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Vzácnou návštěvu uvítali členové vede-
ní našeho obvodu 19. října. Bývalý premiér 
Miloš Zeman přĳal jejich pozvání a přĳel 
v rámci své dvoudenní návštěvy Ostravy 
na slezskoostravskou radnici, aby zde z ru-
kou starosty převzal za své zásluhy „o stát“ 
zlatou minci a informoval se o stavu obvodu 
v současnosti. Během krátké besedy s někte-
rými členy rady městského obvodu prokázal, 
jak je mu blízká i komunální politika, a zají-
mal se například o případný vznik slezského 
euroregionu, o výstavbu dálnice D 47 nebo 
o rozpočet obvodu. Hovořil i o problémech, 

se kterými se občané potýkají v každoden-
ním životě – od nárůstu majetkové trestné 
činnosti po stav životního prostředí. Kon-
statoval, že podobně jako člověk, tak i spo-
lečnost zažívá občas léta „hubená“. Těch se 

však nesmí zaleknout, naopak v nich musí 
najít zkušenosti a sílu pro další vývoj. 

Na závěr tento nejznámější důchodce v ČR 
opětně potvrdil, že v současnosti neuvažuje 
o návratu do politického života, ale v parla-
mentních volbách v příštím roce podpoří ve 
volební kampani některé své stranické kolegy. 

Jeho příznivci se však mohou těšit na další 
knihu, kterou píše na své chatě na Vysočině.  
Tímto chceme také poděkovat třem hudeb-
ním souborům ze ZUŠ E. Runda, které ex-
premiérovi návštěvu radnice zpestřily.

Foto: archiv SON

Návštěva Miloše Zemana 
na slezskoostravské radnici

Hledá se nájemce nemovitosti – bývalé 
prodejny potravin SD Budoucnost Ostrava 
v Antošovicích č.p. 57 za účelem zprovoznění 
prodejny. Představa statutárního města Ostra-
vy, městského obvodu Slezská Ostrava je:

- Zřízení prodejny smíšeného zboží, PNS, 
terminálu Sazky, rychlého občerstvení apod. 

Vítány jsou i další zde nevyjmenované akti-
vity dle návrhu případného nájemce. 

- Přednostně budeme posuzovat nabídky ža-
datelů z blízkého okolí, tj. v dosahu MHD č. 52, 
a se zkušenostmi v maloobchodní činnosti.

- Objekt bude v brzké době rekonstruován 
tak, aby nový nájemce mohl provozovat výše 
uvedené činnosti – v časovém horizontu: čtvrté 
čtvrtletí 2005 – první čtvrtletí 2006.

- Objekt má vlastní plynovou kotelnu a do-
statečné skladové zázemí včetně manipulační 

plochy (travnatý pozemek vedle prodejny). 
Energie a ostatní vstupy bude hradit nájemce, 
stejně jako veškerou další údržbu objektu.
Nabídky zasílejte na adresu:
Paní Jana Lasevičová, Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava, vedoucí majetkového odboru
Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
tel. 599 410 062

Nabídky budou projednány v komisi a poté 
schváleny radou městského obvodu.

Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta

Nabídka pronájmu 
nemovitosti

V krásném svátečním odpoledni 28. 9. 
se uskutečnil na Slezskoostravském hradě 
koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ne-
stihl jsem úplný začátek, ale už při příchodu 
k hradu mi k uším doléhaly známé melodie 
klasika našeho hudebního nebe Antonína 
Dvořáka – Slovanské tance.

Zaposlouchal jsem se a mezi skladbami 
pomalu rozpoznával díla, jež jsme poprvé 
slyšeli coby žáci základní školy na koncer-

tech, které jsme navštěvovali v rámci výuky 
hudební výchovy. 

Docela mne zaujala postava dirigenta, 
zejména to, s jakým citem a pochopením 
byly jednotlivé skladby provedeny. Z pro-
gramu jsem vyčetl, že toto ostravské hu-
dební těleso řídí nový šéfdirigent z USA. 
V době přestávky jsem požádal pana šéf-
dirigenta o rozhovor. Dozvěděl jsem se, že 
mluví velice dobře česky – pochází z Ukra-
jiny a už předtím, než se stal šéfdirigen-
tem JFO, s ní při různých příležitostech 
spolupracoval. Velice si pochvaloval, že 
stojí v čele ostravského hudebního tělesa, 

které má podle něj ve světě velice dobrý 
zvuk. Svou hudební kariéru započal jako 
houslista, později hrál na violu. Svěřil se 
mi také, že jej velice zaujaly skladby Anto-
nína Dvořáka, které rád propaguje i v za-
hraničí. A na závěr všem čtenářům sděluji 
jméno tohoto šéfdirigenta, kterým je mistr 
Theodore Kuchar.

