
Zmûní se tak nevzhledná plocha,
na které se naposledy nacházel auto-
bazar a dfiíve téÏ trÏi‰tû. Do Morav-
ské Ostravy se tak po dlouhé dobû –
naposledy to bylo v období mezi dvû-
ma svûtov˘mi válkami – vrací moder-
ní a funkãní architektura.

„Pro Ostravu je tento projekt milní-
kem a vûfiím, Ïe podobn˘ch bude pfii-
b˘vat,“ ohodnotil v˘stavbu komplexu
ostravsk˘ primátor ing. Petr Kajnar
(âSSD). Starosta na‰eho mûstského
obvodu ing. Miroslav Svozil (ODS) pfii
slavnostním zahájení, kterého se zú-
ãastnil i velvyslanec Irské republiky,
zdÛraznil i skuteãnost, Ïe díky tomuto
administrativnímu centru vznikne
mnoho nov˘ch pracovních míst.

Realizace projektu byla zahájena
v únoru 2007. Cel˘ areál se bude se-
stávat ze dvou administrativních ob-
jektÛ, hotelu se 185 pokoji (bude do-
stavûn letos a otevfien v létû pfií‰tího
roku), z konferenãního centra doplnû-
ného restaurací a fitnesscentrem. V˘-
hodou lokality je v˘borná viditelnost
a snadná pfiístupnost z budovaného
dálniãního pfiivadûãe D47. Architek-
tonické fie‰ení vytvofiilo ostravské
studio OSA Projekt. 

Kanceláfiské plochy v první budovû
uÏ byly v dobû slavnostního otevfiení
ze 70 % pronajaty. Jedna z nejvût-
‰ích svûtov˘ch bankovních a finanã-
ních institucí, spoleãnost HSBC, uza-
vfiela smlouvu na pronájem více neÏ
ãtyfi tisíc metrÛ. Bude zde call cen-
trum pro stfiední Evropu, v nûmÏ se

vytvofií ãtyfii sta nov˘ch pracovních
míst. Dal‰í mezinárodní spoleãností,
která uÏ podepsala smlouvu o proná-
jmu kanceláfií je firma TietoEnátor,
která se vûnuje informaãním techno-
logiím. Jenom v Ostravû zamûstnává
uÏ na tisíc pracovníkÛ. 

Luxusní hotel, kter˘ bude souãástí
areálu, chce provozovat firma The
Rezidor Hotel Group. Ta zafiadí ob-
jekt souãasnû s jedním praÏsk˘m ho-
telem do fietûzce „Park Inn“. Patfií do
nûj 300 hotelÛ ve 47 zemích svûta.

Kromû Ostravy pÛsobí skupina
Red Group, která je investorem spo-

leãnosti The Orchard je‰tû v Praze,
Brnû a Staré Boleslavi. Ostravu si vy-
brala proto, Ïe tady existuje kvalifiko-
vaná pracovní síla, vysoká úroveÀ
absolventÛ se znalostmi cizích jazykÛ
a po dokonãení dálnice i optimální
dopravní spojení. (da)
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2006 se konalo
první – ustavu-
jící zasedání
Zastupitelstva
mûstského ob-
vodu Moravská
Ostrava a Pfií-
voz, které od-
ráÏelo v˘sled-

ky fiíjnov˘ch voleb ve v˘‰e uvedeném
mûstském obvodu.

Voliãi rozhodli, Ïe v novém zastu-
pitelstvu zasedlo 17 zastupitelÛ za
ODS, 9 za âSSD, 5 za KSâM, 2 za
SZ a 2 za SNK ED.

Pfies v˘razn˘ volební úspûch
ODS, kter˘ se odrazil v zisku více
neÏ 48 % mandátÛ, bylo ãlenÛm klu-
bu zastupitelÛ ODS jasné, Ïe fiádn˘
chod radnice a úspû‰né spravování
mûstského obvodu vyÏaduje silnou
pozici v zastupitelstvu, coÏ znamená
koalici s partnerem, kter˘ má rovnûÏ
znaãnou podporu voliãÛ a jehoÏ pro-
gram lze v zásadních otázkách ko-
munální politiky propojit s progra-
mem ODS. Zcela logicky byla ke
koaliãní spolupráci vyzvána âSSD,
která ji pfiijala a tak vznikla velmi sil-
ná koalice, která má 26 zastupitelÛ
z celkového poãtu 35.

Na základû této dohody byli na
ustavujícím zasedání zastupitelstva
zvoleni starosta a 1. místostarosta
za ODS a dva místostarostové za

âSSD. Dále byla zvolena rada mûst-
ského obvodu, ve které zasedá
5 ãlenÛ ODS a 4 ãlenové âSSD.
A koneãnû byl zvolen finanãní v˘bor
zastupitelstva, kterému pfiedsedá
ãlen ODS a kontrolní v˘bor zastupi-
telstva, kterému pfiedsedá ãlen
âSSD. K podobnému rozdûlení
funkcí do‰lo následnû pfii volbû pra-
covních komisí rady mûstského ob-
vodu, kter˘ch je celkem 14 a pÛsobí
jako poradní orgány rady.

Takto ustavená koalice má samo-
zfiejmû v zastupitelstvu velkou vût‰i-
nu a tudíÏ se jí dafií prosazovat fie‰e-
ní zásadních problémÛ mûstského
obvodu. V komunální politice se jed-
ná hlavnû o vûcné fie‰ení problémÛ
a prosazování opatfiení ku prospû-
chu obãanÛ na‰eho mûsta.

Mezi velká témata, na která jsme
na‰li spoleãn˘ názor, patfií napfi. re-
vitalizace Komenského sadÛ, dal‰í
smûfiování oblasti Stodolní ulice,
regulace provozoven s v˘herními
hracími pfiístroji v centru mûsta, dal-
‰í privatizace domovního fondu,
podpora investorÛ pfii zástavbû pro-
luk a bude jistû ku prospûchu cen-
trálního mûstského obvodu, kdyÏ
tato dosavadní spolupráce potrvá
i nadále. 

Ing. Jifií V˘tisk,
pfiedseda klubu ODS

v zastupitelstvu MOb MOaP

Spoleãnû se
nám podafiilo
a dafií vtisknout
m û s t s k é m u
centru novou
tváfi a to hlavnû
projekty zásta-
veb proluk.
Podporujeme ty
investory, ktefií

mají zájem realizovat projekty, které
do centra krajské metropole vrátí Ïi-
vot – tzn. nejen v˘stavbou atraktiv-
ních komerãních prostor, ale i nad-
standardního bydlení. 

Máme zájem obnovit a zkvalitnit
v‰echny funkce Mûstsk˘ch lázní
Moravská Ostrava – tzv. âapkárny.
V leto‰ním létû jsme otevfieli venkov-
ní bazén doplnûn˘ atrakcemi, které
jsou jiÏ samozfiejmou souãástí tzv.
aquaparkÛ, v pfií‰tím roce bychom
chtûli iniciovat opravu druhé ãásti
tûchto lázní – tzv. hlavní budovu. 

