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Statutární město Ostrava letos očekává propad da-
ňových příjmů až ve výši 1,2 miliardy korun (tedy 
zhruba 15 % z  celkových daňových příjmů ve výši 
8,2  miliardy korun). Tento zvýšený nedostatek fi-
nančních prostředků na straně příjmů se však projeví 
v rozpočtu našeho městského obvodu krácením ne-
investičního transferu ze strany města jen o zhruba 
6 mil. Kč (jedná se o necelých 5 % celkových příjmů 
obvodu ze sdílených daní).

„Příznivá výše krácených prostředků je výsledkem 
produktivního jednání starostů městských obvodů 
s  primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. 
Starostové se s vedením města shodli, že zásadní je 
pokračovat v investicích. Krácena bude pouze část 
běžných výdajů, a to tak, aby nebyly ohroženy na-
příklad prostředky vyčleněné na opravy,“ uvádí do 
problematiky starosta Richard Vereš.

V  případě, že by došlo k  vyššímu krácení běžných 
výdajů, musel by městský obvod šetřit prostředky 
vyčleněné na opravy chodníků a komunikací, správu 
bytového fondu, úklid veřejných prostranství nebo 
údržbu zeleně.

„Byť k  omezování těchto základních služeb pro 
obyvatelstvo přistupují jiné městské obvody, my se 
touto cestou vydat nechceme. Letos naopak třeba 
na opravy chodníků a komunikací vydáme minimál-
ně o 15 milionů korun více, než bylo plánováno,“ do-
plňuje starosta.

Výdaje obvodu dlouhodobě rostou

Za několik posledních let významně narostl celkový 
objem finančních prostředků v rozpočtu městského 
obvodu. „Zatímco před pěti lety činily celkové sku-
tečné výdaje rozpočtu 292 milionů korun, v loňském 
roce šlo již o 376 milionů korun. Letos pak očekává-
me, že skutečné výdaje překročí hranici 430 milionů 
korun,“ upřesňuje místostarosta Roman Goryczka.

„Zásadní však je, že se snažíme, aby se navyšoval 
podíl kapitálových výdajů, tedy investic. Třeba v le-
tech 2015 nebo 2016 se na investice vynakládalo 
6 – 9 % všech výdajů, loni to bylo již přes 17 % a v le-
tošním roce se chceme dostat přes 24 %,“ shrnu-
je snažení vedení obvodu starosta Richard Vereš. 
V příštím roce pak vedení obvodu plánuje, že kapi-
tálové výdaje budou tvořit celou čtvrtinu obvodního 
rozpočtu. Mezi ostravskými městskými obvody se 
jedná o jeden z nejvyšších poměrů.

V  průběhu několika měsíců tak započne výstavba 
domova pro seniory Antošovice, regenerace sídliš-
tě Kamenec nebo oprava osmi bytových domů na 
ulici Chrustova. Ohroženy nejsou ani další letošní in-
vestice, mezi které patří instalace nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla do všech učeben zá-
kladních škol, modernizace učeben základních škol, 
proměna veřejného prostranství u  ulice Brigádnic-
ké nebo rekonstrukce správní budovy a  vstupního 
schodiště na ústředním hřbitově.

Radnice šetří i na platech

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava má v tuto 
chvíli 214 zaměstnanců. Patří mezi ně jak úředníci, 
kteří z velké části vykonávají přenesenou působnost 
svěřenou obvodu státem, tak i například bytoví tech-
nici, investiční referenti, manažeři dotací, právníci, 
účetní, administrativní zaměstnanci nebo řidiči. Mezi 
zaměstnanci úřadu je také 31 dělníků čištění měs-
ta nebo 32 pracovníků v  sociálních službách, tedy 
zejména pečovatelek. Rada městského obvodu již 
v  dubnu rozhodla o  zrušení 7 pracovních míst, ze-
jména úředníků.

„S úsporami v personální oblasti počítáme i v příš-
tím roce. Celkově takto můžeme zrušit zhruba 
12 pracovních míst, což přinese úsporu na platech, 
povinných odvodech a dalších nákladech (výpočet-
ní technika, vybavení kanceláří apod.) ve výši ko-
lem 10 milionů korun ročně. Není však jednoduché 
tyto personální škrty činit, protože většina našich 
zaměstnanců je pracovně velmi vytížena. A  pro-
pouštění je samozřejmě vždy nepříjemné,“ shrnuje 
starosta Richard Vereš.

Obvod zvažuje úvěr na opravy bytů

„Všechny úspory mají za cíl poskytnout městskému 
obvodu dostatečnou volnost k  pokrytí případné-
ho výpadku příjmů ze sdílených daní, který může 
v příštím roce činit i 15 nebo 20 milionů korun,“ upo-
zorňuje místostarosta Roman Goryczka. „Městský 
obvod však bude na tuto situaci dobře připraven, 
a to i proto, že dlouhodobě tvoříme pro tyto přípa-
dy rezervy. Zvažujeme navíc, že bychom požádali 
o dlouhodobý úvěr ve výši 200 až 300 milionů ko-
run, ze kterého bychom provedli investice do naše-
ho bytového fondu. Doba je pro úvěrování příznivá, 
úroky nízké a opravené či nové byty by obvodu ge-
nerovaly příjem, ze kterého by následně úvěr splá-
cel,“ uzavírá místostarosta.

Obvod očekává nižší příjmy, chce ale více investovat
Koronavirová krize pomalu odeznívá. Může však mít nepříjemné dopady na veřejné rozpočty, tedy i 
rozpočty měst a obcí. Vedení městského obvodu Slezská Ostrava se na tuto situaci aktivně připravuje.

„Hlavním cílem v tomto ohledu je, aby nebyly zastaveny investiční projekty. Snažíme se tedy vytvořit 
úspory zejména na provozních nákladech,“ shrnuje cíl vedení obvodu starosta Richard Vereš. 
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Druh výdajů Předpokládané 
výdaje

(v mil. Kč)

Místní správa, samospráva, činnost úřadu 148,3

Bytové a nebytové hospodářství 73,9

Školství 54,4

Opravy chodníků a komunikací 50,4

Sociální věci 39,6

Životní prostředí a údržba zeleně 32,3

Správa hřbitovů 30,2

Výkupy nemovitostí 8,3

Kultura 4,9

Sport a volný čas 5,1

Bezpečnost a požární ochrana 4,3

Rezerva 18,1

16%
12%
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8%

7%
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Předpokládané výdaje - rok 2020

Poměr běžných výdajů a investic
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Rok Běžné
výdaje

(v mil. Kč)

Investice
 

(v mil. Kč)

2015 203,2 24,5

2016 213,7 13,7

2017 256,5 30,8

2018 296,8 52,9

2019 311,1 64,8

2020 (plán) 326 104

2021 (plán) 305 110
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Vzhled nového náměstíčka v Heřmanicích
mohou ovlivnit samotní občané

Cílem je využít potenciál tohoto místa a  přeměnit 
ho na „nové náměstíčko“, které bude sloužit místním 
nejen jako parkoviště a průchod ke kostelu, ale jako 
plnohodnotný prostor k setkávání, odpočinku a kul-
turním či komunitním akcím.

