
Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na jednání 
Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 28. dubna 

2005 od 15 hodin  
v Kulturním domě  

v Muglinově.  
Zasedání je veřejné.
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Chcete vědět co nejvíce  
o dálnici D 47?

Od začátku letošního roku 
vysílá televizní studio FABEX 
na infokanálu kabelových tele-
vizí KARNEVAL a UPC v rámci 
hodinového pořadu PERISKOP 
šoty zachycující mj. zajímavé 
události z našeho obvodu. Pre-
miéra je vždy v sobotu v 8.00 
hodin ráno, reprízy každou su-

dou hodinu (dvanáctkrát den-
ně) po dobu jednoho týdne.

Víte-li o nějaké pozoruhodné 
akci, která se uskuteční v na-
šem obvodu, a máte-li zájem 
ji prezentovat ve vysílání výše 
uvedené televize, sdělte nám 
prosím tuto skutečnost na tel. 
č. 599 410 030 nebo 732 439 586.

Potom vám doporučujeme 
návštěvu informačního centra 
pro stavbu této dálnice, které 
najdete na zámku v Klimko-
vicích, a to v patře nad kan-
celářemi místního městského 
úřadu na Lidické ulici 1 (tel.č. 
737 257 101). Centrum provo-
zuje Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, závod Brno.

Prohlédnout si zde můžete 
přehledné mapy i barevné vir-
tuální fotografie s texty o jed-
notlivých úsecích dálnice. Zís-
káte informace o investorovi, 
projektantech a dodavatelích 
staveb, seznámíte se s přehle-
dem o přípravě a průběhu vý-

stavby dálnice. Průvodce také 
na požádání zájemcům promít-
ne videoprojekci nebo počítačo-
vou vizualizaci některého zají-
mavého úseku.

Velký zájem ze strany ná-
vštěvníků je zejména o to, jak 
bude vypadat jediný dálniční 
tunel, který povede v blízkosti 
zdejších lázní.

Centrum je otevřeno od 
pondělí do čtvrtka od 14.00 do 
16.00 hodin, ve středu do 17.30 
hodin. 

Údaje o dálnici najdete také 
na internetových stránkách 
www.viamoravica.cz nebo 
www.dalnice-d47.cz.

Dění v obvodu  
v kabelové televizi

Dne 21. února byla v komisi 
bezpečnosti a veřejného pořád-
ku, jíž jsem se osobně účastnil, 
projednávána i stížnost občanů 
z Kunčiček, v níž vyslovují nespo-
kojenost s chováním nepřizpůso-
bivých občanů a upozorňují na 
nepořádek kolem jejich domů. 
Prvním krokem v rámci hledání 
nápravy byla dohoda s velitelem 
Obvodního oddělení Policie ČR 
v Kunčicích, že v součinnosti se 
mnou a mluvčím petičního vý-
boru Ing. L. Habrnalem bude vy-
volána schůzka, jejímž obsahem 
bude snaha o nalezení vhodné-
ho objektu pro oddělení Policie 
ČR přímo v Kunčičkách. Tímto 
jednáním bychom chtěli zajistit 
možnost přímějšího působení po-
licistů v této obci, neboť objekt na 
Lešetínské ulici v Kunčicích svým 
umístěním již nevyhovuje.

Velitel oddělení Městské po-
licie vyjádřil přesvědčení, že 
i Městská policie zvýší snahu 
o intenzivnější zapojení stráž-
níků Městské policie v rámci 

prevence přímo v Kunčičkách. 
Strážníci budou v rámci svých 
pochůzek v této obci pečlivěji 
monitorovat tzv. šroťaře, nepři-
způsobivé občany, vytvářející 
kolem svých domů nepořádek.

