
Za pfiítomnosti vzácn˘ch hostÛ –
primátora mûsta Ostravy a jeho ná-
mûstkÛ, starostÛ a zastupitelÛ jednot-
liv˘ch obvodÛ a biskupa ostravsko-
opavské diecéze Franti‰ka Václava
Lobkowicze – a ‰iroké vefiejnosti byla
14. kvûtna slavnostnû otevfiena pfies
sto metrÛ dlouhá a tfii metry ‰iroká
lávka pro pû‰í, spojující Moravskou
a Slezskou Ostravu. Nese název Láv-
ka unie, symbolizující sepûtí Morav-
ské a Slezské Ostravy, a lze se po ní
dostat bûhem deseti minut z v˘stavi‰-
tû âerná louka ke Slezskoostravské-
mu hradu, kter˘ byl v˘‰e uvedeného
dne rovnûÏ zpfiístupnûn vefiejnosti. 

Samotná rekonstrukce hradu, hra-
zená z prostfiedkÛ mûsta Ostravy, si
vyÏádala více neÏ 5 milionÛ korun.
Správcem objektu je akciová spoleã-
nost Ostravské v˘stavy, která pod ve-
dením fieditele Karla Burdy vykonala
obrovsk˘ kus práce na uvedení této
historické památky s okolím do sta-

vu, v jakém se dnes nalézá. Komplet-
nû je opravena nejstar‰í ãást hradu,
tj. hradní vûÏ, v níÏ se nalézají v˘stav-
ní prostory s dokumenty, ilustrující-
mi historii hradu.

Ten bude otevfien pro náv‰tûvníky
kaÏd˘ den mimo pondûlí od 10 do 18
hodin a plánována je zde fiada kul-
turních akcí, napfiíklad hudební festi-
valy, v˘stavy ãi jarmarky.
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Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
17. června 2004 
od 15.00 hodin

v Kulturním domě 
v Muglinově.

Zasedání je veřejné.

Nová lávka a Slezskoostravský hrad otevřeny

Rada mûstského obvodu Slezská

Ostrava na své 31. schÛzi 13. 5.

2004 vzala mj. na vûdomí pfiedloÏe-

nou „Zprávu o hospodafiení Mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava za 

I. ãtvrtletí roku 2004“ a vyhodnoce-

ní operaãního plánu zimní údrÏby

místních komunikací pro období

2003/2004.

PoÏádala mj. Radu Moravsko-

slezského kraje o zafiazení akce 

„Oprava chodníku na mostû pfies fie-

ku Odru v k.ú. Koblov“ do plánu 

oprav a údrÏby mostÛ na rok 2004.

Doporuãila mj. komisi názvoslov-

né a heraldické rady mûsta schválit

pojmenování nové ulice v k.ú. Hefi-

manice názvem „V Remízkách“.

Rozhodla mj. o nájmech pozemkÛ

a o zámûrech nájmÛ pozemkÛ.

Z jednání rady

Záslužná činnost Charity svatého Alexandra

Snímky rekonstruovaného hradu a nové pû‰í lávky. 

Slavnosti se úãastnili také primátor mûsta Ostravy ing. Ale‰ Zedník a starosta
na‰eho obvodu Jaromír Wagner. Foto: archiv SON

Charitativní a humanitární organizace

Charita svatého Alexandra, sídlící na

Holvekovû ulici v Kunãiãkách, existuje

jako právní subjekt od ãervna roku 2001

a jejím zfiizovatelem je Diecézní charita

ostravsko-opavská.

Posláním charity je pomáhat lidem

v hmotné, sociální a duchovní nouzi bez

ohledu na jejich pfiíslu‰nost k rase, národ-

nosti nebo náboÏenskému vyznání.

Charita mj. poskytuje více neÏ dvû de-

sítky pracovních pfiíleÏitostí pro uchazeãe

se zmûnûnou pracovní schopností. Pracu-

jí jednak v chránûn˘ch dílnách stolafiské

a textilní pfiímo v objektu charity v Kun-

ãiãkách, jednak v chránûné dílnû pro se-

paraci speciálních odpadÛ v areálu spo-

leãnosti OZO v Kunãicích, kde provádûjí

lidé se zdravotním omezením demontáÏ

elektronického ‰rotu.