Zamûfiili jsme se také na moderni-
zaci ‰kolsk˘ch zafiízení pro na‰e dû-
ti. V pfií‰tích obdobích plánujeme v˘-
razné investice do ‰kolsk˘ch zafiíze-
ní tak, aby jejich kvalita odpovídala
úãelu, ke kterému mají slouÏit.
Nejvût‰í investicí v leto‰ním roce je
rekonstrukce stfiechy s novou pÛdní
vestavbou moderní ‰kolní druÏiny
základní ‰koly na ul. 30. dubna.

V oblasti bytové problematiky je
na‰ím nejbliÏ‰ím cílem zastavit dlou-
hodob˘ trend úbytku poãtu obyvatel
na‰eho obvodu. SnaÏíme se pfiilákat
nové investory s preferencí bytové

v˘stavby tak, aby celkov˘ poãet oby-
vatel na‰eho obvodu mûl vzrÛstající
tendenci. Nezapomínáme na obyva-
tele na‰ich nejvût‰ích sídli‰È – Fifejdy
a ·alamouna. Plánujeme jejich cel-
kovou regeneraci s cílem zlep‰it kva-
litu bydlení a Ïivota tamních obyvatel.

V oblasti kulturní povaÏuji za nej-
vût‰í úspûch zahájení provozu mini-
kina s pfiíjemnou kavárnou. Vtiskne-
me novou tváfi i klubu ATLANTIK,
kter˘ v rámci koalice vyuÏíváme pro
diskusní fórum „Otevfiená radnice“,
kdy pravidelnû, kaÏdé první úter˘
v mûsíci, vedení radnice diskutuje
s obãany o problémech ãi o zajíma-
v˘ch projektech v na‰em obvodu. 

A co jsme stihli v sociální oblasti? 
• rekonstrukci Domu s peãovatelskou

sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici s celko-
v˘mi náklady pfies 60 mil. Kã

• rekonstrukci zahrady DPS Dobrov-
ského

• uspofiádání zájezdÛ pro seniory –
v leto‰ním roce na hrad Sovinec,
vloni do Olomouce na Floru a na
zámek Lednice a Kunín, Nov˘ Jiãín
a Hukvaldy

• provozování klubÛ dÛchodcÛ – má-
me tfii, a to na ulicích Trocnov-
ského, Dobrovského a Gajdo‰ova

• pronajímáme za v˘hodn˘ch podmí-
nek nebytové prostory zájmov˘m
sdruÏením seniorÛ, napfi. Na Jíz-
dárnû

• pofiádáme vánoãní posezení (vloni
jen v DPS Dobrovského, DPS Gaj-
do‰ova byla v rekonstrukci)

• pofiádáme setkání s jubilanty v Di-

vadélku v Nové radnici, dvakrát do
roka se seniory v klubu Parník

• zaji‰Èujeme peãovatelskou sluÏbu
se stál˘m nárÛstem uÏivatelÛ na
dne‰ních cca 400, obûdÛ rozváÏí-
me okolo 180 dennû

• instalujeme bezpeãnostní fietízky
v bytech seniorÛ

• zfiizujeme Odlehãovací sluÏbu – je
urãena zejména tûm, ktefií se o na-
‰e star‰í spoluobãany starají (napfi.
jejich dûti) – na dobu urãitou pfie-
vezmeme tuto péãi za nû
Myslíme samozfiejmû i na mamin-

ky s dûtmi, postupnû budeme rekon-
struovat vût‰inu dûtsk˘ch hfii‰È tak,
aby splÀovala nové nároãné hygie-
nické a bezpeãnostní normy.

V oblasti bezpeãnosti byla ustave-
na napfi. pracovní skupina Stodolní,
kde spolu s koaliãním partnerem
a dal‰ími úãastníky fie‰íme celou pro-
blematiku Stodolní ulice. Na‰ím zá-
mûrem je, aby fenomén ulice Stodol-
ní byl zachován a aby do‰lo k rozvo-
ji celé této ãásti mûstského obvodu. 

Koaliãní spolupráce, tak jak probí-
há dnes, má moÏnost pfiispût v˘raz-
n˘m zpÛsobem ke zmûnû na‰eho
obvodu. A tato zmûna nebude jen
kosmetická, ale bude razantnûj‰í,
neÏ tomu bylo v minulosti.

Ing. Jan Stoklasa,
pfiedseda klubu âSSD

v zastupitelstvu MOb MOaP

Slovo mají…

Otevfiená 
radnice

Starosta mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz ing. Miro-
slav Svozil zve v‰echny spolu-
obãany 6. listopadu v 18.00 hodin
do klubu Atlantik. 

Téma pravidelného setkávání
obãanÛ s vedením radnice je:
„Projekt v˘stavby nového administ-
rativního centra na námûstí Repub-
liky (CTP)“.

Informace o diskusních veãerech
jsou bezprostfiednû uvefiejnûny na
www.moap.cz.

Místostarostové na‰eho mûstského obvodu Jifií Havlíãek (vlevo) a Tomá‰ Kufiec
(vpravo) diskutují s primátorem mûsta Ostravy Petrem Kajnarem na slavnost-
ním otevfiení první ãásti administrativního komplexu na Hornopolní ulici.

„Jde o krásnou architekturu,“ hodnotí první budovu nového komplexu starosta
Moravské Ostravy a Pfiívozu Miroslav Svozil. V sedmi nadzemních podlaÏích je
celkem 11 785 m2 kanceláfisk˘ch ploch – vãetnû restaurace, která je situována
do prvního podlaÏí.

Moderní a funkãní architektura
Nejvût‰í investice v Ostravû od roku 1989 v hodnotû 1,4 miliardy korun

– moderní administrativní centrum s názvem The Orchard – má za sebou
první etapu v˘stavby: 17. fiíjna byla slavnostnû otevfiena první kompletnû
dostavûná budova v objektu, kter˘ se nachází na pozemku mezi ulicemi
Hornopolní a Cihelní. 

âíslo mûsíce

400
je poãet pracovních pfiíleÏitostí,
které vznikly s dokonãením první
budovy komplexu The Orchard
na Hornopolní ulici.

¤íjnová Otevfiená radnice byla
na téma: V˘herní hrací pfiístroje, al-
kohol a vefiejn˘ pofiádek. V˘znamná
ãást diskuse se vztahovala k existen-
ci Pivní pohotovosti v blízkosti pivova-
ru Ostravar a prÛvodním negativním
jevÛm, které se na ni tzv. nabalují, tzn.
hluk, vulgární chování ãásti náv‰tûvní-
kÛ, zneãi‰Èování okolí, coÏ se vztahu-
je i na pfiilehlou ãást sídli‰tû Fifejdy,
zejména ulice Hornopolní. 

Tak jako zastupitelstvo mûstské-
ho obvodu jiÏ navrhlo mûstskému
zastupitelstvu text vyhlá‰ky o záka-
zu v˘herních hracích automatÛ, stej-
n˘m zpÛsobem bude postupovat
u vyhlá‰ky zakazující vefiejnou kon-
zumaci alkoholu. (r)
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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.

