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Přijďte s námi přivítat rok 2008
Vážení spoluobčané, oslava posledního dne v roce a příchodu roku nového se blíží, a proto 

Vás všechny zveme na slavnostní přivítání roku 2008 v areálu Slezskoostravského hradu. 
O půlnoci se uskuteční odpálení slavnostního ohňostroje a bude Vám nabídnut novoroční 
přípitek.

Současně Vám přejeme příjemné prožití svátečních dnů a v roce 2008 hodně zdraví, rodin-
né pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava

Zveme všechny 
občany na zasedání 

Zastupitelstva 
městského obvodu 

Slezská Ostrava, 
které se uskuteční 
20. prosince od 15 
hodin v Kulturním 
domě v Muglinově. 
Zasedání je veřejné.

Vážení spoluobčané,
z důvodu určení hromadného čerpání dovolené zaměstnancům budou dne 31. 12. 2007 
uzavřena všechna pracoviště Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, včetně pracoviš-
tě Hřbitovní správy na Těšínské ulici 105. Nejbližší úřední den je stanoven na 2. 1. 2008.

Mgr. Gustav Kuchař, v. r., tajemník ÚMOb Slezská Ostrava

V úvodu 7. zasedání Zastupitelstva MOb 
Slezská Ostrava dne 1. 11. 2007 starosta měst-
ského obvodu Ing. Antonín Maštalíř poblahopřál  
doc. Mgr. Janu Hališkovi k jeho významnému 
životnímu jubileu, poděkoval mu za zásluhy 
o rozvoj našeho městského obvodu a předal mu 
stříbrnou minci s motivy Slezské Ostravy.

Následovalo projednávání materiálů dle schvá-
leného programu, ve kterém zastupitelstvo měst-
ského obvodu přijalo mimo jiné tato rozhodnutí:
-  vydalo kladné stanovisko k záměru města pro-

dat pozemky nebo části pozemků v kat. území 
Slezská Ostrava, Heřmanice, Hrušov, Mugli-
nov, Kunčice nad Ostravicí 

-  vydalo záporné stanovisko k záměru města 
prodat pozemek p.č. 890 v kat. území Slezská 
Ostrava 

-  zrušilo své usnesení, kterým rozhodlo uplatnit 
předkupní právo a vykoupit pozemky p.č. 905 
a p.č. 912/5 v k.ú. Slezská Ostrava

-  vzalo na vědomí kontrolní zjištění MMO ve 
věci nájmu silničního pozemku p.č. 2026 
v k.ú. Koblov

-  vzalo na vědomí informativní zprávu o zabez-
pečování stěžejních úkolů Radou městského 
obvodu Slezská Ostrava a odbory Úřadu měst-
ského obvodu Slezská Ostrava za období sr-
pen až říjen 2007

-  schválilo dodatky ke zřizovacím listinám pří-
spěvkových organizací: MŠ Ostrava-Slezská 
Ostrava, Bohumínská 68/450, MŠ Ostrava-
Muglinov, Komerční 22a/704 a ZŠ Ostrava-
Kunčičky, Škrobálkova 51/300 

- vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku hospoda-
ření městského obvodu za III. čtvrtletí 2007“

-  schválilo rozpočtové opatření k 30.11.2007 
dle předloženého návrhu

-  rozhodlo o výběru žadatelů o úvěr z fondu 
rozvoje bydlení a o výši poskytnutého úvěru

-  rozhodlo o neupotřebitelnosti movitého majet-

ku a jeho odpisu z evidence dle návrhu uvede-
ného v důvodové zprávě

-  rozhodlo odepsat pohledávku ve výši
 259 725,80 Kč dle návrhu uvedeného v důvo-

dové zprávě
-  rozhodlo odepsat pohledávku ve výši
 460 457,73 Kč dle návrhu uvedeného v důvo-

dové zprávě
-  rozhodlo poskytnout věcný movitý dar – bron-

zový reliéf, pamětní desku Ivana Ahepjuka, 
Ostravskému muzeu

-  schválilo „Zásady pro sestavování návrhu roz-
počtu městského obvodu pro rok 2008 a návr-
hu rozpočtového výhledu“ 

-  rozhodlo požádat o účelové dotace ze státního 
rozpočtu pro akce: 

  „Rekonstrukce chodníku nám. J. Gagarina – 
slezskoostravská radnice“

  „Dokončení dětského hřiště s úpravou přilehlé 
zahrady s oplocením u MŠ Ostrava-Slezská 
Ostrava, Jaklovecká 14/1201“ 

  „Oprava sociálního zařízení na ZŠ Ostrava-
Kunčičky, Škrobálkova 51/300“

-  vzalo na vědomí sdělení k podnětu občanů ve 
věci žádosti o provedení asanace v lokalitě na 
ul. Sodné, Ostrava-Hrušov.