Dal‰ím zajímav˘m projektem charity

je tzv. adopce na dálku. Je zamûfien na tr-

valou pomoc dûtem na Ukrajinû, kter˘m

jejich rodiãe ãi zákonní zástupci nemo-

hou poskytnout základní péãi. Adoptiv-

ním rodiãem se mÛÏe stát kaÏd˘, kdo

chce pfiispívat na jedno dítû finanãní ãást-

kou ve v˘‰i 6000 Kã roãnû (tedy napfií-

klad 500 Kã mûsíãnû). Poté obdrÏí foto-

grafii dítûte a informace o jeho rodinû

a prostfiedí, ve kterém vyrÛstá a posléze

zprávu, jak˘ pokrok udûlalo dítû díky po-

skytnuté pomoci. Adoptivní rodiãe takto

jiÏ na‰lo více neÏ ‰est set ukrajinsk˘ch

dûtí. V leto‰ním roce realizace tohoto stá-

le se rozvíjejícího projektu pfiechází na

Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

V budovû Charity svatého Alexandra

na Holvekovû ulici v Kunãiãkách (v b˘-

valém areálu dolu Alexandr) se nachází

také velkokapacitní sklad na obno‰ené

‰atstvo, které sem obãané mohou pfiinést

v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 ho-

din. Po vytfiídûní je pak dodáváno buì do

Vesniãky souÏití v Muglinovû, nebo do

tábora pro uprchlíky do Vy‰ních Lhot ãi

je dováÏeno do Diakonie do Broumova,

odkud se po dal‰í separaci textilie ne-

vhodné pro dal‰í upotfiebení odváÏejí do

zpracovatelsk˘ch firem. Vytfiídûné oble-

ãení je také podle potfieby distribuováno

do oblastí postiÏen˘ch Ïivelními událost-

mi.

Tradicí se jiÏ stalo pofiádání tzv. Tfií-

králové sbírky, bûhem níÏ jsou vybírány

dûtsk˘mi koledníky finanãní prostfiedky

na pomoc potfiebn˘m, rozvoj chránûn˘ch

dílen apod.

V˘‰e uveden˘ v˘ãet humanitárních

aktivit charity není jistû úpln˘. Nicménû

je tfieba ãinnost organizace ocenit, a to i z

toho dÛvodu, Ïe finanãní prostfiedky na

svÛj provoz si musí zãásti obstarat sama,

aÈ uÏ prodejem v˘robkÛ vyprodukova-

n˘ch v chránûn˘ch dílnách, ãi pomocí

grantÛ apod.



Ve Stfiední odborné ‰kole a Stfiedním

odborném uãili‰ti v Ostravû-Kunãicích

je v tûchto dnech neb˘vale ru‰no. Îáci

studijních oborÛ vykonávají ústní ãásti

maturitní zkou‰ky, nedávno probûhlo

2. kolo pfiijímacích zkou‰ek a za dvefi-

mi jsou závûreãné zkou‰ky ÏákÛ tfiíle-

t˘ch uãebních oborÛ. V leto‰ním ‰kol-

ním roce probíhá slavnostní pfiedání

maturitních vysvûdãení v obfiadní síni

Slezskoostravské radnice. 26. 5. a 31.

5. 2004 se uskuteãnila první slavnostní

pfiedání a na 7. 6. 2004 je pfiipraveno

poslední. Slavnostní atmosféru podtrhli

sv˘m pûkn˘m vystoupením Ïáci Zá-

kladní umûlecké ‰koly Edvarda Runda.

Jistû jim patfií na‰e srdeãné podûkování.

RovnûÏ dûkujeme Radû a Zastupitel-

stvu mûstského obvodu Slezská Ostra-

va a panu starostovi Jaromíru Wagne-

rovi za umoÏnûní slavnostního vyfiaze-

ní absolventÛ a vûcné dárky pro nejlep-

‰í maturanty a vyuãence. Budou jim

je‰tû dlouho pfiipomínat tyto v˘znamné

Ïivotní okamÏiky.

