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Přes 1500 návštěvníků prošlo 18. září 
vstupní branou Slezskoostravského hradu, 
aby v prostorách tohoto historického ob-
jektu oslavilo 700. výročí od první písemné 
zmínky o Heřmanicích, Kunčicích a Mug-
linovu. Mezi přítomnými samozřejmě ne-
chyběli členové vedení našeho obvodu, 
kteří uvítali vzácné hosty – například před-
sedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
PhDr. Lubomíra Zaorálka, člena sněmovny 
parlamentu ing. Petra Lachnita, CSc., ná-
městka primátora města Ostravy ing. Jaro-
míra Chalupu a další.

Po celý den se na pódiu na nádvoří střída-
ly skupiny, hrající hudbu všech žánrů, mezi 
nimi například Maxim Turbulenc. Zaslou-
žený potlesk sklidili za svá vystoupení žáci 
ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, he-
rec, mim a klaun Václav Upír Krejčí, dětská 
dechová kapela Šuba Duba Band i všichni 
ostatní účinkující, kteří v tomto slunném dni 
vystoupili  pro radost přítomných: bubenic-
ká skupina Bum Bum Band, „Jazzcombo“,  
hudebník Milan Straka, člen skupiny Buty,  
žongléři „Cyberfire“, šermíři ze skupiny Du-
randal, rocková kapela „Sherlog James“.

Velice zaujaly soutěže pro děti organizované 
agenturou O – range s.r.o., předvádění činnos-
ti turistických oddílů občanským sdružením 
YMCA, vykládání karet indiánskou Luisanou 
z kmene Montagnais a laserová střelnice pro 
děti. Turistický oddíl mládeže TOM – Viklan, 
občanské sdružení, pod vedením pana Vyhňá-
ka, zajistilo půjčovnu loděk k projížďce po Os-
travici, nechyběly ukázky z hradní zbrojnice, 
katovny a mincovní dílny.

Návštěvníci si také mohli prohlédnout vý-
stavku dokumentů, vztahujících se k historii 
obvodu. Mnozí věnovali velkou pozornost 
mapám a studiím, zachycujícím plány rozvoje 
jednotlivých katastrálních území, a především 
novým znakům obcí, které vytvořil na základě 
studia historických dokumentů a pečetidel he-
raldik Mgr. Jan Tejkal z Heřmanic.

V přilehlých prostorách hradu předvedli 
své umění šermíři, sokolníci Jeana van Cop-
penole a hasiči, děti se vydováděly na skáka-
cím hradu či skluzavce, případně se projely 
autovláčkem Ctirada Šupčíka, nebo na koni 
či poníkovi z jízdárny SK Mušketýr Alice 
Hovjacké.

Veliký úspěch sklidili automodeláři z RC 
Automodel klub Šenov.

Jedním z bodů programu bylo ocenění 
občanů, jež se významnou měrou zasloužili 
o rozvoj obvodu. Převzali z rukou pana sta-
rosty ocenění – stříbrné mince a pamětní listy. 
Obdrželi je:

Doc. PhDr. Mgr. Ivan Měrka z Muglino-
va za vynikající výsledky v hudební oblasti.

Karel Burda, ředitel Ostravských výstav 
a.s., za aktivity při obnově Slezskoostravské-
ho hradu.

Mojmír Najzar za zpracování dějin Heř-
manic.

Karel Slíva za zpracování přehledu o vý-
voji dolování ve Slezské Ostravě.

Valter Čuraj za zpracování publikace 
o Antošovicích a osvětovou práci v obci.

Česlav Pietoň za zpracování dějin Muglinova.
Vladimír Mareček za osvětovou činnost 

v Muglinově.
Josef Beneš za odbojovou činnost a podíl 

na zvelebování Muglinova.
Karel Sedláček, rodák z Heřmanic, hráč 

Baníku Ostrava, který proslavil město v li-
gové kopané.

Eduard Subík za spolupráci se ZŠ na Pěší 
ulici v Muglinově.

Jan Vlosinský za osvětovou činnost a prá-
ci s mládeží v Kunčicích.

