
KOBLOV/  Koblovský Žabník, 
který je hrozbou pro tamní 
obyvatelé vždy, když „trochu“ 
zaprší, by se měl konečně do-
čkat protipovodňové ochrany.  

Naposledy byl Žabník ohrožen velkou 
vodou letos v létě. Hasiči tam opět 
postavili asi dvě stě metrů dlouhou 
ochrannou hráz ze spojených gumo-
pryžových vaků naplněných vodou. 
K zatopení domků tentokrát naštěstí 
nedošlo. 
Na této lokalitě se za poslední léta nej-
více podepsala povodeň v roce 1997. 
Na fasádách některých domů je do-
dnes vidět, kam až velká voda sahala. 
K definitivnímu vyřešení problémů, 
které lidem v této části Ostravy voda 
přináší, je zase o krůček blíže. 
Stavbu hráze v Koblově dlouhou dobu 
brzdil výkup pozemků, protože jedni 
vlastníci nesouhlasili s navrhovanou 
výměnou. Městu se ale nakonec po-
dařilo se všemi vlastníky na výkupech 
popřípadě na směně pozemků dohod-
nout. V minulých dnech zpečetili do-
hodu i zastupitelé.
„Teď už snad nic nebrání tomu, aby 
se hráz začala stavět,“ říká staros-

ta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř 
a dodává, že příští rok bude vyřízeno 
stavební povolení a práce na samotné 
výstavbě hráze potrvají asi rok. 
Hráz by měla ochránit obyvatele Žabní-
ku před stoletou vodou. Město Ostrava 
původně uvažovalo, že by rodinné dom-
ky v oblasti Žabníku vykoupilo a necha-

lo srovnat se zemí. Nakonec však zví-
tězila varianta vybudování hráze, která 
bude hrazena ze státních peněz.
Na řece Odře v Koblově se začala bu-
dovat hráz na levém břehu. Dokonče-
na bude v roce 2010, celkové náklady 
mají dosáhnout 133 milionů korun. 
 (sy)
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Sídliště Muglinov 
se mění

Premiér Fischer 
navštívil Slezskou

Trolejbusy jezdí do 
Heřmanic už 25 let

Další schůze zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostrava 

se uskuteční 12. listopadu v 15  
hodin v Kulturním domě Muglinov. 

Přijďte na výstavu 
Jiřího Kráčálíka
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Listopad začíná hořícími 
svícemi a hřbitovem. 
A končí svícemi, ale ne již 
jako symbolem života po 
smrti, ale jako očekávání 
narození malého děťátka. 

A tak jsme si s kamarádkou vytvořily 
svou vlastní tradici. Vždycky na kon-
ci října si uděláme volné odpoledne 
a na naší zahradě zasedneme k dře-
věné lavici a v tom podzimním říj-
novém odpoledni vyrábíme – a to za 
jakéhokoliv počasí – věnce na hroby. 
No vyrábíme – ona vyrábí a já na ni 
většinou jen koukám, jak jí to jde. Ale 
pak mám vždycky při pohledu na ty 
věnce radost, jak jsme obě šikovné.
A na konci měsíce přijde zase. To 
již sedíme doma v jídelně a popí-
jíme kávu a povídáme si, zatímco 
ona si „hraje“ s výrobou advent-
ního věnce. A je to nastejno – jen 
koukám, jak pracuje - stejně bych jí 
svou snahou jen překážela. A zase 
mám pak radost za nás za obě. Z té 
dobře vykonané práce.
A těším se, až zapálíme první svíč-
ku, a pak postupně ty další. A Váno-
ce se blíží a na světě je (že by přece 
jen?) krásně.
Jenže tomu všemu předchází již vzpo-
mínaný měsíc listopad. To padající listí 
ve znamení umírání. A svíčky na hro-
bech a smutný podzimní déšť a smu-
teční věnce. A sychravá rána a mlhavé 
večery. A pokaždé mě to znovu udiví 
- to smutné období se najednou zlomí 
a smrt se mění v čekání na nový život. 
A kdyby jen v ledajaké, ale v radostné 
čekání, plné hudby a naděje a nadšení 
a vánoční výzdoby a koled a cukroví 
a dárečků. Nebo to vidím schválně jen 
takto hezky? A nevidím a nechci vidět 
ten stres a nervozitu a starost a shá-
nění peněz a vypětí a námahu a dny 
plné práce bez konce?
Ať je to jakkoliv, tak o tom je asi 
život. O radosti a o starostech, 
o těšení se a o stresu, o narození 
a o umírání. A o tom, kdo něco dělá, 
protože to umí a kdo se jen kouká, 
protože možná umí něco jiného.
Ale i tak, někde jen pracující a jinde 
jen koukající, rozsvěcujeme svíčky 
na hrobech stejně jako na adventní 
věnce. A možná nás ani nenapadne, 
že znamenají obojí. Smrt i život. 
A že v obou případech ty svíce tak 
nějak prosvětlí naše dny.
 PhDr. Miriam Prokešová

zamyšlení

Aktuality ze 
Slezské Ostravy 
hledejte na nové 
internetové televizi
Vážení občané,
jak jsme Vás už informovali, navázali 
jsme spolupráci s internetovou te-
levizí. Postupně Vás budeme sezna-
movat i touto formou s významnými 
událostmi, které se dějí v našem měst-
ském obvodě. 

www.slezskaostrava.tv

krátce z obvodu

MUGLINOV/  Neuvěřitelných sta 
let se 8. října dožila Liduša 
Gajdová, která žije v Domě 
s pečovatelskou službou na 
Hladnovské ulici v Muglinově. 
Mezi gratulanty byli také 
zástupci městského obvodu 
Slezská Ostrava. 
Paní Liduška žije v muglinovské DPS 
už patnáct let. Má zde svůj dvoupoko-
jový útulný byt, ve kterém jí prý do-
cela nic nechybí. „Dívám se na televizi, 
sleduji všechny možné seriály jako 
Ulici nebo Ordinaci v růžové zahradě, 
moc ráda mám také Poštu pro tebe. 
Čtu také noviny, takže jsem docela 
v obraze, co se kde děje,“ říká babič-
ka, které však kvůli špatnému sluchu 
musí některé pasáže dovyprávět její 
osmašedesátiletý syn Radomír. 
„Když se sem maminka před patnácti 
lety stěhovala, byla nešťastná, ale bě-
hem dvou let si zvykla. Má tady všech-
no, co potřebuje, vzorně se tady o ní 
starají. jen kamarádky už tady nemá. 
Dvě odešly do penzionu, jedna zemře-
la,“ říká syn Radomír.
Paní Liduška je vdovou už šedesát let. 
Od roku 1949, kdy ji navždy opustil 
její manžel, žije sama. Vyučila se šva-
dlenou, dlouhé roky pracovala jako 
prodavačka v trafice na Zborovské uli-
ci v Moravské Ostravě. 
A jaký má paní Liduša lék na dlouho-
věkost? Nikdy jsem nepila alkohol, ne-
kouřila, ale na druhé straně jsem měla 
a mám ráda vepřové, uzené, řízky, zelí, 
brambory a další dobrůtky. Bílé maso 
mě naučili jíst teprve před dvěma lety, 
nikdy předtím jsem ho však nejedla,“ 

usmívá se babička a s humorem dodá-
vá, že se už padesát let léčí na vysoký 
tlak. 
„Stoletá jubilantka má jednoho syna, 
dva vnuky a jednoho pravnuka. Ma-
mince už dva roky kupujeme pupal-
ku, kterou pravidelně užívá. Možná 
i proto je tak čiperná,“ doplňuje pan 
Radomír. 
Starosta obvodu Antonín Maštalíř, 
který babičce popřál mnoho zdraví, 
spokojenosti a předal jí nádhernou 
kytici a dárkový koš, je rád, že na Slez-
ské žijí tak skvělí a vitální lidé. „Moc 
mě také těší, že tito lidé žijí v tak dů-
stojném prostředí a že se o ně zdejší 
zaměstnanci pěkně starají,“ uzavřel 
starosta. 
Ve Slezské Ostravě žije kromě paní 
Gajdové ještě jedna babička, která se 
letos dožívá 102 let. Osob nad 95 let 
žije v našem obvodu pětadvacet. 
  Marie Stypková

Stoletá babička se už padesát let léčí na vysoký tlak

Má ráda řízky, bůček a uzené

Důchod o dva 
tisíce korun vyšší
Sté narozeniny znamenají také zvý-
šení důchodu, a to o dva tisíce korun. 
Letos v červnu ho obdrželo v celé 
České republice 312 lidí. Z těchto 
důchodců narozených v roce 1909 
bylo 254 žen a 58 mužů. U příležitos-
ti stých narozenin dostávají klienti 
ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu 
a osobní dopis ministra práce a soci-
álních věcí. 

Podle údajů ČSSZ bylo letos v červnu 
celkem 656 sto a víceletých občanů, 
tedy lidí narozených v letech 1902 až 
1909. Převažovaly ženy – bylo jich 543, 
zatímco sto a víceletých mužů bylo 113. 
Nejstarší důchodci v evidenci ČSSZ jsou 
muž a žena narození v roce 1902. Nejvíc 
sto a víceletých lidí žije v Praze (110) 
a v Jihomoravském kraji (85), naopak 
nejméně v kraji Karlovarském (7). Po-
kud jde o Moravskoslezský kraj, ten drží 
třetí příčku v počtu stoletých (66). 
Důchody stoletých občanů se zvyšují 
pravidelně od roku 1969 a původně 

se zvyšovaly o 1 tisíc korun. Od 1. 
července 2006 se podle novely záko-
na o důchodovém pojištění, důchody 
stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. 
Tuto částka ČSSZ k procentní výměře 
důchodu přičítá automaticky, aniž by 
o ni museli důchodci žádat. 
Za 1. čtvrtletí roku 2009 ČSSZ evi-
dovala celkem 2 071 269 starobních 
důchodců. To bylo 75 % z celkového 
počtu důchodců. Všech důchodců, 
tedy lidí pobírajících od ČSSZ důcho-
dy starobní, invalidní a pozůstalostní, 
bylo ke konci čtvrtletí 2 759 803. (sy)

JUBILEUM. Liduši Gajdové přijel osobně popřát také starosta obvodu ing. Anto-
nín Maštalíř.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

JAK DLOUHO JEŠTĚ?  Při každém větším dešti se staví v Koblově protipovodňo-
vá hráz.  FOTO/  ARCHIV

k tématu 

Žabník se protipovodňové 
hráze přece jen dočká

Přemysl Sobotka 
navštívil VŠP
Vysokou školu podnikání (VŠP) ve 
Slezské Ostravě navštívil ve středu 
21. října předseda Senátu Parla-
mentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. 
V rámci akce s názvem Kulatý stůl 
na VŠP se zúčastnil v aule školy be-
sedy na aktuální téma Rozvoj podni-
kání jako nástroj k eliminaci dopadů 
současné hospodářské recese. Spolu 
s ním besedovali o tomto tématu 
náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu Martin Tlapa (Vliv recese na 
český průmysl), prezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví Václav 
Matyáš (České stavebnictví v časech 
hospodářské recese) a Ferid Nasr, 

generální ředitel CK EXIM TOURS 
(Dopady současného vývoje na ces-
tovní ruch v Česku).  (sy)

Žákům bude teplo
Muglinov/  V budově Základní ško-
ly probíhají další úpravy, konkrétně 
zateplení obvodových stěn, výměna 
stávajících dřevěných oken za nová 
plastová, výměna vstupních dveří, 
zateplení půdních prostorů a souvi-
sející řemeslnické práce. 
Na tuto akci byla městskému obvodu 
Slezská Ostrava poskytnuta dotace ze 
státního rozpočtu ve výši 6 milionů 
korun. Akce je realizována společnos-
tí Pozemní stavitelství Zlín a.s. Dne 
21. 8. 2009 bylo předáno staveniště. 
 (red)
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  Přestože 
mateřské školy ve Slezské 
Ostravě většinou nepřerušily 
svůj provoz ani o prázdni-
nách, i tady začal nový školní 
rok. Většina z nich hlásí plný 
stav, takže o děti nemá nouzi. 
MŠ Keramická v Muglinově mohla letos 
přijmout jen dvanáct z dvaatřiceti no-
vých dětí. „Ostatní jsme nemohli uspo-
kojit, protože nemáme dostatečné ka-
pacity,“ sdělila ředitelka školky Jarmila 
Chlopková s tím, že velký zájem o toto 
zařízení by vyřešilo odloučené praco-
viště. „Vhodné prostory by byly v níz-
koprahovém zařízení na Muglinovské 
ulici,“ upřesnila ředitelka. 
Ani Mateřská škola Frýdecká v Kunči-
cích nemohla přijmout všechny děti, 
které se do ní hlásily. V současné době 
ji tak navštěvuje 24 předškoláčků. 
„Dětí postupně přibývá. I proto naše 
škola prošla rekonstrukcí a po ko-
laudaci naši kapacitu o několik míst 
navýšíme,“ říká ředitelka Markéta 
Lipová. Stejně jako její kolegyně se 
domnívá, že školství je nepřiměřeně 
zatíženo administrativou a nenápad-
ným přesunem povinností z vyšších 
instancí na ředitele škol. „Nemáme 
pak pro samé papírování téměř čas na 
pedagogickou práci. Někdy mi připa-
dá, že pro úřady nejsou důležité děti, 
ale desítky tabulek ano,“ zhodnotila 
Lipová. 

