
VáÏení spoluobãané,

ve svém dne‰ním pfiíspûvku bych Vás

chtûl informovat o investiãních akcích,

které jiÏ v souãasné dobû probíhají

a které pro nejbliÏ‰í období pfiipravuje-

me. 

Velk˘m problémem, kter˘ trápí ne-

jen obãany Kunãic, ale pfiedev‰ím ve-

dení radnice, je nedokonãená stavba

spla‰kové kanalizace, vãetnû odvodnû-

ní komunikací osady Îabinec, zapoãa-

t˘ch v loÀském roce. Termín dokonãe-

ní byl nûkolikrát oddálen, mimo jiné

i z dÛvodÛ rÛzn˘ch zmûn v projektu

stavby a poÏadavku Ostravsk˘ch vodá-

ren a kanalizací na zmûnu systému pfie-

ãerpávací stanice. Pfiesto v‰ak vûfiím,

Ïe se v‰echny problémy podafií co nej-

dfiíve vyfie‰it a celou stavbu pfiedat k

uÏívání. Pak by mohla firma Ostravské

dopravní stavby dokonãit generální 

opravu komunikace U S˘pky je‰tû

pfied zimou.

Na Franti‰kovû probíhá podle plánu

druhá etapa v˘stavby 24 bytov˘ch jed-

notek. Stavbu provádí akciová spoleã-

nost Bytostav Poruba. Stále probíhá in-

tenzivní jednání s OKD o získání po-

zemku, na kterém by bylo moÏno na

jafie pfií‰tího roku pokraãovat s v˘stav-

bou dal‰ích deseti bytÛ. 

Tyto akce jsou finanãnû kryty z roz-

poãtu minulého roku. Pro leto‰ní rok

jsme z mûsta na pfiímé investice nezís-

kali Ïádné peníze. Pfiesto se postupn˘m

trpûliv˘m jednáním podafiilo zajistit fi-

nance tak, Ïe investiãní v˘stavba mÛÏe

v leto‰ním roce pokraãovat. 

V souãasné dobû probíhá také mo-

dernizace obytného domu na Mugli-

novské ulici ã. 97. Celkové náklady na

realizaci ãiní 4,5 mil. korun, z toho 3

mil. poskytlo na tuto stavbu mûsto.

Stavbu provádí firma FIKO – Rudolf

Ficek.

Pfied zimním obdobím musíme je‰tû

dokonãit opravu schodÛ na Mundlo-

chu a na KfiíÏkovského ulici. Dále byla

realizována v˘stavba ãekárny MHD

U Lávky pfies fieku Ostravici na Bohu-

mínské ulici. V neposlední fiadû je za-

potfiebí se zmínit o investicích do sa-

motného objektu Slezskoostravské

radnice. Na‰e radnice v leto‰ním roce

slaví devadesáté v˘roãí a tomuto stáfií

odpovídá také její technick˘ stav. Bu-

de nutno rekonstruovat sociální zafií-

zení, dále vybudovat bezbariérov˘ v˘-

tah a provést sanaci krovÛ. Ve v˘hledu

je také rekonstrukce suterénních pro-

stor. 

Mimo to byla mûstem zapoãata pfií-

prava v˘stavby domÛ v lokalitû Podolí

v b˘valém „hru‰kovém sadu“. Mûsto

vykoupilo pozemky za 7,5 mil. Kã.

V souãasné dobû probíhá pfiíprava pro

budování infrastruktury. Podle infor-

mací, které jsme obdrÏeli z mûsta, bu-

de v pfií‰tím roce v této lokalitû zaháje-

na v˘stavba 67 fiadov˘ch domkÛ. Stav-

bu má realizovat firma STAVOS.

VáÏení spoluobãané, vûfiím, Ïe

v pfií‰tím vydání Vás budu moci infor-

movat o tom, co pfiipravujeme pro pfií‰-

tí rok.

Jaromír Wagner, starosta

Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava na svém zasedání 

25. 9. 2003 schválilo mj.

- „Zprávu o v˘sledku hospodafiení

Mûstského obvodu Slezská Ostrava

za I. pololetí roku 2003“,

- seznam domÛ urãen˘ch k prodeji,

rozhodlo mj. poÏádat Radu mûsta

Ostravy podáním Ïádosti Mûstského

obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí

dotace Ministerstva financí âR ze

státního rozpoãtu na rok 2004 v rámci

programu „V˘stavba a technická ob-

nova ‰kolsk˘ch zafiízení v pÛsobnosti

obce“,

navrhlo mj. Zastupitelstvu mûsta

Ostravy schválit návrh Mûstského

obvodu Slezská Ostrava na pojmeno-

vání nové ulice, která je prodlouÏe-

ním stávající ulice Podolí, názvem

Podolí,

zru‰ilo své usnesení ã. 26/16 z 16.

zasedání Zastupitelstva mûstského

obvodu Slezská Ostrava ze dne 18.

12. 2001, kter˘m byly schváleny

„Zásady pro prodej obytn˘ch domÛ,

bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvise-

jících pozemkÛ z vlastnictví Statutár-

ního mûsta Ostravy, svûfien˘ch Mûst-

skému obvodu Slezská Ostrava“,

které nabyly úãinnosti dne 19. 12.

2001, a schválilo „Zásady pro prodej

obytn˘ch domÛ, bytÛ a souvisejících

pozemkÛ z vlastnictví Statutárního

mûsta Ostravy, svûfien˘ch Mûstské-

mu obvodu Slezská Ostrava“ s úãin-

ností od 26. 9. 2003, s úpravou ãl. IV.

bodu 6 takto: „6. Doba splatnosti

kupní ceny je maximálnû 2 roky ode

dne podpisu kupní smlouvy. Kupují-

cí uhradí do deseti dnÛ od podpisu

kupní smlouvy 50 % z kupní ceny“.

Z jednání zastupitelstva
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Slovo starosty

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
18. 12. 2003 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Realizátorem vzdûlávacího progra-

mu UPRE – schÛdky je obãanské sdru-

Ïení Vzájemné souÏití. Projekt usiluje

o zmírnûní vyluãování RomÛ v pfiístu-

pu ke vzdûlání. Tfii komunitní centra,

nacházející se na území na‰eho mûst-

ského obvodu, jsou jiÏ do tohoto pro-

gramu zapojena. Jedná se o vzdûlávání

romsk˘ch maminek v komunitních

centrech.

Cel˘ projekt se skládá z nûkolika

propojen˘ch linií, mezi které patfií i v˘-

mûnné pobyty. Dosud se uskuteãnily

dva pobyty HolanìanÛ v Ostravû

(v dubnu roku 2002 a v kvûtnu roku

2003) a pobyt na‰ich úãastníkÛ v záfií

2002. Tato setkání napomáhají rozvoji

vzdûlávacího programu, jehoÏ cílem je

podpora a posílení samospráv pfii fie-

‰ení problematiky men‰in. Projekt pod-

porují holand‰tí partnefii nestátních ne-

ziskov˘ch organizací.