Samozřejmě jsem za rozhovor poděko-
val, popřál mu hodně úspěchů v dalším 
uměleckém i hudebním životě a slíbil mu, 
že určitě co nejdříve navštívím koncert 
pod jeho taktovkou.

Oldřich Herzig, Muglinov

Setkání s šéfdirigentem 
na hradě

Bývalého premiéra přivítal
starosta M. Vojkovský

Upomínkové předměty mu předal
místostarosta ing. A. Maštalíř

Na schodišti radnice,
jejíž architekturu obdivoval
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Prezentace Střední školy, 
Ostrava-Kunčice na veřejnosti 
má již bohatou tradici. Každý 
rok představuje své vzdělávací 
programy na různých místech 
moravskoslezského regionu 
při získávání žáků ZŠ pro stu-
dium na Střední odborné škole 
a Středním odborném učilišti, 
které jsou jejími součástmi. Bo-
hatá nabídka studĳních a učeb-
ních oborů s možností spon-
zorování akciovou společností 
Mi�al Steel Ostrava (dříve IS-
PAT NOVÁ HUŤ) jistě každého 
uspokojí.

Mezi významná představení 
školy patří její expozice na Me-
zinárodním strojírenském ve-
letrhu Brno a na Mezinárod-
ním elektrotechnickém veletrhu 
ELEKTROTECHNIKA 2005 ve 
dnech 1.–3. listopadu 2005 na 
výstavišti Černá louka v Ostra-
vě. Jako doprovodný program 
veletrhu proběhne soutěž do-
vedností žáků elektrotechnic-
kých středních škol ELEKTRO-
NIKA 2005 o putovní pohár 

starosty městského obvodu 
Slezská Ostrava dne 2. 11. 2005 
přímo v areálu výstaviště mezi 
výstavními stánky. 

Další významnou prezentač-
ní akcí bude výstava Učeň, stře-
doškolák, vysokoškolák a pe-
dagogika opět na výstaviš-
ti Černá louka v Ostravě ve 
dnech 2.–3. prosince 2005. 
Naše střední škola se představí 
ostravské veřejnosti společně 
s Mi�al Steel Ostrava a.s.

Nedílnou součástí vzdělávací 
nabídky jsou oblíbené a hojně 
navštěvované Dny otevřených 
dveří ve škole v Ostravě-Kunči-
cích na Vratimovské ulici, které 
proběhnou 10. prosince 2005 
a 7. ledna 2006. Zájemci o stu-
dium si mohou prohlédnout 
učebny a dílny praktického i te-
oretického vyučování s ukázka-
mi odborného výcviku a teorie.

Dny otevřených dveří začí-
nají vždy v 9.00 hod. a končí ve 
12.00 hodin.

Stanislav Drozd, Střední škola, 
Ostrava-Kunčice 

Oznámení nájemníkům obecních bytů
V listopadu zahájí pověření pracovníci, členové sborů dob-

rovolných hasičů, v našem obvodu prohlídky domů v majetku 
SMO – městského obvodu Slezská Ostrava z hlediska požární 
bezpečnosti. Prohlídky potrvají do května 2006.

Kontrolovat se budou společné části domů, nikoliv bytové 
jednotky.

Žádáme nájemníky v obecních domech, aby pověřeným pra-
covníkům umožnili přístup do všech společných částí domů 
(chodby, sklepy, půdy, neužívané prádelny atd.).

Současně upozorňujeme nájemníky, kteří mají své osobní věci ve 
společných prostorách, aby si je neprodleně uklidili. Z hlediska po-
žární ochrany by nevyklizené společné části domu mohly předsta-
vovat požární riziko.

Po ukončení kontroly bude v případě zjištění závad v této 
věci nákladem městského obvodu provedeno vyklizení společ-
ných prostor. Vynaložené náklady budou naúčtovány původci 
nepořádku, nebo pokud tento nebude znám, všem nájemníkům 
domu, dle platných právních předpisů.