Nejenom vyuãovacím procesem Ïijí

Ïáci a pedagogové v na‰í ‰kole. V u-

plynulém období slavili úspûchy jak na

poli sportovním, tak i v zájmové od-

borné ãinnosti. Na‰i reprezentanti zví-

tûzili v republikovém finále Asociace

‰kolních sportovních klubÛ ve florbale,

které se uskuteãnilo v Tfieboni. Îáci

SO· a SOU byli rovnûÏ úspû‰ní v

olympiádách z ãeského jazyka, mate-

matiky a v soutûÏi „Napájení sluncem

2004”. V˘born˘ch v˘sledkÛ dosáhli v

soutûÏi odborn˘ch dovedností uãební-

ho oboru Mechanik elektrotechnic-

k˘ch zafiízení se specializací na chladi-

cí a klimatizaãní techniku v rámci me-

zinárodního veletrhu FRIGOTHERM

2004, kdy Ïák 3. roãníku David ·ulák

se umístil na 2. místû. Je‰tû vût‰í ús-

pûch slavil Ïák studijního oboru Me-

chanik strojÛ a zafiízení Jan Parchaƒsk˘

- zvítûzil v mezinárodní soutûÏí „O zla-

t˘ pohár LINDE” ve svafiování v

ochranné atmosféfie ve Fr˘dku-Místku.

I dal‰í Ïák Vít Luka‰ík dobfie reprezen-

toval v kategorií svafiování s obalova-

nou elektrodou.

Na‰i Ïáci – zámeãníci a obrábûãi ko-

vÛ – se rovnûÏ zúãastnili odborn˘ch

soutûÏí v Chomutovû a Opavû. Jistû i

oni na‰i ‰kolu dÛstojnû reprezentovali.

Mnozí ze soutûÏících uplatní své zku‰e-

nosti a dovednosti po absolvování ‰koly

v provozech ISPAT NOVÁ HUË a.s.

a dal‰ích spoleãnostech na‰eho regionu.

V závûru ‰kolního roku chystáme jiÏ

tradiãní vodáck˘ tábor, tentokrát na

Vltavû v prostoru Zlaté Koruny. 

V nejbliÏ‰ích dnech nás ãekají po-

vinnosti spojené se závûrem ‰kolního

roku, klasifikaãní konference, vydání

závûreãn˘ch vysvûdãení, stanovení pe-

dagogick˘ch v˘konÛ, úkolÛ a cílÛ pro

nov˘ ‰kolní rok 2004 - 2005 a pak jistû

zaslouÏené prázdniny a dovolené.

Informace o vzdûlávacích progra-

mech a o voln˘ch místech pro absol-

venty Z· najdete na na‰ich interneto-

v˘ch stránkách: http://www.sos-sou.cz

Stanislav Drozd, SO· a SOU, 
Ostrava-Kunãice, Vratimovská 681
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Fandovství, nebo barbarství?

Konec školního roku se blíží 

Umělečtí kováři se představili

MnoÏící se pfiípady v˘trÏností pfii

sportovních utkáních na stadionech

vzbuzují nelibost jak u opravdov˘ch

fanou‰kÛ, tak u vedení Policie âR, kte-

ré upozorÀuje na souãasn˘ neúnosn˘

stav a nutnost zavádûní tvrd‰ích opat-

fiení vÛãi v˘trÏníkÛm, jejichÏ chování

uÏ nemá nic spoleãného se sportovním

nad‰ením. Uveìme pfiíklad: 8. kvûtna

se uskuteãnilo na stadionu Bazaly ut-

kání mezi Baníkem Ostrava a Spartou

Praha, po nûmÏ hráãi Baníku pfiebírali

titul mistra ligy. ·kody v dÛsledku ná-

silí na konci utkání ãinily 120 000 Kã.

Vandalové zniãili mj. dvû brankové sí-

tû, 64 metrÛ reklamy kolem hrací plo-

chy, po‰kodili konstrukce a oplocení,

stolek rozhodãího, travnat˘ povrch,

odpadkové ko‰e a oplechování tribuny.

„Fanou‰ci” Sparty zlikvidovali 40 se-

daãek. V sektorÛ hostÛ byl po‰kozen

stánek s obãerstvením. Za v˘trÏnosti

a útoky na policisty a poté na stadionu

Bazaly bylo obvinûno sedm osob, z to-

ho tfii fanou‰ci Baníku a ãtyfii pfiíznivci

Sparty. Bezpeãnostní akce kvÛli fiádûní

tzv. fanou‰kÛ na rÛzn˘ch místech Os-

travy si vyÏádala náklady ve v˘‰i dva

miliony korun.