Minul˘ mûsíc nav‰tívili nizozemsk˘

Eindhoven kromû ãtyfi pracovnic ob-

ãanského sdruÏení Vzájemné souÏití ta-

ké pfiedstavitel mûsta, mûstského obvo-

du Slezská Ostrava a fieditel Z·, ktefií

by mohli b˘t nápomocni pfii naplÀování

vyt˘ãen˘ch cílÛ. Na pfiipojeném sním-

Foto: autorka

Bilaterální projekt „Integrace menšin
v České republice“

Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své schÛzi 25. 9. 2003
rozhodla mj.:

- o pfiímém zadání vefiejné zakázky

a uzavfiení smlouvy zpÛsobem podle

§ 49 b) zákona ã. 199/1994 Sb., o za-

dávání vefiejn˘ch zakázek, ve znûní

pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, na zhoto-

vení díla „Venkovní schodi‰tû na uli-

ci KfiíÏkovského“, katastrální území

Muglinov, a to se spoleãností Tech-

nické sluÏby, a.s., Slezská Ostrava,

- o pfiímém zadání vefiejné zakáz-

ky a o uzavfiení smlouvy o dílo zpÛ-

sobem podle § 49 b) zákona ã.

199/1994 Sb., o zadání vefiejn˘ch

zakázek, v platném znûní, na dílo

„Rekonstrukce opûrné zdi na po-

zemku p.ã. 1271, katastrální území

Slezská Ostrava“, a to se spoleãností

Technické sluÏby, a. s., Slezská Os-

trava, 

- o zámûrech nájmÛ pozemkÛ

a o nájmech bytÛ.

Z jednání rady

(Pokraãování na str. 2)
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ku jsou dvû romské maminky, zapojené

do projektu, pfii náv‰tûvû turecké rodi-

ny. Turecká „maminka ze sousedství“

uãí kolegyni, jak pracovat s mal˘m

‰kolákem.

Vzdûlávací program rodiãÛ s pfied-

‰kolními dûtmi chtûjí obû strany dále

rozvíjet a postupnû profesionalizovat.
Proto hodlá obãanské sdruÏení Vzájem-

né souÏití v následujícím období spolu-
pracovat se Z· ·krobálkova v Ostravû-

Kunãiãkách.

V‰ichni, ktefií se zab˘váme men‰ina-

mi, hledáme nové moÏnosti, jak pomoci

„neintegrovan˘m“ spoluobãanÛm. Ne-

chceme, aby docházelo k sociálnímu

vylouãení ohroÏen˘ch skupin, máme na

pamûti pfiedev‰ím zranitelnost dûtí.

Vzájemná setkávání, besedy s pfied-

staviteli obcí a mûst, náv‰tûvy komunit-

ních center a ‰kolsk˘ch zafiízení, akcí

nestátních neziskov˘ch organizací

a nejrÛznûj‰ích realizací volnoãasov˘ch

aktivit potvrdily, Ïe moÏností a forem

vzájemné spolupráce je velmi mnoho.

Jsem si jistá, Ïe úfiad, ‰koly, komunitní

centra a nestátní neziskové organizace

poskytující sociální a vzdûlávací sluÏ-

by, mají dostatek síly a mohou spoleã-
n˘m pÛsobením problematiku men-

‰in v˘raznû posunout.

Jarmila Grossmannová,
místostarostka

Bilaterální projekt „Integrace menšin
v České republice“

(Dokonãení ze str. 1)

Děkovný dopis 
Pan starosta obdrÏel z Plznû dû-

kovn˘ dopis následujícího znûní:
VáÏen˘ pane starosto,

od povodÀov˘ch událostí v loÀském

srpnu, které ve velkém rozsahu po-

stihly valnou ãást republiky, jiÏ 

ubûhl rok. Rok, kter˘ pro obyvatele

pfiímo i nepfiímo postiÏené povodnû-

mi znamenal dny naplnûné nejen

bezmocí a rezignací, ale i pokorou

v sobû netu‰enou, silou znovu zaãít

Ïít svÛj Ïivot v nov˘ch podmínkách

a hlavnû vírou, Ïe jsou okolo nás stá-

le lidé, kter˘m není lhostejn˘ Ïivot

spoluobãanÛ. Lidé, ktefií na úkor

vlastního pohodlí nabídnou pomoc-

nou ruku tûm, ktefií ji právû potfiebu-

jí.

Jsem potû‰en, Ïe mezi takové lidi,

ktefií v co nejkrat‰ím moÏném termí-

nu pfiispûchali se svou pomocí pro

na‰e mûsto, patfií i obãané z mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava.

Dovolte mi, pane starosto, abych

Vám nejen jménem sv˘m, ale ze-

jména jménem v‰ech pfiíjemcÛ Va‰í

pomoci, je‰tû jednou upfiímnû podû-

koval.

Ing. Lumír Aschenbrenner,
starosta mûstského obvodu 

PlzeÀ 2-Slovany

Proslul˘ hotel Metropol na Jaklo-

vecké ulici byl otevfien v roce 1912.

V domû se secesní fasádou a vûÏiãkou

se nacházela v pfiízemí kavárna

a v prvním poschodí 6 pokojÛ pro hos-

ty. Své sídlo zde také mûl Zemsk˘ svaz

ãesk˘ch spoleãenstev hostinsk˘ch pro

Slezsko, Spoleãenstvo hostinsk˘ch

a v˘ãepníkÛ pro soudní okres slezsko-

ostravsk˘, jejichÏ starostou byl Rudolf

Tomsa, a redakce a administrace ãaso-

pisu „Slezsk˘ hostinsk˘“, kde pÛsobil

v˘‰e jmenovan˘ jako redaktor. Po roce

1948 slouÏila budova ke ‰kolsk˘m 

úãelÛm, a to aÏ do 60. let 20. století,

kdy zde byla opût zfiízena restaurace

a hotel, ve kterém pob˘vali i ãeskoslo-

ven‰tí prezidenti.

I v souãasnosti zaãal hotel nabízet

sluÏby na ‰piãkové úrovni. Hosté uby-

tovaní buì v jedno- a dvoulÛÏkov˘ch

pokojích, nebo v plnû vybaven˘ch 

apartmánech se mohou potû‰it v˘hle-

dem na Ostravu a okolí aÏ po Beskydy.

K dispozici je restaurace s barem pro

100 hostÛ, zasedací místnost pro 60 

osob, sousedící s klubem pro 20 hostÛ

ãi pro taneãní orchestr. Stûny zdobí o-

riginály obrazÛ. Ve v‰ech prostorách

lze vyuÏít sluÏeb vynikající kuchynû.

Jako jediní v hotelov˘ch provozech

zde nabízejí tumblované speciality,

servírované na speciální keramice, na-

bodnuté na vysok˘ch kordech podle

nejmodernûj‰ího trendu. Nechybûjí ani

pochoutky svûtov˘ch kuchyní, speciál-

ní technologií pfiipravená selata, jehÀa-

ta, krÛty a jiné tumblované speciality.

Jídlo je zde zaji‰tûno od 7.00 hodin rá-

no do 24.00 hodin, po pÛlnoci si mo-

hou hosté objednat jídla studené ku-

chynû. Po cel˘ t˘den nabízí restaurant

od 11.00 do 14.00 hodin 3 druhy hote-

lov˘ch menu se zákuskem. Obsluhovat

Vás budou mj. studenti Hotelové ‰koly

·ilhefiovice.

Hosté, ubytovaní zde déle neÏ pût

nocí, získávají 20% slevy.

O víkendech jsou pofiádány veãírky

s Ïivou hudbou nebo „práskání“ z gra-

modesek s písnûmi z 60. – 70. let.

Ochotn˘ personál zajistí také konání

spoleãensk˘ch akcí – svateb, veãírkÛ,

promocí, oslav narozenin, smuteãních

hostin, obchodních setkání nebo rautÛ

i s v˘jezdy do okolí do vzdálenosti 180

kilometrÛ.

Pfiijìte i Vy ochutnat vynikající jídla

a strávit pfiíjemné chvíle. V‰ichni jste

srdeãnû zváni (bliÏ‰í informace na tel.

