
SLEZSKÁ OSTRAVA, PRAHA/ 
V současnosti žije v tak-
zvaných ghetech na území 
Slezské Ostravy asi čtyři 
tisíce lidí. Problémy v těchto 
lokalitách začínají mohutnět. 
I proto navštívila 25. srpna 
letošního roku náš městský 
obvod ministryně pro lidská 
práva a národnostní menšiny 
Džamila Stehlíková. 

Přijela zahájit projekt vládní Agen-
tury pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách. „Chceme, aby se 
postupně život Romů lepšil a aby se 
také zlepšily jejich vztahy se sousedy. 
Zaměříme se zejména na oblast vzdě-
lávání, zaměstnanost, bydlení, sociál-
ní služby a zdravotnictví. K dispozici 
máme pro začátek sto milionů korun 
pro všech dvanáct lokalit v České re-
publice, kde Agentura působí. Peníze 
na realizaci projektů chceme ale zís-
kávat především z fondů Evropské 
unie,“ řekla Stehlíková. Ředitel Agen-
tury pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách dodal: „Dávno už ale 
skončila doba, kdy někdo dostal něco 
zadarmo. Pokud budou chtít Romové 
například lépe bydlet, pomůžeme jim, 

ale oni si na oplátku třeba budou mu-
set najít lepší práci nebo se vzdělávat,“ 
konstatoval Podlaha. Starosta Slezské 
Ostravy Antonín Maštalíř (ČSSD) řekl, 
že problémy v některých lokalitách 
začínají přerůstat ve vzájemnou ne-
snášenlivost obyvatel.
„Tato místa neobývají jenom Romo-
vé. Radnice je pak pod tlakem z obou 
stran. Chceme, aby se nastolily nor-
mální vztahy. Mělo by dojít ke zlepšení 
vztahu se sousedy,“ uvedl Antonín Maš-
talíř, který jako prioritu vidí důslednou 
výchovu dětí od útlého věku. „Končit 
by se pak mělo u dospělých. Musíme 
jim pomoci najít práci, i v tom jsme už 
pokročili. Znám řadu Romů, kteří v po-
sledním půl roce našli zaměstnání,“ po-
znamenal starosta. Konkrétní projekty, 
které se budou ve Slezské Ostravě roz-
víjet, jsou zatím v plenkách. Podílet 
se na nich budou členové takzvaného 
Lokálního partnerství, kam zatím patří 
jedenáct subjektů. Patří mezi ně rad-
nice, místní škola, policie, neziskové 
organizace jako Občanské sdružení 
Vzájemné soužití, Diecézní charita os-
travsko-opavská a sdružení Společně-
Jekhetane. První menší projekty by 
měly být realizovány už na podzim. 
 Marie Stypková 

(fotoreportáž z návštěvy Džamily 
Stehlíkové přinášíme na straně 8)
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Ministryně Džamila Stehlíková 
navštívila Slezskou Ostravu

PŘÍJEZD. Ministryně Džamila Stehlíková přijela do Ostravy 25. srpna sama. Po 
náročné cestě vystoupala po strmých schodech do obřadní síně slezskoostravské 
radnice. Jako první ji přivítal vedouví odboru vnitřních věcí Petr Tobolík (vlevo). 
 FOTO/ MARIE STYPKOVÁ

editorial

Podzimní 
slunovrat
Po podzimním slunovratu (pod-
zimní rovnodennost 23. září) bylo 
obilí z polí již dávno sklizeno. 
Koncem září se však ještě vykopá-
valy brambory a na polích se pá-
lily bramborové natě. Při polních 
pracích se již do vlasů zaplétala 
bílá vlákna babího léta a slunce 
svými paprsky prosvětlovalo listí 
stromů, zbarvené do těch nejroz-
manitějších odstínů podzimně 
pastelových barev. S nastupují-
cím podzimem sklízeli hospodyně 
a hospodáři nejen brambory, ale 
také nazralé a téměř scvrklé slívy 
a švestky, ze kterých se smažívala 
povidla. Zima byla již za dveřmi. 
Naši předkové podle prastarých 
pověr a pranostik dopředu od-
hadovali, jaká bude a na jakou 
se mají připravit. Tak například, 
jedna z mnoha pranostik předpo-
vídala, že pokud  byla noc jasná 
o svátku sv. Michala, pak také zima 
nastoupila tuhá a trvalá...
S nastalým podzimem nabývaly 
významu také různé bytosti ohně. 
Oheň byl považován odedávna za 
„živý“ a posvátný; však také lidská 
duše mohla být podle starých před-
stav buď čistá, tedy ohnivá a jiskří-
cí, nebo nečistá, tedy mdlá a vlhká. 
Naši předkové na Ostravsku hovoři-
li také o „čistém ohni“, což byl oheň 
vznícený starodávným způsobem 
pouze pomocí dřev. Používalo se 
jej k různým kouzlům a očistným 
obřadům. Posvátný byl také oheň 
zapálený bleskem, který nesměl být 
uhašen.
Oheň nebyl vnímán pouze jako abs-
traktní živel, ale byl podobně jako 
duchové vody a země něčím živým 
a bytostným. Projevoval se buďto 
ve zlé podobě jako rarach či rarášek 
nebo také plivník či plevník, snáše-
jící se komínem jako ohnivý řetěz 
nebo ohnivý kohout, nebo jako po-
mocníček v domácnosti. Představa 
pomocníčka byla spojena s duchem 
hospodaření (šotek, had hospodá-
říček, špírek, skřítek, plivník - čer-
ná slepice), apod. V podstatě měli 
všichni, zlí i dobří duchové, podobu 
malých starých lidí, kteří byli spja-
ti s nečistými silami (něco jako za-
hradní trpaslíci). 
Trošku jiný však byl na Ostravsku 
známý ohnivý chlopek, který byl 
lidského původu. V podstatě to byla 
duše hříšníka, která se objevova-
la v podobě ohnivého sloupu nebo 
sudu, draka či plaménků v bažinách. 
Ohnivý chlopek člověka většinou 
ohrožoval -  mohl jej zavést a zmást 
z cesty, utopit, popálit nebo i roz-
trhat. Hlavně se mu nikdo nesměl 
vysmívat.
Kromě ohnivých chlopků byly zná-
my také bludičky a jiná bludná 
světla či různá světýlka,  která po-
cházela z duší nešťastně a tragicky 
zemřelých lidí. 
Jak je vidět, ve světě našich předků se 
to podivnými bytostmi jen hemžilo.
Dnes již na ně nevěříme – o to je za-
jímavější, že se kolem nás v různých 
podobách všelijaké podivné bytosti 
hemží neustále... 
 PhDr. Miriam Prokešová

Slezská navštívila 
hornický Most

Otevřeli koleje pro 
studenty

Hrušov si připomněl 
sté výročí městyse

Americký 
velvyslanec 
navštívil Hrušov

Jak Keltička objevil 
černé uhlí
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Zahájila projekt sociálního začleňování v romských lokalitách

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. Velmi vlídně přivítal 25. srpna ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny Džamilu Stehlíkovou starosta Slezské Ostravy ing. Antonín 
Maštalíř. Ta se cítila v jeho kanceláři jako doma. Na tiskovou konferenci o zahájení projektu sociálního začleňování v romských lokalitách pak přišli redaktoři dvanácti 
médií.  FOTO/ MARIE STYPKOVÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA/  V současné 
době je hotový projekt na vybudování 
nízkoprahového centra Jeketane. Byly 
osloveny romské firmy, nyní budou 
v rámci výběrového řízení soutěžit 
o realizaci rekonstrukce nízkopraho-
vého centra, které bude na Bohumín-
ské ulici číslo 83 a celkové náklady jsou 
odhadovány zhruba na 770 tisíc korun. 
Centrum bude sloužit k využívání vol-
něčasových aktivit dětí ze sociálně zne-
výhodněného prostředí.  (pz)

Městský obvod naplňuje 
sociální program

MUGLINOV/  Městský obvod 
Slezská Ostrava připravuje 
akci pod názvem „Regenerace 
sídliště Muglinov“. 
Statutární město Ostrava poskyt-
lo Městskému obvodu  nemalé fi-
nanční prostředky na vypracování 
projektových dokumentací k územ-
nímu řízení a stavebnímu povolení 
k projektu  „Regenerace sídliště 
Muglinov“

