.
Závod se uskutečnil za finanční podpory obvodu.

Heřmanické dožínky
V  sobotu 17. srpna se na hřišti FC Heřmanice Slezská 
konaly Heřmanické dožínky. Program začal již v dopo
ledních hodinách mší svatou v  kostele sv. Marka a  tr
val až do večerních hodin. V programu se až do večera 
střídaly na pódiu kapely, návštěvníci ochutnávali zvě
řinové speciality, sledovali práce uměleckého řezbáře 
nebo fotbalová utkání bývalých hráčů Heřmanic a jejich 
fanoušků. Spousta nevšedních atrakcí byla připravena 
pro děti.

V září nastoupilo do prvních tříd našich 
čtyř základních škol 135 prvňáčků.
Na ZŠ Bohumínská nastoupilo dvacet mladých naděj
ných fotbalistů z  fotbalových klubů z  Ostravska. Jde 
o projekt Regionální fotbalové akademie Moravskoslez
ského kraje. Mladí fotbalisté mají speciální tréninkový 
režim, trénují na zrekonstruovaných Bazalech.

Farní zahrada v Heřmanicích
Na velké zahradě, která byla dříve nevyužívaným pro
storem, vyrostla dřevěná loď zvaná Noemova archa, 
obří šachy, stolní fotbal, místo pro opékání špekáčků 
nebo altán s posezením. Na úpravu zahrady daroval 150 
tisíc korun městský obvod Slezská Ostrava. Dalších půl 
milionu korun věnovalo v rámci projektu Fajnovy pro
stor na úpravu veřejného prostranství město Ostrava.

Rekonstrukce hřišť
V září byla dokončena i dvě nová sportovní hřiště, a to 
multifunkční hřiště s atletickým oválem u základní školy 
Chrustova a multifunkční hřiště u základní školy Pěší. Za 
obě stavby jsme vydali přes 10 milionů korun.

Valíme se Slezskou
Další akcí, kterou městský obvod podpořil byl pátý roč
ník závodu Valíme se Slezskou, který se uskutečnil v dru
hé polovině září. Na start před Gymnázium Hladnov 
vyrazilo 22 dvoučlenných posádek, které během jízdy 
plnily nejrůznější úkoly na celém území Slezské Ostravy.

Den otevřených dveří radnice
Historicky první Den otevřených dveří slezskoostravské 
radnice připravilo vedení obvodu na Den české státnos
ti v sobotu 28. září. Návštěvníci byli seznámeni s historií 
budovy, prošli reprezentačními místnostmi, obřadní síní 
s varhanami, kancelářemi starosty a místostarostů, za
sedací místností rady, půdou i Slezskoostravskou gale
rií. Celkem budovu radnice navštívilo 250 zájemců.

Muglinovské schody
Tradiční soutěž Muglinovské schody se konala v sobotu 
14. září. Soutěž, kterou pořádá SDH Muglinov, spočívá 
v simulaci požárního útoku, u kterého jsou v půli dráhy 
umístěny schody.
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Demolice domů
Během září byla provedena demolice tří bytových 
domů na Muglinovské ulici. Domy byly ve velmi špat
ném technickém stavu, proto se vedení obvodu ve sho
dě s městem rozhodlo pro jejich likvidaci. V domě bylo 
celkem 35 bytů, ty lidé postupně opustili a našli si by
dlení třeba v domech soukromých vlastníků. Demolici 
zajistilo město Ostrava.

Hasičská zbrojnice v Muglinově
Dne 5. října byla slavnostně otevřena nová hasičská 
zbrojnice v  Muglinově. Hasičská zbrojnice vyrostla na 
křižovatce Bohumínské a  Hladnovské ulice. Využívá ji 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Muglinov, která se 
zde přestěhovala z budovy na Švédské ulici. U příleži
tosti předání hasičské zbrojnice obdrželi hasiči z Mugli
nova také novou cisternovou automobilovou stříkačku 
a nové vycházkové uniformy.

Rekonstrukce hřiště v Koblově
Vedení klubu TJ Sokol Koblov předalo začátkem říj
na areál hřiště stavební firmě a  ihned byly započaty 
rozsáhlé rekonstrukční práce. Zcela zrekonstruováno 
a oploceno bude fotbalové hřiště. U hřiště také vyroste 
nová budova zázemí. V ní budou čtyři šatny, klubovna, 
potřebná sociální zařízení a technické místnosti.

Apoštolský nuncius v Hrušově
Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo odsloužil v ne
děli 6. října slavnostní mši svatou v hrušovském kostele 
sv. Františka a Viktora. V zcela zaplněném kostele nun
cius Balvo posvětil kostelní vitráže i lavice.

Nové květinové záhony a zábradlí
V listopadu byly podél Bohumínské ulice vysazeny kvě
tinové záhony v délce jednoho kilometru. Kromě květin 
přibylo i nové zábradlí.

Odhalení galerie starostů
Dne 14. listopadu byla v budově radnice odhalena Ga
lerie starostů. Vystaveny jsou v ní fotografie těch, kteří 
vedli radnici od roku 1990  Josef Burkovič, Justina Tur
číková, Jan Svozil, Jaromír Wagner, Miroslav Vojkovský, 
Antonín Maštalíř, Barbora Jelonková a současný staros
ta Richard Vereš.

Sametový ohňostroj
Městský obvod Slezská Ostrava originálně oslavil vý
ročí třiceti let svobody. V neděli 17. listopadu se úde
rem 18 hodiny nad Slezskoostravským hradem rozzářil 
sametový ohňostroj. Na akci se přišlo podívat více než 
3000 návštěvníků.

Ples pro seniory
Dne 22. listopadu se uskutečnil již 13. ročník plesu pro 
seniory. Akce se konala v  KD OstravaMichálkovice. 
V loňském roce se ho zúčastnilo celkem 140 hostů.