ã. 596 243 388).

Hotel Metropol začíná lákat
vynikající kuchyní a příjemným prostředím

Další kroky vůči neplatičům nájemného
V minulém ãísle Slezskoostrav-

sk˘ch novin jsem informoval o jedná-

ních, která se zab˘vala problémov˘mi

nájemníky. OÏehav˘m problémem

s neplatiãi nájemného se dále zab˘vá-

me a upozorÀujeme nájemníky bytÛ

Správy majetku OKD, a.s., Ïe v bytech

dluÏníkÛ nebudou provádûny opravy,

v˘mûny oken nebo podlahov˘ch kry-

tin, vodoinstalatérské práce apod.

Vyz˘váme proto dluÏníky, aby ve

svém zájmu dluhy na nájemném v co

nejkrat‰í lhÛtû uhradili. S Karlem

Souãkem, správcem domovního fondu

Správy majetku OKD, se mohou pfií-

padnû dohodnout na splátkovém ka-

lendáfii.

Nezodpovûdné jednání nûkter˘ch

obãanÛ do‰lo v létû dokonce tak dale-

ko, Ïe u jednoho z domÛ v Hru‰ovû ro-

zebrali stfiechu. Spoleãenství RomÛ na

Moravû je tímto vandalstvím znepoko-

jeno a vyz˘vá slu‰né obyvatele obvo-

du, aby takovéto ãiny netolerovali.

Josef Tanco‰, 2. místopfiedseda
Spoleãenství RomÛ na Moravû

Foto: archiv SON

Podzim v ostravské zoo

- Hedvika Holubová, Muglinovská

87, Muglinov, vymûní byt 1+1 II. ka-

tegorie za 2+1 v Muglinovû nebo

v Michálkovicích.

- Mária Holubová, Hefimanická 26,

Hefimanice, vymûní byt 1+1 II. kate-

gorie (plynové topení Gamat) za 1+1

II. kategorie v Muglinovû.

- Iveta Kovácsová, Plániãkova 5,

Hru‰ov, vymûní byt 1+1 II. kategorie

za vût‰í 2+1 nebo 3+1 kdekoliv v Os-

travû.

- Miroslava Majovská, Rajnocho-

va 199, Kunãiãky, vymûní pûkn˘, 

upraven˘, slunn˘ byt 1+1 II. katego-

rie za vût‰í 2+1 II. kategorie ve Slez-

ské Ostravû.

- Iveta Barnová, Kmetská 7, Slez-

ská Ostrava, vymûní byt 2+1 II. kate-

gorie vût‰ích rozmûrÛ za byt 3+1,

popfiípadû vût‰í, kdekoliv ve Slezské

Ostravû. Tel. ã. 736 133 085.

- ·tûpán Dubnick˘, Zárubecká 6,

Slezská Ostrava, vymûní byt 3+1 II.

kategorie za 2+1 I. nebo II. kategorie

kdekoliv v Ostravû.

Martin Bittner, ul. ZdeÀka ·tûpán-

ka, Ostrava-Poruba, vymûní byt 0+1,

23 m2, za 1+1, nebo 1+2 ve Slezské

Ostravû.

UpozorÀujeme, Ïe odbor bytové-

ho hospodáfiství vede seznamy zá-

jemcÛ o smûny bytÛ. Pfiehledy jsou

uvefiejnûny na v˘vûsce tohoto odbo-

ru a na internetov˘ch stránkách úfia-

du: www.slezska.cz.

Nabídky směn bytů

Náv‰tûvníci, ktefií zavítají na pod-

zim do zoo, si mohou prohlédnout no-

vé pfiírÛstky. Vedle nûkolika mláìat la-

my alpaky je to pfiedev‰ím mládû hro-

cha obojÏivelného. Tato zvífiata chová

ostravská zoo od roku 1972 a za tuto

dobu se podafiilo odchovat jiÏ dvû de-

sítky tûchto africk˘ch sudokopytníkÛ.

AÏ do záfií pfií‰tího roku bude pokra-

ãovat v zoologick˘ch zahradách po ce-

lé Evropû kampaÀ na záchranu tygrÛ,

jejímÏ cílem je vedle zv˘‰ení povûdo-

mí o kritické situaci tygrÛ v pfiírodû ta-

ké získání finanãních prostfiedkÛ na

podporu konkrétních záchrann˘ch pro-

jektÛ pfiímo v pfiírodû. KaÏd˘ náv‰tûv-

ník mÛÏe podpofiit tuto snahu zakoupe-

ním pfiívûsku na klíãe v hodnotû 50 Kã

u brány zoo.

Mezi akce, které se v zoo uskuteãní

je‰tû do konce roku, patfií tradiãní sou-

tûÏ pro Ïáky základních ‰kol s názvem

SoutûÏ mlad˘ch zoologÛ, letos na téma

ptáci na‰í fauny. První kolo probûhne

od 10. do 15. listopadu a finále pak 6.

prosince. Milovníky zimních prochá-

zek zoologickou zahradou zveme na

13. prosince, kdy probûhne strojení

stromku a posléze prohlídka zvífiat

v nûkter˘ch pavilonech. Zájemci se

mohou pfiihlásit na tel. ã. 596 241 269

– v˘ukové oddûlení, kde se dozvûdí

bliÏ‰í informace. Sraz bude v 10.00 ho-

din ve v˘ukovém pavilonu zoologické

zahrady.

Zoo bude otevfiena v prÛbûhu listo-

padu a prosince kaÏd˘ den od 8.00 do

16.00 hodin, pavilony a pokladny se

zavírají v 15.00 hodin.

Stanislav Derlich
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● Spoleãnosti Zásobování teplem

Ostrava a Dalkia Morava nabízejí

obãanÛm novou sluÏbu, kterou je

bezplatná telefonní zákaznická linka

800 800 860. Na ni mohou telefono-

vat v pfiípadû technick˘ch problémÛ

t˘kajících se zásobování teplem ãi

dodávek teplé uÏitkové vody. Linka

je k dispozici 24 hodin dennû.

● Po‰ta Slezská Ostrava, Gagari-

novo námûstí, oznamuje, Ïe zde ve

dnech 13. aÏ 18. listopadu 2003 bu-

dou probíhat Dny stavebního spofie-

ní s âMSS.

Sdělení občanům

Dbejte na schůdnost chodníků

ZŠ Bohumínská míří do Evropy

UpozorÀujeme obãany, Ïe podle zá-

kona ã. 13/1997 Sb. o pozemních ko-

munikacích v platném znûní a Vyhlá‰-

ky mûsta Ostravy ã. 11/1997 o udrÏo-

vání ãistoty vefiejného prostranství

zodpovídají za schÛdnost chodníkÛ po-

dél sv˘ch nemovitostí v dobû nepfiízni-

v˘ch povûtrnostních podmínek – vá-

nic, mrznoucího de‰tû, oblev, dlouho-

dobého snûÏení apod. Závady ve

schÛdnosti na chodnících je nutno od-

stranit nejpozdûji do 24 hodin po spadu

snûhu, pfiiãemÏ se zmírÀováním závad

ve schÛdnosti musí b˘t zapoãato bez

zbyteãn˘ch odkladÛ pfiimûfienû ke

vzniklé situaci. Fyzick˘m osobám mo-

hou b˘t za poru‰ování této povinnosti

udûleny pokuty do v˘‰e 1000 korun.

ZároveÀ apelujeme na majitele moto-

rov˘ch vozidel, aby své automobily

odstavovali v souladu s vyhlá‰kou ã.