„Na začátku letošního roku jsme připravili dotaz-
níkové šetření, na základě kterého jsme zjišťovali, 
co si lidé žijící v této lokalitě přejí změnit. Podněty 
občanů jsme předali renomovanému architektovi 
Kamilu Mrvovi z Kamil Mrva Architects, aby vypra-
coval návrh úprav tohoto veřejného prostranství,“ 
uvádí starosta Richard Vereš.

Prostor pro připomínky

„V  dubnu se mělo uskutečnit veřejné projednání 
s  občany, na kterém měl být prezentován připra-
vovaný projekt. Vzhledem k vyhlášeným opatřením 
toto není možné, proto jsme ve spolupráci s archi-
tekty připravili videoprezentaci, ve které jsou návr-
hy představeny a lidé se k nim nyní mohou vyjadřo-
vat,“ dodává. Své připomínky mohou psát přímo do 
komentářů pod videem zveřejněným na facebooko-
vých stránkách Slezská Ostrava nebo je zasílat do 
zpráv či na e-mail kkopecka@slezska.cz.

Alej stromů i studna s pumpou

„V současné době je veřejné prostranství před kos-
telem v nevyhovujícím stavu, chybí zde kvalitně ře-
šený mobiliář a  celkově tak prostranství nepůsobí 
přívětivým dojmem, což je vzhledem ke krásnému 
kostelu, nově otevřené farní zahradě i  strategické 
poloze uprostřed Heřmanic škoda.

V  prvním návrhu architektů, který ještě může být 
obměněn podle připomínek občanů, je navržena 
například alej stromů opticky prodlužující kostel-
ní loď, lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, 
nové řešení parkování na zatravňovacích dlaždi-
cích s  lemováním trvalkovým záhonem. Opravena 
by měla být i studna s pumpou, doplněn stojan pro 
kola, informační tabule a za kostelem zajištěna vý-
sadba květinové louky,“ doplnil starosta.

Samotná realizace úprav je plánovaná na roky 2022 - 
- 2023. Měla by přitom navazovat na rozsáhlou vý-
stavbu kanalizace v  lokalitě, kterou zajišťuje statu-
tární město Ostrava. Městský obvod po provedení 
výstavby kanalizace opraví rovněž chodníky na ulici 
Vrbické, která na předmětné veřejné prostranství na-
vazuje. Chodníky jsou dnes v havarijním stavu.

/red/

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy veřejného prostranství 
před kostelem sv. Marka v Heřmanicích a v navazujícím prostranství 
směrem k hasičské zbrojnici.

Navrhovaná podoba 
heřmanického náměstíčka.
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Realizace úprav okolí heřmanického kostela 
je plánována v letech 2022 -2023.

Současný stav 
prostranství před kostelem.

Za kostelem má vyrůst 
květinová louka.

Budoucí podoba parkoviště 
se zatravňovací dlažbou.
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V bývalé prodejně Hruška 
vyroste pivovar a penzion

„Uvažovali jsme, co s budovou, která byla už dlou-
hou dobu nevyužitá. Zastupitelé souhlasili s tím, aby 
městský obvod prodal bývalou prodejnu společ-
nosti ISSA CZECH s.r.o., která v ní hodlá vybudovat 
pivovar s možností ubytování. Budovu bývalé pro-
dejny prodal městský obvod za 2,2 milionu korun. 
O osud budovy je ze strany občanů enormní zájem, 
proto jsem ráda, že můžeme ve Slezskoostravských 
novinách takto podrobně informovat o  záměrech 
nových vlastníků,“ uvádí místostarostka Ivona Vaň-
ková, která má ve své gesci prodej majetku.

Držíme se tradic českého ležáku
Společnost ISSA CZECH v Heřmanicích již třetím ro-
kem provozuje ve sklepních prostorách restaurace 
Beseda minipivovar a vaří v něm Heřmanické pivo. 
„Zvláště v  létě se musíme skoro skrývat. O  naše 
pivo je totiž v  létě větší zájem, který nestačíme 
v malém provozu pokrýt, protože v žádném přípa-
dě nechceme zkracovat dobu ležení,“ říká jednatel 
společnosti ISSA CZECH a slezskoostravský zastu-
pitel Lubomír Noga. Restaurace Beseda stojí v těs-
ném sousedství bývalé prodejny. „O koupi objektu 
Hruška jsme proto usilovali již dlouho, jsem rád, že 
se nám to nyní podařilo,“ konstatuje Noga. S budo-
vou, kde jako malý chlapec chodil v 70. letech do čis-
tírny a k holiči, má velké plány. Vybuduje zde další pi-
vovar, vzniknout zde mají rovněž ubytovací kapacity.

„Pivovary budou fungovat oba dva. V tom větším, 
v  bývalé prodejně, chceme vařit klasické spodně 
kvašené ležáky nižší stupňovitosti (10°, 11°, 12°) 
o které je velký zájem zejména v letních měsících. 
V menším stávajícím pak různorodé speciály, které 
oceňují labužníci, například medová, pampeliško-
vá, kávová, smrková, chilli či borůvková a další piva. 
A to výhradně z přírodních produktů, nepoužíváme 
a ani v budoucnu nebudeme používat žádné umělé 
esence. Propojením obou pivovaru vznikne ideální 
příležitost jak efektivně využívat a rekuperovat od-

padní teplo, či použít zbylou chladící vodu, napří-
klad na závlahu přírodní zelené fasády. Touto syner-
gii dojde k optimálnímu využití výhod kombinace 
malého a velkého provozu. Také budeme první obcí, 
která má dva pivovary vzdálené od sebe méně než 
10 metrů“, dodává s úsměvem provozovatel a maji-
tel Heřmanického pivovaru, IT specialista Noga.

Penzion pro hosty
Prvotní impulzem pro myšlenku vybudování ubyto-
vacích kapacit byla tzv. pivní turistika, která je v naší 
republice díky rostoucímu počtu malých pivovarů 
velice populární.  „Pak jsme si uvědomili, že ubytová-
ní mohou využít i turisté, kteří si chtějí prohlédnout 
místní zoo, Dolní oblast Vítkovice, meandry Odry 
nebo třeba i Heřmanický rybník či účastníci festiva-
lů,“ říká Noga. Samozřejmě se počítá i s edukativní-
mi exkurzemi do pivovaru, pro účastníky exkurzí zde 
bude i degustační místnost.

„V současné době jednáme o konečné podobě pi-
vovaru s Útvarem hlavního architekta. Myslíme si, 
že vše je na dobré cestě,“ uvádí.

Pokud jde o odhad doby, kdy půjde v Heřmanicích 
ochutnat pivo z nového pivovaru, či kdy se zde uby-
tují první hosté, je Lubomír Noga opatrný. „Získat 
potřebná povolení ke stavbě malého pivovaru nám 
trvalo dva a  půl roku. Doufám, že nyní, s  našimi 
nově nabytými zkušenostmi, by vše mohlo jít rych-
leji,“ míní Noga. „Pokud by se podařilo získat po-
třebná povolení do jednoho roku, může být do dal-
šího roku či dvou vše hotové,“ odpovídá na otázku 
ohledně termínů dokončení nového pivovaru s pen-
zionem Lubomír Noga.

