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Pfiijaté zása-
dy budou za-
pracovány do
nov˘ch „Zásad
pro prodej do-
mÛ a bytÛ, ne-
bytov˘ch pro-
stor a souvise-
jících pozem-

kÛ“. Zastupitelstvo tím také vyfie‰ilo
nûkolik problémÛ, které vyplynuly
z platnosti souãasn˘ch a minul˘ch
zásad, a které nebyly zatím jasnû vy-
fie‰eny platn˘mi pfiedpisy. Hlavními
body v obsahu tohoto materiálu jsou:

1) Roz‰ífií se poãet domÛ, které bu-
dou pfiipraveny do prodeje nájemcÛm
bytov˘ch jednotek, a které v souãas-
nosti byly vylouãeny z tohoto prodeje
rozhodnutím dfiívûj‰ího zastupitel-
stva. Jedná se o domy men‰ího typu
obsahující 7 bytov˘ch jednotek a mé-
nû. Tím zastupitelstvo vy‰lo vstfiíc
mnoh˘m Ïádostem obãanÛ na‰eho
mûstského obvodu, zvlá‰tû z lokality
Pfiívoz, o moÏnost odkoupení sv˘ch
bytov˘ch jednotek a sv˘ch domÛ.
Domy se budou prodávat jako celek,
buì do spoluvlastnictví, nebo vlast-
nictví spoleãenství nebo druÏstva.

2) Byly vytipovány domy, kter˘ch
se tento prodej t˘ká, a o které se sní-
Ïí správa zaji‰Èována mûstsk˘m ob-
vodem. TaktéÏ byl vypracován se-
znam domÛ, které zatím nejsou v zá-
mûru mûstského obvodu privatizovat.
Ve správû mûstského obvodu zÛsta-
ne stále asi 1 000 bytov˘ch jednotek.

3) Zastupitelstvo rozhodlo i o tom,
Ïe nadále nemá zájem prodávat ne-
bytové prostory, které jsou v tûchto
domech, nebo které v souãasnosti
vlastní v jiÏ privatizovan˘ch domech.

4) Prodej domÛ, které nebudou
prodány souãasn˘m nájemcÛm, se
bude dít formou v˘bûrového fiízení
dle z. ã. 72/1994 Sb., ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, nebo formou ve-
fiejné draÏby. 

5) Dojde k úpravû jednotkové ceny
pro v˘poãet v˘chozí ceny tûchto do-
mÛ s men‰ím poãtem bytov˘ch jed-
notek a to takto: 1 m2 obytné plochy
2 400 Kã, ateliéry 4 000 Kã/m2, gará-
Ïe 3 000 Kã/m2.

6) Zastupitelstvo dále rozhodlo
o ukonãení platnosti nabídek, které
byly zaslány jednostrannû nájemcÛm
bytov˘ch jednotek a jimÏ jiÏ pro‰la
zákonná lhÛta platnosti této nabídky

dle zákona ã. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytu…, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ. To znamená ‰estimûsíãní lhÛta
pro pfiedkupní právo a jednoroãní lhÛ-
ta pro právo pfiednostního nabytí (pla-
tí pro byty), a to dnem 11. 9. 2007. To
znamená, Ïe od 12. 9. 2007 jiÏ úfiad
mûstského obvodu nebude v tûchto
pfiípadech uzavírat kupní smlouvu.
Pokud se t˘ãe dosavadního zpÛsobu
splátkového kalendáfie, v budoucnos-
ti bude zastupitelstvo k nûmu pfiistu-
povat za zpfiísnûn˘ch podmínek.

7) Zastupitelstvo rozhodlo v první
ãásti svého usnesení, Ïe pokud budou
tyto bytové jednotky (bod 6) prodává-
ny formou prodeje tfietí osobû nebo ve
v˘bûrovém fiízení, dojde ke zv˘‰ení
v˘chozí ceny na dvojnásobek a zru‰e-
ní moÏnosti ãerpání 30% slevy.

Pfiesné znûní pfiijat˘ch „PrincipÛ
dal‰ích krokÛ privatizace bytového
fondu v mûstském obvodû Moravská
Ostrava a Pfiívoz“ naleznete na inter-
netu – www.moap.mmo.cz, pfiípadnû
na úfiední desce. 

Prodeje bytov˘ch jednotek, které
probíhají podle souãasnû platn˘ch
zásad a nedo‰lo u nich k prome‰kání
platn˘ch lhÛt, se pfiijaté zmûny nedo-
t˘kají a prodej bude i nadále probíhat
podle souãasn˘ch pfiedpisÛ.

Ing. Jifií Groll, 
místostarosta

Podle v˘zkumÛ vefiejného mínûní
je politik na Ïebfiíãku uÏiteãnosti po-
volání na niÏ‰ím stupni neÏ uklízeã-
ka. To je pro ãlovûka, kter˘ pfied
‰esti sedmi lety vstupoval do poli-
tiky se vzne‰en˘mi ideály, docela
smutné zji‰tûní. 

Nejsem profesionální politik,
pracuji ve vlastní firmû, a tak by se
dalo fiíct, Ïe nejsem aÏ tak zasa-
Ïen˘ jako mí kolegové v zastupi-
telstvu a v radû, ktefií se vûnují po-
litice tak fiíkajíc na pln˘ úvazek.
Díky své práci se snaÏím mít neu-
stál˘ kontakt s lidmi kolem sebe,
a protoÏe v centru mûsta nejenom
Ïiji, ale také pracuji, dennû se po-
hybuji po ulicích Moravské Ostra-
vy a Pfiívozu. 

Vidím, jak se centrum mûsta mû-
ní, jak se rozvíjí. Pfiesto je zde pár
vûcí, nad kter˘mi je tfieba se za-
myslet. Mrtvé centrum po sedmé
hodinû veãerní ãi je‰tû smutnûj‰í
víkendová procházka po Masary-
kovû námûstí není moc dobrou vi-
zitkou krajského mûsta, které se
chlubí nejvût‰ím nárÛstem investic
hned za hlavním mûstem a nejvût-
‰ím pfiílivem zahraniãního kapitálu.
Zaãínáme si pomalu zvykat na za-
hraniãní manaÏery, ktefií usedají
k vedlej‰ímu stolu v barech na

Stodolní, ale
není kam
v nedûli za-
vést náv‰tû-
vu, která pfiije-
la do Ostravy
za turistikou.
MoÏná zde je
mezera, na
kterou by-
chom se mûli na radnici zamûfiit. 

Místo zbyteãn˘ch potyãek s rozlí-
cen˘mi ekology, ktefií hlasitû bojují
za odumírající lípy v Komenského
sadech nebo obhajobu dopravních
omezení na Stodolní, bychom se
obãas mûli projít mezi lidmi a po-
slechnout si, co vlastnû zajímá
i je… 

MoÏná by si pak zaãali politikÛ
váÏit, a tfieba bychom pfieskoãili
v Ïebfiíãcích popularity i ty uklízeã-
ky…

PS: Tímto se omlouvám v‰em
uklízeãkám, jejichÏ práce si váÏím
a povaÏuji ji za velmi dÛleÏitou.
Témûfi tak, jako práci politikÛ…

Mgr. Michal Kubíãek,
ãlen Zastupitelstva

mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz

Slovo má…Jak dále v privatizaci bytÛ
Sedmé zasedání Zastupitelstva mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz schválilo dne 11. 9. 2007 kromû jiného i koncepãní materiál nazvan˘
„Principy dal‰ích krokÛ privatizace bytového fondu v mûstském obvodu“.