30/2001 Sb. tak, aby nebránily prÛjez-

du ãisticích mechanismÛ, pluhÛ a vozi-

del. Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru D a KS

Historické 
minimum 

stavu vody v Odře
Podle pamûtníkÛ dosáhla hladina

fieky Odry v létû tohoto roku historic-

kého minima. V korytû fieky bylo

v urãit˘ch místech více sou‰e neÏ vo-

dy. Pfies ‰tûrkovité dno fieky se voda

pouze pfievalovala. Rozdíl hladin me-

zi historick˘m maximem z roku 1997

a historick˘m minimem v létû tohoto

roku ãinil 7 metrÛ u anto‰ovické láv-

ky. Pfiedcházející stoletá voda byla

namûfiena v roce 1903. Systematické

mûfiení vodních stavÛ hydrologickou

sluÏbou se provádí v povodí Odry od

roku 1895.

Valter âuraj

Nepřehlédněte
Oznamujeme v‰em obãanÛm, Ïe

Ministerstvo zemûdûlství âR – Po-

zemkov˘ úfiad Opava a Pozemkov˘ 

úfiad Ostrava byl z dÛvodu stûhování

v dobû od 20. do 31. fiíjna 2003 uza-

vfien pro vefiejnost. Od 3. listopadu za-

hájí svou ãinnost v prostorách 7. po-

dlaÏí budovy ministerstva zemûdûlství,

Horní námûstí 2, 746 01 Opava. Nové

telefonní spojení: 553 696 111.

Ing. Ladislav Bittner, fieditel

V‰ichni víme, Ïe úkolem ‰koly je co

nejlépe pfiipravit Ïáky do Ïivota a Ïe

dne‰ní spojená Evropa vyÏaduje jazy-

kové znalosti. Ale jak upoutat zájem dû-

tí o jazykovou v˘uku? VyuÏili jsme pfií-

leÏitosti Evropského dne jazykÛ a pfii-

pravili t˘den soutûÏí a her, kdy Ïáci od-

povídali na dotazy ve formû kvízÛ, há-

danek a kfiíÏovek v anglickém a nûmec-

kém jazyce. V‰e samozfiejmû o ceny.

Celá akce vyvrcholila náv‰tûvou stu-

dentÛ gymnázia s roz‰ífienou v˘ukou ja-

zykÛ z Ostravy-Poruby na ulici âs. exi-

lu 491, ktefií sv˘m mlad‰ím spoluÏákÛm

pfiedvedli konverzaci v nûkolika evrop-

sk˘ch jazycích (angliãtinû, ru‰tinû, ‰pa-

nûl‰tinû, nûmãinû a francouz‰tinû).

Jazykov˘ projekt mûl u ÏákÛ velk˘

úspûch, a proto budeme rozvíjet jejich

zájem o cizí jazyky nejen v zájmov˘ch

krouÏcích, ale i pfii dal‰ích vhodn˘ch

pfiíleÏitostech. Barbora Kebrlová

Rybáfii Josefu Barto‰ovi se podafiilo

z rybníka pod Anto‰ovicemi chytit 17.

záfií sumce obecného mûfiícího 110 centimetrÛ. Zdolávání úlovku trvalo 20 mi-

nut. Text a foto: Valter âuraj

Desetihaléře 
a dvacetihaléře končí

V bfieznu rozhodla bankovní rada

âeské národní banky, Ïe ke dni 31.

10. 2003 bude ukonãena platnost de-

seti- a dvacetihaléfiÛ. Po tomto datu

budou v˘‰e uvedené mince vymûÀo-

vat: po dobu jednoho roku banky pro-

vádûjící pokladní operace, po dobu

‰esti let, tedy rok soubûÏnû s bankami

a pak je‰tû dal‰ích pût let, poboãky

âeské národní banky. Po 31. fiíjnu bu-

dou banky provádût v˘mûnu zdarma.

Mince v‰ak musejí b˘t roztfiídûné

podle nominální hodnoty a balené po

100 kusech do sáãkÛ – popfiípadû

zbytkové mnoÏství do 100 ks v jed-

nom sáãku – nebo po 50 kusech do

svitkÛ (roliãek). Sáãky by mûly b˘t

k dispozici v poboãkách bank a âeské

národní banky.

Po ukonãení platnosti nebudou tyto

mince dále vyrábûny.

Informace odboru výstavby, životního
prostředí a vodního hospodářství

Upozornûní firmám, které budou
zabezpeãovat údrÏbu objektÛ – lako-
vání na vnitfiních nebo venkovních plo-

chách (konstrukcích, budovách, stoÏá-

rech, plynojemech, vodojemech, techno-

logick˘ch zafiízeních apod).

Z hlediska zákona ã. 86/2002 Sb., o

ochranû ovzdu‰í a provádûjících vyhlá-

‰ek k tomuto zákonu, zejména vyhlá‰ky

ã. 355/2002 a stavebního zákona ã.

50/1976 Sb., t˘kající se ãinnosti - nátûrÛ

a lakování s pouÏíváním tûkav˘ch orga-

nick˘ch látek (organick˘ch rozpou‰tû-

del), je moÏné tyto práce provádût pouze

na základû povolení pfiíslu‰ného orgánu

obce.

Je tedy povinností kaÏdé firmy

o h l á s i t – podle stavebního zákona ã.

50/1976 Sb., v platném znûní, paragrafu

57 a vyhlá‰ky ã. 132/1998 Sb., paragrafÛ

10 – 14, tuto ãinnost Ú fi a d u m û s t -

s k é h o o b v o d u S l e z s k á

O s t r a v a,  o d b o r u v ˘ s t a v b y,

Ï i v o t n í h o  p r o s t fi e d í a v o d n í -

h o h o s p o d á fi s t v í.

Uvedené ãinnosti (lakování) jsou ma-

l˘mi zdroji zneãistûní ovzdu‰í a ÚMOb

Slezská Ostrava, do jehoÏ kompetence

tyto malé zdroje zneãistûní ovzdu‰í patfií,

vydává povolení, podmínky a vymûfiuje

poplatky.

V pfiípadû nedodrÏení v˘‰e uveden˘ch

podmínek provozovatelem zdroje budou

uloÏena opatfiení (podle zákona o ochra-

nû ovzdu‰í) s následnou sankcí a zároveÀ

bude zahájeno zdej‰ím stavebním úfia-

dem fiízení o správním deliktu.

DoplÀující informace podá Alena Ho-

laÀová, pracovnice úseku Ïivotního pro-

stfiedí odboru v˘stavby (tel. ã. 595 225

143, e-mail: jnovotna@mmo.cz.).

Jaroslava Novotná,
vedoucí odboru v˘stavby, 

ÎP a VH

To byl úlovek!

Rozhodnutím ã. 463/01 odboru o-

chrany vod a pÛdy MMO byla Statu-

tárnímu mûstu Ostrava povolena v˘-

stavba vodohospodáfiského díla „âer-

pací stanice a kanalizace Muglinov“.

Stavbu provádí Ingstav Ostrava, a.s.,

Novoveská 22, Mariánské Hory.

Stavbou se fie‰í úpravy dolní ãásti

kanalizaãního systému kmenové stoky

B jednotné stokové sítû Slezské Ostra-

vy, rekonstrukce stávající ãerpací sta-

nice Muglinov 1 vãetnû protipovodÀo-

vé ochrany, v˘stavba nového sbûraãe

BA vãetnû odlehãovací komory OK 1

BA a odlehãovací stoky OS 1 BA a v˘-

tlaãn˘ fiad z ãerpací stanice pfies fieku

Ostravici. Souãástí stavby je napojení

stávajících kanalizaãních stok v trase

navrÏené kanalizace vãetnû napojení

stávajících kanalizaãních fiadÛ.