Je skvělé, že jsme pro dlouho nevyužitou budovu 
našli tak zajímavé využití. Doufám, že se heřmanic-
kým podaří jejich plány naplnit co možná nejdříve,“ 
doplňuje na závěr místostarostka Vaňková.

/red/

Centrální část Heřmanic se během následujících let má hodně změnit. Městský obvod se rozhodl prodat 
bývalou prodejnu Hruška na Koněvově ulici.

Budoucí podoba nového pivovaru s penzionem v Heřmanicích.
Vpravo nahoře: Budova prodejny jako Dům služeb v roce 1977.

Místostarostka Ivona Vaňková s Lubomírem Nogou 
před budovou budoucího pivovaru.
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Intenzivní čištění městského obvodu
Technické služby Slezská Ostrava mezi 15. dubnem 
a  15. květnem prováděly postupné čištění zpevně-
ných vozovek a parkovišť.

Rajonové čištění se uskutečnilo na sídlištích Mugli-
nov a Kamenec, v ulicích kolem Modrého pavilonu, 
na ulici Kmetské, v oblasti mezi ulicemi Olešní a Van-
čurova a v oblasti mezi ulicí Stromovka, Heřmanická 
a Michálkovická. Rajonové čištění se koná vždy jed-
nou ročně v jarních týdnech.

O  termínech a místech rajonového čištění jsou ob-
čané obvodu informováni na webových stránkách 
i  facebooku městského obvodu, zveřejněny bývají 
ve Slezskoostravských novinách a před vlastním čiš-
těním jsou týden dopředu označeny příslušnými do-
pravními značkami.

„Proto, aby bylo čištění provedeno bez problémů, 
vždy žádáme naše občany o  respektování zákazu 
stání a přeparkování jejich vozidel na jiná místa tak, 
abychom mohli zajistit komplexní vyčištění dané 
oblasti,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Čištění probíhalo od sedmi hodin rána, a to za použití 
silničního zametacího stroje a chodníkového zame-
tače. S ručním úklidem pomáhalo pět dělníků měst-
ského obvodu, kteří fukary vyfoukávali listí a odpad 
z krajnic směrem pod sací plochu vozů nebo je ručně 
zametli.

Čistily se i  přilehlé chodníky. Kvůli tomu, že mnozí 
občané dopravní značení nerespektují a vozidla ne-
odstavují, asistovala čištění městská policie. Policisté 
pomocí amplionu vyzývali majitele aut, aby své vozy 
přeparkovali jinam.

/red/

Sídliště Kamenec.

Sídliště Muglinov.
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Opravy chodníků a vozovek ve Slezské Ostravě

Místní komunikace

Pokud jde o místní komunikace, hned z kraje roku 
jsme začali s opravami čekáren. Provedli jsme ná-
těry a  výměny polykarbonátových výplní - v uli-
cích Rudná, Betonářská, Michálkovická, Holvekova 
a U Dvora.

Díky příznivému počasí jsme mohli začít s oprava-
mi chodníků. V ulici Hladnovské jsme opravili chod-
ník podél domu č. 73 a 75 (jednalo se o napojení na 
regeneraci sídliště V. etapa), v ulici Nejedlého byla 
oprava chodníku podél domu č. 2 - 6, ulice Čer-
venkova (napojení na opravené chodníky na ulici 
Frýdecká), ulice Frýdecká, jednalo se o napojení na 
zastávku Králičí, v ulici Stromovka se chodník prá-
vě dokončuje.

V současné době je kompletně opravena vozovka 
na ulici Fojtská. Provedli jsme opravu větších výtlu-
ků v ulicích Na Druhém, Olbrachtova a Sapíkova.

V  nejbližší době budou zahájeny některé dal-
ší akce, konkrétně oprava chodníku Na Liščině 
(úsek ulice Na Vyhlídce - ul. Poslední), oprava vo-
zovky - spojka mezi ulicí Zámostní a Keltičkovou, 
oprava komunikace na ulici Volná, úsek mezi ulicí 
Sodná a V Korunce.

Po loňských zkušenostech a zájmu o bikesharing 
jsme vytvořili nové plochy pro umístění stojanů 
na kola k zapůjčení. Vzniklo tak 10 nových stano-
višť, celkem jich máme ve Slezské Ostravě 26. Bo-
hužel dvě stanoviště jsme museli po čase odpojit, 
protože docházelo k devastaci sdílených kol. A to 
konkrétně u hřbitova a v ulici Holvekova v Kun-
čičkách.

Hřbitovy

Velkých změn letos doznává náš ústřední hřbi-
tov. Byla zahájena rekonstrukce budovy hřbitovní 
správy, provoz kanceláře je dočasně přestěhován 
do UNIMO buněk umístěných za budou v areálu 
hřbitova. /Více na str. 12/.

Rovněž byla zahájena oprava vstupní brány 
a oplocení hřbitova v Kunčičkách a z tohoto dů-
vodu byla návštěvníkům hřbitova otevřena brána 
v zadní části hřbitova z ulice Bořivojova. /Více na 
str. 18/.

Mírná a krátká zima nám letos dovolila zahájit opravy chodníků a vozovek ještě v zimním 
období. Bohužel, kvůli pandemii koronaviru, se stavební práce zpomalily nebo se úplně 
musely zastavit. Přesto se nám od počátku letošního roku podařilo mnohé provést.

Městský obvod Slezská Ostrava má ve své správě zhruba 
111 kilometrů vozovek a  108 kilometrů chodníků. Na 
jejich opravy každoročně vyčleňujeme nemalé finanční 
prostředky z  rozpočtu městského obvodu a  zároveň 
žádáme o finanční podporu ze strany města. V letošním 
roce z rozpočtu obvodu uvolníme na opravy nejméně 
25 milionu korun. V průběhu roku by se z provozních 
úspor měla částka na opravy ještě navýšit.

Místostarostka Hana Heráková 
posuzuje postup prací na opravě 
chodníku na ulici Betonářská.

Místostarostka Hana Heráková a vedoucí 
odboru dopravy a životního prostředí Ilona 
Borošová sledují postup prací na opravách 
hřbitova v Kunčičkách.

Opravy ulice Nejedlého.

Opravy ulice Fojtské.
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Oprava bytů pro sociální účely

Cílem tohoto projektu je budování systému so-
ciálního bydlení na území statutárního města 
Ostravy, což představuje zajištění bydlení pro 
domácnosti v  bytové nouzi. Sociální bydlení je 
určeno především pro osoby bez střechy nebo 
bez domova, bydlící například v sociálních uby-
tovnách, azylových domech, zařízeních pro děti 
nebo podporovaném bydlení.

Pro sociální účely jsme vybrali čtyři volné byty 
v bytových domech – dva byty v  domě Plecha-
novova 124/8, Ostrava - Hrušov, a  po jednom 
bytě v  Ostravě Heřmanicích na adresách Kubí-
nova 442/49 a Kubínova 380/54. Tyto byty byly 
dlouhodobě neobsazeny a ve špatném technic-
kém stavu.

V současné době se v bytech provádějí opravy - 
na ulici Kubínova opravy kuchyňských linek, elek-
troinstalace a vymalování bytů. V bytech na ulici 
Plechanovova se provádí opravy koupelen s vý-
měnou rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby 
a  zařizovacích předmětů, výměny kuchyňských 
linek, opravy etážového vytápění, výměny podla-
hových krytin, elektroinstalace, dveří, provedení 
nátěrů a maleb.

