
Páter Josef Klinkovský přišel do
Ostravy před deseti lety k Salesiá-
nům, kteří sídlí u Don Bosca na
Vítkovické ulici v Moravské Ostra-
vě (naproti bývalému autobusové-
mu nádraží).

Dům, který Salesiáni získali v resti-
tuci po roce 1989, byl právě po re-
konstrukci, která probíhala od roku
1995; v té době už tu bylo činné
Salesiánské středisko mládeže. 

Nicméně se všechno rozbíhalo už
dřív, oratoř fungovala od roku 1990.
Ovšem teprve po kolaudaci byly zpří-
stupněny všechny prostory v přízemí,
částečně i na patře. Tam byl dán do
užívání internát pro středoškolskou
mládež. Páter Josef Klinkovský k to-
mu vysvětluje: „Očekávali jsme větší
zájem než nakonec byl, takže po ně-
kolika letech je tady vysokoškolská
kolej. Před dvěma lety jsem za ni pře-
vzal odpovědnost, takže bydlím se
studenty.“ 

Jaká je vlastně jeho funkce? Je vi-
kářem komunity Salesiánů Dona
Bosca a zástupcem ředitele.

Po ukončení Cyrilometodějské fa-
kulty v Litoměřicích byl kaplanem
v Hranicích na Moravě a v Šumperku,
jeden čas také ve Zlíně. Byla to místa
týkající se duchovní správy, v Ostravě
jde o něco zčásti odlišného. „Když
bydlím s těmi studenty, snažím se je
podnítit ke spolupráci ve středisku
mládeže, k činnosti na našem salesi-
ánském díle, v kroužcích, v oratoři

a dalších aktivitách,“ uvádí páter
Klinkovský. „Je tu zhruba třicet pět
studentů – ta čísla se pořád mění,
jedni odcházejí, druzí přicházejí –
z Vysoké školy báňské-Technické
univerzity, Ostravské Univerzity

a konzervatoře. Je tu i několik stře-
doškoláků z dopravní školy, všichni
ale mají přes osmnáct let a jsou tedy
dospělí. Studentů, kteří se na práci
salesiánského společenství podílejí,
není mnoho, ale jsou. O chod celé té-
to komunity se stará jedenáct bratří
Salesiánů.

Od loňského roku máme nový ná-
zev Salesiánské středisko volného
času a chodí k nám převážně romská
mládež a romské děti, ale přijdou
i neromové. Oratoř je otevřena pro
všechny, jde o základní vlastnost sa-
lesiánských středisek,“ říká páter
Klinkovský. 

Pravdou ovšem je, že když jsou tu
hlavně Romové, tak ti ostatní se moc
nepřidávají. Čtyřikrát týdně je otevře-
no odpoledne, jde spíše o jakýsi zá-
jmový klub. Salesiáni doučují také dě-
ti, které jsou ve škole pozadu, a na
tomto projektu se podílejí středoško-
láci. Ti s nimi jezdí i na víkendové ak-
ce, do přírody a podobně. Ve správě
Salesiánů jsou i dvě turistické základ-
ny, jedna v Hodoňovicích, druhá
v Pstruží. 

Páter Klinkovský připomíná, že jim
tady citelně chybí hřiště, které u Don
Bosca kdysi bývalo. Volné prostran-
ství je pouze vedle domů v soused-
ství. „Musí se to vymyslet tak,“ ne-
vzdává se Klinkovský, „aby to bylo
průchodné a současně ohleduplné
k lidem, kteří tam bydlí. Snad se nám
to podaří,“ říká optimisticky. (na)
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Žijí mezi námi

Zastupitelstvo našeho městského
obvodu schválilo v novém znění
„Zásady pro poskytnutí maximálně
30% slevy z kupní ceny nemovitosti“.

Účelem novelizace těchto zásad
bylo zpřesnit podmínky a jedno-
značně definovat, co se považuje
za obnovu fasády, obnovu střechy
a obnovu okna a v jakém rozsahu. 

Podle dnes platného znění zásad
se tím rozumí:

Obnova fasády domu pro úče-
ly poskytnutí 30% slevy – rozumí
se obnova fasády minimálně
z uliční (popřípadě uličních) čás-
ti domu: 
• termín obnova je definována jako

opětovné zavedení, zřízení něče-
ho, co již existovalo, oprava, úpra-
va něčeho zchátralého nebo po-
škozeného. To znamená, že na
provedené obnově věci (část
stavby – dle smlouvy fasáda) by
na obnovené věci neměly být pa-
trné vady prokazující její poškoze-
ní, opotřebení, zchátrání.
U obnovy oken a střechy jsou

zásady totožné.
V případě, že výsledek díla nebu-

de jednoznačně splňovat kritéria
daná těmito „Zásadami pro poskyt-
nutí max. 30% slevy z kupní ceny
nemovitostí“, budou vyzváni k jeho
posouzení zástupci příslušných ko-
misí Rady městského obvodu

M o r a v s k á
O s t r a v a
a Přívoz, OIV
a OSČ. Ti
rovněž pode-
píší předáva-
cí protokol
tvořící přílohu
materiálů.

Ostatní bo-
dy zásad se prakticky nezměnily.
Případy, které se vymykají z těchto
zásad, je i nadále možno řešit udě-
lením výjimky, a to po seznámení
se zásadami a kontrole žádosti jak
odbornými pracovníky úřadu, tak
členy poradního orgánu rady MOb
MOaP, komise pro prodej bytů.

Smyslem těchto úprav bylo
urychlit a zjednodušit celé řízení pro
nové vlastníky nemovitostí, byto-
vých domů a vlastníky bytových
jednotek.

Zásady jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách ÚMOb MoaP
(www.moap .cz /samosprava -
mob/predpisy), kde je možno se s ni-
mi seznámit, případně je možné je-
jich výtisk obdržet na odboru správy
a prodeje majetku – oddělení prode-
je bytových domů úřadu městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Ing. Jiří Groll,
místostarosta

Slovo má…Deset let práce v salesiánské komunitě

V oratoři, která od letošního roku ne-
se název Salesiánské středisko vol-
ného času, nacházejí útočiště přede-
vším romské děti. Páter Josef
Klinkovský vyznamenává jednoho
z chlapců za sportovní výkony.

Rezidenční projekt Podkova dokončen
17. dubna proběhlo slavnostní otevření rezidenčního domu Podkova

v Moravské Ostravě za přítomnosti primátora Petra Kajnara a starosty naší
městské části Miroslava Svozila. 

Pětipodlažní dům ve tvaru podkovy se nachází na nejlepší ostravské adrese
přímo v centru města (naproti Čapkárně) a nabízí 51 luxusních, moderně řeše-
ných bytů. Atraktivní architektonické řešení dalo v centru budovy vzniknout
soukromé zahradě. Výstavba začala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005. Velikost by-
tů se pohybuje od 48 m2 do 151 m2 a cena začínala na 37 000 Kč/m2. V sou-
časné době jsou již všechny byty prodány.

