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noviny
Slezskoostravské

Tak nám ty prázdniny končí. A děti 
jdou opět do školy a budou psát 

úkoly. A bude od nich chvíli klid. 
A my dospělí (učitelé ne, protože ti 
do té sorty lidí nepatří) se budeme 
zase dobře mít.
Hmm…
Komenský ve svých spisech někdy 
a někde psával, že škola je, nebo 
lépe řečeno by měla být, něco jako 
„líbeznička“.  Tedy místo, kde je 
nám libě, tedy mile a dobře a pěk-
ně a nadšeně a skvěle a natěšěně 
tak, že se nám ani odcházet nechce. 
A to na obou stranách – libě a navíc 
také milo a klidno na srdci i v duši 
je nejen nám učitelům při pohledu 
na ty libé děti, ale také těm dítkám, 
dychtících po poznání a vzdělání, 
které s rozevřenýma zvídavýma 
očima a napjatýma ušima pozorují 
naše rty, aby jim ani slůvko nazmar 
neuniklo.
Vkrádá se mi však do mysli zcela ne-
chtěně rouhavá myšlenka (snad mi 
bude odpuštěna), - nedělal si zcela 
vědomě či jen náhodou srandu ten 
náš milý pan učitel národů? Možná 
by jej v dnešních školách ten krutý 
smysl pro humor přešel, sotva by 
tam vešel.  A kdo ví, do jaké míry by 
mu škola připadala jako líbeznička. 
Či spíše jako šibenička?
Pokud odpovíme, že jako šibenička, 
pak nás může napadnout i vtíravá 
otázka – kde se stala chyba? Děti 
jsou primárně dobré, tak čím to, že 
se občas chovají tak, že to učitelé 
nezvládají? A učitelé jsou také dobří, 
tak jak to, že se někdy zdají dětem 
takoví, že to nezvládají? A lidé sa-
motní, i my rodiče, jsme přece dobří 
a vychováváme dobře – tak co se to 
ve školách, v rodinách, s učiteli, s ro-
diči, s dětmi kolem nás děje? Proč to 
nezvládáme?
Znáte někdo odpověď?
Možná, že nám dospělým, kteří 
pracujeme nejen ve školách, ale 
také kdekoliv jinde, také není naše 
práce líbezná. Možná, že proto, že 
nežijeme své životy tak zcela libě 
a mile, nemáme pak ani svým dě-
tem co nabídnout. Možná, že pra-
cujeme jen s vidinou výdělku a za-
pomínáme na libost, která by to 
vše měla doprovázet. A náš běžný 
život je spíše šibenička než líbez-
nička, protože to – a ne zcela naší 
vinou – v dnešní době prostě ani 
nejde jinak. 
Chudák pan Komenský.  Kdyby to jen 
byl býval věděl… 
Možná by pak o líbezničce ani ne-
mluvil.  
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Unikátní 
výstavou s názvem „Krásná 
Barbora, odvážná Božena“ se 
v současné době pyšní rozsáhlé 
prostory Slezskoostravské 
galerie. Výstava byla zahájena 
slavnostní vernisáží 12. srpna, 
a to v duchu „kávové společ-
nosti“. Němcová totiž kritizo-
vala tehdejší kávové sedánky 
takzvané vybrané společnosti.

Mezi hosty byli nejen představitelé 
městského obvodu Slezská Ostrava, 
ale také zástupci Ostravského mu-
zea, akci osobně navštívil pan Miro-
slav Škrdla, velký obdivovatel Boženy 
Němcové a dlouholetý člen Společ-
nosti Boženy Němcové, který přices-
toval až z Litomyšle. 
Expozice nabízí čtyřiašedesát panelů 
s texty, fotografiemi a ilustracemi, které 
mapují život a dílo Boženy Němcové. 
Návštěvníci se mají opravdu na co 
těšit, protože si zde mohou prohléd-
nout například originály výtvarných 
kostýmních návrhů k filmové Babičce 
s Jarmilou Kurandovou z roku 1971 
včetně originální filmové klapky.
Filmovou Babičku s Terezií Brzkovou 
z roku 1940 připomene kromě fotogra-
fií památník s podpisy herců a tvůrců 
filmu, který patří herečce a spisovatel-
ce Nataši Tanské. Ta si v tomto ztvár-
nění babičky zahrála Barunku. 
Jeden z panelů je věnován skutečné 
Viktorce a návštěvníci budou po jeho 
zhlédnutí jistě překvapeni, že všechno 
bylo ve skutečnosti jinak. 
Nechybějí zde ani osobní věci slavné 
spisovatelky – pero, zápisník, pečeti-

dlo a staré hodiny. Výstavě dominu-
je slavný portrét Boženy Němcové 
od Josefa Hellicha ve velmi zdařilé 
kopii. Výstavu doplňují česká i za-
hraniční vydání Babičky – například 
v čínštině. 
Součástí slavnostního zahájení bylo 
promítnutí dokumentárního filmu 
Olgy Sommerové s názvem Nesmrtel-
ná hvězda Božena Němcové.
Autorkou výstavy je Mgr. Markéta Pa-
lowská (žije v Muglinově) z Ostravské-

ho muzea, které společně se Slezsko-
ostravskou galerií výstavu připravily. 
Exponáty byly zapůjčeny kromě jiné-
ho z Muzea Boženy Němcové v České 
Skalici, ze Společnosti Boženy Němco-
vé v Praze, z Náprstkova muzea asij-
ských, afrických a amerických kultur, 
z Amerického klubu dam, ze Správy 
Pražského hradu a z Knihovny města 
Ostravy. 
„Božena Němcová byla především čes-
ká spisovatelka, vlastenka, její národ-

ní uvědomění nastalo při jejím pobytu 
v Polné. Nejen svým dílem, ale také 
myšlenkami a názory daleko před-
běhla dobu,“ řekla autorka výstavy 
Palowská a dodala, že kdyby žila tato 
žena v dnešní době, určitě by měla co 
říci dnešním generacím. 
Výstava, která potrvá do 4. října, 
bezesporu stojí za návštěvu. 

 Marie Stypková
 (další informace a foto na str. 5)

Krásná Barbora – odvážná Božena
Unikátní výstava ve Slezskoostravské galerii stojí za zhlédnutí

KRÁSNÁ BARBORA  ODVÁŽNÁ BOŽENA. Poutavá výstava o životě a díle Boženy Němcové potrvá ve Slezskoostravské 
galerii do 4. října. U zdařilé kopie obrazu Josefa Hellbicha starosta ing. Antonín Maštalíř (vlevo) a galeristka Mgr. Věra Va-
halíková.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Vážení a milí čtenáři, 
spoluobčané celé Slezské Ostravy,

léto se pomalu 
blíží ke kulmi-
načnímu bodu 
a nelze říci, 
že by byla na 
Slezské Ostra-
vě okurková 
sezóna, i když 

i nás trošku dusí celosvětová krize. 
To se samozřejmě odráží v uvážlivém 
financování veškerých akcí, které buď 
probíhají, anebo budou probíhat ve 
Slezské Ostravě ještě v letošním roce. 
Mám takový zvyk, že vždy na konci 
týdne si projedu křížem krážem celou 
Slezskou Ostravu od Antošovic přes 
Koblov, Hrušov, Heřmanice, Slezkou, 
Muglinov, Kunčičky až na samý konec 
Kunčic.  Dovolím si trošku bilancovat, 
trošku se pochválit a trošku předví-
dat, co jsme udělali, co děláme a co 
ještě chceme v tomto roce zásadního 
pro rozvoj našeho městského obvo-
du udělat.  V Antošovicích na mě září 
nová střecha kaple, za což chválím 
pana faráře ze Šilhéřovic stejně jako 
za to, že se dobře stará o své farníky. 
V Koblově u školy se zase dostavuje 
občany toužebně očekávané hřiště, 
které zcela určitě přispěje k rozvoji 
rekreačního sportu nejen pro místní 

Koblováky. Doufám, že se mi podaří 
potěšit i občany místní části Koblova 
na Tabulkách, kterým jsme slíbili po-
stavit chodník mezi rodinnými dom-
ky k autobusové zastávce. 
V Hrušově chceme lidem, kteří mají 
děti, trošičku zpříjemnit využití vol-
ného času. Jednáme proto s majitelem 
asfaltové plochy kolem domů na Ple-
chanovově ulici o možností pronájmu, 
abychom zde mohli vybudovat hřiště 
s brankami a dalšími sportovními prv-
ky. Samostatnou kapitolou je i úprava 
okolí kostela v Hrušově, kterému se 
plně věnuje místní farář, za což mu 
rovněž děkuji.  Snad se mi splní i mé 
zbožné přání a najdeme v rozpočtu 
trošku peněz, abychom opravili i dům 
lékařek na okraji Riegrovy ulice. Tím 
by se nesmírně zkulturnilo prostředí 
bývalého centra Hrušova.  
V Muglinově pokračuje oprava školy 
na Pěší ulici, blýská se i na lepší časy 
s možnou výstavbou supermarketu 
v okolí kulturního domu, neboť se 
objevil potencionální investor, který 
zkoumá možnosti postavení super-
marketu Billa. 
Jedu-li dále, nemohu jinak, než pochvá-
lit ředitele gymnázia za zářící novou 
fasádu a ostravské vodárny za pokra-
čující opravu obou dominant vodá-
renských věží na Hladnově. Mrzí mě 
naopak pozastavení stavby domu se 
24 byty na Hladnovské ulici za Penny 
marketem, kde asi zasáhla investora 

finanční krize.  Ale to už zabočuji po-
malu směrem na Heřmanice a opět 
jsem smutný, protože Kotalovu ulici, 
kterou nepřetržitě čistíme od skládek, 
zase někdo „navštívil“ a zbavil se své-
ho odpadu. Novotou září 137 bytových 
jednotek na kopci zvaném Odporovec 
v Heřmanicích. I zde ale krize zpomalila 
prodej, což mě mrzí, protože jsem toto 
sídlišťátko sám navštívil a jeho výstav-
bu považuji za nejzdařilejší ve Slezské 
Ostravě. I tady nám ale chybí občanská 
vybavenost, a proto usilovně jednáme 
o možné výstavbě marketu na křižo-
vatce ulic Orlovská - Kubínova, který 
by sloužil zcela určitě občanům celých 
Heřmanic. Obsazeno je již zhruba 10 
z 28 spojených moderních rodinných 
domků na ulicích Slávky Budínové, kas-
telána Heřmana a Bořivoje Čelovského. 
S radostí sleduji také výstavbu nových 
solitérních rodinných domků v Heřma-
nicích a přemýšlím, kdy se zde opravdu 
podaří rozjet nová kanalizace. 
Vracím se na Slezkou Ostravu a všech-
na parkoviště před zoologickou zahra-
dou praskají ve švech. Vždyť je krásné 
počasí, a tak se proudy lidí s dětmi 
hrnou do ZOO, zmrzlinářka nestačí 
obsluhovat a u jejího stánku se vytváří 
dlouhatánská fronta. Pokračuji smě-
rem k radnici opravenou Keltičkovou 
ulicí a vidím turisty, kteří fotografují 
radnici, tank a jdou po žluté turistické 
značce nahoru - asi k haldě Ema. Sjíž-
dím Těšínskou ulicí směrem na Kun-