Rekonstrukce nábřeží Ostravice
Na nábřeží Ostravice u Sýkorova mostu se na konci roku 
2019 otevřel zrekonstruovaný prostor, který zahrnuje 
vyhlídku, bezbariérové napojení a  odpočinkové místo 
vytvořené z upraveného mostního pilíře. Součástí stav
by bylo vydláždění nástupní plochy a propojení na stá
vající pěší komunikaci a  cyklostezku. Revitalizovanou 
zeleň postupně doplnilo 158 nově vysazených stromů.
Celá, už upravená oblast kolem Ostravice je vybavená 
zajímavým mobiliářem včetně laviček, odpadkových 
košů, designových lehátek a piknikových setů. Akci rea
lizovalo město Ostrava.

Otevření areálu Bazaly
V  prosinci byl otevřen zrekonstruovaný areál Bazaly, 
který nově slouží jako tréninkové centrum pro mladé 
fotbalisty. Hlavni plocha hřiště bývalého fotbalového 
stadionu se rozšířila a nyní ji tvoři tři příčná tréninková 
hřiště, která bude možné využít pro mistrovské zápasy 
a také jako jedno hřiště standardních rozměrů. Vedle 
plochy s  umělou trávou je v  areálu také druhé hřiště 
s přírodním trávníkem, dále plochy pro posilování, ná
cvik obratnosti i vytrvalostní cvičeni, tělocvična, posi
lovna, prostory fyzioterapie a  šedesátimetrová krytá 
běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou.

Silvestrovský ohňostroj
Půlnočním ohňostrojem v noci z 31. prosince na 1. led
na přivítala Slezská Ostrava příchod nového roku 2020. 
Příchozí mohli sledovat ohňostroj tradičně v  místech 
před slezskoostravskou radnicí. Sledovat patnáctiminu
tový ohňostroj přišlo před radnici zhruba osm stovek 
návštěvníků. Nechyběli mezi nimi ani kanadští fanoušci 
hokeje, kteří do Ostravy přijeli kvůli právě probíhající
mu mistrovství světa hokejistů do 20 let.
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Lidé se začali scházet k vánočnímu stromu před rad
nicí již okolo 23. hodiny. Přivítaly je známé hity, těsně 
před půlnocí promluvil k příchozím starosta Slezské 
Ostravy Richard Vereš. „Jsme rádi, že jste přišli při-
vítat příchod nového roku zrovna na Slezskou Ost-
ravu. Dnes vítáme novou dekádu, přicházejí 20. léta 
a doufám, že si je všichni užijeme. Rád bych vám po-
přál za vedení Slezské Ostravy i za všechny kolegy 
zde, abyste do nového roku 2020 vykročili úspěšně, 
abyste měli hodně pohody a lásky,“ uvedl ve svém 
novoročním přání starosta Richard Vereš.

Za vedení Slezské Ostravy se přišli s příchozími po
zdravit také místostarostky Ivona Vaňková, Dagmar 
Macháčková a  místostarosta Vladimír Lyčka. Vítání 
se účastnili rovněž náměstek ostravského primátora 
Radim Babinec, starostka Poruby Lucie Baránková, 
místostarostka Moravské Ostravy a  Přívozu Alena 
Pataky a  místostarostka městského obvodu Ostra
vaJih Hana Tichánková.

Sledovat patnáctiminutový ohňostroj přišlo před 
radnici zhruba osm stovek návštěvníků. Nechybě
li mezi nimi ani kanadští fanoušci hokeje, kteří do 
Ostravy přijeli kvůli právě probíhajícímu mistrovství 
světa hokejistů do 20 let. „Very nice“ /velmi krásné/, 
pochvalovali si statní Kanaďané slezskoostravské 
oslavy příchodu nového roku.

/red/

Slezská slavila příchod 
nového roku ohňostrojem

Půlnočním ohňostrojem v noci z 31. prosince na 1. ledna 
přivítala Slezská Ostrava příchod nového roku 2020. 
Příchozí mohli sledovat ohňostroj tradičně v místech 
před slezskoostravskou radnicí.
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Novoroční Ema: 
682 příchozích získalo diplom

Organizátoři novoročního pochodu na slezskoostravskou haldu Ema byli na svém 
stanovišti 1. ledna již v 7. 30 hodin ráno. Chystali diplomy, odznaky i razítka pro příchozí. 
Novoročního pochodu se letos podle zástupců Klubu českých turistů při SKK Vítkovice 
nakonec zúčastnilo 682 lidí. Loni se 1. ledna vydalo na Emu 728 zájemců.

„Nejmladší účastnicí se letos stala Nátalie Krajniko-
vá, narozená 12.7.2019. Nejpočetnější, osmičlennou 
rodinu, dovedla na Emu paní Jana Černá,“ popisuje 
podrobnosti novoročního výstupu Herbert Schen-
ker, organizátor pochodu. Spolu s kolegy začal or
ganizovat novoroční výstup na Emu poprvé v  roce 
2006. Od té doby je 1. ledna na Emě každý rok. 
S  jedinou výjimkou roku 2012, kdy byl na Emu zá
kaz vstupu. Důvodem byly plyny, které vycházejí na 
povrch ze stále prohořívající haldy. Tehdejší vlastník, 
společnost RPG Real Estate, vysvětloval zákaz oba
vami o  zdraví lidí. Dnes je místo, ze kterého prak
ticky nepřetržitě stoupá dým, označeno a obehnáno 
drátem. „Zákaz tehdy udělal Emě ohromnou rekla-
mu, už o rok později, 1. ledna 2013, přišlo na haldu 
rekordních 1065 lidí. Bylo krásné počasí a dokonce 
nám došly i  diplomy. Jejich počet jsme podcenili 
a měli jsme jich připravenou jenom tisícovku,“ smě-
je se Herbert Schenker.