Náklady na opravu všech bytů budou činit 
940  tis.  Kč. Statutární město Ostrava na opra-
vu každého bytu, který bude sloužit pro sociální 
účely, poskytne dotaci ve výši 100 tis. Kč.

Vladimír Lyčka, 
místostarosta městského obvodu

Veřejná zeleň

Díky velmi mírné zimě jsme získali větší prostor věnovat 
se s větší péčí dřevinám na obecních pozemcích. Byly 
provedeny rozsáhlé úpravy zelených ploch (prosvět-
lování), ořezy větví a kácení neperspektivních stromů, 
zmlazovací řezy keřů, odstraňování pařezů a úprava te-
rénu pro jednodušší kosení. A to například revitalizace 
zeleně v oblasti ulice Na Vizině. Určitě jste zaznamenali, 
že postupně probíhá i první etapa kosení v našem ob-
vodě.

Pokračujeme také v dokumentaci „Inventarizace a po-
suzování zdravotního stavu dřevin s  návrhem plánu 
péče“, letos byla zadána další etapa, která je důležitá 
pro správce zeleně.

Projekční příprava
Nezahálíme ani v nutné projekční přípravě. V tomto ob-
dobí bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 
na „Stavební úpravy chodníku na ul. Vrbická v Heřmani-
cích“. V období 2021 - 2022 je v plánu Správy silnic Mo-
ravskoslezského kraje, který je správcem ulice Vrbická, 
oprava vozovky této ulice. Z tohoto důvodu je nutné mít 
připravenou projektovou dokumentaci na opravu chod-
níku. Rádi bychom, pokud to finance dovolí, nejlépe 
před zahájením prací na vozovce, chodníky na Vrbické 
ulici opravili.

Je také zadáno zpracování projektové dokumentace na 
akci „Oprava chodníku u mostu M. Sýkory“. Zde je nutné 
řešit havarijní stav (zborcení opěrné zdi), kde se násled-
ná realizace musí provést co nejdříve.

Hana Heráková 
místostarostka městského obvodu

Městský obvod Slezská Ostrava se v letošním roce zapojil do projektu statutárního města 
Ostrava „Sociální bydlení ve městě Ostrava“.

Byty se opravují také v domech 
Kubínova 49 a 54 v Heřmanicích.
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Deváťáci: návrat do školních lavic
Vážení občané, chtěl bych vás informovat o ak-
tuálním dění ve slezskoostravských základních 
a mateřských školách.

V rámci rozvolňování podmínek chování v epide-
mii se mohli 11. května do základních škol vrátit 
žáci devátých ročníků, aby se připravili na přijí-
mací zkoušky. Do čtyř základních škol ve Slezské 
Ostravě nastoupilo v  tento den k výuce 34 de-
váťáků z celkového počtu 69 žáků devátých roč-
níků.

Ve všech prostorách, kde se budou děti pohybo-
vat, byla provedena lokální povrchová dezinfek-
ce.

Výuka je nyní zaměřena na přípravu k přijímacím 
zkouškám na střední školy, to znamená na ma-
tematiku a češtinu. Žáci byli poučeni o hygienic-
kých pravidlech, o povinnosti nosit roušky ve spo-
lečných prostorech a o tom, v kolik hodin a kudy 
mohou vstupovat do budovy školy. První den 
výuky odevzdali formulář s čestným prohlášením 
o neexistenci příznaků virového onemocnění.

V poslední květnový týden se mohly vrátit děti 
do mateřských škol  a do základních škol se mohli 
vrátit žáci prvního stupně. V době uzávěrky vy-
dání Slezskoostravských novin měl městský ob-
vod informaci, že do mateřských škol má zájem 
nastoupit 25. května z celkového počtu 588 dětí 
necelá třetina. Rovněž zhruba třetina dětí ze 645 
by měla nastoupit na 1. stupeň ZŠ.

Důkladný úklid a dezinfekce

Městský obvod Slezská Ostrava i  jednotliví ředi-
telé škol postupovali při přípravě znovuzahájení 
provozu škol dle metodiky ministerstva školství.

„Ve všech 16 budovách mateřských a základních 
škol se uskutečnila prostorová dezinfekce. Tuto 
dezinfekci dekontaminačními termogeneráto-

ry Kärcher Futuretech SN50, které dodala fir-
ma D & V Technika z Muglinova, provedla firma 
Hadr  &  Kyblík z  Kunčic. Dezinfekce veškerých 
prostor MŠ a ZŠ, tj. jednotlivých tříd, jídelen, ka-
binetů a všech dalších společných prostor byla 
provedena co nejpozději před zahájením výu-
ky, tak aby se co nejvíce využila doba účinnosti 
dezinfekce, kterou firmy uvádějí v délce 14 dnů. 
Další následné hloubkové dezinfekce budou ná-
sledovat. Úklid a běžná dezinfekce probíhá mi-
nimálně jedenkrát denně, ale vždy dle metodik 
všech ministerstev,“ uvedl místostarosta Roman 
Goryczka. Doplnil, že všechny školy a školky byly 
vybaveny digitálními teploměry, kterými měří 
kaž dého příchozího. Ve vstupech, třídách i  na 
toaletách jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a dopro-
vod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními. V  základních školách je 
maximální počet žáků ve skupině 15 žáků s tím, 
že ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovní-
ci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva 
metry. V mateřských školách není nošení roušky 
povinné.

Všem rodičům děkuji a zároveň je žádám o trpěli-
vost při vstupech do budov škol a školek, kdy vše 
musí probíhat dle doporučení odborníků a ředi-
telé a  ředitelky budou dodržování těchto zásad 
dbát a budou je striktně vyžadovat. Všichni, kdo 
budete ráno vodit své děti do škol a školek naplá-
nujte si prosím čas tak, abychom se vyhnuli zby-
tečnému stresu. Tato opatření nejsou rozmarem 
mocných, ale chrání zdraví nás všech, a  hlavně 
našich dětí.

Roman Goryczka 
místostarosta městského obvodu

Deváťáci jsou zpět. 
Obnovení výuky v ZŠ Bohumínská 11. května.

10



Připomínka 75. výročí osvobození Ostravy

Kvůli epidemiologické situaci a platným hygienickým 
opatřením se ve městě nemohly konat původně plá-
nované veřejné oslavy, pietní akty byly omezeny na 
minimum. Vše probíhalo ve velmi komorním duchu.

Malý pietní akt se uskutečnil v dopoledních hodinách 
ve čtvrtek 30. dubna u památníku 1. československé 
tankové brigády ve Slezské Ostravě.

Za městský obvod se jej zúčastnili starosta Richard 
Vereš a  místostarostka Ivona Vaňková, kteří spolu 
s ředitelem Krajského vojenského velitelství, plukov-
níkem Jaroslavem Medkem, položili věnce a kytice. 
Památku uctili taky další zástupci Armády ČR, váleč-
ní veteráni, i  zástupci Klubu vojenské historie, kteří 
byli oblečeni v uniformách z 2. světové války.