Ing. Pavel Slabý,
vedoucí odboru bytového hospodářství

Do řady prvenství Slezské 
Ostravy patří i to, že tady byla 
vybudována první elektrárna 
na Ostravsku. Bylo to místo, 
odkud si začala razit cestu elek-
trifikace.

V roce 1895 začala urychle-
ně obec Slezská Ostrava bu-
dovat  pro zásobování rychle 
rostoucího počtu obyvatelstva 
pitnou vodou vodovod. Voda 
měla být přivedena samospá-
dem z lesa Důlňáku z pomezí 
Bartovic a Vratimova. Měla 
přitékat na Zámostí do zemní-
ho vodovodu, který se budoval 
v blízkosti budoucí elektrárny. 
Z něho se měla voda přečer-
pávat do zemního vodojemu 
na Hladnově, odkud měla být 
rozváděna pro obyvatelstvo, 
doly, dílny a jiná místa spo-
třeby. Kvalitu vody zhodnotili 
odborníci a zjistili, že její kva-
lita se údajně vyrovnala jakosti 
vody  ve Vídni, kam byla při-
váděna z alpských pramenů.

K přečerpávání pitné vody na 
Hladnov se mělo původně pou-
žít parního stroje. Obecní rada 
vedená starostou Strakou však 
rozhodla jinak. Bylo stanoveno, 
že bude postavena elektrárna 
a bude vyrábět elektřinu pro 
osvětlování ulic, domácností, 
pro potřeby výroby a také pro 
přečerpávání pitné vody.

Povolení ke stavbě elektrárny 
bylo uděleno obci Slezskou zem-
skou správou v Opavě dekre-
tem ze dne 28. října 1895. Strojní 
vybavení elektrárny – potřebné 
kotle a rychloběžné parní stroje 
byly vyrobeny v Adamově u Br-
na. Byly přímo spojeny s dyna-
my, vyrábějícími stejnosměrný 
proud 2 x 150 voltů. Budova 
elektrárny měla 5 místností. Do-
minantou celého komplexu byl 
35 metrů vysoký komín.

Elektrická energie byla využi-
ta pro pohon pístového čerpadla 
pro čerpání vody. Později byla 
používána i pro tramvaj do Mi-
chálkovic. Pak byla elektrárna 
rozšířena o další kotel a parní 
stroj o síle 200 HP a napájela 
i tramvaj do Hrušova. Na dal-
ším rozvoji se podílela i Křižíko-
va továrna z Prahy-Karlína.

Původně bylo připojeno jen 80 
odběratelů s 20, později 50 elek-
tromotory. Elektřina byla dodává-
na i pro jámu Terezii (později Důl 
Petr Bezruč) pro zámečnickou 
dílnu, kovárnu a osvětlení oblou-
kovými lampami. Elektřinou byla 
zásobována i koksovna Trojice. 
Druhá elektrárna byla uvedena 
do provozu v Moravské Ostra-
vě o více než rok později. Byla 
však již modernější a vyráběla již 
střídavý proud. V roce 1914 byla 
postavena elektrárna na koksov-
ně Karolina a transformační sta-
nice na dole Terezie. Byl zrušen 
parní pohon a staré zařízení bylo 

demontováno a prodáno. Z elekt-
rárny se stává usměrňovací stani-
ce. Tím vlastně původní význam 
elektrárny končí. V roce 1931 si 
vybudovaly usměrňovací stanici 
pro tramvaje Slezské zemské drá-
hy u bývalého kina Palace u Os-
travice. Bývalá elektrárna přešla 
na střídavý proud a stala se trans-
formační stanicí. V roce 1941 byla 
elektrárna sloučena s podnikem 
v Radvanicích a dodávala proud 
4357 odběratelům. Nakonec byla 
síť propojena i s Moravskou Os-
travou. Po válce byla snaha zaří-
zení udržet. Technický vývoj však 
pokročil a elektrárna byla brzy po 
válce pro technickou zastaralost 
zrušena.

V současné době sídlí v části 
tohoto objektu na nám. J. Gaga-
rina restaurace Radegast.