V otevřené diskusi pak přítomní občané po-
ukázali na problémy s ukládáním spadaného 
listí ze svých pozemků a na problémy s chůzí 
po chodníku u Bohumínské ulice ze zastávky 
Lávka. Poděkovali za realizaci plynovodu v ul. 
Na Druhém. Zástupci městského obvodu poté 
vysvětlili postup při řešení výše uvedených pro-
blémů. 

Plné znění usnesení je k dispozici na interne-
tových stránkách městského obvodu www.slez-
ska.cz.

Karel Klíma, referent agendy vztahů 
k veřejnosti, tiskový mluvčí

Ze zasedání zastupitelstva

Na základě požadavků občanů připravila spo-
lečnost Koordinátor ODIS s.r.o. ve spolupráci 
s městským obvodem Slezská Ostrava změnu 
v organizaci dopravy na stávající autobusové 
lince č. 22, a to od 9. prosince. Cílem změny 
bylo reagovat na nízké využití této linky a záro-
veň zajistit chybějící spojení centrální části Heř-
manic s oblastí Slezské Ostravy (školy, zdravot-
nická zařízení, úřady, obchody), lepší napojení 
Kunčiček na centrum města a přestupní uzel na 
Náměstí Republiky, kratší intervaly mezi spoji 
(zejména o víkendu) v oblasti Kunčiček a Slez-
ské Ostravy. Nově je obsluhována lokalita okolo 
Fišerovy ulice, kde dnes doprava zajištěna není 
vůbec a kde městský obvod provedl rekonstrukci 
bývalých minibusových zastávek. Zároveň do-
chází ke zpřehlednění trasování stávající linky 
č. 21, kdy spoje vedené do Řepišť budou ozna-
čeny jako linka č. 81.

Linka č. 21 bude vedena v trase ÚAN – Hotel 
Palace – Důl Alexander – Holvekova – Kunčice 
škola – Vratimov náměstí – Horní Datyně v in-
tervalu cca 20 minut ve špičce a 60 minut v sedle 
a o víkendu. Tato linka nahradí z větší části linku 
č. 22 v oblasti Kunčiček.

Linka č. 22 bude nově ve-
dena z Hranečníku přes Trnko-
vec až po zastávku Na Jánské 
po stávající trase, dále dopra-
va po ulici Čs.armády na ulici 
Fišerovu, kde obslouží obno-
vené zastávky Marešova a Fi-
šerova. Pokračovat bude přes 
Heřmanice po ulicích Vrbické 
a Koněvově (zastávky Záblat-
ská, Pošta a Chrustova), dále 
po ulici Heřmanické (zastáv-
ky Kepkova, VŠ podnikání) 
zpět na Slezskou Ostravu a po 
stávající trase přes Důl Petr 
Bezruč, Bazaly a Kamenec na 
Nám. J. Gagarina. Odtud bude 
linka pokračovat přes Most 
M. Sýkory a Most Pionýrů na 
Kamenec a dále shodnou tra-
sou zpátky na Hranečník. In-
terval na lince bude 30 minut 
ve špičce a 60 minut v sedle 
a o víkendu. 

Nová linka č. 81 bude vedena v trase ÚAN – 
Hotel Palace – Králičí – Vratimov náměstí – Ře-
piště U Kříže v intervalu cca 20 minut ve špičce 
a 60 minut mimo špičku.

Nová linka č. 82 zajistí spojení Nádraží Kun-
čice přes Kunčičky (zastávky Holvekova a Důl 
Alexander) se Slezskou Ostravou (zastávky 
Nám. J Gagarina, Kamenec, Bazaly, Všehrdův 
sad a Důl Petr Bezruč). Provozována bude pou-
ze ve špičce v přibližně 60minutovém intervalu 
a jedním spojem dopoledne.

Za zmínku jistě stojí také zprovoznění nové 
železniční zastávky Ostrava centrum, situované 
v blízkosti Stodolní ulice. Občané Kunčic a Kun-
čiček tak mohou využít rychlého spojení s cent-
rem města vlakovou linkou č. 903 v intervalu 30 
minut ve špičce a 60 minut v sedle a o víkendu. 
Zastávka Ostrava centrum je hraniční zastávkou 
mezi tarifními zónami 1 a 2, cestující z Kunčic 
nebo Kunčiček tak mohou dojet do centra města 
vlakem na dlouhodobou časovou jízdenku ODIS 
pro tarifní zónu 2.

Ing. Martin Dutko, Koordinátor ODIS s.r.o.

Změna organizace dopravy 
na lince č. 22 od 9. 12. 2007



Buduje se cyklotrasa
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Vzrůstající počet nepovolených skládek v na-
šem obvodu Slezská Ostrava trápí nejen vedení 
městského obvodu, ale i slušné občany. 