čičky. Kolem hradu je čisto a krásně 
pokoseno. Přejíždím Zárubek – i tady 
panuje klidná atmosféra. Všude je 
čisto, ale to už dojíždím do Kunčiček. 
Lihovarská ulice naproti domům RPG 
mě vítá skládkami odpadu, a staré-
ho nábytku. Také na ulicích Výhradní, 
Pstruží a dalších je nepořádek, papíry… 
Opět je mi smutno. Zavedli jsme insti-
tut veřejné služby, zaměstnáváme dnes 
a denně ve všední dny až třicet občanů 
na úklid, ale jak je vidět, v této lokalitě 
to asi všude nestačí, i když naopak v ji-
ných ulicích Kunčiček i Kunčic panuje 
vzorný pořádek. 
Končím okružní jízdu a vracím se 
domů. V hlavě se mi rodí moře nápa-
dů, co bychom měli ještě udělat, ale 
moje druhé já se mě ptá: „A kde na 
to vezmeš peníze?“ Ale to první já mi 
říká: „Nevěš hlavu, bojuj, snaž se, ur-
guj na městě, pros, piš projekty, sle-
duj operační programy, granty, však 
ono něco vyjde!“ A o tom to je.
Vážení čtenáři, chci a budu se sna-
žit udělat maximum pro to, aby se 
nám zde na Slezské žilo dobře. Vím, 
že jsem zde nevyjmenoval vše, co se 
ještě letos začalo a co se ještě letos 
udělá, je to jen  průřez toho, co mi 
momentálně vyvstalo v mé mysli. Ale 
od toho jsou naše noviny, abychom se 
v nich s vámi podělili o další informa-
ce třeba už příště.
 Váš starosta
 Ing. Antonín Maštalíř

slovo starosty
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SLEZSKÁ OSTRAVA, POLOM/  Kon-
cem června, bezprostředně po 
takzvané bleskové povodni, 
která se krutě podepsala 
především na majetku lidí na 
Novojičínsku, vybrali mezi 
sebou zaměstnanci slezskoos-
travské radnice bezmála deset 
tisíc korun. Připojili se tak 
k místním slezskoostravským 
sdružením ČSSD, která věno-
vala na postižené oblasti 18 
tisíc korun. 
Za další dva tisíce korun nakoupila 
radnice ochranné a čisticí pomůcky, 
které předal společně s penězi hned 
v pondělí 29. června starostovi Polo-
mi u Bělotína Václavu Sládečkovi sta-
rosta obvodu Antonín Maštalíř.
„Jsme si vědomi toho, že kdo rychle 
dává, dvakrát dává. Mnozí lidé ze Slez-
ské mají ještě po dvanácti letech 
v živé paměti, co napáchaly povodně 
ve Slezské Ostravě v roce 1997. Hru-
šov tehdy velká voda doslova vymaza-
la z mapy. I nyní se stavěla v Žabníku 
v Koblově protipovodňová hráz a lidé, 
kteří tam bydlí, prožívali hodiny hrů-
zy,“ vysvětlil důvod okamžité sbírky 

Antonín Maštalíř (ČSSD) a připomněl, 
že v roce 1997 nabízely obce z celé re-
publiky pomoc právě Slezské Ostravě. 
„Byla to pomoc nejen hmotná, ale také 
psychická. Lidem tehdy pomohlo vě-
domí, že na ně zbytek republiky myslí 
a že jim není lhostejný jejich osud,“ 
dodal starosta. 
Starosta Polomi Václav Sládeček (nez.) 
byl návštěvou dojat a během rozhovo-
ru se neubránil slzám dojetí. „V této 
vísce žiju jednašedesát let a nesmírně 
si vážím pomoci všech těch, kteří nám 
chtějí pomoci. Každou pomoc vítáme, 
jsme malá vesnička a nemáme peníze 
ani na nejnutnější opravy. Solidarita 
ostatních obcí mě nesmírně dojímá,“ 
reagoval třiašedesátiletý Sládeček.
Obec, která leží mezi Novým Jičínem 
a Hranicemi, čítá v současné době 
285 obyvatel. „Nepatříme sice k těm 
oblastem, které byly postiženy nejví-
ce, nicméně i my jsme tady byli pod 
vodou. Plně zatopených bylo jedn-
advacet domácností, nemyslím tím 
sklepů,“ popsal starosta a zdůraznil, že 
v roce 1997 byla hladina potoka Luha 
o osmdesát centimetrů níže než letos. 
„Vlastně jsme všechnu tu vodu, kterou 
nestačil pojmout náš potok, poslali do 
Jeseníku u Nového Jičína.
 Marie Stypková

Pomoc zaměstnanců i politiků byla okamžitá a starostu dojala

Radnice přispěla poničené Polomi

BLESKOVÁ POMOC. Snímky zachycují návštěvu starosty Slezské Ostravy Anto-
nína Maštalíře v Polomi u Bělotína. V pondělí 29. předal tamnímu starostovi Vác-
lavovi Sládečkovi peněžní dar a čisticí prostředky.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

ZŠ Bohumínská má nového ředitele
Do funkce ředitele Základní školy 
Ostrava Bohumínská ve Slezské Os-
travě byl na základě konkurzního 
řízení jmenován radou městského 
obvodu Slezská Ostrava k 1. 8. 2009 
pan Mgr. Radek Pollo (42 let). Pan ře-
ditel má aprobaci předmětů tělesná 
výchova a občanská nauka. Učil na 
základních i středních školách, kde 
získal bohaté zkušenosti. Přejeme mu, 
aby školu řídil stejně dobře jako jeho 
předchůdkyně Zdeňka Halakucová. 

Charita sv. Alexandra zve na 
Den otevřených dveří
Kunčičky/ Charita sv. Alexandra, kte-
rá sídlí na Holvekově ulici v Ostra-
vě-Kunčičkách, zve veřejnost na Den 
otevřených dveří, který se uskuteč-
ní v úterý 22. září 2009 od 14 hodin 
v sídle společnosti.
Akce se koná u příležitosti ukončení I. 
etapy obnovy objektu technické kul-
turní památky „Kočárovna“ v areálu 
bývalého hlubinného uhelného dolu 
Alexandr.
Návštěvníci se budou moci seznámit 
s činností této organizace, prohléd-
nou si areál doprovázený výkladem, 
v chráněných dílnách si mohou zakou-
pit textilní, stolařské a keramické vý-
robky. K dobré náladě určitě přispěje 
vystoupení cimbálového souboru On-
dřejnice. 

Magistrát zve na výstavu „1989“
Tradiční zářijová výstava Archivu 
města Ostravy ve vestibulu Nové 
radnice je prezentací dokumentů 
k době a událostem kolem 17. lis-
topadu 1989 v Ostravě. Slavnostní 
zahájení proběhne ve středu 2. září 
2009 v 15 hodin za přítomnosti pri-
mátora Ing. Petra Kajnara. Fotogra-
fie, novinové články, tiskoviny, letá-
ky a také úřední dokumenty přiblíží 
nejen události od 17. listopadu 1989 
do návštěvy prezidenta Václava Hav-
la 3. ledna 1990 v Ostravě, ale po-
dají i stručnou charakteristiku doby 
od roku 1948, představí všední den 
obyvatel před rokem 1989 a kon-
krétní situaci v pátek 17. listopadu 
1989. Výstava je veřejnosti volně 
přístupná sedm dnů v týdnu, v pra-
covní dny od 8.00 do 19, v soboty 
a neděle od 9 do 19 v době od 2. do 
30. září 2009. 

Změny v jízdních řádech MHD
Ostrava/  Druhý dodatek jízdního řádu 
pro MHD v Ostravě vstoupí v platnost 
v neděli 30. srpna. Změny, které nový 
jízdní řád obsahuje, jsou způsobeny 
především opětovným zavedením ce-
loročních jízdních řádů.
K výraznějším úpravám mimo rámec 
celoročních jízdních řádů dochází 
na linkách číslo 6, 10, 11, 13, 20, 75 
a nově bude zavedena autobusová 
linka číslo 47. Další změny jízdních 
řádů u tramvajových a některých 
autobusových linek jsou plánovány 
od 20. října, kdy budou ukončeny 
práce na rekonstrukci mostu na uli-
ci 28. října a dopravní podnik bude 
o všech změnách s předstihem infor-
movat.  (red)

Volby - podzim 2009
Změna jednoho volebního okrsku
Blíží se opět volby, tentokrát do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Uskuteční se ve dnech 9. – 10. října 2009. 
V pátek 9. října mohou lidé volit od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října budou 
volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin. 
Oproti letním volbám do Evropského parlamentu, dochází tentokrát 
v našem městském obvodě k jedné změně, a to v umístění jednoho 
z 27 volebních okrsků. Jedná se o volební okrsek 52, který byl dříve ve 
Čtyřlístku (bývalém Ústavu sociální péče), který sídlil na adrese ul. Na 
Liščině č.342/10, Ostrava-Hrušov. Sídlo tohoto volebního okrsku jsme 
nahradili novým místem, a to v objektu Mateřské školy na ul. Na Lišči-
ně č.12a/689, Ostrava-Hrušov (hned vedle Čtyřlístku). Volební místnost 
bude v přízemí a měla by být pro naše seniory, kteří se účastní každých 
voleb v hojném počtu, mnohem dostupnější.
Voliči obdrží v obálkách s hlasovacími lístky také leták, na kterém bude vy-
psáno, kde je jejich volební místnost. Tyto informace budou rovněž v do-
hledné době dostupné na úřední desce ÚMOb a na webových stránkách 
www.slezska.cz v záložce „Volby“. Pro ještě lepší informovanost všech voličů 
využijeme nově i informačních tabulí, které v městském obvodě máme.
 Těšíme se na Vaši hojnou účast. 
 odbor vnitřních věcí

Vážení spoluobčané,

dva měsíce prázdnin skon-
čily a já věřím, že jste si 
všichni náležitě odpočinuli 
a chystáte se s chutí a no-
vou energií do další práce. 
Protože mám jako mís-

tostarosta na starost oblast sociální, školskou, 
kulturní a také komunální, dovolte mi, abych 
připomněl, co se na nám podařilo v těchto resor-
tech udělat v poslední době. 
Za asi největší úspěch považuji naši práci pro ob-
čany v sociální oblasti. Inspekce kvality poskyto-
vání sociálních služeb nám totiž udělila za naši 
činnost nejvíce hodnoticích bodů z celé Ostravy, 
a to bez výhrad. Ocenila práci našich terénních 
pracovníků, kteří se pečlivě starají nejen o se-

niory, kteří tráví svůj podzim života v domech 
s pečovatelskou službou, ale také o ty, kteří žijí 
osamoceně a nikoho, kdo by se o ně postaral, ne-
mají. Zaměstnanci našeho úřadu jim proto dová-
žejí obědy, nakupují pro ně a snaží se, aby nijak 
nestrádali. 
V této souvislosti bych chtěl také zmínit nedáv-
no zrekonstruovanou jídelnu a denní místnost 
v Domě s pečovatelskou službou na Hladnovské 
ulici v Muglinově. Senioři teď mohou trávit svůj 
čas ve skutečně důstojném prostředí.
Vážení občané, jsem také velice rád, že se nám v po-
slední době daří zapojovat do práce dlouhodobě ne-
zaměstnané, a to i proto, že pro ně spolu s Úřadem 
práce v Ostravě vytváříme nová pracovní místa. 
Pokud jde o oblast komunální, nechali jsme opra-
vit chodník na hřbitově v Kunčičkách, nepřetrži-
tě probíhá úklid komunikací a zeleně. Troufám si 
říct, že tak, jak je náš obvod uklizen nyní, nebyl 
nikdy dříve. 

