
Snahou vedení radnice je, aby bu-
doucí výstavba citlivě korespondovala 
s okolní zástavbou a aby co nejméně 
narušovala původní ráz dané lokality.

„Ne vždy jsou jednání s investory 
jednoduchá. Není lehké je přesvěd-
čit, že i když jsou majiteli pozemku, 
není možné na nich postavit cokoliv, 
byť jde o stavbu v souladu s územ-
ním plánem města,“ říká místosta-
rostka obvodu Hana Heráková (ODS) 
s tím, že radnice se rozhodně brání 
výstavbě domů, které připomínají 
„sídlištní“ bloky. „Požadujeme, aby 
jednotlivé domy měly už v projektech 
například dostatečné množství par-
kovacích míst, aby se nezapomínalo 
na klidovou zónu v okolí domů (ze-
leň, lavičky, dětská hřiště), obslužné 
komunikace a podobně,“ zdůrazňuje 
místostarostka.

Městský obvod Slezská Ostrava ve 
snaze zabránit v budoucnu výstavbě 
nevhodných výškových a průmyslo-
vých staveb proto požaduje na řadě 
míst změnu územního plánu. 

„I proto se nám podařilo zabránit 
výstavbě čtrnáctiposchoďového domu 

na ulici Vilová a sedmiposchoďového 
domu u ulice Obvodová - Na Burni. 
Také jsme nesouhlasili s předlože-
ným projektem od firmy RPG Real 
pod ulicí Hýbnerovou. Několikrát 
museli investoři přepracovat projekt 
domu na ulici Sazečské. Požadovali 
jsme také změny v projektu, který se 
týkal dostavby bytových jednotek na 
Keltičkově ulici,“ vyjmenovala Hana 
Heráková. 

V současné době probíhá kolauda-
ce stavby „ Atrium“ – Bytový dům 
Slezská, který se stal vzhledem ke své 
poloze na kopci dominantní budovou 
Slezské Ostravy. Začíná výstavba 
domů na Františkově, před zaháje-
ním je výstavba domů na Sazečské 
a Vilové ulici, stavět se bude i U Sta-
ré elektrárny podél ulice Keltičkovy. 
V nejbližších dvou letech přibude jen 
v lokalitě hladnovského kopce 275 
bytových jednotek.

„Jsme si vědomi, že tato mohutná 
výstavba bude klást zvýšené nároky 
na naše komunikace. V nejbližší době 
by se mělo začít s dostavbou komu-
nikace Obvodová, usilujeme také 

o urychlené řešení křižovatky ulic 
Michálkovická, Keltičkova a Hlad-
novská,“ doplnila místostarostka 
a dodala, že společnou snahou vedení 

radnice zůstává výstavba nového su-
permarketu. Jedinou brzdou zůstávají 
nedořešené majetkové vztahy týkají-
cí se vhodných pozemků k výstavbě. 

Není to však vina obvodu,“ uzavřela 
Heráková.  Marie Stypková
(Na str.5 přinášíme další vizualizace obyt-
ných domů na hladnovském kopci.)

Ročník XVI / září 2008 / zdarma

Uvnitř najdete:
 Chodník bude  
ještě letos  str. 3
 Jak bude vypadat 
hladnovský kopec str. 5
 Nezapomeňte na 
očkování psů  str. 7

Ing. Antonín MAštAlíř
starosta (ČSSD)

Miluji cestování, rád 
poznávám nové země, 
jejich kulturu a zvy-
ky. Letos jsem si spl-
nil svůj sen a konečně 

navštívil Srí Lanku. Na vlastní oči 
jsem viděl krajinu podél západního 
pobřeží, kde se v roce 2001 prohna-
la ničivá tsunami. Tehdy patnáct 
metrů vysoká vlna zničila pobřeží 
v délce dvaceti kilometrů a zabila 
při tom přes padesát tisíc lidí. Do-
dnes se z toho tato země nevzpama-
tovala. Zbytek prázdnin jsem strá-
vil v práci a doma. Nejraději jsem 
na zahradě, rád chodím na houby. 

MUDr. Hana Heráková
místostarostka (ODS)

V létě pro mě do-
volená znamená slun-
ce a moře. Tam jedu 
takzvaně dobít bater-
ky.  Letos jsem  vybra-

la na poslední chvíli menší řecký os-
trov Zakyntos. Nemám ráda  velké 
hotely a přelidněné pláže, proto jsme 
bydleli v malé přístavní vesničce, 
kousek od několika překrásných ma-
lých romantických pláží.  Naše lev-
nější ubytování jsme si kompenzo-
vali vypůjčením auta, kterým jsem 
procestovali celý ostrov křížem krá-
žem. Neodpustila jsem si  ani  plav-
bu lodí kolem celého ostrova, lodě 

můžu vždycky.  Zakyntos je oprav-
du  ostrov s překrásnou přírodou, 
nádherným mořem, s pohostinnými 
Řeky, prostě skvělá dovolená, která 
neměla chybu.

raDiM ŠlacHta
místostarosta (ODS)

Týden v červenci 
jsem strávil s dětmi 
na chatě u Malenovic 
v Beskydech. Chodili 

jsme na hřiby a do Frýdlantu na kou-
paliště. V srpnu jsem byl s rodinou 
na jižní Moravě, kde jsme s rodinou 
podnikali výlety na kolech kolem 
Baťova kanálu. Na tu opravdovou 
dovolenou se chystám až nyní. 

Petr ZeZulčík
místostarosta (ČSSD)

Spolu se svou pří-
telkyní jsem byl v čer-
venci autokarem na 
poznávacím zájezdu 
v Itálii. Projeli jsme 

Neapol, Florencii, Řím, Pompeje 
vyšlapali na Vesuv. Lodí jsme byli 
na Capri. Nejvíce mě zaujala histo-
rie, která je v Itálii všudypřítomná, 
a samozřejmě moře. 

V srpnu jsem absolvoval týdenní 
cyklodovolenou. Na kolech jsme 
projeli Jizerské hory. Jinak aktivně 
odpočívám na své zahradě. 

Ptala se Marie Stypková

Kde jste strávili letošní dovolenou?

Projekt má zásadně zlepšit soci-
álně ekonomické podmínky oby-
vatel ve vyloučených lokalitách – 
takzvaných ghettech, zlepšit jejich 
možnost získat zaměstnání a vzdě-
lání.

„Už nyní vidíme potřebu řešit pro-
blematiku vzdělávání, zaměstnávání 
a bydlení,“ řekl zástupce Úřadu vlá-
dy ČR Jozef Murín, který přijel do 
Ostravy, aby tento pilotní projekt na-
startoval.

„S deseti až dvanácti místními 
partnery průběžně uzavíráme tak-
zvaná memoranda o spolupráci s cí-
lem vytvořit menší, ale funkční tým 
lokálního partnerství. Chceme, aby 
oni sami navrhovali řešení pro kon-
krétní problémovou lokalitu, a svou 
úlohu vidíme spíše v přenosu infor-
mací, koordinaci činností,“ vysvětlil 
Murín. Podle něj prohlubující se soci-
ální vyloučení příslušníků romských 
komunit vyvolává naléhavou potřebu 
komplexních řešení šitých na míru 
lokálním podmínkám. „My jsme 

připraveni pomoci, a to i finančně,“ 
doplnil Murín.

Městský obvod Slezská Ostra-
va se stal pilotní lokalitou, kde se 
Agentura pro sociální začleňová-
ní v romských lokalitách pokusí 
o řešení. První slavnostní zasedání 
takzvaného lokálního partnerství 
se uskutečnilo za přítomnosti mi-
nistryně pro lidská práva a národ-
nostní menšiny Džamily Stehlíko-
vé v obřadní síni slezskoostravské 
radnice 25. srpna. 

Jedním s hlavních problémů, kte-
rým se bude lokální partnerství zabý-
vat, je bydlení. Na nedávném zasedání 
schválilo zastupitelstvo Slezské Os-
travy odprodej 27 domů právě v pro-
blémových lokalitách. Jejich obyva-
telé nyní mají obavy z budoucnosti. 
Projekt by měl řešit i tento problém.

Marie Stypková

(Podrobnosti o návštěvě ministryně 
Džamily Stehlíkové přineseme v příštím 

čísle SON.)

Slezskou Ostravu navštívila  
ministryně Džamila Stehlíková
Slezská Ostrava / Slezská ostrava zahájila společně s úřadem vlády a dal-
šími partnery pilotní program, ve kterém se chce pokusit řešit problémy 
romských lokalit. najít řešení by měl speciálně sestavený tým, pomoci má 
rovněž čerpání fondů evropské unie.