Osvědčí-li se připravovaná 
nová služebna Městské policie 
v problémové lokalitě Na Lišči-
ně, budeme uvažovat o zřízení 
obdobné služebny v Kunčičkách 
v prostorách vedle knihovny na 
Holvekově ulici. ÚMOb Slezská 
Ostrava bude prostřednictvím 
stavebního úřadu apelovat na 
vlastníka většiny bytového fon-
du v Kunčičkách, aby na svých 
pozemcích zajistil i pod hrozbou 
pokut čistotu a pořádek. Tímto 
majitelem je OKD a.s., Správa 
majetku a nám se mnohdy zdá, 
že kromě záchovné údržby obyt-
ných domů se o přilehlé okolí 
vůbec nestará. Se zástupci této 
společnosti se pokusíme o výše 
uvedeném problému jednat. 

Ing. Antonín Maštalíř,
místostarosta

Jeden z prvních šotů natočili pracovníci televize FABEX s panem 
Svatoplukem Chodurou v muzeu Keltičkova kovárna. Foto: archiv SON

Petice občanů Kunčiček nezapadla

Na stránkách Slezskoostrav-
ských novin vás budeme po-
stupně seznamovat s jednotli-
vými zásadami „Odpadového 
desatera“. Čtenáři, kteří se jím 
budou řídit, se za pár měsíců na-
učí správně hospodařit s odpady.

Začínáme první a druhou zá-
sadou, které by se daly označit 
společným přívlastkem – pří-
pravné.
1. Zjisti, kde máš „popelnice“.

Na první pohled se tato zá-
sada jeví jako nesmysl – pře-
ce každý ví, že mu popelnice 
stojí u domu. V tomto přípa-
dě však máme na mysli nejen 

tyto nádoby na směsný odpad, 
ale všechna místa, kam občan 
může a má odkládat svůj od-
pad z domácnosti:
a) popelnice a kontejnery na 

směsný komunální odpad
Tyto odpadové nádoby dob-

ře znáte a odpad do nich pra-
videlně vyhazujete. Pokud jich 
však na jednom stanovišti stojí 
více, všimněte si, komu je kte-
rá z nich určena. Ty, na kterých 
je nalepen žlutý štítek, jsou 
určeny občanům, jejich objed-
natelem je Statutární město Os-
trava. Nádoby s bílým štítkem

(Pokračování na následující straně)

ODPADOVÉ DESATERO
 1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
 2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu.
 3. Třiď plasty, šlapej PET.
 4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru-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.
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(Pokračování z předchozí strany)
si objednaly firmy, které síd-
lí v blízkosti vašeho bydliště. 
Každý by měl tedy svůj odpad 
odkládat jen do „svých“ nádob. 
Pokud se vám zdá, že vaše ná-
doby na odpad nestačí, dá se 
změna jejich počtu nebo čet-
nosti jejich vyvážení vyřešit na 
Magistrátu města Ostravy, od-
boru komunálním a bytovém, 
tel.: 599 442 516, 599 443 032, 
599 443 033, 599 443 414.
b) kontejnery na tříděný odpad 

(plasty a sklo) 
Pokud nestojí na stejném sta- 

novišti jako vaše běžné kon-
tejnery či popelnice, najděte si 
ty nejbližší v okolních ulicích, 
v místech, kudy pravidelně cho-
díte (cestou k obchodu, zastávce 
MHD apod.). Cesta k nim možná 
trvá pár minut, ale zhruba jednou 
týdně tu chvilku určitě najdete. 
Počet těchto kontejnerů kaž-
dým rokem roste, takže pokud 
je máte zatím poměrně daleko, 
časem se pravděpodobně objeví 
i blíže vašemu bydlišti. Aktuální 
informace o počtu a rozmístění 
kontejnerů na plasty a sklo zjis-
títe na bezplatné telefonní lince 
800 178 532 (OZO Ostrava s.r.o.). 
c) sběrné dvory 