„Nezapomínáme na důležité historické okamžiky 
a  i  v době, kdy se vzhledem ke koronavirové epi-
demii nemůže scházet větší počet lidí, uctili jsme, 
i  když v omezeném počtu, památku těch, kteří se 
zúčastnili  Ostravsko-opavské operace,“ uvedl sta-
rosta Richard Vereš.

Vedení obvodu dále i  s  dobrovolnými hasiči uctilo 
památku také na dalších pietních místech, a to u Pa-
mátníku Rudé armády v  Komenského sadech, na 
ulicích Na Druhém v Muglinově, Koněvova v Heřma-
nicích, Škrobálkova v Kunčičkách, Jeseninova v Kun-
čicích, u  slezskoostravské radnice, u  Mostu Miloše 
Sýkory a na ústředním hřbitově.

/red/

Představitelé městského obvodu uctili výročí osvobození města Ostravy 
a konce 2. světové války. Od těchto událostí letos uplynulo 75 let.

Starosta Richard Vereš 
a místostarostka Ivona Vaňková 
u památníku 1. československé tankové brigády.

Místostarosta Roman Goryczka 
a místostarostka Dagmar Macháčková 
před pomníkem Miloše Sýkory.

Místostarostka Hana Heráková a místostarosta Vladimír Lyčka 
před památníkem na ústředním hřbitově.
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Provádíme rekonstrukci na ústředním hřbitově

„Vybouráno je už téměř celé schodiště vedoucí ke 
krematoriu, které dlouhodobě trápily spodní vody, 
a postupně se propadalo. Opravami prochází také 
kanceláře hřbitovní správy, které byly v nevyhovu-
jícím technickém stavu. Přepážkový systém navíc 
neposkytoval klientům, kteří často řeší velmi složi-
té životní situace, dostatečné soukromí. Vzniknou 
tedy nově oddělené kanceláře, které budou vy-
baveny i  klimatizací nebo vyvolávacím systémem. 
V provozu budou již od července, schodiště bude 
dokončeno zhruba o měsíc později,“ uvádí starosta 
Richard Vereš.

Současně se schodištěm se rekonstruuje chodníko-
vá rampa vedoucí ke krematoriu. Překládat se bude 
veřejné osvětlení podél schodiště, které je v součas-
nosti ve špatném technickém stavu. Po dobu rekon-
strukce se musí občané připravit na ztížený přístup 
v  oblasti probíhajících prací. „Věřím, že díky pod-
poře ze strany města se nám postupně podaří na-
dále zlepšovat prostředí hřbitova, který bude na 
návštěvníky působit přívětivěji a nabídne zejména 
pozůstalým větší komfort,“ doplňuje starosta Ri-
chard Vereš.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou zhruba 10,5 mi-
lionu Kč. Zásadní rekonstrukci na ústředním hřbitově 
podpořilo město Ostrava částkou 8 milionů Kč, zby-
tek hradí obvod ze svého rozpočtu.

V dalších letech chce městský obvod s investováním 
do ústředního hřbitova pokračovat. Aktuálně má při-
praveny například projekty na vybudování nových 
kolumbárií, modernizaci technického zázemí hřbi-
tovní správy nebo rekonstrukci centrálního stanovi-
ště kontejnerů, do kterého je svážen odpad z celého 
hřbitova.

Ústřední hřbitov je veden jako významný krajinný pr-
vek, celková plocha jeho areálu je 26,8 ha a nachází 
se na něm více než 3 tisíce stromů, 7 tisíc tújí a další 
tisíce keřů. K dispozici je zhruba 70 tisíc hrobových 
míst, z nichž je dnes obsazena asi čtvrtina. O provoz 
hřbitova se stará na plný úvazek 12 zaměstnanců.

/red/

Městský obvod zahájil rekonstrukci správní budovy hřbitova, 
opravu přístupového schodiště a zpevněné plochy.
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Výměna vstupního schodiště před Slezskoostravskou radnicí

„Původní schodiště z  počátku minulého stole-
tí tvořené pískovcovými kvádry bylo před 30 lety 
odstraněno a  nahrazeno betonovým schodištěm 
s žulovými obklady. Ty opakovaně odpadávaly, na-
víc pravidelně do budovy radnice zatékala voda 
z chodníku. Schodiště se tak mnohokrát opravova-
lo. Jsem přesvědčen, že památkově chráněná bu-
dova naší radnice si zaslouží nejlepší možnou péči. 
Nyní se proto vracíme k původnímu řešení, kdy se 
celé schodiště vybourá a  nahradí se kamennými 
kvádry, tentokrát ze žuly. Výměna celého schodiště 
bude navíc daleko ekonomičtější než jeho opakující 
se opravy,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Náklady na opravu budou činit zhruba 1,3 milionu 
korun. „Nejprve jsme začali s odstraňováním stáva-
jícího schodiště včetně podvrstev a zemních svíti-
del. Provedena bude hydroizolace zdi včetně nové 
omítky. Nové schodiště bude vyrobené z masivních 
kamenných bloků – z žuly. Žádáme občany, aby pro 
vstup do budovy radnice využili boční vchod, který 
je z ulice Keltičkova,“ doplnil místostarosta Vladimír 
Lyčka. Výměna schodiště bude dokončena v průbě-
hu července.

Budova radnice byla postavena v letech 1911-1913. Je 
postavena v pozdně historizujícím slohu kombinující 
formy české novorenesance s  jinými historizujícími 
prvky a zejména v  interiérech doplněnými o seces-
ní tvarosloví. K  jejím nejhodnotnějším částem patří 
schodiště do 1. patra, kde se nachází reprezentativní 
sál s varhany a zdobenými lustry. Schodiště včetně 
zábradlí prošlo rekonstrukcí v  roce 2018. Zároveň 
byly obnoveny detaily štukových prvků v prostorách 
radnice a vyleštěny varhany umístěné v obřadní síni. 
Předtím v roce 2014 byla provedena obnova ciferní-
ků hodin ve věži této památkově chráněné budovy. 
Číslice ciferníků jsou zdobeny 23,75 karátovým zla-
tem. Fasáda byla v průběhu let několikrát omítnuta 
v různých barevných provedeních, naposledy v roce 
2014.

Náklady na postupnou rekonstrukci slezskoostrav-
ské radnice a  jejího nejbližšího okolí od roku 1990 
činí již cca 34 mil. Kč.

/red/

Na začátku měsíce května jsme zahájili opravu vstupního schodiště 
před slezskoostravskou radnicí na ulici Těšínská 35.

Místostarosta Vladimír Lyčka 
dohlíží na postup stavebních prací.
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Slezská Ostrava na pohlednicích malíře Maxima Soasty

1. V roce 2015 v obsahu časopisu Těšínsko /č. 2/ byla zve-
řejněna stať historika Muzea Těšínska /prof. PhDr. Dan 

Gawrecki/ s názvem Jak se z Polské Ostravy stalo město Slez-
ská Ostrava. V obrazovém doprovodu článku byla mimo jiné 
uveřejněna pohlednice s  následujícím textem: Budova rad-
nice ve Slezské Ostravě, postavená v letech 1911 - 1913 pod-
le plánu Viktorina Šulce vyobrazená Maxmiliánem Soastou -
- 20. léta 20. století.