SLEZSKÁ MĚNÍ SVOU TVÁŘ/ V dnešních novinách představujeme, jak by měly vypadat bytové domy v lokalitě hladnovského 
kopce. Na snímku Bytový dům na Sazečské ulici. Vznikne zde 25 bytů a jedna nebytová nájemní jednotka pro zajištění služeb.

Slezská Ostrava/ Poslední dva roky registruje slezskoostravská radnice ne-
bývalý zájem o výstavbu nových obytných domů, a to zejména v okolí hlad-
novského kopce. Stavět se bude i v Muglinově, Heřmanicích a koblově.

Hladnovský kopec zažívá stavební boom

Galerie nabídne 
kousek Francie

Slezská Ostrava/ V těchto dnech se 
v prostorách Slezské galerie připra-
vuje další výstava s názvem „extra-
muros, okouzlení architekturou“, 
což v překladu znamená Za hrad-
bami. 

Výstavu získal pro naši galerii Spo-
lek pro ostravskou kulturu (SPOK) 
z Francie. „Výstava byla od počátku 
koncipována a uspořádána na zákla-
dě fotografického materiálu a recenzí 
současné architektury, které vybraly 
a utřídily instituce Cité de l´archi-
tecture et du patrimoine (Středisko 
architektury a národního dědictví) 
a Francouzský ústav architektury. 
„Tato výstava byla zvlášť přizpůsobe-
na tomu, že bude uváděna v zahranič-
ních zemích, a je zaměřena na archi-
tektonické realizace, které odpovídají 
aktuální situaci z hlediska města, úze-
mí i podmínek zadání a které nachá-
zejí odezvu v celém světě,“ přiblížila 
galeristka Věra Vahalíková.

Pro veřejnost bude výstava zpřístup-
něna od soboty 30. srpna do 26. října. 
Součástí expozice budou i dvě dopro-
vodné výstavy. Své betonové plastiky 
bude nadále vystavovat výtvarnice 
Šárka Mikesková, návštěvníci budou 
moci nahlédnout také, do projek-
tů, které zpracovali severomoravští  
architekti.  (sy)

O Slezské Ostravě čtěte také  
na www.slezska.cz

…připravujeme…anketa



Na památku se základní školou 
obdrželi všichni žáci devátých tříd 
všech čtyř základních škol ve Slez-
ské Ostravě pamětní listy od starosty 
obvodu Antonína Maštalíře. V nád-
herném prostředí obřadní síně jim 
zástupci radnice popřáli také mnoho 
úspěchů v dalším životě. 

Po slavnostním předávání mohli 
žáci jako vůbec první navštívit i půdu 
radnice a věž se zvonicí.

„Nikdy by mě nenapadlo, že je to 
tady tak nádherné. Je odtud úžasný 
pohled jak na Moravskou, tak na 
Slezskou Ostravu,“ pochvalovala si 
žákyně 9. třídy Základní školy Pěší 
v Muglinově Denisa Schneiderová a 
dodala: „Lidé z Ostravy jezdí za pa-
mátkami stovky kilometrů na hrady 
a zámky, přitom mají takový skvost 
přímo pod nosem.“  (sy)

Slezská Ostrava/ Magické datum 
8. 8. 2008 přimělo včera mnohé za-
milované páry, aby uzavřeli na ně-
které z radnic sňatek.

Nejinak tomu bylo i v obřadní síni 
slezskoostravské radnice, kde si včera 
své „ano“ řeklo hned deset párů. 

Těsně před polednem vyšli z nád-
herného prostředí radniční budovy 
novomanželé Helena a Kamil Mervo-
vi. (na snímku) 

„Jsme z Plesné a z Havířova a ob-
řadní síň ve slezskoostravské radnici 
jsme si vybrali, protože je to tady jako 
na zámku a oproti jiným obřadním 
síním se nám opravdu líbila,“ řekla 
krásná novomanželka Helena Mervo-
vá. Dodala, že toto datum ke svému 
sňatku nezvolili náhodně. „Osmička 
je naše šťastné číslo, navíc má zítra 
manžel devětadvacáté narozeniny. 
V neposlední řadě znamená obráce-
ná osmička nekonečno, což je také 
symbolické, takže těch důvodů k naší 
svatbě bylo hned několi,“ dodala mla-
dá paní.  (sy)
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ŠŤASTNÉ OSMIČKY? Čerství novo-
manželé Helena a Kamil Mervovi si ke 
svému sňatku vybrali den s osmičkovým 
datem.  Foto/Marie Stypková

Osudové osmičky si vybralo deset párů

Slezská Ostrava / Děti z Dětského 
domova (DD) na Vizině si na ne-
dostatek zábavy stěžovat nemohou 
toto výchovné zařízení se jim totiž 
snaží zpestřit jejich každodenní ži-
vot bez mámy a táty, jak se dá. 

Jak jsme již informovali v minulém 
čísle, chlapci a děvčata každoročně 
navštěvují například podobné zaříze-
ní Hadinka na Brněnsku, kde je pro 
ně vždy připraveno spousta zábavy. 

K tradičním akcím patří také spo-
lupráce s heřmanickými hasiči. „Na 
květnové setkání mezi nás přišla paní 
inženýrka Jiřina Galíková ze slez-
skoostravské radnice a s dětmi strá-

vila krásný půlden,“ řekla Eva Kře-
menová z DD Na Vizině. Dodala, že 
děti měly hned několik zážitků, třeba 
tehdy, když se mohly podívat na svět 
z ptačí perspektivy. Pod dozorem 
hasičů totiž vystoupily na výsuvnou 
plošinu hasičského auta, která je po-
malu vynesla do výšky. „Všichni si 
pochvalovali krásný výhled a nikdo 
se nebál,“ dodala Eva Křemenová 
s tím, že pro děti byl přichystán chut-
ný oběd, který jim připravili členové 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-
Heřmanice.

„Za všechno bychom chtěli poděko-
vat zejména bratrům Kosovým, kteří 
nám představili hasičské auto a řád-

ně nás zkropili. Akce tak měla nejen 
herní, ale hlavně osvětový charakter. 
Děti získaly představu o fungování 
hasičského sboru a náplni jeho prá-
ce,“ dodala s tím, že hezké odpoledne 
pokračovalo soutěžemi a pomyslnou 
tečkou byly skvělé grilované klobásy 
od pánů hasičů, na kterých si všichni 
moc pochutnali.

DD Na Vizině chce touto cestou po-
děkovat také dalším sponzorům, kte-
rým není osud jejich svěřenců lhostej-
ný. Jedná se hlavně o kolektiv České 
spořitelny, dík patří také inženýrce 
Alle Ostárkové z potravinářské firmy 
Hamé a Mgr. Jiřímu Machovi ze spo-
lečnosti EMCA.  (sy)

Za neplatnou občanku hrozí 
pokuta deset tisíc korun
Slezská Ostrava/ Téměř půl mili-
onu občanů musí do konce toho-
to roku vyměnit svůj občanský 
průkaz. V opačném případě jim 
hrozí pokuta až deset tisíc korun. 
Na konci července registrova-
lo ministerstvo vnitra přibližně 
400 000 nevyměněných průkazů. 
Ministerstvo proto vyzývá jejich 
majitele k výměně už nyní. Jde 
o občanské průkazy, které byly 
vydané do 31. prosince roku 2003 
bez strojově čitelných údajů. Stro-
jově čitelnou zónu lze nalézt pod 
fotografií ve spodní části průka-
zu. Jde o dvě souvislé řady čísel 
a písmen. Zájemci jsou povinni 
požádat o vydání nového průkazu 
příslušný úřad do konce listopa-
du. Na výměnu mají totiž úřady 
30 dní. V případě, že tak majite-
lé průkazů neučiní, hrozí jim až 
desetitisícová pokuta. Nesplnění 
povinnosti se dá ale řešit také do-
mluvou. 