MŠ Frýdecká je po rekonstrukci velmi 
hezká a zachovává si rodinného du-
cha. „Nadále preferujeme úzký kon-
takt s rodinnou a spolupracujeme se 
všemi pomocnými obory tak, aby děti 
byly dobře připraveny do školy. Pořá-
dáme i společné akce pro veřejnost 
a škola je tak jedním z integrujících 
článků v obci, kde jiné podobné zaří-
zení není,“ popsala paní ředitelka. 
Stoupající populační trend registruje 
i Mateřská škola v Antošovicích, do níž 
momentálně dochází 14 dětí. „Naše 
kapacita je dostatečná, počítáme však 
s rekonstrukcí druhé třídy odloučené-
ho pracoviště v Koblově, a to proto, že 
o tuto lokalitu je velký zájem. Podle 
předpokladu bychom tak nebyli příští 
školní rok schopni uspokojit potřebu 
občanů Koblova,“ vysvětlila ředitelka 
Milena Kolková. 
Mateřská škola v Antošovicích nabízí 
domácké prostředí, pracuje v programu 
Začít spolu a nabízí individuální přístup 
ke každému dítěti a péči logopedického 
asistenta ve třídě během dne. 
Obrovský zájem ze strany rodičů je 
o Mateřskou školu Požární v Heřma-
nicích. Přestože kapacita tohoto před-
školního zařízení je 50 míst, již zhruba 
sedm let není schopna uspokojit všech-
ny zájemce. „Žádosti o přijetí podávají 
rodiče již kolem jednoho roku dítěte, 
dokonce i dříve, aby měli jistotu, že 
bude dítě do naší školky umístěno. Pro-
to bychom přivítali rozšíření kapacity, 
ale z hygienických důvodů to zatím není 

možné. Dětí stále přibývá a prostory 
jsou nedostačující,“ vysvětluje ředitelka 
Lenka Anežková a dodává, že vzhledem 
k rozsáhlé výstavbě v Heřmanicích 
bude situace v budoucnu ještě horší. 

Všechny ředitelky mateřských ško-
lek se shodují v tom, že největší 
kámen úrazu současné nejmladší 
generace je ve špatné výslovnosti. 
„Rodiče mají pocit, že mateřská ško-

la plně nahradí i povinnosti rodičů. 
Mnohdy se setkáváme s názorem ve 
smyslu vždyť to je snad naučíte vy,“ 
dodává Anežková.
  Marie Stypková

Ředitelky si stěžují na stále narůstající administrativu a špatnou výslovnost dětí

Mateřské školy ve Slezské praskají ve švech

PRASKAJÍ VE ŠVECH.  Většina mateřských škol ve Slezské Ostravě zápasí s nedostatkem míst.  FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí k akci 
Regenerace sídliště Muglinov, 
která navazuje na studii 
z loňského roku, zpracovávají 
v současné době Sdružení 
společností Energie EZE, insti-
tut pro hospodaření energií, 
s. r. o. a DHV CR, spol. s. r. o. 
ve spolupráci s Magistrátem 
města Ostravy a s městským 
obvodem Slezská Ostrava 
Tato projektová dokumentace bude 
sloužit jako jeden z podkladů k žá-
dosti o dotaci o finanční prostředky 
ze státního programu na regeneraci 
sídlišť.
Řešené území je ohraničeno ulicemi 
Hladnovská, Fojtská, Švédská a Vdov-
ská. Cílem projektu regenerace je 
zlepšení životních podmínek obyvatel 
sídliště Muglinov. Sídliště zahrnuje 

zhruba 580 bytů v panelových do-
mech. Důvodem pro navrhovanou in-
vestici je potřeba zlepšit vybavenost 
sídliště a kvalitu veřejných prostran-
ství tak, aby tento prostor odpovídal 
soudobým požadavkům obyvatelstva. 
V rámci zjištění těchto požadavků 
byla v roce 2008 v řešeném území 
uskutečněna anketa, při které bylo 
osloveno na 150 respondentů a jejich 
náměty a připomínky byly zohledně-
ny v navrženém řešení. 
V rámci návrhu řešení, který byl v lis-
topadu 2008 prezentován obyvatelům 
sídliště, bude navýšen počet parkova-
cích stání, který je v současné době více 
než nedostatečný. Aby mohly být v co 
nevyšší možné míře zachovány součas-
né zelené plochy, bude počet parkova-
cích stání navýšen díky reorganizaci 
současných parkovišť a současně díky 
výstavbě dvou jednopodlažních parko-
vacích objektů. Ty budou urbanisticky 
včleněny do stávajícího území tak, aby 
jen minimálně omezovaly jeho optic-

kou stránku. Dále jsou navržena ne-
jen nová dětská hřiště, ale i pobytové 
prostory pro seniory. Bude zachováno 
a zrekonstruováno veřejné sportoviště 
mezi ulicemi Hladnovská a Fojtská. Síd-
liště bude vybaveno novým mobiliářem 
a proběhne také rozsáhlá rekonstrukce 
veřejného osvětlení.
Z hlediska koncepce řešení budou 
opticky odděleny jednotlivé prostory 
tak, aby byla oddělena pěší a automo-
bilová doprava. Pěší stezky tak budou 
procházet vnitřním prostorem sídliš-
tě a možnosti parkování budou podél 
komunikací a na parkovištích umístě-
ných po obvodu vnitrobloků. 
Projektová dokumentace pro územní 
řízení, která je před dokončením, byla 
veřejnosti prezentována 29. října v Kul-
turním domě v Ostravě – Muglinov.
Předpokládáme, že realizace projek-
tu bude probíhat v několika časových 
etapách se zahájením v roce 2010. 

Ing. Libuše Žídková
vedoucí investičního odboru

Sídliště Muglinov se mění k lepšímu

DO GALA. Cílem projektu regenerace sídliště v Muglinově, které čítá zhruba 
580 bytů v panelových domech, je zlepšení životních podmínek zdejších obyvatel. 
 FOTO/  LUBOMÍR ČASNOCHA

Ostrava rozšíří kapacitu 
městské skládky
HRUŠOV/  Ostrava nebude do roku 
2018 závislá na chystané krajské spa-
lovně. Rozšíří kapacitu stávající sklád-
ky v městské části Hrušov, která by se 
jinak už zakrátko naplnila. Ostravští 
radní povolili městské firmě OZO Os-
trava, aby koupila od společnosti RPG 
klíčové pozemky v okolí. 
Za 7000 metrů čtverečních zaplatí ma-
jiteli, tedy společnosti RPG, 3,5 milio-

nu korun. Podle náměstka primátora 
Lukáše Ženátého má skládka volnou 
kapacitu zhruba do roku 2013. „Bylo 
dohodnuto získání posledních pozem-
ků, které jsou potřeba pro další etapu 
rozšíření skládky tak, aby město moh-
lo mít kapacitu o dalších pět let,“ po-
tvrdil Ženatý. Součástí obchodu je také 
podmínka, že město naopak prodá 
RPG pozemky ve Slezské Ostravě, kte-
ré potřebuje pro své plány tato firma.
Pro rozšíření skládky budou zapotře-
bí i další pozemky. „V současné době 

probíhají výkupy pozemků v předmět-
ném území a současně probíhá změna 
územního plánu. Rozšíření skládky je 
v souladu se strategií a koncepcí měs-
ta v oblasti odpadového hospodářství 
a má zajistit potřebnou kapacitu a ne-
závislost města na jiných subjektech,“ 
upřesnil ředitel OZO Ostrava Karel Bel-
da. Krajské integrované centrum pro 
využívání komunálních odpadů bude 
v ideálním případě hotové v roce 2015, 
tedy dva roky poté, co by Ostravě došla 
kapacita skládky. (red)

Ona se asi nezeptá, ale zasype 
náš obvod sněhem, k radosti 
dětí a nelibosti všech, jež budou 
nuceni se jím brodit - listonošky, 
popeláři, řidiči autobusů a po-
dobně. Samozřejmě uděláme 
vše, abychom tuto situaci zvlád-
li. Nebude to však jednoduchý 
úkol, musíme uklidit po každé 
sněhové nadílce na 100 km 
chodníků a 150 km komunika-
cí. Uklízet obvod budeme pro-

střednictvím Technických služeb Slezská Ostrava, a.s., s nimiž 
máme dlouhodobou smlouvu na zimní údržbu, tak i vlastní-

mi silami z řad zaměstnanců, dělníků, úřadu a občany, kteří 
vykonávají institut veřejné služby. I když těchto dělníků, kteří 
budou vydatně při úklidu pomáhat, máme šedesát, je zřejmé, 
že práce bude hodně a budou se mít, co otáčet. Úklid sněhu 
bude samozřejmě probíhat podle stupně důležitosti komuni-
kací a chodníků, jak je dáno v plánu zimní údržby. 
Podle informace ředitele TS Slezská Ostrava pana Ing. Kol-
lára, příprava techniky na zimní období finišuje, aby veš-
keré pluhy, sypače, frézy a další technika mohly s prvními 
sněhovými vločkami vyrazit do ulic našeho obvodu. 
Mohu Vám, občané, slíbit, že uděláme Vše proto, aby byla 
zima 2009/2010 co nejméně konfliktní a  z ulic našeho 
obvodu na nás dýchala pohoda, i kdyby bylo sněhu jak na 
Ladových obrázcích. Radomír Mandok

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Zastupitelstvo městského obvodu Slezská 
Ostrava na svém zasedání dne 17. 9.2009 projednalo a schválilo 
zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu za I. pololetí 
roku 2009.
Celkový hospodářský výsledek k 30. 6. 2009 činí +37.055 tis. Kč. Tento kladný 
výsledek je především dán tím, že se do něj promítá proúčtování přebytku hos-
podaření za rok 2008. 
V  I. pololetí se však projevují i negativní jevy, což je například propad ve výběru 
daně z nemovitosti, a to cca 1, 5 mil. Kč. Podle podkladů z FÚ Ostrava bude tento 
výpadek za celý rok cca 4 mil. Kč. 
Rovněž se projevil i výpadek na položce příjmu poplatky za ukládání odpadu, 
který činí za I. pololetí cca 4,5 mil. Kč a k 31. 12. 2009 dle předpokladů bude 
činit 8 – 9 mil. Kč. 
Na základě výpadků rozpočtových příjmů města Ostravy nám v současné době 
Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením snížení neinvestičních neúčelo-
vých dotací ve výši 3.260 tis. Kč.
Výše uvedené výpadky příjmů rozpočtu městského obvodu jsme však díky 
kladným hospodářským výsledkům minulých let a rezervě letošního hospoda-
ření schopni pokrýt.
Celkové příjmy k 30. 6.2009 jsou tak plněny na 50,15 %.
Plnění výdajů městského obvodu je za I. pololetí na výši 45,54 %. Čerpání je 
tak prováděno v souladu se schváleným rozpočtem a jednotlivé odbory čerpa-
jí své výdaje tak, aby byly zajištěny a pokryty základní požadavky pro zabez-
pečení jejich činnosti týkajících se správy, údržby a rozvoje celého městského 
obvodu.
 Ing. Jiřina Gáliková, 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu
 Ing. Jiří Šárek, 
 předseda finančního výboru