Jan Kos za aktivity ve Sboru dobrovol-
ných hasičů v Heřmanicích.

Otmar Gadowski za zpracování dějin 
Hrušova.

Ladislav Staněk, rodák z Hrušova, hoke-
jista, mistr sportu v roce 1955.

Josef Géryk za úspěšnou pedagogickou 
činnost v ZŠ na Pěší ulici v Muglinově v le-
tech 1979 – 2004.

Udělena byla také mince zlatá, a to známé 
zpěvačce Marii Ro�rové, jejíž vystoupení
v podvečerních hodinách bylo vyvrchole-
ním celého velkolepého programu, ukonče-
ného ohňostrojem.

O úspěšnosti celé akce svědčí zápisy v pa-
mětní knize.

Slezskoostravský den 
na hradě nadchl

Řada atrakcí byla připravena také pro děti

Pan starosta v rozhovoru s PhDr. L. Zaorálkem 

Vystoupení Marie Ro�rové

Poděkování Marie Rottrové 
Po úspěšné akci na Slezskoostravském 

hradě obdržel pan starosta od Marie Ro�ro-
vé dopis tohoto znění:

Vážený pane starosto,

chci Vám poděkovat za krásnou pamětní me-
daili a za přízeň, kterou jste mi projevili. Chci, 
abyste věděl, že si toho velmi vážím a moc mě 
to potěšilo.

V Ostravě jsem prožila krásná léta, v Hrušo-
vě celé dětství. Nikdy na to nezapomenu a ráda 
se do Ostravy vracím. Jen je mi líto, že moje 
rodná čtvrť už prakticky není. Ale byla jsem 
před pár lety na setkání hrušovských rodáků, 
které se občas koná. Byl tam tenkrát i Vlasti-
mil Brodský, také rodák, a bylo to moc dojemné 
a milé setkání.

Napadlo mne, že bych poukázala svůj hono-
rář za vystoupení na nějakou konkrétní aktivitu 
ve Vašem obvodu. Budu čekat na výzvu nebo tip 
z vašeho úřadu.

Přeji Vám hodně úspěchů ve funkci i v osob-
ním životě. Zdravím také všechny Vaše spolu-
pracovníky, kteří se podíleli na oslavách.

Marie Ro�rová, v.r.
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V duchu světových melodií 
proběhl 19. 9. ve slezskoostrav-
ské radnici koncert, který spolu-
pořádal městský obvod Slezská 
Ostrava společně se španělským 
velvyslanectvím a Gymnáziem 
Slezská Ostrava. Koncert, kde 
měl vystoupit španělský bary-
tonista Luis Alberto Llaneza, 
byl na poslední chvíli pozmě-
něn vzhledem k onemocnění 
pianistky. To však neubralo na 
příjemné atmosféře a vynikají-
cích výkonech účinkujících. Str-
hující aplaus sklidil především 
houslista Jiří Vodička, v jehož 
podání zazněly skladby P. de 
Sarasateho.

Slavnostní atmosféra koncer-
tu byla umocněna přítomnos-
tí kulturní atašé španělského 
velvyslanectví, paní Victorie 
González Román, které byla při 
zahájení koncertu předána zlatá 
mince z rukou místostarosty Jo-
sefa Burkoviče. Paní V. González 
Román poděkovala představi-
telům radnice a všem organi-
zátorům a zároveň zmínila roz-
víjející se spolupráci Španělska 
a ostravského regionu v oblasti 
kultury a školství. Druhého dne 
pak navštívila česko-španělské 
Gymnázium Slezská Ostrava.