Mateřská škola Komerční 
rozšiřuje kapacity
Slezská Ostrava/ Koncem červ-
na byla zahájena akce s názvem 
„Rozšíření kapacity mateřské 
školy na ulici Komerční“. Před-
mětem díla je provedení staveb-
ních úprav objektu, tak aby v prv-
ním poschodí vznikla další třída 
mateřské školy. Součástí staveb-
ních úprav objektu je vybourání 
části vnitřních příček a nosných 
stěn, vybourání otvorů pro osa-
zení nových dveřních a okenních 
otvorů, provedení zazdění někte-
rých dveřních a okenních otvo-
rů v obvodovém plášti objektu. 
Kromě jiného dojde ke zmenšení 
prostoru kotelny. a tudíž bude za-
potřebí přeložení většiny rozvodů 
stávající kotelny.

Stavbu provádí společnos ELIN 
servis, s.r.o.

Předpokládané náklady na tuto 
stavbu činí zhruba tři miliony ko-
run včetně DPH a budou převážně 
pokryty z účelových rezerv ostrav-
ského magistrátu. Zbytek – 95 tisíc 
korun – byl vyčleněn z přebytku 
rozpočtu investičního odboru pro 
rok 2007. rekonstrukce by měla 
být dokončena v těchto dnech. 

Bývalí deváťáci si prohlédli i půdu radnice
Slezská Ostrava/ Přestože od chvíle, kdy se žáci základních škol loučili se škol-
ním rokem 2007/2008, uběhly už dva měsíce zasloužených prázdnin, určitě 
stojí za připomínku návštěva deváťáků v budově slezskoostravské radnice. 

POPRVÉ / Dnes už bývalí deváťáci slez-
skoostravských základních škol byli prv-
ní, kteří měli možnost podívat se na půdu 
slezskoostravské radnice. 

DOJETÍ / Rozloučit se se základní školou přišli žáci základních škol Pěší, Chrus-
tova, Bohumínská a Škrobálková do obřadní síně radnice, kde jim předal pamětní 
listy starosta Antonín Maštalíř, místostarostové Hana Heráková, Radim Šlachta a 
předseda školské komise Petr Škapa.  Foto/Marie Stypková

Děti z dětského domova se nenudí

měli byste vědět…

…pochlubili jste se

I v Kunčicích to 
o prázdninách žilo létem
Kunčice / Vítej léto, vítej prázdniny! tímto sloganem zahajovali dva 
měsíce volna děti v kunčicích. V areálu tamní restaurace Sokolovna se 
konal 28. června dětský den. 

Podle pořadatelů se z této akce stává pomalu tradice. Vždy na prahu 
léta uspořádá pár nadšenců pro děti zábavné odpoledne plné her a zábavy 
pro děti. 

„I letos se přišlo pobavit na šedesát dětí se svými rodiči, kteří se do her 
sami zapojoval. Díky štědrým sponzorům, panu Mrázkovi, majiteli re-
staurace Sokolovna, měly všechny děti občerstvení zdarma. Díky finanční 
pomoci pana Jiřího Mikšaníka a pana starosty Slezské Ostravy Antonína 
Maštalíře jsme mohli bohatě vystrojit tombolu. Troufám si říct, že žádné 
dítko neodešlo s prázdnou,“ prozradil radní Slezské Ostravy Radomír Man-
dok, ale zároveň se svěřil, že během akce musel odpovídat na častou otázku 
rodičů. „Ptali se mě, co budeme dělat s areálem a tělocvičnou juda. To je ale 
už z jiného soudku. O tom snad někdy příště,“ slíbil radní.  (sy)



Devastaci domů a neplacení ná-
jemného nebude slezskoostravské 
zastupitelstvo donekonečna tole-
rovat. „Doba, kdy si lidé rozebírají 
vlastní střechu nad hlavou, v bytech 
mají rozkopané dveře a zničená 
okna, žijí v neuvěřitelném nepořád-
ku, musí jednou skončit,“ vysvětlu-
je rozhodnutí obvodu jeho starosta 
Antonín Maštalíř. Všichni nájemní-
ci dostanou nabídku na odkup bytů 
jako první. „Pokud o ně nebudou mít 
zájem, prodáme je třetím osobám,“ 
říká starosta s tím, že obvod nemá 
peníze na zvýšenou údržbu bytů 
v problémových lokalitách, k nimž 
patří například Hrušov nebo Kun-
čičky. „Za posledních sedm let jsme 
dali do rekonstrukcí 19,5 milionů 
korun. V průměru je to 3,5 milionů 
korun za rok. Přitom ale jeden dům 
na Riegrově ulici spolykal 1,74 mi-

lionu korun. A přitom to není nikde 
vidět. Právě naopak. Je to nefér vůči 
slušným občanům,“ dodává Antonín 
Maštalíř. 

Komunisté však na červnovém 
zastupitelstvu upozornili na skuteč-

nost, že lidé, kteří v těchto domech 
žijí ze sociálních dávek, nedostanou 
na byty půjčku. Podle zastupitel-
ky za KSČM Justiny Kamené však 
i v problémových lokalitách mohou 
žít slušní lidé, kteří řádně platí ná-
jem. Navrhla proto, aby obvod právě 
těmto lidem půjčil peníze na odkup 
bytů z vlastních zdrojů. Starosta tuto 
možnost připustil. 

Starosta má zastání i u lidí, kteří 
bydlí v jiných částech Ostravy. „Hru-
šov u Ostravy strašně upadl. Vypadá 
hrozně. Přitom je to krásná histo-
rická část města, ve které se narodil 
Vlastimil Brodský, a málokdo to ví. 
Byla bych ráda, kdyby se ve městě 
udělal pořádek,“ říká třeba Martina 
Jaleková z Ostravy-Fifejd.

„Slezská je moje srdeční zále-
žitost a chci se tam odstěhovat. 
Momentálně sháním byt někde na 
Hladnovském kopci. To, že radnice 
nemíní dál tolerovat ten binec, jen 
schvaluji a držím jim palce,“ nechal 
se slyšet Jan Povadil z Ostravy-Již-
ního Města. 

Marie Stypková
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Vedení radnice vyčlenilo ve svém 
rozpočtu na rok 2008 částku na opra-
vu chodníku. „Bohužel společnost 
OVaK nás upozornila na havarijní 
stav vodovodního řadu, který vede 
pod chodníkem na pravé straně ko-
munikace. Zároveň nám její zástupci 
sdělili, že s opravou tohoto řadu v nej-
bližších dvou letech nepočítají kvůli 
nedostatku peněz,“ říká místosta-
rostka Hana Heráková˝a zdůrazňuje 
„přesto udělám všechno proto, abych 
potřebné finance získala“..

Místostarosta Radim Šlachta dodal, 
že rekonstruovat chodník bez součin-
nosti s opravou vodovodu nelze. Ve-
dení městského obvodu se proto ob-
rátilo s žádostí o pomoc na ostravský 
magistrát. Ten slíbil, že při opravě 
této komunikace pomůže. „Chodník, 
který je pro chodce nebezpečný, opra-
víme ještě letos. Aby nedošlo k úrazu, 
nechali jsme na pravý chodník nain-
stalovat ceduli, která chodce nabádá, 
aby přešli na druhou stranu. Ani tam 
ale není situace růžová. Stromy, kte-

ré dříve lemovaly Hladnovskou ulici, 
nadzvedly betonové plochy chodníku, 
a proto byly vykáceny. Teď jsou ale v 
některých místech nebezpečné díry, 
které vytvořily trouchnivějící pařezy. 

„Prosíme občany, aby měli trpě-
livost. Pro jejich bezpečí děláme, co 
můžeme, vše bohužel ale závisí na pe-
nězích,“ vysvětluje místostarosta.  (sy)

Chodník opraví radnice ještě letos
Mé milé léto, cos nám přineslo? 

– povzdechl si kdysi básník a prav-
děpodobně optimisticky, aby si sám 
pozvedl náladu, pokračoval: „Mnoho 
dobrého, kvítí pěkného, modrého, bí-
lého i červeného.“

Aniž bych chtěla být malicher-
ná, napadá mě – jenom? Pouze kví-
tí, sice mnoha barev, léto přineslo? 
Ale i tak, pořád lépe, než vzdychat 
způsobem, tvrdícím, že tento způsob 
léta zdá se být poněkud nešťastným.

Ale naši předkové to zřejmě viděli 
i jinak. Nejen barevně květinkově a ne-
jen nešťastně. Většinou na to neměli 
čas, neb pracovali. Tvrdě, těžce, na 
polích a při žních, při senoseči a sušení 
sena. Při sběru ovoce a jeho zpracová-
vání. Tak, aby měli jak odpovědět, až 
se jich zima zeptá, cože to dělali v létě. 