Obvod hospodařil dobře
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Na akademickou půdu soukromé Vysoké školy 
podnikání (VŠP) ve Slezské Ostravě zavítal ve 
středu 30. září premiér Jan Fischer. Spolu s ním 
přijel do Ostravy také náměstek ministryně 
školství Vlastimil Růžička. Jeho první zastávkou 
byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 
kde slavnostně zahájil akademický školní rok. 
Krátce před polednem dorazil premiér před budovu Vyso-
ké školy podnikání (VŠP). Jeho téměř hodinová přednáška 
v aule VŠP rozhodně zaujala nejen studenty, ale i ostatní 
přítomné. „Je důležité, aby se našly peníze pro tak důleži-
tou oblast jako vzdělávání, věda, výzkum a inovace,“ řekl 
Fischer s tím, že vláda by měla pomoci vysokým školám 
v regionu při lepším získávání prostředků na tyto účely 
z evropských fondů.
V závěru svého proslovu dal prostor i dotazům studentů. 
„Jaké byly vaše pocity, když vám volal kvůli radaru prezi-
dent USA Barak Obama?“ zeptal se ho jeden z mladíků. „Ten 
den večer jsem toho měl opravdu hodně a byl jsem strašně 
unavený. Pak jsem dostal echo, že mi bude volat prezident 
Obama. Vím ale, jak tyhle telefonáty dlouho trvají – musejí 
se totiž spojit obě velvyslanectví s Bílým domem, tak jsem 
si šel lehnout. Po jedenácté hodině večer mi ale opravdu 
zazvonil telefon, abych čekal na hovor prezidenta. Únava 
mě přešla okamžitě,“ řekl se smíchem Fischer a dodal, že 
největší „ránu granátem“ dostal, když mu zavolal Mirek To-
polánek a zeptal se ho, zda chce být premiérem. „Byl jsem 
tehdy v zahraničí a na toto zásadní rozhodnutí mi dal To-
polánek dvě hodiny,“ dodal premiér s tím, že další ne příliš 
příjemná zpráva pro něj byla, když padl i listopadový ter-
mín voleb. „Moc jsem se těšil, že už budu mezi svými přáte-
li z úplně jiné branže,“ vysvětlil Jan Fischer.

SLEZSKÁ OSTRAVA/  Dušičky jsou 
tady a s nimi i Halloween plný 
duchů a strašidel. Nejinak 
tomu bylo 21. října, kdy se 
před slezskoostravskou 
radnicí v podvečer sešlo 
kolem tří stovek dětí v typicky 
hallowenovských maskách. 
Akci pořádala už podruhé Základní 
škola Bohumínská ve Slezské Ostravě 
pod názvem „Svátek dýní a strašidel – 
český Halloween“. Garantem této akce 
bylo statutární město Ostrava a měst-
ský obvod Slezská Ostrava. 
Halloweenovský průvod byl ale jen ja-
kýmsi vyvrcholením celé akce, proto-
že vše vypuklo v Základní škole Bohu-
mínská už ráno. „Třídy se proměnily 
ve strašidelné komnaty a vyučování 
probíhalo v kostýmech,“ prozradila 
vedoucí školní družiny Margita Tká-
čová, která spolu se svými kolegyněmi 
akci připravovala několik týdnů. 
Lampiónový průvod, v jehož čele šly 
děti z mateřských škol Bohumunínská, 
Slívova a Zámostní, se vydal od radni-
ce směrem na Sýkorův most, přes Ma-
sarykovo náměstí podél řeky Ostravi-
ce směrem na Slezskoostravský hrad. 
Tam děti a jejich rodiče přivítal ředitel 
školy Mgr. Radek Pollo, starosta Slez-
ské Ostravy ing. Antonín Maštalíř, mís-
tostarosta Radomír Mandok a vedoucí 
odboru školství Mgr. Petra Nitková. 
Poté začal rej masek, při kterém pro-
běhl výběr deseti strašidel. Všechny 

děti se skvěle bavily. V závěru akce 
bylo každé dítě odměněno symbolem 
Halloweenu – keramickou dýní. 
Halloween je svátek, který se slaví 
31. října, většinou dětmi, které se 

oblékají do strašidelných kostýmů 
a chodí od domu k domu s tradič-
ním pořekadlem Trick or treat (Ko-
ledu nebo Vám něco provedu) a „ko-
ledují“ o sladkosti. Svátek se slaví 

většinou v anglických mluvících ze-
mích, převážně v USA, Kanadě, Vel-
ké Británii, Irsku, Austrálii, Novém 
Zélandu aj. V Česku se Halloween 
moc neslaví.  (sy)

měli byste vědět

k tématu

SVÁTEK DUCHŮ A STRAŠIDEL. Před slezskoostravskou radnicí se ve středu 21. října sešly stovky dětí v maskách, aby osla-
vily Halloween.  FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Ostrava chystá rekultivaci 
řeky v centru města
OSTRAVA/  Už za pár let by se v Ostravě mělo dát bezpečně koupat 
v řece. Jde o úsek Ostravice v samotném centru krajské metro-
pole. Magistrát finišuje s přípravou projektu na rekultivaci této 
části řeky. Poté navážou plány na rekreační využití řeky. 
Břehy řeky Ostravice v centru Ostravy jsou teď zarostlé trávou a k procházkám 
většinou vybízejí jen pejskaře. Když je horko, občas se objeví pár slunících se 
lidí. V budoucnu by jich ale mělo přibýt. Ostravice se má totiž změnit natolik, že 
se v ní bude dát i koupat. Už příští rok by měla začít velká sanace devítikilomet-
rového úseku v centru Ostravy. Odtěží se sedimenty a také zpevní břehy. Hlavně 
načervenalé odpadní vody z Biocelu Paskov se budou odvádět až do Odry, takže 
voda v Ostravici bude čistá.
Na rekultivaci získala ostravská radnice zhruba 315 milionů korun od státu. Jak 
upřesnil náměstek primátora Dalibor Madej, na sanaci pak naváží další investice 
za asi 260 milionů korun, které by město mělo získat v rámci evropských dotací.
„Uvažuje se o mobilních jezech, zvedne se tak hladina řeky, což je asi dobrá 
zpráva pro vodáky. Další dobrá zpráva bude cyklisty, protože by kolem měly být 
cyklistické stezky. Také by tam měly být vybudované jakési terasy, z kterých se 
otevřou nové pohledy na řeku i na město,“ nastínil Madej.
Počítá se i s tím, že nedaleko Slezskoostravského hradu vznikne malé přísta-
viště. Soukromý investor plánuje, že tam zřídí třeba půjčovnu lodí či výletní re-
stauraci.  (red)

Svátek dýní a strašidel – český Halloween 
Původní název byl Hallowe‘en – 
zkratka z anglického All-hallow-even 
(předvečer/vigilie Všech svatých / prv-
ní nešpory). Halloween vychází z pů-
vodně pohanského (keltského) svátku 
Samhain - pohanský nový rok (konec 
pohanského léta). Užívá se také název 
předvečer svátku Všech svatých. Prav-
děpodobně má i návaznost na křes-
ťanský svátek Všech svatých.
Během bramborové krize v Irsku v 18. 
století přišlo do Ameriky až 700 tisíc 
emigrantů, přinášejíce sebou tradici 
Halloweenu a používajíce „Jack-O-
Lanterns“. Podle tradice byla lucerna 
(angl. „lantern“) vyřezávána z tuřínu, 
brambor nebo červené řepy a se sví-
tícími uhlíky nebo svíčkou uvnitř. Tyto 
lucerny představovaly duše odešlých 
lásek a bývaly umístěny v oknech 
nebo na verandách, aby vítaly pozů-
stalé. Také sloužily jako ochrana proti 
zlým skřítkům.
V Americe ale tuříny nebyly vždy tak 
dostupné, proto se místo nich použí-
valy dýně. Dýně jack-o-lantern je zá-
kladní část halloweenských slavností 
od doby viktoriánské a dnes je typic-
kým symbolem Halloweenu.   (sy)

MUGLINOV/  Jarek z Přívoza. Tak 
se také říkalo dlouholetému histo-
rikovi Ostravského muzea, vynika-
jícímu znalci nejen obecných dějin, 
ale především historie Ostravy 
a okolí. 

Chtěl-li se někdo zeptat, kde stál ten 
a ten dům, kdo v něm žil, jaké význam-
né osobnosti mapovaly dějiny města, 
byl to vždy Jarek, který ve zlomku 
vteřiny zodpověděl jakýkoli dotaz 
tohoto typu. Bez nahlédnutí do lite-
ratury, bez dlouhého přemýšlení. Měl 
obdivuhodnou paměť.  Z jeho pera 
vzešlo mnoho kvalitních odborných 
statí a publikací, například Zajímavé 
návštěvy slavných v Ostravě od jejího 
založení v roce 1267 do roku 1989 
(Ostravské muzeum, 2008). Jaromír 
Dlouhý, rodák a obyvatel ostravské 
části Přívozu, byl částí svého srdce 
Muglinovák. Čas od času navštěvo-
val svoje příbuzné, přátele a známé, 
s nimiž nejednou pobyl v hospůdce 
U Švagra či ve starobylém hostinci 
U Chvostků. Pravidelně se chodil po-
klonit svým předkům na muglinovský 
hřbitov. Začátkem září nás nečekaně 
opustil, ve věku nedožitých 65 let.
Jarku, byl jsi dobrý člověk, budeme 
na tebe vzpomínat s láskou. 

Mgr. Markéta Palowská,
kolegyně z muzea, občanka Muglinova

Částí srdce byl Muglinovák

ZASVĚCENĚ.  Jaromír Dlouhý v čele 
skupiny účastníků vlastivědné vy-
cházky Ostravského muzea 2. 10. 
2007.  FOTO/  ARCHIV AUTORKY

Zavzpomínal na telefonát prezidenta Baraka Obamy

Premiér Fischer navštívil VŠP

NA AKADEMICKÉ PŮDĚ. Setkání s předsedou vlády se zú-
častnil také starosta Slezské Ostravy ing. Antonín Maštalíř. 
 FOTO/  MARIE STYPKOVÁ

Ukradli kus konstrukce mostu
Na dva muže ve věku 32 a 22 let nara-
zili strážníci městské policie 23. září 
v Ostravě-Kunčičkách. Na vozíku totiž 
vezli železnou desku o velikosti cca 1,5 
x 1,5 metru. Přiznali se, že deska pochá-
zí z nedalekého mostu, odkud ji ulomili 
z konstrukce. Chtěli ji odvézt do sběrny 
a zpeněžit. Jelikož konstrukce mostu 
jevila skutečně známnky poškození, 
strážníci na místo přivolali policii ČR, 
která si událost i se dvěma zadrženými 
muži převzala k dalšímu šetření.  