Půjde o spolufinancování  v rám-
ci  dotačního programu na revitalizaci 
panelových sídlišť Ministerstva pro 
místní rozvoj.
Financována bude pouze regenerace 
prostoru mezi panelovými domy.
Předmětem  projektu je úprava  síd-
lištního prostoru, obnova a výsadba 
veřejné zeleně, parkové úpravy včet-
ně pořízení moderního městského 
mobiliáře, řešení nových parkovacích 
ploch a stavební úpravy  stávajících 

parkovacích ploch, dále pak  pěších 
komunikací, cyklistických stezek, vy-
budování protihlukových stěn, vybu-
dování dětských hřišť apod.
Součástí zhotovované urbanistické 
studie budou i prováděné průzkumy 
mezi obyvateli sídliště. 
Předpokládané náklady na realizaci 
projektu by měly činit asi dvaapade-
sát milionů korun. 
 MUDr. Hana Heráková, 

místostarostka

Muglinov se dočká regenerace sídliště
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SLEZSKÁ OSTRAVA, MOST/  Ojedině-
lé akce se ve dnech 5. až 7. září 
zúčastnili také zástupci měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. 
Zastupitel Jiří Šárek a kronikář Karel 
Slíva strávili tři prosluněné dny v se-
veročeském Mostu, kde se konalo 12. 
setkání hornických měst a obcí. Akci 
uspořádalo Statutární město Most 
spolu s akciovými společnostmi Se-
veročeské doly a Mostecká uhelná. 
Zajímavá akce přilákala také tisíce 
zvědavců nejen z Mostecka, ale i širo-
kého okolí. 
„Na setkání přijeli zástupci dvaatřice-
ti pozvaných hornických měst a obcí 
a také zástupci hornických spolků, 
sdružení a kapel, které vytvořili 54 
civilních i krojovaných skupin. Byli ne-
jen z Česka, ale i Slovenska a Německa. 
Ostravu zastupoval zdejší magistrát, 
městské obvody Slezská Ostrava a Vít-
kovice, Nadace Landek a Hornické mu-
zeum Landek.“ přiblížil Karel Slíva.
Dodal, že vyvrcholením cele akce byl 
slavnostní průvod městem Most z ná-
městí u magistrátu třídou Budovatelů 
(hlavní třída Mostu) do areálu koste-
la Nanebevzetí P. Marie. „Právě tento 
kostel je jedinou velkou památkou na 
zbořený starý Most, který ustoupil těž-
bě hnědého uhlí. Aby ložisko hnědého 
uhlí, které tady představovalo dvaceti-
metrovou sloj, mohlo byt zcela vytěže-

no, byl kostel na speciálním podvozku 
po kolejnicích převezen na jiné místo 
vzdálené od toho původního osm set 
metrů,“ připomněl Karel Slíva s tím, že 
právě v areálu kostela, kde bylo posta-
veno hlavní podium, oslavy probíhaly. 
Tady se hned v úvodu představily 
všechny delegace. Oslavu zahájila salva 
z historických zbraní, kterých se cho-
pili ostrostřelci z hornického Stříbra. 
Poté zazněla hornická hymna v podání 
hornických dechových hudeb a slav-
nost zahájil primátor Mostu Ing. Vlasti-
mil Vozka. Byla předána putovní vlajka 
od starostky města Slavkova, kde se 
konalo minulé setkání. „Historickou 
tradici připomnělo svěcení tupláku na 
pivo pro Cech příbramských horníků 
a hutníků, které zaznělo už tradičně 
v latině,“ popsal kronikář. Doplnil, že 
všichni členové Cechu příbramských 
horníků byli v tradičních středověkých 
uniformách a že oslavy oživily i mažo-
retky a hornické kapely. Všechny de-
legace dostaly pamětní stuhu a závěr 
oslav patřil salvě ostrostřelců. 
Zástupcům hornických měst a obcí, 
kteří mimo jiné uctili i památku obětí 
důlního neštěstí na Dole Jupiter, byly 
poté předány ceny Českého Permona. 
Účastníci navštívili Hipodrom a v Kul-
turním domě si pak vyzkoušeli tra-
diční hornický skok přes kůži. Oslavy 
ukončil společenský večer s taneční 
zábavou.  (kas)

Starostovi přivezli z Mostu stuhu

DÁREK. Pamětní stuhu přivezl z Mostu zastupitel Jiří Šárek a na posledním zastupitelstvu 18. září ji předal starostovi Anto-
nínu Maštalířovi. Ten ji vyvěsí na důstojné místo slezskoostravské radnice.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

ÚČAST. Slezskou Ostravu zastupovali na 12. setkání hornických měst a obcí za-
stupitel ing. Jiří Šárek (vlevo) a kronikář Karel Slíva (vpravo). 

HISTORIE. Zastupitel ing. Jiří Šárek s praporem střeleckého sboru historického hornického města Stříbro. SNÍMKY/  KAREL SLÍVA

Na Slezské žijí hlavně třicátníci

HRUŠOV/  Výměny oken a dveří se do-
čkají obyvatelé, kteří žijí v domech na 
Plechanově a Pláničkově ulici v Ostra-
vě-Hrušově. 
Rozhodla o tom Rada městského 
obvodu Slezská Ostrava. Na Plecha-
nově ulici se jedná o domy 15/476, 
15a/477, na ulici Pláničkově o domy 
10/479 a 10a/478. „Na základě roz-
hodnutí rady bude vyměněno 180 
kusů oken a čtvery vstupní dveře,“ 
řekl místostarosta Slezské Ostra-
vy Petr Zezulčík a zdůraznil, že tyto 
opravy si vyžádají trpělivost nájem-
níků.  „Protože zmíněné domy byly 

v minulosti už zatepleny, stará okna 
budou likvidována tak, aby nedošlo 
k poškození obvodového pláště. Zna-
mená to, že okna budou odstraňo-
vána přes obytné domy nájemníků,“ 
vysvětlil místostarosta. 
V domech byla až doposud kastlíko-
vá okna z doby jejich výstavby v roce 
1950. „Na výměnu jsme přistoupili na 
základě opakovaných stížností tam-
ních občanů. Součástí oprav bude také 
výměna vstupních dřevěných dveří za 
dveře ocelové s elektronickým zám-
kem a schránkami na dopisy,“ přiblížil 
Petr Zezulčík.  (sy)

Nájemníkům v Hrušově 
vymění okna a dveře

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jak jsme již infor-
movali, na základě rozhodnutí zastupi-
telstva ze dne 26. 6. 2008 byl schválen 
seznam 27 domů Statutárního města 
Ostrava, který spravuje Městský obvod 
Slezská Ostrava, k prodeji. Finanční 
prostředky z prodeje těchto domů bu-
dou sloužit na opravy a rekonstrukce 
ostatních domů městského obvodu. 
„V první řadě počítáme se zateplením-
domů a výměnou oken na Bohumín-
ské ulici, a to kvůli snížení hlučnosti, 
které jsou tamní občané vystaveni 

v souvislosti se zvýšeným dopravním 
vytížením této důležité městské komu-
nikace,“ vysvětlil místostarosta Slezské 
Ostravy Petr Zezulčík (ČSSD).  Dodal, 
že postupně budou prováděny výměny 
oken na ulicích Hladnovská a Želazné-
ho. „Tyto domy už byly zatepleny, ale 
okna jsou u těchto věžových panelo-
vých domů ve velmi špatném stavu. 
Protože netěsní, dochází k prosako-
vání vlhkosti, a to hlavně při prudších 
dešťových přeháňkách pod okenními 
parapety,“ upřesnil místostarosta.  (sy)

I na Bohumínské, Hladnovské 
a Želazného se dočkají výměny oken

OSTRAVA/ Místo, kde bude instalován první ostravský babybox, si 8. září 
prohlédl předseda Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - Statim 
Ludvík Hess. Boční vchod z Janovského ulice do budovy dětského oddělení 
Městské nemocnice Ostrava se mu líbil.
Podle Hesse je důležité, aby matka, která se k činu odložit dítě do babyboxu 
odhodlá, neměla žádné překážky, které by ji mohly rušit a odradit. „Ideální je, 
když místo není příliš frekventované, spíše je trošku bokem,“ řekl Hess. Potvr-
dil, že ostravský babybox bude slavnostně otevřen 7. listopadu ve 12 hodin.

Hess si prohlédl místo pro ostravský babybox

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Slezská Ostrava 
je největším ostravským městským ob-
vodem. Počtem obyvatel, který se pohy-
buje mírně nad dvacetitisícovou hranicí, 
však nemůže konkurovat obvodům jako 
je například Ostrav-Jih, Poruba nebo Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. 

I přesto se tento obvod stává stále 
vyhledávanější lokalitou pro pří-
jemné bydlení. Svědčí o tom obrov-
ský rozvoj bytové výstavby, o které 
vás průběžně informujeme. A jak je 
to s věkovým složením? Nejpočet-
nější skupinu tvoří lidé v produk-

tivním věku, kde první příčku zau-
jímají lidé mezi 30 a 39 lety. Další 
pořadí patří skupině obyvatel od 50 
do 59 let, následují ženy a muži od 
40 do 49 let. 
Naopak nejméně žije ve Slezské Ostra-
vě dětí do pěti let.  (sy)
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SLEZSKÁ OSTRAVA/ Nové 
vysokoškolské koleje byly ve 
středu 10. září slavnostně 
otevřeny ve Slezské Ostravě. 
Koleje, které patří akciové 
společnosti Studentská 
Residence Slezská, by měly 
rozšířit stále nedostačující 
kapacitu ubytovacích prostor 
pro studenty v Ostravě. 

