
Ve ãtvrtek dne 16. záfií 2004 se 

uskuteãnilo 8. zasedání Zastupitelstva

mûstského obvodu Slezská Ostrava. Po

mé ústní informaci o stavu mûstského

obvodu a ãinnosti jeho orgánÛ pfiistou-

pili zastupitelé k projednávání jednot-

liv˘ch materiálÛ. Jedním z hlavních

bodÛ jednání bylo hodnocení hospoda-

fiení Mûstského obvodu Slezská Ostra-

va za první pololetí 2004. Hospodafiení

mûstského obvodu je posuzováno pod-

le platné rozpoãtové skladby. V pfied-

loÏené Bilanci pfiíjmÛ, v˘dajÛ a finan-

cování Mûstského obvodu Slezská Os-

trava, zpracované v tabulkové formû,

je uveden hospodáfisk˘ v˘sledek
k 30. 6. 2004, tj. saldo pfiíjmÛ a v˘da-
jÛ ….. + 14.602 tis. Kã. 

Podle metodického pokynu MF âR

pro celkov˘ v˘sledek hospodafiení se

toto saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ upravuje

je‰tû o dal‰í ukazatele, pfiedev‰ím

splátky úvûrÛ a pÛjãek, tj. promítá se

do nûj zadluÏenost obvodu v daném

roce, ale rovnûÏ je zde proúãtován pfie-

bytek hospodafiení za rok 2003 (pfieby-

tek ve v˘‰i 15 mil. Kã jiÏ byl zapojen

do leto‰ního rozpoãtu), proto je celko-
v˘ hospodáfisk˘ v˘sledek k 30. 6.
2004 ..... + 15.529 tis Kã. 

Dále bych si Vás dovolil informovat

o dal‰ím dÛleÏitém bodu jednání, a to

je rozhodnutí o zámûru slouãit pfiís-

pûvkové organizace k 31. 12. 2004. Ze

stávajících 16 pfiíspûvkov˘ch organi-

zací by po slouãení vznikly 4 samo-

statné subjekty. Kdyby do‰lo k reali-

zaci tohoto zámûru, u‰etfiil by Mûstsk˘

obvod Slezská Ostrava asi 600 tis. Kã. 

Navrhuje se slouãení základních

a matefisk˘ch ‰kol podle spádovosti,

takÏe kaÏdá základní ‰kola by byla

roz‰ífiena o 3 ‰koly matefiské. Touto 

úpravou nedojde k Ïádnému ru‰ení

matefisk˘ch a základních ‰kol. 

Podrobnû byl projednán návrh in-

vestiãního rozpoãtu Mûstského obvo-

du Slezská Ostrava na rok 2005 a roz-

poãtov˘ kapitálov˘ v˘hled na roky

2006 – 2008. 

Jednání Zastupitelstva mûstského ob-

vodu Slezská Ostrava se zúãastnili ob-

ãané Ostravy-Hru‰ova (a to z oblasti

Li‰ãiny a ulice Ke Kameninû) a z Ostra-

vy-Kunãiãek. Velmi rozhofiãen˘m zpÛ-

sobem a zcela bezradní pfiednesli zastu-

pitelstvu svou stíÏnost, která se t˘ká

ohroÏování jejich vlastní bezpeãnosti,

mnozí z nich se bojí o své Ïivoty. Tamní

obãané si stûÏují zejména na to, Ïe je na

jejich Ïivotech ohroÏuje místní problé-

mové etnikum, které jim vyhroÏuje, fy-

zicky je napadá, terorizuje a psychicky

‰ikanuje, které nedodrÏuje základní nor-

my chování, devastuje majetek, vytváfií

skládky odpadÛ. Místní obãané se bojí

veãer vycházet. S cílem fie‰it tuto zoufa-

lou a nadále neúnosnou situaci sepsali

petici, k jejímuÏ fie‰ení byla dne 2. 9.