Sběrné dvory slouží k odklá-
dání nebezpečného a objem-
ného odpadu. V současnosti je 
v Ostravě v provozu 14 sběr-
ných dvorů a jejich počet se 
v nejbližších letech bude zvyšo-
vat. Adresu a otvírací dobu toho 
nejbližšího zjistíte na bezplat-
né telefonní lince 800 100 699 
nebo 800 159 238, internetových  
stránkách www.ozoostrava.cz nebo  
www.mmo.cz
d) velkoobjemové kontejnery

Tyto kontejnery, určené pro 
objemný odpad, nemají svá 
trvalá stanoviště. Bývají při-
stavovány minimálně 2x ročně 
na omezenou dobu. Termíny 
a místa přistavení dává na vě-
domí Úřad městského obvodu 
Slezská Ostrava.
e) výkupny druhotných surovin 

K nejčastěji vykupovaným su-
rovinám patří papír, železo a ba-
revné kovy.

Tříděný papírový odpad vyku-
pují výkupny společnosti OZO 
Ostrava. s.r.o. Ve Slezské Ostravě 
má OZO Ostrava dvě výkupny 
papíru – jedna je přímo v areálu 
OZO Ostrava, Frýdecká 680/444, 
Ostrava-Kunčice (provozní doba 

PO–PÁ 6–15 hod.), druhá v areá-
lu Technických služeb, a.s. Slez-
ská Ostrava, kde je i sběrný dvůr 
– Čs. armády 20, Slezská Ostrava 
(provozní doba ST, PÁ 12–18, SO 
8–14 hod.). Rozmístění výkupen 
papíru můžete zjistit na bezplat-
né telefonní lince: 800 100 699 
(OZO Ostrava s.r.o.)

Výkup železa a barevných 
kovů provádějí kromě společ-
nosti ORC group s.r.o. i jiné fir-
my. Zjistěte si, zda některá z nich 
má výkupnu ve vašem okolí.
f) školy 

Pokud máte dítě školou po-
vinné (i mateřské, střední a spe-
ciální školy), zjistěte, zda je 
škola, kterou navštěvuje, zapo-
jena do soutěže ve sběru papíru 
s názvem Papírová škola.
g) lékárny

Zjistěte si, zda lékárna ve va-
šem okolí umožňuje občanům 
odložit léky, kterým vypršela 
trvanlivost. 
h) místa, která provádějí tzv. 

zpětný odběr
Použité minerální oleje, pneu-

matiky, chladicí zařízení, zářivky 
a výbojky, akumulátory, baterie, 
elektrické domácí spotřebiče, 
elektrické a elektronické nástro-
je a hračky s elektronickým zaří-
zením mohou spotřebitelé vrátit 
prodejci. Ten je ze zákona povi-
nen zpětný odběr zajistit. Zjistěte 
si tedy, jak je tomu v prodejnách, 
kde tyto výrobky kupujete. 
2. Vytvoř si doma podmínky 

pro třídění odpadu.
Domácnost, která chce postu-

povat podle našeho odpadové-
ho desatera, rozhodně nevystačí 
s jedním odpadkovým košem. 
Kromě toho běžného na směsný 
odpad budete potřebovat ještě 
místo pro odkládání plastů a skla 
(postačí například použité plasto-
vé tašky postavené do větší papí-
rové krabice) a svázaných balíků 
starých novin a časopisů. Na trhu 
se již vyskytují i speciálně členěné 
odpadkové koše. Rozhodněte se 
tedy, který způsob vyhovuje prá-
vě vašim bytovým podmínkám.

Všichni členové domácnos-
ti by měli dostat „školení“, co 
kam mají vyhodit. Výhodné je 
i domluvit se, kdo se bude sta-
rat o odnos tříděného odpadu.

Osvojte si zásady „Odpado-
vého desatera“ – pomůžete své-
mu městu ke kráse a čistotě!

Mgr. Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

ODPADOVÉ DESATERO

kdykoliv během roku bezplatně 
odevzdat do sběrných dvorů -
• Ostrava-Kunčice, Frýdecká 

444 (areál společnosti OZO 
Ostrava s.r.o.)