Vznikl tak unikátní projekt, první svého druhu v Ostravě, kde doposud chybě-
la nabídka luxusního bydlení. V Ostravě se zvyšuje poptávka po takovém byd-
lení, a proto se bude s výstavbou podobných projektů pokračovat.

Slavnostní zahájení: zleva starosta Moravské Ostravy a Přívozu Miroslav
Svozil, vedle něho i místostarosta Tomáš Kuřec. Zcela vpravo ostravský primá-
tor Petr Kainar, vedle něho další místostarosta naší městské části Jiří Havlíček.

Číslo měsíce

70

Je počet míst v novém Minikině,
které zahajuje provoz 2. května
v rekonstruovaných prostorách na
Kostelním náměstí č. 3. (naproti
kostela sv. Václava, doslova pár
kroků z Masarykova náměstí). Pro-
gram minikina najdete na straně 4
kulturní přílohy KAM V CENTRU. 

Přílohou zpravodaje Centrum je
dotazník, který má zjistit, vážení
spoluobčané, vaše názory na to, ja-
kým směrem by se měla ubírat bu-
doucí rekonstrukce a na ní navazu-
jící využití Komenského sadů. 

Komenského sady však nejsou jen
parkem pro občany Moravské Ostravy
a Přívozu, ale celoměstským parkem.
Proto sociologické šetření bude probí-
hat i v jiných částech našeho krajské-
ho města. 

Jaká je současná situace pokud se
týče revitalizace lipové aleje? Stano-
visko vedení městského obvodu je
následující:

Komenské sady 
a revitalizace lipové aleje

Nové zastupitelstvo městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz 
(MOAP) zatím nerozhodlo o realizaci
projektu revitalizace lipové aleje v Ko-
menského sadech. Tento projekt byl
naplánován v minulém volebním obdo-
bí jako investiční akce MO MOAP na
rok 2007. Tato investice byla na zastu-
pitelstvu v prosinci 2006 odložena.

MO MOAP má k projektu revitaliza-
ce lipové aleje posudek ing. Lubo-
míra Rychtára a stanovisko odboru
životního prostředí magistrátu města
Ostravy. MO MOAP rovněž zadal
zpracování posudku České agentuře
pro životní prostředí. Nebráníme se
dalším stanoviskům, avšak ta nesmě-
jí být zpracována na základě účelové
poptávky.

MO MOAP se snaží maximálně
možným způsobem informovat obča-
ny o projektu revitalizace lipové aleje –
články v měsíčníku Centrum, jednáním
pracovního zastupitelstva, na interne-
tových stránkách a na pravidelných tis-
kových konferencích.

MO MOAP zadá v nejbližší době
zpracování nového projektu revitaliza-
ce celých Komenského sadů. Budeme
se snažit o zařazení financování pro-
jektu z fondů Evropské unie.

V květnu proběhne anketa občanů
na téma celkové revitalizace Komen-
ského sadů. Výsledky ankety se sta-
nou jedním z podkladů pro zadání no-
vého projektu.

Rozhodnutí o úvodní části projektu
revitalizace Komenského sadů – revi-
talizaci lipové aleje – bude přijato na
zastupitelstvu MO MOAP dne 12. 6.
2006. (re)

Kam s dotazníky?
• doručit na náš úřad – Prokešovo

nám. 8, 729 29 Mor. Ostrava (poštou
či osobně – podatelna č. dv. 142)

• chodí-li vaše dítě do mateřské škol-
ky v našem obvodě – paní ředitelce

• pokud vaše dítě chodí do ZŠ v na-
šem obvodě – do ředitelny

• pokud máte pečovatelku z naše-
ho městského obvodu – požádat
ji, aby to udělala za vás
Informace na tel.: 599 442 164,

599 442 165 (re)

Jaké chcete Komenského sady? 

Bezpečnější střed – i Stodolní
Nejméně deset tisíc návštěvníků

projde každý víkendový den Stodol-
ní ulicí a přilehlou oblastí, v níž se
nachází nejméně stovka barů, klu-
bů, restaurací apod. „Stodolní“, kte-
rá je nesporně nejen ostravským,
ale i celorepublikovým fenoménem
zábavy a užívání si radostí života,
se z hlediska bezpečnosti, dopravní
obsluhy a kvality života místních
obyvatel stává vážným problémem.

Krádeže, nadměrný hluk, znečišťo-
vání, zápach, nerespektování dopo-
ručení úřadu, odboru místního hospo-
dářství ani policie provozovateli
a částí návštěvníků, jsou na denním
pořádku. 

Projekt Bezpečnější střed, který
má za cíl chránit životy, zdraví, bez-
pečnost, majetek a veřejný pořádek
se nemůže zastavit na hranicích ob-
lasti, kterou kromě zmíněné Stodolní
ulice tvoří i část ulic Nádražní, Holla-
rova, Poděbradova, Kolejní, Porážko-
va a Janáčkova.

Rada městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz přijala na svém za-

sedání 19. dubna opatření, jejich pod-
statou je při povolování předzahrádek
a při tzv. předsunutém prodeji: 
- zajistit volný průchod na chodníku

v minimální šířce 1,5 metru
- nesmí být prováděny žádné zásahy

do povrchu komunikace
- venkovní hudební produkce nesmí

být provozována v době provozu za-
hrádky v době od 22.00 do 6.00 hod. 

- zahrádky budou povolovány pouze
na tři měsíce, aby bylo možno rea-
govat na případné problémy

- v době od 22. hod. večer do 5 hod.
ráno bude povolen vjezd do této ob-
lasti pouze dopravní obsluze.
Rada rovněž zaslala dopis primáto-

rovi Ostravy se žádostí o podporu
a spolupráci s pracovní skupinou „Pre-
vence kriminality na místní úrovni“.

Informace v některých médiích,
které navozují atmosféru, jako by ze
Stodolní měly zmizet stánky, předza-
hrádky a povolena standardní do-
pravní obslužnost – jak je tomu v ji-
ných městských ulicích – jsou tedy
zkreslené. (va)
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se
dovoláte přes centrum spojovacích
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164
E-mail: posta@moap.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je v podchodu pod
Frýdlantskými mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) –
tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

…Martin Strakoš
Na pocitu aktivních občanů mů-

žeme pozorovat, že Ostrava pořád
není jejich městem. Kdysi byla ko-
várnou Rakousko-Uherska, pak ko-
várnou socialismu a nyní místem
přemrštěného uctívání developer-
ství. 

V každé uvedené etapě platilo,
že ti, kteří město ovlivňovali svými
představami a „velkými“ investice-
mi, zde raději nežili. Postoj těchto
skupin není obvykle zatížen emoci-
onálním vztahem k místu. Jejich
vztah je naopak založen na ekono-
mických kritériích, v nichž vztah
k místu nemá „místo“. Vyplývá z to-
ho, že město podvolené takovému
přístupu musí zákonitě mnohem
usilovněji zápasit o osobitý cha-
rakter.