Nás už takové zimní otázky netrápí. 
Nemusíme se dřít do úmoru na polích 
a lukách. Neslavíme opravdové do-
žínky, ani již nesbíráme v srpnových 
nocích len, jak to kdysi za zpěvu pís-
ní dívky s mládenci dělávali. Měsíc 
jim prý k tomu svítil jako rybí oko. 

Máme však něco jiného. Své dovo-
lené. Procházíme městy a vesnicemi, 
ležíme na plážích moří nebo jezer 
nebo jen rybníků. Mnozí se spokojí-
me s vlastním bazénem… Odpočívá-
me, relaxujeme. Z bývalých těžkých 
polních prací tak možná jen sklízíme 
a zavařujeme letní ovoce a zeleninu. 

A tak asi i dnes víme, co odpovíme 
zimě, až se nás zeptá, co jsme dělali 
v létě. Nic důležitého. Připravovali jsme 
se na zimu.
Chudáci naší předkové, co ti by za to dali. 
Za naše milé léto… 

PhDr. Miriam Prokešová

Muglinov/  Chodník, který lemuje Hladnovskou ulici od restaurace Me-
xiko po kulturní dům na Druhém v Muglinově, se bude opravovat ještě 
letos. Stavbu, která už měla být v plném proudu, totiž zkomplikoval hava-
rijní stav vodovodního řadu pod chodníkem. 

NEBEZPEČÍ/  Chdníky na Hladnovské ulici v Muglinově jsou v dezolátním stavu. 
Městský obvod Slezská Ostrava chce proto začít s jejich opravami co nejdříve. Na 
snímku místostarosta Radim Šlachta.  Foto/Marie Stypková

Kunčičky / Mateřská škola nástup-
ní v ostravě-kunčičkách se stala v 
polovině srpna opět terčem zlodějů. 
ti zde kradou opakovaně vše, co 
se dá zpeněžit v některé z blízkých 
sběren druhotných surovin. 

Ke krádeži došlo paradoxně v době, 
kdy zde probíhá rozsáhlá rekonstruk-
ce za 2,5 milionu korun z peněz zři-
zovatele, kterým je městský obvod 
Slezská Ostrava.

„Když jsme přišli ráno na šichtu, 
spatřili jsme tu spoušť. Z oken byly 
vytrhány hliníkové parapety. Šest 
jich ukradli, další tři poničili. Zřej-
mě je někdo vyrušil,“ rozhořčoval se  
jeden z dělníků, kteří zde opravují 
porušené klenby, obvodového pláště 

a objekt odvodňují a zateplují. „Vče-
ra jsme přivezli okapy. Ještěže jsme 
je nenamontovali hned, protože by je 
ukradli stoprocentně taky,“ dodal dal-
ší z dělníků. 

Zoufalá je také ředitelka škol-
ky Vlasta Knoppová. „Zloději tady 
ukradli snad už všechno. Dětem ro-
zebrali střechu nad hlavou, odnesli 
si lavičky, průlezky, prostě všechno, 
co není pevně přikurtováno do země. 
Když začala začátkem prázdnin re-
konstrukce, postavila tady firma le-
šení. I to si chtěli zloději přivlastnit, 
naštěstí je uviděla sousedka, která 
okamžitě zavolala policii. Abychom 
těmto krádežím zabránili, musel by 
tady stát někdo nepřetržitě čtyřia-
dvacet hodin a hlídat to pomocí psa 

nebo….,“ nedořekla ředitelka. 
Neuvěřitelným vandalismem je 

šokován i starosta Slezské Ostravy 
Antonín Maštalíř. „Tato situace nás 
velmi znepokojuje. Tamním dětem se 
snažíme vytvořit hezké prostředí, bo-
hužel někomu je milejších pár korun 
za kus plechu než radost dětí. Situace 
začíná být neúnosná, budeme muset 
požádat o pomoc nejen městské stráž-
níky, ale také Policii České republiky. 
Donekonečna to pardonovat nelze,“ 
zdůraznil starosta. 

Slezská chce prodat desítky domů
náklADná úDržbA je Pro obVoD neúnoSná

Hrušov, Kunčičky, Muglinov/ Slezskoostravská radnice se rozhodla, že 
prodá celkem 27 domů v různých lokalitách městského obvodu. jsou to 
domy, v nichž bydlí nepřizpůsobiví lidé, nebo domy, jejichž údržba je pro 
obvod ekonomicky nerentabilní.

NA SMETIŠTI? Tak vypadají domy na známé Riegrově ulici v Hrušově. Přestože rad-
nice vložila do oprav nemalé peníze, zdejší občané si toho, jak vidět, neváží. 
 Foto/Marie Stypková

Zloději ukradli z opravované školky nové parapety

Školáci, pozor, 
začíná škola
Slezská Ostrava / Statistiky doprav-
ní nehodovosti řadí ostravu mezi 
nejbezpečnější, co do nejzávažněj-
ších následků, tedy smrti člověka, 
při dopravních nehodách.

V prvním letošním půlroce ze-
mřeli na ostravských silnicích dva 
lidé. A protože to stále není nula, 
zaměříme se na připomenutí faktu 
silnic jako nejnebezpečnějších míst, 
na kterých každodenně umírají lidé. 
Sáhněme si do svědomí, jakým způ-
sobem my, účastníci silničního provo-
zu dodržujeme pravidla sil. provozu. 

Dopravní výchova by měla být samo-
zřejmostí již u dětí předškolního věku, 
ihned, jakmile se účastní silničního 
provozu. V této chvíli se stávají ohro-
ženými. Dopravní výchova probíhá ve 
školkách, později školách. 

VANDALISMUS / MŠ Nástupní v Kun-
čičkách se stala i o prázdninách terčem 
zlodějů. Jeden z dělníků ukazuje na nový 
parapet, který zloději „alespoň“ vytrhli 
a poničili.  Foto/ Marie Stypková

….zamyšlení
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Ostrava/ jeden prázdninový den 
s policií zorganizovali policis-
té městského ředitelství ostrava. 
Akce se zúčastnily čtyři desítky 
dětí ze sociálně vyloučených lokalit 
Slezská ostrava a ostrava-Přívoz. 

Za krásného slunečného počasí šes-
tého srpnového dne děti v Ostravě-
Hulvákách viděly skupinu služební 
kynologie, pohotovostní pořádkový 
odbor, jízdní oddíl Městské poli-
cie Ostrava. Nescházely ani statické 
ukázky policejní techniky, výzbroje, 
výstroje, vozidel a hasičská technika. 
Zájem byl i o soutěže s dopravní té-
matikou. 

„Cílem akce je smysluplné tráve-
ní volného času, předcházení proti-
právnímu jednání, připomenutí zá-
kladních zásad bezpečného chování 
o prázdninách,“ zdůraznila mluvčí 
ostravské městské policie Gabriela 
Holčáková s tím, že zástupci komu-
nitních center Zárubek a Liščina byli 
stejně jako přítomné děti spokojení. 
„Tyto aktivity nezůstanou ojedinělé 
a policisté v nich budou pokračovat,“ 
dodala mluvčí.

Ostravští policisté organizují růz-
né akce pro děti celoročně. Namát-
kou lze připomenout dětské dny, 
Bambiriádu, besedy, dny s klaunem 
Hopsalínem a mnohé další. Několik 
desítek našich policistů každoročně 
vyráží na letní dětské tábory. Děti 
tak poznají i “neformální tvář” poli-
cistů.  (sy)

Prázdninový den s ostravskou policií

Na rychlosti vozu záleží, zda chodec 
případný střet s automobilem přežije. 
Omezení rychlosti v obcích a městech 
má smysl a jeho cílem je přispět ke sní-
žení dopravní nehodovosti a počtu mrt-
vých a zraněných na našich silnicích. Je 
známo, že brzdná dráha vozu, jedoucí-
ho rychlostí 60 km/hod je o devět metrů 
delší než vozidla, které jelo předepsanou 
padesátikilometrovou rychlostí. To vše 
jsou argumenty, které by měly přimět 
každého, kdo usedne za volant, zamys-
let se nad tím, jakým je řidičem. Zda 
dodržováním pravidel v silničním pro-
vozu a ohleduplným chováním přispěje 
ke zlepšení stavu na našich silnicích. 
A dodržování rychlosti ve městě je to 
nejmenší, čím může každý řidič přispět 
ke spokojenosti občanů našeho města.