Rozbil zařízení na výrobu tříště
Zlost si zřejmě potřeboval vymlátit jistý 
padesátiletý muž. V hrušovské prodej-
ně potravin totiž 11. září nehezky po-
škodil zařízení na výrobu ledové tříště. 
Než dorazili na místo městští strážní-

ci, vztekloun zmizel. Naštěstí jim ho 
poměrně přesně popsala prodávající. 
Muži zákona se okamžitě jali provést 
kontrolu okolí a po chvíli výtečníčka za-
drželi. Ten ale opáčil, že zařízení poško-
dil proto, že má s majitelem prodejny 
nevyřízené majetkové spory. Okolnosti 
události nyní šetří policie ČR.

Děti si daly pořádně do nosu
Na dvě opilé děti narazili při své pochůz-
ce 18. září strážníci městské policie. Za-
tímco šestnáctiletý chlapec se potácel po 
ulici ve Slezské Ostravě, stejně stará dív-
ka ležela o pár metrů dál na zemi. Stráž-
níkům se podařilo z chlapce dostat pou-
ze to, že s kamarádkou pili vodku, kterou 
jim měl koupit známý. Jméno onoho zná-
mého však chlapec strážníkům nesdělil. 
Děvče bylo tak opilé, že nebylo schopno 

komunikovat, ani samo stát. Strážníci 
proto na místo přivolali sanitku a dívka 
byla převezena do nemocnice. Rodiče 
obou dětí byli o události informováni, 
opilého chlapce strážníci předali rodi-
čům. Věc nyní řeší orgán sociální péče. 

Další „neřidič“ skončil v rukou policie
Pouze se zapnutými parkovacími svět-
ly si to kolem půlnoci 25. září šněroval 
ulicemi Heřmanic jistý řidič v osobním 
autě. Jeho poklidnou projížďku překazi-
li snaživí městští strážníci, jejichž pozor-
nost auto upoutalo. Při kontrole muži 
zákona zjistili, že jedenapadesátiletý ři-
dič nevlastní řidičák a navíc je z něj cítit 
alkohol. Proto provedli dechovou zkouš-
ku a zjistili, že muž má v krvi 2,38 ‰ al-
koholu. Muže si převzali jejich kolegové 
z Policie České republiky.  (sy) 

městská policie
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SLEZSKÁ OSTRAVA/  V týdnu 
od 5. do 9. října proběhl ve 
všech knihovnách ČR – a tudíž 
i v pobočkách Knihovny 
města Ostravy – tradiční 
Týden knihoven. Tato akce 
s sebou každoročně přináší 
mnoho sympatických výhod 
pro čtenáře – odpouštějí se 
upomínky, vyhlašují se tzv. 
šťastné hodinky, v nichž se 
lze do knihovny přihlásit na 
první rok zdarma, koná se 
spousta zajímavých akcí.
V pobočkách KMO v Muglinově, Kun-
čičkách a Heřmanicích byly připrave-
ny besedy a knihovnické lekce pro děti 
z okolních základních škol, ostatně 
jejich návštěvy v knihovnách se ode-
hrávají již s pravidelností. Knihovnice 
nenechávají nic náhodě a připravují 
se pečlivě, protože vědí, že zaujmout 
dnešní děti je čím dál složitější úkol. 
Stále častěji tedy využívají k přípra-
vě besed dataprojektor, nejrůznější 
maňásky a loutky, samozřejmě knihy 
a také výtvarné potřeby. Dá se tedy 

říci, že taková beseda je pak velmi za-
jímavá a pestrá – začíná seznámením 
dětí s knihovnou, pokračuje předčítá-
ním a povídáním nad knihou, výtvar-
ným ztvárněním toho, co děti z knihy 
slyšely, výjimkou není ani hra, inspi-
rovaná přečteným úryvkem. Jsou děti, 
které se zapojí velmi ochotně a nadše-
ně. Ale jsou bohužel i děti, které knihu 
již nepovažují za „nejlepšího přítele 
člověka“. A které dávají zcela nepokry-
tě přednost počítačovým hrám, inter-
netu nebo nicnedělání před televizní 
obrazovkou a nedokážou se příliš na-
dchnout pro jakoukoliv mimoškolní 
aktivitu.
Před osmi, devíti lety, s výrazným 
rozmachem internetu, vyvstaly oba-
vy, zda knihy a knihovny přežijí. Zda 
obrovské množství po síti jednoduše 
dostupných informací nezničí chuť 
listovat stránkami knih. Ve velkém 
měřítku se toto jistě nestalo, ale 
je vidět, že jednotlivci k takovému 
trendu již směřují. Není to škoda? 
A zvláště u dětí? Vždyť knihy mno-
hem více podněcují jejich fantazii, 
mají ohromný vliv na jejich slovní 
zásobu, která se pravidelným čte-
ním může stát opravdu bohatou, 

dítě může vyprávět, co četlo a pokud 
je mu předčítáno, může si příběh 
a jeho hrdiny představovat. Ne si 
je jen nechat pasivně ukázat, jak je 
tomu v případě, že sleduje televizi 
nebo DVD přehrávač. Jenže je to tak, 
že při čtení se čtenář musí aktivně 
zapojit. Od výběru knihy přes čtení 
až po přemýšlení o přečteném se od 
čtenáře vyžaduje investice vlastních 
sil. Kdežto před televizi se stačí jen 
svalit a koukat. 
Přimlouvala bych se, abychom dětem 
předávali raději chuť vybrat si a pře-
číst pěknou knihu. Vždyť jsou tu opět 
podzimní dny s dlouhými večery a ne-
vlídným počasím, které přímo vybízejí 
k listování pohádkami, romány nebo 
i naučnou literaturou podle vlastních 
koníčků a zálib. A že nejde jen o mou 
lítost nad ustupujícím zájmem dětí 
o čtenářství, tomu nasvědčují akce 
typu „Celé Česko čte dětem“ nebo 
„Kniha mého srdce“, které se posled-
ní dobou hojně prezentují v médiích 
a jejichž autoři byli jistě na počátku 
vedeni také touhou po znovunalezení 
kouzla knih a jejich čtení. 

Šárka Kuligová,
vedoucí knihovnických služeb Muglinov

Děti a knihy patří k sobě

KNIHA MÉHO SRDCE. Knihovnice navštívily i slezskoostravské mateřské školy, 
aby dětem přiblížily krásu psaného slova.  FOTO/  ARCHIV

SLEZSKÁ OSTRAVA/ Jablečný den, který se konal 
v Základní škole Chrustova 14. října, se už stal 
vydařenou tradicí. Ani letos tomu tedy nemoh-
lo být jinak. 
Žáci prvního stupně se pod vedením svých třídních uči-
telů na celou akci pilně připravovali. Vše bylo jednot-
livými třídami včetně školní družiny předem pečlivě 
naplánováno a už od ranních hodin „Jablečného dne“ 
se po chodbách školy ze tříd a kuchyně linula příjemná 
vůně jablečných delikates. Děti se do příprav zapojily 
s velikým zaujetím – nejenže pomáhaly při pečení strou-
háním jablek, přípravou těsta na palačinky a dalšími 
kulinářskými pracemi, ale postaraly se velikou měrou 
i o nápaditou výzdobu, která se samozřejmě také nesla 
v jablečném stylu. 

Když bylo vše napečeno a před třídami se vyjímaly krás-
né „jablíčkové“ obchůdky, nezbývalo než vyčkat na tře-
tí hodinu odpolední, kdy do školy zavítali rodiče dětí, 
aby ochutnali jablečné speciality jako štrúdl, jablečné 
buchty, palačinky a mnohé další. I přes nepřízeň poča-
sí, kvůli kterému se celá akce nemohla uskutečnit venku, 
ale v prostorách školy, si děti, učitelé ani rodiče náladu 
rozhodně zkazit nenechali a příjemně se pobavili. Deš-
tivé a větrné počasí nám připravilo také malé překvape-
ní, které spontánně vystihla ve své písemné práci Ema 
Ostřížková, žačka 2. třídy: „Dneska hořelo. Strom spadl 
na elektrické vedení a pak to třikrát bouchlo. Hasiči při-
jeli včas, ale elektrikář se nějak loudal. Protože pak už se 
škola zavírala, tak jsme šli domů. Tam taky nefungovala 
elektřina. Trvalo to asi půl hodiny.“ 
 Mgr. Kateřina Komárková 

Děti si užily tradičního jablečného dne

DELIKATESY. Jablečný den se stává v Základní škole Chrustova tradicí. Ani letos 
tomu nebylo jinak a všude po chodbách se linula libá vůně jablíček.  FOTO/  ARCHIV

OSTRAVA/  I letos byl zahájen pro-
jekt s názvem Ostravská dopravní 
školička 2009. Jedná se o druhý 
ročník moderního dopravně-
vzdělávacího projektu pro děti 
mateřských škol. 

Tento projekt je společným projektem 
Statutárního města Ostravy, Mateřské 
školy Keramická v Ostravě a firmy Li-
bor Václavík – LIBROS Ostrava, členů 
Evropské charty bezpečnosti silnič-
ního provozu. Hlavním smyslem pro-
jektu je vytvoření bohatě ilustrované 
publikace v českém a anglickém jazy-
ce, která má děti formou hry zaujmout 
a seznámit s pravidly chování a jedná-
ní v silničním provozu. 
Žákům 2. třídy Základní školy Chrus-
tova se poštěstilo být jedním z vybra-
ných soutěžních týmů, které se pro-
jektu Ostravská dopravní školička 
zúčastnily. Akce vypukla 25. září na 
Prokešově náměstí za účasti Měst-

ské policie Ostrava, Hasičského zá-
chranného sboru a dalších partnerů. 
Děti měly možnost seznámit se nejen 
s dopravní problematikou a získat 
tak nové vědomosti, ale především 
si vše vyzkoušet v praxi prostřednic-
tvím pestrého programu. Kromě jízdy 
moderními dopravními prostředky, 
vědomostních kvízů a dalších soutěží 
se žáci pokusili vcítit se i do kůže ha-
sičů, a to při závodění v hodu hadicí. 
Celkově výborná atmosféra a spoko-
jenost dětí byla završena v závěru 
akce. Děti totiž obdržely kromě ob-
čerstvení trička s logem dopravní 
školičky a mnohé další upomínkové 
předměty.  (kk, jch)

Dopravní školička pomáhá školákům

KUNČICE/  V neděli 20. září se v ma-
teřské škole Frýdecká v Ostravě – 
Kunčicích sešlo plno talentovaných 
výtvarníků. Rodiče, děti i jejich souro-
zenci přišli netradičně vyzdobit novou 
lehárnu a nové prostory chodby. 
Mateřská škola prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, která trvala celé prázdniny. Ško-
la je teď jako nová, ale v nových velkých 
prostorách prázdná. A kdo jiný by si jí 
měl vyzdobit než ti, co v ní pobývají?
Vše vypuklo v již zmíněnou neděli. Od 
deseti hodin dopoledne začaly chodit 
děti se svými rodiči do školy a pod ve-
dením umělecké fotografky Dity Pepe 
malovali společně na zdi. Akce se účast-
nili i zaměstnanci školy. Malovalo se celý 
den, děti si na velké papíry připravovaly 
návrhy a pod vedením rodičů je realizo-
valy dekoračními barvami na zeď. Vznik-

la úžasná galerie dětské malby i výtvorů 
rodičů, které výtvarně propojila paní 
Pepe se svou kolegyní. Celé to působí 
krásným a teplým dojmem a děti si před 
usnutím mají co prohlížet.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní Ditě Pepe, rodičům i všem dětem, 
kteří se na výtvoru podíleli.
 Bc. Markéta Lipová, ředitelka 