V rámci „čistění města“ byla v  říjnu tato akce 
zahájena také v našem obvodě. Z prostředků 
města je hrazena doprava a uložení odpadu na 
skládku. Obvod prostřednictvím příslušného od-
boru TSKZaH pak zabezpečuje a uhradí nalože-
ní odpadu do kontejnerů. Skládky menšího roz-
sahu budou odstraňovat dělníci na čistění města. 
Rozsáhlé skládky a ty, které je nutno před od-
straněním roztřídit, jelikož obsahují nebezpečný 
odpad, budou likvidovány odbornými firmami. 
Na skládkách se vyskytuje odpad všeho druhu 
– produkty ze zahrádek, nábytek, nádoby od ře-
didel, barev a olejů, firemní odpady, jako např. 
pneumatiky, suť či staré tiskoviny.

Průběžně se odstraňují nepovolené skládky na 
ulicích Na Najmanské, Orlovské (pod ulicí Kan-

czuckého a u vstupu do areálu garáží), Frýdecké 
(sjezd a nájezd na ulici Lihovarskou), Vratimov-
ské a Kotalově. 

Náš městský obvod bude tento úklid stát cca 
250 tis. Kč. Přitom se další skládky uklízejí 
průběžně po celý rok a v tomto nekonečném 
boji při jejich likvidaci vydáme každoročně de-
sítky tisíc korun, které pak chybějí na potřeb-
nější věci. 

Vždyť každý z nás má možnost pro uložení 
nepotřebného odpadu využít sběrné dvory či jiné 
služby, o kterých informuje společnost OZO Os-
trava s.r.o. na svých webových stránkách: www.
ozoostrava.cz. Stačí např. vytočit bezplatnou tel. 
linku 800 100 699 a objednat si odvoz objemné-
ho odpadu.

Karel Klíma
referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí 

Černé skládky na Slezské 
Finanční prostředky ve výši 2 100 000 Kč z 

rozpočtu města Ostravy si vyžádalo vybudová-
ní části 1. úseku cyklotrasy mezi Kamencem 
a Slezskoostravským hradem, která zahrnula 
trasu od lávky pro pěší na Kamenci za zahlou-

bení pod Mostem Pionýrů. Povrch je tvořen as-
faltovým betonem, oddělení stezky pro chodce 
a stezky pro cyklisty je provedeno hmatným 
pásem z reliéfní dlažby. 

J. Raidová, foto autorka

OPrava ulice
Od září probíhá oprava místní komunikace 

– ulice Hýbnerovy, a to v úseku od křižovatky 
s ulicí Keltičkovou po křižovatku s ul. Michál-
kovickou, se kterou nebude dopravně propoje-
na. Celková délka úpravy místní komunikace 
činí cca 274 m. Komunikace je rozdělena na 
větev „A“ a větev „B“ a je v celém úseku řeše-

na jako v obytné zóně s povrchem z dlažby ze 
žulových kostek.

Součástí stavby je úprava zeleně na volných 
plochách podél komunikace. Nové veřejné 
osvětlení realizují Ostravské komunikace, a.s.

Celkové náklady ve výši téměř 5 milionů ko-
run jsou hrazeny z rozpočtu města Ostravy. 

P. Janíková
Foto:  K. Slíva

Vážení občané, vzhledem k blížící se zimě 
Vás žádáme, abyste svá vozidla odstavovali tak, 
aby technika zajišťující odklízení sněhu a posyp 
mohla bez větších problémů tuto činnost prová-
dět. Neparkujte tudíž v úzkých ulicích, kde není 
šířka na projetí minimálně 3 metry, před kontej-
nery na domovní odpad, na chodnících atd.

Vlastníky rodinných domků, jejichž nemovi-
tost bezprostředně přiléhá k chodníku, rovněž 
žádáme, aby průběžně odstraňovali nebo zmír-
ňovali závady na těchto chodnících, které vznik-
nou znečistěním, náledím nebo sněhem. 