Jelikož městská policie ze zákona při-
spívá k bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, využívá pro účely měření 
rychlosti vozidel přístroj Pro Laser III. 
Měření je realizováno za účelem řeše-
ní nepříznivé situace při nedodržování 
nejvyšší dovolené rychlosti na území 
města Ostravy a obcí, se kterými má 
Statutární město Ostrava uzavřenu ve-
řejnoprávní smlouvu. 

Měření rychlosti zcela jistě nelze chá-
pat pouze jako represivní opatření vůči 
řidičům. Jedná se v první řadě o opatře-
ní preventivní, které má za cíl zvýšení 
bezpečnosti v silničním provozu a zlep-
šení nepříznivé situace v dopravě v těch 
nejrizikovějších místech.

Lokality, kde je měření rychlosti rea-
lizováno, jsou voleny na základě vyhod-

nocení rizikových míst i v souvislosti 
s počtem dopravních nehod, poskytnu-
tých Policií ČR, na základě podnětů ze 
strany starostů jednotlivých městských 
obvodů a také na základě výsledků mě-
ření preventivním radarem Viasis 2000. 
Řidiči mohou strážníky s radarem vidět 
nejčastěji u škol, zdravotnických zaříze-
ní, v místech, kde se ve větší míře po-
hybují chodci po silnicích a kde hrozí 
reálné nebezpečí ohrožení jejich zdraví 
či života. 

Z výše uvedených důvodů jsme se roz-
hodli zveřejnit na internetových strán-
kách Městské policie Ostrava www.
mpostrava.cz seznam všech lokalit, kde 
měření rychlosti provádíme, včetně dů-
vodů, které vedly ke zvolení konkrétní 
lokality a přibližné lokace na mapě. 

Doufáme, že tímto krokem přispěje-
me ke snížení nehodovosti a také k větší 
spokojenosti občanů, kteří poblíž těchto 
rizikových míst bydlí. (MP Ostrava)

Boj s větrnými mlýny?
Ostrava / ostravští policisté prověřují zavrženíhodná jednání trestné 
činnosti páchané na seniorech. Pachatelé využívají důvěřivosti dříve 
narozených lidí a těží z jejich osamělosti. 

Mnohý senior je vděčný, za každý kontakt s jiným člověkem a “vytržení” 
z jeho každodenního stereotypu. Pachatelé využívají stáří, neboť někteří 
senioři si nemohou vzpomenout na popis osoby, mnohdy nesouvisle komu-
nikují. 

Neznámý pachatel 29. července, krátce po půl deváté dopoledne, v Ostra-
vě-Porubě, na Sokolovské ulici, odcizil pětaosmdesátiletému muži čtyřicet 
tisíc korun. Záminkou pro umožnění vstupu do bytu byla klasická historka 
odečtu stavu vodoměru a vrácení vzniklého přeplatku. Pachatel při rozmě-
ňování vrácených peněz zjistil, kde má muž uloženy úspory. Následně vyu-
žil nestřeženého okamžiku, finanční hotovost odcizil a z bytu odešel.

Jako přes “kopírák” pak vypadal další případ. Lišilo se jen místo a doba. 
Obětí se tentokrát stala třiaosmdesátiletá žena v Ostravě-Hrabůvce. Ten-
tokrát šel pachatel “kontrolovat a vracet” přeplatek za plyn. Ženě odcizil 
finanční hotovost přesahující 33 500 korun.

Policisté pátrají po asi 50letém muži, vysokém 175-185 cm, zavalité posta-
vy, krátkých rovných vlasů, kulatého obličeje. Současně varují seniory, aby 
do bytu nepouštěli cizí osoby pod žádnou záminkou!

jak se tedy zachovat?
1. Buďte maximálně nedůvěřiví k cizím lidem. Nikdy nepouštějte do bytu 

(domu) cizí osobu!
 Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Nevpouš-

tějte do bytu cizí lidi. I na pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dob-
ré úmysly. I pokud vás cizí člověk oslovuje jménem, popřípadě zná další 
Vaše osobní informace, nevěřte mu. Z tohoto důvodu je dobré neuvádět 
na dveřích jednotlivá jména, lepší bude množné číslo, např. Svobodovi. 
Také není vhodné uvádět na dveřích, zvoncích, akademický titul. Vzbudíte 
pozornost nenechavců k vašemu majetku. Nebuďte důvěřiví k podomním 
prodejcům. 

2. Všímejte si svého okolí (i Vy můžete být svědkem události). Mějte na 
viditelném místě všechna potřebná telefonní čísla – Policie ČR, Hasiči, 
Záchranná služba. Na ulici se nesnažte zabránit útočníkovi, například ve 
fyzické obraně oběti, bezpečnější je zavolat linku 158.

Městská policie 
Vyhrožoval se 
zbraní v ruce
Slezská Ostrava / 
Ostravští policisté 
řeší případ nebez-
pečného vyhrožo-
vání. Stalo se tak 
22. červenceve 13 
hodin. ve Slezské Ostravě. Pode-
zřelý muž, po slovní rozepři se 
svou bývalou přítelkyní, vyhrožo-
val čtyřiatřicetiletému muži usmr-
cením a fyzickou újmou. Toto 
nebezpečné jednání provedl se 
zbraní v ruce. Muži hrozí, v přípa-
dě odsouzení, trest odnětí svobody 
až na jeden rok, či peněžitý trest.

Přerušili telefonní provoz
Slezská Ostrava / Do technologic-
kého kanálu na mostě, spojující oba 
břehy řeky Ostravice, mezi Hav-
líčkovým nábřežím a náměstím J. 
Gagarina, vnikli dva muži. Tito po-
škodili slaboproudý kabel, v němž 
je veden telefonní a datový provoz. 
Následkem tohoto jednání byl přeru-
šen veškerý telefonní a datový pro-
voz v uvedené lokalitě. Muži svým 
jednáním způsobili škodu ve výši 
40 000 korun. Ostravští policisté, 
společně se strážníky městské poli-
cie, oba výtečníky na místě zadrželi 
pro trestný čin poškozování a ohro-
žování provozu obecně prospěšného 
zařízení. Podezřelým hrozí, v přípa-
dě uznání viny, trest odnětí svobody 
až na tři léta nebo peněžitý trest.

Hledaná dívka bouchala do dveří
Hrušov / Na linku 156 se 19. červ-
na v ranních hodinách obrátil jis-
tý občan, aby si postěžoval, že jej 
neustále obtěžuje neznámá mladá 
žena. Bouchala mu na dveře a okna 
bytu. K incidentu došlo na Sodné 
ulici v Ostravě-Hrušově. Strážníci, 
kteří se na místo dostavili, vyzva-
li šestnáctiletou dívku, aby svého 
jednání zanechala. Při kontrole její 
totožnosti vyšlo najevo, že je po ní 
vyhlášeno pátrání. Proto byla dívka 
předána policistům.

Pokus o sebevraždu
Slezská Ostrava / Koncem června 
požádal o pomoc strážníka městské 
policie ve Slezské Ostravě dvaatři-
cetiletý muž s tím, že jej před chvíli 
přidtihla jeho o rok mladší manželka 
při nevěře. Muži zákona vysvětlil, že 
se o ženu bojí, protože nevěra ji za-
sáhla natolik, že začala vyhrožoval 
sebevraždou a odešla z domu. „Podle 
popisu udaného manželem si stráž-
ník uvědomil, že onu ženu viděl před 
několika minutami nedaleko, proto 
se ihned vydal stejným směrem, kte-
rým šla. Dotyčnou skutečně po chvíli 
spatřil, avšak žena, jakmile strážníka 
uviděla, rozběhla se náhle přes silnici, 
kde projíždějící řidiči museli prud-
ce brzdit, aby nedošlo ke střetu. Než 
však stačila doběhnout k nedalekému 
mostu, ke kterému mířila, strážník 
ji dostihl. Jelikož se žena vzpouzela 
a snažila se vysmeknout, byl stráž-
ník z obavy o její zdraví nucen pou-
žít mírných donucovacích prostředků 
(hmaty a chvaty),“ popsala mluvčí 
ostravských strážníků Vladimíra Kej-
dová. Dodala, že žena nebyla zraně-
na, nicméně s ohledem na její duševní 
rozpoložení byla na místo přivolána 
sanita s lékařem, který rozhodl o pře-
vozu do nemocnice. Celou událostí se 
nyní zabývá Policie ČR. (red)

Ostrava / Práci policejního týmu, 
který se specializuje na boj proti 
výrobcům a distributorům drog, 
se nedávno představil v ostravě zá-
stupce ředitel ostravské policie ra-
dovan Vojta a šéf týmu jiří kopeček. 