Pro navrhovan˘ text vyhlá‰ky hla-
sovali zastupitelé ODS, âSSD
a KSâ. Zastupitelé Strany zelen˘ch
a SNK ED se zdrÏeli hlasování.

Starosta na‰eho mûstského obvo-
du ing. Miroslav Svozil je v ãele pra-
covní skupiny, jejímiÏ ãleny jsou i zá-
stupci nûkter˘ch dal‰ích ostravsk˘ch
obvodÛ – Vítkovic, Mariánsk˘ch Hor,
Jihu a Poruby, ktefií usilují o to, zasta-
vit stál˘ nárÛst poãtu heren a kasin
a radikálnû omezit jejich pÛsobnost
v centru mûsta a na hlavních ulicích. 

Ing. Svozila jsme se zeptali:
Pane starosto, i na tiskové kon-

ferenci jste dostal otázku, proã
usilujete o pfiijetí této vyhlá‰ky?

M. Svozil: Herny a nûktefií jejich
náv‰tûvníci kolem sebe soustfieìují
negativní jevy jako je v˘trÏnictví, pro-
dej drog, nadmûrn˘ hluk v noãních
hodinách. Îádné srovnatelné mûsto
na západ od ãesk˘ch hranic nemá ta-
kovou koncentraci heren – o jejich
úrovni ani nemluvû – jako právû
Ostrava. Gamblerství je sociální cho-
roba, a jak zaznûlo na zasedání za-
stupitelstva, její léãení si vyÏádá
u jednoho pacienta ãástku pfiekraãují-
cí tfii ãtvrtû milionu korun.

Obdobnou vyhlá‰ku jako ná‰ ob-
vod pfiipravují v Porubû a v Ostravû-
-Jihu.

Jak argumentují odpÛrci omeze-
ní v˘herních hracích pfiístrojÛ? To
není vá‰ první pokus o pfiijetí ob-
dobné vyhlá‰ky?

M. Svozil: Jeden z argumentÛ je,
Ïe peníze, které z provozu v˘herních
hracích automatÛ obecní pokladna
získá, jsou nenahraditelné pro rozvoj
kultury, sportu a obdobn˘ch aktivit.
DoloÏili jsme, Ïe tomu tak úplnû není
a pfiedev‰ím na tyto aktivity vÏdy na-
jdeme dostateãné zdroje.

Pouãili jsme se z praxe mûst, kde
omezující vyhlá‰ky – a to v mnohem
pfiísnûj‰í podobû – uÏ zastupitelstva
vydala. Napfi. Bohumín nebo Zlín.
Vûfiím, Ïe ná‰ návrh by mohlo projed-
nat ostravské mûstské zastupitelstvo
v prosinci. DÛsledky vyhlá‰ky – tedy
i omezení financí – by se projevily
nejdfiíve v roce 2009. 

Znamená to, Ïe v roce 2009 se
doãkáme centra Ostravy bez he-
ren, kasin a vÛbec v˘herních hra-
cích pfiístrojÛ?

M. Svozil: To si pfieje rozhodující
vût‰ina zastupitelÛ a víme, Ïe i na‰ich

spoluobãanÛ. Jsem realista, takÏe je
velice pravdûpodobné, Ïe se herny
pfiesunou tam, kde nebudou tak bít do
oãí jako nyní. A proto je i zbyteãné
obávat se, Ïe obecní pokladna bude
v˘raznû postiÏena. (va)

Pfiipravovaná vyhlá‰ka má zakázat v˘herní
hrací pfiístroje v pû‰í zónû a na celé NádraÏní

Zastupitelstvo mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz schváli-
lo na svém zasedání 11. záfií návrh vyhlá‰ky, kterou se stanoví vefiejnû
pfiístupná místa, na nichÏ je zakázáno provozování v˘herních hracích pfií-
strojÛ. Tento návrh byl postoupen zastupitelstvu statutárního mûsta
Ostravy, které má zákonnou pravomoc obecnû závaznou vyhlá‰ku vydat.
Mûstsk˘ obvod tuto pravomoc ze zákona nemá.

Kde má b˘t zakázáno provozo-
vat v˘herní hrací pfiístroje:

1. V restauracích, barech, her-
nách, kasinech a obdobn˘ch
zafiízeních na Jiráskovû námûs-
tí a v pfiilehl˘ch ulicích, na Ma-
sarykovû námûstí a v pfiilehl˘ch
ulicích a dal‰ích prostorách,
které zabírají v podstatû celou
pû‰í zónu a bezprostfiední ulice
s ní související.

2. Na NádraÏní ulici od hlavního
nádraÏí v Ostravû-Pfiívoze aÏ
po kfiiÏovatku této ulice s ulicí
28. fiíjna (naproti hotelu Pala-
ce), a to i v tûch objektech, kte-
ré mají vstup z pfiilehl˘ch ulic.

3. V okruhu 100 metrÛ od ‰kol,
‰kolsk˘ch zafiízení, zafiízení so-
ciální a zdravotní péãe a budov
státních orgánÛ a církví.

Ve ãtvrtek 20. záfií nav‰tívil norsk˘ velvyslanec Peter Raeder v doprovodu sta-
rosty na‰eho obvodu ing. Miroslava Svozila rodiãovské centrum Chaloupka
u pfiíleÏitosti slavnostního zahájení projektu Slova nejsou dÛleÏitá. Centrum
Chaloupka se nachází v areálu matefiské ‰koly na Repinovû ulici. Norská stra-
na podporuje projekt centra Chaloupka, které se zab˘vá integrací rodin cizincÛ
do ãeského prostfiedí. O tomto projektu budeme informovat v listopadovém vy-
dání na‰eho zpravodaje. Na snímku zleva: Miroslav Svozil, Peter Raeder
a Edita Kozinová, jednatelka centra Chaloupka.

Otevfiená 
radnice

Starosta mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz ing.
Miroslav Svozil zve v‰echny
spoluobãany 2. fiíjna v 18.00 ho-
din do klubu Atlantik. 

Téma pravidelného setkávání
obãanÛ s vedením radnice je:
„V˘herní hrací pfiístroje, alkohol
a vefiejn˘ pofiádek“.

âíslo mûsíce

7
Je poãet ka‰en, které se na-

cházejí v mûstském obvodû Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz. Nejmo-
dernûj‰í z nich na Masarykovû
námûstí má stfiíkací program
synchronizován se zvonkohrou
Ostravského muzea.

Více na stranû 2

Karneval jako
UPC Express

UpozorÀujeme diváky, Ïe televi-
ze Karneval, na kterou byli aÏ do-
sud zvyklí, vysílá od záfií jako UPC
Express na stejném kanále. 