2004 svolána námûstkem primátora pa-

nem ing. Z. PraÏákem schÛzka, jíÏ jsem

se zúãastnil spoleãnû s místostarostkou

paní J. Grossmannovou. Závûrem toho-

to jednání bylo dohodnuto a panem ná-

mûstkem ing. Z. PraÏákem pfiislíbeno,

Ïe dojde ihned k posílení hlídkové ãin-

nosti Mûstské policie. Nic takového se

v‰ak podle sdûlení obãanÛ, ktefií se 

zúãastnili jak této schÛzky na Magistrá-

tû mûsta Ostravy, tak jednání Zastupi-

telstva mûstského obvodu Slezská Os-

trava, nestalo. Ba naopak se vystupÀo-

vala agresivita nepfiizpÛsobiv˘ch oby-

vatel. Mimo v˘‰e uvedené skuteãnosti

obãané rovnûÏ kritizují i fakt, Ïe pokud

se pfiece jenom v˘jimeãnû objeví v da-

n˘ch lokalitách stráÏníci, tak pfiedstírají,

Ïe nic nevidí. ProtoÏe fie‰ení tak závaÏ-

n˘ch problémÛ je nad rámec moÏností

kompetencí, které Mûstsk˘ obvod Slez-

ská Ostrava má, rozhodlo zastupitelstvo

sv˘m usnesením poÏádat primátora ing.

Ale‰e Zedníka o okamÏité fie‰ení neutû-

‰ené situace v uveden˘ch lokalitách.

Vedení obvodu je pfiipraveno kdykoliv

k urychlenému fie‰ení daného problé-

mu. Jaromír Wagner, starosta
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Zastupitelstvo v poločase
Jako ãlen Zastupitelstva mûstského

obvodu Slezská Ostrava, kter˘ pfied

dvûma lety dostal mandát voliãÛ a stal

se ãlenem tohoto orgánu, si kladu otáz-

ku, nakolik se naplÀují moje pfiedstavy

o v˘sledcích, kter˘ch tento samospráv-

n˘ orgán dosáhl, a jaké jsou vyhlídky

Slezské Ostravy do budoucna. Jistû ne-

jsem sám, kter˘ si od své ãinnosti v za-

stupitelstvu sliboval, Ïe se podafií na‰í

mûstské ãtvrti vrátit její mûstsk˘ cha-

rakter a v˘znam, kter˘ pfied desítkami

let mûla, poté, co se její pfiirozené cent-

rum stalo pouze severní v˘padovkou

mûsta a poãet obyvatel podstatnû klesl.

Îe se stane integrální souãástí moder-

ního mûsta Ostravy na vysoké stfiedo-

evropské úrovni.

Skuteãnost je ve v˘sledku velmi

skromná a v polovinû volebního obdo-

bí musím konstatovat, Ïe práce zastu-

pitelstva sice plní svou funkci podle

pfiedepsan˘ch standardÛ, schvaluje,

v˘jimeãnû zamítá pfiedloÏené materiá-

ly, vût‰inou kvalitnû zpracované jed-

notliv˘mi odbory, ale zásadní projek-

ty, které by zmûnily tváfi Slezské Os-

travy a byly by jakousi nadûjí zdej‰ích

obãanÛ a dÛvodem, aby byli hrdi na to,

Ïe zde Ïijí, se jaksi nedostavují a bu-

doucí rozvoj je velmi nejasn˘.

Souãasn˘ stav se dá charakterizovat

slovy, která jsem sly‰el uÏ od fiady lidí

nejen odsud, ale i z jin˘ch ãástí mûsta –

tato mûstská ãást je velmi zanedbaná.

Pro nedostatek místa zde neuvádím

cel˘ seznam, ale jen nûkteré lokality

jako pfiíklad. Po Keltiãkovû ulici jsem

vezl autem jednoho zahraniãního part-

nera, kter˘ se mû bez jakékoliv ironie

zeptal, jestli je to je‰tû pozÛstatek 

2. svûtové války. Podobnû udiveni byli

nûktefií hosté hotelu Best, ktefií se vy-

dali do okolí na procházku a veãer se

mû ptali, proã ta ãást mûsta pÛsobí tak

stra‰idelnû, plná rozpadajících se do-

mÛ, a to nejen zchátral˘ch, ale i po-

mûrnû zachoval˘ch.