Karel Slíva

110 let nejstarší 
elektrárny na Ostravsku

Zadní trakt bývalé elektrárny. Foto: archiv SON

Novinky ve Střední 
škole v Kunčicích

Foto: autor
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Vskutku slavnostní byla schůze 
ZO Českého svazu bojovníků za 
svobodu ve slezskoostravské rad-
nici 4.  10. Místopředseda organi-
zace Otakar Riegel, plk.  v.  v., slavil 
totiž své 80. narozeniny a pobla-
hopřát mu přišli i členové vedení 
obvodu, kterým pan plukovník 
poděkoval nejen za gratulaci, ale 
i za to, že k organizaci zachová-
vají vstřícný postoj a umožňují jí 
konat v prostorách radnice pra-
videlná setkání. Ocenil také to, že 
v obvodě jsou opraveny památní-
ky 1. a 2. světové války a že jejich 
stavu je ze strany obvodu věnová-
na stálá pozornost.

Slavnostní schůze

Letos na podzim proběhne VII. 
ročník soutěže S bílým koněm ve 
znaku, která je pořádána za pod-
pory statutárního města Ostravy. 
Soutěž o dějinách a současnosti 
našeho regionu je určena žákům 
základních a studentům střed-
ních škol. Letošní ročník věnova-
ly autorky soutěže Lucie Augus-
tinková a Kateřina Barcuchová 
60. výročí konce 2. světové války. 
Hlavním motivem soutěže se tak 
staly zbraně, uniformy a válečné 
konflikty, které přímo zasáhly 
území našeho města se všemi 
důsledky. Zadání písemného 
kola bude rozesláno na školy 
a zájmové organizace v Ostra-
vě a okolí a rovněž je od října 
přístupné na internetové adrese 

www.bilykun2005.wz.cz. Vypra-
covaná zadání písemného kola 
budou přĳímána v Ostravském 
muzeu do 28.  11.  2005. Autoři 
nejlépe vypracovaných zadání 
postoupí do ústního semifinále, 
které proběhne dne 6.  12.  2005 
v Ostravském muzeu. Soutěž 
vyvrcholí slavnostním finále 
dne 13.  12.  2005. Finalisté bu-
dou nejen odpovídat na otáz-
ky, ale také určovat předměty 
denní potřeby našich předků, 
hudební ukázky a repliky his-
torických oděvů. Informace 
o projektu jsou poskytovány na 
e-mailové adrese metis@cent-
rum.cz nebo na telefonním čísle 
737 976 884. 

Mgr. Lucie Augustinková

Soutěž pro mladé historiky
Spokojen byl nejen starosta 

našeho obvodu, ale také ředitel 
Ostravských komunikací, a.s., 
ing. Jindřich Mihal a majitel 
provádějící firmy, když si 6.  10. 
prohlíželi téměř dokončený 
opravený most přes Lučinu na 
ulici Podzámčí. Opravy začaly 
v polovině dubna.

Stavba byla financována statu-
tárním městem Ostrava prostřed-
nictvím Ostravských komunikací, 
a.s. Náklady převýšily 15 mil. Kč.

Rekonstrukce byla vyvolá-
na potřebou zvednutí ocelové 
mostní konstrukce cca o 0,4 m. 
Bylo zhotoveno také nové zá-
bradlí.

Most byl postaven v roce 
1986 a vlivem poddolování úze-
mí došlo k jeho poklesu.

 11.  října 2005 byla také ukon-
čena uzávěra mostu a autobu-
sové linky č. 22 a 28 jedou po 
svých běžných trasách (přes 
zastávku „Důl Zárubek“).

Most přes Lučinu rekonstruován

S myšlenkou založit sportovní 
klub v Heřmanicích přišli míst-
ní sportovní nadšenci již v roce 
1922, k její realizaci však došlo až 
v roce 1932. 17. dubna toho roku 
byl zvolen předsedou přípravné-
ho výboru budoucí organizace 
Boh. Tomis, správce dynamito-
vého skladiště v Heřmanicích, 
a jednatelem Otakar Kalník, uči-
tel v Heřmanicích. Valná hroma-
da se konala 26. června 1932.

První utkání (a hned mistrovské) 
sehrálo družstvo mužů 28. srp-
na 1932 s týmem Hrabové s vý-
sledkem 0:4.