V Ostravě získává takový zápas
na urputnosti, neboť městu i kraji
vládne především technická inteli-
gence, převážně technokraticky o-
rientovaná. V jejím světě není zá-
sadnější moci, než je moc získaná
ve prospěch „tvrdých“ věd na úkor
humanistického rozměru technic-
kého rozvoje. Stačí se zamyslet
nad nárůstem individuální dopravy
a s tím související infrastruktury
a průmyslu, abychom pochopili,
jak se původní demokratizační
prostředek může stát nezvladatel-
ným. 

Vraťme se k jádru našeho problé-
mu. Technokraté nepotřebují svo-
bodné občany, s nimiž by museli
diskutovat, vyjednávat nebo jichž
by se mohli ptát, a to na základě
ověřených odborností. Technokrat
rozumí všemu. Nechce naslouchat
svobodným občanům, nýbrž potře-
buje masu ovladatelných. Je rád,
že se najdou lidé, kteří si stěžují, že
ze stromů padá listí. Stejně tak je
rád, že se ozvou lidé, kteří vidí v ja-
kékoli regulaci snahu zavřít společ-
nost do skanzenů. 

T i t o
obyvatelé
města se
s t á v a j í
oněmi no-
siteli War-
ho lových
p a t n á c t i
minut slá-
vy. Řek-
nou větu,
na jejímž základě se vystaví argu-
mentace, že to a to je třeba udělat
tak a tak. Pak už tyto lidi nikdo ni-
kdy neuvidí, jejich angažmá skon-
čilo. To technokrat vyhledává. Že
by se mělo diskutovat, že by se
měly vážit argumenty? Nikoli.
Technokrat na vaše argumenty
namítne bez ohledu na to, zda
máte nebo nemáte pravdu, že to
je „pouze“ váš názor, a tím je s vá-
mi vyřízen. Ani ho nenapadne se
zeptat, proč tak uvažujete, nezají-
má ho, kdo co pro město dělá
a s jakým přesahem. Pokud ve
vás nenajde spojence pro své ná-
zory, jste pouze osobou, kterou si
zapíše do pomyslného seznamu
„černých ovcí“. A je jedno, zda se
zasazujete za regulérní řešení
stavby města, za úpravu ulice, kde
bydlíte, nebo za to, aby se ve vaší
čtvrti dalo dobře dýchat. 

■

Martin Strakoš (1972) se od
svých gymnaziálních studií zabývá
dějinami a teorií moderní architek-
tury. Nyní působí v ostravském pra-
covišti Národního památkového
ústavu a jako externí pedagog
Ostravské univerzity. Spolupra-
coval například na průvodci moder-
ní architekturou Moravy a Slezska,
na Kulturněhistorické encyklopedii
severovýchodní Moravy a Slezska
nebo jako poradce na některých dí-
lech populárního seriálu Šumná
města a na dvou stejnojmenných
knihách. Věnuje se podrobněji vý-
stavbě Ostravska a aktuálnímu dě-
ní ve výtvarné a stavební kultuře
města.

Jak to vidí…

z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří se dožíva-
jí v měsíci květnu 90 a více let:
Rudolf Mrázek, Josefa Nešpo-
rová, Marie Rozbrojová, Oskar
Smrček, Ludmila Štigelová, Lud-
mila Glosová

Blahopřejeme jubilantům

Krátce

■ Nová tajemnice Úřadu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz ing. Kateřina Huvarová byla
uvedena do funkce 1. dubna 2007.

■ Setkání se starostou

Koordinační centrum seniorů
a zdravotně postižených zve na
23. května v 15 hod. do klubu Atlantik
(ul. Čs. legií č. 7) na setkání se sta-
rostou našeho městského obvodu
ing. Miroslavem Svozilem. Téma: Je
centrum Ostravy městskou metropolí
i pro důchodce a jak o ně pečuje?

■ Počet obyvatel našeho městského
obvodu byl k 31. 3. 2007 41 792. Je to
o 164 méně než činil stav k 31. 12.
2006. Úbytek je způsoben nejen stě-
hováním, ale i větší úmrtností než po-
čtem narozených. Nových občanů se
do obvodu za první čtvrtletí letošního
roku přistěhovalo 184.

■ Konzultace pro podnikatele

Úřad práce zve všechny podnika-
tele, kteří se chtějí bezplatně poradit
a získat potřebné informace z oblasti
podnikání, z daňové problematiky,
o předpisech o zaměstnanosti apod.,
na setkání podnikatelů se zástupci in-
stitucí, jako např. Finančního ředitel-
ství, Okresní správy sociálního za-
bezpečení, Živnostenského úřadu,
Magistrátu města Ostravy, Úřadu
práce aj., které se uskuteční v úterý
22. května 2007 v malém sále Domu
kultury města Ostravy, 28. října
124/2556, Ostrava. Konzultanti bu-
dou podnikatelům k dispozici kdykoliv
od 10.00 do 13.00 hodin.

Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka Úřadu práce Ostrava

■ Odsouzení nemají zájem

Za 1. čtvrtletí letošního roku odpra-
covali odsouzení k výkonu trestu
obecně prospěšných prací celkem
1 704 hodin. Trest ukončilo 17 od-
souzených, avšak pouze 4 v plném
rozsahu uloženého trestu, ostatní by-
li pro nezájem vyřazeni nebo trest ne-
dokončili. Odsouzení k trestu uklízejí
spolu s pracovníky úklidové čety
v celé oblasti Moravské Ostravy
a Přívozu hlavně vnitrobloky mezi pa-
nelovými domy, travnaté plochy na
sídlištích (např. sídliště Fifejdy, Šala-
mouna), uklízejí okolí kontejnerových
stání od „černých skládek“ (sedací
soupravy, ledničky, skříně aj.).

Větší část přidělených odsouze-
ných nemá vůbec zájem trest odpra-
covat a nedostaví se ani na vstupní
jednání. V současné době máme
v evidenci 33 odsouzených a z toho
15 neprojevuje žádný zájem (it)

Tramvajové zastávky v našem
obvodu dostaly postupně moder-
ní podobu – až na ty, které jsou
na ulici 28. října před Domem kul-
tury města Ostravy. 

Dobře si je prohlédněte, protože
budou zanedlouho nahrazeny nový-
mi. Refýže i sloupky s jízdním řádem
patří k zajímavým reliktům minulosti:
jsou stavebnicové a rozebíratelné.
Důvod, pro který byly takto konstru-
ovány, nám dnes připadne opravdu
úsměvný. Bylo to kvůli tomu, aby
jednotky Lidových milicí mohly při
prvomájových oslavách pochodovat
v šestistupech. V opačném případě
by musely při parádním marši ná-
stupní ostrůvky všelijak obcházet.