Letos se konal 14. ročník pochodu, v  lednu 2021 je 
na řadě již jubilejní patnáctý. „Pochod 1.1.2021 urči-
tě organizovat budeme,“ slibuje Schenker. Turisté 
na každý ročník nechávají až v Jablonci zhotovovat 
speciální odznaky s nápisem Halda Ema – ostravský 
Mount Everest. Odznak má vždy jinou barvu, letos 
zvolili organizátoři fialovou. Podle Schenkera určitě 
budou pro zájemce připraveny odznaky i v příštím 
„jubilejním“ roce. Barevná varianta zatím známa není.

/red/
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Městský obvod Slezská Ostrava si velmi cení občanů, 
kteří úspěšně reprezentují svůj obvod nebo pomáha
jí při jeho rozvoji. „Proto, abychom jim mohli podě-
kovat za jejich mimořádné lidské vlastnosti, profes-
ní úspěchy a další zásluhy, obracíme se na širokou 
veřejnost, aby nám pomohla s výběrem těch, kteří 
si ocenění zaslouží,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Ocenění se bude týkat těchto oblastí:

 kultura
 sport
 vzdělávání
 volný čas
 sociální a zdravotní
 dobrovolnická činnost
 společenská odpovědnost
 ekonomický rozvoj
 za podporu sousedského života
 za záchranu života
 za šíření dobrého jména obvodu

Návrhy mohou být podány do 20. února v listinné 
podobě na adresu:

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
náměstí Jurije Gagarina č.4 
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

v obálce označené Ocenění občanů, anebo v elek-
tronické podobě na adresu oceneni@slezska.cz.

Každý návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení navrhované osobnosti a jeho 
kontaktní údaje

b) odůvodnění návrhu
c) jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovatele

Návrhy na udělení ocenění budou předloženy komisi 
jmenované radou obvodu, která vybere z předlože
ných návrhů v každé oblasti maximálně jednu osob
nost a  ke schválení bude materiál předložen radě 
obvodu.

Ocenění bude předáváno v průběhu měsíce března 
vedením obvodu na slavnostním ceremoniálu.

Vzácná návštěva se dostavila na slezskoostravskou 
radnici ve čtvrtek 2. ledna. Přišli Tři králové s přá-
ním štěstí, zdraví a  pokoje do nového roku. Po-
prosili také o štědrost ve prospěch chudých v rám-
ci tradiční Tříkrálové sbírky.

Role jednoho z koledníků se ujal sám ředitel Charity 
Ostrava Martin Pražák a radnicí se neslo známé „My 
Tři králové jdeme k vám…“

Tři krále přivítali starosta Richard Vereš, místosta
rostky Ivona Vaňková a Dagmar Macháčková a mís
tostarosta Vladimír Lyčka. Vedení obvodu i zaměst
nanci přispěli koledníkům na Tříkrálovou sbírku. 
Z  jejího výtěžku letos budou podpořeny například 
ostravský mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. 
Kryštofa nebo vybavení chráněných dílen v Charitě 
sv. Alexandra v Kunčičkách.

Tři králové pak podle starého zvyku ozdobili dveře 
slezskoostravské radnice svými iniciálami K+M+B, 
tedy Kašpar, Melichar a Baltazar.

/red/

Oceníme významné osobnosti Slezské Ostravy

Návštěva Tří králů ve slezskoostravské radnici
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Během listopadu a prosince jsme díky úsporám 
za zimní údržbu a díky převodům ušetřených fi-
nančních prostředků z jednotlivých odborů úřadu 
provedli ještě opravy vozovek a chodníků za téměř 
5,2 milionů korun.

Provedeny byly opravy především těch úseků, na 
které upozorňovali občané na našich veřejných se
tkáních. Opraveny byly vozovky na ulicích Skladní, 
Bártova, Kramolišova, a chodníky na ulicích Frýdec
ká, Štěpaňákova, jedno ze tří schodišť na ulici Olbra
chtova, oprava nástupiště zastávky MHD VŠ pod
nikání, chodníky na ústředním hřbitově v  hrobové 
skupině sk. 72, epitafních skupinách EP 1 a EP 2.

Rovněž jsme provedli opravy výtluků na ulicích Zá
mostní, Sazečská, Kmetská, Serafínova, Uhlířská, 
Výdušná, Polní osada a na chodnících Bukovanské
ho, Bohumínská a Vrbická.

Přestože máme zimní období a hlavním našim úko
lem je zajišťovat zimní údržbu, připravujeme již 
další opravy tak, abychom s nimi mohli začít hned, 
jak nám to dovolí klimatické podmínky. Například 
v Muglinově je pro nás prioritou dokončení opravy 
vozovky ulice Fojtská a  část chodníku ulice Hlad
novská (podél domů č.p. 73 a 75). Z důvodu pro
dloužení termínu dokončení poslední etapy „Re
generace sídliště Muglinov“, opravy nebylo možno 
realizovat ještě v loňském roce. Připravená je i re
konstrukce ulice Švédská, v úseku od ulice Mojžíš
kové k  ulici Okrajní, díky které dojde ke zlepšení 
dopravních i pěších tras v Muglinově. Co nejdříve 
chceme zahájit opravu poslední části chodníku na 
ulici Nejedlého. V loňském roce nás požádal zástup
ce společnosti RESIDOMO o  součinnost při opra
vách našich chodníků na ulici Lihovarská a Výhrad
ní v blízkosti obytných domů, které jsou v současné 
době kompletně rekonstruovány. Z tohoto důvodu 
i tuto akci máme v plánu zajistit, ovšem až po kom
pletním prověření technického stavu inženýrských 
sítí, které jsou v  chodnících umístěny. Opravíme 
i  další úsek chodníku na ulici Frýdecká. Pokračo
vat budeme i s opravou další částí na ulici Bártova, 
včetně chodníku s nástupištěm a v neposlední řadě 
plánujeme opravit úsek chodníku na ulici Fišerova.