Dodejme, že pohlednice pochází ze série několika dalších po-
hlednic téhož autora, které vydal pod názvem Z kraje Bez-
ručova knihkupec a antikvář Adolf Perout. Jméno malíře Ma-
xima Soasty je v uměleckých kruzích téměř neznámé a ještě 
v Almanachu SVUM z roku 1938 přední znalec nejstaršího os-
travského výtvarného umění prof. Vladimír Hýl /1898 - 1969/ 
ve stati Výtvarné umění před světovou válkou uvádí Soasto-
vo jméno bez jakýkoliv dalších životopisných podrobností… 
„Po několik let žil ve městě malíř Soasta, od něhož pocházejí 
první umělecké pohlednice na Ostravu a četné obrazy Bes-
kyd“.

Tajemné, téměř neznámé jméno Maxim Soasta se podařilo 
rozkrýt až ostravským fi lokartistům, kteří srovnávací meto-
dou vydaných pohlednic zjistili, že jméno Maxim Soasta je 
vlastně pseudonymem malíře Jozy Švasty, rodáka z Rychno-
va nad Kněžnou. A nebyl to malíř ledajaký - od roku 1910 vy-
stavoval ve Francii /Salon des Indépentes a Salon d´ Autom-
ne/, byl aktivní v  různých umělecko-průmyslových oborech 
pod pseudonymy Peccavi a Soasta. Od roku 1924 bydlel na 
francouzské Riviéře a přechodně i na ostrově Madeira. V roce 
1935 se vrátil na rodné Rychnovsko.

2. Z četných krajinných motivů, namalovaných na Slezské 
Ostravě, je patrné, že rukopis umělcův se hlásí k dozní-

vajícímu proudu tzv. postimpresionismu, od-
kazu velkého uměleckého hnutí impresionis-
mu, o kterém s úctou někteří kunsthistorikové 
hovoří jako o  posledním květu pozitivistické 
epochy malířství. Po poslední pařížské výsta-
vě impresionistů v  roce 1886 se totiž cesty 
vystavujících umělců začaly rozcházet všemi 
směry a v převládajícím individualismu a ex-
perimentování se začalo rodit moderní umě-
ní 20. století. Jeho složitost a  protikladnost 
přetrvává i ve století jednadvacátém, přičemž 
jeho některé výrazové prostředky často ba-
lancují na hranici úvah, zda je toto „umění“ 
ještě vůbec uměním. Soastovou ostravskou 
uměleckou produkci dobře prezentuje také 
pohlednice Pohled od Pol. Ostravy. Byla vy-
dána nakladatelstvím A. Perout. Poštou prošla 
10. 9. 1913 a z Ostravy byla zaslána do Ruska.

HISTORIE
Z dobového tisku, vlastních poznámek a fotografi í sestavil Česlav Piętoň.
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3. Je pravděpodobné, že 
v souvislosti se svou vý-

stavou, konanou v  Moravské 
Ostravě, navázal v  roce 1913 
Maxim Soasta kontakt s  Adol-
fem Peroutem. Adolf Perout, 
knihkupec, antikvář a  příleži-
tostný nakladatel, byl nejen 
solidní obchodník, ale i  dobrý 
přítel umělců. Na pohledni-
ci Moravská Ostrava Zámec-
ká ulice, která prošla poštou 
21.  10.  1940, je patrný dům 
s  prodejnou Adolfa Perouta. 
V  něm, hned za obchodem 
v  útulné kanceláři, se schá-
zeli malíři V. Kutzer, O.  Lasák, 
H.  Salichová, V. Kristin a  také 
herci a hudebníci, operní basis-
ta Havlík, Táňa Hodanová, Jana 
Ebertová a další.

Častý klient prodejny Jan Neulus na tuto dobu vzpomíná: „Už vstup do obchodu býval pro mne zážitkem. Ta těžko 
popsatelná atmosféra, v níž po svém voněl papír v nových školních sešitech a po svém v knížkách. Jako gymna-
ziální student jsem sem docházel od nejnižších tříd. Dodnes si pamatuji, jak mi tatínek u pultu vpředu koupil první 
mé plnicí pero značky Ripet. Byla to krása. Hned vedle se prodávaly učebnice a za týmž pultem jsem podle mož-
nosti studentské kapsy objevoval v regimentech knih kamarády, kteří mě nikdy neopustili. Jestli bylo v prodejně 
více lidí, přicházel obsloužit zákazníky vždy ochotně i pan Perout. Často rovněž jeho manželka…“

Adolf Perout jako knihkupec nabízel v distribuci i produkci jiných vydavatelů a jeho firma knihy a hudebniny vy-
dávala. Dodnes se můžeme v současných antikvariátech setkat s jím vydanou literaturou, slovníky, učebnicemi 
a také s mapou - orientačním plánem Ostravy z let 1931 - 32.

4. Na dopisnici umělecké-
ho papírnictví F. Pode-

švy z  roku 1909 Mor. Ostrava, 
Zámecká ulice je žánrový snímek 
původní zástavby Zámecké uli-
ce před leteckým bombardová-
ním v  srpnu roku 1944, kdy byla 
celá ulice těžce poškozená a síd-
lo firmy A. Perout zcela zničeno. 
Náhradní prodejní prostory po 
roce 1945 na Masarykově náměstí 
v bývalém Divadle loutek byly po 
roce 1949 nahrazeny nově posta-
venou stavbou na Zámecké ulici, 
kde Adolf Perout otevřel papír-
nictví, knihkupectví a  antikvariát. 
Po změně společenských poměrů 
byla soukromá Peroutova firma 
začleněna do národního podniku 
Orbis. Starší generace si dodnes 
pamatuje Adolfa Perouta mladší-

ho, který v postátněném podniku zůstal i v následujících letech jako zaměstnanec. Po sametové revoluci byla 
prodejna zrušena a někteří její zaměstnanci si otevřeli vlastní soukromé antikvariáty.
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Po výborných zkušenostech z posledních dvou let s meto-
dou vzdělávání - CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) pedagogové a žáci ZŠ Bohumínská i v tomto 
školním roce s  radostí přivítali možnost účasti v  „Pro-
gramu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 
v základních školách se sídlem na území Ostravy pro škol-
ní rok 2019/2020“, který vyhlásilo statutární město Os-
trava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním 
roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 267 000 Kč, 
z něhož je možno hradit především VÝUKU S RODILÝM 
MLUVČÍM ANGLICKÉHO JAZYKA, ale zároveň i  nákup 
učebních pomůcek souvisejících s touto výukou.

Metoda CLIL plně integruje výuku učiva „odborného“ 
předmětu, tak i  anglického jazyka. Dochází k propojení 
jazykové výuky a vyučovacího předmětu. Jazyk je pro-
středkem pro výuku vzdělávacího obsahu a  ten se na-
opak stává zdrojem pro výuku jazyků. Výuka metodou 
CLIL probíhala ve školním roce 2019/2020 ve 4. - 7. roční-
ku v předmětech výtvarná výchova, přírodověda, občan-
ská výchova, zeměpis a fyzika vždy ve dvou dnech týdne. 
Výukové plány tvořili vyučující daného předmětu ve spo-

lupráci s rodilým mluvčím, který pochází z Velké Británie, 
a zajistila ho Jazyková škola Hello v Ostravě. V hodinách 
se využívají různé metody výuky pro lepší pochopení 
učiva a osvojení si odborných výrazů - prezentace, do-
plňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, používala se 
interaktivní tabule a žáci často pracovali ve skupinách.