Pokud se vydáme pû‰ky po Michál-

kovické ulici od Dolu Petr Bezruã

smûrem k zoo, zdá se, Ïe zde konãí

mûsto. Nejen ta známá sinusovka, kte-

rá se snad nemá narovnat ani v pfií‰tích

deseti letech, ale i rozpadající se chod-

níky, jejich obrubníky z mnoha rozdíl-

n˘ch materiálÛ, ãasto vylomené, s ost-

r˘mi hranami, které uÏ mají na svûdo-

mí nejednu pneumatiku, pravá strana

vozovky (u parkovi‰tû) není ohraniãe-

na – je to chodník, pfiíkop, krajnice ne-

bo kanál? Tato hlavní osa Slezské Os-

travy je lemována stra‰ideln˘mi stav-

bami – b˘valá HGF, b˘valá vodárna

s vyhlídkovou vûÏí, obstavená po mû-

síce rezav˘m le‰ením, dále více neÏ

dvacet let rozestavûná hala neznámého

majitele s neznám˘m úãelem. Podob-

n˘ch pfiíkladÛ by se na‰la v kaÏdé ãásti

Slezské Ostravy celá fiada. Pokud jde

o zeleÀ, co do mnoÏství jsme jistû na

prvním místû, ale jak tato zeleÀ vypa-

dá, popsal v minulém ãísle Slezskoos-

travsk˘ch novin ná‰ kolega v zastupi-

telstvu Zdenûk Martínek.

ProtoÏe jsem se ãasto pokou‰el

o tûchto problémech zavádût fieã s jed-

notliv˘mi ãleny vedení radnice, vím i,

jaká by v této chvíli byla odpovûì na

tyto problémy – velmi struãnû shrnuto:

1. Na investice nejsou peníze.

2. Se soukrom˘m majetkem nemÛ-

Ïeme nic dûlat.

Ale pfiece tu padlo i – vÏdyÈ ani neví-

me, co na této Keltiãkovû ulici vlastnû

bude, a dokonce – nejdfiíve musí b˘t vy-

pracován nûjak˘ urbanistick˘ plán, co

tam vlastnû chceme. Tady si myslím, Ïe

by mohl b˘t zaãátek nûjakého fie‰ení. Po-

zornost souãasného vedení radnice by se

mûla soustfiedit na zpracování urbanistic-

kého zámûru celého obvodu, pfiedev‰ím

tûch sporn˘ch lokalit, bavit se pfiitom ne-

jen s námi, ãleny zastupitelstva, ale

i s obãany celého mûstského obvodu.

Musíme si pfiece ujasnit, co postavíme,

co zbouráme, co opravíme, co prodáme

pokud moÏno nejrychleji do soukro-

m˘ch rukou, a jak pfiitom zabráníme spe-

kulantÛm, ktefií prostfiednictvím takto na-

bytého majetku mohou pfiijít k úvûrÛm,

které pak pouÏijí kdoví na co.

AÏ budeme vûdût, kolik to v‰echno

bude stát, pfiijde na fiadu shánûní penûz.

Nejen tûch, které ãekáme jako vlastní

pfiíjmy nebo dotace mûsta Ostravy. Na-

pfiíklad Michálkovická ulice podle

m˘ch informací patfií kraji, jinde by

mûl pomoci stát nebo fondy Evropské

unie. To je samozfiejmû nelehk˘ úkol

manaÏerÛ a tûmi jsou na zdej‰í radnici

ãlenové vedení mûstského obvodu.

Proto navrhuji, aby Rada mûstského

obvodu Slezská Ostrava vypracovala

do urãitého reálného termínu dlouho-

dob˘ (napfiíklad desetilet˘) plán rozvo-

je Slezské Ostravy, vãetnû urbanistic-

kého návrhu a zámûru rozvoje jednotli-

v˘ch lokalit, a pfiedloÏila jej k vefiejné

diskusi. Pokud nedostaneme informa-

ce a nefiekneme lidem, co mohou v bu-

doucnosti oãekávat, nevím, ãím je bu-

deme za necelé dva roky pfiesvûdãovat,

aby nám zase dali své hlasy.