V průběhu dalších pěti let 
vznikly u jednoty sekce: dra-
matická, stolního tenisu a dám-
ské házené. Během krátké doby 
však zase zanikly. 23. září 1937 
bylo rozhodnuto také o likvida-
ci fotbalového odboru.

Informace o činnosti spor-
tovců v Heřmanicích se potom 
objevuje v roce 1939, oficiálně 
byla činnost klubu obnovena až 
28. května 1944.

Během let se několikrát 
měnil název klubu, a to z pů-
vodního S.K. Sparta Heřma-
nice, přes TJ Baník, TJ Rudý 
říjen Heřmanice až k dnešní-
mu TJ Heřmanice. V průběhu 
doby se „A“ družstvo umisťo-
valo v soutěžích IV. až I .A tří-
dy. Podařilo se zde vychovat 
mnoho výborných sportovců, 
například Karla Sedláčka, Pe-
tra Němce nebo Miroslava Mi-
kesku, kteří dosáhli prvoligo-
vé úrovně a působili dokonce 
i u reprezentace naší země. 
Petr Němec se stal dokonce 
olympĳským vítězem.

Podle materiálu TJ Heřmanice

Z historie sportu v Heřmanicích

Hurá do sedla
To znělo v horní části Trojického 

údolí, na Vlčkově ulici v létě. Zde 
děti trávily prázdniny v sedmi 
turnusech, kdy 15 až 20 dětí se vy-

dovádělo nejen u koní. Pestrý pro-
gram pro ně připravili členové jez-
deckého klubu Mušketýr Ostrava.

Alice Hovjacká

Školka ve škole
Dne 20.  10.  2005 proběhla v na-

ší škole další zajímavá akce. Paní 
učitelky Röderová, Kostiuková
a Jarová se svými žáky připra-
vily překvapení pro předško-
láčky z MŠ na Chrustově ulici. 
Uspořádaly pro ně akci „Školka 
ve škole“, ve které se neformál-
ně setkali žáčci první a druhé 
třídy se svými mladšími kama-
rády nad připravenými úkoly. 

Šlo o to, aby se budoucí prvňáčci 
postupně seznámili s prací, kte-
rá je bude příští rok čekat, a těšili 
se na ni. Ti starší zase mohli pře-
de všemi předvést všechno to, 
co se už od začátku roku naučili. 
Děti kreslily, modelovaly, tvořily 
z papíru a byly za to odměňová-
ny sladkými cenami. Nakonec 
se všichni loučili s úsměvem a se 
slibem, že se zase brzy setkají.

Mgr. Radim Motyčka,
ředitel ZŠ na Chrustově ulici

Stále usměvavý O. Riegel 

P O D Ě K OVÁ N Í
Děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili brigády konané 28. 9. a 7. 10. 

2005 na školní zahradě naší mateřské školy. Byli to: manželé Košťá-
lovi a Krejčovi; maminky: Košťálová, Hyršová, Fialová, Marková, 
Poradová, Paťorková, Stará, Hrubá; babička Panochová a hlavně 
pan Hečko, který rozvezl 8 tun hlíny.

Díky těmto pomocníkům jsme upravili terén zahrady, naseli no-
vou trávu, a tím zkulturnili prostředí pro hry dětí.

Marie Richtarová, ředitelka MŠ na Bohumínské ulici ve Slezské OstravěFoto: autorka

Foto: archiv SON
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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 kon-

tejneru–zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkup-

ny 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 nej-

méně.
10. Když si nevíš rady, zeptej 

se.

9. Snaž se vyhazovat co nej-
méně.

Množství odpadu, které 
v domácnosti vzniká, můžete 
do značné míry ovlivnit. Vel-
kou část odpadu totiž tvoří 
obaly od nejrůznějšího zboží. 
Proto už při nákupu myslete na 
to, že obal, který vlastně slouží 
jen k bezpečnému transportu 
a uskladnění zboží, se záhy 
stane odpadem, a i podle toho 
vybírejte zboží.

Tipy, jak při nakupování 
předcházet vzniku odpadu:
1) Vybírejte zboží ve vratných 
obalech.
2) Pokud je to možné, využí-
vejte obaly opakovaně (k za-
vařování, uchovávání potravin 
či drobných domácích potřeb 
apod.).
3) Vybírejte zboží v obalech, 
které můžete vyhodit do kon-
tejneru na tříděný odpad.
4) Nekupujte to, co je zabale-
no zbytečně několikanásobně 
(např. plechovka sardinek, zaba-
lená ještě v papírové krabičce).
5) Noste si svou nákupní taš-
ku, nepřinesete domů s kaž-
dým nákupem další zbytečné 
„igelitky“. 