Děti si vyzdobily školku samy

KOBLOV/  Nový školní rok začal také 
v soukromém gymnáziu IUVENTAS 
v Ostravě-Koblově. Novou ředitelkou 
se stala Mgr. Zdeňka Moslerová - vel-
mi zkušená a kvalitní pedagožka. 
Díky její iniciativě začal školní rok ne-
tradičně - autoevaluačním projektem 
Sluníčko. Žáci měli možnost vyjád-
řit svůj názor na předešlý školní rok 
a sdělit své nápady pro nadcházející 
rok. Mohli odpovídat otevřeně, od srd-
ce a bez jakékoli cenzury. Každá třída 
pracovala samostatně na svém projek-
tu, který měl podobu sluníčka. Do jeho 
paprsků vepisovali žáci odpovědi.
Projekt Sluníčko byl prospěšný pro 
všechny strany a na základě demo-
kratické diskuse vzniklo společné 
dílo pro zkvalitnění života gymná-
zia. Zdejší žáci i učitelé mají také dal-
ší důvod k radosti. Hned za budovou 

jejich školy totiž během prázdnin vy-
rostlo nové multifunkční hřiště, které 
může škola využívat. „Vznik a realiza-
ce tohoto hřiště je výsledkem jednání 
a velmi dobré práce zastupitelů obce 
Slezská Ostrava. Všem velmi děkuje-
me,“ pochvaluje si zřizovatelka školy 
Marta Konkolová.
Gymnázium IUVENTAS v Koblově se 
od těch státních liší v tom, že je ve tří-
dách velmi malý počet žáků. „Umož-
ňuje  nám to individuální přístup 
k žákům, přátelské pracovní klíma 
ve třídě, vyvážený vztah mezi žákem 
a pedagogem. Výsledkem tohoto na-
šeho úsilí je harmonicky rozvinutá 
osobnost, schopna prezentovat se 
v dnešním složitém světě,“ říká Marta 
Konkolová s tím, že v denním i dálko-
vém studiu je momentálně 227 žáků, 
které vyučuje 25 pedagogů.  (sy)

Nový školní rok začal i v soukromém gymnáziu

OSTRAVA/  Multikulturní festi-
val „Barevný svět“ pořádaný 
Občanským sdružením Vzá-
jemné soužití ve spolupráci 
s ostravským klubem Hudební 
bazar zahájil čtyřměsíční 
informační kampaň zaměře-
nou proti rasismu s názvem 
„Pryč s nenávistí“. 
Cílem kampaně je odstranění bariér 
mezi Romy a „Neromy“, které vyplý-
vají z kulturní, sociální a národnostní 
uzavřeností. Festival se uskutečnil 
dne 24. září na Masarykově náměstí 
v centru Ostravy. Vystupující králo-
vohradecká kapela Terne Čhave a os-
travská kapela Baron Prášil zaujali 
většinu kolemjdoucích. Bubeníci z Af-

riky svým živým vystoupením roztan-
čili náměstí. Děti z tanečních souborů 
Nízkoprahových zařízení - komunit-
ních center (Hrušov, Liščina, Záru-
bek) předvedly tance, které celoročně 
trénují v rámci volnočasových aktivit. 
Kousek pohádkového orientu sebou 
přivezla břišní tanečnice Martha a její 
žákyně. Děti, které docházejí do Níz-
koprahových zařízení - komunitních 
center (Hrušov, Liščina, Zárubek) ob-
čanského sdružení Vzájemné soužití 
roznášely vlastnoručně vymodelova-
ná srdíčka z nepálené hlíny a kalendá-
ře, jejichž návrhy si zpracovaly samy 
v rámci celoročního provozu. Srdíčka 
i kalendáře vyjadřují poselství to-
lerantního soužití celé společnosti. 
V rámci kampaně „Pryč s nenávis-
tí!“jsou naplánovány na ostravských 

základních, středních a vysokých ško-
lách čtyři přednášky zaměřené na his-
torii Rómů jejich zvyky a tradice, dále 
přednášky, které se zabývají otázkami 
rasismu a xenofobie.
Informační kampaň bude ukončena di-
vadelním představením „ O třech rom-
ských zakletých princeznách a jezer-
ním králi“ jehož reprízu uvádíme 10. 
11. 2009 v KD Michálkovice. Divadelní 
představení děti nacvičují celoročně 
v tanečních a divadelních aktivitách 
Nízkoprahových zařízení - komunit-
ních center (Hrušov, Liščina, Zárubek) 
občanského sdružení Vzájemné soužití. 
Na představení, které je přístupné širo-
ké veřejnosti se děti těší, jelikož můžou 
předvést, co všechno se dovedly naučit 
v rámci celoročních aktivit. 
 Simona Fojtíková, Vzájemné soužití

Festival Barevný svět bojuje 
proti nenávisti a bariérám
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 Ve čtvrtek 8. října se ve Slez-
skoostravské galerii konala ver-
nisáž výstavy fotografií Jiřího 
Kráčalíka s názvem Pozvání do 
krajiny. Slavnostního zahájení 
se zúčastnilo na 130 příznivců 
fotografie, přírody a poznání. 
Přítomní si vyslechli klavírní skladby 
v podání žáků ZUŠ E. Runda a básně 
Jany Hochmannové emotivně předne-
sené samotnou autorkou.
O umělcích pohovořil Břetislav Uhlář, 
redaktor kulturní rubriky Moravsko-
slezského deníku. Výstava je součástí 

doprovodného programu 7. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdoorových 
filmů a potrvá až do 13. prosince. 
Výstava je nazvána poeticky Pozvá-
ní do krajiny a je doplněna citlivou 
poezií básnířky Jany Hochmannové. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout na 
dvě stě padesát fotografií v cyklech 
Doteky – poezie přírody; Krajiny nej-
bližší – krajinářská fotografie; Mezi 
nebem a zemí – horská fotografie; 
Cesta na sever – krajina severských 
oblastí; Lidé z ulice – postřehy z měst 
a lidských obydlí; Obrázky z Paříže – 
mnohdy i abstraktním způsobem po-
hledy na město na Seině; Beskydám 
– ohlédnutí za beskydskou krajinou.
Výstava je výběrem z tisícovek fotogra-
fií, získaných během let 1975 – 2009 
na desítkách cest a expedic, kterých 
se autor Jiří Kráčalík zúčastnil. Veřej-
nost tak může vidět mnohdy působivé 
a emotivní fotografie vyjadřující atmo-
sféru krajiny v tom daném časovém 
úseku zhotovených snímků a dostat se 
tak i do prostředí běžně nepřístupných 

míst naší planety – velehor a mrazivých 
výšek Evropy, Afriky, Asie a Ameriky, do 
drsné krajiny severu či Himalájí nebo 
kouzelné přírody Beskyd i Vysočiny.
Milovníci cestování, přírody, roman-
tiky a fotografického umění spojené 
s poezií si jistě přijdou na své a určitě 
se v jedné z nejkrásnějších galerií Os-
travska odpoutají alespoň na chvilku 
od běžných každodenních starostí.
Výstava potrvá do 13. 12. 2009. Ote-
vřeno je od úterý do pátku od 10 do 
18 hodin, o sobotách a nedělích od 
10.00 do 16.00 hodina, pondělí je za-
víracím dnem.
Výstavu pořádá Slezskoostravská ga-
lerie spolu s cestovní kanceláří Turis-
tika a Hory, s. r. o. Ostrava a je součástí 
doprovodného programu Mezinárod-
ního festivalu outdoorových filmů, 
který probíhá v Ostravě od 16. 10. do 
24. 10. 2009 na čtyřech místech. Celý 
putovní festival proběhne ve 22 měs-
tech v celé ČR do 5. 12. 2009. Více in-
formací na www.mfof.cz
 Věra Vahalíková

Autorská výstava fotografi í Jiřího Kráčalíka stojí za zhlédnutí 

Nechte se pozvat do krajiny

POZVÁNÍ.  Zájemci si mohou prohlédnout ve Slezskoostravské galerii na 250 fo-
tografií Jiřího Kráčalíka.  SNÍMKY/  LUBOMÍR ČASNOCHA

MŠ Bohumínská 
hraje všemi barvami 
V novém školním roce přivítala malé 
předškoláky krásně barevná budova 
mateřská školy na Bohumínské ulici. 
Budova je barevná zvenku, ale také 
uvnitř, a to díky úsilí paní ředitelky a ce-
lého personálu. Mateřská škola byla 
kompletně zateplena a také byla dokon-
čena výměna všech oken. Zasklením ne-
vyhovujících otevřených lodžií vznikl ve 
dvou třídách mateřské školy výtvarný 
ateliér pro malé velké umělce. 
Práce byly provedeny v  průběhu 
prázdnin společností DAV, a.s. nákla-
dem téměř 4 miliónů korun.  (pj)

Házenkáři ze ZŠ 
Chrustova
O umístění v celoročním turnaji v mini-
házené bojuje také Základní škola 
Chrustova. Přijala totiž pozvání Základ-
ní školy v Polance, která turnaj určený 
pro žáky prvního stupně pořádá. 
„Naši malí sportovci se v prvním kole uká-
zali jako nadějné mužstvo, které se i v dal-
ších zápasech bude urputně snažit o zís-
kání pohárů a připravených cen,“ řekla 
učitelka Mgr. Kateřina Komárková s tím, 
že první utkání proběhlo 7. října.  (kk)

MUGLINOV/  Radmila Bláhová 
alias Růžena Bross je člověk, 
s nímž se život nemazlil a do 
cesty jí postavil nejednu 
těžkou zkoušku. Snad i proto, 
že se s nimi dokázala porvat, 
vyšla z nich bohatší a zkuše-
nější. 
Paní Radmila má kromě berlí i troj-
kolku, která jí umožňuje pohybovat 
se a žít relativně běžný život. Žije však 
stejně jako ostatní lidé, ba co víc – píše 
básně a povídky a snaží se pomáhat 
svému okolí.
Radmila Bláhová, jejímž umělec-
kým pseudonymem je jméno Růžena 
Bross, vystudovala gymnázium a poté 
ekonomickou nástavbu. „Nejvíc mě 
deptá asi to, že jsem kvůli chybě lékař-
ky ohluchla na pravé ucho, což mě vy-
řazuje z mnoha prospěšných lidských 
činností. Je konec s koncerty nebo di-
vadlem, které jsem tak ráda navštěvo-
vala,“ říká žena, která dřív hrávala na 
harmoniku na různých akcích. Kromě 
toho hraje na klavír, kytaru a zpívá, 

i když i to je kvůli rozsáhlé artróze 
prstů stále těžší. „Mám mnoho dalších 
zájmů, jako jsou ruční práce, zahrad-
ničení anebo kutilství,“ dodává.
Někdy, hlavně v zimě, na mě přijdou 
chvilky, kdy myslím na poslední věci 
člověka. Z těch mě dokáže dostat 
vnučka Terezka, které čtu pohádky 
nebo zpívám národní písničky,“ po-
kračuje paní Radmila, kterou život ne-
šetřil, ani co se mateřství týká.
Vdávala se v roce 1970 a na vytoužené 
dítě čekala deset let. Po pěti neúspěš-
ných těhotenstvích se jí narodil syn 
Jan. Když se zdálo, že se konečně vše 
k dobrému obrací, manželství se roz-
padlo. „Když můj exmanžel zemřel, na-
stěhovala jsem se do zdevastovaného 
rodinného domku v Muglinově, který 
jsme vlastníma rukama společně se 
synem rekonstruovali. Zřejmě i to 
zhoršilo můj zdravotní stav,“ dodává.
„Život jsem rozhodně neměla jedno-
duchý - v mnoha směrech jsem byla 
smolařka. Tím však nechci vzbuzovat 
soucit. Mnoho lidí dokáže proplout ži-
votem bez jakýchkoliv problémů. Já od 
života dostala mnoho kopanců, ale vždy 

ve mně byla síla, která mě nějak hnala 
dopředu a nutila mě nic nevzdávat. To 
bych chtěla vzkázat i ostatním, kteří se 
ocitnou v nějaké životní krizi. Jsem totiž 
přesvědčena, že co mě nezabije, to mě 
posílí,“ uzavírá muglinovská občanka.

Kromě básní píše Růžena Bross i au-
tobiografické povídky, které by měly 
vyjít knižně - v příštím roce pod ná-
zvem Okno do minulosti. Letos jí vy-
chází druhá sbírka poezie s názvem 
Kolovrátek.