K tomu jen tolik, že právě v těchto
místech mělo být – podle urbanistic-
kých plánů z šedesátých let minulé-
ho století – centrum města. Z tohoto
důvodu byla asanována veškerá zá-
stavba v okolí, odstraněn ústřední
městský hřbitov, zbouráno kremato-
rium a zlikvidován židovský hřbitov.
Měly tu vyrůst obrovské spole-
čenské, kulturní a sportovní stavby.

Snaha o nalezení nového ostrav-
ského centra je stará sto let. Do-
konce se uvažovalo o zastavění
Černé louky a přestěhování výsta-
viště za Ostravici na slezskou stra-
nu. Nyní má být centrum na Karo-
lině. Ze starého záměru postavit
centrum v blízkosti Domu kultury
zbyly skutečně jen ty zvláštní tram-
vajové zastávky. (na)

V těsném sousedství městského
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, v blízkosti sídliště Fifejdy, se
v prostoru mezi nádražím Českých
drah a rychlostní komunikací Ma-
riánskohorská nacházejí laguny
Ostramo. 

Tato skládka ropných odpadů
z technologie bývalé rafinérie je jed-
nou z největších průmyslových zátěží
v České republice. 

Laguny Ostramo ohrožují kvalitu
podzemních vod a vlivem šíření pa-
chových látek také kvalitu ovzduší na
přilehlém sídlišti Fifejdy. Samotné
území lagun není v současné době ni-
jak využitelné. Znečištění v podzemní
vodě již bylo stabilizováno. Po celou
dobu správy areálu provozuje státní
podnik DIAMO čistírnu haldových vod,
která ročně vyčistí a odvede do veřej-
né kanalizace až 40 000 m3 srážko-
vých vod, které dopadají na otevřený
povrch lagun.

Veřejná zakázka pro realizaci sa-
nace lagun Ostramo byla v roce 2004

zadána vybranému dodavateli –
„Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“. Bo-
hužel, začátek prací se z nejrůzněj-
ších administrativních příčin neustále
opožďuje. Projekt počítá s tím, že ob-
sah lagun bude odtěžen a na místě
přepracován na alternativní palivo,
využitelné v elektrárně Dětmarovice
nebo v okolních cementárnách. Sou-
částí nápravných opatření bude také
vyčištění podzemní vody a dekonta-
minace zemin metodou termické des-
orpce, obdobně jako v minulosti na
lokalitě Karolina v centru Ostravy.
Pilotní zkoušky ověření použitelnosti
těchto technologií již probíhají.

Děkujeme občanům sídliště Fifejdy,
v části městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří se zúčastnili
průzkumu o vnímání sanace lagun
Ostramo, který připravil státní podnik
DIAMO ve spolupráci s občanským
sdružením VITA. Z výsledků průzku-
mu vyplývá, že občané se o osud la-
gun Ostramo zajímají a žádají přesné
a soustavné informace. (po)

Výzkum prokázal, že obyvatelé
Fifejd žádají přesné informace

V ostravském podzemí 
je kvalitní lázeňská voda

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s přílohou

KAM V CENTRU máte, vážení spo-
luobčané, dostávat podle smlouvy
s doručovatelem, kterým je ČESKÁ
POŠTA, do svých poštovních
schránek, a to nejpozději v prvním
dnu každého měsíce.

Protože máme zprávy o tom, že
ne všechny výtisky CENTRA se do-
stanou do vašich poštovních schrá-
nek, informujte nás o tom.
E-mail: msn@volny.cz
Tel. se záznamníkem: 596 125 781
Tel.: 599 442 165 – kancelář starosty 
Písemně: MOAP, Prokešovo ná-
městí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Pod Ostravou je zhruba dvacet
milionů kubických metrů vody,
která pochází z mořských uloženin
či hlubších karbonských vrstev.
A jde o vodu mimořádně kvalitní,
vhodnou k balneologickým úče-
lům. Má teplotu 27 až 28 stupňů
Celsia.

Podle Petra Jelínka, vedoucího od-
boru ekologie z odštěpného závodu
Odra, který je součástí státního pod-
niku DIAMO, byly v roce 1995 ode-
slány reprezentativní vzorky ostrav-
ských důlních vod k analýze do Refe-
renční laboratoře přírodních léčivých
zdrojů v Mariánských Lázních. A hod-
nocení? Přírodní, velmi silně minerali-
zovaná voda chlorido-sodného typu
se zvýšeným obsahem stroncia

a bromidů, termální, hypertonická.
Má vynikající balneologické vlastnos-
ti. Přičemž vydatnost zdroje, vysoká
koncentrace a zvýšená teplota umož-
ňují její využití k léčebným procedu-
rám. 

Možnostmi využití této vody k lá-
zeňským účelům se již několik let za-
bývá důlní specialista Karel Kublin,
přičemž futuristické projekční návrhy
na vytvoření rekreačně-lázeňského
komplexu jsou již hotovy v několika
variantách. 

Zatím je ovšem nutné podzemní
vody stále odčerpávat, což se děje
na Dole Jeremenko ve Vítkovicích,
aby hladina důlních vod neomezova-
la těžbu uhlí v karvinské části revíru. 

(na)

Každý den se z ostravského podzemí odčerpává kolem deset tisíc kubíků důl-
ních vod, které se vypouštějí do Ostravice nedaleko splavu na rozhraní
Vítkovic a Kunčic. 

Zapomenuté tramvajové
zastávky

Refýž tramvajové zastávky před
Domem kultury je sestavena z beto-
nových panelů a lze ji rozebrat.

Jedna ze tří lagun je zasypána, zbývající dvě mají otevřený povrch. V olejo-
vých derivátech často hynou i ptáci. Na horní části snímku jsou výškové bu-
dovy sídliště Fifejdy.



Ladislav Jodlovski (ČSSD)
Vzhledem

ke své profe-
si programá-
tora a jako
p ř e d s e d a
komise pro
IT technolo-
gie se chci
zejména za-
měřit na
usnadněn í

a rozšíření možností komunikace me-
zi úřadem a občany. Věřím, že jed-
ním ze správných řešení je posílení
možností komunikace s úřadem pro-
střednictvím internetu, který se stal
nejmasivnějším komunikačním mé-
diem, ale samozřejmě se nejedná
o možnost jedinou.

V oblasti dopravy se chci zaměřit
zejména na zlepšení statické dopra-
vy (parkování) na území našeho ob-
vodu. Myslím si ale, že by ke zvyšo-
vání počtu parkovacích míst nemělo
kromě výjimečných případů dochá-
zet na úkor veřejné zeleně, bez kte-
ré si tvář centra nedovedu před-
stavit.

V neposlední řadě se hodlám za-
měřit na problematiku drobné krimi-
nality, zejména pak kapesních kráde-
ží a sprejerství. Myslím, že jedním
z řešení je posílení spolupráce úřadu
s městskou policií a zvýšení počtu ka-
merových systémů na území našeho
obvodu.

Ladislav Jodlovski (nar. 1973,
svobodný, bezdětný). Vystudoval
gymnázium Slezská Ostrava.
V současnosti je studentem třetího
ročníku oboru informatika a výpo-
četní technika na Vysoké škole
báňské-TU. V letech 1991–1995
byl zaměstnancem Úřadu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. Od roku 1996 je zaměst-
nancem společnosti Unibase
Software s.r.o.