Doma v bezpeãí
– bezpeãnûj‰í centrum

V kvûtnu 2007 zaãal v na‰em
mûstském obvodu projekt „Doma
v bezpeãí“. Na‰i star‰í obãané si
mohli nechat zdarma namontovat
na vstupní dvefie bytu ãi domu bez-
peãnostní fietízky, kukátka nebo
ochranné li‰ty. Na projekt vyãlenil
mûstsk˘ obvod 30 000 Kã. 

V první fázi oslovila obec témûfi
400 seniorÛ, o které se stará peãova-
telská sluÏba, a nabídla jim zabezpe-
ãení. Zaãínali jsme s montáÏí bezpeã-
nostních prvkÛ nejprve u 14 seniorÛ,
pak se ozvalo 32 seniorÛ, dÛm s pe-
ãovatelskou sluÏbou na ul. Dobrov-
ské – 16 osob. Pozdûji poÏádalo
o montáÏ 12 seniorÛ. Tím se uzavfie-
la první etapa montáÏí.

Druhá etapa se na osobní Ïádost
na‰ich seniorek uskuteãnila 12. a 13.
fiíjna 2007 a bylo namontováno 19
bezpeãnostních fietízkÛ a 18 dvefiních
kukátek, nalepeno 19 bezpeãnost-
ních samolepek a pfiedáno 19 kníÏe-
ãek Doma v bezpeãí. Tato akce je jen
startovací pozicí pro akci „Bezpeã-
nûj‰í stfied“, díky které by se obyva-
telé i náv‰tûvníci na‰eho mûstského
obvodu mûli cítit bezpeãnûji. 

Informaãní materiály budou dodá-
ny do v‰ech domácností, samolepky
se budou umísÈovat do dopravních
prostfiedkÛ, restaurací, na informaãní
panely, budou v informaãních cen-
trech, na úfiadû, v hotelích apod.

Statutární mûsto Ostrava na akci
Bezpeãnûj‰í stfied pfiispûlo ãástkou
120 000 Kã, ná‰ mûstsk˘ obvod
50 000 Kã. Do tohoto projektu se za-
pojuje mûstská a státní policie.

Hodláme v tûchto aktivitách pokra-
ãovat v roce 2008. Chceme dÛslednû
odstraÀovat ne‰vary v osobní bez-
peãnosti nejen na‰ich seniorÛ, ale
v‰ech lidí, ktefií nav‰tíví Ostravu. 

Ing. Ivana Kfiístková
Ochrana, bezpeãnost a obrana

Ve‰keré pfiipomínky a námûty 
t˘kající se bezpeãnosti adresujte

na telefon: 599 442 623
e-mail: kristkova@moap.mmo.cz

Polovina tohoto úbytku pfiipadá na
centrální mûstsk˘ obvod. Nejvût‰í
úbytek v‰ak není v poslední dekádû,
ale byl zaznamenán pfied pÛl stoletím.
Zatímco v roce 1961 Ïilo v Moravské
Ostravû a Pfiívoze 59 319 trvale hlá-
‰en˘ch obyvatel, v roce 1970 jich by-
lo jen 50 086. V roce 1991 to bylo
46 379, o deset let pozdûji 43 428.
K 30. záfií 2007 je to jen 41 537. 

Celou Ostravu poznamenává ne-
jen úbytek obyvatelstva, ale i velk˘
nepomûr mezi muÏi a Ïenami. V sou-
ãasné dobû poãet trvale hlá‰en˘ch
Ïen pfiesahuje 160 tisíc, zatímco po-
ãet muÏÛ klesl jiÏ pod 149 tisíc. 

Ze statistického hlediska do‰lo
k v˘znamné zmûnû k 1. lednu leto‰ní-
ho roku. Ostrava-mûsto jiÏ není totoÏ-
ná s okresem Ostrava, do kterého pfii-
bylo celkem 13 obcí. Jsou to âavisov,
Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice,
Olbramice, Stará Ves nad Ondfiejnicí,

·enov, Václavovice, Velká Polom,
Vratimov, Vfiesina a Zbyslavice.
V okrese Ostrava je v souãasné dobû
trvale pfiihlá‰eno 337 197 obyvatel. 

Kvalifikovan˘ odhad pfiechodnû
bydlících byl do roku 1989 40 tisíc.
Z toho pfiipadalo na vysoko‰koláky
a stfiedo‰koláky ‰est tisíc. Do ‰kol do-
jíÏdûlo kaÏdodennû z jin˘ch míst
severomoravského kraje na 8 tisíc
studentÛ a dal‰ích dvacet tisíc za pra-
cí. Od roku 2000 se pfiechodn˘ pobyt
neeviduje.

Pravdûpodobn˘ odhad lidí, ktefií
bydlí v Ostravû na ubytovnách, privá-
tech, internátech a vysoko‰kolsk˘ch
kolejích je 20 tisíc, z toho na stfiedo-
‰koláky a vysoko‰koláky pfiipadá po-
lovina. Za prací dennû dojíÏdí z míst
mimo Ostravu-mûsto na 12 tisíc lidí. 

Do na‰eho mûstského obvodu
dennû dochází za prací a studiem
nejménû 20 tisíc lidí. (da)

V obvodu je patnáct tisíc vysoko‰kolákÛ
V leto‰ním akademickém roce

studuje na pûti fakultách Ostrav-
ské univerzity více neÏ deset tisíc
studentÛ, poãet vysoko‰kolákÛ na
Ekonomické fakultû V·B-TU pfie-
kroãil pût tisíc. AÏ na v˘jimky se
nacházejí pracovi‰tû tûchto ústavÛ
v na‰em mûstském obvodu, a to
v Moravské Ostravû.

3. fiíjna byl v sále Domu kultury
mûsta Ostravy slavnostnû zahájen
nov˘ akademick˘ rok Ostravské uni-
verzity (OU). Mezi pozvan˘mi hosty
Akademického dne byl i starosta
MOb MOaP ing. Miroslav Svozil. Do
prvního roãníku Ostravské univerzity
letos nastoupily více neÏ tfii tisícovky
studentÛ – o 40 procent více neÏ vlo-
ni – takÏe na jejích pûti fakultách je

jich zapsáno více neÏ deset tisíc. -
Poãet vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ

a správních zamûstnancÛ pfiekroãil
dva tisíce. 

Ke ãtyfiem stávajícím fakultám OU,
a to pedagogické, filosofické, pfiírodo-
vûdecké a zdravotnû sociální letos
pfiibyla i fakulta umûní. Její hudební
ãást sídlí na Sokolské ulici, v˘tvarná
na ulici Podlahovû.

Ekonomická fakulta Vysoké ‰koly
báÀské-Technické univerzity letos
oslavila 30. v˘roãí svého trvání, Slav-
nostnímu zasedání byl pfiítomen i pre-
zident Václav Klaus. Uãebny této fa-
kulty se nacházejí v budovû na So-
kolské tfiídû 33.