Připravujeme projektovou dokumentaci na opravu 
chodníku na ulici Vrbická, jejíž realizace proběhne 
společně s opravou vozovky nejdříve v roce 2021.

V  letošním roce bude Správa silnic MSK provádět 
souvislou opravu vozovky na ulici Těšínská. Naší 
snahou je zahájit na této ulici opravu chodníků. 
Vzhledem k vysokým finančním nákladům však za
tím nemáme tyto stavební práce kryté rozpočtem. 
V těchto dnech probíhají jednání za účelem získání 
potřebných financí z jiných zdrojů.

V prosinci zastupitelstvem schváleném rozpočtu na 
rok 2020 je vyčleněno na opravy vozovek 6 mil. Kč 
a 5,5 mil. Kč na opravy chodníků. Vzhledem k pro
zatím omezeným finančním možnostem zde nejsou 
vyjmenovány všechny aktivity, které bychom v le
tošním roce v rámci chodníků a komunikací na celé 
Slezské rádi realizovali. Předpokládáme, že stej
ně jako loni se nám podaří průběžně posílit naše 
finanční kapacity a  postupně tak uskutečnit další 
potřebné a nutné opravy jak chodníků, tak opravy 
schodů a dalších komunikací.

Hana Heráková 
místostarostka městského obvodu

Opravy cest a chodníků ve Slezské Ostravě

Pozvaní na zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu se uskuteční 20. února 2020 
od 10.00 hodin v KD Muglinov, ulice 
Na Druhém č. 4. Živý přenos můžete 

sledovat na Facebooku Slezská Ostrava.

Místostarostka Hana Heráková spolu s vedoucí odboru dopravy a 
životního prostředí Ilonou Borošovou ověřují stav čerstvě opravených 
chodníků na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava.

Opravená vozovka na ulici 
Gogolova ve Slezské Ostravě.

Opravené chodníky na ulici 
Koněvova v Heřmanicích.

Opravená vozovka na ulici 
Bártova v Kunčicích.

Opravený chodník na ulici 
Orlovská v Hrušově.
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V  rámci projektu byly pořádány na jednotlivých ško
lách semináře v oblasti primární prevence a nežádou
cích jevů. „Semináře byly vedeny formou interakčních 
besed, diskuzí a her pod vedením zkušených lektorů. 
Jsem rád, že se jich zúčastnilo více než 800 našich 
žáků z  prvního i  druhého stupně. Jejich cílem bylo 
podpořit předcházení, respektive zmírnění následků 
rizikového chování a  zvýšení povědomí o  tématech 
jako jsou například podpora zdravého životního stylu, 
možné dopady užívání drog a alkoholu, šikana a ky-
beršikana či řešení konfliktů,“ uvedl místostarosta Ro-
man Goryczka.

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí každé
ho školského poradenského pracoviště a  témata sou
visející s prevencí rizikového chování jsou začleňována 
do běžné výuky. Kromě toho se však všechny čtyři zá
kladní školy  ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Chrustova 
a  ZŠ Škrobálkova – zapojily do výše uvedeného pro
jektu.

Například v  ZŠ Chrustova se 19. listopadu uskutečnil 
Den prevence. „Hlavními diskutovanými tématy s žáky 
byly pravidla slušného chování, život v rodině, hospo-
daření s rodinným rozpočtem, vztahy mezi lidmi, me-
zigenerační problémy, bezdomovectví a  začleňování 
do společnosti, rizika elektronické komunikace a ná-
strahy sociálních sítí, nebezpečí užívání návykových 
látek a  ochrana životního prostředí. Pomocí různých 
psychologických her, sociometrických měření a  do-
tazníků, komunikačních her a otevřených diskuzí měli 
pracovníci školy možnost proniknout blíže do jednotli-
vých kolektivů tříd, seznámit se s názory dětí na danou 
problematiku a snažit se žáky nasměrovat bezpečným 
směrem a varovat je před nebezpečím v různých ob-
lastech jejich života,“ doplnila Petra Videnková, učitel-
ka ZŠ Chrustova.

/red/

Pod názvem (dříve by se řeklo krycím) „Hýbej se Heř
maňáku i v zimě“ se uskutečnila vydařená akce, kterou 
spolek Heřmanice dětem uspořádal tak trochu natruc 
vánočnímu shonu a nákupnímu běsnění. Nabídl rodi
čům s dětmi a seniorům 21. prosince výlet za zimními 
radovánkami do Dolní Moravy. A přestože bylo skuteč
ně tři dny před Štědrým dnem, což znamená, že není 
uklizeno, nejsou koupené ryby, nemáme ponětí, komu 
a jaké dárky dáte a kdy nazdobit stromeček, účast byla 
překvapivě hojná. Autobus naplnilo 50 účastníků, z 
toho 20 dětí a 8 seniorů.

Děti i senioři měli v rámci zájezdu vše zadarmo a nebylo 
toho málo  kromě přepravy také lyžařské permanent
ky, jízdy na horské dráze (ty byly především pro děti), 
vstup do wellnessu i malé občerstvení. Ve skutečnosti 
nic na tomto světě není zadarmo, ale díky finančnímu 
krytí ze strany statutárního města Ostrava mohl spolek 
Heřmanice dětem tuto atraktivní akci nabídnout. No a 
dospěláci si za jeden den klidu rádi zaplatili.