Ing. Jan Krsička (ČSSD)
V obecním

zastup i te l -
stvu půso-
bím již více
f u n k č n í c h
o b d o b í .
Mám dlou-
holeté zku-
šenosti v by-
tové proble-
matice, prak-

ticky ve všech formách vlastnických
vztahů, v družstevních, podnikových,
obecních i v soukromém vlastnictví.

Ve své činnosti na obci v komisi by-
tové a majetkové chci pomáhat hledat
a nacházet optimální názor na byto-
vou problematiku pro jednání rady
a zastupitelstva našeho obvodu, hlav-
ně s ohledem na průběh privatizace
bytového fondu. Naši občané, nájem-
ci obecních bytů, měli jedinečnou
možnost získat za velmi výhodných
podmínek byty do vlastnictví. Této pří-
ležitosti však mnozí nevyužili a v pri-
vatizovaných domech zůstaly některé
byty ve vlastnictví obce a musí se na
ně doplácet z rozpočtu.Také rozhod-
nutí, kolik bytů si obec ponechá pro
potřeby občanů a které domy zůsta-
nou ve vlastnictví obce a které se na-
bídnou ke koupi soukromým zájem-
cům, musí v nejbližší době projednat
zastupitelstvo. Je to důležité rozhod-
nutí, ale velmi nutné, protože na opra-
vy mnohých domů by musely být vy-
nakládány neúměrné prostředky
a naopak získané finance z prodejů je
možno vložit do domů, které si obec
ponechá, také do oprav místních ko-
munikací a chodníků, k financování
dalších akcí, ze kterých budeme mít
všichni prospěch a které zlepší život
všech obyvatel našeho městského
obvodu. 

Ing. Jan Krsička (nar. 1946, žena-
tý, dva dospělí synové, jedna dce-
ra).

Vyučen elektromechanik, absol-
vent VŠB, ekonomická fakulta. 
Pracoval v OKD, v odborech v by-
tové a sociální oblasti, v bytovém
družstevnictví, nyní jako OSVČ
v technicko-inženýrské činnosti.
Narodil se v Ostravě, a tady žije.
Byl také zvolen do zastupitelstva
města Ostravy.

Bc. Lenka Niklová (Strana zelených)
V Morav-

ské Ostravě
a Přívozu
bydlím už 15
let, vychová-
vám tady tři
děti a nikdy
mi nebyl ži-
vot lidí okolo
mě lhostej-
ný. Přijala

jsem nabídku Strany zelených, ale
kandidovala jsem jako nezávislá, pro-
tože se chci rozhodovat podle svého
vlastního úsudku a nepodléhat při
tom tlaku či zájmu žádné politické
strany. Nejdůležitější totiž je, aby na-
še práce byla opravdu užitečná pro
co nejvíce lidí, i když je obtížné najít
kompromis přijatelný pro všechny.
Jsem ráda, že mi kolegové umožnili
stát se členkou sociální a školské ko-
mise. Mimo jiné i proto, že jsem pra-
covala ve speciálním školství a v sou-
časné době se věnuji práci v chráně-
né dílně, která vrací zpět do života li-
di se zdravotním znevýhodněním.
Denně se setkávám s lidskými příbě-
hy, které mě přesvědčily o tom, že
náš systém není dokonalý. Vím ale
také, že mnohé věci se dají změnit,
záleží jen na ochotě lidí hledat mož-
nosti nebo zkoušet nové věci. A to je
vlastně smysl mé práce v zastupitel-
stvu. Nehledat výmluvy, ale cesty. Já
jsem na jejím začátku, ale budu spo-
kojená, když se za čtyři roky ohlédnu
a uvidím, že jsme pomohli konkrétním
lidem a že jsme udělali maximum pro
to, abychom život v Moravské Ostra-
vě a Přívozu zkvalitnili. Nejen obča-
né, kteří si mě vybrali jako svého zá-

stupce, ale i všichni ostatní, se na mě
mohou obracet se svými názory a při-
pomínkami.

E-mail l.niklova@centrum.cz

Ing. Zdeněk Nytra (ODS)
Mé cíle

v rámci čtyř-
letého voleb-
ního období
charakter i -
zují komise,
kam jsem se
přihlásil, a to
Komise do-
p r a v n í
a hlavně Ko-

mise bezpečnosti a ekologická, je-
jímž předsedou mám tu čest být.

Na úseku dopravy se chci zabývat
hlavně možnostmi parkování v centru
našeho obvodu a průjezdností ulic.

Mé priority na úseku bezpečnosti
a ekologie jsou shodné se základní
náplní této komise, tzn. zlepšení bez-
pečnosti na ulicích a veřejných pro-
stranstvích (nejde však jen o repre-
sivní výkon policie státní či městské,
ale i o preventivní programy a před-
cházení drobné kriminalitě), posunutí
kupředu přeměnu Komenského sa-
dů, možná idealistická, ale určitě po-
třebná myšlenka separace domovní-
ho odpadu a mnoho dalších plánů,
které jsem připraven korigovat i podle
námětů jednotlivých občanů.

Ing. Zdeněk Nytra (46 let, rozve-
dený, dcera).
Vystudoval střední průmyslovou
školu chemickou v Ostravě a Vy-
sokou školu báňskou, obor Tech-
nika požární ochrany a bezpeč-
nosti průmyslu. Celou praxi absol-
voval mezi profesionálními hasiči
(České dráhy, město Ostrava, Mo-
ravskoslezský kraj). Od roku 2001
zastává funkci ředitele Hasič-
ského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje.
Bezpartijní, do zastupitelstva ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz
zvolen za ODS.
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Jaké plány mají zastupitelé obvodu MOaP
Od březnového čísla zpravodaje Centrum se představují zastupitelé
našeho městského obvodu. Jejich příspěvky uveřejňujeme podle
abecedy bez redakčních úprav.

Nedávejme 
příležitost zlodějům

Základními podmínkami pro promi-
nutí těchto sankčních opatření je
vznik dluhu nejpozději do 31. 12.
2003 a úhrada základního dluhu (jis-
tiny) a nákladů řízení dlužníkem před
podáním žádosti o prominutí sankč-
ních opatření. Prominutí sankčních
opatření dle usnesení zastupitelstva
městského obvodu se však nevzta-
huje na pohledávky, u nichž probíhá
výkon rozhodnutí (exekuce). 

Postup žadatelů stanovuje závaz-
ný pokyn schválený radou městské-
ho obvodu dne 19. 4. 2007. 