Další velkou položkou odpa-
du z domácnosti jsou nejrůz-
nější organické zbytky – slup-
ky od ovoce a zeleniny, zbytky 
jídla, skořápky vajec či ořechů 
a podobně. Pokud k tomu máte 
podmínky (bydlíte v rodinném 
domku se zahrádkou), tento 
odpad můžete kompostovat ve 
vlastní kompostárně, snížíte tak 
množství odpadu ve své po-
pelnici a navíc získáte kvalitní 
hnojivo pro zahrádku. 

Pokud se vám podaří zmen-
šit množství odpadu, určitě 
nebudete mít problém s pře-
plněnou nádobou na směs-

ný odpad. Navíc se omezí 
i množství odpadu na skládce 
komunálního odpadu v Ostra-
vě-Hrušově. Ta je sice dobře 
zabezpečena, aby neohrožova-
la životní prostředí ve městě, 
ale bude-li se plnit pomaleji, 
oddálí se nutnost výstavby 
dalších skládek, zabírajících 
místa, která by mohla být vy-
užita k jiným účelům. Vhod-
ných míst k založení skládek 
v našem městě není mnoho!

10. Když si nevíš rady, zeptej se.
Protože složek komunálního 

odpadu je více, není snadné 
pamatovat si všechny způsoby 
jejich likvidace, zvláště pokud 
se jedná o typ odpadu, kte-
rý nevyhazujete až tak často. 
Když si tedy nevíte s něčím, co 
se týká odpadů rady, zeptejte 
se povolaných:

• základní informace o systému 
hospodaření s komunálním od-
padem v Ostravě:
OZO Ostrava s.r.o.,
tel.: 800 159 238
• odvoz objemného odpadu, 
informace o sběrných dvorech 
a výkupnách papíru:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 4 
– Doprava a manipulace s odpady: 
tel.: 800 100 699
• odvoz tříděného odpadu, 
rozmístění kontejnerů na plasty 
a sklo:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 
– Odvoz odpadu: tel.: 800 178 532
• objednávky nebo odhlášky 
popelnic: Magistrát města Os-
travy, odbor komunální a bytový 
tel.: 599 442 516, 599 443 032, 
599 443 033, 599 443 414
• poplatek za odvoz odpadu: 
Magistrát města Ostravy, odbor 
financí a rozpočtu, telefon pod-
le počátečního písmene příjme-
ní plátce:
A–Ď 599 443 523
E–M 599 443 521
N–R 599 442 512
Ř–Š 599 443 169
T–Ž 599 443 230
• reklamace odvozu odpadu, 
výměna poškozené odpadové 
nádoby:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 
– Odvoz odpadu, tel.: 596 101 133
• stavební odpad:
OZO Ostrava s.r.o., Provo-
zovna 5 – Obchodní činnost,
tel.: 596 251 220.

Informace o systému hos-
podaření s odpady ve městě 
naleznete i na internetových 
stránkách: www.ozoostrava.cz, 
www.mmo.cz.
Mgr. V Karasová, OZO Ostrava s.r.o.

ODPADOVÉ DESATERO
(závěr)

Chystáte se v příštím roce 
cestovat do zemí Evropské unie 
na občanský průkaz?

Potom vás musíme upozor-
nit, že od 1. ledna 2006 nabude 
účinnosti příslušné ustanovení 
zákona č. 329/1999 Sb., ve znění 
zákona č. 559/2004 Sb., ze kte-
rého vyplývá, že již nebudete 
moci k takovýmto cestám po-
užívat občanské průkazy typu 
identifikační karty bez strojově 
čitelných údajů.

Pokud s sebou vezmete i své 
nezletilé děti, které máte zapsány 
v občanském průkazu, mohou 
nastat problémy. Dítě, zapsané 
v občanském průkazu rodičů, 
totiž neprokáže své státní občan-
ství, neboť do občanského průka-
zu se zapisují i děti – cizinci.