 Pondělí–pátek 6.00–17.00 h
 Sobota  8.00–12.00 h
• Čs.  armády (areál Technických 

služeb, a.s. Slezská Ostrava)

 Středa a pátek 12.00–18.00h
 Sobota  8.00–14.00 h

Upozorňujeme, že tato bez-
platná akce není určena pro 
podnikatelské subjekty!

Ing. I. Borošová, ved. odboru DaKS
Rozmístění kontejnerů pro 

sběr velkoobjemového odpadu 
v období od 30. 3. do 18. 4. 2005:

Bezplatný sběr velkoobjemového odpadu

od 30. března do 1. dubna – Slezská Ostrava
Nová Osada u ul. Bernerovy
Na Jánské u křiž. s ul. Michálkovickou
Zapletalova u domu č. 10
Vozačská mezi domy č.5–č.17
Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
Šachetní u křiž. s ul. Na Juřince
Slívova u křiž. s ul. Na Souvrati
8. března u domu č. 16
od 1. do 4. dubna – Antošovice
Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou (u obchodu)
od 1. do 4. dubna – Koblov
Antošovická Na Tabulkách
Lamař u křiž. s ul. Koblovskou
Antošovická u samoobsluhy
K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
Antošovická U Nové šachty
Žabník u domu č. 241/15
Podsedliště
od 4. do 6. dubna – Muglinov
Okrajní u křiž. s ul. Švédskou
Olešní u křiž. s ul. Zemanskou
Klidná u ul. Slunečné
Hladnovská u křiž. s ul. Podvojnou
U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
Švédská parkoviště u Budoucnosti
Hladnovská sídliště-parkoviště-u kotelny
Na Úrovni parkoviště naproti MŠ
od 6. do 8. dubna – Heřmanice
Požární u hasičské zbrojnice
U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
Banašova u křiž. s ul. Vrbickou
Fišerova u křiž. s ul. Marešovou
Kubínova u domu č. 56
Parcelní u křiž. s ul. Kladivovou
Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
Stožární křiž. s ul. Motýlovou
od 8. do 11. dubna – Slezská Ostrava
Na Burni u ul. Na Šestém
Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
Olbrachtova křiž. s ul. M.D. Re�igové
Nad Ostravicí u křiž. ul. Dudovou
Bohumínská (Seidl. nábř.) u domu č. 55
Kramolišova u křiž. s ul. Čtvercovou
Keltičkova u křiž. s ul. Hýbnerovou
Zvěřinská u parčíku
od 11. do 13. dubna – Kunčice n. O.
Bednářská u křiž. s ul. Frýdeckou
Serafínova u křiž. s ul. Frýdeckou
U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou
od 11. do 13. dubna – Kunčičky
Nová Osada křiž. ul. Pstruží a Škrobálkova
Pstruží park Nadační
Lorišova křiž. s ul. Osadní
Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
Rajnochova u domu č. 199
od 13. do 15. dubna – Hrušov
Vývozní u ul. Růžové
Žalmanova u domu č. 9
Riegrova u domu č. 446/19
Plechanovova u křiž. s ul. M. Henryho
Pláničkova u domu č. 5
od 13. do 15. dubna – Kunčičky
Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
od 13. do 15. dubna – Kunčice
Ostravického na začátku cyklostezky
od 13. do 15. dubna Slezská Ostrava
Hormistrů u křiž. s ul. Pastrňákovou

Odbor dopravy a komunál-
ních služeb SMO-ÚMOb Slezská 
Ostrava ve spolupráci s OZO Os-
trava s.r.o. organizuje v období 
od 30. března do 15. dubna 2005 
bezplatný sběr velkoobjemového 
odpadu pro občany městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Kontejnery pro velkoobjemo-
vý odpad budou na uvedených 
místech přistaveny 2–3 dny.