V pomûru k poãtu obyvatel – tûsnû
nad 40 tisíc – je ná‰ obvod vzhledem
k poãtu studujících vysoko‰kolákÛ sku-
teãn˘m univerzitním mûstem. (da)

Poãet trvale hlá‰en˘ch 
obyvatel stále klesá

Rekonstrukce objektu se zamûfiila
na jeho zateplení, prosvûtlení a oÏive-
ní, byly kompletnû modernizovány stá-
vající byty, kuchyÀské kouty, sociální
zafiízení, vymûnûna okna. Byly insta-
lovány prvky zaji‰Èující bezpeãnost,
byty vybaveny komunikaãním systé-
mem s peãovatelkou. Tfii byty jsou
upraveny pro imobilní obyvatele, dva
byty mají pohotovostní lÛÏka. Zcela no-
vé jsou i interiéry v‰ech prostor. 

Ve stfiedovém bloku, kter˘ spojuje
bloky A a B byl rekonstruován spole-
ãensk˘ sál. Upravena byla i zahrada,
její jedinou vadou je drátûn˘ plot.
V tûsné blízkosti se totiÏ nacházejí
pfiízemní garáÏe a pfiilehlá cesta je
pomûrnû frekventovaná. Situaci by
napravilo vybudování vy‰‰ího dfievû-
ného neprÛhledného plotu. Vzhle-
dem k celkov˘m nákladÛm, které by-

ly pfiekroãeny o 1,8 mil. Kã, je vybu-
dování takového plotu zanedbatelnou
investicí. Rekonstrukci provádûla os-
travská firma INTOZA, s.r.o. (rd)

Na náv‰tûvû u paní Milu‰e Ferfecké,
které byly v rámci akce Bezpeãnû do-
ma instalovány bezpeãnostní fietízek
a kukátko, byl pfiítomen i místostaros-
ta Tomá‰ Kufiec. 

V mûstském obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz se stává pomûrnû
závaÏn˘m problémem odpad, kter˘
se sv˘mi rozmûry nevejde do kon-
tejnerÛ. 

Lidé opravují své byty a domy a jak-
si si vÛbec nelámou hlavu, kam dají
ãásti starého nábytku, nebo jiné zbyt-
ky po rekonstrukci bytového zafiízení.
Je chvályhodné, Ïe ke svému majet-
ku získali ten správn˘ vztah a starají
se o nûj (mimochodem obvodní úfiad
tyto ãinnosti finanãnû podporuje), ale
jak se zdá, jejich civilizaãní návyky
konãí dvacet metrÛ od vlastních dvefií.

A tak se vyhazuje nábytek, ledniã-
ky, praãky a televizory k popelnicím
a mnozí si myslí, Ïe je to v pofiádku.

Není! Na tento odpad jsou sbûrné
dvory a velkoobjemové kontejnery,
které se pfiistavují dvakrát roãnû
v místû va‰eho bydli‰tû. Tfiídûní také
není od vûci a argument, Ïe kontejne-
ry jsou daleko, pfiípadnû, Ïe nejsou
vÛbec k mání, je také lich˘. 

Mimochodem za pohození takové-
hoto odpadu hrozí docela zajímavá
pokuta. Tento problém byl zmínûn ta-
ké v klubu Atlantik na pravidelném
mûsíãním setkání obãanÛ se zástupci
obvodu. V‰ichni zúãastnûní se shodli,
Ïe se tato situace musí urychlenû fie-
‰it. Nesvádûjme proto neustále ne-
pofiádek na bezdomovce a jiné skupi-
ny obyvatel, vÏdy je potfieba zaãít
u sebe. (ps)

Na Kostelní 
se bude stavût

V prolukách mezi bloky domÛ
v Moravské Ostravû se objeví nové
stavby. 

Stavební povolení bylo vydáno na
„polikliniku Kostelní“. Budova bude
mít pût nadzemních a jedno podzem-
ní patro, a bude v ní lékárna a ordina-
ce praktického lékafie, gynekologa,
urologa, kardiologa a diabetologa. 

Bytov˘ dÛm na kfiiÏovatce Kostel-
ní–Biskupská bude mít rovnûÏ pût
nadzemních pater. V prvním patfie
budou nebytové prostory, v ostatních
patrech 37 bytÛ.

V proluce na Repinovû ulici – ved-
le galerie Chagall – se staví rovnûÏ
pûtipatrov˘ objekt. Ve dvou prvních
nadzemních patrech budou stomato-
logická pracovi‰tû, v ostatních pat-
rech byty. 

A jaká je situace s Ostravicí – Tex-
tilií? Odpovídá ing. Jifií Hajn˘, vedoucí
odboru stavebního fiádu a pfiestupkÛ:
„Objekt je zabezpeãen po havárii
a o dal‰ích zámûrech vlastníka nic ne-
víme“. Podle neoficiálních informací
hledá souãasn˘ majitel na Textilii kup-
ce, svÛj pÛvodní zámûr, otevfiít zde lu-
xusní obchodní dÛm, vzdal. (da)

Nûktefií obãané umísÈují do okolí popelnic i ãásti nábytku, které mají b˘t ve vel-
koobjemov˘ch kontejnerech (sídli‰tû Fifejdy, ulice Hornopolní ã. 51, 53).

Stane se obvod smeti‰tûm?

Rekonstrukce DPS Gajdo‰ova skonãila
Cel˘ rok, od 13. fiíjna loÀského roku, probíhala rekonstrukce Domu

s peãovatelskou sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici 39a, b v Moravské Ostravû.
Nákladem 70,4 mil. Kã získal ná‰ mûstsk˘ obvod moderní prostory pro
poskytování peãovatelské sluÏby a dÛstojné stáfií.

Dfiíve ponurá stavba byla projasnûna barevn˘mi prvky.

Obyvatelé domu s peãovatelskou
sluÏbou uÏívají vlastní nábytek, pou-
ze moderní kuchyÀské linky jsou no-
vû zabudované.

Na slavnostním zahájení nového aka-
demického roku Ostravské univerzity
byli ocenûni nejlep‰í studenti.

V roce 1991 bylo ve mûstû Ostravû pfiihlá‰eno k trvalému pobytu 327 371
osob. O deset let pozdûji to bylo jen 316 744, k 1. lednu 2006 310 078 a po-
kles pokraãuje i nadále. Poslední údaj je z leto‰ního roku – 309 098 trva-
le hlá‰en˘ch.

z mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz, ktefií se doÏívají v listopadu
90 a více let: Marie Dvorníková, Emilie
ÎiÏlavská, Marie Baãkorová, Marie Neu-
wirtová, Teofil Filipec, Vilma Galisová,
·tûpánka Martiniková, Marie Králová,
Jindfiich Rutar.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Oprava
V fiíjnovém Centru jsme pfiinesli in-

formaci o tom, Ïe text pfiipravované vy-
hlá‰ky, která má zakázat v˘herní hrací
pfiístroje v pû‰í zónû a na celé NádraÏ-
ní ulici, podpofiili „zastupitelé ODS,
âSSD a KSâM. Zastupitelé strany ze-
len˘ch a SND ED se zdrÏeli hlasování“.