Žáci pátého, šestého a sedmého ročníku ZŠ Bohumínská 
prošli touto výukou již vloni, ale v rámci jiných předmětů. 
Pro žáky 4. ročníku to byla zcela nová zkušenost, brzy se 
však zbavili prvotní ostýchavosti a začaly se dostavovat 
pozitivní výsledky. Žáci si kromě nových poznatků zlep-
šovali komunikační dovednosti v anglickém jazyce a vy-
tvořili si přátelský vztah s rodilým mluvčím. To se projevilo 
i v  rámci distanční výuky, kterou jsme zavedli v období 
uzavření školy. O  tuto výuku s  rodilým mluvčím má zá-
jem velký počet žáků, kteří s ním a učitelkou komunikují 
v upravené formě v prostředí Skype.

Mgr. Simona Kyselová, 
ZŠ Bohumínská, 

koordinátorka výuky metodou CLIL

ZŠ Bohumínská: CLIL nás učí, ale hlavně baví

Svatby ve Slezské v době koronaviru

Od 15. března až do 20. dubna se nesměly svatby kvůli 
pandemii koronaviru konat vůbec. Zrušeno tak muselo 
být 18 svateb, někteří snoubenci již byli oddáni v náhrad-
ním termínu, další si obřad posunuli na léto nebo dokonce 
až na příští rok.

Od 20. dubna bylo možné pořádat malé svatební obřady 
s maximálním počtem do deseti osob. Vedle svatebčanů, 
svědků, oddávajícího a matrikáře mohli na obřad dora-
zit jen čtyři další hosté. Nutné bylo dodržovat odstupy 
s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novo-
manželů. Svatebčané také museli dodržovat základní pre-
ventivní pravidla včetně použití roušky. Jedinou výjimku 
měli snoubenci, kteří během obřadu roušku nepotřebo-
vali. Těchto menších svateb se ve slezskoostravské radni-

ci uskutečnilo v období mezi 20. dubnem a 10. květnem 
šest.

Od 11. května již byly povolené svatby do 100 lidí, násled-
ně pak bylo od 25. května povoleno konání akcí i ve vnitř-
ních prostorech, to znamená i s hostinou a oslavou. Ote-
vřeny jsou již restaurace a ubytovací zařízení.

Na měsíc červen již máme objednáno 27 svateb a další 
volné termíny jsou až od července. Některé z  plánova-
ných červnových svateb ve Slezské Ostravě se konají i na 
jiných místech, než je slezskoostravská radnice. Své ano si 
novomanželé řeknou například doma nebo v areálu zoo-
logické zahrady.

/red/ 

Ve slezskoostravské radnici se během měsíců dubna a května opět začaly konat svatby. 
A to za přísných bezpečnostních opatření. Po každém obřadu zaměstnanci městského 
obvodu zajišťují dezinfekci psacích potřeb, stolu a dalších potřeb užitých při obřadu.

Malý svatební obřad ve slezskoostravské radnici. 
Foto: Lukáš Kaboň
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Zveme vás

Slezskoostravská ga-
lerie je opět otevřena 
a nabízí výstavu nazva-
nou Fotoklub Ostrava 
35 let společně. Výstava 
měla vernisáž 9. března, 
v polovině měsíce muse-
la být z důvodu pande-
mie koronaviru uzavřena.

Od 11. května v rámci 
uvolňování vládních opatření mohla galerie opět ob-
novit provoz. Díla devatenácti ostravských fotografů 
tak budou nyní v prostorách galerie k vidění až do 
17. července.

Slezskoostravská galerie - otevírací doba
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 10.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 10.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Pátek 10.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Sobota 10.00 - 16.00
Neděle zavřeno

Slezskoostravská galerie opět otevřena
Fotoklub Ostrava

Zdravíme naše čtenáře z poboček 
v Heřmanicích, Kunčičkách a Muglinově!
Jsme rádi, že jsme zpět spolu s vámi, chyběli jste nám. Na 
počátku měsíce května jsme otevřeli, ale do knihovny vás 
mezi regály zatím nepustíme, nebude to fungování, jak 
jsme zvyklí. Knihy od vás přijmeme, dáme do karantény, 
poté je odepíšeme z vašeho konta.

Při rychlé návštěvě mezi dveřmi - vy i my v roušce, my 
navíc v rukavicích - vybereme podle vašich požadavků 
konkrétní tituly, nebo knihy, které obvykle čtete. Také mů-
žete využít službu Objednej prostřednictvím svého konta 
na webových stránkách knihovny. Nebo si prostě zavolej-
te, napište, ať máme čas vaši objednávku přichystat.

V nejbližších dnech neočekáváme otevření klubů pro děti.

Půjčovní doba je zkrácená, kdežto výpůjčky jsou pro-
dlouženy, sankční poplatky nevznikají. Více najdete v ak-
tualitách na www.kmo.cz.

Děkujeme za vaši trpělivost. Budeme se těšit na vaši ná-
vštěvu, snad už brzy v obvyklém režimu.

Vaše knihovna

Mgr. Jarmila Burešová 
vedoucí obvodu 

knihovnických služeb Slezská Ostrava

Knihovny

Knihovna na Hladnově, čtenáři jsou od počátku 
měsíce května obsluhováni mezi dveřmi.FOTO Martin Smékal

FOTO František Havlíček

Vilová (Sl. Ostrava, r. 1945) - Pojmenována podle 
výstavby vil v obci.
Vlčkova (Sl. Ostrava, r. 1952) - Rudolf Vlček (1912-
1944), dělník ze Sl. Ostravy, zatčen nacisty za 
ilegální činnost v KSČ a popraven ve Vratislavi.
Volná (Muglinov, r. 1963) - Podle charakteru ulice 
- stojí na okraji zastavěného území.
Vozačská (Sl. Ostrava, r. 1963) - Název připomíná 
bývalou profesi ve starých dolech. Vozači 
obsluhovali důlní vozík pro přepravu vytěženého 
materiálu.
Vratimovská (Sl. Ostrava, Kunčičky, Kunčice, r. 
1954) - Podle směru ulice k městu Vratimovu.
Vrbická (Heřmanice, r. 1945) - Podle směru ulice 
k obci Vrbice.
Vrchní (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle polohy 
v hornické kolonii Hranečník.

Všehrdův sad (Sl. Ostrava, r. 1945) - Viktorin 
Kornel ze Všehrd (1460–1520), spisovatel, 
právník, univerzitní mistr a od roku 1484 děkan 
Karlovy univerzity.
Výdušná (Koblov, r. 1978) - Podle místního názvu 
staré důlní větrací jámy.
Vyhlídalova (Heřmanice, r. 1945) - Jan Vyhlídal 
(1861–1937), katolický kněz, etnograf, prozaik, 
slezský vlastenec a historik.
Výhradní (Kunčičky, r. 1945) - Název připomíná 
bývalé staré výhradní právo v hornictví.
Výklopná (Koblov, r. 1984) - Podle výklopných 
důlních vozíků. Název navazuje na zdejší podobně 
pojmenované ulice s hornickou tématikou: 
Výdušná, Lámař.
Vývozní (Hrušov, r. 1945) - Název připomíná 
starou uhelnou cestu k nádraží, kterou se 
vyváželo uhlí.