Slavnostního aktu se zúčastnila řada 
významných hostů, mezi nimiž byli 
náměstkyně hejtmana Moravskoslez-
ského kraje PhDr. Jaroslava Wenig-
erova, starosta městského obvodu 

Slezská Ostrava Ing. Antonín Maštalíř, 
či zástupci dodavatelských a partner-
ských organizací. 
„Příklad Vysoké školy podnikání, 
která začínala před lety za složitých 
podmínek, a přesto se vypracovala 
na současnou vysokou úroveň, budiž 
dokladem toho, že soukromý kapitál 
může účinně pomoci řešit problema-
tiku další vzdělanosti mládeže bez 
enormního zatížení státního rozpoč-
tu,“ uvedla při této příležitosti náměst-
kyně Wenigerová. Starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava Antonín Maš-
talíř vyzvedl skutečnost, že na území 
obvodu mají sídlo dvě akademická 
pracoviště, a to Přírodovědecká fa-
kulta Ostravské univerzity a právě 

Vysoká škola podnikání. „To má svůj 
význam nejenom pro utváření image 
našeho obvodu. Tak jako jsme už dří-
ve VŠP s lecčíms pomohli – naposledy 
s úpravou prostranství před sídlem 
školy, počítáme i s dalšími společnými 
projekty,“ dodal.  
Během slavnostního zahájení provozu 
a krátké prohlídky hosté vysoce hod-
notili úroveň bydlení, kterou budou 
koleje poskytovat. 
V současné době je ubytovací kapa-
cita 157 lůžek zaplněna ze čtyř pě-
tin. Mimo posluchače VŠP se mohou 
ubytovávat také studenti Ostravské 
univerzity nebo Ekonomické fakulty 
Vysoké školy báňské-Technické uni-
verzity Ostrava.  (sy)

STUDENTŮM SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY. Slavnostního otevření nových vy-
sokoškolských kolejí se zúčastnil také starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř 
(druhý zprava) nebo náměstkyně moravskoslezského hejtmana PhDr. Jaroslava 
Wenigerová (třetí zprava).  FOTO/  VŠP

PRODEJ.  I tento dům na Riegrově ulici se rozhodla slezskoostravská radnice prodat. Nájemci mají obavy, co s nimi bude. 
„Nikoho na ulici nenecháme,“ vzkazuje starosta Antonín Maštalíř. FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Vysokoškolské koleje Slezská 
byly slavnostně otevřeny

SLEZSKÁ OSTRAVA/  O zpustošené 
domy na Riegrově ulici v Hru-
šově měl zájem předseda Unie 
olašských Romů, známý jako 
korunní princ Olachů v Ostravě, 
Josef Stojka. Údajně už obešel 
tamní nájemníky. Někteří 
z toho mají obavy. Slezskoos-
travská radnice ale s panem 
Stojkou o odprodeji nejedná. 

O prodeji 27 domů, včetně těch na Rie-
grově ulici, rozhodli předčasem slezsko-
ostravští zastupitelé na svém zasedání. 
Důvodem je ekonomická nerentabilita. 
Radnice totiž dává naopravy těchto domů 
obrovské finanční prostředky, což se 
však míjí svým účinkem. Někteří z oby-
vatel jsou schopni zničit opravené domy 
ve velmi krátké době, což je pro městský 
obvod nepřípustné. Podle starosty An-
tonína Maštalíře se musí učinit tomuto 
šlendriánu přítrž. „Pokud si někdo roze-
bírá střechu nad hlavou, ničí dveře, okna 
a za domem si dělá skládku, pak nemůže 
očekávat, že od nás dostane obecní byt,“ 
vysvětlil už dříve starosta. 
Na Riegrově ulici navíc panuje v po-
slední době napětí. Některé z tamních 

obyvatel měl obejít předseda Unie 
olašských Romů, známý jako korunní 
princ Olachů v Ostravě, Josef Stojka, 
který měl zájem domy koupit a na-
stolit v nich pořádek. „Pan Stojka měl 
některým nájemníkům tvrdit, že po 
domluvě s vedením městského obvo-
du a se zástupci Agentury pro sociální 
začleňování Romů domy na Riegrově 
ulici koupí. Mimo jiné také prý říká, že 
až domy, na které dostane peníze od 
Agentury, koupí, zavede tam přísný 
hodinový režim se zákazem vychá-
zení,“ doplňuje místostarosta Slezské 
Ostravy Radim Šlachta.
O napjaté situaci je podrobně infor-
mována také Kateřina Michaliková, 
lokální konzultant Agentury, jejíž 
činnost ve Slezské Ostravě oficiálně 
zahájila v pondělí 25. 8. 2008 mi-
nistryně pro lidská práva a národ-
nostní menšiny Džamila Stehlíková. 
„Agentura se od aktivit pana Stojky 
na Riegrově ulici důrazně distan-
cuje, jeho tvrzení se nezakládají 
na pravdě. Pan Stojka není členem 
„Lokálního partnerství“ ve Slezské 
Ostravě. Jedná se jen o jeho osobní 
aktivity,“ potvrzuje Kateřina Micha-
liková s tím, že občané už začali při-
pravovat petici.  (sy)

Radnice se od aktivit šéfa Olachů distancuje

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Do lavic prvních tříd čtyř 
slezskoostravských škol usedlo začátkem 
září celkem 133 nových žáčků. Do přípravné 
třídy, která je zřízena v Základní škole Škro-
bálkova v Ostravě-Kunčičkách, nastoupilo 
dalších 18 dětí. 

„V porovnání s loňským školním rokem můžeme kon-
statovat, že počet žáků je stejný, jen počet tříd se snížil. 
V ZŠ Bohumínská jsou dvě první třídy, v ostatních školách 

jen po jedné. Práce v takto početných třídách bude velmi 
obtížná. Věřím ale, že ředitelé v rámci organizace využijí 
možnosti dělení tříd,“ řekla Blanka Gelnarová, pověřená 
vedením odboru školství Úřadu městského obvodu Slez-
ská Ostrava. Dodala, že je smutné, že i na začátku letošní-
ho školního roku byl odbor školství a kultury nucen řešit 
problém se zákonnou povinností plnění povinné školní 
docházky. „Někteří rodiče to nestihli v řádném termínu 
a následně si uvědomili své porušení zákona,“ vysvětlila 
Gelnarová.
Mezi žáky zavítalo 1. září vedení městského obvodu.  (bg)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Od 1. září letoš-
ního roku je v platnosti obecně závaz-
ná vyhláška, kterou se stanoví pravidla 
pro volný pohyb psů na veřejném pro-
stranství a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů. Vyzýváme majitelé 
pejsků, aby zaslali náměty na rozšíření 
těchto ploch v našem obvodu. Některé 
náměty už byly předloženy. Týkají se 
ploch v okolí Slezskoostravského hra-
du, Všehrdova parku, úseku na Seidle-
rově nábřeží, dále mezi lávkou „Horova“ 
a lávkou z náměstí J. Gagarina.  (red)

Pejskaři, pomozte nám!

I na Slezské začal nový školní rok

OSTRAVA/  Téměř půl milionu 
občanů musí do konce tohoto 
roku vyměnit svůj občanský 
průkaz, jinak jim hrozí pokuta 
až deset tisíc korun. 

Na konci července registrovalo mi-
nisterstvo vnitra přibližně 400 tisíc 
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. 
Strojově čitelnou zónu lze nalézt pod 
fotografií ve spodní části průkazu. Jde 
o dvě souvislé řady čísel a písmen. 
Zájemci jsou povinni požádat o vydá-
ní nového průkazu příslušný úřad do 
konce listopadu. Na výměnu mají totiž 
úřady 30 dní. V případě, že tak majitelé 
průkazů neučiní, hrozí jim až desetiti-
sícová pokuta. Nesplnění povinnosti se 
dá ale řešit také domluvou. 

 „Snažíme se upřednostnit dohodu, ale 
pokud by větší počet občanů zanedbá-
val tuto povinnost, musíme přistoupit 
k restrikcím,“ shodují se úředníci, kteří 
se před koncem roku kvůli nezodpo-
vědným občanům většinou nezastaví.
Nejvíce opozdilců, kteří své průkazy 
ještě nevyměnili, je v Brně, Ostravě, 
Olomouci nebo v Praze 4. Své zapo-
mnětlivce má i Slezská Ostrava. Vzhle-
dem k tomu, že výměna je povinná, je 
zdarma.  (sy)

Chybí Vám zajímavá setkání s přáteli, nové získávání zkušeností z různých čin-
ností, zájmové aktivity nebo jen smysluplnější trávení volného času?
Pak Vás zveme na první netradiční setkání seniorů se zástupci sociální komise 
ÚMob Slezská Ostrava, kteří by pro vás rádi přichystali takové aktivity, po kte-
rých vy sami toužíte. Těšíme se na Vaše nápady a návrhy.
Setkání spojené s besedou se uskuteční vždy od 15. 30 hod, a to ve dvou ter-
mínech: dne 15. října v Kunčicích v hasičárně a dne 22. října v klubu důchodců 
KRČEK, který se nachází na Slezské Ostravě, první zastávka za Dolem Bezruč, 
trolejbusová linka č. 106. Těšíme se na Vaše nápady a na Vaši účast. 
 za sociální komisi Miriam Prokešová

Za neplatnou občanku hrozí pokuta

První netradiční setkání seniorů
zveme vás...

HRUŠOV/  Komise životního pro-
středí nezahálela ani v době 
prázdnin. 27. srpna se konalo 
výjezdní zasedání do areálu 
skládky OZO v Hrušově. 