Pfiesná informace je následující: Pro
variantu D zmínûné vyhlá‰ky hlasovalo
27 pfiítomn˘ch zastupitelÛ, a to v‰ichni
zastupitelé ODS, KSâM,  SNK ED
a vût‰ina âSSD. 3 zastupitelé za
âSSD a 2 zastupitelé SZ se zdrÏeli
s tím, Ïe chtûli podpofiit jinou variantu
vyhlá‰ky. Pro závûreãné usnesení k to-
muto bodu hlasovali v‰ichni zastupitelé. 

ZastupitelÛm V. Polákovi a L. Su-
lovskému za SNK-ED, o nichÏ jsme
pÛvodnû informovali, Ïe se zdrÏeli
hlasování, se tímto omlouváme.

Od prosince bude pfii jednáních za-
stupitelstva v provozu  elektronické
hlasovací zafiízení, takÏe hlasování
kaÏdého zastupitele bude dokumen-
továno. Odpadnou problémy, kdo
a jak hlasoval. (r)

V˘mûna obãansk˘ch
prÛkazÛ

31. prosince leto‰ního roku kon-
ãí platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ, které
byly vydány do 31. prosince 1998.

Îádost o vydání nového obãanské-
ho prÛkazu je obãan povinen pfiedlo-
Ïit nejpozdûji do 30. listopadu leto‰ní-
ho roku. Pro obãany narozené pfied
1. lednem 1936 platí v˘jimka – ob-
ãanské prÛkazy, ve kter˘ch je vyzna-
ãena doba platnosti „bez omezení“
nebo „platnost prodlouÏena bez ome-
zení“, zÛstávají i nadále platné.

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ je osvoboze-
na od správního poplatku. 

Pokud obãané, kter˘ch se v˘mûna
obãansk˘ch prÛkazÛ t˘ká, tak neuãi-
ní, vystavují se nebezpeãí, Ïe si nebu-
dou moci vyfiídit osobní záleÏitosti, pfii
nichÏ jsou povinni pfiedloÏit platn˘ do-
klad totoÏnosti, jako je napfi. pfievzetí
doporuãené zásilky na po‰tû, pfii jed-
nání na úfiadech, v bance apod.
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Francouzského velvyslance pana
Charlese Friese jsme se zeptali:

Domníváte se, Ïe 16 let, kdy se
koná v Ostravû Francouzsk˘ pod-
zim, ovlivnilo pozitivnû vnímání
a pochopení francouzské kulturní
a hospodáfiské politiky v morav-
skoslezském regionu? MÛÏete
uvést konkrétní pfiíklady?

Je zjevné, Ïe za 16 let své exi-
stence Francouzsk˘ podzim, organi-
zovan˘ Francouzskou aliancí, pfiispûl
k hlub‰ímu poznání na‰í zemû ve va-
‰em mûstû. Vloni nav‰tívilo rÛzné
události tohoto jiÏ tradiãného kul-
turního setkání 1 500 divákÛ. Na‰e
kulturní aktivity se navíc neomezují
jen na tuto akci, kaÏd˘ rok v bfieznu
pofiádáme dal‰í akce v rámci progra-
mu „Semaine de la francophonie“
a 21. ãervna se tradiãnû koná Svátek
hudby.

Jako dÛkaz Ïivého zájmu ostrav-

ského publika bych chtûl zmínit vfielé
pfiijetí hlavních partnerÛ Francouzské
aliance pfii pofiádání kulturních pro-
jektÛ nebo také 12procentní nárÛst
poãtu studentÛ zapsan˘ch tento rok
na kurzy francouz‰tiny ve Francouz-
ské alianci. 

Mezi nedávno uspofiádan˘mi akce-
mi bych zmínil v˘stavu pohádkov˘ch
kníÏek organizovanou Francouzskou
aliancí v Ostravském muzeu nebo
z úplnû jiné oblasti, konferenci o fran-
couzsk˘ch s˘rech pofiádanou Klu-
bem Atlantik. Chtûl bych vyuÏít této
pfiíleÏitosti a podûkovat v‰em partne-
rÛm, jak soukrom˘m, tak vefiejn˘m,
ktefií spolupracují na na‰ich akcích,
a ktefií umoÏÀují uspokojit oãekávání
ostravského publika.

Moravskoslezsk˘ region má
partnerské vztahy s Lotrinskem.
Lze tyto partnerské vztahy konkre-
tizovat i na men‰í územní celky, ja-

ko je napfi. historické centrum
Ostravy, a to mûstsk˘ obvod Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz? Co je pro
partnerské vztahy potfiebné?

Partnerské vztahy mohou b˘t vy-
tvofieny mezi územními celky nebo
jejich ãástmi v‰ech úrovní, je tedy
zcela moÏné, aby mûstské ãásti
Ostravy navázaly partnerské vztahy
s francouzsk˘mi mûsty podobné veli-
kosti. Napfiíklad Praha 6 spolupracuje
s mûstem Drancy a tato spolupráce
se velice dobfie rozvíjí. 

Aby partnersk˘ vztah nebyl „institu-
cionalizován a byrokratizován“ je tfie-
ba, aby spolupráce mezi územními
celky na‰ich zemí vycházela z opra-
vdového zájmu obou partnerÛ. Mûla
by b˘t postavena na spoleãn˘ch zá-
jmech, aÈ uÏ jsou to v˘mûny mláde-
Ïe, kulturní spolupráce nebo v˘mûny
zku‰eností z oblasti fiízení mûstsk˘ch
úfiadÛ. (va)

I mûstská ãást mÛÏe najít partnera v cizinû

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej domÛ vãetnû souvisejících pozemkÛ v souladu
se Zásadami pro prodej domÛ, bytÛ, nebytov˘ch prostorÛ a souvisejících pozemkÛ

prohlídky 5. 11. a 7. 11. 2007

Cihelní 71, ã. p. 735 vãetnû pÛvodní zemûdûlské stavby, pfiíslu‰enství a pozemku
parc. ã. 2166/2, zast. plocha a nádvofií o v˘mûfie 475 m2 v‰e v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava vyvolávací cena nemovitostí – 1 059 310 Kã 

9.00–9.20 hod.     15.00–15.20 hod.

Cihelní 73, ã. p. 1677 vãetnû pÛvodního torza zemûdûlsk˘ch chlévÛ, pfiíslu‰enství
a pozemku parc. ã. 2166/2, zast. plocha a nádvofií o v˘mûfie 271 m2

v‰e v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
vyvolávací cena nemovitostí – 1 006 790 Kã

9.00–9.20 hod.     15.00–15.20 hod.

V˘bûrové fiízení probûhne dne 9. 11. 2007
v zasedací místnosti dv. ã. 504, 5. patro, budova Úfiadu mûstského obvodu 

Moravská Ostrava a Pfiívoz, Sokolská 28, Ostrava

V pfiípadû, Ïe chcete nemovitosti kupovat jako právnická osoba, je nutno pfiedloÏit v˘pis
z obchodního rejstfiíku a povûfiení k zastupování firmy.