Doc. Mgr. Jan Hali‰ka,
ãlen Zastupitelstva mûstského 

obvodu Slezská Ostrava

Z jednání 8. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava



2 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

V minulém vydání Slezskoostravsk˘ch novin byl v ãlánku paní místosta-
rostky J. Grossmannové o bytov˘ch problémech v Kunãiãkách uvefiejnûn
slib, Ïe v tomto ãísle SON bude oti‰tûna petice místních obãanÛ. Petice má
následující text:

Petice proti vybydlení Kunčiček

Petice zoufalých občanů lokality Na Liščině, 
ztrácejících naději ve spravedlivý právní řád našeho státu

k.ú. ulice bliÏ‰í urãení

od 15. do 18. fiíjna
Slezská Ostrava Nová osada u ul. Kepkovy

Na Jánské u b˘v. Domu mládeÏe
Konûvova poblíÏ ul. Chrustovy
Vozaãská mezi domy ã. 5 – ã. 17
Na Najmanské u kfiiÏ. s ul. Michalskou
·achetní u kfiiÏ. s ul. Na Jufiince
Slívova u kfiiÏ. s ul. Na Souvrati
Sionkova u domu ã. 6

od 18. do 20. fiíjna
Kunãice n. O. Bednáfiská u kfiiÏ. s ul. Fr˘deckou

Serafínova u kfiiÏ. s ul. Fr˘deckou
U S˘pky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunãiãky Nová osada kfiiÏ. ul. PstruÏí a ·krobálkovy
PstruÏí park Nadaãní
Lori‰ova kfiiÏ. s ul. Osadní
Polní osada kfiiÏ. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu ã. 199

od 20. do 22. fiíjna
Muglinov Okrajní u kfiiÏ. s ul. ·védskou

Zemanská u kfiiÏ. s ul. Vanãurovou
Klidná u ul. Sluneãné
Hladnovská u kfiiÏ. s ul. Podvojnou
U Jeslí kfiiÏ. s ul. Bohumínskou
·védská parkovi‰tû u samoobsluhy
Hladnovská sídli‰tû - parkovi‰tû - u kotelny
Na Úrovni parkovi‰tû naproti M· Komerãní

od 22. do 25. fiíjna
Hefimanice PoÏární u hasiãské zbrojnice

U Vleãky kfiiÏ. s ul. Nad Vodárnou
Bana‰ova u kfiiÏ. s ul. Vrbickou
Fi‰erova u kfiiÏ. s ul. Mare‰ovou
Kubínova u domu ã. 56
Parcelní u kfiiÏ. s ul. Kladivovou
Záblatská u kfiiÏ. s ul. Vrbickou
Po‰tulkova u kfiiÏ. s ul. Na Buãinû

od 25. do 27. fiíjna
Slezská Ostrava Na Burni u ul. Na ·estém

Bohumínská (Kamenec) parkovi‰tû za samoobsluhou
Olbrachtova kfiiÏ. s ul. M. D. Rettigové
Nad Ostravicí u kfiiÏ. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) parkovi‰tû za Obv. odd. Policie âR
Kramoli‰ova u kfiiÏ. s ul. âtvercovou
Keltiãkova u kfiiÏ. s ul. H˘bnerovou
Zvûfiinská u parãíku

od 27. do 29. fiíjna
Anto‰ovice Anto‰ovická kfiiÏ. s ul. Lopuchovou
Koblov Anto‰ovická Na Tabulkách

Lamafi u kfiiÏ. s ul. Koblovskou
Anto‰ovická u samoobsluhy
K Hájeãku kfiiÏ. s ul. Vyv˘‰enou
Anto‰ovická U Nové ‰achty
Îabník u domu ã. 241/15
Podsedli‰tû

od 29. fiíjna do 1. listopadu
Hru‰ov V˘vozní u ul. RÛÏové

Îalmanova u domu ã. 9
Riegrova u domu ã. 446/19
Plechanovova u kfiiÏ. s ul. M. Henryho
Plániãkova u domu ã. 5

Kunãiãky Na Rampû kfiiÏ. s ul. Pernerovou
Slezská Ostrava HormistrÛ u kfiiÏ. s ul. PastrÀákovou

VáÏení radní,

my, níÏe podepsaní obãané Ostravy-

Kunãiãek, se na Vás obracíme s nalé-

havou prosbou. V této lokalitû Ïijeme

50 a více let, vÏdy jsme se zde cítili

bezpeãnû a spokojenû. Pamatujeme

Kunãiãky klidné, udrÏované a pûkné.