Žena z Muglinova píše básně a povídky
Korálky
Na režnou šňůrku života
navlékám korálky všedních dnů.
Jsou různě veliké a pěkně barevné 
– 
každý má něco z mých skromných 
snů.
Až skončím to navlékání – 
to už budu stará paní.

S vrásčitým čelem, s mnohou 
zkušeností –
a s díkem životu, že dal mi dost 
radostí
a splnil mi má přání.

ze sbírky Touha motýlího srdce, 
která vyšla v nakladatelství Alfa-

Omega v Praze v roce 2007. 

Cyklus komorních koncertů, které se konají za podpory statutárního města 
Ostravy, pokračoval 3. listopadu koncertem manželů Jana a Liselotte Rokyto-
vých s názvem Panova flétna a cimbál v proměnách staletí. 
Věříme, že všichni, kdo tento koncert navštívili, byli okouzleni nádhernou hud-
bou, ať již rumunskou lidovou, nebo přepisy skladeb známých skladatelů, např. 
Claudea Debussyho nebo Bély Bartóka.
V předvánočním čase se sejdeme na koncertu „Barokní advent“ souboru Colle-
gium Marianum. Vstupenky za 50,- Kč budou v prodeji od 1. prosince v galerii 
ve slezskoostravské 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. 
Informace o vstupenkách vám poskytneme na tel. 599 410 426.  (lk)

OSTRAVA/  Rodičovské centrum 
Chaloupka je již od minulého 
roku zapojeno do projektu 
Podpora environmentálně 
šetrné činnosti mateřských 
center v Moravskoslezském 
a Zlínském kraji
Jeho cílem je nejen ekologicky šetrněj-
ší provoz centra, ale také snaha ukázat 
rodičům a jejich dětem, jak je možno 
i malými věcmi přispět k ochraně ži-
votního prostředí. 
Děti se tak již od nejnižšího věku se-
znamují s ekologií a později pro ně 
pak bude samozřejmostí třídit odpad, 
zbytečně neplýtvat a chovat se ohledu-
plně ke svému okolí. Projekt využívá 
toho, že rodiče malých dětí a těhotné 
ženy jsou vnímavější k problematice 
ochrany životního prostředí, šetrné 
spotřeby a souvisejících vlivů na zdra-
ví dětí i dospělých.
„V rámci různých programů a akcí v ro-
dičovském centru s dětmi hrajeme hry, 
kde se například zábavnou formou učí 
rozlišovat a třídit odpad. Při výtvar-
ných a tvůrčích činnostech ukazujeme, 
jak můžeme využít  již jednou použitý 
materiál, jako jsou staré noviny, časo-
pisy, víčka z PET lahví nebo třeba rolky 

z toaletních papírů. Děti si pak odnáše-
jí domů nejen krásné výtvory (motýl-
ky z rolek toaletního papíru, kytky ze 
starých časopisů nebo kočky z novin), 
ale i vlastní zkušenost, že věci, které se 
normálně vyhazují do koše, jde znovu 
použít a využít. V současné době si děti 
„staví a lepí“ svou Chaloupku z víček od 
PET lahví,“ říká Klára Merová.
Maminky, které se v centru setkávají, 
měly také možnost zúčastnit se Poví-
dání o ekologických čisticích prostřed-
cích a přírodní kosmetice, tedy o další 
oblasti, kde se můžeme chovat šetrněji 
k přírodě. Samo rodičovské centrum 
Chaloupka se snaží jít příkladem. Sa-
mozřejmostí jsou v centru koše na 
tříděný odpad, úsporné žárovky nebo 
pákové baterie na úsporu vody. Na tisk 
letáků a veškerého informačního ma-
teriálu je používán ekologický papír. 
„Doufáme, že rodičovské centrum 
Chaloupka se díky tomuto projektu 
stane pozitivním příkladem pro ná-
sledné rozšíření této myšlenky i do 
ostatních mateřských center,“ doufá 
Merová a dodává, že projekt je podpo-
řen grantem z Islandu, Lichtenštejn-
ska a Norska v rámci Finančního me-
chanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.

I nejmenší se učí ekologii

Cestující se lépe 
orientují
Ostrava/  Upravená zvuková hlášení 
při dojezdu do zastávky se ve vozi-
dlech Dopravního podniku Ostrava a. 
s. začala pravidelně objevovat od konce 
prázdnin. Po deseti letech fungování 
zvukových hlášení ve vozidlech ostrav-
ské MHD připravil dopravní podnik pro 
všechny cestující změnu. Při dojezdu do 
zastávky uslyší nejen název zastávky, ve 
které se vozidlo právě nachází, ale vzá-
pětí nově také název příští zastávky, do 
které bude daný spoj pokračovat. Tepr-
ve po ukončení nastupování a rozjezdu 
vozidel se cestující dozvěděli jméno 
příští zastávky. Dopravní podnik pravi-
delně zavádí novinky, které mají usnad-
nit cestujícím jejich orientaci a informo-
vanost. Mimo nová hlášení tak od konce 
prázdnin přibude na vybraných trasách 
další novinka. U vybraných linek bude 

na Buse panelech nově vyobrazen také 
symbol znázorňující konečnou zastáv-
ku daného spoje.  (red)

Opravují se chodníky 
na Bohumínské 
V současné době probíhají na Bohu-
mínské ulici ve Slezské Ostravě staveb-
ní úpravy a rekonstrukce pěti úseků 
chodníků a nástupišť. Jedná se o pro-
story mezi ulicí 28. října (Sýkorovým 
mostem) a ulicí Dědičnou (cca 950m).  
Provádí se úprava průchodných profilů, 
výměna krytů, záhonových obrubníků 
a obrubníků nástupních hran zastávek, 
jež budou provedeny bezbariérově. Prá-
vě se dokončuje úsek č. III (od pěší lávky 
z Magistrátu města Ostravy k bytovým 
domům) a úsek č. V (od křižovatky s ul. 
Dědičnou, podél ZŠ Bohumínská, odb-
chodního centra až k bytovým domům).
Akce je financována z rozpočtu MMO 
a realizována společností KR Ostrava, a.s.
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KUNČIČKY/  Loni na Václava, 
letos na Františka. V neděli 4. 
října se ve slezskoostravských 
Kunčičkách uskutečnila 
slavnost dožínek, nebo-li - jak 
se zde prostě říká - poděková-
ní za úrodu.  
Organizátory akce byli už tradič-
ně místní kněží a dobrovolní hasiči. 
V kostele sv. Antonína se před desátou 
hodinou dopoledne sešli věřící z České 
republiky, Polska, Slovenska a Ukraji-
ny. Vlajky těchto států spolu s papež-
skou a mariánskou zdobily římsu se 
sochou patrona kostela nad hlavním 
vchodem. Květinami obestřená byla 
jeskyňka s Pannou Marií Lurdskou, 
nedávno umístěná před kostelem. Ve 
svátečních uniformách a se slavnost-
ními prapory se před svatostánkem 
řadili hasiči z Kunčiček a horníci ze 
Stonavy, krojovaní účastníci z polských 
beskydských obcí Cisiec, Milówka, 
Ujsoły a s nimi muzikanti horalských 
kapel Hora z obce Szczyrk a Hulajni-

ki z Milówky, slovenští věřící z Bra-
tislavy a Čadce a další. Poutníci vešli 
do chrámu s „dary úrody“, uloženými 
do proutěných košů, které postavili 
k oltáři. Římskokatolický kněz Otec 
Darek (Polák) a jeho kolega, řecko-
katolický Otec Sergej (Ukrajinec), 
přizvali k bohoslužbě dva polské du-
chovní, Otce Władysławy. První z nich 
je duchovním vůdcem „svých“ horalů, 
druhý farářem ve vsi Cisiec. V kázá-
ních vzpomněli kněží sv. Františka, sv. 
Antonína, nedávnou návštěvu papeže 
Benedikta XVI. v naší republice, hovo-
řilo se o Evropské unii, o základních 
lidských hodnotách. Hlavním tématem 
byly však dožínky a s nimi spojené po-
svěcení přinesených darů. Přijímalo 
se podobojí a na stolku vedle hostií 
a vína byly položeny chléb a trs hroz-
nů. Vedle chrámových zpěvů zaznělo 
v průběhu mše i několik horalských 
písní, jedna z nich v podání prvně 
jmenovaného Otce Władysława. Polští 
kněží byli oděni do slavnostních horal-
ských ornátů. Jako výraz díků za vše, 
co dělají pro své bližní, nasadili kraja-

né Otcům Darkovi a Sergejovi na hlavy 
černé horalské klobouky. Otec Darek 
přitom vtipně poznamenal: „Teď to 
vypadá, že do Kunčiček přijeli kardi-
nálové!“ On sám navíc obdržel kovový 
šperk nebo-li spinku, která bývá sou-
částí mužských horalských košil a je 
právě vyjádřením pocty za významné 
zásluhy, za dobré činy. Mše trvala plné 
dvě hodiny. Po jejím skončení se věří-
cí v zástupu vydali do areálu hasičské 
zbrojnice, kde pro ně bylo připraveno 
pohoštění - polský bigos a hasičský 
guláš, dále klobásy, koláče, zákusky, 
pivo a samozřejmě posvěcené „dary“ 
(chléb, ovoce, sladké pečivo aj.). Velmi 
vhod přišel horký čaj a něco „ostřejší-
ho“ na zahřátí, neboť studený vítr, kte-
rý dával o sobě znát již zrána, nabýval 
na síle. Chladnější počasí však nijak 
nenarušilo přátelskou atmosféru, kte-
rá trvala do večerních hodin. Lidé se 
bavili, jedli, zpívali a Otec Darek jen 
konstatoval: „Hlavně, že neprší, za to 
jsme se přece modlili!“ 

Mgr. Markéta Palowská, 
Ostravské muzeum

Dožínková slavnost v Kunčičkách stála za to

FRONTA. Dlouhou frontu vytvořili věřící, kteří chtěli, aby jejich úrodě požehnal 
farář Darek.  FOTO/  MARKÉTA PALOWSKÁ

Milá paní doktorko Prokešová,
mám rád Vaše malá zamyšlení, ale s tím posledním ne ve všem souhlasím.  
Ano, babí léto je o kráse, ale ne o té poslední, umírající. Babí léto je jarem pod-
zimu života, otevírá jen podzimu svou bránu. A podzim, ten již vlastně o nic, 
s nikým a ničím nemusí bojovat, na nic si nehraje, nic nepředstírá, protože 
v sobě nese své (výbušné) jaro i (silácké) léto. Podzim přichází neviditelně a je 
nejpravdivější ze všech období! Tak, ať se Vám Vaše babí léto podaří!