Postihy provinilcÛ jsou v‰ak mírné,

proto skupina poslancÛ Parlamentu âR

pfiipravuje zmûnu trestního zákona,

kter˘ má zpfiísnit tresty za v˘trÏnictví.

Napfiíklad fanou‰kovi, kter˘ vbûhne na

hrací plochu, by potom hrozilo aÏ tfiíle-

té vûzení.Ilustraãní foto: archiv SON

Základní umûlecká ‰kola Edvarda

Runda, pfiihlá‰ená k mezinárodnímu

projektu Amber Road - Jantarová cesta,

hledá zajímavosti související s touto

spojnicí, vedoucí pfies ná‰ region, jako

motiv k dal‰ímu v˘tvarnému zpracová-

ní. Hned vedle budovy ZU· na Keltiã-

kovû ulici se v domû pana Chodury na-

cházejí v jeho soukromé sbírce nejen

nálezy vztahující se k této historické tra-

se, ale v tzv. Keltiãkovû kovárnû histo-

rické pfiedmûty, dokumentující v˘voj

hornictví. A v této souvislosti se zrodil

vynikající nápad. ¤editelka ZU· Mgr.

·árka Ksandrová oslovila prof. Hanu

Îaludovou, slovo dalo slovo a plán akce

byl na svûtû. Soukromé muzeum nav‰tí-

vili studenti ZU· a studenti umûleckého

kováfiství SOU a OU v Ostravû-Hra-

bÛvce a Soukromé umûlecké ‰koly 

AVE ART v Ostravû. Na základû na-

d‰eného v˘kladu a ukázky ze staré ko-

várny pana Chodury se v˘tvarnici prof.

Hanû Îaludové povedlo nadchnout stu-

denty, ktefií pfiijali dobr˘ nápad za svÛj

a na sobotu 8. kvûtna byla pfiipravena

pfiehlídka práce umûleck˘ch kováfiÛ.

Pan Chodura se na tento den fiádnû

pfiipravil a vytáhl buchary a kovadliny.

Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava zapÛj-

ãil pozemek a v sobotu byli kováfii na

místû. Stará kovárna díky nad‰encÛm 

oÏila a studenti za kovadlinami pfied-

vedli své umûní.

Nejeden kolemjdoucí se mohl v tento

den také seznámit s historií ãásti Slez-

ské Ostravy a prohlédnout si sbírky pa-

na Chodury. Vûfime, Ïe tato akce není

poslední. Zvlá‰tní podûkování náleÏí za

velkou pomoc pfii pfiípravû celé akce

slezskoostravskému obãanu, panu Du-

‰anu Ku‰nierikovi.

Zpracováno podle podkladÛ 
Mgr. ·árky Ksandrové

Kulturní vystoupení
dětí potěšilo

Stejnû jako v loÀském roce, i letos se

s mimofiádn˘m zájmem setkalo kulturní

vystoupení dûtí z Matefiské ‰koly na

Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû v Do-

mû s peãovatelskou sluÏbou na Hladnov-

ské ulici a v Denním centru pro seniory

na Hefimanické ulici. Babiãkám a dûdeã-

kÛm zde dûti nejen zazpívaly, zatanãily,

zahrály pohádku, ale pfiedaly také pfií-

tomn˘m drobné dárky. Podûkování za

tuto zdafiilou akci náleÏí jak místním pe-

ãovatelkám, tak pedagogick˘m pracov-

nicím a dûtem v˘‰e uvedené M·. Uveì-

me také, Ïe 13. 5. 2004 probûhla v Kul-

turním domû Dûdina v Hefimanicích aka-

demie ke Dni matek, na níÏ vystoupilo

80 dûtí z Matefiské i Základní ‰koly na

Chrustovû ulici. Akce byla úspû‰ná a na-

vazuje na zapoãatou spolupráci obou

‰kolsk˘ch zafiízení.

Nepřehlédněte
SMO, Mûstsk˘ obvod Slezská Ostra-

va obdrÏel od ministerstva Ïivotního

prostfiedí oznámení o zahájení zji‰Èova-

cího fiízení zámûru podle zákona ã.

100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïi-

votní prostfiedí a o zmûnû nûkter˘ch sou-

visejících zákonÛ: „Velkoprostorová
koksárenská baterie ã. 12”, umístûná

v areálu a. s. ISPAT NOVÁ HUË, k.ú.