Od doby, kdy se zlep‰ilo Ïivotní pro-

stfiedí, do‰lo k neskuteãnému a neúnos-

nému zhor‰ení Ïivota díky „spolubyd-

lícím“, ktefií devastují doslova jako ko-

bylky v‰e – poãínaje zahradami, kle-

padly na koberce, kanálov˘mi poklo-

py…. a konãe stfiechami domÛ. Není

dne, aby nezmizelo kolo, tfiíkolka, ob-

sah sklepa apod. Policie fie‰í naru‰ová-

ní klidu a drobné krádeÏe pro nás na-

prosto neuspokojivû. OKD, a.s., se de-

vastováním sv˘ch domÛ a pozemkÛ

nezab˘vají, souãasn˘ stav jim vyhovu-

je. 40 let neinvestovaly do majetku nic.

Na‰e odrostlé dûti, mající zájem o byd-

lení zde, nemají ‰anci od OKD byt zís-

kat, neboÈ upfiednostÀují nepfiizpÛsobi-

vé obãany a neplatiãe z celé Ostravy

a okolních mûst. Je v‰eobecnû známo,

Ïe sdruÏování a sestûhovávání nepfii-

zpÛsobiv˘ch lidí pfiiná‰í pouze negati-

va.

Díky skladbû obyvatel musíme do-

váÏet své dûti do ‰kol ve Vratimovû

a do centra Ostravy, neboÈ místní ‰kolu

nav‰tûvuje 60 % dûtí z nepfiizpÛsobi-

v˘ch rodin, které jsou hrubé, sprosté

a divoké. Uãitelé musejí na úkor v˘uky

fie‰it kázeÀské problémy. Ani Vy byste

do této, byÈ krásné ‰kolní budovy, své

dûti nedali. Tak musíme sebe i dûti 

okrádat o ãas, kter˘ ztrácíme kaÏdo-

denním dojíÏdûním.

Vûfiíme, Ïe Vám není lhostejná bu-

doucnost Kunãiãek a nedopustíte dal‰í

devastaci obce, která se jiÏ nyní stává

„Bronxem“, zkuste se projít ve veãer-

ních hodinách kdysi klidn˘mi uliãka-

mi. Bytmistry OKD nezajímají na‰e 

upozornûní, Ïe v bytech bydlí místo

dvou i dvacet lidí a naru‰ují souÏití

a noãní klid.

Vyz˘váme Vás proto k podání Ïalo-

by na OKD, a.s., a soudní zastupování

nás – Va‰ich obãanÛ. Majitel musí své

nájemníky donutit k udrÏování ãisto-

ty, pofiádku, klidu a slu‰ného souÏití.

V opaãném pfiípadû Ïádáme o pfiidûlení

nov˘ch bytÛ v jin˘ch lokalitách a v˘-

kup rodinn˘ch domkÛ a pozemkÛ

OKD, a.s., za odhadní ceny.

VáÏení radní, omlouváme se za

moÏná tvrd˘ tón petice, ale vûfite, Ïe

na‰e trpûlivost je u konce. Jsme pfie-

svûdãeni, Ïe jako Va‰i obãané a jako li-

dé máme právo na slu‰n˘ Ïivot ve spo-

leãenství slu‰n˘ch lidí.

Dûkujeme pfiedem za kladné vyfiíze-

ní.

Petiãní v˘bor: 

Ing. Ladislav Habrnal, Ostrava-

Kunãiãky

Mojmír ·vajda, Ostrava-Kunãiãky

Ludmila Horáková, Ostrava-Kun-

ãiãky.

Následují podpisy obãanÛ Kunãi-

ãek. (Redakãnû upraveno)

My, obãané mûstské ãásti Ostrava-

Hru‰ov, ulic Kanczuckého, BaÏantí,

Na Li‰ãinû, Technické a pfiilehlého 

okolí, máme pocit ohroÏení, strach ze

stupÀující se agrese na‰ich nepfiizpÛso-

biv˘ch spoluobãanÛ, ktefií mají pocit

beztrestnosti svého agresivního chová-

ní. Brutalita napadení se neustále stup-

Àuje. Jsou napadány dûti i dospûlí, coÏ

je moÏné v pfiípadû potfieby doloÏit.

Útoky se dûjí jak v prÛbûhu dne, tak

i ve veãerních hodinách. Jsou jak ver-

bální, tak i fyzické. K fyzickému i psy-

chickému napadání se pfiidruÏuje ‰pí-

na, zápach, parazité, potulní psi, veãer-

ní shlukování se, alkohol a v neposled-

ní fiadû i drogy.