Právě starší účastníci si v tom třígeneračním autobusu 
vzpomněli na doby, kdy různé jiné spolky jako skauti, 
turisté, sokoli a další běžně organizovaly výlety, kterých 
se společně účastnily všechny tři generace. Sice v té 
době o wellnessu nebylo ještě nic známo a jezdilo se 
většinou vlakem, ale princip trávení společného volné
ho času rodičů, prarodičů a dětí byl stejný. A kde jinde 
hledat možnosti pro to, aby starší generace dokázala 
té mladší, že zdaleka nepatří do starého železa a že 
má ještě co ukázat? Každý dnes s oblibou prezentu
je svá kritická stanoviska k dětem s mobily a tablety v 
ruce. Ale kdo z těchto kritiků dětem nabídne něco, co 
je zdvihne z pohovek a přiměje opustit pohodlný svět 
mobilních aplikací? A to je právě hlavní náplní činnosti 
spolku Heřmanice dětem z.s.  nabídnout jim rozvoj a 
posilování sportovních, kulturních a tím i živých tedy 
nesíťových sociálních aktivit. A ono to funguje, to by si 
měl uvědomit každý z nás  nestačí zakazovat, musíme 
nabídnout i náhradní program.

Za spolek Heřmanice dětem z.s., Lubomír Noga

Prevence kriminality ve slezskoostravských školách

Spolek Heřmanice dětem se snaží rozhýbat i seniory

V loňském roce se městskému obvodu podařilo získat dotaci ve 
výši 56 tisíc korun z rozpočtu města na podporu v oblasti prevence 
kriminality, konkrétně na projekt Primární prevence na základních 
školách Slezské Ostravy.

12



Paní Vlasta Sittová ze Slezské Ostravy oslavila v měsíci 
lednu 90 let. K  významnému životnímu jubileu jí při
šla gratulovat místostarostka Slezské Ostravy Dagmar 
Macháčková. Oslavenkyni předala kytici, dárkový koš 
a písemné blahopřání.

Vlasta Sittová pracovala celý život jako zubní lékařka 
na Hornické poliklinice v Moravské Ostravě. Pochází ze 
Zábřehu, do Ostravy ji spolu s manželem přivedla tzv. 
umístěnka – manželé získali v Ostravě byt i zaměstnání. 
Ona jako lékařka, on jako učitel na gymnáziu. Od roku 
1957 žije Vlasta Sittová v bytě na Hladnově, s výhledem 
na město. „Jsem tady moc spokojená, je zde klidné, 
pěkné bydlení.  Navíc nic nepotřebuji, sama si nakou-
pím, vše si zařídím,“ říká aktivní jubilantka.

K  jejím velkým koníčkům patří divadlo. „Navštěvuji 
dopolední předpremiéry, naposledy se mi velmi líbila 
Verdiho opera Maškarní ples,“ chválí Vlasta Sittová re-
pertoár Národního divadla moravskoslezského. Ráda 
také čte a patří k častým návštěvníkům Knihovny měs
ta Ostravy.

Významné narozeniny plánovala Vlasta Sittová oslavit 
s rodinou. Má dva syny, dvě vnučky a vnuka. „Půjdeme 
někam na oběd, posedíme, napeču jim větrníčky, to 
mají všichni rádi,“ těšila se.

Místostarostka Dagmar Macháčková popřála Vlastě Sit
tové hlavně co nejvíce zdraví do dalších let. „Vždy jsem 
ráda, když se u nás ve Slezské setkávám s  takto ak-
tivními a spokojenými seniory,“ uvedla místostarostka 
Macháčková. 

V loňském roce ve Slezské Ostravě oslavilo 90 a více let 
celkem 158 občanů. Gratulovat jim k narozeninám cho
dí zástupci městského obvodu pravidelně.

/red/

Obyvatelé ulice Na Července ve slezskoostravských 
Kunčicích soutěží během Vánoc o  nejhezčí světelnou 
vánoční výzdobu domu. O uplynulých Vánocích se ko
nal již třetí ročník této akce.

„První dva domy v  naší ulici měly vánoční osvětlení 
poprvé před pěti lety, postupně světel přibývalo, až 
jsme se před třemi lety rozhodli uspořádat soutěž,“ 
popisuje vznik sousedského klání obyvatel ulice Na 
Července Milan Moldřík, který je zároveň předsedou 
hodnotící komise soutěže. „V ulici máme dobrou partu 
a ohromně se soutěží bavíme,“ dodává Moldřík.

Ulice Na Července má dvanáct obydlených domů, 
o  loňských Vánocích se již do soutěže zapojilo deset 
z nich. Vítězem se stal dům Na Července 15. Porotce 
zaujal mimo jiné i svítící jelínek na zahradě. Na druhém 
místě skončil dům Na Července 11, kdy komise kladně 
hodnotila vysokou kvalitu i  celoplošné pokrytí světly 
domu i  pozemku. Na třetím místě se umístil dům Na 
Července 4, oceněna byla především kvalita a origina
lita osvětlení.

„Vítězům gratulujeme a ostatní musí přidat,“ shrnuje 
s  úsměvem výsledky vánoční soutěže 2019 v  Kunči-
cích předseda komise Milan Moldřík.

/red/

Gratulace k devadesátinám

Vánoční soutěž Na Července

Jubilantka Vlasta Sittová

Devadesátileté Vlastě Sittové přišla gratulovat 
místostarostka Dagmar Macháčková
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Permoník - důlní duch na pohlednicích

1. Pohlednicová tvorba za dlouhou dobu trvání prošla mnoha námětovými proměnami. Tvůrčí trendy byly 
ovlivněny společenským vývojem a v nejednom případě byl jejich komerční základ ovlivněn regionální-

mi zvláštnostmi. V této souvislosti se v ostravsko-karvinském prostředí můžeme na dobových pohlednicích 
setkat s hornickým motivem - postavou důlního ducha, permoníka. Tato smyšlená bytost mimo reálného jevu 
byla v minulosti u horníků hluboce zakořeněná a někteří z nich v jeho fyzickou existenci věřili. Znalci hornické 
historie uvádějí, že zejména v období počátků uhelného dolování na Ostravsku byla populární především v 
lidové hornické slovesnosti. Útlumem těžební činnosti a překvapivě rychlým zánikem hornického stavu tato 
vrstva hornické mluvy dnes prakticky zanikla. Představa důlního ducha - skřítka byla mezi horníky v minulosti 
velmi rozšířená. Cenným historickým dokladem je záznam z 16. století /Agricola/, který podává svědectví z 
Jáchymovska, kde horníci v živé víře ctili důlního ducha Bermanna. Na Ostravsku se pojem důlního ducha - 
permoníka objevil až ve druhé polovině 19. století.