Na zplnomocnûní je nutno ovûfiit podpisy. K jednání si doneste obãansk˘ prÛkaz.
Informace: tel.: 599 442 252, stromska@moap.mmo.cz

www.moap.cz/správa a prodej majetku/prodej domÛ a bytÛ (v˘bûrová fiízení)

DráÏìany jsou inspirací
S nûmeck˘mi DráÏìany vzniklo
partnerství v roce 1971, obnoveno
bylo v roce 1995. Za hlavní oblasti
spolupráce byla zvolena kultura,
‰kolství a mládeÏ. 

DráÏìany, metropole Saska, nej-
úspû‰nûj‰í spolkové zemû SRN na
území b˘valé NDR leÏí pouh˘ch
450 km jízdy autem pfies Polsko od
Ostravy. Pro svou krásnou polohu,
muzea a historické památky mají pfie-
zdívku Florencie na Labi (Elbflorenz).
Navzdory tomu asi nejsou pfii dne‰-
ních moÏnostech exotickou turistickou
destinací. PfieÏily dva totalitní reÏimy,
zniãující nálet v únoru roku 1945 a ob-
dobí socialistické v˘stavby – urãité po-
dobnosti ve své historii má i Ostrava.

Domnívám se, Ïe náv‰tûvou zdán-
livû neexotick˘ch DráÏìan mohou
ostrav‰tí zastupitelé najít mnoho in-
spirací pro rozvoj na‰eho mûsta,
a zejména centra.
Dovolím si uvést 11 námûtÛ:
- citlivá renovace historick˘ch budov
- Ïádné herny ani zastavárny
- neexistuje poÏívání alkoholu na ve-

fiejnosti
- Ïádné stánky v centru
- Ïádné plechové hypermarkety

v centru
- ve stfiedu mûsta je preferována v˘-

stavba bytov˘ch domÛ a správních
budov institucí a svûtov˘ch firem

- rekonstruované hlavní nádraÏí pfied-
ním svûtov˘m architektem Norma-
nem Fosterem

- luxusní obchodní domy na PraÏské
ulici

- paneláky z dob totality pfiestavová-
ny, pokud to lze, jinak bourány

- integrovan˘ parkovací systém s na-
vigací k voln˘m parkovi‰tím

- hustá síÈ tramvajov˘ch linek s ti-
ch˘m provozem
Myslím si, Ïe pfiíklad DráÏìan mÛ-

Ïe b˘t vodítkem, kam smûrovat bu-
doucnost Ostravy a zejména na‰e-
ho centrálního mûstského obvodu. 
Zda-li do Evropy, nebo na Balkán.

Pfiimlouvám se za zintenzivnûní
partnersk˘ch kontaktÛ s mûsty, které
nám mají co nabídnout, nebo b˘t in-
spirací.

Ing. Miroslav Svozil, 
starosta MOb MOaP

Nejstar‰í pÛjãovna knih
byla ve starém Pfiívoze

Ostrava konce 19. století byla zmí-
tána národnostními spory pfiedev‰ím
nûmecko-ãesk˘mi, které ov‰em
Nûmci v˘raznû vyhrávali. Musíme
uváÏit, Ïe na jedenáct nûmeck˘ch
‰kol v Moravské Ostravû pfiipadala
jedna ãeská. NejbliÏ‰í stfiední ‰koly
s ãesk˘m vyuãovacím jazykem byly
tehdy v Brnû a Olomouci, pozdûji
v Opavû. ZaloÏení ostravského gym-
názia bylo vskutku plodem ãeského
vlastenectví. V roce 1885 byla zalo-
Ïena Matice ostravská, která poÏáda-
la radnici o pfiíspûvek na stavbu ães-
kého gymnázia. 

Odmítnutí bylo striktní nejen proto,
Ïe Nûmci mûli na radnici vût‰inu, ale

i pro nejednotnost âechÛ. V praÏ-
sk˘ch ãesk˘ch novinách Politika vy-
‰el totiÏ ãlánek, kter˘ se proti zaloÏe-
ní ãeské ‰koly v Ostravû postavil vel-
mi ostfie. Autor byl dÛvûrnû obezná-
men s problémy Matice ostravské.
Dodnes se neví, kdo ho psal, ale nej-
více byl podezfiíván Ignát Vondráãek,
donátor Matice ostravské a ãesk˘
vlastenec. 

Proã tak uãinil, se lze dnes jen do-
hadovat, ale zfiejmû proto, Ïe byl ob-
chodnû závisl˘ na Vítkovick˘ch Ïele-
zárnách. Ty odebíraly vût‰inu uhlí
a koksu z jeho dolÛ, pfiiãemÏ nejhorli-
vûj‰í germanizátor Ostravska – gene-
rální fieditel Paul Kuppelwieser – byl

VondráãkÛv pfiítel. Z toho dÛvodu se
stavba gymnázia o nûkolik let oddá-
lila. 

âe‰tí vlastenci se ale nedali zviklat
a v roce 1897 byl v Národním domû
proveden zápis ÏákÛ a pfiijímací
zkou‰ky. Uãilo se na rÛzn˘ch mís-
tech, napfiíklad v Národním domû ãi
v Domû katolick˘ch tovary‰Û na
Pfiívozské ulici. Ale v roce 1898 uÏ
Ïáci nastoupili do novû vybudované
‰koly na Reinerovû ulici (dnes Matiã-
ní). ·kola mûla od svého zaloÏení vy-
nikající úroveÀ, takÏe v záfií 1907, te-
dy pfied sto lety, bylo gymnázium ze-
státnûno. Tím bylo tûÏké finanãní bfie-
meno sÀato z beder Matice ostrav-
ské. ·kola i dnes patfií mezi nejlep‰í
gymnázia v âeské republice.

(na)

Matiãní gymnázium má 110 let

Partnerství mezi mûsty vyÏaduje spoleãn˘ zájem
V roce 1949 se prvním druÏeb-

ním mûstem Ostravy stal Stalin-
grad (Volgograd). Po roce 1990 se
termín druÏební nahradil termínem
partnersk˘. S tímto mûstem jsou
udrÏovány ãilé styky i v souãas-
nosti – v˘znamn˘m tématem je
mûstská hromadná doprava.
S anglick˘m mûstem Coventry má
Ostrava partnerství od roku 1957,
v roce 1990 do‰lo k obnovení,
hlavní oblastí spolupráce je ‰kol-
ství a tematika hospodáfisk˘ch ko-
mor. S polsk˘mi Katovicemi zaãa-
la spolupráce v roce 1960, obnove-
na byla v roce 1996. Nosn˘m téma-
tem je revitalizace prÛmyslov˘ch
ploch. Tento problém je i hlavní
oblastí spolupráce s maìarsk˘m
mûstem Miskolc, americk˘m Pitts-
burghem a slovensk˘mi Ko‰icemi. 

S chorvatsk˘m mûstem Splitem
a fieck˘m Pireusem jsou partner-
ské vztahy málo Ïivé. Nejmlad‰í
partnerství navázala Ostrava s pol-
sk˘m okresem Wodzislav v roce
2005 s cílem podporovat mezilid-
ské a obãanské vztahy. 