Děkujeme za vstřícnost. 
Odbor TSKZaH

V zimě pozor na parkování vozidel a úklid chodníků

Městský obvod Slezská Ostrava děkuje za finanční dary od níže uvedených sponzorů na akci 
Den Slezské, konanou 28.9. na Slezskoostravském hradě:
Společnost MORYS s. r. o., se sídlem v Paskově
Společnost ORCO Prague, a.s., se sídlem v Praze
Společnost Stavos Stavba a.s., se sídlem v Ostravě-Hrabůvce
Společnost VAE CONTROLS, s.r.o., se sídlem ve Slezské Ostravě
Společnost TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem v Moravské Ostravě a Přívoze
Společnost Živnostenská Development Capital Praha, s.r.o., se sídlem v Praze 6
Společnost Geofin, a.s., se sídlem v Moravské Ostravě a Přívoze
Společnost CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách
Společnost VOKD, a.s., se sídlem v Moravské Ostravě a Přívozu
Pavel Šomek INSTALSERVIS se sídlem v Ostravě-Porubě
EKOFAS spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích
PPS Kania Projekce pozemních staveb s.r.o., se sídlem v Ostravě-Muglinově
SKATYL, spol. s.r.o., se sídlem v Ostravě-Muglinově
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem ve Slezské Ostravě
Štěrkovny spol. s r.o. se sídlem v Dolním Benešově
Ing. Jiří Mikšaník s místem podnikání v Ostravě-Porubě
INTOZA s.r.o. se sídlem v Moravské Ostravě.

Poděkování sponzorům

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat Bc. J. Kolaříkovi, který v naší 
městské části Ostrava-Heřmanice 
působí jako okrskář a pracuje nad rá-
mec svých pracovních povinností. 

 Po celou dobu svého působení 
s naší mateřskou školou úzce spo-
lupracuje. Zajišťuje besedy pro děti 
a v letošním školním roce se stal ga-
rantem dopravního kroužku v našem 
zařízení, který vede paní učitelka K. 
Fiedlerová. Rovněž velmi oceňuje-
me práci policistek – paní Domov-
ské a paní Vjaclovské, které uspořá-
daly v naší MŠ besedu o bezpečnosti  
a správném chování dětí. Beseda 
měla velký ohlas, dětem se líbila 
a rádi bychom ji znovu opakovali. 

V letošním roce spolupracujeme i s paní Ha-
rokovou a paní Noskovou z oddílu prevence 
a dohledu, které pro naši MŠ zorganizovaly do-
pravní dopoledne s praktickými činnostmi na 
dopravním hřišti v MŠ Ukrajinská. Paní ředitel-
ka z uvedené MŠ i ostatní paní učitelky k nám 
byly velice vstřícné, dopoledne bylo velmi dob-
ře zorganizováno a děti si kromě hezkých zá-
žitků odnesly domů i drobné dárky. Této akce 
se zúčastnily i děti z MŠ Keramická. Všichni 

se těšíme na jarní měsíce, kdy naši spolupráci 
prohloubíme.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ Požární 
Foto: archiv MŠ

POděkOvání

Když se řekne OSTRAVACI.CZ, málokdo 
již dnes tápe. Fotografie této skupiny nadšenců 
oblétají celý virtuální svět, Ostrava i jejich při-
spěním získává další příznivce a obdivovate-
le. Vytvořil se zajímavý fenomén spontánnosti  
a hrdosti na své město. Letos na podzim z foto-
grafií těchto „amatérů s profesionálním přístu-
pem“, jak o sobě rádi říkají, dokonce vyšla velmi 
zajímavá kniha s názvem OSTRAVACI VŠEM 
(www.ostravacivsem.cz – pozn.red.). 

Zeptali jsme se Borise Rennera, zakládající 
osobnosti skupiny OSTRAVACI.CZ, Ireny 
Špillerové, od letošního roku produkční spo-
lečenství OSTRAVACI.CZ, a Richarda Sklá-
ře, třetího člena skupiny, co se v knížce objeví 
právě z obvodu Slezská Ostrava, a kde si ji 
můžeme koupit.

Irena Špillerová: Mým favoritem č. 1 pro 
Slezskou Ostravu je fotografie z knihy s názvem 
ÚSMĚV. Boris vystihl jeden z mála okamžiků, 
kdy světelné podmínky byly naprosto excelentní 
a z radniční věže vyfotil celé panoráma Slezské 
Ostravy, jemuž dominuje hladnovský kopec. 
K tomu ale navíc použil speciální objektiv a ten 
pak dodal křivkám řeky Ostravice tvar úsměvu. 

Z té fotky čiší taková dobrá nálada, že být psy-
chologem, určitě bych ji používala k léčbě depre-
sí. Jen pro zajímavost, přihlásili jsme ÚSMĚV 
do soutěže o nejzajímavější fotografie Slezské 
Ostravy. Ještě nevíme, jak nakonec v soutěži 
uspějeme, ovšem přehlédnout ji nelze.

Richard Sklář: V Kunčičkách, které také pa-
tří pod Slezskou, se nachází unikátní areál býva-
lého Dolu Alexander, kde je možno vidět hned 
dvě těžní věže blízko sebe. Když je dobré světlo 
a dokážete dobře zkomponovat obraz, výsled-
kem je třeba snímek, kterému jsme v knížce dali 
název JURSKÝ PARK. Ale místo v naší publi-
kaci má i Slezskoostravský hrad, je to dominan-
ta, kterou nelze přehlédnout .
Je kniha k dostání v běžné distribuční síti? 