Do kontejneru není dovoleno 
ukládat stavební suť, pneumati-
ky, domovní a nebezpečný od-
pad. Nebezpečný odpad a rov-
něž objemný odpad je možno 



3

N e p ř e h l é d n ě t e
Na odboru výstavby, úseku životního prostředí a vodního 

hospodářství v kanceláři MVDr. Miloslava Šustka (dveře č. 312, 
druhé patro Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. 
J. Gagarina 5 ) je možno nahlédnout do materiálu, vztahujícího 
se k výrobnímu záměru a.s. Linde Technoplyn, Frýdecká ul. 691, 
Ostrava-Kunčice „Čistění chloru a výroba chlorovodíku“. Do tex-
tové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému 
EIA na internetových stránkách Českého ekologického ústavu 
(h�p://www.ceu.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního 
prostředí ČR (h�p://www.env.cz/EIA), kód záměru OV9021.

Pro ty, kterým zemřel někdo 
blízký a nevědí si rady s úřed-
ními náležitostmi, jsme připra-
vili několik praktických rad.

VYŘIZOVÁNÍ NA MATRICE:
Zemře-li někdo mimo 

zdravotnické zařízení, musí 
pozůstalí tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit kvůli za-
jištění prohlídky mrtvého pří-
slušnému lékaři, který je povi-
nen v případě , že nerozhodne 
o provedení pitvy, zaslat mat-
ričnímu úřadu „list o prohlíd-
ce mrtvého“. Zde se provádí 
zápis do knihy úmrtí. 

Ve věci úmrtí občana, resp. 
vystavení úmrtního listu, jsou 
s matričním úřadem oprávněni 
jednat členové rodiny – man-
žel, rodiče, děti, sourozenci, 
prarodiče, vnuci a za určitých 
podmínek i osoby, které nejsou 
k zemřelému v příbuzenském 
vztahu.

Úmrtní list bude na matrice 
vystaven po předložení dokla-
dů zemřelé osoby – rodného 
listu, občanského průkazu, pří-
padně oddacího listu.

Výše uvedené doklady je 
také možné předat pohřební 
službě, která vystavení úmrt-
ního listu u matričního úřadu 
zajistí. Tam si jej také pozůstalí 
musí vyzvednout.

Vdovci a vdovy jsou povinni 
do 15 pracovních dnů po obdr-
žení úmrtního listu manželky či 
manžela požádat o vydání nové-
ho občanského průkazu. K tomu 
je třeba předložit: stávající občan-
ský průkaz a jednu fotografii ža-
datele a úmrtní list zemřelého.

Matriční úřad zasílá úmrt-
ní list k příslušnému soudu 
k projednání dědictví. Bližší in-
formace podá M. Skybová, tel. 
č. 599 410 079. Matrika se na-
chází v přízemí Slezskoostrav-
ské radnice, dveře č. 4.

Poslední věci člověka a úřady

Opravy památníků 

INFORMACE OD A.S. OVAK PRO OBČANY HEŘMANIC
V oblastech, kde je vybudována kanalizace a je předána do 
správy a.s. OVaK, provádějí v současné době zaměstnanci 

společnosti kontrolu napojení na tuto kanalizaci. Důvodem 
je zjišťování nepřihlášených odběratelů k hrazení stočného.

 Jaroslava Novotná, vedoucí odboru výstavby,ŽP a VH

V letošním roce si připomene-
me 60. výročí ukončení II. světo-
vé války a osvobození města.

Městský obvod Slezská Ostra-
va proto zahájil prostřednictvím 
odborné firmy opravu a údržbu
památníků a pamětních desek, 
které jsou v majetku městského 
obvodu a významově se vztahují 
ke II. světové válce. Postupně se 
budou renovovat například pří-
slušné památníky na Ústředním 

hřbitově, u Jeseniovy ulice v Kun-
čicích, u Slívovy ulice ve Slez-
ské Ostravě, pamětní deska na 
Kulturním domě v Heřmanicích 
a řada dalších. Opravovat se bude 
také kulturní památka – památník 
osvobození s tankem č. 051.