Ivana Freitagová,
Gymnázium Slezská Ostrava

Mimořádný koncert ve 
slezskoostravské radnici

Dne 28. října 2005 v 10 hodin se u místního památníku obětem 
světových válek uskuteční slavnostní odhalení busty T. G. Masa-
ryka u příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky o obci 
Heřmanice a výročí vzniku Československé republiky. Bustu zho-
tovil sochař Jan Gajda z umělého bronzu. Od 10.30 hodin bude 
následovat kulturní vystoupení dětí a žáků škol našeho obvodu 
v nově opraveném kulturním domě. Bude i vydána publikace 
o minulosti Heřmanic, kterou zpracoval Mojmír Najzar a dopl-
nil svými vzpomínkami Zdeněk Martínek.                          OŠaK

Pozvánka na slavnost v Heřmanicích

Strukturální šetření v zemědělství
Od 1. 9. do 30. 10. 2005 probí-

há i v našem obvodu statistické 
šetření v zemědělství. ČR jako 
členská země Evropské unie 
musí totiž předat určitá data, 
týkající se této problematiky, 
Statistickému úřadu Evropské 
unie.

Tazatelé – externí pracovníci 
Krajské reprezentace ČSÚ Ostra-
va – provádějí šetření náhodně 
a při každé návštěvě jsou povin-
ni prokázat se průkazem tazate-
le a občanským průkazem. 

Dotazováni mohou být země-
dělci, kteří obhospodařují:

- alespoň jeden hektar vlastní 

nebo pronajaté zemědělské půdy
- 1000 metrů čtverečních skle-

níků a pařenišť
- 300 metrů čtverečních plo-

chy, na níž se pěstují intenzivní 
plodiny (sady – ovocné stromy, 
zelenina, květiny).

Dále mohou být dotazováni 
zemědělci, chovající alespoň:

- 1 ks skotu
- 2 ks prasat
- 4 ks ovcí
- 50 ks drůbeže
- 100 ks králíků či jiných kože-

šinových zvířat.
MVDr. Miloslav Šustek,

úsek ŽP a VH odboru výstavby

Dovolujeme si oznámit, že Základní umělecká škola E. Runda ve 
Slezské Ostravě otevřela 1. 9. 2005 svou pobočku v O.-Bartovicích. 
Výuka probíhá v prostorách ZŠ v Bartovicích. Zájemci o studium se 
mohou informovat na tel. číslech 595 245 941(42).Těšíme se na Vás.

ředitelství ZUŠ E. Runda

Městský obvod Slezská Ostrava děkuje sponzorům, kteří finančně
přispěli ke zdaru akce Slezskoostravský den na hradě:

Jmenovitě firmám, společnostem a jednotlivcům:
• KVAZAR akciová společnost, se sídlem v Ostravě-Kunčičkách,
• Mi�al Steel Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě-Kunčicích,
• Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem v Ostravě,
• Geofin, a.s., se sídlem v Ostravě-Radvanicích,
• ALPINE stavební společnost CZ a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí,
• VUS Ostrava, s.r.o., se sídlem v Moravské Ostravě,
• TRIMEX REALITY, a. s., se sídlem v Moravské Ostravě,
• Družstevní záložna UNIBON, se sídlem v Praze,
• Bytostav Poruba a.s.,se sídlem v Ostravě-Porubě,
• LINDE TECHNOPLYN a.s., se sídlem v Praze,
• RESTAV spol. s r.o., se sídlem v Havířově-Městě,
• ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s., se sídlem v Ostravě-Zábřehu,
• TCHAS, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách,
• EKOFAS spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích,
• Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze,
• STOMIX Ostrava s. r. o., se sídlem v Ostravě-Kunčičkách,
• s. N. E. T. OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě-Radvanicích,
• STAMO spol. s.r.o., se sídlem v Ostravě-Slezské Ostravě,
• Rudolf Jurošek z Moravské Ostravy,
• Společnost IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., 
 se sídlem v Ostravě-Porubě,
• SERIO s.r.o., se sídlem v Ostravě-Hrušově,
• Jiří Barč STOLAŘSTVÍ, se sídlem v Ostravě-Koblově,
• DEMO v.o.s., se sídlem v Ostravě-Kunčicích,
• Dr. Alois Krkoška ze Slezské Ostravy.
Děkujeme také všem, kteří poskytli věcné dary. Byli to: 
• BESKYDY INVEST, a. s., se sídlem ve Slezské Ostravě,
• Metasport akciová společnost, se sídlem v Ostravě-Kunčicích,
• Ing. Antonín Maštalíř z Ostravy-Kunčiček,
• Petr Zezulčík z Ostravy-Muglinova,
• Sbor dobrovolných hasičů z Ostravy-Heřmanic,
• Ing. Petr Škapa z Ostravy-Muglinova.
Poděkování také náleží Janu Tomickému T.K.L., se sídlem v Ostravě-
-Výškovicích za bezplatné provedení ohňostroje, Ing. Kristiánu Korne-
rovi z Ostravy-Petřkovic za občerstvení a květiny, Dopravnímu podni-
ku Ostrava za zajištění jízdy historickým autobusem, společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za poskytnutí kontejneru, společnosti NOVÉ LAHŮDKY 
SIXTA s.r.o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích za občerstvení a Technickým 
službám Slezská Ostrava, a.s.

