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 Ostravský farář Řehoř nechal postavit již v roce 1443 
dřevěnou kapli v místech, kde pak vznikla vlastní 
ves. Věřícím sloužila až do konce 16. století, 
kdy ji nahradila kaple nová. O dvě století později 
byla k ní přistavěna hlavní loď filiálního kostela 
sv. Bartoloměje, zvaného podle pověsti U Hrůbků. 
Tomuto svatostánku byla věnována až nečekaně 
velká pozornost ve zprávě o pamětihodnostech 
města Moravské Ostravy z roku 1728. Zmíněny 
v ní byly jak pověst o zavražděných duchovních, 
pochovaných pod hlavním oltářem, tak železná 
pouta, „která pukla a padla s nohou jistému 
křesťanu zajatému Turky“ nebo pověst o důvodech 
nahrazení dřevěného kostela objektem z kamene.

1807 

V roce 1807 byl do novoveského filiálního kostela
sv. Bartoloměje přenesen z kostela sv. Václava 
v Moravské Ostravě obraz s názvem Ukřižovaný. 
Jeho autor, vážený ostravský měšťan Jiřík Milotský, 
zvaný Malíř, jej namaloval pro malý oltář nad hro-
bem své ženy Juliany, která zemřela v roce 1639. 
K přesunu obrazu došlo v letech, kdy v kostele 
sv. Václava byla provedena řada úprav včetně 
výměny oltáře.

1819 

Řeka Odra vyvolávala nejen na katastru Nové Vsi 
řadu problémů. Jeden z nich zaměstnal v roce 1819 
jak magistrát v Moravské Ostravě, tak krajský úřad 
v Přerově se sídlem v Hranicích. Ale díky sporu 
mezi novoveskými sedláky a sedlákem Chamradem 
ze Svinova o rozsah pozemků, které v důsledku 
erozní činnosti toku odplavila řeka Odra v blízkosti 
svinovského mostu, vznikl zajímavý situační plánek.

1908 

Z důvodu značného nedostatku pitné vody 
pro město byly již v roce 1889 pod Hulváckým 
kopcem zřízeny jímací zářezy, z nichž se voda 
přiváděla do sběrných studní. Avšak i toto řešení 
se ukázalo časem jako neuspokojivé, a proto 
se na počátku 20. století hledal vhodnější způsob 
zajištění zásobování pitnou vodou. Ten navrhl 
hydrogeologický odborník Ulrich Huber, který 
při průzkumu v Nové Vsi narazil na dosud nevyu-
žívaný velký vodní zdroj a doporučil v této lokalitě 
výstavbu nové vodárny. Ta byla uvedena do provozu 
v roce 1908 a patřily k ní čerpací stanice (strojovna) 
a dům pro strojníky při ústí nynější ulice Plzeňské 
do ulice 28. října, sběrná studna na návrší za nimi 
a úpravna (odželezovací stanice) uvnitř areálu.

1933 

Značné oblibě obyvatel Ostravska se těšila 
moderně pojatá Jarkova výletní restaurace 
postavená v roce 1933 na Novoveské ulici naproti 
lesíku pod Hulváckým kopcem. Nápadité bylo 
nejen její uspořádání – prosklený dancing, čínská 
čajovna – nebo možnost vychutnat si občerstvení 
na voru plovoucím na rybníku, ale také další 
atraktivní nabídky zpestřující pobyt návštěvníků. 
Značné oblibě se těšily především mezi dětmi 
projížďky na některé z 26 připravených loděk 
na přilehlém rybníku. K věhlasu samozřejmě 
přispívala také zdejší vyhlášená kuchyně s rybími 
specialitami, přičemž zákazník měl možnost 
rybu, z níž se posléze připravoval pokrm, 
nejprve sám ulovit.

1976 

V rámci modernizace ostravské komunikační sítě 
začala v květnu 1976 rozsáhlá přestavba tehdejší 
Gottwaldovy třídy (dnes ul. Opavská) v úseku 
od křižovatky u vodárny v Nové Vsi až po přípojnou 
komunikaci od Třebovic. Z toho důvodu bylo nutné 
mj. v daném úseku odstranit jednu z překážek 
stavby – školní budovu a kulturní dům. Po vzoru 
přesunu katolického kostela v Mostě v roce 1975 
bylo rozhodnuto tento experiment realizovat 
i v Nové Vsi, aby objekty nemusely být demolovány. 
Akce byla ukončena v roce 1977. Dnes v objektu 
bývalé školy sídlí Pečovatelská služba ELIM.

1997 

V červenci 1997 byla Ostrava postižena největší 
povodní od roku 1880. Tato živelná pohroma 
získala označení tisíciletá voda. Mezi nejpostiženější 
oblasti patřila jednoznačně Nová Ves, kde hned 
v první fázi došlo k přelití Odry přes povodňové 
hráze. Voda rychle zaplavila území celé městské 
části, obyvatelé se museli ihned evakuovat, mnohdy 
záchrana byla možná již jen přes okna v horním 
patře. V severní části obvodu voda dosahovala 
výše až osmi metrů. Navíc zaplavení významného 
komunikačního uzlu – křižovatky u vodárny 
a silnice Mariánskohorské – zcela paralyzovalo 
dopravu ve městě. Část domů byla poškozena, 
část musela být dokonce zbourána. Na konci 
července tak chybělo pro trvalé ubytování 90 bytů.
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Popis znaku – v modrém štítě na zeleném trávníku sv. Bartoloměj ve stříbrném šatě, ve zdvižené pravici 
držící stříbrný nůž a levicí se opírající o peň stromu přirozených barev.

Udělen Radou města Ostravy 6. 9. 1994.

Postava sv. Bartoloměje ve znaku městského obvodu připomíná zasvěcení 
filiálního kostela U Hrůbků tomuto světci.
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