Finanční prostředky na tyto 
práce poskytlo Statutární město 
Ostrava. Bližší informace zve-
řejníme v příštím čísle SON.
Ing. I. Borošová, vedoucí odboru DaKS 

Pozor na změnu jízdního řádu linky Z 3
Hypernova – Hotel Palace – Hypernova 

Na této lince se cestující přepravují bezplatně. Dopravu hradí 
Shopping Park Ostrava.
Pondělí až Sobota 10 11 12  13 14  15 16 17 18 19N
Hypernova 52 32 12 52 32 12 52 32 12 52 32 12 52 32
Baumax 53 33 13 53 33 13 53 33 13 53 33 13 53 33
Shopping Park 55 35 15 55 35 15 55 35 15 55 35 15 55 35
Náměstí Republiky 25 05 45 25 05 45 25 05 45 25 05 45 25 05 45
Hotel Palace 27 07 47 27 07 47 27 07 47 27 07 47 27 07
Škrobálkova 31 11 51 31 11 51 31 11 51 31 11 51 31 11
Ikea 42 22 02 42 22 02 42 22 02 42 22 02 42 22
Hypernova 43 23 03 43 23 03 43 23 03 43 23 03 43 23
Poznámky N - Náměstí Republiky                                                                                               Platí od 1. 3. 2005

Zveme Vás na

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
dne 23. března v 17 hodin v ZUŠ v Muglinově na ulici U Jezu 

POHŘEBNÉ
Pohřebné je dávkou státní so-

ciální podpory, o jejíž vyplace-
ní je nutné požádat na odboru 
státní sociální podpory Úřadu 
práce v Ostravě na ulici 30. dub-
na 3130/2d. Úřední hodiny jsou 
v pondělí a ve středu od 8.00 do  
17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 13.00 hodin.

Touto dávkou se přispívá na ná-
klady, spojené s vypravením po-
hřbu. Příjem rodiny se nezkoumá.

Nárok na pohřebné má oso-
ba, která vypravila pohřeb 
osobě, jež měla ke dni smrti 
trvalý pobyt na území České 
republiky, nebo byl-li pohřeb 
vypraven v České republice. 
Nárok na pohřebné vzniká 
dnem pohřbení podle zákona 
o pohřebnictví.

Dávka se vyplácí jednorázo-
vě. Výše pohřebného je stanove-
na na rozdíl od ostatních dávek 
státní sociální podpory pevnou 
částkou 5000 Kč.

K vyplněné žádosti o pohřebné 
je třeba doložit:
- průkaz totožnosti žadatele
- úmrtní list osoby
- fakturu za vypravení pohřbu
- doklad o dni, měsíci a roce 

pohřbení, tj. doklad o zpopel-
nění nebo uložení do hrobu.

O tuto dávku lze požádat 
zpětně ve lhůtě jednoho roku. 
Formulář žádosti si lze stáh-
nout z internetových stránek 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR: www.mpsv.cz.

POHŘBY OSOB  
NA NÁKLADY MOb 

Podle zákona 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění poz-
dějších změn a doplňků, para-
graf 5 odst.(1) je pohřbení osoby 
povinna zajistit obec, na jejímž 
území k úmrtí došlo, nebo byly 
lidské pozůstatky nalezeny, pří-
padně vyloženy z dopravního 
prostředku, bez ohledu na tr-
valý pobyt zemřelého. Pohřeb 
zemřelého musí být proveden 
ve lhůtě 96 hodin od oznámení 
úmrtí. Obec se nejdříve snaží 
o zjištění rodinných poměrů 
zemřelého (manžel, manželka, 
děti, druh, družka, případně 
rodiče). Pokud nejsou zjištěni 
žádní rodinní příslušníci, obec 
objedná pohřeb u pohřební 
služby a ostatky jsou pak ulo-
ženy do společného hrobu (dle 
množství zemřelých je prová-
děno jedenkrát až dvakrát roč-
ně). Pokud jsou nalezeny lidské 
pozůstatky osob, u nichž neby-
la zjištěna totožnost, mohou být 
pohřbeny pouze uložením do 
hrobu nebo hrobky pro případ-
nou exhumaci a identifikaci.