Stavba bude provádûna v oblasti ulic

Mexická, Muglinovská, Ole‰ní, U Jes-

lí, Hajnova, U Jezu, U Vrbiny, Skláfio-

va, Boãní, Zemanská, Pod Lanovkou,

Petra Karla, Betonáfiská a okolí. Pfied-

pokládané dokonãení je v srpnu 2005.

MVDr. M. ·ustek,
odbor v˘stavby, úsek ÎPaVH

Čerpací stanice a kanalizace Muglinov

Soutěž 
o putovní pohár

O zaloÏení Tenisového klubu se-

niorÛ v Kunãiãkách se v roce 2000

zaslouÏili Václav SwientoÀ, Pavel

Bernátek, Stanislav Zeman a Jifií

Pro‰ek. Tito amatér‰tí tenisté za-

kládali klub s my‰lenkou, aby si

potû‰ení ze hry na nov˘ch teniso-

v˘ch kurtech v areálu TJ Polní osa-

da v Kunãiãkách dopfiáli i dal‰í za-

pálení hráãi. Podmínkou vstupu do

klubu byl vûk nad 40 let. Dal‰í ãle-

nové v‰ak rychle pfiib˘vali a v sou-

ãasnosti se hfie s tenisov˘m míãkem

vûnuje 21 hráãÛ, ktefií se také sami

starají o údrÏbu kurtÛ.

Své sportovní umûní si ovûfiují

tenisté kaÏd˘ rok ve tfiech turnajích

ve ãtyfihfie.

Ná‰ snímek zachycuje vítûze tur-

naje o putovní pohár ze 13. záfií -

ing. Pavla Slabého a Rudolfa Juro‰-

ka. O tuto trofej bojovalo 10 hráã-

sk˘ch dvojic.

Foto: archiv SON
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ãl. I
ZpÛsoby prodeje 

obecního bytového fondu
1. Prodej domu jako celku vãetnû

souvisejícího pozemku.

2. Prodej jednotliv˘ch bytov˘ch

jednotek dle zákona ã. 72/1994 Sb.,

kter˘m se upravují nûkteré spoluvlast-

nické vztahy k budovám a nûkteré

vlastnické vztahy k bytÛm a nebyto-

v˘m prostorÛm a doplÀují nûkteré zá-

kony (zákon o vlastnictví bytÛ), ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

ãl. II
Zásady pro prodej 

obytn˘ch domÛ
1. K prodeji budou nabízeny obytné

domy ve vlastnictví Statutárního mûs-

ta Ostravy, svûfiené Mûstskému obvo-

du Slezská Ostrava.

2. Úkony k prodeji obytného domu

jako celku budou zahájeny v pfiípadû,

Ïe bude projeven zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou

z více neÏ 50 % nájemcÛ jednotek

v domû (napfi. druÏstvo),

b) minimálnû 50 % nájemcÛ jedno-

tek v domû,

c) tfietí osobou (fyzickou i právnic-

kou) – po vyãerpání moÏností dle bo-

du a) nebo b).

3. Pfiednostní právo koupû domu se

pfiiznává stávajícím nájemcÛm bytÛ

v obytném domû. Tito pfiednostní prá-

vo koupû ztrácejí, pokud o koupi ne-

potvrdí zájem do 2 mûsícÛ od v˘zvy

o koupi zaslané MOb Slezská Ostrava

prostfiednictvím majetkového odboru

ÚMOb Slezská Ostrava.

4. Prodej obytn˘ch domÛ bude rea-

lizován vãetnû zastavûného pozemku

a souãasnû bude fie‰en i vztah budoucí-

ho vlastníka (kupujícího) k pozemku

tvofiícím s domem funkãní celek (napfi.

pronájem).

5. V pfiípadû, Ïe bude realizován

prodej, nemá stávající nájemce právo

na náhradní byt.

6. Pfied podpisem kupní smlouvy

musí b˘t kupujícím uhrazeny ve‰keré

závazky váznoucí na prodávané ne-

movitosti, vãetnû závazkÛ na nájem-

ném nebo sluÏbách, popfi. dal‰ích po-

platcích (napfi. soudních).

ãl. III
Zásady pro prodej bytÛ podle 

zákona ã. 72/1994 Sb., kter˘m se 
upravují nûkteré spoluvlastnické

vztahy k budovám a nûkteré 
vlastnické vztahy k bytÛm 

a nebytov˘m prostorÛm a doplÀují
nûkteré zákony (zákon o vlastnictví
bytÛ), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

1. Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava

bude pfiednostnû realizovat pfievody

bytÛ dle ustanovení zákona ã. 72/1994

Sb., kter˘m se upravují nûkteré spolu-

vlastnické vztahy k budovám a nûkte-

ré vlastnické vztahy k bytÛm a nebyto-

v˘m prostorÛm a doplÀují nûkteré zá-

kony (zákon o vlastnictví bytÛ), ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, v domech,

kde byl jiÏ v minulosti uskuteãnûn

prodej dle dfiíve platn˘ch právních

pfiedpisÛ.

2. Úkony k prodeji bytu v obytném

domû budou zahájeny v pfiípadû, Ïe

bude projeven zájem o koupi:

a) právnickou osobou vytvofienou

z více neÏ 70 % nájemcÛ jednotek

v domû (napfi. druÏstvo),

b) 100 % nájemcÛ jednotek v domû.

3. U bytÛ a jednotek uÏívan˘ch jako

ateliér, ve kter˘ch nájemci v zákonné

lhÛtû nabídku neakceptovali, popfiípa-

dû akceptovali, ale neuzavfieli kupní

smlouvu, zastupitelstvo mûstského

obvodu individuálnû rozhodne o pro-

deji jednotek zatíÏen˘ch nájmem tfie-

tím osobám.

4. Souãasnû s pfievodem bytu bude

prodán odpovídající podíl na pozemku

zastavûném domem a bude fie‰en

i vztah budoucích vlastníkÛ k pozem-

kÛm tvofiícím s domem jeden funkãní

celek.

5. Pfied podpisem kupní smlouvy

musí b˘t kupujícím uhrazeny ve‰keré

závazky váznoucí na prodávané ne-

movitosti, vãetnû závazkÛ na nájem-

ném nebo sluÏbách, popfi. dal‰ích po-

platcích (napfi. soudních).

ãl. IV
ZpÛsob stanovení kupní ceny 

pro prodej domÛ a bytÛ 
1. Základem pro stanovení kupní

ceny je cena zji‰tûná dle zákona ã.

151/1997 Sb., o oceÀování majetku

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v plat-

ném znûní (cena dle znaleckého po-

sudku).

2. Z takto stanovené ceny je moÏno

na základû projednání kaÏdého jednot-

livého pfiípadu poskytnout tyto slevy:

a) 0 % aÏ 20 % pfii prodeji stávající-

mu nájemci,

b) 0 % aÏ 20 % pfii nevhodné poloze

domu,

c) 0 % aÏ 20 %, je-li pfiedpokládaná

v následujících 10 letech rozsáhlá 

oprava domu (napfi. stfiechy, rozvodÛ,

fasády apod.),

d) 0 % aÏ 10 % pfii úhradû celé kup-

ní ceny pfii podpisu kupní smlouvy, 

e) 0 % aÏ 70 % ceny zastavûného

pozemku (dle charakteru pozemku,

zpÛsobu zastavûní).