Poděkování sponzorům

Stavební akce na hřbitovech
V těchto dnech byly na hřbi-

tovech ve Slezské Ostravě 
a v Kunčičkách zahájeny dvě 
významné stavební akce.

Rekonstrukce chodníků ve 
staré části Ústředního hřbitova 
bude dokončena do konce října 
letošního roku. Jedná se o sta-
vebně složitější akci, během 
které se budou kácet stromy, 
pokládat dešťová kanalizace 
a zhotovovat chodníky ze zám-
kové dlažby. Na akci bude po-
skytnuta státní dotace ve výši 
cca 5 mil. Kč. Zhotovitel stavby 
je společnost KVAZAR a.s.

Rekonstrukce zděného oplo-
cení hřbitova v Kunčičkách se 
bude provádět ve dvou eta-
pách. První část bude hotova 

před svátkem Památky ze-
snulých a druhá pak do konce 
listopadu tohoto roku. Staré 
oplocení bude vybouráno a na-
hrazeno novým, opět zděným 
z bloků Crash Block. Rekon-
strukce bude provedena za cca 
760 tis. Kč. Zhotovitelem stavby 
je společnost Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava.

Vážení občané, vzhledem 
k tomu, že obě akce budou 
probíhat v oblasti se zvýšeným 
pohybem návštěvníků, Vás 
prosíme, abyste respektovali 
ztížené podmínky a pohyb sta-
veništních vozidel v blízkosti 
hrobových míst.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Ilona Borošová, ved. odboru DaKS

Zveme Vás
V Kulturním domě v Michálkovicích začínají vždy v 18 hodin 
následující přednášky. Vstup je volný.

15. 10. – Antická města a přírodní krásy Turecka (Ing. B. Jureček ml.)
22. 10. – Vitamíny a minerály ve výživě člověka (Mgr. Gorná)
29. 10. – Izrael včera a dnes (L. Švihálek)

Snímek z akce: archiv SON
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Rozmístění kontejnerů pro sběr 
velkoobjemového odpadu v období 
od 10. 10. 2005 do 26. 10. 2005
katastrální území ulice bližší určení
od 10. října do 12. října
Slezská Ostrava Nová Osada u ul. Bernerovy

Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
8. března u domu č. 16

od 12. října do 14. října
Antošovice Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov Antošovická Na Tabulkách

Lamař křiž s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník u domu č. 241/15
Podsedliště
Blatouchová naproti domu č.p.272

od 14. října do 17. října
Muglinov Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

Olešní křiž. s ul. Zemanskou
Klidná křiž s ul. Slunečná
Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
Švédská parkoviště u Budoucnosti
Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

od 17. října do 19. října
Heřmanice Požární u hasičské zbrojnice 

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

od 19. října do 21. října
Slezská Ostrava Na Burni křiž. s ul. Na Šestém 

Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Re�igové
Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55
Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku

od 21. října do 24. října
Kunčice n. Ostravicí  Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 

Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul.Blokovou a Nogovou

Kunčičky Nová Osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
Pstruží park Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199

od 24. října do 26. října
Hrušov Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

Žalmanova u domu č. 9
Riegrova u domu č. 449/19
Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
Pláničkova u domu č. 5

Kunčičky Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

Hradní křiž. s ul. Na Závadě

Pošta v Heřmanicích bude i nadále
Chtěl bych informovat občany 

Heřmanic o situaci v záležitosti 
dalšího fungování objektu pošty.