Dle paragrafu pět odstavce 
čtyři výše uvedeného zákona 
má obec právo na úhradu vyna-
ložených nákladů na pohřbení 
zemřelého vůči jeho dědicům, 
tzn. v těch případech, kdy jsou 
zjištěni případní pozůstalí až po 
provedení pohřbu. Zároveň se 
obec stává účastníkem případné-
ho dědického řízení.
Ing. I. Borošová, vedoucí odboru DaKS

V Ostravě-Kunčicích na ul. 
Frýdecké funguje vedle restau-
race Sokolovna již po mnoho let 
oddíl juda při TJ Baník Ostrava. 
V současné době oddíl prožívá 
úspěšné období, ve kterém se 
oddíl vrací na špičku českého 
judistického dění.

V minulém roce jsme do-
sáhli několika významných 
úspěchů zejména v kategorii 
jednotlivců, kteří se zaslouži-
li o umístění na osmém místě 
v žebříčku úspěšnosti klubů, 
který každý rok vydává Český 
svaz juda. Zde jsme si polepšili 
z předloňského 19. místa a stali 
se tak nejúspěšnějším judistic-
kým oddílem v kraji. Dále pak 
je třeba uvést postup družstva 
mužů do nejvyšší extraligové 
soutěže, vítězství družstva do-
rostu v krajském přeboru a po-
stup do kvalifikace do doros-
tenecké ligy družstev. Na tyto  

úspěchy se nám podařilo 
úspěšně navázat i v letošním 
roce, kdy dorostenecké druž-
stvo úspěšně prošlo kvalifikací,
a probojovalo se tak do doroste-
necké ligy 2005.

Tyto úspěchy jsou výsled-
kem práce širokého a kvalitní-
ho kádru trenérů, jímž v sou-
časné době oddíl disponuje. 
A právě v současné době tvoří 
oddíl nové družstvo přípravky. 
Přihlásit se mohou děti od 7 let 
do 18 let vždy v době tréninků 
v úterý nebo čtvrtek od 16.00 
do 17.30 hod v tělocvičně oddí-
lu vedle restaurace Sokolovna 
na Frýdecké ulici 434 v Ostra-
vě-Kunčicích. Informace nalez-
nete také na stránkách oddílu 
www.mujweb.cz/sport/judo.
ostrava nebo získáte na tel. 
776 587 711.

M. Pavlica,
místopředseda oddílu

Judisté zvou na tatami



VZPOMÍNKA
Dne 25. 2. 2005  

nás nečekaně opustil dlou-
holetý vedoucí stavebního 
úřadu tehdejšího ObNV 

Ostrava 2, pan  

Karel Horák  
z Hlučína.

Zemřel ve věku 81 let.

 Jaroslava Novotná,
 vedoucí odboru výstavby, 

ŽP a VH

4

Tiráž: Slezskoostravské noviny vy-
cházejí 1× za měsíc. Vydává Statutár-
ní město Ostrava – městský obvod 
Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel.: 
599 410 011.
IČ: 00845451. Tisk povolen – reg. zn. 
MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. 
Vyšlo v březnu 2005. Komise pro 
vydávání Slezskoostravských novin 
– předseda: Miroslav Vojkovský, 
členové: Josef Burkovič, ing. Antonín 
Maštalíř, Doc. Mgr. Jan Hališka, 
Zdeněk Martínek, Vlasta Hanousková. 
Sazba a tisk: REPRONIS Ostrava. 

V knihovnách obvodu Slez-
ská Ostrava se v březnu usku-
teční řada následujících akcí:

Knihovna Muglinov,  
ulice Hladnovská 49
• Kdo si hraje nezlobí – nové 

stolní hry (31. 3.)
• Mozku, probuď se – soutěže 

a vědomostní kvizy (31. 3.)
• Létající kufr – co asi skrývá? 