3. V˘‰e uvedené slevy budou po-

skytnuty v tûchto pfiípadech:

a) prodej bytÛ jako bytov˘ch jedno-

tek stávajícím nájemcÛm bytÛ,

b) prodej obytného domu jako celku

právnické osobû (napfi. druÏstvu) dle

ãl. II, odst. 2, písm. a),

c) prodej bytÛ jako bytov˘ch jedno-

tek právnické osobû (napfi. druÏstvu)

v pfiípadû, Ïe nájemcem bytu je obãan,

kter˘ je ãlenem právnické osoby.

V ostatních pfiípadech se slevy ne-

poskytují.

4. Celková v˘‰e slev pro dosavadní

nájemce nesmí pfiesáhnout 70 % ceny

zji‰tûné dle zákona ã. 151/1997 Sb.,

o oceÀování majetku a zmûnû nûkte-

r˘ch zákonÛ, v platném znûní (cena

dle znaleckého posudku). 

5. V pfiípadû, Ïe kupní cena nebude

zaplacena v plné v˘‰i pfied podpisem

kupní smlouvy nebo v termínu sjedna-

ném v kupní smlouvû a pfied podáním

návrhu na vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí, bude Zastupitel-

stvu MOb Slezská Ostrava pfiedloÏen

k rozhodnutí návrh na uzavfiení smlou-

vy o koupi a o zfiízení zástavního prá-

va k domu nebo bytové jednotce ve

prospûch MOb Slezská Ostrava. Úãin-

nost zástavní smlouvy bude vázána na

podmínku nabytí vlastnického práva

kupujícím. Zaplacení kupní ceny lze

zajistit i jin˘m zpÛsobem, tj. ruãením

dvûma ruãiteli, vinkulací vkladu nebo

kombinací uveden˘ch zpÛsobÛ.

6. Doba splatnosti kupní ceny je

maximálnû 2 roky ode dne podpisu

kupní smlouvy. Kupující uhradí do de-

seti dnÛ od podpisu kupní smlouvy 50

procent z kupní ceny. 

7. V pfiípadû, Ïe o koupi domu pro-

jeví zájem více zájemcÛ, bude kupní

cena stanovena na základû v˘bûrové-

ho fiízení.

8. V pfiípadû, Ïe stávající nájemci

bytÛ a jednotek uÏívan˘ch jako ateliér

ztratí právo pfiednostní koupû dle ãl. 

III, odst. 3 a o koupi bytu ãi jednotky

uÏívané jako ateliér projeví zájem více

zájemcÛ, bude kupní cena stanovena

na základû v˘bûrového fiízení.

ãl. V
Postavení a ãinnost orgánÛ 

Mûstského obvodu Slezská Ostrava
k zabezpeãení prodeje 
obytn˘ch domÛ a bytÛ 

1. odbor majetkov˘:

a) eviduje Ïádosti o prodej obyt-

n˘ch domÛ a bytÛ,

b) na základû rozhodnutí o zámûru

prodeje provádí nabídkové fiízení

k prodeji (v˘zvy souãasn˘m nájem-

cÛm, vyvû‰ení na úfiední desce, Ïádos-

ti o projednání zámûru prodeje radû

mûsta apod.),

c) pfiedkládá Ïádosti o projednání

slev na zasedání bytové komise pro-

stfiednictvím odboru bytového hospo-

dáfiství,

d) pfiedkládá Ïádosti o projednání

slev na zasedání komise pro pfiípravu

smluv a pfievod majetku,

e) zpracovává a prostfiednictvím

pfiíslu‰ného místostarosty pfiedkládá

návrhy na prodej Zastupitelstvu MOb

Slezská Ostrava k rozhodnutí.

2. odbor bytového hospodáfiství:

a) podává majetkovému odboru 

údaje o nájemcích v domech,

b) pfiedkládá bytové komisi zprávu

o technickém stavu a vybavení domÛ,

bytÛ ãi jednotky a dal‰í potfiebné pod-

klady (napfi. návrh na v˘‰i poskytnutí

slev).

3. komise bytová:

a) pfiedkládá majetkovému odboru

na základû podkladÛ odboru bytového

hospodáfiství slevy z kupní ceny dle ãl.

IV, odst. 2, písm. a), b), c).

4. komise pro pfiípravu smluv a pfie-

vod majetku:

a) jedná s budoucími kupujícími

a dává stanovisko radû a zastupitelstvu

mûstského obvodu k úpravû vztahu

k pozemkÛm tvofiícím s domem jeden

funkãní celek,

b) navrhuje radû na základû podkla-

dÛ majetkového odboru slevy z kupní

ceny dle ãl. IV, odst. 2, písm. d), e),

c) jedná s budoucími kupujícími

o zárukách za úhradu kupní ceny, pfií-

padnû splátek a podává k tomu stano-

viska radû mûstského obvodu.

Dal‰í ustanovení
1. V pfiípadû, Ïe u prodeje jednotky

vymezené dle zákona ã. 72/1994 Sb.,

kter˘m se upravují nûkteré spoluvlast-

nické vztahy k budovám a nûkteré

vlastnické vztahy k bytÛm a nebyto-

v˘m prostorÛm a doplÀují nûkteré zá-

kony (zákon o vlastnictví bytÛ), v plat-

ném znûní, vznikl souãasn˘m nájem-

cÛm pfied prodejem jednotky dluh na

nájemném nebo sluÏbách, popfiípadû

dal‰ích poplatcích (napfi. soudních),

nebude kupní smlouva na koupi jed-

notky a podílu na pozemku uzavfiena

dfiíve, dokud kupující tento dluh neu-

hradí.

2. Návrh na vklad vlastnického prá-

va bude podán u Katastrálního úfiadu

v Ostravû poté, co bude zaplacena

kupní cena v plné v˘‰i nebo bude za-

placení kupní ceny zaji‰tûno zpÛso-

bem uveden˘m v ãl. IV, odst. 5.

3. Tyto „Zásady“ stanovují postup

orgánÛ Mûstského obvodu Slezská

Ostrava pfii jednání o prodeji obytn˘ch

domÛ ãi pfievodu vlastnictví k jednot-

kám dle zákona ã. 72/1994 Sb., kte-

r˘m se upravují nûkteré spoluvlastnic-

ké vztahy k budovám a nûkteré vlast-

nické vztahy k bytÛm a nebytov˘m

prostorÛm a doplÀují nûkteré zákony

(zákon o vlastnictví bytÛ), v platném

znûní, pfii nabídkovém fiízení. O kaÏ-

dém prodeji rozhoduje zastupitelstvo

individuálnû.

4. Zastupitelstvo mûstského obvodu

Slezská Ostrava si vyhrazuje právo

rozhodnout v odÛvodnûn˘ch pfiípa-

dech o jednotliv˘ch prodejích obyt-

n˘ch domÛ ãi pfievodu jednotek odli‰-

nû od tûchto „Zásad“.

5. Tyto „Zásady pro prodej domÛ,

bytÛ a souvisejících pozemkÛ“ nab˘-

vají úãinnosti dnem 26. 9. 2003.