Bartovice. Do v˘‰e uvedené dokumen-

tace mÛÏe vefiejnost nahlíÏet do 25. 6.

2004 na odboru v˘stavby, Ïivotního pro-

stfiedí a vodního hospodáfiství, ÚMOb

Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 5,

dvefie ã. 312, Slezská Ostrava.

Jak cestovat do zemí
Evropské unie 

Po vstupu âR do EU potfiebují ob-

ãané k v˘jezdu do ostatních ãlen-

sk˘ch zemí jen obãansk˘ prÛkaz typu

identifikaãní karty, pokud jí neskon-

ãila doba platnosti. Star‰í typy prÛka-

zÛ v podobû kníÏky pro cesty do zemí

Evropské unie vyuÏít nelze. Minis-

terstvo vnitra âR nicménû doporuãu-

je, aby si lidé s sebou prozatím brali

i pasy. Dûti mohou cestovat s vlast-

ním cestovním dokladem. JestliÏe jej

nemají, je pro rodiãe vhodnûj‰í pro-

kazovat se na hranicích pasem, kde

jsou zapsána data narození a pohlaví

dûtí.

Z akce v Denním centru pro seniory na Hefimanické ulici. Foto: archiv SON



V ãervenci a srpnu budou mít
knihovny v obvodu Slezská Ostrava
následující v˘pÛjãní dobu:

Knihovna v Muglinovû na Hlad-

novské ulici 49: pondûlí 9.00-12.00,

13.00-17.00 hodin.

K dispozici je internet pro vefiej-

nost.

Knihovna ve Slezské Ostravû na

Dûdiãné ulici 10: v mûsíci ãervenci

bude knihovna otevfiena:ãtvrtek 9.00-

12, 13.00-17.00 hodin, v mûsíci srpnu

bude knihovna v dobû od 2. 8.-27. 8.

uzavfiena z dÛvodu revize knihovního

fondu.

Knihovna v Kunãiãkách na Hol-

vekovû ulici 44: úter˘ 9.00-12.00,

12.30-17.00 hodin.

K dispozici je internet pro vefiej-

nost.

Knihovna v Muglinovû na ulici Na

Druhém 4: v ãervenci bude knihovna

uzavfiena, v srpnu bude otevfiena vÏdy

v pondûlí od 9.00-11.30, 12.30-17.00

hodin.

Knihovna v Hefimanicích na Vrbic-

kého ulici 133: v ãervenci bude otevfie-

no v úter˘ 9.00-11.30, 12.00-16.00 ho-

din, v mûsíci srpnu bude zavfieno.

Knihovna v areálu Základní ‰koly
na Anto‰ovické ulici v Koblovû bude

uzavfiena v ãervenci i srpnu. Provoz za-

hájí opût se zaãátkem nového ‰kolního

roku, tedy v záfií.

Pfiejeme vám hezké léto, plné sluníã-

ka a pohody. Doufáme, Ïe na nás i v té-

to dobû nezapomenete a pfiijdete nás

nav‰tívit.

BliÏ‰í informace o v‰ech uvede-
n˘ch knihovnách získáte v ústfiední
obvodní knihovnû na Hladnovské
ulici –  tel. ã.: 596 248 123.

Za knihovnice Slezské Ostravy

Jarmila Gunãagová

Své narozeniny oslavily v Denním

centru pro seniory na Hefimanické ulici

ve Slezské Ostravû paní Aloisie Václa-

víková (91 let) a paní RÛÏena Konstan-

tinová (92 let).

Paní Václavíková, rodaãka z Michál-

kovic, zavzpomínala na svÛj nelehk˘

Ïivot. „KdyÏ jsem mûla pût rokÛ, zahy-

nul pfii dÛlním ne‰tûstí na dole mÛj tatí-

nek. Ve‰keré bfiímû odpovûdnosti za

nás dûti - a bylo nás ‰est sourozencÛ –

nesla maminka. Na‰e strava byla jed-

noduchá, tvofiil ji chléb, zelí, brambory

a tzv kváky (tj. tufiín). ChuÈ masa jsme

témûfi neznaly. Do ‰koly jsme chodily

bosy. Já dodnes vzpomínám na den,

kdy jsem jela za odmûnu na v˘let na

Radho‰È, ov‰em bez bot. Dodnes cítím

ostré hrany kamenÛ a mokré jehliãí, za-

fiezávající se mi do bos˘ch nohou…

Dnes je uÏ jiná doba, ale vzkázat bych

chtûla v‰em: vaÏte si nejen vûcí, ale

mûjte úctu pfiedev‰ím jeden k druhému.