(21. 3.)

Knihovna Kunčičky
ulice Holvekova 44
• Beseda s herečkou Vendulou 

Ježkovou – jak se „točí“ fil-
mování (31.3.)

• Létající kufr s kouzelnými 
předměty – soutěžní odpo-
ledne (29. 3.)

• Kdo si hraje nezlobí – nové 
stolní hry(29. 3.)

Knihovna Slezská Ostrava
ulice Dědičná 10
• Létající kufr – soutěžní odpo-

ledne plné překvapení (21. 3.)
• Mozku, probuď se – soutěže 

a vědomostní kvizy (21. 3.)

Knihovna Heřmanice
ulice Vrbická 33
• Kdo to ví, odpoví – soutěže 

a vědomostní kvizy (29. 3.)
• Létající kufr – hádej, co se skrý-

vá v tajemném kufru (29. 3.)

Knihovna Muglinov
ulice Na Druhém 4
• Hádej, hádej hadači – vědo-

mostní kvizy (21.3)
• Létající kufr s kouzelnými 

předměty – soutěžní odpo-
ledne (21.3.)

V těchto knihovnách se usku-
teční ve dnech uvedených v zá-
vorkách upomínková amnestie.

Pozvánka do knihoven
Již 15. ročník Slezskoostrav-

ského zimního turnaje v kopa-
né proběhl ve dnech 22. ledna 
-27. února 2005 v areálu TJ Jisk-
ra Hrušov. Toto sportovní klání 
organizujeme proto, abychom 
v plné míře dali možnost fot-
balovým družstvům  slezsko-
ostravského obvodu zahrát si 
přátelské zápasy na poměrně 
slušných terénech. 

V průběhu těchto patnácti 
let zde však zápolila i mužstva, 
která v současné době hrají ve 
vyšších fotbalových soutěžích, 
jako Hlučín, Dětmarovice, Pe-
troviče, ŽD Bohumín a další. 
Možnost zkusit štěstí na našem 
trávníku dostali také ligoví do-
rostenci FC Baníku či Vítkovic.

Všech ročníků se zúčastnila 
mužstva Jiskry Hrušov a Lo-
komotivy Ostrava. Velkou zá-
sluhu na vzniku tohoto turnaje 
mají členové výboru, kteří zor-
ganizovali první ročník a pak 

další, například Ferdinand Ne-
dabýlek, Klement Rada, Bohu-
mil Kusznír, Ladislav Bajger, 
Jiří Rybář, Miroslav Blažek, 
Lubomír Helcel, Jan Sestřenek, 
Petr Kobliha, Pavel Pohl, Jo-
sef Škerko a řada dalších, kteří 
pomáhali při organizaci tur-
naje bez ohledu na svůj volný 
čas a někdy za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. 
V poslední době se zapojili 
do organizace turnaje i mlad-
ší funkcionáři jako ing. Miro-
slav Machalík, Petr Kukuč-
ka, Miroslav Makula, Tomáš 
Haladej, Rudolf Ficek, Tomáš 
Krakovský a Pavel Wozniak.

V letošním roce byl turnaj ve-
lice vyrovnaný, protože většina 
mužstev hraje I.B třídu. O to 
více byla utkání dramatická 
a přitažlivá pro diváky, byť se 
mnohdy hrála na těžkém terénu. 

První místo obsadila TJ Slávie 
Orlová, druhé TJ Jiskra Hrušov, 
třetí TJ Dolní Lutyně.

Poděkování za úspěšnou rea-
lizaci akce, kterou zahájil slav-
nostním výkopem místostaros-
ta ing. Antonín Maštalíř, náleží 
sponzorům i vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava.

Petr Kobliha,
předseda TJ Jiskra Hrušov

Zimní turnaj v kopané