Jaromír Wagner, v.r., starosta

ZÁSADY
pro prodej obytných domů, bytů a souvisejících pozemků z vlastnictví 

Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Slezská Ostrava
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Seznam domů určených k prodeji
Ulice ã.o. k.ú. ãp. byty velikost kat.
Bohumínská 103 Muglinov 41 2 1+2 I, II 

Bohumínská 105 Muglinov 33 2 1+1, 1+3 III

Bohumínská 152 Muglinov 25 9 1+2 II

Bohumínská 184 Muglinov 44 6 1+1 aÏ 1+4 I, II

Hajnova 13 Muglinov 110 5 1+1, 1+2 II

Hajnova 17 Muglinov 105 4 1+1, 1+2 II

Jaklovecká 2 Slezská Ostrava 1365 6 1+2 I

Jaklovecká 12 Slezská Ostrava 1757 6 1+2 I

Keltiãkova 66 Slezská Ostrava 1409 7 1+2 I, II

Keltiãkova 68 Slezská Ostrava 1410 6 1+2, 1+3 I, II

Kmetská 1 Slezská Ostrava 1295 7 1+1 III

Kmetská 5 Slezská Ostrava 1301 6 1+1 I, II

Kmetská 7 Slezská Ostrava 1300 6 1+2 II

Kmetská 9 Slezská Ostrava 1299 4 1+1 I

Kmetská 18 Slezská Ostrava 1396 6 1+3 II

Konûvova 22 Slezská Ostrava 249 4 1+2 II

Konûvova 24 Slezská Ostrava 250 4 1+2 II

Konûvova 26 Slezská Ostrava 251 4 1+2 II

Mastného 17 Slezská Ostrava 1113 4 1+1, 1+3 II

Muglinovská 68 Muglinov 324 7 1+1 II, III

Muglinovská 74 Muglinov 347 8 1+1 II, III

Muglinovská 81 Muglinov 334 10 1+1 II, III

Muglinovská 83 Muglinov 344 11 1+1 II, III

Muglinovská 85 Muglinov 345 12 1+1 II, III

Muglinovská 87 Muglinov 346 12 1+1 II, III

Na Burni 16 Slezská Ostrava 1085 4 1+2, 1+4 II

Na Burni 25 Slezská Ostrava 1098 5 1+3 II

Na Li‰ãinû 2 Hru‰ov 338 8 1+1 I, II

Nejedlého 3 Slezská Ostrava 1745 6 1+1, 1+2 II

Nejedlého 4 Slezská Ostrava 1013 8 1+2 II

Nejedlého 6 Slezská Ostrava 1014 6 1+2 II

Olbrachtova 14 Slezská Ostrava 1372 5 1+1, 1+2 I

Parcelní 22 Hefimanice 340 7 1+1 III

Parcelní 24 Hefimanice 339 6 1+1, 1+3 III

Plániãkova 5,01 Hru‰ov 354 6 1+1 II, III

Plániãkova 5,02 Hru‰ov 354 12 1+1 II, III

Plániãkova 5,03 Hru‰ov 354 12 1+1 II, III

Plániãkova 5,04 Hru‰ov 354 6 1+1 II, III

Plániãkova 9 Hru‰ov 155 5 1+2, 1+4, 1+6 III, IV

Plechanovova 8 Hru‰ov 124 6 1+2 I, II

Plechanovova 10 Hru‰ov 21 12 1+2 II

Plechanovova 12 Hru‰ov 115 12 1+2 II

Plechanovova 13 Hru‰ov 250 6 1+1, 1+2 I, IV

Poãáteãní 1 Slezská Ostrava 619 7 1+1 II, IV

Poãáteãní 13 Slezská Ostrava 1397 6 1+1 IV

Pod Haldami 7 Hru‰ov 347 4 1+3 II

Prokopská 4 Slezská Ostrava 368 3 1+3, 1+4 I

Rajnochova 199 Kunãiãky 199 6 1+1, 1+3 IV

Riegrova 9 Hru‰ov 458 12 1+2 II

Riegrova 17 Hru‰ov 445 9 1+1, 0+1 II, III

Riegrova 19 Hru‰ov 446 6 0+1, 0+2 II, III

Riegrova 43 Hru‰ov 104 5 1+1, 1+2, 1+3 II, III

Riegrova 45 Hru‰ov 181 6 1+2 II

Riegrova 47 Hru‰ov 424 6 1+1, 1+2 II

Riegrova 49 Hru‰ov 423 4 1+1, 1+2 II, III

·enovská 46 Slezská Ostrava 1286 4 1+3 II

·enovská 65 Slezská Ostrava 1054 8 1+1 II

·enovská 67 Slezská Ostrava 1025 8 1+1 II

·enovská 69 Slezská Ostrava 1033 8 1+1 II

·krobálkova 14 Kunãiãky 207 4 1+2, 1+3 II

Topolová 5 Slezská Ostrava 887 7 1+1, 1+2 II, IV

U Hájenky 10 Slezská Ostrava 1479 6 1+1, 1+2, 1+3 I, II, III

Vanãurova 7 Muglinov 348 7 1+1 I, II

Vanãurova 30 Muglinov 352 2 1+3 I, II

Vanãurova 32 Muglinov 353 2 1+3 I, II

Verdiho 2 Hru‰ov 152 6 1+2, 1+3 II

Verdiho 4 Hru‰ov 151 6 1+2, 1+3 II

V˘du‰ná 20 Koblov 86 4 1+1, 1+3 III

Zárubecká 2 Slezská Ostrava 1495 4 1+2, 1+3 II

Zárubecká 4 Slezská Ostrava 1484 4 1+3 II

Zárubecká 6 Slezská Ostrava 1494 4 1+2, 1+3 II

Zárubecká 8 Slezská Ostrava 1483 4 1+3 II

Zárubecká 16 Slezská Ostrava 1428 2 1+3 II

Zárubecká 18 Slezská Ostrava 1436 4 1+3 II



Vánoãní
cukroví

m á s l o v é
JiÏ nyní pfiijímáme objednávky

na vánoãní cukroví. 

1 kg 270,- Kã
RovnûÏ Vám zhotovíme dorty, rolády, fiezy 

pro slavnostní  pfiíleÏitosti: máslové
Po dohodû zajistíme dovoz aÏ k Vám.

mobil: 604 474 090, 604 160 620
tel. ã.: 597 474 232
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Odbor dopravy a komunálních služeb SMO-ÚMOb Sl. Ostrava
ve spolupráci s OZO Ostrava, spol. s r.o., organizuje v níže uve-
dených dnech bezplatný sběr velkoobjemového odpadu od
občanů. Upozorňujeme, že tato akce není určena pro podnika-
telské subjekty!

k.ú. ulice bliÏ‰í urãení

TiráÏ: Slezskoostravské noviny vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává Statu-
tární mûsto Ostrava – mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. ã.
596 241 151. IâO: 00845451. Tisk povolen - reg. zn. MK âR E 12773.
Náklad 9000 v˘tiskÛ. Vy‰lo v fiíjnu 2003. Redakãní rada: pfiedseda: Jaro-
mír Wagner, Jarmila Grossmannová, Doc. Mgr. Jan Hali‰ka, Zdenûk Mar-
tínek, Vlasta Hanousková, Pavel Bernatsk˘, Dr. Kvûtoslava Míãková.

ve dnech: od 24. listopadu do 27. listopadu 2003

Slezská Ostrava - ul. Na Burni - u domu ã. 1085/16

- ul. HormistrÛ - kfiiÏ. s ul. PastrÀákovou

Muglinov - ul. Hladnovská - sídli‰tû u kotelny (zezadu)