Îivot je tak krátk˘, nerozmûlÀujme ho

v malichern˘ch sporech a v honbû za

bohatstvím. ·tûstí je láska, zdraví a Ïi-

vot v rodinû.“

Paní Konstantinová si pochvalovala

pobyt ve zdej‰ím zafiízení: „Chtûla

bych touto cestou podûkovat vedení

Peãovatelské sluÏby a v‰em pracovni-

cím v Denním centru za péãi a mimo-

fiádnû pûkn˘ vztah, kter˘ mají k nám,

seniorÛm.“
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Hodnocení projektu v rámci cyklu „Hudba v nás“

Letní výpůjční doba v knihovnách obvodu

Paní Aloisie Václavíková

Paní RÛÏena Konstantinová sedící uprostfied. Foto: archiv SON

V rámci cyklu „Hudba v nás“ pro-

bûhly v t˘dnu od 26. do 29. dubna

2004 inspirující akce pofiádané ZU· E.

Runda ve Slezské Ostravû.

V úvodu se uskuteãnila v ZU· v Ry-

chvaldu vernisáÏ prací ÏákÛ v˘tvarné-

ho oboru ZU· E. Runda a hostujících

ÏákÛ ze ZU· Ostrava-Muglinov.

V Kulturním domû v Michálkovi-

cích se pfiedstavily folklorní soubory,

které sv˘mi písnûmi a melodiemi roze-

hfiály srdce v‰ech pfiítomn˘ch poslu-

chaãÛ. S p˘chou lze fiíci, Ïe vystupova-

li studenti ze ‰koly ze Slezské Ostravy

i jejích poboãek v Michálkovicích

a Radvanicích. Ladností pohybÛ, mlá-

dím a krásn˘mi, citlivû vybran˘mi

kost˘my roztanãily taneãní skupiny

pódium michálkovického kulturního

domu a diváci si odnesli pûkné záÏitky

strávené s mlad˘mi taneãníky.

Následn˘ koncert ÏákÛ v sále Slez-

skoostravské radnice byl sv˘m progra-

mem stejnû pfiitaÏliv˘ jako koncert pfie-

de‰l˘. Îáci podali skvûlé v˘kony, které

byly ocenûny velk˘mi ovacemi publi-

ka. Na zcela jinou hudbu, a to chrámo-

vou, byl koncipován svoji strukturou

koncert varhanní, obohacen˘ dechov˘-

mi a smyãcov˘mi nástroji. Atmosféra

Husova sboru ve Slezské Ostravû u-

mocnila i v˘sledn˘ dojem z procítû-

n˘ch hudebních projevÛ. Závûr celého

projektu tvofiil koncert uãitelÛ, kde pe-

dagogové pfiedvedli svoji muzikant-

skou vyspûlost a pfiipravili sv˘m vy-

stoupením nev‰ední kulturní záÏitek

v‰em zúãastnûn˘m posluchaãÛm. Po

v‰ech hudebních produkcích i v˘tvar-

n˘ch vernisáÏích lze fiíci, Ïe vyuãující

pedagogové se zhostili sv˘ch svûfie-

n˘ch úkolÛ s pfiípravou vlastní i sv˘ch

ÏákÛ na v˘bornou. Dík patfií i fieditel-

ství ‰koly, které tuto hudební my‰len-

ku projektu „Hudba v nás“ pfiipravilo

a umoÏnilo její realizaci.

ZU· E. Runda se právem fiadí mezi

‰piãkové ‰koly, o ãemÏ svûdãí i vyni-

kající ohlas právû ukonãeného projek-

tu v rámci ãeské hudby s názvem

„Hudba v nás“. 

Do nového ‰kolního roku se tû‰íme

na pfiíliv tûch nejmen‰ích, aby roz‰ífiili

své umûlecké nadání ve v‰ech oborech

- v˘tvarném, hudebním, literárnû-dra-

matickém i taneãním. Informace jim

rádi poskytneme v hlavní budovû ‰ko-

ly na Keltiãkovû ulici. 