Máme zoufal˘ pocit bezmocnosti,

beznadûje a strachu o na‰e ‰kolou po-

vinné dûti, které inkriminovanou oblas-

tí musejí projít. Bojíme se, Ïe jiÏ tak vy-

hrocená situace se bude i nadále zhor-

‰ovat, jelikoÏ na‰i men‰inoví spoluob-

ãané nám dávají najevo svou beztrest-

nost, protoÏe jakákoliv v˘tka nebo

oznámení trestného ãinu jsou z jejich

strany i ze strany na‰ich úfiadÛ povaÏo-

vány za rasovû motivované.

Prohla‰ujeme, Ïe z na‰í strany se

v Ïádném pfiípadû o rasovou diskrimi-

naci nejedná. Mezi na‰imi sousedy jsou

rodiny z národnostní men‰iny, které Ïi-

jí spofiádanû, nikoho neohroÏují a samy

se od dfiíve zmiÀované problematické

komunity distancují. S tûmito rodinami

udrÏujeme pfiátelské, sousedské vztahy.

Îádáme zastupitele mûsta, aby se

stávajícími problémy zaãali váÏnû za-

b˘vat a na‰li vyhovující fie‰ení.

(Redakãnû upraveno)

Dal‰í petici sepsali obãané z hru‰ovské ãásti Li‰ãina a adresovali Zastupi-
telstvu mûsta Ostravy:

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu
v období od 15. října 2004 do 1. listopadu 2004

Bezplatný sběr velkoobjemového odpadu
Odbor dopravy a komunálních sluÏeb SMO-ÚMOb Slezská Ostrava ve

spolupráci s OZO Ostrava s r.o. organizuje v období od 15. fiíjna do 1. listopa-
du 2004 bezplatn˘ sbûr velkoobjemového odpadu pro obãany mûstského ob-
vodu Slezská Ostrava. Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad budou na níÏe u-
veden˘ch místech pfiistaveny 2 – 3 dny. Do kontejnerÛ není dovoleno ukládat
stavební suÈ, pneumatiky, domovní a nebezpeãn˘ odpad. Nebezpeãn˘ odpad
a rovnûÏ objemn˘ odpad je moÏno bezplatnû odevzdat do sbûrn˘ch dvorÛ:

● 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, ul. âs. armády (areál Technick˘ch sluÏeb, a.s.)

Stfieda a pátek 12.00 – 18.00 hodin

Sobota 8.00 – 14.00 hodin

UpozorÀujeme, Ïe tato bezplatná akce není urãena pro podnikatelské subjekty!

Zemřel Josef Bartusek
Ve vûku 61 let zemfiel 9. 9. 2004 b˘val˘ pracovník Nové hutû a letopisec

Kunãiãek a Kunãic Josef Bartusek. Historické práci vûnoval témûfi v‰echen

svÛj voln˘ ãas a nezi‰tnû a s nezmûrnou pílí a obûtavostí shromaÏìoval o obou

jmenovan˘ch obcích dûjepisné údaje, na jejichÏ základû vypracoval pfiehled

dûjin Kunãiãek, kter˘ jiÏ vy‰el tiskem pfied nûkolika lety, a pfiehled dûjin Kun-

ãic. âest jeho památce!
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Týden knihoven

ENERGIE BUDOUCNOSTI
Plynový topný systém 

pro vytápění rodinných domů,
nebytových a jiných prostor.

Za 10 minut zahfieje v‰echny radiátory 

ve Va‰em domû na 80 stupÀÛ Celsia.

Systém je ekologicky nezávadn˘ a ovládání je

velmi jednoduché.

BliÏ‰í údaje k patentovanému vzoru získáte 

na tel. ã. 603 396 991.

BlíÏí se období podzimních úklidÛ, kdy se najde

v domácnostech a zejména kolem rodinn˘ch domÛ

spousta starého nepotfiebného Ïeleza. Kam s ním?

Od toho je tady 

firma CENTROMAT s.r.o.,
kam mÛÏete Ïelezo odevzdat a je‰tû za nûj dosta-

nete zaplaceno. Máme nejlep‰í ceny, k dispozici je

autováha, takÏe odpadá pracné ruãní pfievaÏování

materiálu na malé váze.