Členy komise přivítal technický ná-
městek OZO Ostrava Ing. Petr Bielan, 
který jim prozradil základní údaje 
o společnosti. Stoprocentním vlastní-
kem společnosti OZO je město Ostra-
va. 
Na skládku je ukládán komunální 
odpad města Ostravy i dalších dva-
atřiceti měst z okolí. „Díky dlouho-
dobé osvětě a propagaci se zlepšuje 
využívání sběrných dvorů, kde je 
možné odkládat elektrospotřebiče, 
bioodpad a podobně. V areálu spo-
lečnosti se nacházejí i chráněné díl-
ny pro rozebírání a další zpracování 
elektroodpadu. Společnost na tomto 
projektu spolupracuje s charitou,“ 
upřesnil Bielan.
Hrušovská skládka vznikla v roce 
1990. V první etapě se vybudova-
la požární stěna, která zabraňovala 
možnosti vznícení a požáru. Ná-
sledovalo vybudování dělicí stěny 
mezi Bohumínskou ulicí a skládkou. 
V současné době probíhá čtvrtá eta-

pa, která bude dokončena v roce 
2013. 
A co bude s odpadem po tomto datu? 
Moravskoslezský kraj již nechal vy-
pracovat odborné studie ohledně 
výstavby ekologického zařízení ke 
zpracování odpadů. K uskutečnění 
výstavby takového zařízení a k urych-
lení záměru je optimálním řešením 
založení společnosti, která začne or-
ganizačně řešit a realizovat projekt 
vhodného zařízení pro energetické 
využití odpadů (EVO). Bez dotace 
z  fondů Evropské unie nebude ale 
takový projekt konkurenceschopný. 
„Čas běží, do roku 2013 je sice ještě 
nějaký ten rok, ale zpracování tako-
véto studie zabere hodně času. Jedná 
se totiž o projekt s finančním vyjád-
řením, který musí odpovídat všem 
pravidlům pro předložení na dotace 
z EU,“ řekla členka komise životního 
prostředí Radoslava Weissbrodová, 
která se výjezdního zasedání zúčast-
nila. 
Na závěr zasedání se členové komise 
vypravili na skládku, prohlédli si její 
plášť a ochranné sítě proti rozšiřování 
lehkých odpadů větrem o okolí. „Zjis-
tili jsme, že mimo areál se nevyskytují 
žádné odpadky a nečistoty,“ uzavřela 
Radomila Weissbrodová.  (rw)

OZO, město i obvody řeší, co 
dál s komunálním odpadem
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Kola, lyže, 
fotoaparáty, propanbutanovou 
lahev, bedýnku s elektrickým 
nářadím, ale i torzo busty T. G. 
Masaryka najdete v útrobách 
slezskoostravské radnice.  
V místnosti, která je určená pro 
ztracené, respektive nalezené 
věci, najdete skutečně kdeco.
„Už jsme tady měli i psa, běžně nám 
lidé přinášejí želvy, ale ty okamžitě 
putují do nedaleké zoologické zahra-
dy. O nalezených věcech vedeme přes-
nou statistiku, takže občan, který něco 
ztratil, má u nás možnost zjistit, zda se 

jeho věc nenachází právě u nás,“ říká 
místostarostka Slezské Ostravy Hana 
Heráková a zdůrazňuje, že k nejob-
jemnějším nálezům patří staré železo 
a šrot. „Když totiž městští strážníci při 
svých pochůzkách narazí na někoho, 
kdo veze staré železo, ať už kradené 
či nalezené, náklad mu zabaví a přive-
zou k nám. Už brzy budeme uvažovat 
o rozšíření prostor, protože ty stávají-
cí se nezadržitelně plní,“ dodala mís-
tostarostka. 
Připomněla, že před časem doplnily 
sbírku ztrát a nálezů zcela nové mědě-
né a hliníkové okapy. „Nechápali jsme, 
jak může někdo vyhodit tak drahou 
věc.“ 

V jedné z místnosti slezskoostravské 
radnice také odpočívá torzo ztracené 
a znovunalezené busty českého veli-
kána T. G. Masaryka. To zloději ukradli 
loni v říjnu  z podstavce před Základní 
školou na Škrobálkově ulici v Ostravě-
Kunčičkách. Policisté a strážníci ji pak 
našli rozřezanou na spoustu kousků 
na skládce ve Vítkovicích.
Vedení obvodu požádalo sochaře Jana 
Gajdu, aby se pokusil bustu opravit. 
ten však zjistil, že nalezené kousky 
nepatří jen Masarykovi, ale také Pet-
ru Bezručovi, kterého zloději ukradli 
ve Frýdku-Místku. Zničený Masaryk 
tak putoval zpět na slezskoostravskou 
radnici.   (sy)

Mezi nálezy má radnice želvy i Masaryka

TORZO. Torzo T. G. Masaryka odpočívá v suterénu slezskoostravské radnice na Těšínské ulici. 

ZTRÁTY A NÁLEZY. Místnost, kam se schovávají nalezené věci, je někdy plná až 
po strop. Najdete zde i skutečné rarity, například motorku-prababičku. 
 SNÍMKY/  MARIE STYPKOVÁ

KDYSI.  Tak vypadal Hrušov kdysi. Hlavně povodně v roce 1997 se podepsaly na jeho postupné devastaci.  FOTO/  ARCHIV

HRUŠOV/  Sto let od povýšení 
obce Hrušov Císařským roz-
hodnutím na městys uplynul 
letos 12. září. Hrušov je 
jednou z nejstarších obcí na 
Ostravsku. Vždyť v prostoru 
u soutoku Odry a Ostravice 
pod kopcem Landek bylo 
objeveno sídliště kultury 
mladého paleolitu, tak ty-
pické pro lovce mamutu. Ve 
kterém století byl ale Hru-
šov založen, nelze zjistit. 
Hrušov se objevuje poprvé v děje-
pisných dokumentech jako vesnice, 
zaznamenaná v roce 1256 v pohra-
niční smlouvě, kterou uzavřel král 
Přemysl Otakar II. s vévodou Vladi-
slavem von Oppeln za účelem stano-
vení hranice mezi Moravou a Těšín-
ským Slezskem.

Jako knížecí panství byt Hrušov po dvě 
století spravován vesnickým správ-
cem, který byl podřízen zemskému 
hejtmanovi, jenž spravoval soudnictví 
v zemi. Teprve koncem 15. století pře-
chází do majetku stavů a od té doby 
měnil často svého majitele.
Ve vesnici Hrušově se provozovalo ze-
mědělství a rybníkářství. Jeho vzhled 
se během šesti století změnil jen ne-
patrně. K zásadnějším změnám došlo 
až v 19. století.
Když bylo v revolučním roce 1848 zru-
šeno poddanství a v roce 1849 byl sta-
noven nově prozatímní obecní úřad, 
konstituovala se z dosud poddaných 
vesnic Hrušov, Heřmanice a Muglinov 
jedna obec, která si dne 30.července 
1850 zvolila prvního starostu.
Časem bylo nutno oddělit vesnice z to-
hoto svazku, poněvadž Hrušov získal 
na významu založením a vývojem prů-
myslových závodů a dostal se tak do 
jiných poměrů než obě ostatní obce.

Vlivem průmyslu se obec Hrušov rychle 
rozšiřovala a rozvíjela. Objevením uhlí 
v roce 1838 se počala tvář Hrušova mě-
nit. Bylo zahájeno hloubení těžní jámy, 
takzvaný Hrušovský důl, v roce 1847 
začal provoz na železniční trati Ostra-
va – Bohumín. V roce 1849 začali bra-
tři Kleinové hloubit jámu Albert, 1851 
byla zahájena výroba v První rakouské 
továrně na sodu, 1852 byla postavena 
továrna na hliněné zboží a v roce 1855 
započalo hloubení jámy Hubert.
Dne 1. července 1866 se stává Hrušov 
samostatnou obcí se svým starostou. 
Postupnou industrializací se tedy 
podstatně změnil celkový ráz ves-
nice. Přesně 12. září 1908 byla obec 
povýšena Císařským rozhodnutím na 
městys Hrušov. Samostatnost Hru-
šova jako městys byla ukončena 1. 7. 
1941. V době protektorátu se obec 
stává částí města Moravská Ostrava

Zdeňka Dudková, 
jednatel, OS Senioři Hrušov

Hrušov si připomněl sté výročí 
OSTRAVA/  Integrovaný dopravní 
systém Moravskoslezského 
kraje se rozšířil. Od začátku 
září jsou do něho začleněny 
další linky na území Karvinska. 
K jejich využití v rámci celokraj-
ského systému však musejí mít 
cestující dlouhodobou jízdenku.
„Od 1. září je do integrovaného doprav-
ního systému ODIS nově zapojeno pět 
linek ČSAD Karviná. Kromě Ostravy 
a Karviné se rozšíření týká obyvatel 
Bohumína, Rychvaldu, Petřvaldu, Or-
lové a Dětmarovic,“ uvedla mluvčí kraj-
ského úřadu Barbara Odstrčilíková. 
Cestující nyní mohou využít jednotný 
přestupní tarifní systém, který umož-
ňuje cestovat na jeden jízdní doklad 
s přestupy, a to bez ohledu na zvolený 
dopravní prostředek a dopravce.
Zatímco čtyři linky, například Orlová 
– Rychvald - Bohumín, jsou do integro-
vaného dopravního systému zařazeny 

beze změny trasy a jízdních řádů, jedna 
linka je zcela nová. Jedná se o bezbari-
érovou linku s nízkopodlažním auto-
busem a plošinou pro vozíčkáře, která 
nabídne cestujícím z Karviné a Orlové 
spojení s řadou důležitých míst v kraj-
ské metropoli.
Trasa nového spoje, který nabízí vy-
hledávané a často frekventované cíle, 
začíná u Rehabilitačního sanatoria 
v Karviné-Hranicích, pokračuje do 
Orlové-Lutyně, centra Ostravy a končí 
u Fakultní nemocnice s poliklinikou 
v Porubě. Zastávky nové linky jsou ne-
daleko nemocnic, obchodního centra, 
ústředního hřbitova nebo zoo.
Nové spoje mohou lidé využívat za stej-
ných podmínek, jaké platí pro ostatní 
autobusové linky ČSAD Karviná v tari-
fu ODIS. „Jinak mohou cestovat pouze 
na dlouhodobé časové jízdenky a na 
území města Ostravy i na 24hodinové 
jízdenky. Dlouhodobé časové jízdenky 
jsou vydávány na určitý počet dnů,“ po-
dotkla mluvčí krajského úřadu.  (sy)