Boris Renner: Samozřejmě. Vždyť se také 
jmenuje OSTRAVACI VŠEM! Naleznete ji tře-
ba v knihkupectví Academia v Ostravě i v Praze 
a k dnešnímu dni vlastně i v mnoha dalších knih-
kupectvích v České i Slovenské republice. Pro-
tože jsme texty nechali přeložit i do angličtiny 
a polštiny, mají o ni zájem i v zahraničí. Posílali 
jsme „vzorek“ do Kanady, uvidíme, jak se bude 
líbit.  (IŠ)

Zajímavá publikace

TV Fabex na internetu
Televize Fabex natáčí zajímavé televizní reportáže lokálního charakteru a mapuje každodenní 

život v Ostravě, včetně našeho městského obvodu. Spolupracuje se všemi významnými instituce-
mi města Ostravy a vysílá svůj magazín Ostrava v televizní kabelové síti UPC na Infokanálu UPC 
EXPRESS v každé sudé hodině. Od pondělí 12. listopadu je možno sledovat reportáže televize 
Fabex také na internetové adrese www.tvova.cz.

Karel Klíma, referent agendy vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí 

Pro děti z Heřmanic  
pořádá MŠ Požární 

5. prosince 2007 od 15.30 hodin 
v KD Heřmanice  

Mikulášskou nadílku.
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Před 50 lety byl založen Kynologický klub 
Slezská Ostrava.

Jeho činnost byla zaměřena hlavně na výcvik 
psů všech plemen, ale také na chovatelství, kdy 
psi služebních plemen byli dodáváni do tehdej-
šího Svazarmu, nebo do ČSLA. O dobré práci 
ve výcviku psů svědčí řada prvenství a dobrých 
umístění v soutěžích a přeborech, jak místních, 
tak i krajských a celostátních.

Nejlepší psovodi se svými svěřenci se zúčast-
nili i mezinárodních přeborů, jednak ve výcvi-
ku, jednak ve výstavních soutěžích ušlechtilých 
plemen.

Klub i v minulosti žil velmi společenským ži-
votem. Pořádaly se různé akce pro děti a mládež 
– mikulášské nadílky, zájezdy i pro rodinné pří-
slušníky. Brigád se zúčastňovalo mnoho členů 
klubu.

I v současné době nezůstává klub bez aktiv-
ní činnosti. Za zmínku stojí několikanásobné 
prvenství na mistrovství republiky psovoda p. 
Frause se psem v kategorii malých plemen. Ně-

kolik let působil jako výcvikář, a tím předával 
své zkušenosti mladým psovodům.

Na cvičišti Na Jánské se provádí sportovní 
výcvik a výcvik služebních psů pro jednotlivé 
zkoušky či závody. Cvičiště se také pronajímá 
klubu agility, jehož členové se chlubí vynikající-
mi výsledky v rámci celé republiky.

Dnešní uspěchaná doba není pro pejskaře 
jednoduchá, ale i přesto se zdejší kolektiv snaží 
svou pílí o obnovení tradic kynologického klu-
bu. V současné době má 33 stálých členů, kteří 
se věnují sportovnímu výcviku a výcviku slu-
žebních psů.

Naše nové webové stránky jsou:
http://www.kkslezskaostrava.cz/, kde najde-

te veškeré informace.
Za výbor organizace Ivana Grunerová

Foto: Petr Doubek

Přejeme všem členům kynologické organizace 
hodně úspěchů v soutěžích a na výstavách a pev-
né zdraví do dalších „pejskařských let“.

Padesát let činnosti kynologického 
klubu ve Slezské Ostravě

V ZŠ na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě
Halloweenská párty se uskutečnila 31. října  

v ZŠ na Těšínské ulici. Akci organizovalo OS 
Oříšek a internát školy. V podvečer se ve sty-
lově vyzdobené tělocvičně sešli žáci, rodiče 
a hosté. Dýňové osvětlení vyrobili žáci internátu 
ve spolupráci s vychovateli. Při této příležitosti 
proběhla dražba speciálních dýňových kompotů, 
keramiky a prostírání, vše ruční výroba žáků.

Děti měly možnost si zasoutěžit, zatančit a za-
hrát nekonečnou pohádku „O veliké dýni“.  

Mgr. Petra Poláčková, ZŠ Těšínská

OSlavy HallOweenu

Vstoupíte-li v Modrém pavilonu do bylinář-
ství Voňavý krámek, budete uvítáni usměvavou 
Halinou Závodskou a příjemnou vůní bylinek. 
V regálech spatříte vyrovnané kelímky a lah-
vičky s čaji, bylinami, krémy, tinkturami nebo 

bylinnými směsmi, z nichž některé nesou názvy 
Stín brokátového závoje, Údolí oblaků a deště, 
Průsmyk větrné hory, Vyvanutí dračí jeskyně...