Kde nás najdete?
Ve Slezské Ostravû nad kostelem sv. Josefa, 

ulice Na Najmanské

Telefonicky se mÛÏete kontaktovat s na‰ím pra-

covníkem na ãísle 603 432 963.

Pro objemy Ïeleza nad 2000 kg mÛÏeme po doho-

dû pfiijet, pfiípadnû pro sbûr organizovan˘ zájmo-

v˘mi organizacemi mÛÏeme pfiistavit kontejner.

Dohoda na tel. ã. 603 370 017, pan Motyka.

Otevfieno máme: 

úter˘ – pátek 9.00 – 16.00 hodin
sobota: 9.00 – 13.00 hodin

Ve dnech 1. a 2. záfií 2004 zaãal slav-

nostním nástupem nov˘ch ÏákÛ ve Stfied-

ní odborné ‰kole a ve Stfiedním odbor-

ném uãili‰ti v Ostravû – Kunãicích ‰kol-

ní rok 2004 – 2005. ¤editel SO· a SOU

Mgr. Franti‰ek Repka pfiivítal 342 ÏákÛ

a studentÛ prvních roãníkÛ, mezi nimi

i 40, ktefií se budou pfiipravovat pro po-

volání v ISPAT NOVÁ HUË a.s. Cel-

kem v 19 studijních oborech SO·

a SOU, uãebních oborech SOU a nástav-

bov˘ch oborech bude studovat 1334 Ïá-

kÛ, z nich pro povolání v ISPAT NOVÁ

HUË a.s., 112.

Je potû‰itelné, Ïe se nám dafií uspoko-

jovat poÏadavky na‰eho nejbliÏ‰ího so-

ciálního partnera INH a.s., zejména v ná-

boru hutníkÛ, obrábûãÛ kovÛ a zámeãní-

kÛ, kter˘ch je na trhu práce velk˘ nedo-

statek.

Zaãátek ‰kolního roku je vÏdy hektic-

k˘. Neustále pfiicházejí noví Ïáci, ktefií ne-

uspûli pfii opravn˘ch zkou‰kách na jin˘ch

‰kolách, nebo se hlásí po pfieru‰eném stu-

diu. V souãasné dobû je ‰kola maximálnû

naplnûna pfiedev‰ím proto, Ïe se neustále

zvy‰uje podíl teoretické pfiípravy.

Vzdûlávací nabídka je obdobná jako

v uplynulém ‰kolním roce, a to v oborech

hutnick˘ch, strojírensk˘ch, elektrotech-

nick˘ch, ekonomick˘ch a sluÏeb. V nej-

bliÏ‰í dobû, kromû vyuãovacího procesu,

ãeká ‰kolu prezentace na vefiejnosti – ex-

pozice ‰koly na Mezinárodním veletrhu

Brno, na v˘stavû ELEKTROTECHNI-

KA 2004, pofiádání soutûÏe odborn˘ch

dovedností ÏákÛ elektronick˘ch oborÛ

o „Pohár starosty mûstského obvodu

Slezská Ostrava“ a dal‰í zajímavé spor-

tovní a zájmové aktivity.

Zkrátka, nov˘ ‰kolní rok se opût napl-

no rozjel.

Stanislav Drozd, 
SO· a SOU Ostrava-Kunãice

V ‰esti knihovnách mûstského obvodu

Slezská Ostrava se stále nûco dûje.

Od 4. do 8. fiíjna probûhne ve v‰ech po-

boãkách T¯DEN KNIHOVEN a v jeho

rámci „upomínková amnestie”.

Rády pfiivítáme ãtenáfie, pro které jsme

pfiipravily spoustu zajímav˘ch programÛ.

V knihovnû v Muglinovû
na Hladnovské ulici 40 

Budeme si spoleãnû ãíst - a jakou knihu?

No pfiece Erbenovy pohádky.

Víte, jak se mluví na Hluãínsku? Náfie-

ãím. Budeme besedovat se spisovatelkou

paní Janou Schlossarkovou, autorkou zají-

mav˘ch knih, napfi. „Smich a plaã v jednym

mûchu“.

A co Vás ãeká dál? Hlavolamy, hádanky,

testy – ty Vám zbystfií mozek, kter˘ o prázd-

ninách odpoãíval. MÛÏete se tû‰it i na v˘-

tvarné odpoledne s názvem: Sluníãko nám

svítilo a nám se to líbilo… Zavzpomínáme

na prázdniny a vyrobíme si své „sluníãko”. 