Fiktivní představu permoníka nám nabízí pohlednice vydavatele Julia Kittla „Glück Auf! Gruss aus Pol. Os-
trau“, kde se postava důlního ducha ve fyzické podobě objevuje v ozdobné dekoraci v koláži s pohledem na 
jámu Trojici. Monogram H. S. na balvanu je patrně uměleckou signaturou autora litografované kresby.

HISTORIE
Z vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň.
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Zdroj: Hornická lidová slovesnost na Ostravsku-karvinsku.

2. Mýtus důlního ducha se na přelomu 19. a 20. století v regionální pohlednicové tvorbě objevil několikrát. 
Dokládá to pohlednice „Gruss aus Mähr. Ostrau /Deutsches - Haus/“, na které je pán podzemí v kresle-

né alegorii zobrazen nejen jako symbol hornické práce, ale i jako neviditelný, avšak všudypřítomný ochránce 
hornického města - Ostravy. Znásobené vyobrazení bájeslovné představy důlního ducha může být odkazem 
na fakt, že v ostravsko-karvinském revíru měl různá jména. Například Fontana, Pustecký, Skalní muž, Modrý 
revírník, Skřítek, Pidimužík, Zemský duch, Permoník ale též Duch kopalni… „Bylo jich víc,“ tvrdili pamětníci. 
Autor ozdobného rámce pohlednice znázornil permoníky dle tehdejších vžitých představ - vždy měli velkou 
bradu, byli malí a nosili špičatou čepici, v ruce drželi hornický kahan s červeným světlem, někdy veliký kilof. 
Havíři, „kteří se s ním setkali“, o něm říkali: „Un je maly a gipky, ale v pazurach ma věliky kilof“. Na barevných 
ilustracích je důlní duch vždy zobrazován v červeném kabátku a přiléhavých modrých kalhotách.

Obecně se dá říci, že v hornickém slovesném podání se důlní duch k havířům choval převážně přátelsky. 
Nesprávné horníkovo chování v dole však po zásluze trestal. Zvláště měl „spadeno“ na líné a zlomyslné ha-
víře „zaškvary“. Těm uvolňoval podpěry a dělal závaly a běda tomu, který duchu nějak ublížil. Horníci, kteří 
byli pracovití, spravedliví a měli dobrý vztah ke kamarádům, se ho nemuseli bát. Těm pomáhal. Na blížící se 
nebezpečí je upozorňoval klepáním, praskotem, zvukem podobným střílení, vrtáním v pilíři… Dá se říci, že 
ochranná funkce důlního ducha nad horníky byla charakteristickým rysem celé hornoslezské uhelné pánve.
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Kultura

Uznávaný český houslový virtuos Václav Hudeček vy
stoupil 14. ledna v obřadní síni slezskoostravské rad
nice. Na klavír jej doprovodil Lukáš Klánský, jeden 
z nejvýznamnějších českých klavíristů mladé genera
ce. V sále zněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta, 
Fryderyka Chopina, Bedřicha Smetany nebo George 
Friedricha Händela. Vystoupila rovněž houslistka Ka
teřina Krejčová, vítězka kurzu Akademie Václava Hu
dečka. Houslista pořádá akademii každý rok v Luha
čovicích, její vítězové pak spoluúčinkují na jeho turné. 
Publikum v  zcela zaplněném sále slezskoostravské 
radnice ocenilo výkony mimořádných hudebníků dlou
hotrvajícím potleskem.

/red/

Agile Quintet byl založen v roce 2017 z podnětu violon
cellisty Martina Švajdy původně jako multigenerační 
soubor, který se koncertně prezentoval v řadě vystou
pení pro Kruhy přátel hudby po celé České republice. 
Současní členové obohatili ansámbl svou muzikalitou, 
nástrojovou suverenitou a  vyzrálým projevem, které 
oceňují diváci u stovek koncertů na tuzemských i za
hraničních pódiích. Repertoár souboru je tvořen smyč
covými kvintety, symfoniemi a  suitami od baroka po 
20. století. Zahrnuje však i transkripce světových me
lodií, valčíky, polky či argentinské tango.

Agile Quintet ve složení Pavel Wallinger (1. housle), 
Jan Vašta (2. housle), Petr Pšenica (viola), Martin Švaj
da (violoncello) a Michal Pokorný (kontrabas) zahrají 
skladby od J. V. Stamitze, L. Boccheriniho, O. Respi
ghiho a A. Dvořáka.

Koncert pořádaný městským obvodem Slezská Ostra
va, za finanční podpory statutárního města Ostravy, 
se uskuteční v  obřadní síni slezskoostravské radnice 
dne 18. února 2020 v 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 
100 Kč si můžete zakoupit od 4. února 2020 ve Slez
skoostravské 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.

Potlesk pro 
Václava Hudečka

Agile Quintet
Únorový koncert v radnici

Václav Hudeček a Lukáš Klánský

Agile Quintet
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Zveme vás
2.2. Chovatelská burza. Holubi, králíci, 

drůbež, okrasné ptactvo, 6  9 hodin. 
Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.