Milu‰e Pazdziorová

Hrajete rádi košíkovou?
KaÏd˘ pracovní den od 15.00 hodin

probíhá v tûlocviãnû Gymnázia na

Hladnovské ulici 35 ve Slezské Ostra-

vû nábor zájemcÛ pro ko‰íkovou –

chlapcÛ narozen˘ch v letech 1993,

1994 a 1995.

Spojení: trolejbus ã. 108, 109 (za-

stávka Gymnázium), trolejbus ã.101,

104, 106 a autobus ã. 22 (zastávka DÛl

Petr Bezruã).

Kontakt: mobil 737 381 996 (Mgr.

Jan Sklenáfi) nebo osobnû v tûlocviãnû.

Mgr. Jan Sklenáfi

Ze ZŠ 
na Chrustově ulici

30. 4. 2004 probûhlo okrskové kolo

dopravní soutûÏe, které jiÏ druh˘m ro-

kem pofiádá Z· Chrustova. SoutûÏe se

zúãastnilo 5 základních ‰kol ze Slezské

Ostravy. SoutûÏilo se ve dvou katego-

riích. I. kategorii reprezentovali Ïáci 5.

a 6. roãníkÛ, II. kategorii Ïáci 7.

a 8.roãníkÛ.

DruÏstva si zmûfiila své síly v jízdû

zruãnosti a oprá‰ila znalosti ze zdravo-

vûdy a pravidel silniãního provozu. 

T˘my, které se v obou kategoriích 

umístily na 1. a 2. místû, si znovu za-

soutûÏily s vítûzn˘mi druÏstvy ostat-

ních obvodÛ v mûstském kole dopravní

soutûÏe, které se uskuteãnilo dne 14. 5.

2004 v Polance nad Odrou. Dne 8. 5.

2004 jsme se podíleli na na‰ich sporto-

vi‰tích na organizaci Regionálních

sportovních her dûtí a mládeÏe dût-

sk˘ch domovÛ v Moravskoslezském

kraji, pofiádan˘ch Dûtsk˘m domovem

Na Vizinû.

Mgr. Radim Motyãka, fieditel Z·
redakãnû zkráceno

Z vystoupení cimbálové muziky ZU·. Foto: archiv ‰koly
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KaÏd˘ z nás uÏ asi nûkdy fie‰il onen

nerudovsk˘ problém – Kam s ním? –

kdyÏ mu doma doslouÏil nûjak˘ kus ná-

bytku, koberec ãi praãka. Do popelnice

se nevejde, vedle sbûrn˘ch nádob se od-

kládat nesmí, to je zneãi‰Èování vefiejné-

ho prostranství, tak kam?

Komplexní systém nakládání s komu-

nálním odpadem, kter˘ pro mûsto Ostra-

vu zaji‰Èuje spoleãnost OZO Ostrava

s.r.o., nabízí hned tfii zpÛsoby, jak tento

problém vyfie‰it.

Tím asi nejjednodu‰‰ím zpÛsobem je

vyuÏít velkoobjemov˘ch kontejnerÛ,

které b˘vají ve mûstû rozmisÈovány

vÏdy v jarních a podzimních mûsících.

Jsou umisÈovány poblíÏ obytn˘ch zásta-

veb, a tak obãan nemusí fie‰it sloÏit˘ pro-

blém pfiepravy tûchto rozmûrn˘ch pfied-

mûtÛ. Pravda, problémem nûkdy b˘vá

rychlé pfieplnûní kontejnerÛ záhy po je-

jich pfiistavení. I tento problém se dá fie-

‰it. Pokud se va‰e objemné odpady ne-

mohou do kontejneru vejít, kontaktujte

odbor dopravy a komunálních sluÏeb

svého obvodního úfiadu, kter˘ mÛÏe roz-

hodnout o pfiistavení dal‰ího kontejneru.

Pokud se sv˘ch objemn˘ch odpadÛ

potfiebujete zbavit v období, kdy tyto

kontejnery k dispozici nejsou, mÛÏete je

rovnûÏ odvézt a bezplatnû odevzdat do

nûkterého ze 14 sbûrn˘ch dvorÛ, které

v souãasnosti fungují na území mûsta

Ostravy. Snahou spoleãnosti OZO Os-

trava s.r.o. je stále zvy‰ovat poãet tûchto

sbûrn˘ch dvorÛ tak, aby v kaÏdém obvo-

du mûsta Ostravy fungovala minimálnû

jedna tato stálá sbûrna nebezpeãn˘ch

a objemn˘ch odpadÛ.