V kraji přibyly další linky, 
týkají se i Slezské Ostravy

Veronika Dombrovská (tercie) z Gym-
názia Hladnov, Slezská Ostrava, pří-
spěvková organizace, se úspěšně pro-
bojovala sítem obvodního, městského 
a krajského kola a zúčastnila se celo-
státní přehlídky dětských recitátorů 
DĚTSKÁ SCÉNA 2008.
Šlo již o 37. ročník tohoto velmi prestiž-
ního setkání, pořádaného společností 
NIPOS-ARTAMA, Domem kultury Trut-
nov a Sdružením pro tvořivou drama-
tiku ve spolupráci s katedrou výchovné 
dramatiky DAMU. 
Na přehlídce letos vystoupilo přes 70 
recitátorů v doprovodu pedagogů a 
rodičů. Každé kategorii byl vyhrazen 
samostatný den v tradičním pořadí: 
pátek 3. kategorie, sobota 4. kategorie, 
neděle 2. kategorie. S recitátory a je-
jich doprovodem si o jejich vystoupení 
povídal lektorský sbor ve složení Jiřina 
Lhotská, předsedkyně (ZUŠ Stra-
konice), Jiří Pokorný (Městské divadlo 
Český Krumlov, Jihočeská univerzita 
České Budějovice), Jana Křenková 

(pedagog dětského přednesu a di-
vadla, Ždár n. S.), Nina Martínková 
(herečka, hlasatelka Českého rozhlasu, 
KVD DAMU), Radek Marušák (PedF 
UK, KVD DAMU, LDO ZUŠ Praha 6) a 
Jakub Doubrava (herec, TEAtTR RA-
JDO). Pro recitátory byly připraveny 
tvořivé dílny. Dospělí účastníci měli 
možnost konfrontovat své názory na 
recitační vystoupení v rámci samo-
statného diskusního klubu, který pra-
coval pod vedením Martiny Longinové 
(recitátorka a herečka, LDO ZUŠ Kolín, 
Český rozhlas).
Veronika zaujala odbornou komisy 
odvahou při výběru látky k přednesu. 
Vybrala si prozaický text z dílny 
současného amerického autora Chucka 
Palahniuka, konkrétně O dívce z plakátů 
z povídkové knihy Strašidla. Jde o text, 
jenž se vysmívá lidské zálibě v neštěstí 
druhých a pokrytectví.   
Mgr. Kateřina Břemková-Komendová

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace

Naše účast na DĚTSKÉ SCÉNĚ 2008
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Tak to tu 
ještě nebylo! Do omšelého 
domu blízko hrušovského 
místního kostela zaváítal 
v pátek 19. září odpoledne 
americký velvyslanec Ri-
chard W. Graber. 
Velvyslanec navštívil Komunitní cent-
rum, konkrétně centrum mimoškolní 
činnosti pro zdejších padesát převáž-
ně romských dětí.
V roce 2003 centrum založilo sdruže-
ní Vzájemné soužití vedené Kumarem 
Vishwanathanem. 
Hrušov je jednou z nejproblematičtěj-
ších částí Slezské Ostravy a Ostravy 

vůbec. Čtvrť chátrá zejména od po-
vodní v roce 1997. Voda mnohé domy 
zničila a kdo mohl, odešel. Zůstali zde 
bydlet především chudí Romové. „Není 
tu pořádný obchod, škola, školka a ani 
hospoda. Jestli lidé z Hrušova něco 
potřebují, pak je to dostat se z Hrušo-
va pryč,“ míní zastupitelka městského 
obvodu Slezská Ostrava Renata Gažio-
vá (KSČM). Ta v roli vedoucí Komunit-
ního centra amerického velvyslance 
vítala. „Jestli jsem nervózní? Já nikdy 
nejsem nervózní,“ smála se, když pro 
velvyslance chystala tradiční romské 
jídlo – pirohy polité sýrem a smetanou. 
„O návštěvě velvyslance jsme věděli 
už zhruba týden, ale žádné natírání na 
růžovo se nekonalo,“ popřela Gažiová, 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. Do komunitního centra v Hrušově zavítal v pátek 19. září americký velvyslanec Richard. W. Graber. 
Romské děti mu předvedly poutavý tanec. 

Americký velvyslanec přijel mezi Romy

MILÉ PŘIVÍTÁNÍ. Americkému velvyslanci se dostalo v Hrušově milého přijetí.
 FOTO/JAN KRÁL

že by zpráva o návštěvě amerického 
diplomata vyvolala v Hrušově nějaké 
zvlášť horečné přípravy. Zatím nejvý-
še postaveným českým politikem, kte-
rý hrušovské středisko navštívil, byla 
ministryně Džamila Stehlíková.
Velvyslanec Richard W. Graber se nej-
dříve podíval na tanec místních dětí, 
poté si prohlédl počítačové učebny 
pro děti. „Very good,“ prohlásil na 
adresu pirohů z dílny hrušovských 
Romek. „Je pro mne velmi zajímavé 

něco takového vidět. Dosud nikdy 
jsem v podobném zařízení v České 
republice nebyl. Problémy, kterým 
musejí tito lidé čelit, jsou v České 
republice známé,“ prohlásil velvysla-
nec. To ocenil Kumar Vishwanathan: 
„Chápeme návštěvu pana velvyslance 
jako velkou podporu naší činnosti,“ 
řekl. 
Renata Gažiová, která ve slavnost-
ních  květovaných šatech velvyslance 
na půdě komunitního centa uvítala, 

je zaměstnankyní sdružení Vzájemné 
soužití již jedenáctým rokem. Dříve 
bydlela v Hrušově, jenže povodeň ji 
vyplavila a místo k bydlení našla až 
ve známé Vesničce soužití v nedale-
kém Muglinově.  Každý všední den 
odpoledne se v Hrušově věnuje Rena-
ta Gažiová místním dětem. „Mají zde 
doučování, různé kroužky, chodíme 
s nimi do kina i do přírody,“ popsala 
energická Romka činnost zařízení, 
kterému už pátým rokem šéfuje.  (jk)

V současné době se občané obracejí 
na orgány statutárního města Ostravy 
a městského obvodu Slezská Ostrava 
s dotazy, které se týkají zákazu požívá-
ní alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. Zároveň si stěžují na pro-
vozování hudebních produkcí provozo-
vateli restauračních a jiných zařízení, 
které ruší noční klid. Stížnosti se týkají 
také rušení ve dnech pracovního klidu, 
kdy musejí snášet hluk způsobený na-
příklad sekačkami na trávu. Na to, jak 
s těmito nešvary zatočit, jsme se zepta-
li starosty ing. Antonína Maštalíře. 

Rada městského obvodu Slezská  
Ostrava se danou problematikou 
zabývala už v polovině února. Jako 

jedna z prvních na území statutár-
ního města Ostravy zaslala podnět 
zastupitelstvu města k vydání obec-
ně závazné vyhlášky (dále jen OZV), 
která by zakazovala konzumaci al-
koholu na vybraných místech veřej-
ného prostranství na území Ostravy. 
Co vás k tomu vedlo? 
Tento požadavek vzešel z potřeby vy-
tipovat místa, kde není vhodné poží-
vat alkoholické nápoje na veřejných 
prostranstvích. Městský obvod Slez-
ská Ostrava si je vědom potřeb svých 
občanů, kteří mnohdy nemohou ani 
bezpečně vejít do prodejny potravin. 
Tuto záležitost jsme iniciovali v době, 
kdy Ústavní soud České republiky po-
tvrdil znění obdobné OZV statutární-
mu městu Ústí nad Labem.

Může ale městský obvod takovou  
vyhlášku vydávat?
Ve statutárním městě Ostrava je 
oprávněno vydat obecně závaznou 
vyhlášku pouze zastupitelstvo města. 
Městské obvody, kterých je v Ostravě 
třiadvacet, se na ní mohou podílet jen 
svými podněty a spolupracovat na 
znění OZV. Reakcí na zmíněný podnět 
z února letošního roku je tvorba OZV 
města, na které se v současné době 
pracuje. 

Měly podobné požadavky i jiné  
městské obvody? 
Ostravské městské obvody se mohly 
k tomuto tématu vyjádřit do konce 
června. Navrhovaly, na kterých mís-
tech by měl zákaz požívání alkoholu 
platit. Pokud jde o Slezskou Ostravu, 
Rada na svém zasedání 26. června vy-
mezila některá území ve svém obvo-
du. Naše požadavky jsme 30. června 
postoupili Statutárnímu městu Os-
trava k  přípravě zmíněné OZV. To by 
mělo vydat konečnou OZV do konce 
letošního roku.

Můžete prozradit alespoň některé  
z lokalit, které jste vyčlenili pro zá-
kaz požívání alkoholických nápojů? 
Po zralé úvaze a spolupráci s měst-
skou policií jsme vytipovali jednolitý 
celek území, kde se nám nejvíc shro-
mažďují občané. Jsou to například 
zoo, Slezskoostravský hrad a jeho 
okolí, ústřední hřbitov, bytová zá-
stavba Slezské Ostravy a Muglinova 
a některá další místa. Chci zdůraznit, 
že jsme navrhli i veškeré večerky, 
u kterých se celodenně shromažďují 
s lahví v ruce lidé, kteří pak obtěžují 
ostatní. Pochopitelně jsou to i místa 
kolem školských zařízení a také za-
stávky MHD. 