Dovolte, abych se zmínil také o kultuře a školství, kte-
ré jsou ve Slezské Ostravě na vysoké úrovni, a to nejen 
díky kvalitnímu vedení všech našich čtyř základních 
a devíti mateřských škol, ale také díky žákům, kteří se 
účastní různých soutěží na krajské i celostátní úrovni 
a velmi často z nich vycházejí vítězně. 
S velkým zájmem veřejnosti, a to nejen z našeho 
obvodu, se setkává také pravidelný cyklus koncer-
tů vážné hudby v naší nádherné obřadní síni, stále 
navštěvovanější je také před rokem vybudovaná 
Slezskoostravská galerie. V současné době v ní mů-
žete zhlédnout výstavu o životě a díle spisovatelky 
Boženy Němcové a jsem přesvědčen, že budete od-
cházet s pocitem dobře stráveného času. 
Vážení občané, v závěru mi dovolte, abych Vám 
popřál do druhé poloviny roku hodně zdraví a pra-
covních úspěchů a chci vás ubezpečit, že my tady 
na radnici uděláme všechno pro splnění hesla naší 
ODS, které zní Za hezkou Slezskou.
 Radomír Mandok, místostarosta

slovo místostarosty

Upozornění chovatelům psů
Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje i v letošním roce 2009 hromad-
né očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Barbora Jelon-
ková u psů starších šesti měsíců.

Očkování proběhne v jednotlivých částech obvodu v následujících termínech:

hodina k. ú místo očkování

14. 09. 2009 pondělí
14.00 - 14.15 Hrušov Lomonosovova ulice 
14.30 - 15.30 Koblov u hasičské zbrojnice
15.45 - 16.30 Antošovice u obchodu 

15. 09. 2009 úterý
14.00 - 14.30 Hranečník na točně tramvají
14.45 - 15.30 Sl. Ostrava Na Jánské-rest.Seneka 
15.45 - 16.45 Heřmanice u hasičské zbrojnice 
17.00 - 18.00 Muglinov Liščina- u bývalého svazu chovatelů

16. 09. 2009  středa
14.00 - 14.30 Kunčice u hasičské zbrojnice 
14.45 - 15.30 Kunčičky u svazu chovatelů 
15.45 - 16.15 Kunčičky Bořivojova ul. has. zbrojnice
16.30 - 17.00 Sl. Ostrava Kamenec (pod viaduktem) 
17.30 - 18.00 Muglinov  u Budoucnosti (parkoviště) 

UPOZORNĚNÍ
Pes musí být zdráv a řádně odčerven, z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem a přiváděla je dospělá osoba.

Cena za očkování je stanovena smluvně ve výši 70,-Kč.
Poplatek bude vybrán v místě očkování. V ceně je zahrnut veterinární úkon, 
cena vakcíny a zdrav. materiálu, potvrzení o očkování.

Za vystavení nového očkovacího průkazu bude účtováno 5,- Kč.

Náhradní termín očkování se nestanoví!
Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve kterékoliv veterinární or-
dinaci.
 odbor fi nancí a rozpočtu

Zub času to 
asi neudělal
HRUŠOV/  Na snímku vidíte dům 
na ulici Stará cesta v Hrušově. 
K prodeji byl schválen jednomu 
zájemci v první polovině letoš-
ního roku. Dotyčný však posléze 
od smlouvy odstoupil. Vzhledem 
k tomu, že objekt byl dlouhodo-
bě uzavřen, dopadl tak, jak sami 
vidíte. A kdo se na tom podepsal? 
Nejen zub času, ale také nepřizpů-
sobiví občané, kteří stačili rozebrat 
střechu a další části během několi-
ka dnů na začátku července. 
„Pro náš obvod to znamená další 
peníze, které budeme muset vy-
naložit na sanaci budovy, aby byla 
připravena k prodeji,“ vysvětlila 
místostarostka MUDr. Hana Herá-
ková (ODS).  (sy)
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zatímco děti 
a žáci si užívali během čer-
vence a srpna zasloužených 
prázdnin, na mnoha školách 
byl čilý stavební ruch. Žáci se 
tak většinou vrátí do zrekon-
struovaných, vymalovaných 
a čistotou zářících škol. 
To se týká například dětí, které navště-
vují Mateřskou školu Požární. V ce-
lém objektu byla vyměněna dřevěná 
okna za plastová, součástí oprav byla 
i oprava vnitřních omítek a výmalba 
objektu,“ říká Ing. Adéla Pietroszová, 
referentka agendy investiční výstav-
by, která stavbu dozorovala, s tím, že 
akci realizovala společnost Hrastav.
Novými plastovými okny se může 
pochlubit také Mateřská škola Na Liš-
čině v Hrušově. Vyměněny byly také 
troje vstupní dveře. I tady se omítalo 
a malovalo. Součástí uvedeného roz-
sahu prací byla i výměna oken v míst-
nostech služebny městské policie.
Akci realizována společností HASPO – 
Stavitelství v době od 13. července do 
7. srpna. 
Rozsáhlou rekonstrukcí prochází také 
Mateřská škola Bohumínská, kde už 
byla dokončena výměna stávajících 
kovových a dřevěných oken v celém 
objektu za plastová. Práce byly spojeny 
s drobnými stavebními úpravami – do-
zdívkami parapetního zdiva a klem-
pířskými konstrukcemi. Zateplení 
obvodových plášťů bude provedeno 
kontaktním zateplovacím systémem 

kvalitativní třídy „A“. Současně budou 
provedeny stavební úpravy pro změnu 
v užívání části stavby – lodžií. Stavbu 
provádí společnost DAV a práce by měly 
být ukončeny poslední srpnový den. 
Nová plastová okna má také  Mateřská 
škola Komerční v Muglinově, a to díky 
společnosti Ostravská stavební. Děti 
se mohou těšit i na nově vymalované 
místnosti.
Pokud jde o Mateřskou školu Frý-
decká v Kunčicích, i tam je rušno. 
„Toto zařízení je rozšířeno o novou 
lehárnu, sociální zařízení a sklado-
vé prostory ve druhém nadpodlaží, 
které není v současné době využívá-
no a v minulosti v něm bylo provo-
zováno restaurační zařízení,“ sdělila 
vedoucí investičního odboru Libuše 
Žídková s tím, že součástí stavby 
jsou demoliční práce, vybudování 
schodiště z prvního nadpodlaží, vý-
měny výplní otvorů, vnitřních insta-
lací a úprava povrchů. „Rekonstruo-
váno bude také sociální zařízení pro 
učitele a zaměstnance pošty, které 
se nachází v mezipatře,“ dodala Li-
buše Žídková.
Stavbu provádí společnost INSTAL 
REMONA. s ukončením se počítá 31. 
srpna letošního roku.
Rušno bylo během uplynulých týdnů 
i v ostatních slezskoostravských ško-
lách a školkách. Všude se malovalo, 
uklízelo, leštilo, natíralo, opravova-
lo, takže i tam začne nový školní rok 
s tou typickou vůní, na kterou si my 
starší moc dobře pamatujeme. 
 Marie Stypková

Ve školách bylo o prázdninách rušno
Ve většině z nich byla vyměněna dřevěná okna za plastová , všude se malovalo a uklízelo

V NOVÉM KABÁTU. Nová plastová okna má také  Mateřská škola Komerční v Muglinově. Čistotou září také její místnosti. 
Jak vidno, dětem se tady líbí.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Úřední desky budou 
i v jiných našich „obcích“
Pro lepší informovanost občanů se Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
rozhodl nainstalovat úřední desky ve všech svých osmi katastrálních územích. 
Občané si zatím mohli přečíst důležité informace pouze na vývěsních úředních 
deskách v obou budovách radnice nebo na úřední desce u Gagarinova náměstí.
„Chceme, aby se informovanost našich občanů zlepšila. Proto se budou moci 
dočíst vše potřebné včetně důležitých kontaktů i v Muglinově, Heřmanicích, 
Hrušově, Koblově, Antošovicích, Kunčících a Kunčičkách,“ říká starosta Antonín 
Maštalíř s tím, že potíž bude možná v ničení těch prosklených tabulí. „Proto chci 
na naše občany apelovat, aby si podobných nešvarů všímali, a pokud uvidí, že 
někdo skříňky ničí, okamžitě zavolali městské strážníky nebo pracovníky úřa-
du,“ zdůrazňuje.  (sy)

Kde budou úřední tabule viset:
Heřmanice na rohu prodejny potravin Hruška
Koblov před prodejnou Budoucnost
Muglinov na budově večerky potravin na Švédské ulici
Kunčičky na budově služebny Městské policie na Holvekově ulici
Antošovice u obchodu paní Lukášové
Kunčice na budově pošty na Frýdecké ulici
Hrušov na budově bývalého národního výboru vedle pošty LEPŠÍ INFORMOVANOST. Úřední deska už visí také u večerky potravin na Švéd-

ské ulici v Muglinově.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Již několik 
zločinů mají na svědomí 
falešní plynaři a vodaři, kteří 
se během července objevili 
na několika místech Slezské 
Ostravy.