Starosta na‰eho mûstského obvodu ing. Miroslav Svozil a francouzsk˘ velvy-
slanec Charles Fries pfii zahájení Francouzského podzimu 17. fiíjna v nov˘ch
prostorách Francouzské aliance v ulici Na Hradbách 12.

Nejstar‰í knihkupectví v Pfiívoze si-
ce vlastnil od roku 1899 Jan Koziel,
kter˘ vedle toho prodával i umûlecké
pfiedmûty a hudebniny, av‰ak nejzná-
mûj‰í dÛm, kde se prodávaly knihy,
vlastnil Ignác Buchsbaum. 

Byl to Ïidovsk˘ pfiistûhovalec z Ha-
liãe. Obchod si otevfiel na NádraÏní
ulici právû pfied sto pûti lety, a jak to
tehdy bylo zvykem, také on prodával
umûlecké pfiedmûty a hudebniny.
Buchsbaum ale uãinil je‰tû víc.
Otevfiel v roce 1908 první pÛjãovnu
knih. O tuto sluÏbu byl mimofiádn˘
zájem, tfiebaÏe se za ni muselo platit. 

Majitel tohoto knihkupectví zemfiel
v roce 1937, ale nápis I. Buchsbaum
je na starém secesním domû, kter˘
byl nedávno opraven, dodne‰ka.
A je‰tû nûco: stále se v nûm prodá-
vají knihy. (na)

DÛm knihkupce Ignáce Buchsbauma,
v nûmÏ se pfied sto lety prodávaly,
a pozdûji i pÛjãovaly knihy. Knihy se
zde prodávají i dnes.

Nejznámûj‰í ostravské gymnázium – Matiãní – oslavilo 110 let svého za-
loÏení a rovn˘ch sto let od doby, kdy se tato ‰kola stala státní. 

Stará budova Matiãního gymnázia, která byla na podzim
1944 pfii spojeneckém náletu zniãena. Nová budova Matiãního gymnázia v souãasné dobû.

Obnoven˘m klenotem DráÏìan je
chrám Frauenkirche s celodenním
programem pro vefiejnost a s varhan-
ními koncerty. Vloni byla dokonãena
rekonstrukce, vlastnû znovuv˘stavba
této památky zniãené pfii bombardo-
vání v roce 1945.



4
listopad 2007 centrum

Zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu CENTRUM 11/2007 • Vydává v Moravskoslezském nakladatelství, s.r.o., mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz, Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Mor. Ostrava • Reg. ã. MK âR E 12817 – PP • Za vydavatele je zodpovûdn˘ starosta ing. Miroslav Svozil •
Redakce: v.vavrda@seznam.cz, tel/fax: 596 125 781 • Grafická úprava Katefiina Vévodová • Roz‰ifiuje âeská po‰ta • Bezplatné • Vy‰lo 25. 10. 2007

Spoleãnost SENIOR pofiádá ve
ãtvrtek 1. listopadu 2007 pfied-
ná‰ku SdruÏení obrany spotfiebite-
lÛ na téma JAK CHRÁNIT SVÁ
PRÁVA. Pfiedná‰ka se koná v klu-
bovnû Spoleãnosti Senior, Na
Jízdárnû 18, Moravská Ostrava.
Zaãátek pfiedná‰ky je v 15.00 ho-
din. Srdeãnû vás zveme. (i)

Tak se naz˘vá sluÏba, kterou na-
bízí obãanské sdruÏení Senior ser-
vis jiÏ ‰est˘m rokem v Ostravû. 

V jejím rámci pÛsobí stovka dobro-
volníkÛ, ktefií bez nároku na odmûnu
nav‰tûvují osamûlé seniory v domác-
nostech a sociálních ústavech. 

Stávají se tak jedenkrát t˘dnû jejich
spoleãníky, doprovází je na procház-
ku nebo k lékafii, pfiedãítají jim a po-
skytují rÛzné drobné sluÏby. Dobro-
volníci mají hrazeno místní jízdné,
jsou poji‰tûni po dobu v˘konu dobro-
volnické sluÏby a 4x do roka se zú-

ãastÀují do‰kolování a v˘mûny zku-
‰eností. 

Chcete-li i vy patfiit mezi nás, mÛ-
Ïete zavolat na telefonní ãíslo 776
774 157 nebo 776 347 326 (staãí pro-
zvonit). Na tûchto telefonních ãíslech
se mohou také pfiihlásit ti, ktefií mají
o náv‰tûvy dobrovolníkÛ zájem.

Senior servis také provozuje Inter-
netov˘ klub dÛchodcÛ na Kostelním
námûstí ã. 2. Je urãen i tûm seniorÛm,
ktefií nemají zku‰enosti s ovládáním
poãítaãe. V˘cvik pro zaãáteãníky se
koná vÏdy v úter˘ dopoledne (tel. ã.
728 726 891) a odpoledne (tel. ã. 776
763 519), v délce dvou hodin. (i)

Dobrovolníci – spoleãníci osamûl˘ch seniorÛ

Jsem zbitá. 
A co jsi provedla?!

„Co má Ïena dûlat, kdyÏ ji muÏ zbi-
je? Má pfiem˘‰let, za co dostala.“
Tûmito slovy odpovûdûla znaãná
ãást rusk˘ch respondentÛ a respon-
dentek v dotazníku o domácím násilí
na Ïenách. 

A co by odpovûdûla ãeská vefiej-
nost? Co vlastnû lze povaÏovat za
násilí a jak na nû adekvátnû reago-
vat? Hrubá pfiedstava o násilí navíc
zpÛsobuje, Ïe se pfiehlíÏí mírnûj‰í for-
my jako je kfiik, nadávky, poniÏování
a zesmû‰Àování. Mnohé Ïeny ani ne-
ví, Ïe tyto formy spadají do kategorie
násilí. 

Od dubna 2007 nabízí obãanské
sdruÏení KERIT v rámci projektu
„Sociální integrace obûtí domácího
násilí“ terénní programy, kde formou
svépomocn˘ch skupin, motivaãních
a vzdûlávacích pobytÛ, besed a pfied-
ná‰ek pomáhá Ïenám, které se pot˘-
kají s problémy v mezilidsk˘ch vzta-
zích souvisejících s násilím.

V pfiípadû zájmu, ãi dal‰ích infor-
mací, nás kontaktujte na telefon-
ním ãísle 724 591 335. (in)

ZÛstala vûrná…
V ãervenci leto‰ního roku zemfiela

ve vûku nedoÏit˘ch 103 let nejstar‰í
obãanka na‰eho obvodu paní AlÏbûta
Sobotková. Paní Alena Gru‰ková ze
Sokolské ulice nám na svou soused-
ku poslala velice hezkou vzpomínku:

AlÏbûta se narodila na rozhraní
Ostravy a Pfiívozu, na místû dne‰ní
Mánesovy ulice, a aÏ do smrti svého
manÏela bydlela na Myslbekovû ulici,
kde se v roce 1929 stali zakládajícími
ãleny Obecnû prospû‰ného druÏstva
v Moravské Ostravû. Poté Ïila na So-
kolské ulici ã. 105. 