Pane starosto, dalším problémem,  
který občany nejen našeho obvodu 
tíží, je rušení nočního klidu. Vadí jim 
také hluk, který vydávají například 
sekačky na trávu, okružní pily nebo 
řetězové pily. Můžete se k tomu vy-
jádřit? 
Úřad městského obvodu Slezská Os-
trava není kompetentní udělovat sou-
hlas k pořádání veřejných hudebních 
produkcí v provozovnách restaurací. 
Informace pořadatelů produkcí, že 
akce mají povolené úřadem, jsou kla-
mavé. Policie samozřejmě ví, že pro-
dukci v případě rušení veřejného po-
řádku může okamžitě ukončit. Každý 
pořadatel takové produkce musí do-
držovat zákonnost, respektive veřejný 
pořádek a noční klid. 

A co když se to neděje?  
V případech, kdy je noční klid rušen, 
má policie právo okamžitě produkci 
ukončit. Výjimku může tvořit jen akce 
jedinečného charakteru, jako je hu-
dební festival Colours of Ostrava nebo 
Shakespearovské slavnosti na Slez-
skoostravském hradě. 

Jakou roli má tedy Úřad městské- 
ho obvodu Slezská Ostrava?
Ten pouze přijímá oznámení o konání 
těchto akcí, přičemž následně vyrozu-

mí policii ČR a Městskou policii Ostra-
va o jejich konání. Pořadateli jen sdělu-
je, že musí dodržovat veřejný pořádek 
a noční klid. Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava nemá v současné době 
právo takovou akci povolit. Problema-
tika úzce souvisí s  podnětem k vydání 
OZV o zákazu konzumace alkoholu na 
vybraných místech veřejného pro-
stranství. Už v únoru jsme podali také 
podnět zastupitelstvu města k vydání 
OZV omezující rušení klidu ve dnech 
pracovního klidu a k dodržování ve-
řejného pořádku a zároveň i k udělo-
vání souhlasu s pořádáním hudebních 
produkcí provozovateli restauračních 
zařízení. V současné době je absence 
takovéto OZV příčinou toho, že úřady 
městských obvodů nemohou na úze-
mí statutárního města Ostravy zmíně-
né akce povolovat. 

Chtěl byste v tomto směru ještě  
něco občanům vzkázat? 
Na závěr mi dovolte, abych Vás ujis-
til, že městský obvod Slezská Ostrava 
akceptuje požadavky občanů a hledá 
možnosti, jak těmto požadavkům vy-
hovět. Je vždy dobré vědět, že naše 
práce je v souladu názory občanů a že 
občané jsou aktivní a konstruktivní. 
 Marie Stypková

Chceme zakázat požívání alkoholu na některých místech

OSTRAVA/  Období, které nejvíce 
ocení děti a mládež, jsou prázdniny. 
Nemusí se chodit do školy, rodiče jsou 
v práci a všichni školou povinní se 
snaží nějak zabavit.
Mládež bývá dlouho vzhůru, a tak 
se stává, že svým hlasitým projevem 
ruší noční klid občanů, kteří vstávají 
do práce. Menší děti také ruší křikem, 
často se při svých hrách dostávají do 
konfliktu se staršími spoluobčany, 
které ruší jakýkoli hluk, a jak všichni 
víme, děti prostě hlučné zábavy mi-
lují.  Nebývá výjimkou rozbitá okenní 
tabule nebo míč v sousední zahradě. 
Mnohdy je však hluk působen více než 

samotnými dětmi charakterem zástav-
by, kde si děti hrají. Uzavřené dvory, 
hustě zastavěná sídliště, kde se každý 
zvuk ozývá několikrát silněji, betono-
vá hřiště uprostřed sídlištní zástavby. 
Skutečné rušení nočního klidu, které 
zavinila mládež, řešili strážníci v prů-
běhu prázdnin celkem čtrnáctkrát. 
Bohužel strážníci řeší také závažnější 
přestupky, a to v souvislosti s konzu-
mací alkoholu a kouřením. Mladí lidé 
se však v těchto případech mohou do-
stat i do ohrožení života. Mladý orga-
nismus, který není navyklý na alkohol, 
může zkolabovat. I malá dávka alkoho-
lu tak může mít fatální následky. 

Několik událostí, které strážníci řeši-
li o prázdninách v souvislosti s dětmi 
a mládeží:

Opilý dezorientovaný mladík
Mladíka ležícího na zemi spatřila 8. 
července po desáté hodině večerní 
hlídka městských strážníků. Hoch 
byl zjevně pod vlivem alkoholu či ji-
ných návykových látek. Nebyl scho-
pen chůze ani komunikace a zvracel. 
Strážníci mu poskytli první pomoc, 
aby nedošlo k vdechnutí zvratků 
a přivolali rychlou záchrannou služ-
bu a Policii ČR. Zdravotnický per-
sonál rozhodl o převozu chlapce do 
nemocnice na dětské oddělení. Věc 
byla oznámena příslušnému orgánu 
sociálně právní ochrany dětí a mlá-
deže.

Opilá mládež poškozuje 
zařízení hřiště
V odpoledních hodinách 4. července 
byli strážníci vysláni, aby ověřili, zda 
opilá mládež devastuje hřiště. Na mís-
tě se nacházel silně podnapilý mladík 
zhruba ve věku patnácti let. Přivolaný 
lékař rozhodl o jeho převozu do ne-
mocnice. Hřiště nebylo viditelně po-
škozeno. Událost si k dalšímu šetření 
převzala Policie ČR.

Mladí sprejeři „zdobili“ altán
Tři nezletilí chlapci se 7. července roz-
hodli, že „vyzdobí“ altánek v sadu Jožky 
Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích. S se-
bou si vzali batoh plný barev ve spre-
jích, na podlaze altánku vytvořili dva 
barevné obrazce a jeden nastříkali také 
na sloup altánku. Když uviděli strážní-

ky, dva se dali na útěk, třetí zůstal stát 
na místě. Jeden ze strážníků se rozběhl 
za utíkajícími a jednoho z nich dostihl. 
Druhému mladíkovi se podařilo utéci. 
Na místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR, mladíkům hrozí obvinění z trest-
ného činu poškozování cizí věci.  Hoch, 
kterému se podařilo utéci, byl strážníky 
dopaden o hodinu později u téhož al-
tánku, který chlapci posprejovali. 

Skupina mládeže krade 
železný materiál
Přivydělat si zřejmě chtěla skupinka 
mládeže, která dne 15. července krad-
la železný materiál ze demolovaného 
domu na Sirotčí ulici v Ostravě-Vítko-
vicích. Překazil jim to však pracovník 
bezpečnostní služby, který je zadržel 
a kovový materiál jim odebral.  (red)

JAK SE V OSTRAVĚ BAVILY NĚKTERÉ 
DĚTI O PRÁZDNINÁCH...

Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc. Vydává statutární město Ostrava — městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v září 2008. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. 
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Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. října 2008. 
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Jistě jste 
již zaregistrovali v minulém 
vydání Slezskoostravských 
novin pozvání na koncerty 
vážné hudby v obřadní síni 
slezskoostravské radnice. 

Na rozdíl od dřívější doby nyní nabí-
zíme možnost zúčastnit se koncertů 
široké veřejnosti. Částka, za kterou 
si zakoupíte vstupenku na koncert, je 
pouhých 50 Kč. Vstupenky jsou v pro-
deji vždy čtrnáct dní před koncertem 
a zakoupíte je ve Slezské galerii, která 

se nachází v suterénu slezskoostrav-
ské radnice (tel.: 599 410 426 nebo 
599 410 093).
A na co se můžete v příštích měsících 
těšit?
V době vydání tohoto čísla novin – 30. 
září 2008 v 19 hodin – to je klavírní 
koncert manželů Ardaševových. V je-
jich podání zazní mimo jiné skladby 
Franze Schuberta, Antonína Dvořáka 
a všem známá Vltava z cyklu Má vlast 
Bedřicha Smetany.
Dalším koncertem, který vám nabízíme, 
je koncert v rámci Svatováclavského fes-
tivalu, tentokrát mimořádně ve Farním 

kostele sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích. 
Koná se v neděli 26. října v 18 hodin. 
Na programu jsou díla Ludwiga van 
Beethovena – Oktet Es dur op. 103 
a W. A. Mozarta – Serenáda B dur KV 
361 „Grand partita“, která přednese 
PhilHarmonia Octet a jejich přátelé.
Dalším koncertem, tentokrát opět 
v obřadní síni slezskoostravské radni-
ce, je Krommer trio z Brna, které hraje 
ve složení klavír, housle a violoncello, 
koncert je naplánován na 18. 11. 2008, 
a vánoční koncert dne 9. 12. 2008. Ale 
o tom zase příště. 
 Ing. Lenka Kačmaříková

Koncerty ve slezskoostravské 
radnici už i pro širokou veřejnost

PhilHarmonia Octet (na snímku) vznikl z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vo-
náška. Jejich záměrem bylo vytvořit soubor z nejlepších českých hráčů současnosti, 
který by konfrontoval domácí hudebně interpretační tradici s moderními evrop-
skými styly a trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření re-
pertoáru a posunutí stávajícího interpretačního standardu. Členové souboru jsou 
laureáty mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členy 
předních českých orchestrů. Zároveň se každý z nich cíleně věnuje sólové hře, což je 
příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.
Název souboru lze chápat dvojím způsobem: Původním významem slova „filharmonie“ 
- záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby 
klasicismu.
Vzhledem k omezené kapacitě míst v heřmanickém kostele doporučujeme zakoupit si 
vstupenky v předprodeji co nejdříve (tj. od 12. října).