Toxi tým začal pracovat v ČR 
jako první a funguje už deset let. 
„Specialistů z týmu přistupují ke 
každému toxikomanovi individuál-
ně. V současné době osmdesát pro-

cent takzvané obecné kriminality, 
tedy s výjimkou hospodářských zlo-
činů, je páchána uživateli drog. Té-
měř stoprocentně užívají drogy na-
příklad pachatelé vloupání do aut,“ 
řekl Kopeček. Každý rok specialisté 
týmu vyřeší až devadesát případů, 
průměrně zadrží až sto deset pacha-
telů trestné činnosti, která souvisí 
s drogami.

„Za uplynulých deset let odhalili 
členové Toxi týmu přes dvě stovky 

laboratoří na výrobu pervitinu, včet-
ně chemikálií a pomocných látek, 
více jak třicet pěstíren marihuany, 
okolo sto kilogramů rostlin kono-
pí indického. Zajistili také zbraně, 
peníze, osobní automobily, desítky 
mobilních telefonů a SIM karet, ně-
kolik kilogramů rtuti, různé druhy 
medikamentů a chemikálií,“ uvedla 
mluvčí ostravské policie Gabriela 
Holčáková.

 (mdf)

ZÁŽITKY / I děti ze Slezské Ostravy mohly strávit jeden den s policisty.  Foto/archiv PČR

Víte, kde v Ostravě měří rychlost?
Ostrava / nerespektování nejvyšší dovolené rychlosti je jedním z nejčas-
tějších přestupků, kterých se na našich silnicích řidiči motorových vozidel 
dopouštějí a jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod s mnohdy tra-
gickými následky. 

Toxi tým pracuje i na Slezské
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Dostavba bytových jednotek Keltičkova
Jedná se o bytový dům o pěti 

sekcích s 4.NP. Bytový komplex 
bude obsahovat 36 bytových jed-
notek a 72 parkovacích stání, ať už 
v objektu nebo mimo něj.

Investor: Bytostav Poruba, a. s. , 
Dělnická 382, Ostrava-Poruba
Počet bytů: 36
Počet parkovacích míst: 72
jedná se o záměr, který prochází 
schvalovacím řízením. Předpo-
kládaný termín realizace je rok 
2009.

Polyfunkční dům — administrativní budova s kavárnou
Jedná se o čtyřpodlažní budovu nepravidelného půdorysu na ul. U Staré elektrárny, ve které budou umístěny 

kanceláře a garáže se servisním zázemím, v 1.. NP bude kavárna pro 60 hostů a ve 4.. NP budou umístěny 2 bytové 
jednotky.
Investor: VAE THERM, spol. s r.o., 
Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoš-
těm
Počet bytů: 2
Nebytové prostory: kanceláře, kavárna
Parkování: ve vlastních garážích 
a na nově vybudovaném parkovišti
Předpoklad zahájení stavby rok 
2009 

Bytový dům Sazečská
Jedná se o bytový dům s 25 bytovými jednotkami a 1 nebytovou nájemní 
jednotkou pro zajištění služeb. Bytový dům bude mít 5 nadzemních podlaží. 
Parkování bude ve společných garážích v I. a II.PP v celkovém počtu 31.

Investor: SuRes , s.r.o., Podskalská 2046/14, Praha
na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že na úřad 
začínají chodit stížnosti občanů okolních domů s nesouhlasem umístit 
tuto stavbu na ul. Sazečská, nelze odhadnout, kdy bude stavba realizo-
vána. Předpoklad je rok 2009.

Obytný soubor „Za Starou elektrárnou“ 
ověřovací architektonická studie

Tato studie Ing.arch. Víta Klime-
še zahrnuje vybudování bytových 
domů na pozemku nad ul. U Staré 
elektrárny

počet domů: 4
počet bytových jednotek: 64
počet parkovacích stání pod objek-
ty: 72
počet stání na terénu: 12

Pozemek prodala obec 
Investor:
Vyřizuje: City – invest, s.r.o. 

(pokračování ze strany 1)
Největší ostravský obvod Slezská Ostrava zažívá v posledních několika letech stavební rozmach. Na radnici přichází stále více občanů z jiných koutů Ostravy, aby se informovali, zda je 

v této lokalitě volný byt nebo vhodné místo pro stavbu rodinného domu.  I proto vám, našim občanům, chceme postupně představovat místa, kde v nejbližších letech vyrostou nové moderní 
byty. A že jich bude opravdu hodně, o tom svědčí čísla. V nejbližších dvou letech přibude v lokalitě Hladnovského kopce neuvěřitelných 275 bytových jednotek. Stavět se bude i jinde, ale 
o tom až příště. 

Hladnovský kopec zažívá stavební boom

Bytové domy Keltičkova, Vilová
Jedná se o dva bytové domy, které 
jsou navrženy jako solitéry. Domy 
„A“ i „B“ budou mít 3 nadzemní 
podlaží a jedno podzemní podlaží, 
kde budou umístěny garáže.
Investor:  INVESPA slezská s.r.o., 
Podskalská 2046/14, Praha
Počet domů: 2
Počet bytů: 25 + 2 komerční jednotky
Parkování v I.PP
V současné době probíhá územní 
řízení, termín zahájení stavby se 
předpokládá rok 2009. 



Hrušov, Heřmanice/ obyvatelům 
finských domků, které lemují konec 
ulice na liščině v ostravě-Hru-
šově, znepříjemňuje život skládka 
v přilehlém lesním porostu.

„Lidé z celého okolí sem vozí kde-
co, někdy i uhynulá zvířata. Je tu zá-
pach, drží se tu mouchy...“ líčí jedna 
z tamních obyvatelek, která na situaci 
upozornila vedení radnice.

Tajemník městského obvodu Slez-
ská Ostrava ustav Kuchař se jel na 
místo okamžitě podívat. „Odstranění 
tak velké černé skládky a rekultivace 
území, pravděpodobně zavezení ze-
minou či jílem, si vyžádá značné in-
vestice, odhadem ve výši několika set 
tisíc korun,“ míní tajemník Kuchař 
a netají, že na to radnice momentálně 
nemá.

Obvod by se ale do likvidace černé 
skládky zřejmě nemohl pustit hned, 
ani kdyby peníze měl. „Zjistili jsme, 
že pozemek, na kterém vznikla nepo-
volená skládka, patří městu, ale není 
svěřený do správy našeho obvodu. 
Mgistrátu města jsme proto poslali 
žádost o likvidaci skládky,“ říká ta-
jemník, kterého překvapuje, že lidé 
upozornili na smetiště teprve nyní. 
„Tu skládku pamatuji už od raného 
dětství,“ říká šedesátiletý Jaroslav 
Rezek, který bydlí nejblíže smetiště.

Muži skládka vadí natolik, že si 
občas najme bagr a smetí, které se na 
travnatém prostranství za jeho plotem 
navrší téměř až k silnici, odhrne do 
rokliny v lesním porostu.

Podle něj i podle jeho sousedky 

přitom samotná likvidace skládky 
nic nevyřeší. „Jsou tu staří lidé, kteří 
nebudou vozit odpad nikam daleko. 
Zase ho odvezou do lesa tak, jak byli 
celý život zvyklí. Vyřeší to jedině 
svodidla, ale také celoroční umístě-

ní velkého kontejneru zapuštěného 
do země, aby tam mohli i starší lidé 
vysypat náklad z koleček,“ shodují se 
obyvatelé Hrušova. 

Obvod má zájem o to, aby skládka 
zmizela.  (il, sy)
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Hrušovským vadí „padesátileté“ smetiště

KAM S NÍ? Obrovskou skládka na Liščině pamatují lidé už nejméně padesát let. Mnozí z nich sem ale vozí odpad stále.  Foto/
Marie Stypková

Zatím slouží jako hlavní parkoviš-
tě prostorný městský pozemek, který 
přiléhá k areálu burzy a kopíruje hra-
nice Slezské Ostravy s Bartovicemi. 
To se má ale změnit.

Slezskoostravští radní se rozhodli 
neprodloužit smlouvu současnému ná-
jemci, jímž je vietnamský podnikatel 
Trinh Tan, protože jim vadí nepořádek 
v okolí, který musí obvod na své ná-
klady uklízet takřka po každé burze.

Than by na parkovišti rád zůstal 
a zaměstnanci firmy, kteří se starají 
o areál burzy, tvrdí, že vždy uklidí 
i parkoviště.