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

14.2. Hasičský ples SDH Ostrava - Muglinov. 
Od 20 hodin v restauraci Prostor. Vstupné 150 Kč.

15.2. Valentýn v zoo. Oslava svátku Valentýna 
v ZOO Ostrava. Od 9 do 17 hod.

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

18.2. Agile Quintet. Koncert ve slezskoostravské radnici 
od 19 hod. Agile Quintet ve složení Pavel Wallinger, 
Jan Vašta, Petr Pšenica, Martin Švajda a Michal Po
korný zahrají skladby od J. V. Stamitze, L. Boccheri
niho, O. Respighiho a A. Dvořáka.

21.2. Tradiční hasičský ples ve stylu swingu. Pořádá SDH 
Heřmanice v Kulturním domě Michálkovice. Otevření 
sálu od 19 hodin, začátek od 20 hodin. 
Oblečení ve stylu swingu vítáno.

22.2. Tradiční zahrádkářský ples zahrádkářů Ostravy- 
-Muglinova. Koná se v restauraci Prostor na Švédské 
ulici /bývalý Chvostek/ od 19 hodin. Vstupné 150 Kč. 
Rezervace stolů: 603 362 178, 603 972 740.

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

29.2. Masopust na hradě. Slezskoostravský hrad. 
Masopustní hodování nabídne řadu dobrot k ochut
návání z pravé lokální moravskoslezské zabíjačky. 
Zabíjení a porcování pašíka, ukázky výroby jitrnic, 
jelit, tlačenky aj. V jarmarečných stáncích bude pivo, 
medovina, bramboráky, koláče, sladké i masové 
dobroty, nebude chybět ani tradiční „Balounova 
polévka za kačku“. Koná se od 10 do 17 hod.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Sob Rudolf. Výtvarná dílna pro děti, 
pondělí 10.2. od 13 do 15.30.
Morionský trh. Trh pro lovce perel, 17.21.2. během půjčování.
KLUB HLADNÝSEK
Myška Hryzalka. Setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče, pondělí 24.2. od 15 do 16.30.
Kamarádi z večerníčků. Test pro děti.
Zimní listování. Výstavka knih pro děti.
Lovci perel. Hra pro všechny děti.
Odkud já Vás znám? 25.2. - Výročí zahájení televizního 
vysílání. Výstavka knih.
Čtenářská výzva. Výstavka knih k projektu Databazeknih.cz

VRBICKÁ 133, HEŘMANICE
Medvídek v barevném svetru. Výtvarná dílna pro děti. 
Úterý 11.2. během půjčování.
Už to zvládnu! Zábavné odpoledne pro děti.
Pranostiky. Test pro děti.
Když přijde zima. Výstavka knih.

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
Dámský čtenářský klub. První setkání Dámského čtenářského 
klubu, středa 12.2. od 8.30 do 10.00
Čtenářská výzva. Výstavka knih k projektu Databazeknih.cz
Od Andulky po Žížalu. Test pro děti.
Deskohrátky. Stolní hry, hlavolamy, puzzle aj.
Malované čtení. Velké čištění zubů v ZOO. 
Odpolední čtení a malování.

Knihovny

Akce probíhají v  únoru během půjčování, neníli uvedeno jinak.

Sportovní odpoledne pro děti se konalo v sobotu 18. led
na v hasičské zbrojnici v Koblově. V rámci této akce se 
uskutečnil již třetí ročník pingpongového turnaje. Akce 
se zúčastnilo 28 dětí ve věku 4  16 let. Byly pro ně krom 
samotného turnaje připraveny sportovní a  vědomostní 
soutěže.

Menší děti si mohly zahrát s  nafukovacími kuželkami, 
kreslily si nebo tvořily nejrůznější obrázky, které se jim 
velmi povedly. Návštěvníci si prohlédli hasičské vozy 
a hasičskou výbavu.

Od 14 hodin odstartoval již zmíněný třetí ročník dětského 
turnaje ve stolním tenise. Vítězem turnaje se stal Vojtěch 
Barabáš, na druhém místě se umístil Petr Blahut, třetí 
místo obsadil Richard Crha. Nejlepší hráčkou byla vyhlá
šena Denisa Machová.

Všechny děti dostaly za účast krásné medaile a balíčky 
s dobrotami. Po vyhlášení si děti i dospělí užili povede
nou diskotéku. V rámci programu bylo zajištěno bohaté 
občerstvení.

Velký dík patří městskému obvodu Slezská Ostrava za 
peněžitou pomoc, bez které bychom jen těžko dokázali 
akci uspořádat. Sportovní odpoledne se setkalo s velkým 
zájmem.

Za organizátory Tomáš Bílý, JSDH Koblov

Třetí ročník pingpongového turnaje v Koblově

17



V  pátek 10. ledna se na slezskoostravské radnici 
uskutečnila vzácná návštěva. Prohlédnout si zdejší 
prostory přišly děti z MŠ Chrustova. Starosta Richard 
Vereš jim v  obřadní síni radnice ukázal starostov
ský řetěz, později také svoji pracovnu nebo Galerii 
starostů na radniční chodbě. Děti rovněž navštívily 
kanceláře místostarostů a v místnosti rady zkouše
ly nakreslit kamzíka, kterého má Slezská Ostrava ve 
znaku.

Ve Slezskoostravské galerii děti viděly, jak se připra
vuje výstava a  stranou jejich pozornosti nezůstaly 
ani obrazy na radničních chodbách nebo velké his
torické vyobrazení hrušovské továrny na sodu, které 
objevily v kanceláři místostarosty Romana Goryczky.

Na závěr návštěvy děti obdržely z  rukou starosty 
a  místostarosty drobné dárky a  v  doprovodu paní 
učitelek zamířily zpět do své mateřské školy.