PÛlhodinov˘ Magazín Ostrava, je-
hoÏ souãástí je i zpravodajství z na‰e-
ho mûstského obvodu, mohou jako
dosud sledovat kaÏdou sudou hodinu.

V Pfiívoze nová
betonárna 

Firma KÁMEN Zbraslav s. r. o.
dostala stavební povolení ke stav-
bû betonárny na Koksárenské ulici
v Pfiívoze. Do této oblasti tak pfiichá-
zí dal‰í investor, kter˘ vytvofií po do-
konãení v˘stavby nejménû osmdesát
pracovních míst, spojen˘ch s v˘robou
betonu a doprovodn˘mi ãinnostmi.
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KONTAKTY:

Úfiad mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

Na v‰echny odbory a oddûlení se
dovoláte pfies centrum spojovacích
sluÏeb, tj. tel. ã. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní ãíslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164
E-mail: posta@moap.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úfiední deska je v podchodu pod
Fr˘dlantsk˘mi mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úfiadu (stavební archiv) –
tel. ã. 596 623 230
Úfiední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., ât od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí v mûsíci fiíjnu 90 a více let:
Marie Husáková, Bohuslav
Schneider, Otakar Sítek, Emilie
Vlachová, Hedvika Zaciosová,
BoÏena Fabiánová, Emilie ·vas-
tová, Jan Hofmann, Marie Bar-
tusková, Marie ¤ehulková, Lud-
mila Halásková, Ludmila Dvor-
ská, Bohdana Volná, AlÏbûta Ha-
mová, Marie Machátová, Hedvika
Rokoszová, Drahomíra Bu‰ková.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Policie varuje
V poslední dobû se na území

mûsta objevuje nová forma pod-
vodu, která má podobu lepení
autoreklamy na vá‰ osobní vÛz
nebo nabídka osobního vozidla
za tzv. „nulovou cenu“, která má
b˘t hrazena formou splátek od fir-
my, od níÏ si necháte nalepit
reklamu na tento vÛz. Podmínkou
obou tûchto forem podvodného
jednání je, Ïe sloÏíte poplatek ve
v˘‰i nûkolika tisíc korun s tím, Ïe
se vám poplatek vrátí ve lhÛtû 60
nebo 120 mûsícÛ. Poplatek je ve
smlouvû specifikován jako popla-
tek administrativní, kter˘ slouÏí
k pokrytí poãáteãní investice v po-
lepu reklamy na osobní vÛz. Po
sloÏení poplatku se stává firma
nekontaktní a nereaguje na Ïád-
nou formu komunikace. Policie
pfied tímto podvodn˘m jednáním
varuje a Ïádá obãany, ktefií se
stali obûtí, aby se pfiihlásili na kte-
roukoliv policejní sluÏebnu. 

Policie informuje
Od konce záfií do konce prosin-

ce roku 2007 se bude rekonstruo-
vat policejní sluÏebna na ul. Mas-
ná 3. Rekonstrukce policejní slu-
Ïebny je v souladu s nov˘m tren-
dem u Policie âeské republiky
projektu tzv. Community policing,
kdy sluÏby policie jsou chápány
jako sluÏby vefiejné a otevfiené
smûrem k obãanÛm. Rekon-
strukce má splnit nejpfiísnûj‰í
standardy, které jsou aplikovány
v zemích EU. Vchod do policejní
sluÏebny bude v období rekon-
strukce ze zadní strany ul. Mas-
ná 3 (obejít budovu a vstoupit do
dvorní ãásti). 

Npor. Mgr. René Korytáfi,
vedoucí obvodního oddûlení

PâR Ostrava-centrum

Kolik nás stojí
vandalismus?

Obrátili se na mû obãané, ktefií byd-
lí v okolí ul. Mariánskohorské a Máne-
sovy s poÏadavkem instalací odpad-
kov˘ch ko‰Û. Na tomto sídli‰ti je dût-
ské hfii‰tû, pískovi‰tû, prodejna Albert,
pravidelnû udrÏovan˘ trávník, nové
stromofiadí. Barevné fasády privatizo-
van˘ch panelov˘ch domÛ nahradily
jednostejnost a ‰edivost této lokality
na‰eho obvodu a pÛsobí vesele. Nû-
kter˘m lidem k tomu v‰emu chybí je‰-
tû odpadkové ko‰e, aby jejich okolí
bylo pûkné a udrÏované. Zdálo se mi,
Ïe jsou to poÏadavky docela rozumné,
splnitelné pro v‰echny, také v˘chovné
pro dûti, které nebudou obaly od dob-
rot vyhazovat a budou se tak uãit eko-
logickému chování.

Rada MOaP rozhodla o umístûní
dvou ko‰Û na odpadky v místech
okolo hfii‰tû, chodníku a pískovi‰tû
pro dûti. Byly na místû do 14 dnÛ po
rozhodnutí rady. Ale ouha, netrvalo
ani 14 dní a jeden odpadkov˘ ko‰ uÏ
chybûl.

Za t˘den na to, kdyÏ jsem prochá-
zela kfiiÏovatkou NádraÏní a Mugli-
novská, „potkala“ jsem u b˘valého ki-
na Svoboda odpadkov˘ ko‰, kter˘ byl
vyhofiel˘, odpadky na chodníku. Cena
jednoho odpadkového ko‰e je nûco
okolo 1 200 Kã! I to jsou prostfiedky
z rozpoãtu MOaP. Je to odpovûì pro
nûkteré obãany, ktefií kritizují nedosta-
tek odpadkov˘ch ko‰Û. Více se vypla-
tí nechat odpadky a nepofiádek ráno
uklidit pracovníky technick˘ch sluÏeb,
neÏ instalovat ko‰e, které konãí vysy-
páním na chodník, zcizením, nebo je
nûkdo zniãí. S vandalismem se setká-
váme na kaÏdém kroku vy i já. Také si
myslím, Ïe trestní odpovûdnost za ty-
to ãiny by mûla b˘t vût‰í. V civilizova-
né spoleãnosti by pfiece mûlo platit,
Ïe slu‰nost se vyplatí. 

Jana ·tûdroÀová, 
ãlenka Rady MOb MOaP

Dopravní omezení 
oãima „venkovanky“

Mûla jsem pracovní schÛzku v cen-
tru mûsta poblíÏ Bauhausu. Cestu
tam jsem díky navigaci ostravské ka-
marádky zvládla bez problémÛ, takÏe
jsem na její rady typu „no a zpátky
pak musí‰ rovnû, doleva, doprava,
dolÛ, rovnû, ‰ikmo…“ uÏ sebejistû od-
povídala „jo, jasnû, v pohodû, já vím“.

Leã uÏ pfii v˘jezdu od zmínûného
Bauhausu nastalo první dilema. KdyÏ
vyjedu z parkovi‰tû doprava, tak je
hned za v˘jezdem pfiikázan˘ smûr
doprava, ale já potfiebuji jet vlevo…
KdyÏ vyjedu doleva, tak je doprava
slepá ulice a zase musím jet vlevo
pfiesto, Ïe chci jet vpravo. Nezbylo
mi, neÏ se vydat jednou z tûch cest,
ale u‰etfiím vás dal‰ího popisu trasy. 