Podle očitých svědků se jednalo o dvě 
auta – starý modrý favorit a starý ze-
lený favorit, v nichž jezdili muži tmav-
ší pleti. Vydávali se za pracovníky 
vodáren nebo plynáren s tím, že mají 
pověření od slezskoostravské radnice. 
Lidem nabízeli různé služby – napří-
klad plynové přípojky,“ říká starosta 
obvodu ing. Antonín Maštalíř a zdů-
razňuje, že radnice takovéto pověření 
žádné firmě nevydala.
Zloději už stačili okrást několik lidí. Jed-
noho z nich připravili o doklady a mno-
hatisícovou hotovost, další oběti přišly 
o jízdní kola, motorku, autorádia a dal-
ší věci. Nepoctivci se objevili například 
v Kunčicích, Kunčičkách či Muglinově. 
Auta byla spatřena na ulicích Pernero-
vě, Římanově, Listopadové nebo Oto-

vě. Vlastně si tak tipují vhodná místa. 
Využívají toho, že je doba dovolených, 
a mnozí lidé nejsou doma. Pokud uvidí 
naši občané některé z těchto dvou aut, 
měli by okamžitě zavolat na Městskou 
policii ve Slezské Ostravě, případně na 
další tísňové linky. Neprodleně by měli 
informovat také své sousedy, aby si za-
mykali garáže a domy. Přivítáme, když 
návštěvy podezřelých osob nahlásí 
i nám,“ nabádá starosta.
Podle mluvčí ostravské městské policie 
Vladimíry Kejdové by občané měli peč-
livě zvážit, koho vpustí do svého domu 
či bytu. „Pokud se někdo představí jako 
pracovník plynáren či jiných firem, je 
vhodné si od něj vyžádat jeho služební 
průkaz. Je také na místě si telefonicky 
u příslušné firmy ověřit, zda její pra-
covníci provádějí nějaké měření či jinou 
činnost. Při telefonování je ale nezbytné, 
aby lidé zavřeli dveře, jinak se vystavu-
jí nebezpečí, že příchozí během volání 
vniknou dovnitř a něco jim vezmou,“ 
řekla Kejdová s tím, že při jakémkoliv 
podezření je třeba volat strážníky nebo 
policisty. Marie Stypková

Pozor na falešné plynaře 
ve dvou starých favoritech

Na hřbitov už bez psů
Rada městského obvodu Slezská Os-
trava na svém zasedání dne 13. 8. 2009 
schválila dodatek k řádu pro veřejná 
pohřebiště, týkající se zákazu vstupu 
občanů se psy (s výjimkou hlídací služ-
by) na všechny hřbitovy v městském 
obvodu s účinností od 1. 9. 2009.
K tomuto kroku přistoupila z důvodu 
množících se stížností na volně pobí-
hající psy a zvýšený výskyt exkrementů 
v areálech hřbitovů. hřbitovní správa

Nádraží v Kunčicích do nového kabátu
KUNČICE/  Do nového kabátu se v blízké budoucnosti obleče nádraží v Ostravě-
Kunčicích. O vydání stavebního povolení zažádala začátkem letošního dubna 
Správa železniční dopravní cesty v Praze zastoupená SŽDC Správou dopravní 
cesty Ostrava.
Stavba řeší opravu stávajícího zastřešení ostrovních nástupišť a výměnu po-
chozích ploch, vybudování výtahů na nástupištích číslo 1, 2 a 3 pro zajištění 
bezbariérového přístupu z výpravní budovy na jednotlivá nástupiště. Dále stav-
ba obsahuje směrovou a výškovou úpravu staničních kolejí č. 1, 2, 3 a 5 tak, 
aby tato odpovídala nově zřizovaným hranám a výšce jednotlivých nástupišť. 
Souběžně s uvedenými pracemi bude probíhat realizace silnoproudých zařízení 
pro napájení osvětlení, výtahů a slaboproudých zařízení pro zajištění chodu in-
formačního systému.  (red)

V rámci výstavy zazní i hudba a verše
Jako doprovodný program k výsta-
vě Krásná Barbora – odvážná Božena 
připravujeme koncert slova a hudby 
s názvem Naše paní Božena Němcová. 
Zazní na něm úryvky z Babičky a slav-
né básnické sbírky Františka Halase 
věnované Němcové v podání herce 
Vladimíra Matějíčka. Klavírní skladby 
Bedřicha Smetany zahraje Miroslav 
Sekera. Koncert se koná ve čtvrtek 10. 
září 2009 v 19.00 hodin v obřadní síni 
slezkoostravské radnice. Vstupné je 
50,- Kč. Před koncertem si můžete pro-
hlédnout i výstavu, protože Slezskoos-
travská galerie bude mimořádně ote-
vřená až do začátku představení.  (vv)

Jazzový klavír Emila Viklického 
a Borise Urbánka
Cyklus komorních koncertů, které se 
konají za podpory statutárního města 
Ostravy v obřadní síni slezskoostrav-
ské radnice, pokračuje po prázdnino-
vé přestávce 15. září 2009 v 19 hodin.
Tentokrát potěšíme milovníky jazzu 
koncertem, který jsme nazvali „Jazzový 
klavír Emila Viklického a Borise Urbán-
ka“. Své umění předvedou dva přední jaz-
zoví klavíristé. Součástí koncertu bude 
rovněž uvedení melodramu Emila Viklic-
kého Krkavec na text Edgara Allana Poea 
v překladu Dr. Miroslava Macka. Melod-
ram přednese herec Vladimír Polák.
Vstupenky za 50,- Kč si můžete zakou-
pit od 1. září v galerii ve slezskoostrav-
ské radnici v úterý až pátek od 10,00 
do 18,00 hodin (polední přestávka 
12,00 – 12,30), v sobotu a neděli od 
10,00 do 16,00 hodin. 
Případné dotazy vám zodpovíme na 
tel. 599 410 426 a 599 410 093.  (lk)

Opravy hornických hrobů na 
hřbitově ve Slezské Ostravě
Jak již bylo uvedeno ve Slezskoostravských novinách v červenci 2009, na 
ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě byly opraveny tři staré hornické 
hroby, ve kterých jsou uloženy ostatky horníků, zahynuvších při důlních 
neštěstích. Výrazně se na zlepšení stavu hornických hrobů podílel dotační 
fond NADACE OKD. Zmíněné opravy hrobů „Důlní neštěstí na jámě Zvěřina 
– 1888“, „Důlní neštěstí na jámě Salma – 1905“ a  „Důlní neštěstí na dole 
Trojice – 1936“ byly ukončeny koncem měsíce července. Opravené hroby 
přispívají k zlepšování důstojnosti a estetizaci ústředního hřbitova a také 
k zvýšení piety k zemřelým.  (red)
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přečetli jsme za vás

KUNČIČKY/  Věřící v Kunčičkách 
mohou být pyšní. Mají totiž 
takového faráře, kterého by 
jim mohl kdekdo závidět. Díky 
tomu, že otec Dariusz Sputo 
do této farnosti přišel, v Kun-
čičkách to opravdu žije. 
Kostel svatého Antonína Paduánské-
ho doznal díky němu viditelného vy-
lepšení. Otci Darkovi se navíc poda-
řilo zapojit nejen věřící do bohatého 
společenského života. Jak jsme vás už 
informovali, zhruba před rokem po-
světil tamním hasičům jejich patrona 
– sv. Floriána, nedávno se věřící sešli, 
aby byli účastni posvěcení sochy Pan-
ny Marie Lurdské, koncem července - 
na svatého Kryštofa- se zase žehnaly 
dopravní prostředky. 
“Vždyť svatý Kryštof je odpradávna 
patronem všech pocestných,” říká otec 
Darek s tím, že tato služby je zatím 
velmi málo vídaná. Na mši svatou se 
v něděli 26. července ráno dostavily 
desítky lidí. Přišli nebo přijeli i se svý-

mi dopravními miláčky, které jim kněz 
Darek požehnal. Lidé se teď cítí na 
svých cestách bezpečněji. Alespoň lidé 
Kunčičkách jsou o tom přesvědčeni. 
“Požehnání opravdu funguje. „Ne-
cháváme každoročně požehnat Tatru 
i Avii,“ říká místní hasič Bohumil Jaj-
caj, který si nechává knězem požehnat 
kromě těch hasičských i své osobní 
auto. „Mám auto posvěceno už dru-
hým rokem a funguje to. Nic se mi ne-
stalo,“ říká. Jeho syn Martin přistavuje 
ke kostelu v Kunčičkách i auta své au-
toškoly. „Už rok máme auta celá, není 
na nich ani škrábanec, něco na tom 
určitě bude,“ dodává Martin Jajcaj na 
zahradě místní fary.
Svatý Kryštof byl podle legendy 
vzrostlým a silným mužem, žil na 
území dnešního Turecka na přelo-
mu druhého a třetího století. Pout-
níkům pomáhal tak, že je přenášel 
přes hlubokou řeku. Jak říká kněz 
Darek Sputo, v Polsku i na Slovensku 
patří žehnání dopravních prostřed-
ků k poměrně běžné záležitosti. Na 
Ostravsku začal s tímto zvykem vra-

timovský kněz Adrian Vykrent. „Řekl 
jsem si, že to zkusím i ve své farnosti. 
Letos jsme žehnal už druhým rokem. 
K mé velké radosti se mi lidé svěřují, 
že požehnání opravdu zabírá. Jak ne-
měli za celý rok jedinou nehodu a ne-
dostali pokutu,“ říká kněz spokojeně. 
Sputo slibuje, že požehná jakýkoli 
dopravní prostředek. Od koloběžky 
klidně až po loď nebo letadlo, pokud 
je někdo do Kunčiček k místnímu ko-
stelu přepraví. „Loni jsem tak žehnal 
i tramvaj, která před kostelem jezdí. 
Lidé, kteří v ní seděli, napřed vůbec 
nechápali, co to vlastně dělám a proč 
mají na oknech vodu. Ale pak to mys-
lím pochopili. Byla to sranda,“ směje 
se kněz.
Zvěst o tom, že v Kunčičkách se vždy 
v druhé půli července žehná všem do-
pravním prostředkům, se rychle roz-
náší. „Lidé si to mezi sebou řeknou. 
Své auto si už přijeli nechat požehnat 
kluci na motorkách stejně jako měst-
ští policisté,“ těší kněze, který slouží 
v místní farnosti třetím rokem. 
 Jan Král, Marie Stypková

Farář požehnal autům i motorkám
V Kunčičkách nedají na svatého Kryštofa dopustit

SVATÝ KRYŠTOF. Otec Darek Sputo žehnal všem dopravním prostředkům, kte-
ré před kostel sv. Antonína Paduánského v Kunčičkách za tímto účelem přijely. 
 FOTO/  JAN KRÁL

POHODA, KLÍDEK.  Vybraní žáci si to u Jadranu užili hned začátkem prázdnin.  FOTO/  ARCHIV