S pozdravem Doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
katedra ekonomické žurnalistiky, VŠB-TU Ostrava

Vážený pane starosto,
protože dobrých zpráv není nikdy dost, dovoluji si Vám jednu předat. Na semináři 
k městským a obecním zpravodajům, který se konal v úterý 22. září v Ostravě, jsme 
měli možnost vidět a posoudit i Vaše Slezskoostravské noviny. Všichni přítomní je 
ocenili jako jedny z nejlépe vedených. Jsou jak po grafické, tak po obsahové stránce 
na velmi vysoké úrovni. Jsou celobarevné, vysoká kvalita fotografií, moderní de-
sign, obsahová pestrost a čtivost. Nenacházím tam žádné nudné úřednické statě, ba 
ani četné předvádění místních politiků, bez kterého se bohužel většina podobných 
novin neobejde. Gratuluji Vám tedy k pěkným novinám a za svou osobu, coby ab-
solventku fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy a lektorku semináře o zpravoda-
jích, Vám chci poděkovat, že tak skvěle spolupracujete s námi, novináři.
 Mgr. Helena Sedláčková, lektorka semináře, Brno

Vážený pane starosto,
ve školním roce 2008/09 ukončila na VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologické fa-
kultě, Institutu geologického inženýrství své tříleté studium studentka Lenka 
Hanáková, DiS. V oboru Geovědní a montánní turismus vypracovala a úspěšně 
obhájila bakalářskou práci na téma „Důl Petr Bezruč a jeho budoucnost“. 
Při výběru konzultanta této bakalářské práce jsem zvolil Vašeho občana a za-
stupitele, pana Ing. Jiřího Šárka, který moji nabídku ihned přijal. Podle jeho 
slov, i jemu je tato problematika velmi blízká a vidí potřebu lokalitu komplex-
ně řešit ve prospěch celého obvodu a jeho občanů i pro jeho návštěvníky – tu-
risty, kteří zavítají do Ostravy. Vážený pane starosto, vysoce si cením pomoci 
pana Ing. Jiřího Šárka jako konzultanta při zpracování výše uvedené bakalář-
ské práce, který studentce i mně vyšel ve všem ochotně vstříc. 
 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
 garant oboru, Geovědní a montánní turismus, VŠB-TU Ostrava

Podvodníci už překročili hranice obvodu
Při pročítání zářijového čísla vašich novin jsem si všiml článku o Romech, kteří se 
vydávají za plynaře a vodaře. Chci vám sdělit, že už dávno tito podvodníci překro-
čili hranice Ostravy. Vyháněli jsme je totiž od naší chaty, kterou máme na samotě 
u řeky na Hukvaldech. Je to asi měsíc, kdy přijeli starým zeleným Favoritem, měli 
vozík a na něm na první pohled zcela nefunkční křovinořez. Tvrdili, že tady někde 
jim navigace hlásí vodovodní a plynovou centrálu - pochopitelně je to nesmysl, 
známe svých pár arů lesa a o žádném plynu se tu nikomu ani nezdálo. Byli v autě 
čtyři a poté se o podobné pokoušeli v sousedních Rychalticích. Tam chtěli i do skle-
pa, ale lidé už tady nejsou nezkušení a Romy ze zásady vyhánějí. V neděli tu byli na 
prohlídce, zase měli nějaké světlé auto a sledovali, zda jsou už všichni z chat doma. 
Jak jinak pojmenovat jejich projíždění jen tak po celé obci. V podstatě jde opravdu 
jen o to, aby všichni lidé - ať je to rasismus nebo ne, byli všímaví a nevěřili takovým 
výmluvám, jako je mimořádné sčítání vody, nebo kontrola úniku plynu, a vždy se 
informovali na linkách vodáren a plynáren, jestli někoho takového vyslali. Větši-
nou mají havarijní dispečink, a tak se tam vždycky najde někdo, kdo je schopen 
potvrdit, zda někoho na místo vyslali nebo ne.  Martin Konečný, Slezská Ostrava

z vašich dopisů

MUGLINOV/  V mnoha městech a obcích po celé České republice probíhají počítačové kurzy pro seniory, a to v rámci pro-
jektu s názvem Senioři komunikují, který se koná pod záštitou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. 
Do projektu se zapojilo také deset seniorů z Domu s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici v Ostravě Muglinově. 
Výuka probíhala od 12. do 16. října vždy od 14. hodin v tamním denním centru.

Cílem projektu bylo seznámit seniory 
se základní obsluhou PC a využíváním 
internetu, s používáním elektronické 
pošty a psaním textu. Dále se dozvědě-
li více informací jak využívat platební 
kartu a používat mobilní telefon. Cílo-
vou skupinou byli senioři důchodové-
ho věku, kteří dosud neměli příležitost 
seznámit se s používáním těchto ko-
munikačních prostředků a jsou úplný-
mi začátečníky. Tento čtrnáctihodino-
vý kurz byl bezplatný a zahrnoval 12 
hodin výuky ovládání a používání PC, 
1 hodinu výuky používání platebních 
karet a 1 hodinu používání mobilního 
telefonu.
Senioři z DPS Hladnovská ocenili 
množství informací a možnost konání 
kurzu přímo v jeho prostorách. Jsme 
potěšeni jejich zájmem a možností 
takto zpestřit rozsah volnočasových 
aktivit podporujících jejich aktivní ži-
votní styl.

Ing. Kateřina Michaliková
vedoucí oddělení sociálních služeb

NIKDY NENÍ POZDĚ.  Senioři si po pár hodinách začali s počítačem rozumět. 
 FOTO/  KATEŘINA MICHALIKOVÁ

Senioři si začali s počítačem rozumět

Poslankyně Dagmar Molendo-
vá je změnou problematické 
Liščiny v Hrušově velmi 
příjemně překvapena
Ostrava se rok od roku stává příjem-
nější lokalitou pro život. Je to zásluha 
jak státu, měst a obcí, tak i jednotli-
vých společností, které chtějí město 
pozvednout na vyšší úroveň. 
Mezi tyto společnosti patří i realitní 
skupina RPG Real Estate. Ta dlouhodo-
bě spolupracuje s neziskovým sekto-
rem v sociálně vyloučených lokalitách 
Moravskoslezského kraje. Jeden ze 
společných projektů na zlepšení sou-

žití a zkvalitnění života minoritních 
skupin obyvatel probíhá v současné 
době v Hrušově v osadě Liščina. Myš-
lenkou projektu je zapojení místních 
obyvatel do zvelebování prostředí, 
v němž žijí.  RPG dodá materiál a pra-
covní pomůcky, nájemníci věnují svou 
práci. Ukazuje se, že tento projekt je 
jednou z cest, jak zlepšit prostředí 
a také mentalitu místních občanů. 
O tom, že se Liščina mění k lepšímu 
každým dnem, se v polovině října pře-
svědčili zástupci realitní skupiny RPG 
Real Estate a občanského sdružení 
Vzájemné soužití společně s poslan-
kyní Dagmar Molendovou. „Na Liščině 

jsem byla v létě letošního roku, kdy 
se otvíralo dětské hřiště. Velice mile 
mě překvapilo, že hřiště je pořád pěk-
né, udržované, že si místní komunita 
hledí toho, aby tomu tak bylo i nadále 
a že si to hlídá. Prohlédli jsme si i ně-
kolik domů, na nichž se v létě začalo 
s opravami a výmalbou.  Přesvědči-
li jsme se, že v některých domech to 
mají opravdu velmi hezké, viděli jsme 
i pěknou výzdobu na chodbách. Vzhle-
dem k tomu, že si vše nájemníci opra-
vovali sami, doufám, že si toho budou 
vážit a udržovat své domy i nadále,“ 
uvedla při návštěvě Liščiny Dagmar 
Molendová.  (red)

Liščina prochází změnami

Podstatnou část přitom tvoří právě 
odložený nábytek.
„Pro náš rozlehlý obvod je to opravdu 
problem. Především do odlehlých en-
kláv vyvážejí někteří neukáznění obča-
né odpad, kterého se potřebují zbavit. 
Nejedná se ale v žádném případě jen 
o naše občany, ale hlavně o ty, kteří žijí 
v zalidněnějších částech města,” říká 
starosta Antonín Maštalíř, který velké 
množství nepovolených skládek neustá-
le monitoruje na vlastní oči. “Mám tako-
vý zvyk, že vždy na konci týdne projedu 
celý obvod od Antošovic po Kunčice 
a pokud na nějakou skládku narazím, 
ihned to řeším,” dodává starosta s tím, 
že obvod zaměstnává kolem třiceti lidí, 
kteří v rámci veřejně prospěšných pra-

cí nebo coby dělníci čištění města zjed-
nají následně nápravu. “Bohužel, černé 
skládky rostou jako houby po dešti, tak-
že není v našich silách všechno uhlídat,” 
zdůrazňuje starosta. 
Pracovníci společnosti OZO Ostrava 
uvádějí, že pro občany zajišťují i odvoz. 
„Tato služba je určena především pro 
starší občany, kteří třeba nemají auto. Je 
placená, ale ceny jsou mírné,“ vysvětlil 
náměstek OZO Ostrava Petr Bielan.
Soutěž, kterou nyní společnost OZO or-
ganizuje, je už několikátou kampaní na 
propagaci sběrných dvorů. Zjistili totiž, 
že nesou své ovoce. Po kampani v červ-
nu 2008, v rámci které byly například 
polepeny kontejnery nálepkami s infor-
macemi o sběrných dvorech, poprvé po 

několika letech kleslo množství černých 
skládek, a to o dvaadvacet procent. Množ-
ství uloženého odpadu do sběrných dvo-
rů v dvouměsíčním období po kampani 
se přitom zvýšilo o dvaašedesát procent.
Nejnovější soutěž firma OZO zahájila 
v pondělí a potrvá do 20. prosince. Lo-
sovat z evidenčních lístků, které lidé 
ve sběrných dvorech vyplní, se přitom 
bude třikrát. Pokaždé se vylosuje šest 
odměn, a to jízdné od Dopravního pod-
niku Ostrava, vstupné do sportovních 
areálů Sareza, dřevo od Ostravských 
městských lesů, vstupné na Slezskoos-
travský hrad a dalších dvou organizací 
Ostravských výstav a vstupné do ost-
ravské zoo. Všechny vstupy mají roční 
platnost.  (red)

OSTRAVA/  Od začátku letošního roku 
už společnost OZO Ostrava, která má 
ve městě na starost komunální odpad, 
odvezla z různých částí města 450 tun 
odpadků. 
I proto přišla s další akcí v boji proti 
černým skládkám. Uspořádala soutěž 
pro obyvatele, kteří svůj objemný nebo 
nebezpečný odpad odvezou do sběr-
ného dvora. Spojila se přitom s další-
mi pěti městskými organizacemi. Lidé 
mohou vyhrát například roční jízdné 

v hromadné dopravě, roční vstupné 
do městských sportovišť nebo třeba 
kubík dřeva. „Chceme využít toho, 
že lidé jsou hraví, a motivovat je tak, 
aby odpad odvezli do sběrného dvora 
a nenechávali ho u kontejnerů na síd-
lištích,“ vysvětlila tento záměr mluvčí 
společnosti OZO Vladimíra Karasová. 
Přestože je v Ostravě sedmnáct sběr-
ných dvorů, kde mohou lidé nechat 
nepotřebný odpad zdarma, množství 
černých skládek se stále nedaří snížit. 

OZO vyhlásila soutěž proti černým skládkám
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Trolejbusy známe téměř 
všichni. Jezdíme s nimi do 
práce a do školy. Někdy se 
zlobíme, že v zimě netopí 
či jezdí pozdě. Tak či tak se 
mnoho občanů bez hromadné 
dopravy neobejde. Málokdo 
ovšem ví, že trolejbusy jezdí 
do Heřmanic již 25 let. Dne 
1. 1. 1985 přijel do Heřmanic 
první linkový trolejbus… 

Historie hromadné dopravy 
v Heřmanicích
Historie městské dopravy na území 
Heřmanic se začíná psát v pováleč-
ném období. Od září roku 1947 sem 
zajížděla pravidelná autobusová linka 
C v trase Smetanovo náměstí (dnes 
Výstaviště) – Důl Petr Bezruč – Heř-
manice, Budoucnost – Heřmanice, 
křižovatka. V roce 1951 byla linka 
prodloužena na zastávku Heřmanice 
- hájenka (později Finské domky). Na 
Nový rok 1953 došlo v rámci zavedení 
nového tarifu také k očíslování stávají-
cích autobusových linek. Heřmanická 
linka C tak získala číslo 22. Ve stejném 
roce byla linka prodloužena až na ko-
nečnou zastávku v Michálkovicích 
(u dolu Michal). Od roku následující-
ho jezdila do Heřmanic nová linka č. 
33, která byla ukončena u Dolu Stalin 
II. (dnes Důl Heřmanice). V roce 1968 
došlo k úpravě linky č. 22. Její trasa 
byla zkrácena po zastávku Michálko-
vice, Briketářská, kde byla vytvořena 
její dlouhodobá konečná. Později sem 
byla prodloužena i linka č. 33. V sou-
vislosti s dokončením výstavby nové 
trolejbusové trati přes Heřmanice 
byla k 1. 1. 1985 zrušena linka č. 22. 
V roce 1984 započala stavba nové, 
2500m dlouhé trolejbusové trati, za-
čínající v křižovatce ulic Heřmanická 
a Michálkovická, vedená ulicemi Heř-
manická, Koněvova a Kubínova k Dolu 
Rudý říjen. Trať byla součástí první 
etapy plánované výstavby trolejbuso-
vých tratí v Heřmanicích. Od konečné 
Důl Rudý říjen (která je do dnešních 
dnů vlastně smyčkou provizorní) měla 
navazovat druhá etapa trati, vedená 

v trase dnešní linky č. 49 po zastávku 
Briketářská. Ke stavbě druhé etapy již 
ovšem nedošlo. Došlo tím ke ztrátě pří-
mého spojení od zastávky Pošta do cen-
tra města. Na novou trať se zastávkami 
Heřmanická (dnes VŠ podnikání), Nová 
osada (dnes Kepkova), Koněvova, Kolo-
nie (dnes Chrustova), Dolina, Parcelní 
a Důl Rudý říjen (dnes Důl Heřmanice) 
byla z Mariánských Hor odkloněna lin-
ka č. 106. Došlo také k zavedení špičko-
vého intervalu a celonočního provozu. 