Paní Haliny jsme se zeptali:
Kde mají původ takováto poetická označení?

Jsou to v podstatě směsi, připravené podle 
starých čínských receptur, a čínská medicína má 
ráda různá přirovnání a podobenství. Já sama 
k ní mám velkou úctu a pečlivě studuji všechna 
díla propagátora starých léčebných postupů této 
východní země MUDr. Petra Hoffmanna. Každá 
nemoc je podle čínské medicíny určité poruše-
ní rovnováhy, v rámci nekonečného boje mezi 
„dobrou a špatnou energií“. 
Jistě se ale nesoustřeďujete jenom na studium 
starých čínských léčebných postupů?

To by pro mou práci, kdy se musím vyznat 
ve stovkách výrobků, přinášejících lidem úlevu 
a zbavujících je bolestí, zdaleka nestačilo. Mu-
sím mít především přehled o bylinách, jejich 
složení a obsahu účinných látek. Poznávat jsem 
je učila už v dětství a tehdy si jich také začala 
vážit jako preventivního prostředku proti nemo-
cem. Naučila jsem se to od své maminky, ta zase 
od své. Již od dávných časů hrály byliny život-
ně důležitou roli v léčení mnoha nemocí a jejich 
blahodárný účinek byl znám. Já jejich stěžejní 
úlohu vidím v prevenci před vznikem nemocí - 
zlepšují látkovou výměnu, upravují metabolické 
procesy, zlepšují schopnost organismu vylučovat 
škodlivé látky. Samozřejmě, jakmile se nemoc 
dostane do chronického stádia, je nutná návštěva 
lékaře. Dobře volené čaje nebo extrakty z bylin 
klasickou léčbu podpoří, často urychlí uzdrave-

ní. Spolupráce klasické a přírodní medicíny je 
dobrá, přináší překvapivé účinky a již k ní stále 
častěji dochází. 
Mohou bylinné směsi pomoci také v případech 
tak často se v poslední době vyskytujících boles-
tí hlavy, při depresích nebo nespavosti?

Tady bych se zmínila o výborných účincích 
produktů z třezalky tečkované nebo kozlíku lé-
kařského. 
Blíží se zimní období, které s sebou přinese ne-
moci horních cest dýchacích… 

V chladném počasí bychom měli posilovat 
imunitní systém pomocí jakýchkoliv produktů 
z rakytníku, stimulovat ledviny pitím čaje z celí-
ku zlatobýlu. Pokud už chřipku dostaneme, uva-
říme si neslazený zelený, případně slabý bylin-
ný čaj ze směsi květu tužebníku, květu černého 
bezu, listů černého rybízu nebo maliníku. V na-
stávajících zimních dnech je třeba se zaměřit na 
stravu, vynechat hlenotvorné potraviny – bílý 

cukr, kravské mléko, smažená jídla, a zařadit 
teplé potraviny – obilné kaše, luštěniny a zahří-
vací koření – zázvor, skořici, lékořici, … 

V obchůdku paní Haliny se octnete jakoby 
v přírodním království, z něhož každá bylinka 
pochází a přináší nám z něj impulsy prostoty, 
krásy a logického uspořádání. Při používání by-
linek nečekejme žádné bouřlivé změny v našem 
životě, ani urychlený zvrat našeho stavu. Jak 
dlouho nějaký stav trvá, tak dlouho může trvat 
jeho náprava. Bylinky promlouvají tichým, ale 
srozumitelným způsobem ke každému z nás 
a pomáhají chápat naši vlastní cestu. Není dvou 
stejných lidí na světě, a proto ani náprava k lep-
šímu nebude u dvou lidí probíhat stejně. 

Vedle bylinek najdete v krámku také odbor-
nou literaturu, produkty zdravé výživy, léčivé 
kamínky, …

Děkuji za rozhovor. (míč)

na nemoci nejsou jenom léky

Pověr, týkajících se Štědrého večera, bylo 
mnoho. Ve Slezské Ostravě se např. říkalo, že 
kdo zajde o štědrovečerní půlnoci do studny 
pro vodu, promění se mu tato voda ve víno. 
O půlnoci také údajně hovoří lidským hlasem 
krávy o tom, jak se s nimi v domácnosti zachá-
zí. Aby slepice nezanášely, dělalo se z provazu 
kolo, do kterého se nasypalo zrní. Na Boží hod 
vánoční se pak nesmělo pracovat, ani se neva-
řilo, stravou bylo jídlo z předcházející štědro-
večerní večeře.