Místecká. Fajn, tak název ulice uÏ
vím. Teì jen najít nûjaké to místo
k zastavení, abych se podívala do
mapy. ·ipka – nádraÏí. Dobfie, poje-
du k nádraÏí, tam uÏ to trochu znám,
tak to se pak odsud nûjak urãitû vy-
motám. Odboãila jsem, ale ouha: ne-
staãila jsem se vãas dostat do správ-
ného pruhu, takÏe jsem sice na od-
boãce, ale ne na té, co jsem chtûla…

Na‰tûstí jsem zahlédla o kousek
dál benzínovou pumpu. Tak to je
ideální, tam zastavím. Koutkem oka
vidím pfied budovou stát nûkolik bí-
l˘ch dodávek, ale nemám ãas nad
tím pfiem˘‰let, abych neminula ná-
jezd. Pomalu na nûj odboãuji –
a v tom okamÏiku se pfiede mnou
vynofiil chlap. V ãerné kombinéze
a se samopalem! A dával mi velmi
jasn˘m gestem dÛraznû najevo, aÈ se
k téhle pumpû vÛbec nepfiibliÏuji…
Staãila jsem jen zahlédnout, Ïe ta
auta pfied benzínkou byla policejní
a Ïe podobn˘ch chlapíkÛ se samopa-
ly stojí okolo je‰tû nûkolik…

Nezb˘vá neÏ jet, kam mû cestiãka
vede. Po pár desítkách metrÛ pfiichá-
zí koneãnû vjezd na ru‰nou ulici. A vi-
da! Je to ta moje stará známá – Mís-
tecká. TakÏe jsem tam, kde na za-
ãátku… Na‰tûstí vzápûtí vidím ceduli
HrabÛvka. Tak to budu za chvíli
z Ostravy venku.

Zb˘vajících 50 kilometrÛ k domovu
mám koneãnû ãas pfiem˘‰let, jestli tu
benzínku nûkdo vyloupil, nebo jestli
(jak se to pr˘ nûkdy na benzínkách
stává) tam nûkoho pfiistihli pfii lovu
„kapfiíkÛ“. Ale ve zprávách veãer nic
nebylo. Tak nevím… (dafu)

V prÛbûhu letního období se
Technické sluÏby Moravské Ostra-
vy a Pfiívozu vûnovaly nejen bûÏné
ãinnosti v rámci vefiejnû prospû‰-
n˘ch sluÏeb.

Novinkou bylo zahájení pravidelné-
ho ruãního ãi‰tûní na sídli‰tních cel-
cích ·alamouna a Fifejdy. K tomu do-
‰lo na základû úãelovû schválené do-
tace na ãinnost TS MOaP zastupitel-
stvem obvodu od 1. 7. 2007.

Nepofiádky u kontejnerÛ
Tato sídli‰tû dfiíve ãistili ruãní meta-

fii pouze nûkolikrát do mûsíce. V sou-
ãasné dobû jsou na sídli‰tû Fifejdy
pravidelnû dennû nasazováni ãtyfii
pracovníci a na sídli‰tû ·alamouna
tfii. Jejich ãinnost bude jistû pfiínosem
pro udrÏování pofiádku v této ãásti
na‰eho obvodu. 

Problémem pfii tomto ãi‰tûní, a to
pfiedev‰ím na sídli‰ti ·alamouna, je
neustál˘ nepofiádek pfii odpadov˘ch
kontejnerech. Vítr rozná‰í odpadky
na jiÏ uklizené plochy, coÏ ãásteãnû
znehodnocuje práci na‰ich technic-
k˘ch sluÏeb.

Dokonãením rekonstrukce Masary-
kova námûstí nám pfiibyla starost
o udrÏování a provoz nové ka‰ny. 

TS MOaP zaji‰Èují provoz a údrÏbu
v‰ech ka‰en v na‰em obvodû. Jsou
to ka‰ny na Masarykovû námûstí,
Smetanovû námûstí, námûstí Dr. E.
Bene‰e, na ulici Umûlecké, v Husovû
sadu, pfied hlavním nádraÏím v Os-
travû-Pfiívoze a na sídli‰ti Fifejdy
u ulice Sládkovy.

Nejmodernûj‰í ka‰nou je samo-
zfiejmû ta první jmenovaná na Masa-
rykovû námûstí. Její provoz je zaji‰-
tûn nejmodernûj‰ími technologiemi
a stfiíkací program synchronizován se
zvonkohrou ostravského muzea. Zá-
roveÀ nabízí fiadu dal‰ích programÛ
vãetnû noãního osvûtlení.

Pohotovost 
v dobû pfiívalov˘ch de‰ÈÛ
Zkou‰kou na‰ich pracovníkÛ bylo

nepfiíznivé období pfiívalov˘ch de‰ÈÛ
v mûsíci záfií, kdy jsme vyjíÏdûli ke
‰kodám vznikl˘m tímto poãasím. Po
dobu vyhlá‰ení povodÀové pohoto-
vosti na‰i pracovníci drÏeli nepfietrÏi-

tou sluÏbu pfii ãi‰tûní kanalizaãních
vpustí a likvidaci spadl˘ch stromÛ.

Odãerpávání u kanalizaãních vpus-
tí a ãi‰tûní kanálÛ se provádûlo na uli-
cích Kfiivé, 28. fiíjna u MacDonaldu,
Gorkého, Na Náhonu, Gen. Píky, aj.

Na Havlíãkovû nábfieÏí, nám. Jifiího
Myrona a v Komenského sadech mu-
sely b˘t likvidovány stromy, které se
zlomily v dÛsledku dlouhotrvajících
de‰ÈÛ.

V souãasnosti zaãínáme s pfiípra-
vou techniky na zimní období.

Petr SmoleÀ,
námûstek pro provoz

Technické sluÏby MOaP

TS MOaP se starají o sedm ka‰en

Aktuální informace 

vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu 

najdete na

www.moap.cz

„CTP – Administrativní objekt na
námûstí Republiky“, jak byl deva-
desátimetrov˘ mrakodrap oficiálnû
nazván, by mûl vzniknout na mûst-
sk˘ch pozemcích u kfiiÏovatky ulic
Vítkovická a 28. fiíjna.

Emoce obyvatel v okolí stavby
ov‰em vyvolalo nedávné kácení
zhruba dvacítky vzrostl˘ch stromÛ.
Navíc uprostfied vegetaãního období.
Povolení ke kácení stromÛ bylo vydá-
no odborem Ïivotního prostfiedí mûs-
ta Ostravy 21. ãervna 2007. S káce-
ním se tedy mohlo zaãít okamÏitû tím-
to datem. Po dohodû s ornitology by-
ly odsunuty práce na období po hníz-
dûní ptákÛ. Jeden strom, na kterém
ptáci je‰tû stále hnízdí, byl zatím po-
nechán. 