Slezskoostravské noviny 
přinášejí devětadvacátou 
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 29
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Vážení občané,

městský obvod Slezská Ostrava bude provádět opravu vstupní brány včetně přilehlých zídek (vstupní 
konstrukce) hřbitova v Ostravě - Kunčičkách.

Oprava bude probíhat v termínu od 11. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

Vzhledem k většímu rozsahu prací dojde ke zhoršenému přístupu do areálu hřbitova. Hlavní vstup bude 
po dobu opravy uzavřen. Vstup do areálu hřbitova bude provizorně otevřen v zadní části hřbitova - z ul. 
Bořivojovy.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Děkujeme za pochopení.

Nové multifunkční hřiště bylo otevřeno v Muglinově. 
Nachází se na místním sídlišti, mezi ulicemi Fojtská 
a Hladnovská. Povrch hřiště o rozměrech 30 x 15 me-
trů je z umělé trávy se zásypem. Hřiště slouží široké 
veřejnosti k sportovním aktivitám, jako například te-
nis, nohejbal, basketbal, volejbal a minifotbal.

V  případě zájmu o  rezervaci multifunkčního hřiště 
kontaktujte správce hřiště, tel. 607 085 655.

Více informací o provozní době hřiště a podmínkách 
nájmu najdete v návštěvním řádu na www.slezska.cz

Městský obvod informuje

Nové multifunčkní hřiště v Muglinově

Na hřbitově v Kunčičkách začaly 
rekonstrukční práce.
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Procházka ve Slezské
Rozhledna Landek a okolí

Rozhledna na vrchu Landek stojí na rozhraní Slezské Ostravy a Petřkovic. V budoucnu by měla být zařazena 
do vznikajícího česko-polského projektu stezky rozhleden a vyhlídkových míst nazvaném Silesianka. Ten má 
začít fungovat již příští rok v létě a zahrnuje čtyřiatřicet míst a staveb, ze kterých lze sledovat okolní krajinu. 
Dvaadvacet míst je na české straně, dvanáct v Polsku. U rozhleden a vyhlídkových míst budou moci turisté 
sbírat památeční razítka, a to jak standardně na papír, tak i elektronicky. V Ostravě v rámci Silesianky bude 
možné kromě Landeku navštěvovat také vítkovickou Bolt Tower a věž Nové radnice.

Známé i neznámé kuriozity

K  rozhledně samotné se lze dostat hned z  několika 
míst. Neznalé navedou značky Naučné stezky Národní 
přírodní rezervace Landek a  rovněž zelená turistická 
značka. Nejbližší trasa čeká výletníky od trolejbusové 
smyčky v Koblově, o něco delší je trasa z Landek Parku 
z petřkovické strany. Landek Park nabízí dnes již noto-
ricky známé atraktivity, jako jsou fárání pod zem nebo 
místo nálezu Landecké Venuše.

Ovšem Landek skrývá i méně známé kuriozity. Tou je 
například schodiště k někdejšímu cvičišti Hitlerjungend, 
které zde fungovalo v době 2. světové války. V portá-
lech lemujících schodiště se dochovaly kruhové niky, ve 
kterých dle pamětníků bývaly, coby symboly moci, vlo-
žené kruhové malby svastik. Schodiště stojí v ulici Na 
Landeku, kde je i populární restaurace U Sněhoty.

Neminout soutok

Pohled ze samotné rozhledny, jejíž vyhlídková ploši-
na se nachází čtyři metry nad zemí, ukazuje návštěv-
níkům rozhledny typicky industriální Ostravu s che-
mičkami, koksovnou, kostelními i radničními věžemi. 
Při dobré viditelnosti se výletníkovi zjeví známé ob-
rysy Beskyd. A pod Landekem by bylo velkou ško-
dou minout soutok řek Ostravice s Odrou. Jde beze-
sporu rovněž o turisticky atraktivní cíl.

/red/

TIP NA 
PROCHÁZKU 
MĚSTSKÝM 
OBVODEM

Výhled z rozhledny Landek. 
Industriální romantika.

Rozhledna měří sedm 
metrů, ve čtyřech 
metrech je vyhlídková 
plošina.

Národní přírodní 
rezervací prochází 
turistická i naučná stezka.

Pozůstatek válečných dob.
Soutok Odry a Ostravice 
pod Landekem.

19



Slezskoostravské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 1x za měsíc kromě měsíce srpna. Vydává
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 030. IČO 00845451. Vyšlo v  červnu 2020. 
Tisk povolen - reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. Redakce, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286.
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s.  Roznášku provádí Česká pošta, s. p. Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 954 392 942.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 12. června 2020 www.slezska.cz
SLEZSKÁ OSTRAVAANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV

INZERCE

Okrskář v Antošovicích a Koblově:
Monika Hueberová
Charakteristika: Katastrální území měst-
ských částí Ostrava Antošovice a Koblov. 
Okrsek je tvořen zástavbou rodinných 
domů, zahrádkářské kolonie a jezera 
vzniklého po těžbě štěrku, jehož bře-
hy lemuje převážně lesní porost. Větší 
koncentrace fi rem se nachází v bývalém 
areálu dolu Koblov. Okrsek protíná cyk-
lostezka spojující část Koblova a Antošo-
vic. Trvalý úkol spojený s řešením problé-
mů v okolí jezer, kde je porušován zákaz 
vjezdu a  stání vozidel na travnatých plochách mimo místa určená 
k parkování. V okrsku dochází také k vykrádání zahrad, chat zahrád-
kářské kolonie a objektů přilehlých fi rem.

Okrskář v Hrušově:
Josef Novakovský
Charakteristika: Katastrální území měst-
ské části Ostrava Hrušov. Okrsek je tvo-
řen zástavbou řadových cihlových a fi n-
ských domků, rodinnými domy a velkými 
halami fi rem, věznicí Heřmanice, za kte-
rou se rozléhá halda vedoucí až k  vla-
kovým kolejím, které vedou středem 
okrsku. Dále OZO Ostrava a  dálnicí D1, 
která vede po celé severní části okrsku 
stejně jako řeka Odra, řeka Ostravice 
vede po celé západní části okrsku. V uli-
cích Technická, Pláničková, Olešní, Vančurova, Riegrova a přilehlém 
okolí dochází k narušování veřejného pořádku - rušení nočního klidu, 
znečišťování veřejného prostranství, narušování občanského soužití, 
krádežím a zakládání nepovolených skládek.

Městská policie ve Slezské 
Ostravě informuje

Vzhledem k nedávným změnám, které proběhly 
u Městské policie Ostrava u jednotlivých 
okrsků, zveřejňujeme kontakty na okrskáře 
v městských částech Slezské Ostravy:

Kontaktní místo:
IVC Slezská Ostrava, ul. ČS Armády 1892/20a
Kontaktní telefon:
950 735 011, 725 528 578

ŘÁDKOVÁ 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 650,- Kč/prms.
Tel.: 739 857 610 do vyprodání zásob.