Některé štědrovečerní věštění osudu se do-
chovalo dodnes. Dívky tenkrát stejně jako dnes 
házely přes hlavu papučem (ne střevícem) do 
dveří; obrátil-li se k dveřím špičkou, půjde 
děvucha ten rok z domu, byl-li obrácen patou, 
zůstane doma. Dnes si však již pravděpodobně 
žádná dívka nejde do šopy (kůlny) či sklepa 
vybrat naslepo a potmě dřevěná polínka – po-
kud jich byl sudý počet, znamenalo to, že se 
dívka do roka vdá. Hezká byla pověra, týkající 
se kapesníku. Do každého rožku u kapesníku 
dívka zavázala lístek, na kterém bylo napsáno 
vždy po jednom jméně některého z mládenců, 
a o štědrovečerní noci si dala kapesník pod 
hlavu. Když vstávala na „jutřnu“, jeden rožek 
u kapesníku rozvázala. Jméno, které tam bylo 
napsáno, bylo jménem příštího muže. Olovo se 
slévalo vždy „na lopatce od peca“, kterou se 

každodenně přikládalo, a podle ulitých figu-
rek se hádal osud. Kdo se na Štědrý den postil, 
mohl vidět večer nejen zlaté prasátko, ale také 
zlatého ptáka (krokev zlatú s latú).

Pověry se týkaly také much. Například štěd-
rovečerní mouše se říkalo hospodyňka. Pozor 
na to – udrží-li se moucha, která bývá vnímána 
spíše nelibě (reje much sesílá buď ďábel, čaro-
dějnice nebo upíři) až do štědrovečerní večeře, 
přináší prý zdraví a dlouhý život, a proto se 
nesmí zabíjet. 

Hospodáři nezapomínali na Štědrý den nejen 
na dobytek, ale ani na stromy. Zvířata dostáva-
la ještě před štědrovečerní večeří ochutnat kou-
sek vánočky, stromy zase byly obdarovávány 
některými zbytky od večeře (které zůstaly na 
stole). Hospodář to doprovázel slovy: „Slívič-
ky, hruštičky, pojďte s námi na večeři, abyste 
vy nás taky pozvaly ku své hostině.“ Vchodové 
dveře stavení se o štědrovečerní večeři neza-
mykaly, byly otevřeny všem hostům. 

A ještě důležitá pověra – večeře měla začít 
vždy a za všech okolností s první vycházející 
hvězdou na obloze. 

PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Starodávné štědrovečerní pověry ze Slezské Ostravy

V ZŠ Na Pěší ulici v Muglinově
Děti ze ZŠ Pěší se 30. října sešly se svými 

učitelkami, aby společně oslavily blížící se hal-
loween. Škola se najednou zdála být v obležení 
nadpřirozených bytostí. Tajemnou atmosféru 
umocňovalo mihotavé světélkování lampionů, 
které si děti přinesly. Lampionový průvod po 
ztemnělém okolí školy, stezka odvahy s plněním 
úkolů a nakonec i ochutnávka čarodějnického 
lektvaru - to vše bylo pro malé i velké účastníky 
krásným zážitkem.

Mgr. Jana Vedralová, učitelka 1.stupně  
a Lenka Rastočná, ved.vychovatelka ŠD 

Foto z oslav v ZŠ na Pěší ulici: archiv školy
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Zveme Vás
SlezSkooStravSký hrad
Od 6. 12. 2007 do 6. 1. 2008 se uskuteční na Slezskoostravském hradě výstava 
Betlémy aneb Vánoce na hradě 2007. 
K vidění budou betlémy dřevěné, keramické, skleněné, perníkové, také betlémy ze 
šustí, z kúry, z kamínků, háčkované aj. Samozřejmě nebudou chybět vánoční ozdo-
by, stromečky, vánoční dekorace, koledy a cukroví. K výstavě se letos poprvé připojí 
také expozice „Stolování našich babiček“. Návštěvníci se mohou těšit na dobový 
nábytek, vybavení tehdejších kuchyní, ukázky různých vánočních zvyků (lití olova, 
plovoucí skořápky, …), vánoční ozdoby, vánočky a cukroví.
PřeDVáNOčNí SOBOTA A NeDĚLe proběhnou na Slezskoostravském hradě 
15. a 16. 12. Na programu budou koledy, vánoční zvyky a tradice, vánoční dobroty, 
zábava, divadlo, zpěv.
31. 12.: SLeZSká VíTá NOVý ROk – pořádá MOb Slezská Ostrava.

koncerty 
V ZUŠ U Jezu v Muglinově zazní 12. 12. od 17 hodin Vánoční koncert v podání 
žáků školy.
Ve slezskoostravské radnici si posluchači budou moci vyslechnout slavnostní 
Vánoční koncert 13. 12. od 17 hodin. Vystoupí hudecká muzika, pěvecký sbor 
a komorní soubory ZUŠ edvarda Runda ze Slezské Ostravy.