- ul. Komerãní (chodník) -  u kfiiÏ. s ul. KfiíÏkovského

Hefimanice - ul. Suchá - u kfiiÏ. s ul. Kladivovou

Hru‰ov - ul. Îalmanova - u domu ã. 9

- ul. Na Li‰ãinû - kfiiÏ. s ul. Technickou

Koblov - ul. Anto‰ovická - U Nové ‰achty

Kunãiãky - ul. V˘hradní - u ul. PstruÏí

- ul. Rajnochova - u domu ã. 199

Kunãice - ul. U S˘pky - mezi ul. Blokovou a Nogovou

ve dnech: od 15. prosince do 19. prosince 2003

Slezská Ostrava - ul. Bohumínská - parkovi‰tû za samoobsluhou 

- ul. Bohumínská - parkovi‰tû za oddûlením Policie âR

- ul. Keltiãkova - u terasov˘ch domÛ

- ul. Bernerova - u ul. Nová Osada

Muglinov - ul. ·védská - parkovi‰tû u Budoucnosti

- ul. Otova - u parku

Hefimanice - ul. PoÏární - u hasiãské zbrojnice

- ul. Vrbická - u obchodu

Hru‰ov - ul. Plániãkova 

Koblov - ul. Anto‰ovická - u obchodu

Kunãice - ul. Pfiibylova

ve dnech: od 19. prosince do 23. prosince 2003

Slezská Ostrava - ul. Bohumínská - parkovi‰tû za samoobsluhou 

- ul. Bohumínská - parkovi‰tû poblíÏ oddûlení Policie âR 

- ul. Zvûfiinská - u parku

- ul. Slívova - u ul. Na Souvrati

- ul. Olbrachtova - u ul. Nejedlého

Muglinov - ul. Hladnovská - sídli‰tû, u kotelny (zezadu)

Hefimanice - ul. Chrustova

- ul. Kubínova - naproti domu ã. 56

Hru‰ov - ul. Plechanovova

Anto‰ovice - ul. Anto‰ovická - u obchodu

Kunãice - ul. Bednáfiská - u ul. Fr˘decké

Kunãiãky - ul. PstruÏí - ·krobálkova

100. výročí přemostění Odry mezi Hrušovem a Koblovem
Spojení Hru‰ova (Rakouské Slez-

sko) s Koblovem (Pruské Slezsko) ob-

starával od nepamûti pfievoz pomocí

ãlunu nebo pramice, které byly vedeny

na lanû, napnutém pfies fieku Odru. Zfií-

zení pfievozu uskuteãnili majitelé pan-

ství ·ulefiovického a Hru‰ovského.

V roce 1900 se pfieváÏelo od 4.00 hodin

od rána do 22.00 hodin v noci. V po-

zdûj‰ích noãních hodinách se pfieváÏeli

dûlníci zamûstnaní v továrnû na sodu

v Hru‰ovû sami.

Bûhem dne pfieváÏel dûlník, najat˘

k tomu nájemnicí Karolinou Schönher-

zovou. Nájemné se platilo roãnû 400

marek (asi 200 zlat˘ch) panství ·ulefio-

vickému, 200 korun jistému Franti‰ku

Schindlerovi, majiteli usedlosti ã. 16

v Hru‰ovû. Odmûna za pfieváÏení byla

stanovena tarifem – napfi. z Koblova za

osobu 3 feniky, za jednoho konû 15 fe-

nikÛ, za vÛz s nákladem 30 fenikÛ,

z Hru‰ova za osobu 2 krejcary, za po-

voz 20 krejcarÛ.

Tento zpÛsob dopravy neodpoví-

dal v‰ak rozkvûtu Hru‰ova a pfii vy-

sokém stavu vody v fiece musel b˘t

zastaven.

Na návrh MUDr. Aloise Mitzelyho,

lékafie v Hru‰ovû, a majitele domu Jo-

sefa Klause se usneslo obecní zastupi-

telstvo v Hru‰ovû 18. 12. 1900, Ïe pfies

Odru do Koblova bude postaven most.

Jeho stavba byla ukonãena v roce 1903.

Spodní ãásti realizovala firma Ludvík

Kameti z Tû‰ína za 110 000 korun. 

Ocelovou konstrukci dodaly Vítkovic-

ké Ïelezárny spoleãnû s firmou Albert

Milde a comp. VídeÀ za 104 817 korun.

Most byl 4. prosince 1903 slavnost-

nû pfiedán vefiejnosti k uÏívání pod ná-

zvem Kaiserin Elisabeth Brücke. 

Ke krytí celkov˘ch v˘dajÛ, které ãi-

nily 231 734 korun, a krytí udrÏovacích

nákladÛ bylo zavedeno mostné ve v˘‰i

2 haléfie za osobu.

V roce 1919 byl most pfiejmenován na

„MasarykÛv most“. V provozu byl aÏ do

30. dubna 1945, kdy byla dvû pole ze tfií

zniãena. Podle historick˘ch materiálÛ
zpracoval Otmar Gadowski

Foto: archiv autora

Nezávisl˘ podnikatel ·tûpán Kohout, IâO 68882629
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Pohfiební 
sluÏba

Tû‰ínská 91, Slezská Ostrava, 

tel. 596 248 460, mobil 603 253 352

Na webov˘ch stránkách orientaãní ceník sluÏeb.

www.acordia.cz

Holiãství, kadefinictví
Frýdecká 59, Vratimov

(zdravotní středisko)

Mobil: 608 147 747
Na‰e nabídka:

UvaÏujete o zmûnû barvy Va‰ich vlasÛ? Chcete
pfiejít z ãerné na blond? Nav‰tivte nás a uvidíte, Ïe
zmûna je moÏná.

Dále nabízíme spousty kombinací nov˘ch, mód-
ních melírÛ a barev z italsk˘ch vybran˘ch tónÛ.

Tato nabídka ale není koneãná. Máte dlouhé vla-
sy? Zkuste spirálovou trvalou nebo podkladovou.
V˘bûr necháme na Vás.

K ‰iroké nabídce patfií také nejnovûj‰í stfiihy pro
Ïeny kaÏdého vûku.

Dále myslíme i na muÏe a dûti, i jim mÛÏeme na-
bídnout na‰e sluÏby.

4. listopadu od 11.00 do 17.00 hodin provádíme
testy vlasÛ a pleti.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
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- s úrokovou sazbou z ������	2 % p. a. 
- státní podporou 25 % z ��!�		�����
�	

!�����	"max. z 18 000	#!$ 
- ����%�	������		������	&	�
� 
 
Navštivte nás: 
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�����	���� !��! 
'�(	�
)��	*+�	,-.	--		/������ 
Po – Pá: 10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00 hod. 
tel.: 596 113 306, 604 427 425, 604 589 904 

 
 

 

VyuÏijte své ‰ance

Zavolejte a informujte se o stavebním
spofiení nebo moÏnosti spolupráce

HYPO stavební spofiitelna a.s., 
oblastní fieditelství, Kostelní 24, Ostrava 1

tel.: 596 122 066, mobil: 608 701 525, 
e-mail: ozhyst@tiscali.cz

Zajistûte si souãasné
podmínky a souãasnou
v˘‰i státní podpory 
i do budoucna 
s nejv˘hodnûj‰ím 
tarifem stavebního 
spofiení.

- nejvy‰‰í úroãení aÏ 4 %
s v˘nosem aÏ 14 %!

- nejv˘hodnûj‰í úvûr za
3,9 % roãnû!

Hledáte 
dlouhodobou 

spolupráci 
a prosperitu?

Nebo jen pfiíleÏitost
doãasného v˘dûlku?

HYPO stavební spo-
fiitelna a.s. roz‰ifiuje
svoji prodejní síÈ
a hledá nové spolu-
pracovníky.
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