„Pfied podáním Ïádosti o kácení
jsme nechali provést dendrologick˘
prÛzkum (ohodnocení kvality a Ïivo-
taschopnosti stromÛ), na jehoÏ zákla-
dû byla odborem Ïivotního prostfiedí
Magistrátu mûsta Ostravy stanovena
náhradní v˘sadba 123 nov˘ch stro-
mÛ. Ty budou vysázeny jako souãást
nového projektu na Námûstí Repub-
liky (cca 47 stromÛ), ostatní pak
v Ostravû-Hrabové“, vysvûtluje Petra
Pivovarová z CTP Invest.

„Bûhem kácení bylo zji‰tûno, Ïe té-
mûfi 80 % stromÛ bylo rÛzn˘m zpÛso-
bem po‰kozeno a pfiedstavovalo tak
potenciální hrozbu pro kolemjdoucí.
Cca 5 stromÛ rostlo v blízkosti elek-
trického tramvajového vedení, asi
25 stromÛ bylo vysazeno nad stávají-
cí infrastrukturou nebo v jejím ochran-
ném pásmu, takÏe tyto stromy by mu-
sely b˘t dfiíve ãi pozdûji odstranûny,“
upfiesÀuje Pivovarová.

„Co se t˘ká ptákÛ a ostatní fauny,
nechali jsme ve spolupráci se Slezs-
kou ornitologickou spoleãností z Os-

travy vypracovat hodnocení vlivu na
ptactvo (autor pan Zdenûk Polá‰ek).
Ten provedl kontrolu lokality a souhla-
sil s kácením za pfiedpokladu, Ïe ne-
bude zpÛsobena Ïádná ‰koda, která
by nevratnû ohrozila místní ptactvo“,
sdûluje tiskové oddûlení CTP Invest.

Jak bude stavba probíhat
¤editel v˘stavby spoleãnosti CTP

Invest Tomá‰ JirkÛ: stavba bude
postupovat ve dvou fázích, první (cca
8 000 m2 kanceláfisk˘ch prostor) by
mûla b˘t dokonãena v 1. ãtvrtletí
2009, druhá etapa (cca 17 000 m2

kanceláfisk˘ch prostor) pak ve
3. ãtvrtletí 2009. 

Jedná se o komplex dvou vzájem-
nû propojen˘ch budov, budova Alfa –
24 pater, Beta – 10 pater, spojovací

ãást Gama – 7 pater. Souãástí pro-
jektu jsou malé obchody, kavárna,
restaurace a podzemní garáÏe.

Objekty jsou zaloÏeny na tfiech pat-
rech podzemních garáÏí a technic-
k˘ch prostor. V návaznosti na pfiíjezd
do areálu (areál je dopravnû napojen
na ulici Vítkovickou vstfiícnû proti no-
vû vybudovanému v˘jezdu od okruÏ-
ní kfiiÏovatky Kauflandu) je fie‰eno
podzemní parkovi‰tû osobních vozÛ. 

Celé území je chápáno jako roz-
lehl˘ vefiejn˘ prostor s vodními plo-
chami, rekreaãní a odpoãinkovou ze-
lení a mûstsk˘m mobiliáfiem (laviãky
apod.).

Stávající pû‰í napojení do podcho-
du z ul. Vítkovické zÛstane zachová-
no. Nová trasa pro chodce vznikne
podél západní strany areálu a propo-
jí pû‰í komunikaci pfied polyfunkãním
domem s pû‰í komunikací v ul. 28. fiíj-
na. Ve‰keré stávající hlavní pû‰í tahy
tak zÛstanou.

Bez protestÛ
Zhruba pfied rokem témûfi 500 ob-

ãanÛ sepsalo petici proti stavbû mra-
kodrapu. Lidem bydlícím v této lokali-
tû vadilo, Ïe nebyli s projektem vãas
seznámeni. Nelíbilo se jim údajné
zatajování informací a upozorÀovali
na posudek odborníka z OKD, kter˘
obsahoval údaje o moÏné nestabilitû
povrchu, která by mohla v budoucnu
ohrozit statiku v˘‰kové budovy. 

„Letos jsme obdrÏeli jen jeden tele-
fonát od obyvatelky tzv. „polyfunkãní-
ho domu“, která se zajímala o na‰e
plány v této oblasti“, fiíká Petra Pivo-
varová z CTP Invest. (dafu)

Stavba mrakodrapu odstartovala

Stavební povolení
má spoleãnost
CTP zatím jen na
pfiípravu území
a pfieloÏky vedení
nízkého napûtí
a plynu. 
Vlevo na snímku je
jedin˘ strom, kter˘
zÛstal dosud
zachován na pfiání
ornitologÛ.
Investor zahájil
pfiípravné práce
zahrnující ohrazení
pozemku, budo-
vání základÛ sítí,
bourání stávajících
konstrukcí a pilo-
táÏ, v˘kopy apod. 

Na vizualizaci vidíme objekty Beta a Gama, vpravo ãásteãnû i budovu Alfa,
která má b˘t se sv˘mi 24 patry nejvy‰‰í budovou – mrakodrapem – v Ostravû.
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70. v˘roãí úmrtí prvního prezidenta âeskoslovenské republiky Tomá‰e G. Ma-
saryka uctili 14. záfií poloÏením kytice v národních barvách s trikolórou u po-
mníku TGM na Masarykovû námûstí pfiedstavitelé mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz starosta ing. Miroslav Svozil, místostarostové ing. Jifií
Groll, ing. Jifií Havlíãek a Tomá‰ Kufiec, zastupitel Petr Sedláãek a tajemnice
Úfiadu mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz ing. Katefiina Huvarová. 
Na snímku zleva místostarosta Jifií Havlíãek, starosta Miroslav Svozil, místo-
starosta Jifií Groll a místostarosta Tomá‰ Kufiec.

KdyÏ Masaryk nav‰tívil Ostravu
KdyÏ v ãervnu roku 1924 nav‰tívil
prezident T. G. Masaryk Ostrav-
sko, mûla jeho cesta dvojí úãel:
podpofiit svou pfiítomností spojení
Hluãínska s republikou, ale také
nejvût‰í prÛmyslové centrum no-
vého státu.

Ostrava se chystala na jeho ná-
v‰tûvu s daleko vût‰ím vzru‰ením
a oãekáváním, neÏ kdyÏ do Ostravy
pfiijel v roce 1907 na stfielecké slav-
nosti císafi Franti‰ek Josef I. Prezi-
dent Masaryk zamífiil do Ostravy
z Hluãína pfies Ludgefiovice a Petfiko-
vice. KdyÏ pfiejíÏdûl most pfies Odru,
vzdávali mu hold ãlenové ãesk˘ch
i nûmeck˘ch veslafisk˘ch klubÛ.
Vozíky lanové uhelné dráhy byly se-
staveny tak, aby na nich byl ãiteln˘
nápis Sláva. 

âe‰i volali Sláva!, 
Nûmci Heil!