Podle radních to ale nestačí. „V září 
skončí smlouva, která platila deset let. 
S novým nájemcem se dohodneme na 
tom, že se postará nejen o úklid par-
koviště, ale také okolí. Na nepořádek 
si totiž často stěžují obyvatelé našeho 
obvodu i sousedních Bartovic,“ říká 

starosta Slezské Ostravy Antonín 
Maštalíř.

Tím to ale nekončí. Radnice se chce 
problémového pozemku úplně zbavit.

Zastupitelé obvodu už schválili 
záměr prodeje. Pokud s tím budou 
souhlasit i zastupitelé města, na sou-
časném parkovišti mohou v blízké 
budoucnosti vyrůst sklady či výrobní 
haly. „Podle územního plánu je poze-
mek určený pro lehký průmysl,“ říká 
starosta.

Místní opozice ale s prodejem po-
zemku nesouhlasí. Jedním z důvodů 
je obava o osud celé burzy.  (mfd)

Potkany zlikviduje 
deratizace

Představitelé města tak schválili 
obecně závaznou vyhlášku o celo-
plošné deratizaci v krajském městě. 
Lokální opatření se míjejí účinkem. 
Ostrava má velkou rozlohu, pokud by 
se deratizovalo pouze v jednom nebo 
ve dvou nejpostiženějších obvodech, 
hlodavci by se jednoduše přestěhovali 
k sousedům.
Co to znamená pro občany a vlastní-
ky objektů?

Vlastníci objektů nemohou prová-
dět deratizaci sami. Musejí si na vlast-
ní náklady objednat specializovanou 
firmu. Plošná deratizace bude probíhat 
v několika etapách.
První etapa začne 10. září a potrvá 
až do října. Deratizovat se bude ve 
Slezské ostravě, Michálkovicích, Rad-
vanicích a Bartovicích, Petřkovicích, 
Hošťálkovicích, Lhotce, Porubě, Pust-
kovci, Svinově a Třebovicích, to zname-
ná v oblasti za řekami Odrou a Ostravicí. 

Druhá etapa v říjnu zasáhne Ostra-
vu-Jih, Vítkovice, Hrabovou, Starou 
Bělou, Proskovice a Novou Bělou. 
Třetí etapa se uskuteční v listopadu 
v Moravské Ostravě a Přívozu, Mari-
ánských Horách a Hulvákách a v Nové 
Vsi, tedy ve středu města. Plošná dera-
tizace by měla skončit do 10. listopadu.̈

O deratizaci se musí postarat každý 
majitel či uživatel objektu, se žádostí 
o zajištění deratizace se může obrátit 
také na správce majetku, třeba na rea-
litní kanceláře.

V případě bytových družstev, spo-
lečenství vlastníků bytů nebo nebyto-
vých prostor zajistí deratizaci správce, 
náklady, které se pohybují v řádech 
stokorun, vždy hradí vlastník objek-
tu. Před deratizací je nutné pečlivě 
uklidit okolí odpadových nádob, pří-
padně sklepy a místa, kde se potkani 
vyskytují. Deratizační firma je po-
vinna uhynulé potkany odklidit, dát 
novou návnadu nebo zbylou odklidit. 
V případě neplnění povinností mo-
hou hygienici ze zákona udělit sank-
ce až do výše dvou milionů korun. 

Potkan obecný přenáší řadu one-
mocnění, zejména nebezpečné horeč-
naté onemocnění leptospirózu, které 
může být i smrtelné. Jeho rájem jsou 
místa, kde je nepořádek a zůstávají 
zbytky jídla. V přemnožování ho ne-
zastaví ani tuhá zima. To, že by pot-
kany zahubil mráz, nehrozí. Dokážou 
se skrýt hluboko pod zem. Jejich počet 
narůstá geometrickou řadou. Samič-
ka potkana je březí jednadvacet dnů 
a ročně může mít i osmdesát mladých.

Citáty slavných
Heinrich Heine: Slova jsou stvořena 
k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
A. J. Cronin: Úsměv stojí méně, než 
elektřina a dá více světla.
Publius Syrus: Je jeden lék proti bez-
práví – nezapomenout!
Staré arabské přísloví: Úsměv na tváři 
je někdy lepší, než štědrost dlaně.
Jan Werich: Směšným může být každý, 
ale vtipným jen bystrý!
J. W. Goethe: Neužitečný život je před-
časná smrt!
Arménské přísloví: Špatný je vtip, ve 
kterém není polovina pravdy!
Latinské přísloví: O špatnou náladu se 
zlomí každý vtip a šprým! 
G. V. Catullus: Nic není tak hloupé 
jako hloupý smích!

Parkoviště u burzy časem zmizí

Antošovice / V červnovém čísle jste 
si mohli přečíst pozvánku na akci 
s názvem Pohádkové léto 2008, kte-
rou pořádala ve spolupráci s dobro-
volnými hasiči z Antošovic známá 
„Antošovská brenspartyja (Ab)“. 

Jak už sám název napovídá, šlo 
o soutěžní klání osmi družstev, a to 
i z okolních vesnic. Jedinou pod-

mínkou jejich účastí byl převlek za 
postavy známých pohádek. O úvod-
ní ceremoniál se postaral pohádko-
vý průvod Antošovicemi. Vévodil 
mu královský kočár se samotným 
panem králem, královnou a jejich 
šaškem, jemuž byl v patách kočár 
s královskými dcerami. V průvodu 
se představili také poddaní v mas-

kách Smolíčka pacholíčka, Ferdy 
mravence a Broučků. Přijelo i 1O1 
dalmatinů a pohádkové bytosti až 
z dalekého Japonska, z Ruska při-
cestoval známý Mrazík. Chybět 
nemohla samozřejmě ani klasická 
Červená karkulka. 

Poté se všichni s nadšením vrhli na 
soutěžní disciplíny, po kterých byli 
vítězové královsky odměněni. Soutě-
žilo se například v přebírání hrachu, 
vysvobození prince, házení ježibaby 
do pece, tahání řepy a nakonec každé 
družstvo zahrálo úryvek ze své po-
hádky. 

O tom, že se odpoledne vydařilo 
a líbilo, svědčí návštěvnost místních 
i okolních obyvatel, kteří ocenili ne-
jen skvělé masky, ale také výbornou 
zábavu a perfektní organizaci celé 
akce.

A kdože to vlastně„Antošovská 
brenspartyja“ je? Je to skupina něko-
lika manželských párů, kteří mají rádi 
neobvyklé akce, o kterých se můžete 
dočíst i na webových jejich stránkách 
www.brenspartyja.com. Přestože 
mnohým z nich už dávno není dva-
cet, užívají si života a různých oslav 
ve velkém a hlavně v netradičním 
stylu. Veřejnost je už mohla vidět na 

různých akcích, které pořádaly napří-
klad České dráhy, Čez, Conex nebo 
zástupci zdravotnictví. 

K dalším tradičním akcím AB patří 
každoroční pomoc místním hasičům 
se zpíváním vánočních koled u Anto-
šovské zbrojnice, pořádání zájezdů do 
vinných sklípků, každoroční dovolená 
na kolech a další akce, které zpestřují 
život místním občanům.

Antošovická brenspartyja je neustále v akci

Ostrava / návštěvníky burzy, která se koná každý víkend v soukromém 
areálu vedle teplotechny ve Slezské ostravě, zřejmě čekají potíže s par-
kováním.

BRENSPARTYJA/ V Antošovicích to díky několika manželským párům, které si 
říkají Antošovická brenspartyja, opravdu žije. 

POHÁDKOVÉ LÉTO/ O úvodní cere-
moniál se postaral pohádkový průvod 
Antošovicemi.  Foto/ archiv AB

Dne 19. 10. 2008 oslaví 
náš strýc, pan

 Josef Spěváček 
krásné devadesáté 

narozeniny. 

Do dalších let přejeme 
hodně zdraví a životní 

pohody. 

neteř Dagmar s manželem
Mirkem a rodinou.
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Zveme vás na 
koncerty ve 

slezskoostravské 
radnici

Slezská Ostrava/ již od roku 2000 pro-
bíhají v obřadní síni Slezskoostravské 
radnice komorní koncerty. koncerty 
se konají přibližně jednou za měsíc. 
V uplynulých letech jsme mohli obdi-
vovat umění mnoha špičkových umělců 
a souborů našich i zahraničních. napo-
sledy obecenstvo nadchlo vystoupení 
cimbálové skupiny technik se sólisty 
janem Zaviačičem a jarmilou šuláko-
vou.