Ředitelem České pošty ob-
vodu Ostrava Ing. Lubomírem 
Šiškou jsme byli informováni, že 
při kontrole státního zdravotní-
ho dozoru v prostorách stávající 
provozovny pošty na ul. Vrbické 
č. 127/211 bylo zjištěno, že stá-
vající provozovna nevyhovuje 
po stránce velikosti provozních 
prostor a hygienického zařízení. 
Krajská hygienická správa ulo-
žila České poště sdělit v termínu 
do 30. 9. 2005, zda je možno tuto 
provozovnu přemístit do jiných 
prostor s tím, že pokud se ná-
hradní prostory nenajdou, bude 
tato pošta uzavřena.

To by znamenalo, že po téměř 
60. letech její existence v Heř-

manicích bychom o tyto služby 
přišli, a naši občané by museli 
jezdit až na Slezskou Ostravu. 
Hledali jsme proto náhradní 
prostory. Po zvážení všech mož-
ností jsme se předběžně dohodli 
s vedením České pošty, že nová 
provozovna bude umístěna 
v objektu bývalé základní školy, 
což je jen pár metrů od stávají-
cího zařízení. Věřím, že pokud 
tento záměr schválilo i zastu-
pitelstvo na svém jednání dne 
22. 9. 2005, nic nebrání tomu,  
aby pošta v Heřmanicích slou-
žila našim občanům nejméně 
dalších 60 let. Schází k tomu už 
jen jedna maličkost, cca 500 tisíc 
korun na úpravy prostor bývalé 
školy, ale věřím, že i ty se pro tak 
důležitou věc musejí zajistit.

Josef Burkovič, místostarosta 

O bezpečnosti v našem obvodu
Vážení spoluobčané,
k napsání tohoto článku mne 

vedla celá řada připomínek 
a návrhů k zajištění bezpečné-
ho přístupu dětí – žáků do škol 
v našem obvodě. Jako předseda 
komise  bezpečnosti a veřejného 
pořádku jsem společně se zá-
stupci Policie ČR a Městské poli-
cie provedl přehled „rizikových 
míst“, kde bylo zvýšené nebez-
pečí úrazu či ohrožení dětí, kte-
ré míří v ranních hodinách do 
základních škol a v odpoledních 
hodinách odcházejí domů. Od 
loňského roku je tato „služba“ 
zajišťována strážníky Městské 
policie a musím konstatovat, že 
velmi dobře. Pro ilustraci jsme 
v ranních hodinách instalovali 
silniční radary, které měřily rych-
losti projíždějících aut. Jednalo 
se o lokalitu Slezské Ostravy na 
ulici Bohumínská u ZŠ, v lokali-
tě Orlovská – Liščina, Michálko-
vická, Muglinovská a Těšínská. 
Ukázalo se, že i v této době řidi-
či jezdí neohleduplně s určitým 
rizikem pro děti, které většinou  
přebíhají přes komunikace. Pre-
ventivní akce ze strany Městské 
policie pokračují i nadále a bu-
dou se opakovat.

Velkou pomoc vidíme 
i v tom, že v ranních hodinách 
dojíždějí ze Svinova na Slez-
skou Ostravu příslušnice oddí-
lu prevence a dohledu Městské 
policie a usnadňují všem dětem 
bezpečný přechod. Podstatně 
se tak zvýšila jejich bezpečnost. 
V současné době organizujeme 
tuto akci i v další nebezpečné 
lokalitě – v Kunčičkách a Kun-
čicích (přechod u školy).