V knihovnû ve Slezské Ostravû 
na Dûdiãné ulici 10

Pfiipravily jsme pro vás minitestík: Co

skr˘vá kniha?

Víte, co znamená napfi. slovo „errata“?

Ne? Va‰ím rádcem bude nauãn˘ slovník.

A spoleãnû se zaposloucháme do ãetby

z knih pana Andersena a jeho mil˘ch pohá-

dek.

V knihovnû v Kunãiãkách 
na Holvekovû ulici 44

I zde je pro Vás, milí ãtenáfii, pfiichystáno

mnoho her, hlavolamÛ a testíkÛ.

Spoleãnû se zaãteme do pohádkov˘ch

knih Karla Jaromíra Erbena a ve v˘tvarném

odpoledni nás ãeká „dekupáÏ“ – co to je?

Pfiijìte se podívat!

V knihovnû v Hefimanicích 
na Vrbické ulici 33 a

v knihovnû v Muglinovû 
na ulici Na Druhém 4

Budeme hrát stolní hry a minitestíkem si

ovûfiíme své znalosti z oblasti literatury.

V knihovnû v Koblovû v Z· 
na Anto‰ovické ulici

I zde si ovûfiíte své znalosti v minitestíku:

Co skr˘vá kniha?

Pfiijìte se podívat do svûta knih. Kniha je

ná‰ pfiítel, se kter˘m se nejen pobavíme a odpo-

ãineme si, ale najdeme v ní i dobrého rádce.

Za knihovnice obvodu Slezská Ostrava

Vás zve Jarmila Gunãagová

Chceš hrát kopanou?
TJ Kunãiãky, oddíl kopané, pofiádá ná-

bor chlapcÛ, nav‰tûvujících 2.-5. tfiídy zá-

kladních ‰kol. Máte-li chuÈ hrát fotbal,

pfiijìte kaÏdé pondûlí v 16.30 hodin na tré-

nink do areálu TJ v Kunãiãkách. Tû‰í se na

Vás noví kamarádi a trenéfii. 

Zdenûk Miklas

Tenisový turnaj v Kunčičkách
JiÏ po páté se uskuteãnil tenisov˘ turnaj

muÏÛ nad 40 let ve ãtyfihfie na hfii‰tích Te-

nis klubu Kunãiãky.

Turnaje se zúãastnilo 16 dvojic, které

tvrdû bojovaly o putovní pohár vítûzství.

LoÀsk˘m vítûzÛm turnaje P. Slabému a R.

Juro‰kovi se nedafiilo a stanuli v poli pora-

Ïen˘ch. Pohár vítûzství zvedla nad hlavu

dvojice Kubi‰tík – Smûlík. Zvlá‰tní uznání

zaslouÏí nejstar‰í úãastník klání, pan 

SwientoÀ, kter˘ v tûchto dnech oslavil své

77. narozeniny.

Po ukonãení turnaje následoval spole-

ãensk˘ veãer, kde v‰ichni slíbili úãast

v pfií‰tím roãníku, a to v je‰tû lep‰í formû. 

Rodičům předškoláků
Máte-li zájem umístit své dítû v pfií‰tím

‰kolním roce 2005-2006 do Matefiské ‰koly

na Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû, mÛ-

Ïete jej pfiihlásit uÏ letos v kter˘koliv v‰ední

den pfiímo v tomto pfied‰kolním zafiízení.

Nepřehlédněte
Dopravní podnik Ostrava a.s. ozna-

muje, Ïe od 1. 9. 2004 do‰lo ke zmûnû

cen 24hodinov˘ch celosíÈov˘ch jízde-

nek, a to takto:

nezlevnûná 80,- Kã

zlevnûná 40,- Kã

rodinná 1+1 90,- Kã

rodinná 2+2 (beze zmûny) 120,- Kã

V˘mûna nevyuÏit˘ch 24hodinov˘ch

celosíÈov˘ch jízdenek, u nichÏ dnem 1. 9.

2004 do‰lo ke zmûnû ceny, bude prová-

dûna do 31. 10. 2004 v prodejnách jízd-

ních dokladÛ DPO a.s.

Ilustraãní foto: archiv ‰koly
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