Podle tohoto pokynu se prominutí
poplatků a úroků z prodlení a smluv-
ních pokut vztahuje na pohledávky
splňující podmínky pro prominutí
sankčních opatření dle rozhodnutí za-
stupitelstva městského obvodu:
■ u kterých dlužník základní dluh (jis-

tinu) a náklady řízení (pokud vznik-
ly) již uhradil nebo je uhradí nejpoz-
ději do 31. 10. 2007. V těchto pří-
padech bude žádost o prominutí
předložena orgánům městského
obvodu do konce roku 2007 

■ u kterých dlužník základní dluh
a náklady řízení uhradí v plné výši
do 30. 6. 2008. Termín 30. 6. 2008

pro úhradu základního dluhu (jisti-
ny) a nákladů řízení, a tím splnění
podmínek pro prominutí poplatků
a úroků z prodlení a smluvních po-
kut, je konečný.
Za termín úhrady základního dluhu

(jistiny) a nákladů řízení příslušející
k pohledávce je považován den při-
psání platby na účet městského ob-
vodu nebo na účty městského obvo-
du vedených správci DBF. 

Pokud žadatel o prominutí sankč-
ních opatření k datu podání žádosti již
sankční opatření z části uhradil (např.
splácí dle dohody o splátkách dluhu,
hradí dobrovolně bez dohody) nebo
část sankčních opatření již byla žada-
teli prominuta rozhodnutím orgánů
městského obvodu, vztahují se pro-
minutí i na tohoto žadatele, a to na
zůstatek neuhrazených sankčních
opatření. 

Postup pro podání žádosti žada-
telem o prominutí poplatků a úro-
ků z prodlení a smluvních pokut
1. Dlužník (žadatel), na kterého se

vztahuje prominutí sankčních opa-
tření, se obrátí přímo na příslušný
odbor Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz (viz

dále), kde bude informován o aktu-
ální výši dluhu včetně sankčních
opatření a seznámen s postupem
pro podání žádostí o prominutí
sankčních opatření. 

2. V případě, že dlužník takto neučiní,
bude písemně kontaktován Úřa-
dem městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz a:

● vyzván k úhradě základního dluhu
a nákladů řízení 

● seznámen s možností podání žádo-
stí o prominutí sankčních opatření
a podmínkami stanovenými měst-
ským obvodem pro prominutí těch-
to sankčních opatření (poplatků
a úroků z prodlení a smluvních po-
kut)

● zaslán formulář žádosti o prominutí
poplatků a úroků z prodlení
a smluvní pokuty. 

3. Dlužník (žadatel) předá vyplněnou
žádost o prominutí sankčních opa-
tření příslušnému odboru úřadu
městského obvodu nebo správci
domovního a bytového fondu, kte-
rý zajistí její další projednání v or-
gánech městského obvodu.

4. Odbor úřadu městského obvodu,
který s žadatelem jednal ve věci
podání žádostí, písemně seznámí
žadatele o rozhodnutí orgánů
městského obvodu a zajistí sepsá-
ní dohody o prominutí poplatků
a úroků z prodlení a smluvních po-
kut. 

Informace žadatelům budou podány:
1. Pohledávky z pronájmu bytů,

nebytových prostor a pozemků
▲ Odborem správy a prodeje ma-

jetku Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz,
Sokolská tř. 28, Ostrava-Mor.
Ostrava, kanc. č. 317 (p. Jan
Adamovský, tel.: 599 444 204),
kanc. č. 316 (pí Eva Friedecká,
tel.: 599 442 104)

▲ Odborem financí a rozpočtu Úřa-
du městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, Prokešovo
nám. 8, Ostrava-Mor. Ostrava,
kanc. č. 146–148 (Ing. Šárka
Hefková, tel.: 599 442 418)

▲ Správci domovního a bytového
fondu

• BYTASEN, spol. s r. o., 28, října
116, Ostrava-Mor. Ostrava, tel.:
596 618 362 

• LAER, v.o.s., Puchmajerova 9,
Ostrava-Mor. Ostrava, tel.: 596
124 052

• Odbor správy a prodeje majetku,
oddělení správy DBF, Nádražní
195, Ostrava-Mor. Ostrava, tel.:
599 442 605.

2. Pohledávky z pronájmu pozemků
▲ Odborem místního hospodářství

Úřadu městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, Sokol-
ská tř. 28, Ostrava-Mor. Ostrava,
kanc. č. 503 (pí Anna Turková,
tel.: 599 444 239) (in.fo)

V lednu až březnu 2006 policie za-
znamenala 142 případů, kdy byl ob-
čan okraden o své osobní věci. Za
stejné období letošního roku byli ob-
čané okradeni již 199krát.

V drtivé většině se policie setkává
s neuvěřitelnou lehkovážností a neod-
povědností občanů. Občan si musí u-
vědomit, že kapsáři vyhledávají místa,
kde se pohybuje větší množství lidí.
Využívají nepozornosti lidí a nedbalého
zacházení s majetkem a osobními do-
klady. Samotná krádež bývá rychlá
a ve většině případů pečlivě nacvičená.

Jak se tedy chovat, abyste se ne-
stali obětí kapesních lapků?

Zásadou číslo 1 je mít věci neustá-
le pod kontrolou!
• vše důležité noste v náprsních,

popř. uzavíratelných kapsách, niko-
li v zadních kapsách kalhot,

• tašky či batohy, kde máte uloženy
peníze, mobilní telefon a jiné cennos-
ti, nenoste na zádech, kam nevidíte,

• čtyřmístné identifikační číslo plateb-
ní karty (PIN) mějte zásadně oddě-
leně od samotné karty,

• pokud v obchodě uložíte zavazadlo
do nákupního koše, mějte je stále
na očích,

• ženy, noste kabelku pokud možno
u těla a využívejte různá zapínání
a zdrhovadla,

• nedávejte kabelky, tašky či batohy
v restauracích na opěradla, která
nemáte na očích,

• buďte ostražití, opouštíte-li bankovní
ústav. Zloději často na své oběti če-
kají právě tam,

• v případě krádeže platební karty
okamžitě volejte pobočku banky,
kartu zablokujte a krádež ohlaste
policii na bezplatnou linku 158.

npor. Mgr. René Korytář
vedoucí obvodního oddělení

Ostrava-centrum

Informace o prominutí poplatků z prodlení,
úroků z prodlení a smluvních pokut

Stavební povolení

Jak je to 
s parkovacími kartami?

Parkovací karty se vydávají na zá-
kladě nařízení rady města Ostravy:
Parkovací karta rezidentní „R“

Je určena pro fyzické osoby, jež
mají trvalý pobyt ve vymezené oblasti.
Cena: 1. vozidlo 600 Kč/rok

2. a další vozidlo 840 Kč/rok
Parkovací karta abonentní „A“

Je určená pro právnické osoby
a fyzické osoby za účelem podnikání
(tzv. fyzické osoby podnikající), jež
mají sídlo anebo provozovnu ve vy-
mezené oblasti.
Cena: 1. vozidlo 12 000 Kč/rok

2. a další 16 800 Kč/rok
Místní poplatek za vyhrazení

trvalého parkovacího místa činí
200 Kč/m2/měsíc.