KdyÏ pfiekroãila kolona aut hranice
Pfiívozu, lemovaly celou cestu aÏ na
hlavní námûstí ‰palíry obyvatel. V ten
den se jich shromáÏdilo pfied sto tisíc.
Sportovci DTJ v úborech, ãlenové Ïu-
py sokolské i orelské, havífii ve staro-
byl˘ch uniformách, chlapci a dûvãata
v moravsk˘ch, slezsk˘ch a sloven-
sk˘ch krojích. Ve ‰palírech stáli Ïe-
lezniãáfii, hasiãi, skauti. Byli zde sa-
mozfiejmû legionáfii, nûmeãtí a ãe‰tí
vojen‰tí vyslouÏilci, ãlenové ãeského
stfieleckého spolku. Provolávání Slá-
va a Heil se mísilo. 

U radnice na tehdej‰ím ãerstvû po-
jmenovaném Masarykovû námûstí
pfiivítal prezidenta vládní komisafi
Moravské Ostravy Jan Proke‰. Proje-
vy byly tak kvûtnaté a nadnesené, Ïe
je dnes jiÏ nejde bez úsmûvu ani opa-
kovat. Ale byly nesmírnû upfiímné
a hlavnû citovû zabarvené. V‰ichni –
âe‰i, Nûmci, Îidé, Poláci, dûlníci, Ïiv-
nostníci, prÛmyslníci a dal‰í vkládali
v prezidentovu náv‰tûvu velké nadû-
je. KaÏd˘ své. Místní mûst‰tí funkcio-
náfii zdÛrazÀovali, Ïe v dobách pfie-
vratov˘ch, kdy vznikala republika, by-
la Ostrava vzorem pofiádku a obãan-
ské odpovûdnosti. K prezidentovu
projevu, v nûmÏ nabádal ke státo-
tvornosti pro blaho celého národa,
vládní komisafi Proke‰ zvolal: „To sli-
buji a slibujeme!“

Pak mluvili odboráfii – kováci i hor-
níci, ãlenové rÛzn˘ch spolkÛ ães-
k˘ch, nûmeck˘ch i polsk˘ch, velmi
vfiele pfiivítal prezidenta i generální
fieditel Vítkovick˘ch Ïelezáren Dr.
A. Sonnenschein, dále zástupce Ná-
rodní rady pro Ostravsko a Tû‰ínsko. 

Náv‰tûva dolu a koksovny
Poté nav‰tívil prezident dÛl a kok-

sovnu Franti‰ek v Pfiívoze, znovu
projel pfieplnûnou NádraÏní tfiídou

aÏ pfied Národní dÛm, kde se za nad-
‰en˘ch ovací louãil s obãany Mo-
ravské Ostravy a zamífiil do Vítkovic
a Mariánsk˘ch Hor. 

Na Námûstí Republiky ho davy za-
sypaly takov˘m mnoÏstvím kvûtin, Ïe
auta nemohla pokraãovat v jízdû.
Z Ostravy odjíÏdûl Masaryk vlakem,
a to z Fr˘dlantského nádraÏí (nynûj‰í
nádraÏí Ostrava-stfied).

Boleslav Navrátil

Náv‰tûva prezidenta v jednom z ostravsk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ.

Pfii náv‰tûvû T. G. Masaryka lemovaly NádraÏní tfiídu z Pfiívozu aÏ do Ostravy
obrovské ‰palíry obyvatel. Snímek je pofiízen z kfiiÏovatky ulice NádraÏní
a 28. fiíjna od hotelu Palace. Vpravo je vidût ãást nûmeckého domu, kter˘ byl
zbourán v roce 1945. ProtoÏe tehdy je‰tû nestála budova âeské spofiitelny
a âeské národní banky, jsou vidût vûÏe Chrámu BoÏského spasitele.

Skupina RPG RE, která pfiipravu-
je realizaci projektu Jindfiich Plaza
(zahrnuje vybudování hotelu a ad-
ministrativního centra na plo‰e ny-
nûj‰ího hotelového domu Jindfiich
– psali jsme o nûm v ãervnovém
Centru), pfiichází s dal‰ím projek-
tem, jehoÏ cílem je regenerace ce-
lé oblasti Ostrãilovy ulice. 

V této oblasti se nacházejí komerã-
ní prostory i bytové domy ve vlastnic-
tví RPG RE, ale také objekty Z·
Ostrãilova a vûÏov˘ dÛm ve vlastnic-
tví mûsta Ostravy.

Jana Palová z oddûlení marketingu
a PR spoleãnosti RPG nám odpovû-
dûla na na‰e otázky: 

V jakém stádiu je realizace pro-
jektu, konkrétnû Ïádost o povolení
demolice hotelu Jindfiich? 

V‰ichni b˘valí nájemci HD Jindfiich
jsou jiÏ vystûhováni a vypofiádáni.
Probíhá pfiíprava k demolici stavební
ãásti objektu – odstranûní interiérÛ,
demontáÏ technického zafiízení atd.
Îádost o povolení k demolici vãetnû
v‰ech doplÀujících informací, které si
Úfiad MOb MOaP vyÏádal, jiÏ byla po-
dána. Oãekáváme vydání demoliãní-
ho rozhodnutí v polovinû fiíjna 2007
a jeho nabytí právní moci koncem fiíj-
na. (Vedoucí odboru stavebního fiádu
a pfiestupkÛ z Úfiadu MOb MOaP
ing. Jifií Hajn˘ tyto informace potvrdil.)

Jak posuzujete dosavadní jed-
nání o zámûru „Projekt rekon-
strukce a rozvoje lokality v okolí
ulice Ostrãilova“?

Vnímáme tuto lokalitu jako prestiÏ-
ní administrativní a rezidenãní ãtvrÈ,
která bude stabilizovaná pfiítomností
‰kolsk˘ch zafiízení. Máme tam velk˘
podíl na‰ich nemovitostí (bytov˘ch
i kanceláfisk˘ch objektÛ) a zejména
chceme fie‰it otázky parkování (která
podmíní dal‰í rozvoj území). Vidíme
jako jedinou moÏnost vytvofiení spo-
leãného projektu ve spolupráci
s mûstem (vlastníkem vût‰iny po-
zemkÛ a ‰kolsk˘ch zafiízení) a obvo-
dem MOaP. 

Co se t˘ãe vûÏového objektu –
uvaÏujeme o odstranûní stávající bu-
dovy a na jejím místû máme v na‰ich
zámûrech vybudovat nov˘ objekt

s nadstandardními byty a základními
sluÏbami. V rámci tohoto projektu by
bylo moÏno i ãásteãnû fie‰it problém
parkování a rovnûÏ zde najít prostory
pro roz‰ífiení mezinárodní ‰koly. 

■

VûÏov˘ dÛm o jednadvaceti pat-
rech je nejvy‰‰í ostravskou stav-
bou, od 15. patra je v‰ak z bezpeã-
nostních dÛvodÛ prázdn˘ a nelze
tedy ‰est nejvy‰‰ích pater pouÏívat.
Jeho rekonstrukce by si vyÏádala
200 mil. Kã, demolice 50 mil. Kã.
Nejlep‰ím fie‰ením je podle primá-
tora mûsta jeho prodej spoleãnosti
RPG. Mûsto stanovilo cenu i s po-
zemkem na 45 mil. Kã. (da)

O demolici HD Jindfiich rozhodnuto

VûÏov˘ dÛm v lokalitû Ostrãilova je jedin˘m ostravsk˘m mrakodrapem (za
mrakodrap se povaÏují stavby o více neÏ 20 patrech).