/red/

Děti z MŠ Chrustova navštívily radnici

U Dolu (Hrušov, r. 1950)  Podle polohy ulice 
u bývalého dolu Ida.
U Domova (Sl. Ostrava, r. 1979)  Pojmenována 
podle budovy dětského domova z roku 1947 
nacházejícího se na této ulici.
U Garáží (Sl. Ostrava, r. 1993)  Podle polohy ulice 
u garáží Dopravního podniku.
U Hájenky (Sl. Ostrava, r. 1939)  Podle staré 
myslivny v blízkosti ulice.
U Jámy (Sl. Ostrava, r. 2009)  Podle zrušeného 
dolu Salm VII  Hugo, který se nacházel v blízkosti 
ulice. Těžba zde probíhala v letech 1850  1926.
U Jeslí (Muglinov, r. 1963)  Podle bývalé budovy 
jeslí, kolem níž ulice prochází.
U Jezu (Muglinov, r. 1945)  Podle polohy ulice 
u bývalého jezu na řece Ostravici.
U Kapličky (Muglinov, r. 1993)  Podle kapličky 
nacházející se na této ulici.
U Nové šachty (Koblov, r. 1978)  Podle polohy 
ulice u tehdy nové šachty dolu Odra (Vítězný únor).

U Pavlíny (Sl. Ostrava, r. 1945)  Podle názvu 
uhelné sloje Pavlína ve Slezské Ostravě.
U Sídliště (Muglinov, r. 2008)  Podle charakteru 
zástavby obytného souboru Hruškový sad.
U Staré elektrárny (Sl. Ostrava, r. 1963)  Ulice se 
nachází v blízkosti původní městské elektrárny 
z roku 1895, která byla první elektrárnou v kraji.
U Sýpky (Kunčice, r. 1942)  Podle bývalé obilné 
sýpky v této ulici.
U Štěrkovny (Koblov, r. 2008)  Podle polohy 
ulice u zatopené štěrkovny.
U Tratě (Sl. Ostrava, r. 1963)  Podle polohy ulice 
v blízkosti Báňské dráhy.
U Učiliště (Kunčice, r. 1983)  Podle polohy ulice 
kolem areálu bývalého středního učiliště Nové 
huti z roku 1961.
U Vlečky (Heřmanice, r. 1971)  Podle polohy ulice 
v blízkosti původní železniční vlečky OKD.
U Vodárny (Hrušov, r. 1956)  Podle polohy ulice 
poblíž bývalé vodárny.

Slezskoostravské noviny 
přinášejí sedmadvacátou 
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 27
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Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy ve
řejného prostranství před kostelem v  Heřmanicích 
a  parku Kepkova. „Připravili jsme dotazníkové še-
tření, abychom získali informace o  tom, co si lidé 
žijící v těchto lokalitách přejí v dané oblasti změnit. 
Podněty z  dotazníků pomohou architektům jasně 
defi novat, co lidé od prostoru očekávají, k  jakým 
aktivitám by ho chtěli využívat a tím pádem i jakou 
podobu by měl mít,“ uvedl starosta Richard Vereš. 
Dotazníky byly vypracovány i  díky podpoře místní 
Agendy 21, do které se náš obvod v  loňském roce 
zapojil.

Prostranství před kostelem (nynější ulice K Návsi): 
Momentálně nejsou jasně oddělená místa pro parko
vání aut od prostoru pro lidi, chybí kvalitně řešený 
mobiliář a celkově tak prostranství nepůsobí přívě
tivým dojmem, což je vzhledem ke krásnému kos
telu, kam občané chodí, nově otevřené farní zahra
dě i  strategické poloze uprostřed Heřmanic škoda. 
Městský obvod ve spolupráci s  architektem zahájil 
práce na architektonické studii, která by měla využít 
potenciál místa a přeměnit ho na „novou náves“, kte
rá bude sloužit místním nejen jako parkoviště a prů
chod ke kostelu, ale jako plnohodnotný prostor k se
tkávání, odpočinku a kulturním či komunitním akcím.

Nová Osada: Městský obvod se v reakci na podně
ty občanů rozhodl provést průzkum veřejného mí
nění ohledně využití „parku Kepkova“. Momentálně 
se na zeleném prostranství mezi domy nachází ně
kolik menších objektů určených k  volnočasovému 
vyžití, které si lidé sami postavili na tomto obecním 
pozemku. Bohužel, vznikají zde sousedské neshody 
ohledně podoby, umístění i užívání. Městský obvod 
samozřejmě oceňuje snahu občanů o zvelebení oko
lí, na druhou stranu ale musí dohlížet na zákonné ná
ležitosti umisťování objektů, právo ostatních obyva
tel se k těmto zásahům vyjádřit ještě před realizací 
a následně tyto objekty volně používat. Zveřejněný 
dotazník zmapuje, co a kde si lidé přejí, a poslouží 
jako podklad k řešení budoucí podoby místa.

Dotazníky včetně mapového podkladu naleznete 
v aktualitách na webových stránkách www.slezska.cz 
a můžete je vyplňovat do 29. února.

Jaké prostranství před kostelem a co s parkem Kepkova?
D

O
TA

Z
N

ÍK

Prostranství před kostel sv. Marka v HeřmanicíchZeleň v oblasti ulice Kepkova

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

INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

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.

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, email: vosahlik@orcaestate.cz,
www.michalvosahlik.cz
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. února 2020 www.slezska.cz

Moderátorem večera 
je Petr Šiška

Hostem večera 
je Ilona Csáková

Předprodej vstupenek od 10. 2. 2020
na recepci ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4,
po, st 8:00–17:00;  út, čt 8:00–14:00 (přestávka denně 11:30–12:30).
Cena vstupenky 400,- Kč.

6. března 2020 od 19:00 hodin 
v KD Michálkovice 

SPOLEČENSKÝ

PLES
městského obvodu 
Slezská Ostrava