Úleva 50 % ze sazby poplatku se
poskytuje mimo území ohraničené uli-
cemi 28. října, Poděbradova, Gorké-
ho, Nádražní, Zborovská, Sokolská
třída, Presslova, Sadová, Horova, ře-
ka Ostravice, areál Černé louky, Žo-
fínská, Smetanovo náměstí, včetně
prostranství těchto ulic. Žádost si mů-
že podat občan, fyzická nebo právnic-
ká osoba. Poplatku nepodléhá vyhra-
zení trvalého parkovacího místa pro
osobu zdravotně postiženou. (io)

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se roz-
hodlo pomoci nájemcům bytů, nebytových prostor a pozemků, kteří dlu-
ží městskému obvodu za pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků,
a to prominutím poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut
ve výši 100 %. 

Úřad našeho městského obvodu
vydal stavební povolení na přístavby
a související úpravy Domu kultury
města Ostravy. Další stavební povo-
lení se týká rekonstrukce veřejného
osvětlení v oblasti Zelené ulice.
Kolaudací pak prošla dvoupodlažní
hala v Přívoze v areálu Teslovy ulice.
Stavebníkem byla spol. Výtahy Os-
trava. Kolaudace rovněž proběhla
u budov A, B, F, kde je umístěn
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. (ir)



Slunečné dubnové pondělí bylo jako stvo-
řené k pobytu na vzduchu, a tak si ho zdejší
obyvatelé náležitě vychutnávali. Početné la-
vičky zaplnili rodiče i prarodiče, nenuceně
se bavili, bedlivě sledujíce své ratolesti, kte-
rak „řádí“ na všech těch lákavých průlez-
kách, dětských pískovištích, ostatních
atrakcích, na koloběžkách, tříkolkách nebo
jízdních kolech.

„Je tu moc příjemně, chodím sem s vnučkou
ráda,“ svěřila se paní Zdena, která dělá chůvu
rodině svého mladšího syna. „Bydlím teď do-
časně v jednom z těch tří šestnáctipatrových vě-
žáků. Připomíná mi to tu náves, která je také
centrem života nás vesničanů,“ dodala.

■

Před více než pěti lety se začal uskutečňovat
projekt nazvaný Regenerace panelového sídliš-
tě Varenská. Předcházel mu sociologický prů-
zkum mezi občany, veřejná beseda, připomín-
kové řízení, průzkum stavu stávající zeleně. Či-
le se o něm debatovalo v zastupitelstvu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Studii a projekt regenerace zpracovala ing.
arch. Milena Vitoušová.

„Jsme prakticky v polovině, čtyři etapy už má-
me za sebou,“ vysvětluje ing. Pavel Hudec z in-
vestičního odboru Úřadu našeho městského
obvodu. „Také letos tu hodláme z rozpočtu na-
šeho obvodu investovat kolem deseti milionů
korun, podobně jako v předchozích letech.

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele
prací, předpokládáme, že celkové náklady bu-
dou opět poněkud nižší než projektované,“ míní.
Třítisícové sídliště Varenská postavené v osm-
desátých letech minulého století se ničím nevy-
mykalo jiným, která vyrůstala po celém tehdej-
ším Československu. Poměrně rychle vyrostly
obytné domy, pokulhávala však dlouho občan-
ská vybavenost, bílou vránou byla taková řeše-
ní zástavby, která by byla lidštější, doplněná
nejrůznějšími oddechovými prvky, parčíky, mís-
ty pro venkovní posezení, pískovišti, dětskými
koutky aj. Obyvatelé koncentrované sídlištní vý-
stavby si těžko zvykali na takovéto prostředí,
trpěli pocitem odcizení, po dlouhou dobu si ne-
dokázali vytvořit ke svému bydlišti bližší vztah.

„Na Varenské bydlím od samotného vzniku
sídliště,“ říká Eva Bednářová. Začátky tu byly
opravdu hodně trudné, v posledních několika le-
tech se nám prostředí proměňuje k lepšímu
doslova před očima,“ vyjadřuje mínění i řady ji-
ných obyvatel.

„Jednoznačně oceňuji, že přibývají parkovací
plochy, že se využitím barev na fasádách i dlaž-
bách mění estetická úroveň našeho sídliště,“
dodává. 

Novým ústředním místem Varenské by se
mělo stát loni vytvořené náměstíčko s fontánkou
v podobě koule z leštěné žuly. Zatím sice ještě
nemá své jméno, autorka projektu ing. arch.
Milena Vitoulová vysvětluje jeho koncepci:

„Předtím tu byl neupravený, živelně rostoucí
trávník protkaný změtí navzájem se křížících vy-
šlapaných pěšinek. Prostor jsme vydláždili, ko-
neckonců náměstí jsou vždy zpevněná, vytvořili
nové, účelnější komunikační chodníky, kterým li-
dé začínají přivykat, s parčíkem doplněným kva-
litní zelení. Jsou zde nové lavičky a pergola,
opticky oddělující klidovou plochu od dopravního
provozu. Všechny úpravy jsou v souladu s vy-
hláškou o bezbariérovém pohybu. Jsem pře-
svědčena, že zeleně tady není až tak málo, jak
se mnohým zdá. Až se rozroste nová výsadba –
na náměstíčku je vysázeno patnáct nových stro-
mů a podél chodníků dalších osmnáct – bude to
tu úplně jiné. Mám velikou radost, že náš projekt
přispívá k tomu, že lidé začínají žít také venku,
že se začínají více sbližovat. Těší mě, že se nám
po dvou neúspěšných pokusech podařilo loni
získat čtyřmilionovou dotaci z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci
zdejšího obytného komplexu,“ poznamenala. 

Na sídlišti Varenská se začínalo v roce 2003
s výstavbou dětských hřišť, postupně se dostáva-
lo na chodníky, parkovací stání, pergoly, drobnou
architekturu, cyklostezky a výsadbu nové vzrost-
lé zeleně. Ke kácení se přistoupilo po pečlivém
průzkumu a jednalo se jen o nezbytné zásahy.
Odstraňovaly se jen stromy přestárlé nebo černé
topoly plodící zdraví škodlivé alergeny. Letos by
mělo přibýt také víceúčelové sportoviště pro od-
rostlejší děti a dospělé, další parkovací místa. 

Sídliště Varenská mění svou tvář, polidš-
ťuje se a lidé na to reagují i tím, že se sami
lépe starají i o prostranství před svými do-
my. (maspa)
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Těžní věž zbourána nebude
Hotelový dům Jindřich na

Nádražní třídě má být zbourán
a nahrazen modernější zástav-
bou. Nicméně těžní věž na svém
místě zůstane. Což je dobře,
protože jde o významnou indu-
striální památku. Důl Jindřich
patřil k nejstarším ve městě, za-
čal být rakouským státem hlou-
ben v roce 1846. Právě tady do-
šlo k sérii výbuchů důlních plynů
způsobených otevřeným plame-
nem olejových nebo karbido-
vých lamp. V roce 1859 se tady
jako první v revíru začal používat bezpečnostní benzinový kahan chráněný
kovovou síťkou a skleněným cylindrem. V roce 1864 zde začala pracovat
první briketárna. Byla tu i koksovna. 