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
MùSTSK¯ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A P¤ÍVOZ

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje poptávku nabídek firem 
zab˘vajících se správou domovního a bytového fondu

Hledáme firmy pro spolupráci pfii správû domovního bytového fondu 
MOb MOaP. 

Jedná se o cca 1 000 bytov˘ch jednotek a 400 nebytov˘ch prostorÛ 
v lokalitû Moravská Ostrava a Pfiívoz.

PoÏadujeme:
• minimálnû pûtiletou zku‰enost se správou domovního a bytového fondu 
• informaci o rozsahu provádûné správy (zejména poãet spravovan˘ch do-

mÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ, domÛ a bytov˘ch jednotek ve spoluvlast-
nictví apod.)

• nabídku ceny za správu ve ãlenûní podle pfiedchozího bodu
• reference o ãinnosti firmy

Nabídky zasílejte do 15. 11. 2007 na adresu:
MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz, Odbor bytového hospodáfiství

Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Vítûzná ulice tvofií pfiímku aÏ k Památníku osvoboditelÛ v Komenského sadech.

Vítûzná ul. po rekonstrukci
Reprezentativním vstupem do

Komenského sadÛ je rekonstruo-
vaná ulice Vítûzná od kfiiÏovatky se
Sokolskou aÏ po kfiiÏovatku se Sa-
dovou. 

Obdobn˘m zpÛsobem bude v pfií‰-
tím roce fie‰en dal‰í vstup do Komen-
ského sadÛ od Mûstsk˘ch lázní.

V rámci rekonstrukce byly poloÏe-
ny nové povrchy chodníkÛ ze zámko-
vé dlaÏby, vozovky z asfaltobetonu,
upraveno vefiejné osvûtlení, vykáce-
ny dfieviny (nízká sadovnická hodno-
ta), provedeny sadové úpravy vãetnû
v˘sadby nov˘ch dfievin – 33 kusÛ lip.
Vstupní ãást pû‰í komunikace je

kombinací dvoubarevné zámkové
dlaÏby. Vozovka byla jednostrannû
roz‰ífiena o 1 metr z dÛvodu akcepto-
vání oboustranného parkování.

Akce byla zahájena 15. ãervna
a ukonãena zaãátkem záfií 2007.
V pfiedstihu v dobû vegetaãního klidu
bylo odborem místního hospodáfiství
provedeno vykácení stávajících dfie-
vin (ka‰tany). Opraveny byly i pfiíjez-
dové komunikace k domÛm Vítûzná
4, 6, 8, zpevnûna plocha pfied restau-
rací a opraveny ãásti chodníku u za-
stávky MHD na ulici Sokolská.

Cena rekonstrukce dosáhla
6,9 mil. Kã. (da)
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Pokud muÏ a Ïena chtûjí uzavfiít
manÏelství, je dÛleÏité, aby dobfie
zváÏili, kdy a kde tak chtûjí uãinit.
Podmínky uzavfiení manÏelství se
fiídí zákonem ã. 301/2001 Sb.,
o matrikách, jménu a pfiíjmení
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících
zákonÛ. 

Dnes není uzavfiení manÏelství
podmínûno trval˘m pobytem jednoho
ze snoubencÛ. Pokud se snoubenci
rozhodnou uzavfiít manÏelství u na‰e-
ho úfiadu, potom by se mûl alespoÀ
jeden z nich dostavit na matriãní úfiad
Moravská Ostrava a Pfiívoz, I. patro,
ã. dvefií 176, a to v úfiedních dnech
pondûlí, stfieda, ãtvrtek. Zde jim bu-
dou vydány v‰echny potfiebné tiskopi-
sy a snoubenci seznámeni s podmín-
kami a prÛbûhem samotného obfiadu. 

Úfiednû urãenou místností je ob-
fiadní síÀ v budovû Nové radnice na
Proke‰ovû námûstí a stanovenou do-
bou pro oddávání je sobota. Snou-
benci se mohou rozhodnout uzavfiít
manÏelství mimo tuto stanovenou
úfiední místnost ve správním obvodu

matriãního úfiadu Moravská Ostrava
a Pfiívoz a také mimo stanovenou do-
bu k oddávání. V tomto pfiípadû musí
podat písemnou Ïádost a za toto po-
volení je nutno uhradit správní popla-
tek 1 000 Kã.

V souãasné dobû u na‰eho úfiadu
oddává ‰est ãlenÛ rady a zastupitel-
stva – Mgr. Jaroslav Sk˘ba, ing. Ka-
rel Baìura, Vladimír Polák, RNDr. Ja-
na Rutová, Jana ·tûdroÀová, ing. Va-
lentina VaÀková.

Svatební obfiad probíhá za hudeb-
ního doprovodu houslí a elektronic-
k˘ch varhan. Seznam hudby, z nûhoÏ
si snoubenci sami zvolí skladby dle
svého v˘bûru, je k dispozici na matri-
ce. V nejbliÏ‰í dobû chystáme snou-
bencÛm k zapÛjãení CD s pfiehledem
skladeb a tyto hudební ukázky budou
k poslechu také na internetu.

S radostí mohu konstatovat, Ïe
svatebãané jsou s na‰í prací spokoje-
ni a ãasto nám vyjadfiují podûkování.

Mgr. Jaroslav Sk˘ba,
pfiedseda 

Aktivu pro obãany a slavnosti

SÀatky na Nové radnici
v Moravské Ostravû

J. Havlíãek:
V rámci inte-
graãního roz-
voje pfiipravu-
jeme projekt
rekonstrukce
Komenského
sadÛ. Jedná se
o pfiepracování
a dopracování

pÛvodní studie celkové rekonstrukce
Komenského sadÛ a vypracování
dal‰ích stupÀÛ projektové dokumen-
tace. 

Pfiedmûtem je komplexní fie‰ení
zelenû a zpevnûn˘ch, odpoãinkov˘ch
a hracích ploch, osazení mobiliáfie,
rekonstrukce vefiejného osvûtlení, fie-
‰ení terénních a sadov˘ch úprav se
zaãlenûním jiÏ hotov˘ch úprav.

Vlastní realizaci projektu pfiedpo-
kládáme od roku 2009 v objemu aÏ
100 mil. Kã.

U akce je rovnûÏ pfiedpoklad spo-
lufinancování z Operaãního progra-
mu Ïivotního prostfiedí.

T. Vy‰ín:
Tato akce je
koordinována
s projektem
„Humanizace
fieky Ostravi-
ce“, kter˘ ob-
sahuje její
splavnûní, zpfií-
stupnûní obou

bfiehÛ a vybudování zázemí pro re-
kreaãní ãinnost apod.