Žáci z Bohumínské byli opět na Jadranu
SLEZSKÁ OSTRAVA/  Již počtvrté se žáci Základní školy Bohumínská vydali k moři. Díky získanému grantu strávily 
některé z nich od 7. do 14. června krásný týden v severní Dalmácii, v letovisku Petrčane. 
Celý týden strávený v této krásné oblasti byl velmi bohatý na poznávací výlety. „Navštívili jsme vodopády Krka, ostrov 
Nin, projeli jsme se lodí na ostrov Uglan, viděli starobylé město Šibenik a noční Zadar. Kromě poznávání kulturních 
a přírodních památek jsme si každé ráno protáhli ztuhlá těla aerobikem, na pláži se oddávali slunečním paprskům 
a hlavně pochutnávali na místních specialitách. Důkazem pohody jsou nádherné fotografie, které pořídila nejen naše 
paní ředitelka Halakucová, ale také někteří žáci,“ pochlubili se svěřenci této školy s tím, že celý tento týden byl jako 
pohádka a doufají, že se někam vydají i příští rok.  (red)

UŽ TAM NENÍ. Městský obvod Slezská Ostrava se snaží, aby na jeho území nebyla 
pokud možno žádná zbořeniště nebo polorozpadlé stavby, které by ohrožovaly bez-
pečnost občanů nebo provoz na místních komunikacích. V tomto svém úsilí postou-
pil o krůček dopředu, když během měsíce července letošního roku zajistil odstranění 
objektu bývalé mateřské školy na Šenovské ulici č. 560 v katastrálním území Slezská 
Ostrava. Současně se stavbou zmizely z okolí také černě skládky. Díky panu Tomáši 
Habrovi, který demolici prováděl, je městský obvod zase o něco hezčí.  (red)

Obvod je zase 
o něco hezčí 

MUGLINOV/  Mistrovství České 
republiky Plamen a Dorost? 
To je největší akce, kam se 
může naše mládež dostat 
a dokázat, co vše se naučila za 
rok tvrdé práce. 

A to se letos podařilo Marku Čaja-
novi ze sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava – Muglinov, kde v kategorii 
„jednotlivci“ reprezentoval nejen 
náš sbor, Ostravu, ale i severomo-
ravský kraj v Třebíči (kraj Vysoči-
na).
A tak se vydala 4. července hrstka fa-
noušků podpořit jeho vynaloženou 
práci a odjížděla s nadějí na co nej-
lepší výsledek. Celkových 42 závod-
níků budilo respekt a každý věděl, že 
malá chybička může stát velký propad 
v celkovém umístění.
Běh na 100 metrů s překážkami, dvoj-
boj a testy. To byly disciplíny, ve kte-
rých se mezi závodníky bojovalo o ti-
tul mistra ČR v jednotlivcích.

První disciplínou byl běh na 100 m 
s překážkami. Startovní číslo 20 se 
Markovi stalo šťastným, protože se 
svým vylepšeným osobním rekordem 
18,59 sekund skončil na skvělém 8. 
místě a v celkovém pořadí i s běžci z ka-
tegorie družstva se umístil na krásném 
20. místě. To nám dodalo sílu do dal-
ších bojů a ukázalo, že Marek je dobře 
připraven jak silově, tak i technicky. 
Druhá disciplína byl dvojboj, kde se 
dařilo ještě víc a na samotném běžci 
bylo vidět, že nemá na rozdíl od trené-
ra a fanoušků vůbec trému. S koneč-
ným časem 16,37 sekund se umístil na 
5. místě. Poslední disciplína byla v ne-
děli a Marek na ni odcházel s jistotou, 
protože patří mezi jeho nejjistější dis-
ciplíny. A taky se to potvrdilo.
A tak jsme čekali na celkové výsledky. 
A Marek nám udělal velkou radost, 
protože se umístil na nádherném 5. 
místě. Reprezentoval nás velmi dobře 
a my mu za to děkujeme.

Petr Gvuzď, vedoucí starších žáků 
a dorostenců, SDH Muglinov

Muglinovský hasič ve 
velké konkurenci obstál

OSTRAVA / Lidé ze sídliště 
Kamenec sepisují petici proti 
stavbě čerpací stanice doslova 
pár kroků od jejich bytů i řeky 
Ostravice. Bojí se hluku, smra-
du, ekologických rizik i toho, že 
cena jejich bytu klesne. Uspějí 
se svým protestem?

V Ostravě je už osmačtyřicet komerč-
ních čerpacích stanic. A nedávno se za-
čala stavět devětačtyřicátá. Na okraji 
sídliště Kamenec, jen asi třicet metrů 
od panelového domu a zhruba stejně 
daleko od koryta řeky Ostravice.
„Hluk z ulice Bohumínské už teď pře-
kračuje hygienické normy, a s tou ben-
zínkou to bude ještě horší. Bude to tady 
hrozné – neustálé startování motoru, 
bouchání dveřmi, a to i přes noc. Jak to 

má člověk vydržet?“ říká jeden z členů 
petičního výboru Petr Dobeš. V domě 
v těsném sousedství stavby bydlí už 
třiatřicet let. „Vím, jak vypadaly po-
vodně v roce 1997. Měli jsme v domě 
plno vody, lidé museli být evakuováni. 
V případě něčeho takového může vy-
plavení benzinky způsobit katastrofu,“ 
obává se Dobeš. Obyvatelé domu, kteří 
mají vesměs byty v osobním vlastnic-
tví, mají i další výhrady. Bojí se, že cena 
bytu „s výhledem na čerpací stanici“ za-
míří prudce dolů. „Moc mi to vadí. Naše 
byty pak budou jen těžko prodejné,“ ar-
gumentuje Jiřina Hertvíková.
Se stavbou benzinky začala společ-
nost Avikran letos v červenci. Práce 
ale nijak nepokračují dopředu, zatím 
je tam udělán v podstatě jen výkop ze-
miny. Poslední dny stavba zase usnu-
la. Pozemek pro stavbu čerpací stani-
ce získala společnost Avikran přitom 
už před jedenácti lety a před necelými 
dvěma lety i stavební povolení.
Získat podrobnosti o tom, jak bude stav-
ba benzinky pokračovat, se Deníku nepo-
dařilo. Na jediném telefonním čísle, které 
je k dispozici, je připojený jen fax. Podle 
obchodního rejstříku je jediným společ-
níkem Lubor Adámek, sídlo má firma 
na ostravském Masarykově náměstí. Na 
zvoncích do příslušného domu ale ozna-
čení firmy nebylo, jen jeden ze zvonků 
zněl na jméno Adámek. Do hlasového 
zařízení se ale stejně nikdo neozval.
Svůj nesouhlas s výstavbou benzin-
ky lidé projevili už před prodejem 

pozemku. „O tomto záměru jsme se 
dozvěděli už před lety, kdy chtěla po-
zemek bývalá starostka prodat. My 
jsme to nechtěli, ale bylo to zbytečné,“ 
podotkl Dobeš.
Současné vedení slezskoostravské rad-
nice stejně jako obyvatelé v okolí stav-
by s tímto záměrem nesouhlasí. „Deset 
let jsme zdárně čelili stavbě benzinky. 
Víme, že všude kolem je čerpacích 
stanic dost. Bohužel jsme znovu na 
startovní čáře,“ uvedl starosta Slezské 
Ostravy Antonín Maštalíř. Společnost 
totiž napadla úřad z podjatosti a na-
konec se jí podařilo vyřídit všechny 
potřebné doklady, až v září 2007 zís-
kala pravomocné stavební povolení. 
„Občané si stěžují a my je chápeme. Ale 
kámen úrazu je ve stavebním zákoně. 
Jestli stavebník doloží všechny doklady, 
úředník je malý pán a musí to povolit,“ 
konstatovala mluvčí slezskoostravské 
radnice Marie Stypková.
Iniciátoři petice už mají připravené 
podpisové archy, ale protože jsou lidé 
na dovolených, předpokládají, že pod-
pisy lidí sesbírají zhruba v průběhu 
čtrnácti dnů. Potom hodlají petici ode-
vzdat na ostravském magistrátu. „Ne-
víme, jestli uspějeme, ale je lepší dělat 
něco než nic. V okolí chybí běžné služby 
jako holič, čistírna či pořádný obchod 
s potravinami, ale hlavně, že je tu plno 
benzinek. Uděláme všechno pro to, aby 
tu pumpa nebyla,“ dodal Dobeš.

MS DENÍK – IVA HAVLÍČKOVÁ,
TEREZA KRUMPHOLZOVÁ

Vedle řeky roste benzinka, lidé protestují
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Mgr. Markéta Palowská, 
etnografka Ostravského 
muzea, členka Společnosti 
Boženy Němcové v Praze, 
členka Amerického klubu dam 
při Náprstkově muzeu v Praze 
a členka České národopisné 
společnosti je autorkou 
výstavy s názvem Krásná 
Barbora – odvážná Božena, 
kterou mohou zájemci vidět 
v prostorách Slezskoostravské 
galerie až do 4. října. 

I proto, že se jedná o ojedinělou expo-
zici, povídali jsme si s Markétou Pa-
lowskou o tom, jak výstava vznikala 
a proč se slavná spisovatelka ocitla prá-
vě v galerii ve Slezské Ostravě. Výstava 
je uspořádána ve spolupráci Slezskoos-
travské galerie a Ostravského muzea.

Jste etnografa Ostravského mu- 
zea. Co vás ale přivedlo k Boženě 
Němcové?
Už od základní školy mě zajímala 
zejména česká literatura 19. stole-
tí, divadlo a film. Lásku k literatuře 
a historii ve mně vzbudil především 
můj tatínek (PhDr. František Jordán 
– 1936-2007, dlouholetý ředitel Mu-
zea Vyškovska ve Vyškově, latinář 
a historik – pozn. red.), s nímž jsem 
procestovala v naší republice i za-
hraničí hodně míst, která byla spoje-
ná s životy a díly našich spisovatelů. 
Němcová mě nejdříve uchvátila jako 
sběratelka pohádek. Potom jsem při-
šla na chuť jejím povídkám a nakonec 
i Babičce. Babičku totiž musíte číst, až 
máte na to ten správný věk. U mě to 
přišlo někdy za studií na vyškovském 
gymnáziu. S tatínkem jsme postupně 
navštívili vyšehradský hřbitov, kde je 
Němcová pochována se svými dvěma 
dětmi - Jaroslavem a Theodorou, Ba-
biččino údolí a další místa. 

Všeobecně se ví, že Němcová ne- 
měla lehký život. Jak byste ji dnes 
charakterizovala?
Božena Němcová nejen svým dílem, ale 
také myšlenkami a názory daleko před-
běhla dobu. To, čemu se dnes moderně 
říká emancipace nebo feminismus – 
i když slova emancipace užila již sama 
Němcová – o tom se nebála otevřeně 
mluvit a psát, její životní styl tomu od-
povídal. Jednoduše řečeno, byla bojov-
nicí za ženská práva. Celý život marně 
hledala šťastnou partnerskou lásku. Za-
jímala se o politiku, pro své vlastenecké 
smýšlení byla ona i její manžel neustá-
le stíhána úřady. Kdo bojuje za pravdu, 
nikdy to nemá jednoduché. Obdivuji 
Němcovou pro její nádherný sloh, pou-
tavé děje v literárních dílech. 