Jáma Jindřich měla jako první v revíru ocelovou těžní věž, do té doby by-
ly těžní věže dřevěné. Ta první kovová byla později stržena a nahradila ji
vyšší a výkonnější věž, kterou postavily – podobně jako věž na Zárubku –
Salmovy železárny v Blansku. V roce 1880 se právě u jámy Jindřišky spo-
jily při tisícileté povodni dva proudy z protržené Ostravice a důl byl zato-
pen.

V šedesátých letech měla být těžní věž stržena, ale byla zachráněna po
velké přesvědčovací akci, kterou řídil známý zastánce ostravských tech-
nických památek Stanislav Vopasek. Hotelový dům Jindřich projektoval ar-
chitekt Ladislav Kuba, který chtěl, aby se zachovaná těžní věž odrážela
v černých skleněných obkladech výškové budovy. Jenže mezitím proběhla
u tehdejšího předsedy Městského národního výboru v Ostravě Eduarda
Foltýna nátlaková akce nejrůznějších funkcionářů, protože hotel měl být
postaven na místě, kde měli garáže. Foltýn nařídil, aby budova hotelu by-
la posunuta blíže k Dimitrovově třídě, dnešní Nádražní. Tím byl původní
projekt znehodnocen. 

K tomu ještě tolik, že rakouský stát své doly postavené v 19. století na
Ostravsku čísloval a na Jindřich připadla desítka. Proto se také nedaleká
ulice jmenuje Na Desátém.

Těžní věž Dolu Jindřich je nejen industriální památkou, ale také zajíma-
vou ozdobou Moravské Ostravy. (na)

Sídliště Varenská se mění – a polidšťuje

Centrem sídliště Varenská je zatím bezejmen-
né náměstí s fontánkou v podobě koule z leště-
né žuly.

Jindřich Plaza se jmenuje projekt souboru tří výškových budov, který
má být realizován na místě nynějšího Hotelového domu Jindřich.
Dosavadním nájemcům už bylo doručeno oznámení o výpovědích z náj-
mu. Investorem je společnost RPG Real Estate, která počítá s následují-
cím harmonogramem: v dubnu žádost o povolení demolice, předpoklá-
dané zahájení demolice v létě, zahájení stavby na přelomu 2007–2008, do-
končení na konci roku 2009. 

Projekt počítá s výstavbou tří výškových budov, rozšířením stávajícího
parku, vybudováním podzemních garáží pro 650 automobilů aj. Mezi-
národní hotel bude mít kapacitu cca 120 pokojů.

Budou to výjimečné a odvážné
stavby, tvrdí architekti

Architektů projektu Jindřich Plaza
Víta Másla a Davida Chisholma
z Mezinárodní architektonické kance-
láře CMC Architects jsme se zeptali:

Proč jste dali přednost novo-
stavbě před rekonstrukcí stávající-
ho Hotelového domu Jindřich?

Důvodů bylo několik. Zásadním
však to, že stávající budova je ve vel-
mi špatném technickém stavu a její
rekonstrukce by byla příliš nákladná,
přičemž ani rekonstruovaná budova
by neodpovídala změně jejího funkč-
ního využití. Umístění areálu v Ná-
dražní ulici přímo v exkluzivní části
centra města přímo vybízí k vybudo-
vání výjimečné a odvážné stavby.

Inteligentních budov? Co si pod
tímto označením lze představit?

Inteligentní budova se chová šetrně
k životnímu prostředí a má nízké pro-
vozní náklady. To znamená, že část
energie na topení či chlazení se bere
ze země, recykluje se užitková a de-
šťová voda. Dalším příkladem je třeba
fasáda, která generuje energii a záro-
veň má co nejmenší tepelné ztráty.

Není riskantní stavět takto vysoké
budovy na poddolovaném území?

Kdybychom narazili na cokoliv ris-
kantního, nikdy bychom takovou bu-
dovu ani nenavrhovali a nejednali
o jejím schválení. Od začátku při plá-
nování a vývoji spolupracujeme
s Báňským úřadem a dalšími pří-

slušnými úřady i specializovanými
odborníky.

Nezmizí kvůli projektu Jindřich
Plaza z dané lokality zeleň?

Naopak. Projekt Jindřich Plaza roz-
šíří stávající Bezručův sad, takže ze-
leně přibude.

Nebude okolí projektu trpět v do-
bě demolice zvýšeným hlukem
a prašností?

Vyřešení otázky hlučnosti je také
jednou z podmínek udělení povolení
k demolici. Budeme se navíc snažit
pracovat co nejrychleji, abychom
okolí těmito pracemi zatížili co nejmé-
ně.

Není projekt pro danou lokalitu
příliš velký?

Projekt Jindřich Plaza zcela odpo-
vídá pravidlům stanoveným územním
plánem, podle kterého je možno v té-
to části města budovat rozsáhlé
a kompaktní urbanistické celky.

Nezastíní budovy projektu díky
své výšce okolí?

Jindřich Plaza se nachází v části

Ostravy, kde nejsou pro budovy sta-
novena žádná výšková omezení.
V okolí se již dnes nachází několik
věží o výšce 16–22 pater. Autoři pro-
jektu pečlivě prostudovali, zda budo-
vy Jindřich Plaza nebudou ubírat
denní světlo okolním objektům, a vše
je v pořádku v rámci daných limitů.

Projekt působí příliš exkluzivním
dojmem. Nebude Jindřich Plaza
jen pro ty, kdo zde budou bydlet
nebo pracovat?

Součástí Jindřich Plaza budou res-
taurace, kavárny, obchody, wellness
centrum a další služby určené pro ši-
rokou veřejnost. Kancelářský pro-
gram navíc přinese celou řadu no-
vých pracovních příležitostí.

Už je definitivně rozhodnuto
o zbourání řadových garáží? 

Zůstane zachována pouze jejich
menší část. Majitelům těch, které bu-
de nutno zbourat, nabídneme ná-
hradní řešení, např. zvýhodněné par-
kování v nově vybudovaných garážo-
vých prostorách. (da)

Vizualice projektu Jindřich Plaza: centrum města dostane novou dominantu.
V barevném kruhu stávající těžní věž Dolu Jindřich.

www.moap.cz
Aktuální informace včetně foto-

grafií z Moravské Ostravy a Přívozu
najdete na adrese www.moap.cz.
Na stejné adrese najdete i zpravo-
daj CENTRUM a jeho kulturní přílo-
hu KAM V CENTRU.

Oficiální webová stránka Úřadu
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz www.moap.cz při-
náší veškeré i formace o tom, jak
vyřídit, zaplatit nebo potřebujete-li
nějaký formulář. Přehledné kontakt-
ní informace nabízí v podobě tele-
fonního seznamu řazeného abe-
cedně i podle odborů a oddělení. 