Nejedná se ovšem jenom o zá-
ležitost dětí a jejich bezpečnos-
ti. Je nutné řešit i další nešvary, 
se kterými se v našem obvodě 
potýkáme. Lze uvést například 
záškoláctví, drogovou problema-
tiku a narůstající trestnou činnost 

mládeže. V neposlední řadě je to 
také otázka celkové bezpečnosti 
v našem obvodu. Jako člen za-
stupitelstva řeším společně s Po-
licií ČR a Městskou policií i další 
přestupky proti společenskému 
soužití, problém hlučnosti v noč-
ních hodinách nebo krádeže. 
Provádíme namátkové kontroly 
restaurací a zjišťujeme, kde se 
mladistvým podávají alkoholické 
nápoje. A jak to může v nočních 
hodinách při návratu takovýchto 
dárečků vypadat, víme všichni.

Vím, že moralistické řeči nepo-
mohou. Ani Policie ČR, ani Měst-
ská policie nemá tolik lidí a pro-
středků, aby zajistila naprostou 
bezpečnost našich občanů.

K podpoře našich snah usi-
lujeme o získání grantů z fondů 
Ministestva vnitra ČR a SMO–
MMO. Zde je nutno zdůraznit, že 
potřebujeme i vaši pomoc. Vždyť 
se jedná o to, abychom moh-
li klidně usínat a nebát se vyjít 
z domu, nebát se násilí, krádeží. 
A k tomu je nutná spolupráce 
všech občanů našeho obvodu.

Vážení občané, v případě 
zjištění jakýchkoli přestupků, 
trestných činů nebo narušování 
nočního klidu je nutné zavolat 
na telefonní linku Policie ČR 
158, nebo Městské policie 596 
763 256.

Dosáhneme sjednání nápra-
vy a eliminujeme rozšiřování 
další trestné činnosti. Jde nám 
o to, abychom se v místě naše-
ho bydliště nebáli bydlet a žít. 
Jde nám o bezpečný obvod, ve 
kterém nemají místo ti, kteří 
chtějí páchat trestnou činnost.

Myslím si, že většina našich 
občanů, kteří jsou převážně ve 
vyšším věku (na rozdíl od jiných 
obvodů města), si zaslouží klid 
a pohodu ke klidnému životu.

Dr. Alois Krkoška, 
člen Rady a Zastupitelstva 

MOb Slezská Ostrava

Týden knihoven
Ve dnech 3.–9. října 2005 pro-

běhne ve všech knihovnách na-
šeho obvodu Týden knihoven, 
v jehož rámci se uskuteční upo-
mínková amnestie. V jednotli-

vých pobočkách budou připra-
veny zábavné kvizy, testy a jiné 
hlavolamy pro zvídavé děti, 
vyhodnocení soutěže týkající 
se ostravské televize, besedy 
s pracovníkem zoo.
Jarmila Gunčagová, vedoucí knihoven

I. Zádrapová, odbor DaKS
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1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
2. Vytvoř si doma podmínky pro 
třídění odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve.
4. Sklo vyhoď do zeleného kontej-
neru-zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkupny 
nebo dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej ve 
sběrně nebo v prodejně.
7. Využívej sběrné dvory.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý 
odpad někam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.
10. Když si nevíš rady, zeptej se.

7. Využívej sběrné dvory.
Sběrný dvůr je stálá sběrna, 

která je určena občanům Ostra-
vy pro odkládání nebezpečného 
odpadu (akubaterie, suché člán-
ky, zářivky, léky, oleje, barvy, 
rozpouštědla, chemický odpad, 
znečištěné obaly) a objemného 
odpadu (nábytek, koberce, televi-
zory, bílé spotřebiče, pneumatiky, 
plasty, papír, kovy, sklo, zeleň). 
Tyto složky odpadu, vznikající 
při běžném chodu domácnosti, 
zde může občan Ostravy během 
provozní doby sběrny bezplatně 
odevzdat v množství, které lze 
naložit do přívěsného vozíku za 
osobní automobil. V každé sběrně 
je stálá obsluha, která občanům 
pomůže určit správnou nádobu 
pro odkládaný odpad.