Kdyby žila Němcová v současnos- 
ti, co by asi dělala?
Kdyby Němcová žila v dnešní době, 
určitě by se uplatnila nejen jako dobrá 

spisovatelka, ale i jako učitelka čes-
kého jazyka, jako plně emancipovaná 
žena a myslím, že by vstoupila i do po-
litického dění. 

A jak byste charakterizovala tuto  
dnešní dobu?
Dnešní mladí lidé velmi málo čtou. 
Můj názor je takový, že všechno jde 
hrozně rychle, lidé jsou nesoustředě-
ní, mnohdy zapomínají na slušnost 
a poděkování, když je třeba. Tyto 
hodnoty do mě vnesl můj otec a za to 
jsem mu opravdu vděčna. Všude jsou 
počítače a moderní technika, ale stres 
a rychlost žití se odráží na zdraví kaž-
dého z nás. Naši předkové cestovali 
několik dnů koňmi, dopisy psali ručně 
a dávali si na nich záležet… Nejsem 
proti moderní technice, ale stáváme 
se jejími otroky. Výstava je určena ne-
jen pro zájemce-jednotlivce, ale také 
pro školy. I to je poslání výstavy.

Kdybyste si měla vybrat, je něja- 
ká postava v Babičce, která je vám 
opravdu blízká?
V Babičce mě uchvátil příběh Viktor-
ky, do níž, podle mého názoru, Něm-
cová vložila sebe samu, to je svoje city, 
hledanou lásku, chtěla ukázat, co je 
žena schopna udělat pro lásku. Zkrát-
ka jít za ní a porušit veškeré konvence, 
plně se jí oddat. Myslím, že je opravdu 
málo mužů, já vlastně neznám žádné-
ho, který by byl schopen udělat pro 
ženu to, co ona pro něj.  

Kdo podle vás z herců nejlépe  
ztvárnil jednotlivé postavy? 
Nejlepší babičkou byla určitě Terezie 
Brzková, Barunkou Libuše Šafránková 
a Viktorkou Libuše Geprtová. Z dalších 
postav paní kněžna Jarmila Glázrová 
i Květa Fialová, Hortenzií pak Magda 
Vašáryová. A mohla bych pokračovat. 
I proto bych chtěla za nějakou dobu 
udělat samostatnou výstavu z filmových 
zpracování děl Boženy Němcové, tedy 
pojmout tuto tematiku v daleko větším 
rozsahu, než je na současné výstavě. 

Co bylo prvním impulzem k tomu,  
abyste výstavu o Němcové realizo-
vala? 

Prvním impulzem k vzniku této výstavy 
bylo 150. výročí 1. vydání Babičky. Jela 
jsem se podívat na výstavu v Národním 
muzeu v Praze a dostala jsem nápad 
převést ji do Ostravského muzea. V tom 
mi vyhověl Pavel Muchka z knihovny 
Národního muzea a zapůjčil mi ze sbí-
rek Národního muzea několik velmi 
starých vydání Babičky. Tehdy jsem si 
řekla, proč neudělat výstavu o Němcové 
jako takové, že si to zaslouží. Netušila 
jsem, kolik mě čeká práce, ale také kolik 
zajímavých míst navštívím a s jakými 
zajímavými lidmi se při tvorbě scénáře 
setkám. Vedle Národního muzea mu-
sím upozornit především na výbornou 
spolupráci a vstřícnost kolegů z Muzea 
Boženy Němcové v České Skalici, přede-
vším pana ředitele Milana Horkého. 
Nezapomenu, jaký jsem měla zvláštní 
pocit, když jsem poprvé v rukou drže-
la vlastnoručně psané dopisy Boženy 
Němcové. O tom by se mi nikdy ani 
nesnilo! 

Co tedy patří k takzvaným perlám  
výstavy?
Již podruhé nám pracovníci muzea 
zapůjčili pero, pečeť s iniciálami Něm-
cové, její zápisníček, hodiny a její por-
trét malovaný Josefem Hellichem pro 
Františka Ladislava Čelakovského. 
Půjčili nám také originální filmovou 
klapku z natáčení Babičky režisé-
ra Antonína Moskalyka v roce 1971 
a originální návrhy kostýmů pro herce 
z tohoto filmu. Na výstavě je také pa-
mátník Nataši Tanské, dnešní spisova-
telky a někdejší představitelky Barun-
ky, s podpisy herců a filmových tvůrců 
z roku 1940. Je v něm například pod-
pis „babičky“ Terezie Brzkové, Karla 
Hašlerka, Marie Brožové a dalších. 

Co ještě mohou návštěvníci na vý- 
stavě vidět?
Dokumenty a fotografie z natáčení 
všech Babiček (byly celkem tři), ale 
také další její zfilmované pohádky 
a povídky. Jsou zde také připomenuty 
filmy o ní samotné. Výstava obsahuje 
přes 60 panelů, mapujících život, dílo 
a filmová zpracování děl Němcové. Ve 
vitrínách jsou vystaveny knihy s po-
hádkami, povídkami a také odborné 
publikace o Němcové, dále vydané ko-

respondence a podobně. Knihy zapůj-
čila autorka výstavy, L. Průša a další 
a také Knihovna města Ostravy. Mezi 
panely je také kapitola věnovaná Ame-
rickému klubu dam (AKD) jako inici-
átorovi k postavení pomníku BN na 
jejím hrobě v Praze na Vyšehradě (r. 
1869). Kopie dokumentů k této udá-
losti nám ochotně zapůjčila PhDr. Mi-
lena Secká, současná předsedkyně 
AKD a vedoucí knihovny Náprstkova 
muzea v Praze. 

Jak jste spokojena vy sama s tou- 
to výstavou, co říkáte na výstavní 
prostory Slezskoostravské galerie?
Velice spokojena jsem s grafickým 
zpracováním jednotlivých panelů, 
které jsou dílem Simony Podolové 
a jejích spolupracovníků – Petra Po-
doly a Kateřiny Mackové. Konečně 
se podařilo to, co jsem si přála již při 
první výstavě o Němcové. 
Také prostory jsou úžasné. Prostě ve 
Slezskoostravské galerii to dýchá! 
 Marie Stypková

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 2009. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. 
Redakce: Mgr. Marie Stypková, e-mail: redaktor@slezska.cz, tel. č.: 724 676 286. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin: Ing. Antonín Maštalíř — předseda, MUDr. Hana Heráková, Radomír Mandok, 
Petr Zezulčík, Ing. Jiří Šárek, Ing. Justina Kamená, Mgr. Ludmila Ohnheiserová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Karel Slíva. Sazba a tisk: EKON Jihlava. Roznášku provádí Česká pošta, s. p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin je 10. září 2009. 

další fakta o výstavě

Vernisáž výstavy o Boženě Němcové se nesla v duchu poloviny 19. století. Zleva Markéta Palowská, místostarosta Radomír 
Mandok a galeristka Věra Váhalíková. 

K zajímavýcm exponátům patří také 
klapka z natáčení Babičky režiséra An-
tonína Moskalyka v roce 1971.

Místostarostka MUDr. Hana Heráková obdivovala hodiny z pozůstalosti spisova-
telky.  FOTO / LUBOMÍR ČASNOCHA A MARIE STYPKOVÁ 

Krásná Barbora – odvážná Božena 
ve Slezskoostravské galerii

Kdo bojuje za pravdu, nikdy to nemá jednoduché, říká etnografka Markéta Palowská

Doba trvání:
13. srpna – 4. října 2009 

Návštěvní hodiny:
pondělí – zavřeno

úterý – pátek: 
10.00 – 12.00 12.30-18.00

sobota-neděle
10.00 – 16.00

Vernisáž uváděly v dobových kos-
týmech galeristka Slezskoostravské 
galerie Mgr. Věra Vahalíková 
a autorka výstavy Mgr. Markéta 
Palowská. Společně přečetly několik 
ukázek z knih Boženy Němcové 
a přirozeným hereckým projevem 
se jim podařilo přenést návštěv-
níky do poloviny 19. století. 

Na vernisáži promluvil PhDr. Lukáš 
Průša, profesor češtiny na Wichterlově 
gymnáziu v Ostravě-Porubě, který za-
půjčil na výstavu velké množství knih. 

Výstavě dominuje obraz Jany 
Lukešové z roku 1989 – kopie slav-
ného obrazu BN od Josefa Hellicha 
z roku 1845. Zapůjčen je ze Správy 
Pražského hradu. Věrohodná kopie. 

Vernisáž navštívil i pan Miroslav 
Škrdla, který přicestoval až z Litomyšle 
a byl dlouho členem Společnosti 
Boženy Němcové v Praze. Škrdla je 
velkým obdivovatelem BN a jeden 
rok dokonce zorganizoval pro členy 
Společnosti BN exkurzi po Litomyšli.

Kostýmy na vernisáži zapůj-
čilo Těšínské divadlo.

Na vernisáži byl promítnut doku-
mentární fi lm Doc. Olgy Sommerové 
Nesmrtelná hvězda Božena Němcová, 
který osobně zapůjčila autorka, která 
je čestnou předsedkyní Společnosti 
Boženy Němcové v Praze.
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napsali jste nám

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Domov pro 
seniory Kamenec je celodenní 
pobytové zařízení v blízkosti 
centra města Ostravy s do-
stupným dopravním spojením 
do okolí, jejímž zřizovatelem 
je Statutární město Ostrava. 
Poskytuje osobám se sníženou so-
běstačností, zejména z důvodu věku, 
podporu při zajištění důstojného živo-
ta s důrazem na individuální potřeby. 
V těžkém období nemoci a odchodu 
nabízí pomoc profesionálů. 
Zařízení nabízí poskytnutí ubytová-
ní a stravování, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, zprostřed-
kování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické 
a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, 
zdravotní péče.
Uživateli Domova pro seniory Kame-
nec se mohou stát osoby, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z dů-

vodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc při zabezpečení 
jejich potřeb.
S ohledem na zachování kvality po-
skytovaných služeb, odbornost per-
sonálu a prostory, služba nemůže být 
poskytována osobám: s mentálním 
postižením, které potřebují službu 
domova pro osoby se zdravotním po-
stižením, s onemocněním demencí 
Alzheimerova typu, které potřebují 
službu domova se zvláštním režimem, 
které nedodržují pravidla zařízení, 
které svým jednáním ohrožují sebe 
nebo jiné osoby.
„Naším hlavním cílem je poskytovat 
klientům takové služby, které by je 
podporovaly v soběstačnosti a v běž-
ném způsobu života, která vychází 
z individuálně určených cílů a potřeb. 
Důraz klademe na zachování důstoj-
ného a plnohodnotného života uživa-
tele, respektujeme individuality uživa-
tele, podporujeme kvalitní mezilidské 
vztahy a podobně,“ vyjmenovala,“ so-
ciální pracovnice Mgr. Radka Poláková 
s tím, že v domově je 178 míst. 