Proto radíme – pojedete-li 
s dětmi do ciziny, obstarejte si 
raději cestovní pas svůj, ve kte-
rém budete mít děti vepsány, 
nebo přímo nechejte vystavit 
cestovní pas pro dítě.

Dnem 15. 9. 2005 vešel v platnost 
zákon č. 395/2005 Sb., v němž se 
uvádí, že občané narození před 
1. lednem 1936 si mohou pone-
chat stávající občanské průkazy, 
pokud není v těchto občanských 
průkazech doba ukončení plat-
nosti vyznačena konkrétním da-
tem. Na tyto občanské průkazy 
však nebude možné od 1. 1. 2006 
vycestovat do ciziny.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 15. listopadu.

Dne 24. 9. proběhla v Kunčič-
kách soutěž dobrovolných hasi-
čů v požárním útoku družstev. 
Akce se konala u hasičské zbroj-
nice a zúčastnilo se jí 8 družstev 
mužů a 2 družstva žen. Přĳeli 
i hasiči ze Slovenské repub-
liky, z obce Kapišová. Počasí 
vyšlo, byl příjemný den a bylo 
se nač dívat. Zájem přihlížejí-

cích vyvolala i výsuvná ploši-
na z Hasičského záchranného 
sboru Ostrava. Diváci si mohli 
prohlédnout Ostravu a okolí 
z výšky 30 metrů. Po soutěži, ve 
které v kategorii mužů vyhrá-
ly Kunčičky a v kategorii žen 
Muglinov, se konala taneční 
zábava, ukončená až v ranních 
hodinách. Hasiči z Kunčiček se 
těší na další akce.
Mojmír Švajda, starosta SDH Kunčičky

Soutěž hasičů

Informace pro občany Kunčic
Povodí Odry, s.p., bude v ob-

dobí říjen 2005–duben 2006 
provádět úpravy ochranných 
hrází a bermy řeky Ostravice za 
účelem zvýšení stupně protipo-
vodňové ochrany přilehlé části 
města Ostravy.

Zabezpečením tohoto vodního 
díla dojde ke zvýšenému provo-

zu nákladních automobilů, ze-
jména na ul. Přibylově. Největší 
četnost průjezdu nákladních 
vozidel dodavatele stavby se 
předpokládá do 30.  11.  2005 (cca 
10–15 vozů), kdy bude dovážen 
potřebný materiál, jíl, ornice, 
štěrkodrť apod.

R. Malíčková, odbor DaKS

Co nového v knihovnách
V týdnu knihoven, ve dnech  3.–

9. října 2005, navštívilo knihovny 
v obvodu Slezská Ostrava značné 
množství čtenářů, kteří využili 
upomínkové amnestie. Zároveň 
se přihlásili noví. Počet čtenářů 
v našem obvodě neustále stoupá. 
K 30.  9.  2005 mají naše knihovny 

v obvodě cca 915 čtenářů, z toho 
400 dětí. Pro děti připravujeme 
vědomostní soutěže, výtvarná 
odpoledne, besedy se spisovateli 
a ilustrátory, zveme školy na kni-
hovnické lekce.

I nadále se těšíme na Vaši ná-
vštěvu, přĳďte mezi nás!

Knihovnice Jarmila Gunčagová

Občanské sdružení Amazonky informuje
Rakovina je nemoc, která ze ži-

vota nemizí, ale čím dál více roz-
tahuje své drápky. To vědí velmi 
dobře členky občanského sdru-
žení AMAZONKY v Ostravě, 
jež prodělaly úspěšnou léčbu 
rakoviny prsu. Své zkušenos-
ti s touto nemocí si nenechá-
vají pro sebe, ale předávají je 
dál. Jednou týdně se scházejí, 
aby si pod vedením odborné 
zdravotní sestry zacvičily, kaž-
dý měsíc mají své pravidelné

schůze, jsou pro ně pořádány 
přednášky a besedy.

Pro nové pacienty a jejich 
blízké je otevřeno Centrum po-
moci v Domě dětí a mládeže na 
Ostrčilově ulici 19, v pondělí 
a úterý od 10.00 do 12.00 hodin 
a ve středu od 14.00 do 16.00 
hodin. Bližší informace získáte 
na tel. č. 595 136 383, případně 
na webových stránkách: h�p://
amazonky.webpark.cz.

Ludmila Váchová