Ani obãané, ktefií nemají moÏnost

objemné odpady odvézt sami do sbûr-

ného dvora, v‰ak nejsou bez ‰ance.

Hlavnû pro nû je tady uÏ více neÏ rok

sluÏba svozu objemn˘ch odpadÛ pfiímo

z místa bydli‰tû na základû telefonické

objednávky. Staãí zavolat na bezplat-

nou telefonní linku 800 100 699, ve

smluven˘ den a hodinu pak poãkat se

sv˘m odpadem na pfiíjezd svozového

vozidla a zaplatit pau‰ální poplatek za

odvoz ve v˘‰i pohybující se v rozmezí

20 – 200 Kã (podle objemu likvidova-

ného odpadu).

V roce 2003 bylo získáno 4980 tun

objemn˘ch odpadÛ. Z nich bylo vytfiídû-

no 1149 tun materiálÛ, které se hodí

k v˘robû náhradního paliva pro cemen-

tárny (dfievo, textil, papír a plast), elek-

tronick˘ ‰rot byl rozebrán v chránûné

dílnû a vût‰ina takto získaného materiálu

byla recyklována, kovy putovaly zpátky

do hutí a dal‰í vytfiídûné materály byly

pfiedány dal‰ím firmám ke zpracování.

Celkem 33 % (1650 tun) ze získan˘ch

objemn˘ch odpadÛ bylo tedy následnû

vyuÏito materiálovû ãi energeticky.

Problém s odpadem je pro kaÏdého

obãana fie‰iteln˘. Chce to jen znát a do-

kázat vyuÏít komplexní systém hospo-

dafiení s odpady, kter˘ pro mûsto Ostra-

vu zaji‰Èuje spoleãnost OZO Ostrava

s.r.o. Tento systém se stále zdokonaluje.

Rádi bychom touto cestou upozornili

napfiíklad na novou sluÏbu, kterou od

bfiezna tohoto roku OZO nabízí, a to v˘-

kup starého papíru od obãanÛ. Probíhá

v areálu spoleãnosti OZO Ostrava s.r.o.

v Ostravû-Kunãicích na Fr˘decké ulici

444. 

Mgr. Vladimíra Karasová,
Centrum odpadové v˘chovy 

a propagace OZO Ostrava s.r.o.

Kam s objemnými odpady 

Máte zájem 
o rybářský 

lístek?
Oznamujeme rybáfiské vefiejnosti,

Ïe nové rybáfiské lístky podle vyhlá‰-

ky ã. 197/2004 Sb., kterou se provádí

zákon ã. 99/2004 Sb. o rybáfiství, jsou

jiÏ vydávány odborem v˘stavby, ÎP

a VH ÚMOb Slezská Ostrava. 

Vydávány jsou na základû Ïádostí

osob zpÛsobil˘ch k právním úkonÛm,

které se v posledních tfiech letech ne-

dopustily pfiestupku na úseku rybáfi-

ství. Îádosti musejí b˘t doloÏeny o-

svûdãením o získání kvalifikace, pfií-

padnû dfiíve vydan˘m rybáfisk˘m líst-

kem ãi jin˘m dokladem osvûdãují-

cím, Ïe Ïadatel jiÏ byl drÏitelem ry-

báfiského lístku.

MVDr. Miloslav ·ustek, 
odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH

Adresy a otvírací doby sběrných dvorů v MOb Slezská Ostrava:
Ostrava-Kunãice

Fr˘decká 444 (areál spoleãnosti OZO Ostrava s.r.o.)

Pondûlí – pátek 6.00 – 17.00 hodin

Sobota 8.00 – 12.00 hodin

Slezská Ostrava
âs. armády (areál Technick˘ch sluÏeb, a. s., Slezská Ostrava)

Stfieda a pátek 12.00 – 18.00 hodin

Sobota 8.00 - 14.00 hodin

Pozvánka
Pracovnice Peãovatelské sluÏby

ve Slezské Ostravû na Hefimanické

ulici ã. 19 zve v‰echny seniory na

procházky po blízkém okolí, a to

vÏdy druhé pondûlí v mûsíci od 10

hodin. BliÏ‰í informace na tel. ãísle

596 243 018, paní Hrabovská.