Dne 30. září v 19 hodin vystoupí ve 
Slezskoostravské radnici v dalším ve-
čeru koncertního cyklu světoznámí 
umělci – klavíristé Renata a Igor Ar-
daševovi. Oba patří k absolutní špičce 
českého klavírního umění, což dokáza-
li vítězstvím v řadě významných mezi-
národních soutěží i nesčetným počtem 
úspěšných koncertů po celém světě. Již 
řadu let pořádají kromě svých sólistic-
kých koncertů také večery, kde hrají 
skladby pro klavír „na čtyři ruce“ – 
jako klavírní duo. 

V programu na Slezskoostravské radni-
ci zahrají skladby Fr. Schuberta, A. Dvo-
řáka, B. Smetany (Vltava) a také výběr 
z Uherských tanců Johannesse Brahmse. 
Tento program bude jistě v jejich poetic-
kém provedení pro každého návštěvníka 
koncertu hudebním svátkem. 

Všichni zájemci a milovníci hudby 
jsou co nejsrdečněji zváni. Bližší infor-
mace naleznete na www.slezska.cz, pří-
padně na tel. 599 410 426 nebo 599 410 
093.  (red)

Současně změnil několikrát své 
sídlo, až nakonec zakotvil v Ostra-
vě-Kunčičkách na Rajnochové ulici. 
„Tady je teď náš domov, kde momen-
tálně realizujeme náš dosud největší 
projekt s názvem Středisko DVO-
REČEK. V areálu o rozloze zhruba 
jednoho hektaru provozujeme jezdec-
ký oddíl s deseti koňmi a jízdárnou. 
V září otevřeme pro zájemce z řad 
dětí a mládeže lukostřelecký oddíl. 
Připravujeme také klub šachu a dámy 
pro děti, mládež, ale i seniory. Po-
stupně budeme otevírat další prostor 
pro volnočasové aktivity pro děti, 
mládež i dospělé. To, jak se budou 
tyto aktivity vyvíjet, bude záležet i na 
návštěvnících a členech jednotlivých 
zájmových uskupení,“ řekl předseda 
občanského sdružení Brontosauři Jiří 
Kohout. 

Protože prázdniny právě skončily, 
stojí za to připomenout si, že ve stře-
disku DVOREČEK se během červen-
ce a srpna konalo hned několik pří-
městských táborů s výukou jízdy na 
koni a vším, co je s tímto překrásným 
zvířetem spojeno. 

Na 13. září připravuje občanské 
sdružení Brontosauři 1. ročník Kun-
čických parkurových závodů. „Dou-
fáme, že se tyto závody, kterými kaž-
doročně otvíráme další rok, stanou 
tradiční společenskou akcí nejen pro 
milovníky koní a jejich chovatele, ale 
i pro širokou občanskou společnost 
Ostravy a zejména Ostravy – Kunči-
ček a Kunčic,“ dodává Kohout. 

Další zajímavou událostí bude na 
podzim Hubertova jízda, která je 
spojena s haldou mezi naším areálem 
a řekou Ostravicí. „Mnohé z nás by 
nenapadlo, jak krásná zákoutí přírod-
ních útvarů na území Slezské Ostravy 
vznikají. I proto chceme, aby se veřej-
nost mohla pokochat touto krásou při 
vyjížďkách na koních, které slouží jak 
rekondici, tak rehabilitaci nebo relaxa-
ci. S vlastníky haldy zde připravujeme 
také park pro pohyb koní a lukostřelbu, 
agility a další aktivity pro volný čas 
občanů Ostravy a okolí,“ vyjmenoval 
šéf Brontosaurů, který by chtěl touto 
cestou poděkovat všem sponzorům, 
díky kterým se daří projekty pro děti, 
mládež i dospělé realizovat.   (sy)

Brontosauři prožili léto na koních
Kunčičky / Dvacet let své činnosti oslavil letos v dubnu samostatný dětský 
oddíl brontosauři. Za toto období realizoval celou řadu akcí, programů a 
projektů. 

POHODA/ Občanské sdružení Brontosauři pořádalo o prázdninách několik turnusů příměstských táborů, na nichž se děti vyžily 
především na koních. FOTO/ OS Brontosauři

Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce hromadné očkování psů proti vzteklině. Očková-
ní u psů starších šesti měsíců provede MVDr. Barbora Jelonková. Očkování proběhne v jednotlivých částech 
obvodu v následujících termínech:
datum hodina k.ú. místo očkování

3.9. 
středa

16.00-16.15 
16.30-17.30 
17.45-18.45

Hrušov 
Koblov 
Antošovice

Lomonosova ulice 
u hasičské zbrojnice 
u obchodu

4.9. 
čtvrtek

16.00-17.00 
17.30-18.30

Sl.Ostrava 
Heřmanice

Na Jánské – u restaurace SENEKA 
u hasičské zbrojnice

8.9. 
pondělí

16.00-16.30 
17.00-18.00

Hranečník 
Muglinov

na točně tramvají 
Liščina-u bývalého svazu chovatelů

9.9. 
úterý

16.00-16.30 
17.00-18.00 
18:15-18:45

Kunčice 
Kunčičky 
Kunčičky

u hasičské zbrojnice 
u svazu chovatelů 
Bořivojova ul.- u has.zbrojnice

10.9. 
středa 16.00-17.00 Sl. Ostrava Kamenec, pod silničním mostem

Hromadné očkování psů proti vzteklině

Je nutné, aby předvedení 
psi byli opatřeni náhubkem 
a přiváděla je dospělá osoba. 
Cena za očkování je stanove-
na smluvně ve výši 70 Kč. V 
ceně je zahrnut veterinární 
úkon, cena vakcíny a zdravot-
ního materiálu a potvrzení o 
očkování. Za vystavení nové-
ho očkovacího průkazu bude 
účtováno 5 Kč.  (red)
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 10. září 2008.
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Znáte někoho ve  
svém okolí, o kom by 
měli vědět i ostatní?

Pište na 
redaktor@slezska.cz

29. září 
Slezská Ostrava 1 Nová Osada u ul. Bernerovy
 2 Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
 3 Zapletalova u domu č. 10
 4 Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
 5 Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
 6 Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
 7 Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
 8 8. března u domu č. 16
30. září 
Antošovice 9 Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov 10 Antošovická Na Tabulkách
 11 Lamař křiž s ul. Koblovskou
 12 Antošovická u samoobsluhy
 13 K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
 14 Antošovická U Nové šachty
 15 Žabník naproti křiž. s ul. Pobřežní
 16 Blatouchová naproti domu č.p.272
1.října 
Muglinov 17 Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
 18 Olešní křiž. s ul. Zemanskou
 19 Klidná křiž s ul. Slunečná
 20 Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
 21 U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
 22 Švédská parkoviště u Budoucnosti
 23 Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
 24 Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
2. října
Heřmanice 25 Požární u hasičské zbrojnice 
 26 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
 27 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
 28 Fišerova křiž. s ul. Marešovou

 29 Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
 30 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
 31 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
 32 Najzarova naproti domům č.p. 50-52
6. října
Slezská Ostrava 33 Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku
 34 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
 35 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
 36 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55
 37 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
 38 Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
 39 Zvěřinská u parčíku
 40 Bohumínská (Kamenec) parkov. za domem č. 40-48
7. října 
Kunčice n. Ostravicí 41 Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 
 42 Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
 43 U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou
Kunčičky 44 Nová Osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
 45 Pstruží park Nadační
 46 Lorišova křiž. s ul. Osadní
 47 Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
 48 Rajnochova u domu č. 199
8. října 
Hrušov 49 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
 50 Žalmanova u domu č. 9
 51 Verdiho u domu č. 4
 52 Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
Kunčičky 53 Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí 54 Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava 55 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
 56 Hradní křiž. s ul. Na Závadě

Zbavte se objemného odpadu
kontejnery na objemný odpad z domácností budou v městském obvodu Slezská Ostrava během podzimní úklidové akce umísťovány na stanoviště pouze na 1 den. V určený den jsou přistaveny a 

následující den jsou odvezeny. Počet stanovišť a přistavovaných kontejnerů nelze navyšovat vzhledem k omezené kapacitě kontejnerů. Odbor TSKZaH

roZMíStění kontejnerů Pro Sběr objeMnéHo oDPADu V obDobí oD 29. 9. Do 8. 10. 2008