Pan Sobotka mûl od roku 1930
krejãovskou firmu a spolu vychovali
tfii dûti. Byli to vzorní rodiãe a souse-
dé. Udûlali mnoho pro své okolí, ze-
jména za války, kdy pfii razii gestapa
v Myslbekovû ulici ã. 11 bylo mnoho
lidí zatãeno a celá rodina Jankov˘ch
poté vyvraÏdûna. Jak se Sobotkovi
starali o osifielé dcery Jankov˘ch, to
by vydalo na román! Spoustu práce
udûlali manÏelé Sobotkovi pfii údrÏbû
a úklidu na‰eho pfiívozského kostela
anebo i pro zvelebení okolí na‰eho
domu. Byli nejen pracovití, ale i ‰tûd-
fií k potfiebn˘m. 

Paní AlÏbûta si zaslouÏí tichou
a vdûãnou vzpomínku. Cel˘ Ïivot zÛ-
stala vûrná Pfiívozu a velice mû mrzí,
jak ji b˘valé vedení radnice odbylo –
vlastnû si jí vÛbec ani nev‰imlo –
pfied dvûma lety… A taky v Ostrav-
ské radnici pr˘ na ni nemûli místo.
A pfiitom staãilo pár slov… (a)

Setkání s jubilanty
13. fiíjna uspofiádal Aktiv pro

obfiady a slavnosti (APOS)
na‰eho mûstského obvodu
v restauraci Nové radnice tra-
diãní „Setkání jubilantÛ“. Po-
zváni byli ti na‰i spoluobãané,
ktefií se v mûsících záfií a fiíjnu
doÏívají 80 aÏ 89 let. Jubilují-
cích je celkem 220, na setká-
ní, které se uskuteãnilo ve
dvou skupinách, jich pfii‰lo 81.
Jak uÏ to bohuÏel b˘vá, nûkte-
r˘m zabránilo v náv‰tûvû ne
vÏdy slouÏící zdraví…

Setkání zahájili gratulacemi
a slavnostním pfiípitkem pfied-
seda APOS, zastupitel Mgr.
Jaroslav Sk˘ba, pfiipojili se
zastupitel Mgr. Jan Draho-
vzal, sólista Divadla Jifiího
Myrona, zastupitelka ing. Va-
lentina VaÀková a tajemnice
Úfiadu MOb MOaP ing. Kate-
fiina Huvarová. 

Dlouholetou pracovnicí v obec-
ní samosprávû byla aÏ do dÛ-
chodu paní Alice Vojtková.
Pfies 30 let pÛsobila na ‰kol-
ském odboru a pozdûji na od-
boru sociálních vûcí a zdra-
votnictví.

Pan Lubomír Îalman praco-
val cel˘ Ïivot ve stavebnictví.

ManÏelé Hilda a Richard Student‰tí mûli své Ïivotní jubileum
v záfií. V pfií‰tím roce oslaví diamantovou svatbu.

Paní Vlasta Velecká pochází
z poãetné uãitelské rodiny, je-
jí Ïáci na ni pamatují jako na
skvûlou tûlocvikáfiku a vûrnou
Sokolku.

Jubilant Josef Vnenk nejen
oslavoval, ale sv˘m kolegÛm
se pfiedstavil jako recitátor.

Jifiího Jurdu zná nûkolik gene-
rací basketbalistÛ. PÛsobil ja-
ko trenér a rozhodãí. 

Polan‰tí písniãkáfii rozdávají radost na kaÏdém setkání.

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

Sedmdesátníci v Parníku
Od roku 2002 organizuje odbor sociálních sluÏeb, ‰kolství

a vyuÏití volného ãasu pro seniory od sedmdesáti do devûta-
sedmdesáti let, ktefií mají trvalé bydli‰tû v na‰em mûstském
obvodû, Den seniorÛ. Letos se konal ve dvou dnech, a to
9. a 10. fiíjna odpoledne, protoÏe Klub Parník má omezenou ka-
pacitu (90 míst k sezení pfii stolové úpravû).

Pfii obãerstvení a kulturním programu (vystoupení operetních
zpûvákÛ) ubûhlo pfiátelské setkání v pohodû a dobré náladû. Na
prvním setkání pfiivítal úãastníky místostarosta Tomá‰ Kufiec, na
druhém starosta Miroslav Svozil. 

Vítání obãánkÛ
V obfiadní síni Nové radnice jsme

oficiálnû pfiivítali 6. fiíjna nové obãany
na‰eho obvodu. 

Slavnostní obfiad se koná nûkoli-
krát do roka, a to podle toho, kolik dû-
tí se v na‰em obvodu narodí. 

V fiíjnovém Centru jsme pfiinesli
informaci, Ïe norsk˘ velvyslanec
Peter Raeder se starostou na‰eho
mûstského obvodu M. Svozilem
nav‰tívil 20. záfií rodiãovské cent-
rum Chaloupka.

Edity Kozinové, jednatelky centra
Chaloupka, jsme se zeptali:

Jak˘m zpÛsobem budou inte-
grovány cizojazyãné rodiny do
ãeského prostfiedí?

Na projektu spolupracují Rodi-
ãovské centrum Chaloupka z Ostra-
vy, Centrum mladé rodiny Bobe‰
z Bohumína a SdruÏení maminek
Sluníãko z Karviné. Tato matefiská
centra jsou pfiipravena na pfiíchod ro-
diãÛ s dûtmi ze zahraniãí a rodiãÛ

a jejich dûtí z rÛzn˘ch národnostních
men‰in, které jiÏ v regionu Ostravska
Ïijí trvale.

Kde se mohou pfiihlásit zájemci
a kdy je Centrum Chaloupka otev-
fieno?

Centrum Chaloupka pÛsobí v areá-
lu matefiské ‰koly na Repinovû ulici
v Moravské Ostravû. 

PrÛbûÏnû jsou aktuální informace
zvefiejÀovány na www.rcchaloup-
ka.cz v ãe‰tinû i angliãtinû. Chaloup-
ka je otevfiena dennû od 8.30 do
13.00 a od 14.30 do 17.30 hod., v pá-
tek pouze v dopoledních hodinách.
BliÏ‰í informace o projektu na tele-
fonním ãísle 777 240 398 nebo na
info@rcchaloupka.cz. (kz)

Chaloupka je pro integraci

Na zdraví a brzké shledání!
znûlo v klubu Parník.

Zastupitelka a ãlenka APOS
ing. Valentina VaÀková pfii
pfiedávání pamûtních dárkÛ.

MUDr. Blanka Malá aktivnû
pÛsobí v hnutí seniorÛ za ob-
hájení jejich práv. Minul˘ mû-
síc ji pfiijal na Hradû prezident
Klaus.

Paní Tereza Tisovská s dceru‰kou
Má‰ou (vlevo) a paní Renáta Kunsto-
vá s Katefiinou.

Zastupitelka RNDr. Jana Rutová vítá
nové obãánky na‰eho obvodu.

KdyÏ se rodiãe podepisují do pamût-
ní knihy, pfiedávají své dítû do péãe
sestfiiãky.

Centrum Chaloupka je pfiipraveno na pfiíchod dûtí ze zahraniãí.