Rád běháš? Chceš zažít radost z výhry? 
CHCEŠ SI ZAHRÁT FOTBAL?
TJ Sokol Koblov provádí 
nábor žáčků narozených 
v roce 1997 – 2002.
Náš trénik si můžeš přijít vyzkoušet
každou středu do školní tělocvičny
od 16 do 17 hodin, 
nebo zavolej 604 824 133 a domluvíme se...

Vážený pane starosto,  
S obdivem sledujeme Vaši vstříc-
nost pomáhat lidem v nouzi, i když 
nejsou občany Vašeho obvodu. Na-
opak je hezké, že do pomoci sociál-
ního charakteru zapojujete i ostat-
ní podobně smýšlející lidi. Vaše 

pomoc spočívá v tom, že přispíváte 
na naše kulturně výchovné akce, 
které pořádá náš dětský domov už 
několik let. V poslední řadě se i Vaši 
zaměstnanci, kteří jsou Vámi, jak 
jinak, morálně podporováni, stáva-
jí garanty při organizaci některých  

akcí (Den s hasičem, MDD na Ha-
dince, Regionální sportovní hry, Se-
tkání s představiteli města apod.). 
Našim dětem zpříjemňujete prožití 
vánočních svátků, prázdnin a vol-
ných dnů.
Mohlo by se zdát, že jsou to maličkos-
ti, ale právě tyto skládají obrovskou 
mozaiku toho, co přispívá k radost-
nějšímu a příjemnějšímu životu dětí.
Samozřejmě si uvědomujeme, že bez 
pomoci ostatních se to neobejde. 
Mnohým jsme už prostřednictvím 
„Slezskoostravských novin“ poděko-
vali. Nicméně mi dovolte, poděko-
vat Vám, paní místostarostce, paní 
Ing. Jiřině Galíkové a Sboru dobrovol-
ných hasičů z Heřmanic. Díky jejich 
vstřícnosti a pomoci můžeme s dětmi 
i kolektivem všech našich pracovníků 
uspořádat spoustu zajímavých a po-
učných  akcí.
 Za Dětský domov 

Na Vizině 28 ve Slezské Ostravě 
 Mgr. Josef Palkovič, ředitel 

NÁVŠTĚVA.  Děti z Dětského do-
mova Na Vizině navštěvují pravidelně 
i slezskoostravskou radnici. Z poslední 
návštěvy si děti odnesly pár dárečků. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

poděkování

zveme vás...
Přijďte na dětský Halloween
Slezská Ostrava/  Svátek dýní a strašidel. To je český Halloween, který uspořádá Základní škola Bohumínská ve Slezské 
Ostravě. Akce, která je spolufinancována účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, se uskuteční 30.zíří od 
16 do 17 30 hodin. Sraz bude před slezskoostravskou radnicí, průvod dětí v maskách se pak vydá přes Sýkorův most, 
Masarykovo náměstí směrem na hrad, kde se uskuteční rej masek. Akce skončí vyhodnocením nejlepších masek, dekorací 
z dýní a výtvarných prací, které žáci tvořili ve svých třídách. Vítány jsou i děti z jiných základních škol, samozřejmě za 
doprovodu pedagogů nebo rodičů. S sebou musejí přinést také tři kusy vydlabaných dýní a maximálně pět výtvarných 
prací.  (lo)

Heřmaničtí hasiči zvou na valnou hromadu
Heřmanice/  Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě-Heřmanicích pořádá 25. října od 17 hodin Slavnostní valnou hromadu, 
a to ke 115. výročí založení sboru. Program začne už v 10 hodin dopoledne, kdy může veřejnostzhlédnout ukázky požární 
techniky a doprovodné akce. K poslechu bude hrát hudba, zajištěno je rovněž občerstvení. Srdečně zvou hasičky a hasiči. 
 (red)

Odbornou poradenskou pomoc lidem, kteří se ocitli 
v nouzi, vnímají svou situaci jako tíživou a nejsou 
schopni ji zvládnout vlastními silami, nabízí v Os-
travě 2 charitní poradny: Charitní středisko pora-
denských a sociálních služeb a Poradenské a infor-
mační centrum. Obě poradny přijímají široký okruh 
klientů s různými problémy a jejich služby jsou po-
skytovány bezplatně, anonymně a nestranně.

Nabízené služby poraden:
odborné sociální poradenství a poradenství  
v krizových situacích

informování o soc. službách v regionu a zpro- 
středkování návazné odborné pomoci

doprovázení na úřady a jiné organizace 
pomoc při sepisování dokumentace a vyplňo- 
vání formulářů 

bezplatné poradenství s právníkem 

Poradny mají svá specifi ka:
Charitní středisko poradenských a sociálních 
služeb, které je provozováno Charitou Ostrava, se 
navíc specializuje na:

pomoc lidem v sociální nouzi (ztráta bydlení,  
zaměstnání nebo jiné existenční jistoty)

služby sociální a hmotné pomoci (nákup zá- 
kladních potravin, úvěrové jízdné, finanční 
pomoc při vyřizování dokladů, ošacení aj.) 

Kontakt: Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.porad-
na@caritas.cz

Poradenské a informační centrum, které je pro-
vozováno Diecézní charitou ostravsko-opavskou se 
navíc specializuje na:

pomoc seniorům a jejich příbuzným v oblasti  
sociální problematiky i volnočasových aktivit 

bezplatné konzultace s odborníky v oblasti  
právní, psychologické, terapeutické a duchovní

Kontakt: Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 867, e-mail: poradna.
dchoo@caritas.cz  (poradna je bezbariérová)

CHARITNÍ PORADNY PRO LIDI V NOUZI Rybářský 
nadšenec kradl
HEŘMANICE/  Dosud neznámý pa-
chatel vypáčil na přelomu srpna 
a září vstupní dveře rybářského 
posedu u heřmanických rybníků 
na Orlovské ulici v Heřmanicích. 
Poté, co vnikl nenechavec dovnitř, 
přivlastnil si rybářské pruty, dale-
kohledy a další rybářské vybavení 
v celkové hodnotě zhruba 25 tisíc 
korun. Rybářskému nadšenci tak 
hrozí trest odnětí svobody až na tři 
léta.  (sy)

SLEZSKÁ OSTRAVA/  
Druhá výstava v nově 
otevřené Slezské ga-
lerii se jmenuje „Ex-
tra-muros, okouzlení 
architekturou“. Od 
počátku byla koncipo-
vána a uspořádána na 
základě fotografické-
ho materiálu a recenzí 
současné architektury, 
které vybrala a utří-
dila instituce Cité de 
l´architecture et du 
patrimoine (Středisko 
architektury a národ-
ního dědictví) a Fran-
couzský ústav archi-
tektury. Tato výstava 
byla zvlášť přizpůso-
bena tomu, že bude 
uváděna v zahraničí, 
a je zaměřena na ar-
chitektonické realiza-
ce, které odpovídají 
aktuální situaci z hle-
diska města, území 
i podmínek zadání a které nacházejí odezvu v celém světě. ¨
V obdobné koncepci doplňuje tento projekt regionální prvek, sice výsta-
va „Jiné domy 007“. „Jedná se o architekturu rodinných domů moravsko-
slezského regionu. V rámci projektu budou v prostorách galerie vystavené 
plastiky Šárky Mikeskové. Na jednu z nich - kalu umístěné na krumpáči 
– láká návštěvníky galeristka Věra Vahalíková.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Slezská galerie představuje
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V polovině 18. století žil v Polské (dnes Slezské) Ostravě statný a zručný 
kovář Jan Keltička se svou ženou a dětmi. Pro široké okolí vyráběl různé 
železné nářadí a okovával koně. 

Jedno slunné odpoledne, když práce příliš nebylo, řekl svému 
pomocníkovi: „Matěji, nebudeme lelkovat, vezmeme nářadí 
a půjdeme vykopat několik pařezů, aby bylo v zimě čím topit.“

Na vozík naložili sekyru, pilu, motyku a vydali se do blízkého údolí, 
od nepaměti nazývaného Burňa, vykopat pařezy stromů, které tam 
před časem porazili.

Práce to byla velmi namáhavá a k večeru oba velmi unaveni usedli 
na kraji lesa, aby si odpočinuli a něco snědli.

Rozdělali oheň, na kterém si opékali slaninu, a ohniště obložili 
černými kameny, které našli pod vykopanými pařezy. 

„Matěji, vidím dobře? Vždyť to černé kamení hoří!“ „Ano, mistře, je 
to divné, ten záhadný černý kámen skutečně hoří. A jaký z něho sálá 
žár! Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to velice podivné!“

Slunce pomalu zapadalo za obzor, když oba kováři naložili poslední 
vykopaný pařez na vozík. Unaveni těžkou prací se těšili na odpočinek 
a dobrou večeři.