Odložením odpadu ve sběrném 
dvoře pomůžete jeho maximální-
mu využití. Nebezpečný odpad 
bude po vytřídění využitelných 
složek likvidován ve speciálních 
zařízeních, z objemného odpadu 
budou vytříděny spalitelné složky 
(papír, plast, dřevo a textil) a zpra-
covány na náhradní palivo pro ce-
mentárny, rovněž další materiály 
(železo, pryž) se dostanou ke svým 
zpracovatelům. Zeleň odevzdaná 
ve sběrném dvoře bude uložena na 
kompostárně OZO Ostrava a ná-
sledně využita k rekultivaci ostrav-
ské skládky komunálního odpadu. 

V současnosti je v Ostravě v pro-
vozu 13 sběrných dvorů, v nejbliž-
ších letech by se však jejich počet 
měl zdvojnásobit. V městském 
obvodu Slezská Ostrava je sběrný 
dvůr umístěn na ulici Čs armády, 
v areálu Technických služeb, a. s. 
Slezská Ostrava (provozní doba: 
ST, PÁ 12-18, SO 8-14) a na ulici 
Frýdecké 680/444, v areálu OZO 
Ostrava s.r.o. v Kunčicích (pro-
vozní doba PO-PÁ 6-17, SO 8-12). 
Aktuální rozmístění všech stálých 
i dočasných sběren nebezpečného 
odpadu a jejich provozní dobu lze 
zjistit i na bezplatné telefonní lince 
800 100 699 (OZO Ostrava).

8. Nevyhazuj nic na zem, 
každý odpad někam patří.

Žádný odpad by neměl být od-
hozen nebo odložen na zem! Vy-
hláška města přesně stanovuje, kam 
kterou složku odpadu odložit – zem 
to není v případě žádném. Takže 
určitě neodhazujte papírky, nedo-
palky, žvýkačky či jiné smetí jen tak 
na chodník, ale do odpadkových 
košů. Nepokládejte pytle se smetím 
vedle nádoby na odpad, ale smetí 
odneste, až bude nádoba vyvezena. 
Jsou-li vaše kontejnery či popelnice 
pravidelně přeplňovány tak, že se 
do nich váš odpad nemůže vejít, je 
třeba tento problém nedostačující 
kapacity nádob nebo četnosti odvo-
zu odpadu řešit na Magistrátu měs-
ta Ostravy, odboru komunálním 
a bytovém. 

Odpad, který se do kontejneru 
či popelnice nevejde pro své velké 
rozměry – objemný odpad, nepo-
kládejte vedle stanovišť popelnic 
či kontejnerů. Běžná svozová tech-
nika není schopna tyto odpady na-
ložit, takto vyhozené odpady kazí 
vzhled sídlišť a likvidace těchto 
nepovolených skládek stojí nema-
lé prostředky z rozpočtu města, 
které by mohly být vynaloženy 
účelněji, například na zvýšení 
počtu sběrných dvorů nebo větší 
četnost přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů. Proto objemný 
odpad raději zlikvidujte některým 
ze tří správných způsobů:

1. Odvezte ho do sběrného dvora.
2. Počkejte, až bude přistaven vel-

koobjemový kontejner (zhruba 2x 
do roka) a odložte odpad do něj.

3. Objednejte si na bezplatné tel. 
lince 800 100 699 odvoz objemné-
ho odpadu (od 0,5 do 4 m3) z místa 
bydliště – zaplatíte jen poplatek za 
přepravu.

Pokud jste se chystali vyhodit 
objemný odpad do velkoobje-
mového kontejneru, ale ten je již 
přeplněn, nestavějte odpad vedle 
(kontejner bude naložen, ale zby-
lý odpad nebude možno odvézt). 
V tomto případě budete muset 
zvolit jeden ze zbývajících dvou 
způsobů likvidace objemného 
odpadu. S problémem nedosta-
tečného počtu velkoobjemových 
kontejnerů se lze obrátit i na úřad 
městského obvodu, ten může pod-
le svých možností rozhodnout 
i o přistavení dalšího kontejneru.