ZOO
V zoo na Michálkovické ulici se uskuteční 16. 12. tradiční strojení stromečku – 
program pro rodiny s dětmi.

SDH Antošovice spolu s Antošovickou brenspartyjou pořádá 21. 12. 2007 od 18.00 
hod. předvánoční setkání před prostorami hasičské zbrojnice v Antošovicích. Zpí-
vat se budou vánoční koledy.
Na zahřátí se bude podávat grog.

Otevření dálničního úseku
Pro normální provoz bude otevřena 2. prosince 2007 první etapa 80 km dlouhého dálničního 

spojení mezi Ostravou a Lipníkem. Celý úsek do Lipníka bude, po překonání všech problémů s 
výkupem pozemků, zprovozněn v listopadu 2009. Ostrava se tím napojí na síť českých, a tím i ev-
ropských dálnic. V dubnu 2008 bude dálnice přes klimkovický tunel prodloužena do Bravantic a v 
listopadu 2008 bude otevřen úsek z Lipníka do Bělotína.

Otevřený dálniční úsek odvede část transitní dopravy mimo střed města Ostravy a urychlí cesto-
vání občanům severní části našeho obvodu do Svinova na ulici Rudnou a do Poruby, do Bohumína 
a polských Chalupek.  Karel Slíva

Mladí hasiči z Heřmanic se v průběhu roku 
2007 zúčastnili 13 soutěží v požárním sportu a 
netradiční štafetě, zařazených do Ostravské ligy, 
která byla ukončena o posledním zářijovém ví-
kendu v Bartovicích. Družstvo mladších žáků 
vybojovalo krásné 1. místo a odneslo si zlaté 
medaile a obrovský putovní pohár. Starší druž-
stvo se umístilo na 3. místě a odvezlo si bronzo-
vé medaile. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za 
materiální podporu a za zázemí, které ve sboru 
máme. V letošním roce jsme dostali nové dresy, 
ve kterých hrdě reprezentujeme SDH Ostrava-
Heřmanice a které nám sponzorovala firma Au-
todíly Strapáč. 

Na našich internetových stránkách můžete sle-
dovat všechny naše úspěchy i neúspěchy.
www.hasici.hermanice.info.

NáBOR NOVýCH čLeNů
Mladí heřmaničtí hasiči se scházejí kaž-

dý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin u hasičské 
zbrojnice. Nejen, že se zde děti naučí hasičským 
dovednostem, ale  také spolupracovat, naslou-
chat si a pomáhat. Každoročně jezdí na výlety, 
víkendovky, hasičská soustředění a zúčastňují 
se různých akcí. V zimě i v létě se mohou děti 
zúčastnit dětské rekreace. 
Info: www.taborajeto.cz. 

Vedoucí oddílu  mládeže Silvie Šeděnková

Mladí hasiči vyhráli Ostravskou ligu 

 střední škola 
ostrava-kunčice

Dny otevřených dveří proběhnou  
dne 1. prosince 2007 a 5. ledna 2008 

vždy od 9.00 do 12.00 hod.
Přijímací řízení proběhne v zákonných termínech. 

Do všech forem studia a vzdělávacích programů jsou žáci přijímáni  
podle výsledků ze základní školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Adresa: Vratimovská 681, 707 00 Ostrava-Kunčice
Kontakty: tel.: 595 687 301, 595 687 893, 595 686 272 fax: 596 634 489, 

e-mail: studijni@sos-sou.cz
http://www.sos-sou.cz

V ZŠ na Bohumínské ulici se uskutečnila prv-
ní ze tří akcí pro předškoláky, nazvaná „Škola 
nanečisto“. Pro děti je připravily paní učitelky 
Skříčilová, Waszutová, Měrková a pomáhaly 
paní učitelky Linhartová a Dobešová se členy 
žákovského parlamentu. Do školy přišlo 20 dětí 
v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Zatímco 
dospělí poznávali školu, děti zasedly do lavic 
a vyzkoušely si, jak pracujeme ve vyučovací ho-
dině. Povídaly si o podzimu, poznávaly ovoce, 
hrály pohádku, zpívaly, počítaly, cvičily, sklá-
daly z geometrických tvarů a stihly ještě spousty 
dalších činností. Domů si odnesly hodně zážitků 

a obrázky na památku. Děti i s rodiči se již těší 
na další akci naší školy – „Vánoční dílnu“, která 
se uskuteční 6. 12. 2007 od 14.30 hodin.

Mgr. J. Skříčilová
foto: archiv školy

Předškoláci opět ve škole

nepřehlédněte
Upozorňujeme čtenáře na změnu telefonního čísla v knihovně Hladnovská 49, Ostrava-Mugli-

nov: nové telefonní číslo  599 522 200.
Děkujeme za pochopení. Knihovnice Jarmila Gunčagová