Kováři Keltičkovi nešla celá záhada s hořícím kamenem z mysli, 
a tak k naloženým pařezům přihodil několik kusů černého kamene, 
aby ho vyzkoušel ve své kovářské výhni.

Časně ráno kovář Keltička ve své dílně roztopil výheň, aby vyzkoušel 
černý kámen místo dřevěného uhlí, které při své kovařině dosud 
používal. Žár z černého kamene byl úžasný, železo rychle rozžhavil 
a Keltička byl se svým objevem víc než spokojen.

Událost s hořícím kamenem se rychle rozkřikla a před kovárnou se 
shromáždilo mnoho zvědavců. „Keltičko, jak budeš hořícím kamenům 
říkat?“ Kovář se zamyslil a řekl: „Dřevěné uhlí to není. Je to kámen 
a navíc černý, tak ho nazvu kamenné nebo černé uhlí.“

Po Keltičkově objevu černého uhlí se začalo s jeho dobýváním nejen na území Polské (Slezské) Ostravy, 
ale i v blízkém a vzdáleném okolí. Vznikla celá řada důlních děl, která se neustále modernizovala a některá 
nám jako technické památky zůstala zachována dodnes.

PŘÍŠTĚ: Víte, že na počátku minulého století sloužil na poště v Ostravě-
Kunčičkách mladý listonoš, který se proslavil svou odvahou? Pokud ne, 
nenechte si rozhodně ujít další vydání Slezskoostravských novin, kde se 
dočtete o statečném listonoši více.
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Uvažujete o výstavbě nebo 
rekonstrukci své podlahy 
v rodinném domě, bytě nebo na 
chalupě? Pak se nezapomeňte 
podívat na nové trendy v oboru.

Rychlost, kvalita a trvanlivost podlahy 
je důležitým momentem při rozhodová-
ní, jaký druh stavební technologie zvo-
lit. V tomto ohledu je jedním ze zajíma-
vých řešení systém suchých plovoucích 
podlah.
Suché podlahy jsou plovoucí podlahy, 
kdy tuhý smontovaný podlahový dílec 
je oddělen od podkladní konstrukce 
mezivrstvou ze suchého podsypu, poly-
styrenu, dřevovláknité desky (hobry) či 
minerální izolace. 
Hlavními konstrukčními prvky v těchto 
typech podlah jsou sádrokartonové nebo 
sádrovláknité desky (např. Rigidur). 
Sádrovláknité desky přinášejí oproti 
sádrokartonovým řadu výhod – jsou to 
vysoce pevné, nosné konstrukční desky, 
mechanicky mnohem odolnější, již z vý-
roby impregnované a tedy vhodné i do 
prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí 
(např. koupelny, kuchyně), hygienicky 
nezávadné a nehořlavé.
Podlahy ze sádrovláknitých desek Ri-
gidur mají vysokou tvrdost a pevnost 
povrchu – vydrží např. zátěž kolečko-
vých židlí, aniž by byly nutné dodatečné 
úpravy povrchu. Suché podlahy jsou 
ihned pochůzné po vytvrzení lepidel. 
Po cca 24 hodinách je možné na hoto-

vé podlahy položit koberce, linoleum, 
parkety nebo jakékoliv jiné podlahové 
krytiny. Přinášejí tedy značné zrychlení 
stavebních kroků při výstavbě.
Suché podlahy se používají v novostav-
bách, ale hlavně jsou ideální pro rekon-
strukce a sanace, zejména ve střešních 
nástavbách a půdních vestavbách. Malá 
hmotnost a nízká výška konstrukce je 
k tomuto využití přímo předurčuje.
Podlahy lze provádět jak na betonový pod-
klad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze 
s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Suché 
podlahy vyhovují náročným požadavkům 
na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vyni-
kající vlastnosti z hlediska požární odolnos-
ti. Díky absenci mokrých procesů při reali-
zaci nabízí rychlé, čisté a snadné řešení. 

Sádrovláknitá podlaha Rigidur
Suchá plovoucí podlaha je tvořená z ho-
tových (slepených) prefabrikovaných 
podlahových dílců 1500 x 500 mm (tl. 
20 nebo 25 mm). Dílce jsou vzájemně 
přesazeny tak, že po obvodu vzniká po-
lodrážka, potřebná pro spolehlivé spo-
jení sousedních dílců. Také je možné 
podlahu sestavit z jednotlivých sádro-
vláknitých desek (tl. 10 nebo 12,5 mm). 
Provádí se ze dvou vrstev navzájem sle-
pených a sešroubovaných (sesponkova-
ných) desek přímo na stavbě.
Použitím různých druhů izolačních ma-
teriálů, volbou jejich tloušťky, popřípa-
dě pomocí vyrovnávacího podsypu lze 
splnit širokou škálu stavebně-fyzikál-
ních požadavků kladených na podlahu.

Podlahy? Rychle a snadno suchou cestou
PROČ POUŽÍT SÁDROVLÁKNITÉ DESKY PŘI VÝSTAVBĚ PODLAH?

SUCHÝ PROCES MONTÁŽE 
Při montáži podlah Rigidur není do objektu vnášena dodateč-
ná vlhkost.

VYSOKÁ KVALITA ZA PŘIJATELNOU CENU 
Podlaha Rigidur = nejlepší řešení v poměru kvalita versus 
cena.

RŮZNÉ VARIANTY SKLADEB PODLAH 
Výškové vyrovnání nerovností podsypem Rigips nebo samoni-
velační stěrky. Vyřešení tepelné izolace pěnovým polystyrenem. 
Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevovláknitou deskou (ho-
bra).

VYSOKÁ  MECHANICKÁ ODOLNOST
Vydrží zátěž kolečkových židlí, aniž by byly nutné dodatečné 
úpravy povrchu.

RYCHLOST VÝSTAVBY 
Díky jednoduchému skládání prefabrikovaných podlahových dílců 
se významně zkracuje čas výstavby. Podlahy jsou ihned pochůzné. 
Cca 24 hodin po  montáži je možno klást podlahové krytiny.

POUŽITÍ DO PROSTOR SE ZVÝŠENOU VZDUŠNOU  
VLHKOSTÍ
Snese až 90 % přerušované vlhkosti – např. v koupelnách. 
V místech přímého styku s vodou (např. sprchový kout) je nut-
no desky opatřit tekutou hydroizolací. 

PODLAHOVÉ TOPENÍ 
Podlaha Rigidur je svými vlastnostmi předurčena pro systémy 
podlahového teplovodního vytápění, neboť spojuje výhody su-
chých podlah (viz výše) s tepelnými vlastnostmi sádry (rychlý 
náběh teplot). Možnost provedení i elektrických vytápěcích 
systémů (za určitých podmínek).

POSTUP MONTÁŽE

1 2 3

4 5 6

Připevnění okrajových pásků Vyrovnání podsypu Nanesení PUR lepidla

Pokládka podlahových dílců Spojování dílců Podlaha ze sádrovláknitých desek Rigidur

Více informací: 
Centrum technické podpory Rigips, 

tel.: 296 411 800, mob.: 724 600 800, 
e-mail: ctp@rigips.cz,  www.rigips.cz

Prodejna Ostrava DRIVE-IN, Betonářská 1, Slezská Ostrava
tel.: 553 401 445, 553 401 447-8, e-mail: obchod@aastavebniny.cz

Po-Pá 630-1800, So 730-1130

www.aastavebniny.cz

ROZŠIŘUJEME SVÉ SLUŽBY!
využijte bezkonkurenčně nejnižších zaváděcích cen!

NOVĚ NABÍZÍME: 
masáže zdravotní, relaxační, lymfodrenáže

OD LEDNA 2009 TAKÉ : pedikérské služby

STÁVAJÍCÍ SLUŽBY 
zdravotní péče   (provádí zdravotní sestry v bytě klienta, 
hrazeno ze zdravotního pojištění)
asistenční a pečovatelská péče  (provádí vyškolené 
pečovatelky, asistentky, hradí klient)
magnetoterapie 
bioptronová lampa 

MASÁŽE PROVÁDÍME: 
Dům s pečovatelskou službou

Hladnovská 119 C, 2.patro, Ostrava - Muglinov 

AGENTURA  SESTRA  -  REGENERAČNÍ STUDIO
Informace a objednávky přijímáme na 

tel.č.: 596241988, 603217637, 603217914

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O EKONOMICE: 
Nejsou-li vytvořené základy ekonomického rozvoje, není 
možná realizace plánu rozvoje života společnosti, či jaké-
koliv činnosti lidstva na cestě vpřed....
ROUSSEAU: 
Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy!!
LIDOVÁ MOUDROST O ŽIVOTĚ: 
Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede!
M. T. CICERO: 
Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat!
M. T. CICERO: 
Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné!
KAREL ČAPEK: 
Anekdota nemá autora, nýbrž vypravěče!
LEO BUSCAGLIA: 
Smích je ten nejjistější prostředek, jak se sblížit s ostat-
ními lidmi!
CHARLES DICKENS: 
Nikdo není zbytečný na tom světě, kdo ulehčuje břemeno 
jiným!
MARK TWAIN: 
Člověk udělá mnoho, aby ho milivali a udělá všechno, aby 
mu záviděli! Citáty pro vás vybírá  Ing. Jiří Šárek

citáty slavných i neslavných

Fotogalerie z návštěvy minystrně Džamily Stehlíkové 

AKCE! - sleva na desky a příslušenství Rigidur 20% z ceníku výrobce + AKCE na srovnávací latě!!!
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