Pravidlo, že se nic nemá házet na 
zem, má i jednu výjimku: na zem 
vedle kontejnerových stanovišť na 
ostravských sídlištích můžete po 
Vánocích odkládat odstrojené vá-
noční stromečky. Společnost OZO 
Ostrava provádí vždy v lednu mi-
mořádné svozy tohoto specifické-
ho typu odpadu.

V. Karasová, OZO Ostrava s.r.o.

ODPADOVÉ DESATERO
(čtvrtý díl)Oznámení

V bočním traktu objektu 
Kulturního domu na ulici Na 
Druhém 4 v Muglinově ordinuje 
praktická lékařka pro děti a dorost 
MUDr. Barbora Branná. Tel. č.: 
596 243 883.

Občanské průkazy, vydané od 
ledna do srpna 2005 jsou platné!

Klidní mohou být občané, 
kteří vlastní občanské průkazy, 
vydané od 1. ledna 2005 do 31. 
srpna 2005. Jsou platné a nee-
xistuje žádný důvod pro jejich 
výměnu, neboť jsou notifikova-
né, což znamená, že je možné 
používat je k cestám do států 
Evropské unie.

Občanské průkazy, vydáva-
né od 1. září 2005 (cca po dobu 
jednoho týdne) s chybným fran-

couzským textem, je třeba vymě-
nit. Ovšem tyto chybné průkazy 
byly distribuovány na úřady jen 
v nepatrném množství. Samot-
ných občanů se toto pochybení 
nedotkne. Úředníci Magistrátu 
města Ostravy záležitost sami 
vyřídí a vyzvou dotyčné, aby se 
dostavili k vyzvednutí nových 
občanských průkazů. 

Pavlína Volná,
referentka evidence obyvatel

První noviny českých seniorů
První celostátní noviny českých seniorů Naše DOBA jsou skuteč-

ností. Díky průběžným výsledkům prodeje Senior-karet rozhodla 
Rada seniorů České republiky o tom, že zahájí jejich vydávání. První 
číslo vyšlo 30. září a je k dostání celý říjen v běžné síti prodeje novin 
a časopisů a navíc i na vybraných poštách. 

V prvním čísle Naší DOBY najdou čtenáři články o připravované 
důchodové reformě a zákonech, které zasáhnou do života seniorů. 
Přečtou si reportáž o zaměstnávání důchodců a budou upozorněni na 
úskalí chystané výměny starých občanských průkazů.          J. Varaďa

Sportovní den
V pátek 23. 9. 2005 se na za-

hradě Mateřské školy „Papr-
sek“ na ulici Chrustově konal 
za podpory statutárního města 
Ostravy „Sportovní den“. Více 
než 90 dětí  zdolávalo provazo-
vé žebříky, hrálo minigolf, ská-
kalo na balančních balónech, 
chodilo na chůdách, jezdilo 
na motokárách a procvičovalo 
své schopnosti a dovednosti 
na mnoha dalších zajímavých 
sportovních atrakcích. 

Chtěla bych tímto způsobem 
poděkovat zejména všem za-
městnancům, ale také rodičům 
a příznivcům naší mateřské 
školy, kteří věnovali svůj volný 

čas a síly tomu, aby děti a rodi-
če z širokého okolí prožili ak-
tivně a doufejme, že i příjemně, 
páteční odpoledne. Příští rok se 
na všechny budeme opět těšit.

Natália Gardošová, ředitelka MŠ 

Děkuji tímto panu Kosovi, panu Marmurovičovi a všem rodi-
čům za bezplatné úpravy v naší MŠ.

Lenka Anežková, ředitelka MŠ na Požární ul. v Heřmanicích

Setkání milenců
16. 10., k uctění svátku sv. Hedviky, která je nejen patronkou 

Slezska, ale i milenců, se uskuteční v Muzeu Keltičkova kovárna 
v blízkosti slezskoostravské radnice setkání milenců všech gene-
rací. U kapličky sv. Hedviky si mohou vyprosit vzájemnou lásku 
a poté zdarma prohlédnout muzeum. Všichni návštěvníci budou 
obdarováni andělským kamínkem.

Poděkování

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 18. října.

Snímek z akce: archiv MŠ