Které dal‰í projekty schválené
Radou mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz jsou projekã-
nû zaji‰Èovány tak, aby jejich reali-
zace mohla zaãít v roce 2009?

T. Vy‰ín: Jedná se o celkovou re-
konstrukci a revitalizaci prostoru pfied
hlavním nádraÏím v Ostravû-Pfiívoze.
Dojde k nav˘‰ení parkovacích míst
v lokalitû na dvojnásobek (cca 120
míst), k narovnání zastávek tramvají
a trolejbusÛ a se zvût‰ení jejich kapa-
city, souãasnû k pfiemístûní tramvajo-
vé a trolejbusové smyãky do prostoru
souãasn˘ch prÛmyslov˘ch hal.

Vlastní realizaci pfiedpokládáme od
roku 2009. Náklady na realizaci jsou
nyní vyãísleny na 114 mil. Kã, u této
akce je pfiedpoklad spolufinancování
z Regionálního operaãního programu
(ROP). 

O projektu rekonstrukce hlavního
nádraÏí jsme psali v záfiijovém
Centru.

J. Havlíãek: Na území mûstského
obvodu se nacházejí dva odvaly –
haldy. Ta viditelnûj‰í a vût‰í je na po-
kraji bytové zástavby v Ostravû-
-Pfiívoze. Od Komenského sadÛ je
oddûlena pouze vozovkou. Vedení
obvodu si uvûdomuje negativa umís-
tûní této haldy v takové blízkosti cent-
ra, a proto ve‰lo do jednání s majiteli

odvalu, tedy se spoleãností OKD.
PfiedbûÏnû jsou zvaÏovány rÛzné va-
rianty vyuÏití tohoto prostoru. Jednou
z moÏností je odtûÏení této haldy,
pfiemístûní materiálu na jiná území
a následné vyuÏití takto vzniklého
prostoru. Jinou variantou je celkové
zpevnûní odvalu, jeho úprava a ná-
sledné vyuÏití prostoru pro sportovní
aktivity. 

Odval by v této variantû slouÏil zá-
roveÀ i jako odstínûní od prostoru vy-
uÏívaného prÛmyslem. Je potfieba
zdÛraznit, Ïe jednání o revitalizaci
jsou teprve v poãátcích a nejedná se
o jednoduchá fie‰ení. Pro tyto revitali-
zace je obvod schopen Ïádat o exter-
ní finanãní podporu jak z republiko-
v˘ch zdrojÛ, tak o peníze ze struktu-
rálních fondÛ EU. 

T. Vy‰ín: V uplynul˘ch t˘dnech
vznikla pracovní skupina sloÏená
z pracovníkÛ Hornického muzea
v Ostravû-Petfikovicích a zástupcÛ
mûstského obvodu. Jejím úkolem je
koordinace prací na projektovém zá-
mûru vedení muzea. Jde o propojení
centrálního parku Ostravy – Komen-
ského sadÛ s Hornick˘m muzeem,
a to po bfiezích fiek Ostravice a Odry
cyklostezkou vyuÏívanou i in-line
bruslafii. Tento zámûr také poãítá
s propojením obou bfiehÛ fieky Odry
mostní konstrukcí tak, aby nebyli
sportující Ostravané ohroÏeni silniãní
dopravou. 

Finanãní prostfiedky z externích
zdrojÛ by projektov˘ t˘m rád získal
z Regionálního operaãního progra-
mu, konkrétnû z jeho prioritní oblasti
urãené na podporu turistické infra-
struktury, doprovodn˘ch sluÏeb
a atraktivit cestovního ruchu. (rd)

Projektové zámûry obvodu pro
programové období EU 2007–2013
V záfiijovém zpravodaji CENTRUM jsme pfiinesli první ãást projektov˘ch
zámûrÛ, jejichÏ cílem je získat finanãní prostfiedky z fondu Evropské unie.
Vybrané projekty na‰eho mûstského obvodu byly zafiazeny do integraã-
ního plánu rozvoje mûsta Ostravy. Na toto téma jsme hovofiili s námûst-
kem pro investice ing. Jifiím Havlíãkem a managerem investiãních pro-
jektÛ Bc. Tomá‰em Vy‰ínem.

Setkání s jubilanty
15. záfií pofiádal Aktiv pro

obfiady a slavnosti (APOS)
na‰eho mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz
v prostorách restaurace Nové
radnice na Proke‰ovû ná-
mûstí tradiãní „Setkání s jubi-
lanty“. Pozváni byli obãané
na‰eho obvodu, ktefií se v mû-
sících ãervenec a srpen doÏili
80 aÏ 89 let. (Obãané, kter˘m
je 90 let a více jsou nav‰tûvo-
váni u pfiíleÏitosti jubileí ve
sv˘ch domovech.)

Jubilujících spoluobãanÛ by-
lo celkem 230, na setkání jich
pfii‰lo 71. DÛvodem nepfiítom-
nosti, coÏ je pochopitelné, byly
v pfieváÏné vût‰inû zdravotní
problémy, které tuto vûkovou
skupinu ãasto provázejí. 

KaÏd˘ z jubilantÛ dostal jako
upomínku na setkání dva ‰ál-
ky, symbolizující známé úsloví:
Ve dvou se to lépe táhne…

Sobotní odpoledne mûlo
velmi srdeãnou a milou atmo-
sféru, ke které pfiispûl i soubor
Poslaneãtí písniãkáfii. 

Doufáme, Ïe fotografie, kte-
ré uvefiejÀujeme, potvrdí pfiání
mnoh˘ch jubilantÛ pfii louãení:
nashledanou v pfií‰tím roce!

Pan Franti‰ek KáÀa uÏ mûl
97 let, ale dal pfiednost setká-
ní se sv˘mi mlad‰ími kolegy
seniory pfied náv‰tûvou v by-
tû. Pfiekvapil pfiítomné svou
obdivuhodnou svûÏestí. A jak
nám s úsmûvem prozradil,
chtûl by se doÏít 105 let…

Blahopfiání od radní paní Jany ·tûdroÀové pfiijímají pánové
Miroslav Nytra a Herbert Fojtík.

Hlavnû zdraví! pfiejí zastupitelé ing. Valentina VaÀková a Mgr.
Jaroslav Sk˘ba (pfiedseda APOS).

Blahopfiání od místostarosty
ing. Jifiího Grolla.

Setkání se zúãastnili nejen jubilanti, ale i jejich Ïivotní partnefii. 

Paní Vûra Lnûníãková praco-
vala tfiicet let na bytovém od-
boru na‰eho mûstského ob-
vodu. âasto vzpomíná na své
kolegy, s nûkter˘mi je v pravi-
delném kontaktu.

Jaroslav Der‰ák byl vynikající
fotbalista, kter˘ hrál za SK
Slavia Praha. Zpíval v‰ak ta-
ké v ostravské opefie.

Paní Jifiina Brdíãková je i pfies
svÛj vûk velmi ‰armantní
a spoleãenská.

Blahopfiání od zastupitelky
ing. Valentiny VaÀkové.

V‰echny fotografie ze setkání najdete na ww. moap.cz
Foto: Nicol Veiszová