Období 90. let a současnosti
V roce 1992 se Heřmanice dočkaly dal-
ší nové trolejbusové trati. Šlo o spoje-
ní smyčky Důl Heřmanice s křižovat-
kou Muglinovská a Bohumínská. Tato 
trať, vedená po Orlovské ulici, byla 
ovšem až do roku 1995 bez využití. Ve 
zmíněném roce 1995 došlo k velkým 
změnám v trolejbusové dopravě, změ-
něna byla i linka č. 106. Z její původní 
konečné v Mariánských Horách (dnes 
Sokola Tůmy) byla linka odkloněna 
kolem Nové radnice k Hlavnímu ná-
draží. Uplatnění našla i trať po Orlov-
ské ulici, kam byla z Hrušova převede-
na linka č. 103. Rok 1996 přinesl další 
novinku. Změněná linka č. 109 našla 
konečnou u Dolu Heřmanice, čímž po-
sílila provoz na Orlovské ulici. 
Během provozu trolejbusů došlo 
pochopitelně i k několika citelným 
výpadkům. K takovým důležitým vý-
padkům řadíme povodně v roce 1997 
a sněhovou kalamitu v roce 2005. Vli-
vem rozsáhlých povodní v létě roku 
1997 docházelo k častým výpadkům 
a odklonům trolejbusové dopravy. 
Linky č. 106 se tento výpadek dotkl 
dne 8. 7. 1997, kdy díky výpadku do-
dávky elektrické energie nebyla linka 
celý den v provozu. Při sněhové ka-
lamitě byly Heřmanice od trolejbusů 
odříznuty v posledních dvou dnech 
roku 2005. 
Na základě požadavku městského 
obvodu Michálkovice došlo v roce 
1997 k výměně konečných stanic 
mezi linkami č. 101 a 106. Linka č. 
101 se vrátila na svou původní ko-
nečnou k Hlavnímu nádraží, kdežto 
linka č. 106 našla svou konečnou 
zastávku v Koblově, kde jezdí do-

dnes. Jakékoliv úmysly ohledně 
stavby trolejbusové trati na zastáv-
ku Záblatská, resp. Briketářská byly 
s odstupem času bohužel pohřbeny. 
Částečnou náhradou za tyto projek-
ty je odklonění autobusové linky č. 
22 opět přes Heřmanice, čímž se ob-
novilo přímé spojení mezi zastávkou 
Pošta a centrem města. 

Trolejbusy provozované na 
heřmanických linkách
Na tratích do Heřmanic byly od své-
ho vzniku vypravovány pouze vozy 
standardní délky. V počátcích pro-
vozu zde jezdily trolejbusy Škoda 
9Tr (ukončení provozu v roce 1997). 
Dalším typem trolejbusu, který je 
možno v Heřmanicích vidět, je dnes 
nejpočetnější typ Škoda 14Tr. Od 
konce 90. let se k těmto vozům při-
dávají postupně nízkopodlažní vozy 
Škoda 21Tr a Solaris Trollino. V době 
dopravní špičky pracovního dne je na 
linku č. 106 vypravováno celkem osm 
vozů, přičemž minimálně dva z nich 
jsou nízkopodlažní. 
Za celých 25 let provozu došlo pouze 
třikrát k vypravení velkokapacitního 
trolejbusu na linku 106. Dvakrát šlo 
o případ kloubového trolejbusu Ško-
da 15Tr - poprvé v zimě roku 1994 
a poté v září roku 2005 (při příle-
žitosti pořádání fotbalového utkání 
na Bazalech). V dubnu roku 2006 
pak došlo zcela nečekaně k vypra-
vení 15metrového trolejbusu Solaris 
Trollino 15AC, známého především 
z linky č.104. Mimo jiné je heřma-
nická trať cílem mnoha zkušebních 
i cvičných jízd a tak je zde poměrně 
často možné vidět i nové trolejbusy 
Trollino v mnoha barevných kombi-
nacích určených pro cizí zákazníky. 

Závěrem
Trolejbusy v severovýchodní části na-
šeho města jsou nezbytnou součástí 
veřejné hromadné dopravy. Přejme 
si tedy, aby trolejbusy v Heřmanicích, 
sloužící většině obyvatel, spolehlivě 
sloužily i nadále…

 
Jan Nelhübel,

občan Heřmanic

Jeden z posledních zástupců červenobílých trolejbusů Škoda 9TrHT č. 3113 byl 
vypraven dne 28.2.1994 na linku č. 106. Foceno při odjezdu ze zastávky Parcelní. 
 FOTO: JIŘÍ VOBECKÝ

Po nádherně zasněžené silnici s obtížemi stoupá trolejbus Škoda 14Tr č. 3246 
k zastávce Kepkova. FOTO/  JAN NELHÜBEL,

25 let provozu trolejbusů do Heřmanic

Někteří obyvatelé Ostravy 
zejména lidé žijící v ulici Michál-
kovická byli velmi překvapeni, 
když za plotem objektu Policie 
vyrostl téměř přes noc vysoký 
stožár s anténami. Přímo 
na staveništi jsme zastihli 
zástupce realizační firmy RCD 
Radiokomunikace Jiřího Baláše. 

Mohl byste vysvětlit čtenářům 
účel stožáru s anténami?
Na stožáru jsou umístěny antény při-
jímající a vysílající rádiový signál, po-

mocí kterého se dorozumívají složky 
Integrovaného záchranného systému, 
tedy hasiči, zdravotní záchranná služ-
ba, policie a v případě živelných po-
hrom i speciální složky armády.

Proč je stožár tak vysoký?
 Úkolem Integrovaného záchranného 
systému je chránit životy a majetek 
všech občanů na celém území České 
republiky. Proto hasiči, policie a zá-
chranka musí mít rádiové spojení ve 
všech místech naší země. Vysoká hal-
da bývalého dolu v těsném sousedství 
stanoviště stíní značnou část Ostravy 
a okolí, proto musel být  postaven 
stožár dostatečně vysoký, aby signál 
z antén tuto překážku překonal.

K čemu jsou tyčky na vrcholu 
stožáru směřující do všech stran?
Od doby, kdy Prokop Diviš v 18. století 
vynalezl na ochranu před účinky bles-
ku - hromosvod, jsou všechny výškové 
stavby tedy i stožár, o kterém mluví-
me, opatřeny hromosvodem. Vývoj 
znalostí a zkušeností jde však stále 
kupředu a po několika případech, kdy 
rádiová technologie umístěná na vr-
cholu stožáru byla i přes přítomnost 
hromosvodu při bouřce zničena, se 
zjistilo, že tyto vysoce citlivé rádiové 
přístroje je nutno chránit před elek-
trickými výboji účinněji než dříve. Ob-
last, kde se mohou vyskytovat výboje, 
si můžeme představit jako valící se 
kouli o průměru 20 - 30 metrů. Když 
se technologie umístěná na stožáru 
obklopí vhodnou ocelovou konstruk-

cí, jejíchž součástí mohou být i zmíně-
né tyče, valící se koule se k rádiovým 
přístrojům nedostane, ať se valí z kte-
réhokoliv směru. 

Nemusíme se bát účinků 
rádiových signálů, které 
antény na stožáru vyzařují?
Nikdo, ať už bydlí poblíž stanoviště 
nebo projíždí kolem stožáru, a týká 
se to všech stanovišť na věžích, sto-
žárech, střechách domů, včetně sta-
novišť rozhlasových vysílačů a stano-
višť operátorů mobilních telefonů na 
celém světě, se účinků záření z antén 
bát nemusí.
Obyvatelstvo před účinky záření 
chrání zákon, který stanovuje velmi 
přísné limity. Projektant stanoviště 
musí tyto limity splnit. Navíc každé 
vysílací anténní stanoviště podléhá 
před uvedením do provozu schvá-
lení příslušnou hygienickou stanicí, 
která kontroluje dodržování povole-
né úrovně rádiového pole v blízkém 
okolí a přilehlých objektech. Dalším 
faktem je, že čím je větší vzdálenost 
od antén, tím jsou účinky vyzařova-
ného signálu menší.
Dá se zodpovědně říci, že záření z an-
tén umístěných na stožáru je na zemi 
v okolí stožáru mnohem nižší než 
záření ze zapnutého mobilního tele-
fonu v kapse. Obráceně se dá říct, že 
lidé žijící v okolí anténního stožáru, 
se mohou cítit naprosto bezpečně. 
Stejně bezpečně jako lidé žijící na od-
lehlé samotě používající rádio, televizi 
a mobilní telefon.  Karel Slíva

Na Hladnově vyrostl vysoký stožár s anténami
Lidé se nebezpečného záření bát nemusejí
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Betonářská 1, Slezská Ostrava,
telefon: 553 401 447-8, mobil.: 777 626 237
e-mail: obchod@aastavebniny.cz

www.aastavebniny.cz

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

Přijďte si zasportovat na

na ul. Antošovická v Ostravě-Koblově 

1. MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ

v městském obvodě Slezská Ostrava

V případě zájmu o rezervaci 
multifunkčního hřiště volejte 
správce pana Josefa Hlaváčka

tel.: 725 500 682

Hřiště je určeno pro veřejnost a slouží pro tenis, volejbal, 
basketbal, házenou, malý fotbal a míčové hry.

Vlastník i provozovatel hřiště:  
Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Slezská Ostrava, 
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava

pondělí – pátek
sobota, neděle, 

svátky

 15.00 – 19.00 hod.
 9.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 18.00 hod.

Provozní doba hřiště 
pro veřejnost je stanovena  

od 1. dubna do 30. listopadu

V případě nepříznivého 
počasí je hřiště uzavřeno.

9. 10. - 13. 12. 2009
Slezskoostravská galerie
Těšínská ul. 35, Slezská Ostrava

Pozvání
do krajiny

Slezskoostravská galerie & CK Turistika a hory s.r.o.

VÝSTAVA JE DOPROVODNÝM PROGRAMEM 7. ročníku 
MEZINARODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2009  

Vás zvou na

www.turistika-hory.cz / www.mfof.cz

Tepelné izolace (Isover Orsil, Knauf Insulation,  
Rockwool)  Slevy až 40% z cen výrobců!
Zateplovací systémy (Baumit, Terranova) 
Sádrokartony Rigips - nabízíme kompletní  
sortiment sádrokartonových konstrukcí

Super ceny!
 Slevy až 50% z cen výrobce!

Navštivte nás! Nakoupíte-li do konce letošního roku 
výše uvedený sortiment nad 5.000,- Kč, 

obdržíte k Vašemu nákupu dárek!!!



<<
  /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