Ceník
Cena za ubytování, včetně stravování, 
energie, úklidu, drobných oprav 
prádla, praní a žehlení.

Typ pokoje - jednolůžkový
velký se sprchou 8 370,- Kč měsíčně
malý se sprchou 8 310,- Kč měsíčně
velký bez sprchy 8 250,- Kč měsíčně
malý bez sprchy 8 190,- Kč měsíčně

Typ pokoje - dvoulůžkový
se sprchou   7 950,- Kč měsíčně
bez sprchy   7 800,- Kč měsíčně

Kontakty
Domov pro seniory Kamenec, 
příspěvková organizace, 
Slezská Ostrava
Bohumínská 1056/71
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Telefonní kontakt: 
599 505 041 (ústředna)

e-mail: dpd@dpd.ovanet.cz
www.dpskamenec.cz

Domov pro seniory nabízí nadstandard
Klienty podporují v soběstačnosti s ohledem na jejich potřeby

DŮSTOJNĚ. Domov pro seniory Kamenec je celodenní pobytové zařízení, kde 
se zaměstnanci snaží zajistit klientům důstojný živo s důrazem na jejich individu-
ální potřeby.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Vážená redakce,
Děkuji za časopis, který vydáváte a in-
formujete o akcích a dění v naší části 
obce. Dovolte, abych se tímto dopi-
sem zamyslel nad situací týkající se 
části Muglinova, Hrušova a Heřmanic 
a myslím, že nejen jich.
Věřím, že zastupitelstvo naší obce vy-
dává nemalé prostředky na úklid ulic, 
trávníků a dalších zákoutí. Obvod se 
pomalu, ale jistě stává velmi atraktiv-
ním prostorem pro bydlení. Blízkost 
centra, velké množství zeleně a vý-
stavba moderních a mnohdy velmi 
hezkýc vil (viz. prostor naproti sídliš-
tě Muglinov) a také oprava stávajících 
domů, do kterých majitelé investují 
nemalé prostředky, znásobují tuto 
atraktivitu. 
Velmi mne ovšem mrzí, když opětov-
ně narážím na bezohledné chování 
lidí, kteří zakládají tzv. černé skládky. 
Např. ulice Na úbočí prochází lesním 
porostem a navazuje plynule na ulici 
Volnou. V tomto lesním prostoru se 
nachází ruina bývalého dolu Matyáš 
a větrací šachta tohoto dolu. Ve strá-
ni se pak nachází krmelec, o který je 
pečlivě pečováno asi pravděpodob-
ně mysliveckým sdružením. Údolím 
teče potok a jsou zde dva zanedbané 
rybníky. Nicméně prostor vytváří pří-
jemné relaxační místo stvořené pro 
odpolední procházky pod vzrostlými 
javory, osikami a doubky. Je to oáza 
klidu, a tak blízko centra. 
A zde se ovšem naplno projeví ona 
bezohlednost některých našich spolu-
občanů. Vyvezené hromady stavební 
sutě, pneumatik, skelné vaty, plastů 
neskutečně hyzdí toto idylické údo-
líčko. Copak není dostatek sběrných 
dvorů? Je skutečně naše mentalita 
tak přízemní a krátkozraká, že na 
svém pozemku chci mít pořádek a co 
je mimo, mě nezajímá. Myslím, že by-
chom si měli v dnešní hektické době 
vážit každého kousku zeleně. Tako-
vých zelených prostor ve městě, jako 

je Ostrava, není nikdy dost. Možná, 
že lidé časem zjistí, že tato místa jsou 
důležitější než hyperobchody a další 
komerční objekty. Ano i ty jsou třeba, 
ale s mírou tak, aby byla zachována 
rovnováha a citlivý přístup ke krajině.
Vyzývám tímto všechny, aby důsledně 
chránili tyto kousky zelených míst. 
Bohužel finančně a fyzicky je likvida-
ce podobných skládek mnohdy nad 
možnosti jednotlivce. V tomto případě 
to tak je. Berte prosím tuto informaci 
jako tip na zajímavé místo, ale i záro-
veň jako dloubnutí do svědomí těch, 
co se takto chovají. Možná bude toto 
sdělení zajímavé pro další směrování 
uklízecích čet, které by případně za-
stupitelstvo Slezské Ostravy mohlo 
zaúkolovat. Pavel Vank

Vážená redakce,
dovoluji si reagovat na červnové číslo 
Slezkoostravských novin, resp. na za-
myšlení paní doktorky Prokešové.
 
Vážená paní Prokešová,
přestože jsme téměř sousedé, do-
voluji si reagovat na Vaše červnové 
zamyšlení touto cestou. V multikul-
turní společnosti, ve které dnes žije-
me, a která se dle mého názoru bude 
i nadále vyvíjet směrem k prorůstání 
etnických skupin, není místo pro ra-
sismus, xenofobii a extremismus a na 
tom se jistě shodneme. Přestože je 
Evropa v mnoha směrech považová-
na za konzervativní, oprostila se ten-
dencí směřujících k izolaci a přijala 
přistěhovalce všech kontinentů, kteří 
se s většími či menšími problémy stali 
a stávají plnohodnotnými členy zdejší 
společnosti. Ano, je to tak, že většina 
umožnila menšině, aby se stala její 
součástí. 
 Sebe a ani lidi v mém nejbližším okolí 
nepovažuji za rasisty či xenofoby, pře-
sto se musím přiznat, že chování rom-
ské menšiny ve mně občas vyvolává 
až nenávistné pocity, to když vidím 

děti devastující zastávku, házející pe-
tardy na projíždějící auta, rozbíjející 
okna a podobně. Již několikrát jsem se 
v těchto situacích snažila zasáhnout 
k ochraně veřejného majetku (tedy 
majetku nás všech, ne pouze mého), 
ale reakce byla natolik agresivní, že 
jsem příští pokus o záchranu zastávky 
MHD odložila na neurčito. 
 Zajímavé však je, že jsem se s tímto 
chováním u jiných etnických menšin 
prozatím nesetkala. A to si dovolím 
poznamenat, že za nejproblémověj-
ší etnikum považují Romy i ve Švý-
carsku. Čím to je? Zásadní problém 
vidím v tom, že pokud se chce jaký-
koli příslušník menšiny stát rovno-
cenným členem společnosti, musí 
obětovat část své, řekněme, suve-
renity. Jinak řečeno, je třeba si uvě-
domit, že svoboda Romů a právo 
na uchování kultury končí tam, kde 
začíná právo a svoboda všech ostat-
ních. A to ne všichni Romové již po-
chopili a jsou ochotni splnit. Jak pak 
mají učit své děti odpovědnosti, když 
sami čekají, že se jim druzí přizpůso-
bí a budou je brát takové, jací jsou? 
Jak se mají děti naučit nekrást, když 
je jejich rodiče nejsou schopni zabez-
pečit, protože nedostanou práci, kvů-
li své špatné pověsti?
 Abych ukončila své zamyšlení. Váže-
ná paní Prokešová, není možné vy-
chovávat děti národa, který za staletí 
nebyl schopen vnímat sám sebe jako 
produktivního člena většího celku. Já 
jsem to několikrát zkusila, ale málem 
jsem přišla k úrazu stejně, jako Vy. 
Nedá se generalizovat, že by Romové 
byli špatní lidé. Jen si musí uvědomit, 
co chtějí, kam směřují a jaké jsou je-
jich povinnosti, stejně, jako ostatní.
 Jak řekla jedna kolegyně v diskuzi: 
„..kdyby mou rodinu před dvěma sty 
lety přestěhovali do Číny, tak už jsem 
dneska žlutá jak citrón.“ A tím rozhod-
ně nemyslela barvu pleti.
 S pozdravem Eva Chlebišová

V sobotu 25. 7. 2009 v 17 h se před 
kaplí sv. Anny v Ostravě – Muglino-
vě uskutečnila bohoslužba k poctě 
této svaté patronky.  Mši sloužil 
P. František Kufa. O slavnostní vý-
zdobu a úklid se postarali manželé 
Hilda a Jan Rajsiglovi spolu s paní 
Irenou Kalinovou. Mše probíhá 
v Muglinově každý rok, vždy v so-
botu před svátkem sv. Anny. Účast 
věřících je někdy závislá na po-
časí – letos od rána pršelo a bylo 
nevlídno, jako zázrakem pouze po 
dobu pobožnosti svítilo sluníčko. 
Vznik kaple je datován do roku 
1844. Je to jedna z pamětihodnos-
tí, která dodnes mapuje historii 
Muglinova. 
 Mgr. Markéta Palowská

Mše ke sv. Anně v Muglinově

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Vysoká ško-
la podnikání, a.s., Slezská univerzita 
v Opavě, Fakulta veřejných politik Slez-
ské univerzity, a Svaz českých a mo-
ravských výrobních družstev zahájily 
řešení projektu Evropského sociální-
ho fondu s názvem Sociální podnikání 
jako způsob myšlení a tvořivost. 
Projekt bude řešit problematiku so-
ciálního podnikání jako specifické 
oblasti vysokoškolského vzdělávání.  
Jeho obsahem je vývoj provázaných 

a inovovaných studijních programů 
sociálního podnikání v rámci dvou vy-
sokých škol v Moravskoslezském kraji 
s důrazem na modulární výstavbu 
studijních programů a identifikované 
a přenositelné sociální kompetence 
absolventů. Důraz je kladen na zvy-
šování kompetencí v oblasti výuky, 
rozvoj podnikatelských a sociálních 
přístupů, sociální odpovědnosti, eti-
ky a podnikavosti u akademických 
pracovníků vysokých škol, ale také 

na pilotáž vytvořených výukových 
modulů. Prostřednictvím sociálního 
partnerství je podpořena spolupráce 
škol se sociálními podniky a rozšíření 
prostupnosti terciárního vzděláván 
podle požadavků sociální a podnika-
telské  ekonomiky. 
Vysoká škola podnikání, a.s. je koordi-
nátorem projektu, partnery jsou Fakul-
ta veřejných politik Slezské univerzity 
v Opavě a Svaz českých a moravských 
výrobních družstev v Praze.  (rd)

Projekt „sociální podnikání“ byl odstartován
V roce 2008 bylo založeno nové ob-
čanské sdružení Pro Victus a již se 
má čile k světu. Svou činnost zaměřilo 
prostřednictvím svých aktivit na zlep-
šování kvality života celé společnosti 
tím, že bude usilovat o odstraňování 
bariér mezi majoritní společností, et-
nickými menšinami a specificky zne-
výhodněnými občany na území Mo-
ravskoslezského kraje. 
To je v souladu komunitním plánem 
města Ostravy. Komunitní plán soci-
álních služeb a souvisejících aktivit 
je strategickým dokumentem, udáva-
jícím směr rozvoje sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostra-
va do roku 2010. Jedním z jeho cílů je 
realizace programu zdravotně sociál-
ního pracovníka a zahájení činnosti 
nové organizace v oblasti
romského etnika. A toto je také filozofie 
občanského sdružení Pro Victus, jeho 
členů a pracovníků. Bude svou huma-
nitární činností hledat řešení problémů 
zmíněných skupin formou vzájemného 
poznávání se, odbourávání oboustran-
ných bariér plynoucích z neznalosti, 
ze stereotypů, předsudků, např. letní 
tábory aj. Hlavním cílem občanského 
sdružení Pro Victus je podílet se na zís-
kání pracovního uplatnění etnických 
menšin, snížení nezaměstnanosti, sní-
žení závislosti na sociálním systému, 
snížení handicapu na běžném trhu prá-
ce, získání pracovních návyků. Ve spo-
lupráci s Úřadem práce v Ostravě chce 
vytvářet pracovní místa pro rekvalifi-
kované ženy dlouhodobě nezaměstna-
né a obtížně zaměstnatelné. Vytváří tak 
pracovní příležitosti i pro romské ženy, 
které jako pomocnice v domácnosti po-
máhají zvládat těžkosti stáří seniorům 

v Radvanicích a Bartovicích, ale i v celé 
Ostravě. Vykonávají drobné domácí 
práce jako např. žehlení, mytí oken, 
vytírání podlahy, nákupy aj. A jaká je 
reakce seniorů? Např. jedna obyvatelka 
Domu s pečovatelskou službou v Bar-
tovicích nám sdělila: „Nejdřív jsem se 
bála, to víte, jsem stará a obtížně měním 
své názory, ale dnes s mou romskou po-
mocnicí bez námahy uklidím byt a ještě 
si s ní popovídám u kávy. Je pracovitá 
a moc milá“. A to vše za šedesát korun 
za hodinu.
Občanské sdružení sídlí v Radvani-
cích na Těšínské ulici a úzce spolupra-
cuje se sociálním odborem zdejšího 
ÚMOb, kde případným zájemcům rádi 
poskytnou bližší informace. 

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, 

ÚMOb Radvanice a Bartovice

Znáte občanské sdružení Pro Victus? 

nabídka pro seniory
Potřebujete umýt okna, nakoupit či 
jakkoli pomoci v domácnosti?

Tak právě pro vás je zde 
občanské sdružení Pro Victus.
Práci budou vykonávat pracovníci 
odborně rekvalifi kovaní (i prostřed-
nictvím Úřadu práce v Ostravě).
Tyto služby budou poskytovány na 
základě smlouvy podle individuál-
ních přání zájemců a zájemkyň za 
minimální úplatu.
Další informace na tel.: 

599 416 130
Volat můžete také kdykoli na tel.:

774 890 636
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VŠE PRO HROB
Nemáte čas a potřebujete se postarat o hrob?

My to uděláme za Vás!
Poskytujeme:

celoroční péči a údržbu hrobů 
profesionální odstranění nečistot a starých usazenin 

výsadbu okrasných květin a péči o ně 
možnost i pouhého zalévání 

více informací na tel.:  608 417 050

Při cestě z Ostravy na Frýdek 
byl v roce 1634 postaven 
stavitelem Janem Packem 
z Bíliny zámek. Pozdější 
majitelé Skrbenští z Hriště ho 
dále rozšiřovali, až tu v roce 
1739 stála barokní stavba ve 
schématu italského kastelu, 
kde je čtyřmi křídly obklope-
no střední nádvoří. 

Mohli jsme tu nalézt mansardovou stře-
chu, klenby nebo dekorativní výzdobu. 
Stavební úpravy probíhaly po celé 17. 
a 18. století. Zrušení nevolnictví a pak 
roboty oslabilo hospodářské postave-
ní šlechty. V roce 1898 zámek koupila 
První městská záložna v Brně a v roce 
1927 bohatí sedláci - bratři Pravdové.
V průběhu 2. světové války - v březnu 
1945 – byl zámek vybombardován. 
Při postupné opravě v roce 1949 byl 
zámek vyvlastněn. Rekonstrukce v 50. 
a 60. letech sice zabránila devastaci, 
byla však necitlivá a odstranila řadu 
renesančních prvků. V roce 1962 se 
stává zámek majetkem Nové Huti. Ta 
si ho dále upravila jako své kulturní 
a stravovací zařízení.
Protože Nová Hut´neměla k zámku 
historickou vazbu a skutečná rekon-
strukce by stala hodně peněz, po roce 
1989 zámek prodala. Noví majitelé 
se bohužel chovali jako spekulan-
ti, kterým se nejednalo o zámek, ale 
o peníze. Čas a bezdomovci dílo zkázy 
dokonali a tuto památku zcela zdevas-
tovali. Nakonec je kunčický zámek, 
podle vyjádření policie, 23. ledna 
1999 zapálen. Tímto činem končí jeho 
365 let stará historie. Jeho zbytky do-
dnes čekají na odklizení……
 Karel Slíva
FOTO/  J. BARTUSEK A ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

Byl jednou zámek v Kunčicích nedaleko Ostravy

Požár zámku v noci 23. 1. 1999.  FOTO/ JOSEF BARTUSEKStav zámku v roce 2003.

Interteriér zámku v obobí, kdy sloužil jako kulturní a stravovací zařízení Nové Huti. Pohled na východní křídlo.

Celkový pohled na zámek z Frýdecké ulice, zprava východní křídlo, zleva jižní křídlo.

Zámek po požáru v roce 1999.  FOTO/ JOSEF BARTUSEKPohled na jižní křídlo.

Dobové fotografie Kunčic z první poloviny 20. století.

Pohled na nádvoří zámku.

Stav z roku 2003 -  pohled na zbořeniště od Frýdecké ulice.
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Dne 18. a 19. záøí 2009 poøádá developerská 
spoleènost Nové byty Ostrava s.r.o. den otevøených 
dveøí ve svém novì dokonèeném projektu
v Ostravì - Heømanicích, na ulici Kubínová.
U této akce bude každému, kdo si rezervuje jakýkoliv 
byt a následnì uzavøe kupní smlouvu poskytnuta 
sleva!
Všichni zájemci o nové bydlení jsou srdeènì zváni.
Více informací na www.novebytyostrava.cz, pøípadnì 
telefonicky na èíslech 608 304 306, 774 566 258.
GPS: 49°51'34.826" N, 18°19'7.763" E

Den otevøených dveøí
v Nových bytech Heømanice.

ZOO Ostrava
Michálkovická 197
Přístup 24 hodin denně
Umístěn vpravo od hlavního vchodu

NOVÝ
BANKOMAT

800 111 055
www.kb.cz

se uskuteční dne 19. 9. 2009 od 1400 hodin v areálech firem
FUCHS OIL CORPORATION, PNEUBOX, HONDA 

na Frýdecké ulici v Ostravě-Kunčicích
Po celé odpoledne a večer zahraje skupina 

Zděňka Krásného a cimbálová muzika LIPKA.
Pro děti budou připraveny atrakce, módní přehlídka nejen 
pro ženy, kouzelník, ochutnávka vín, bohaté občerstvení...

www.aportcz.cz

         

12. října
SLEZSKÁ OSTRAVA
 Nová Osada u ul. Bernerovy
 Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
 Zapletalova u domu č. 10
 Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
 Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
 Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
 Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
 8. března  u domu č. 16
 Hradní křiž. s ul. Na Závadě

13. října 
ANTOŠOVICE
 Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 

KOBLOV
 Antošovická Na Tabulkách
 Lamař křiž s ul. Koblovskou
 Antošovická u samoobsluhy
 K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
 Antošovická U Nové šachty
 Žabník křiž. s ul. Pobřežní
 Podsedliště křiž. k bývalým kasárnám
 Blatouchová naproti č. 272

14. října 

MUGLINOV
 Okrajní křiž. s ul. Švédskou 
 Olešní křiž. s ul. Zemanskou
 Klidná křiž s ul. Slunečnou
 Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
 U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
 Švédská parkoviště u Budoucnosti
 Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
 Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
 Keramická  křiž. s ul. Vančurovou

15. října  

HEŘMANICE
 Požární u hasičské zbrojnice 
 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
 Parcelní křiž. s ul. Gruntovní
 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
 Najzarova naproti domům č.p. 50-52
 Kubínova  u domu č. 56

19. října 

SLEZSKÁ OSTRAVA
 Na Burni křiž. s ul. Na Bunčáku

 Bohumínská  (Kamenec) parkoviště za domem 40-48
 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
 Bohumínská  (Kamenec) u domu č. 53
 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
 Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
 Zvěřinská u parčíku
 Bohumínská  (Kamenec) u domu č. 49

20. října  

KUNČICE N. OSTRAVICÍ
 Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 
 Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
 U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou
KUNČIČKY
 Škrobálkova křiž. ul. Pstruží
 Pstruží park Nadační
 Lorišova křiž. s ul. Osadní
 Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
 Rajnochova u domu č. 199
 Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou

21. října 

HRUŠOV
 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 
 Žalmanova u domu č. 9
 Riegrova u domu č. 19
 Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
 Kanczuckého křiž. s ul. U Dolu
 Verdiho u domu č. 4
KUNČICE N. OSTRAVICÍ 
 Ostravického začátek cyklostezky
SLEZSKÁ OSTRAVA
 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou
 Klímkova u křiž. s ul. Červenkovou

Objemný odpad z domácností
Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v městském 
obvodu Slezská Ostrava během podzimní úklidové akce umís-
ťovány na stanoviště pouze na 1 den. V určený den jsou přista-
veny a následující den jsou odvezeny. Kontejnery nejsou určeny 
pro podnikatelské subjekty. Do kontejnerů ukládejte jen velko-
objemový odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebez-
pečný odpad a elektroodpad, který můžete bezplatně uložit ve 
sběrných dvorech. V těchto mohou občané odpad (mimo sta-
vebního odpadu) ukládat bezplatně celoročně v rámci jejich 
provozní doby. Všechny potřebné informace jsou na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz  nebo je lze zjistit na bezplatné 
telefonní lince 800 020 020 (číslo je dobře zapamatovatelné, 
protože trojčíslí 020 vizuálně připomíná název OZO)
Počet stanovišť a přistavovaných kontejnerů nelze navyšovat 
vzhledem k omezené kapacitě kontejnerů. odbor TSKZaH

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
odpadu  v období  od 12. 10. do 21. 10. 2009

www.slezska.cz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


