
Ing. Mariana
Hanzlíka, velitele
spádové sluÏeb-
ny Mûstské poli-
cie Ostrava na
Zámecké ulici (je
pfiíslu‰ná pro
mûstsk˘ obvod
Moravská Ostra-
va a Pfiívoz) jsme se zeptali: 

Proã existuje v Moravské Ostra-
vû a Pfiívoze pouze jeden okrsek,
kter˘ má svého stálého stráÏníka?
(Jedná se o okrsek vymezen˘ uli-
cemi Pohraniãní – od kfiiÏovatky
s ul. Mostárenskou po kfiiÏovatku
s ul. 1. máje, Válcovní, Zukalova.)
Poãítá se i s vytvofiením dal‰ích,
napfi. v oblasti zadního Pfiívozu?

Pfiipravujeme zfiízení pouze jedno-
ho okrsku v lokalitû Stodolní. 

V oblasti zadního Pfiívozu se zfiíze-
ní okrsku nepfiipravuje z dÛvodu plá-
novaného pfiemístûní spádové slu-
Ïebny Mûstské policie do této oblas-
ti. SluÏebna bude umístûna buì na
ul. Palackého nebo na ul. Slovenské.
KaÏdá varianta je z hlediska stavu
vefiejného pofiádku v zadní ãásti
Pfiívozu pfiínosná. 

Kolik stráÏníkÛ mûstské policie
je prÛmûrnû v denní dobû v ulicích
a kolik v noãní dobû? 

V rámci Mûstské policie na celém
území Ostravy je to cca 130 stráÏníkÛ
v denní dobû a stejn˘ poãet v noãní
dobû. V rámci obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz to ãiní cca 48 stráÏníkÛ
v denní dobû a stejn˘ poãet v dobû
noãní. Tyto poãty se mûní v závislos-
ti na probíhajících opatfieních, napfi.
v dobû konání v˘znamn˘ch kultur-
ních, spoleãensk˘ch, ãi sportovních
akcí nebo pofiádan˘ch bezpeãnost-
nû-preventivních akcí.

Jak ãasto by se mûl stráÏník MP
objevit v konkrétní ulici? V kter˘ch
ãástech obvodu jsou stráÏníci pfií-
tomni permanentnû? 

ZáleÏí na problematice dané ulice,
její velikosti, moÏnosti jejich monito-
rování kamerov˘m systémem mûst-
ské policie a dal‰ích aspektech. Dalo
by se fiíci, Ïe napfi. v centru mûsta,
kde je velká koncentrace ulic, sídel
firem a institucí, v kaÏdé ulici pÛsobí
hlídka minimálnû jednou za hodinu.
Jsou ale ulice jako napfi. NádraÏní,
Masarykovo námûstí, Jiráskovo ná-
mûstí s pfiilehlou ulicí Po‰tovní, kde
hlídky pÛsobí témûfi nepfietrÏitû.

Kolik stráÏníkÛ mûstské policie
je nasazováno na oblast Stodolní
ulice o páteãních a sobotních ve-
ãerech a nocích? Jak˘ poãet by
byl z hlediska kontroly vefiejného
pofiádku optimální?

V souãasné dobû pÛsobí o víken-
dov˘ch nocích v lokalitû Stodolní, kdy
je zde velká koncentrace náv‰tûvní-
kÛ, ‰est stráÏníkÛ ve spolupráci
s hlídkami Policie âR, dal‰í hlídky pÛ-
sobí v okolí lokality a jsou pfiipraveny
zasáhnout v pfiípadû závaÏnûj‰ího
naru‰ení vefiejného pofiádku. Dále je
Stodolní snímána ãtyfimi kamerami
Mûstské policie. Tento poãet sil
a prostfiedkÛ je adekvátní, masívnûj‰í
nasazení hlídek by mohlo na zde se
bavící náv‰tûvníky mít kontraproduk-
tivní úãinek.

âasté stíÏnosti obãanÛ se t˘kají
stavu, kdy si stráÏníci mûstské po-
licie v‰ímají pouze chybného par-
kování. Jsou stráÏníci MP zaintere-
sováni v hodnocení a odmûnách
podle mnoÏství vybran˘ch pokut?

Stejnû ãasté jsou stíÏnosti, Ïe stráÏ-
níci se nevûnují problematice parková-
ní dostateãnû. Hlídky se v dobû v˘ko-
nu sluÏby, jeÏ probíhá pfieváÏnû pû‰ím
zpÛsobem, vûnují komplexnû celé
problematice zaji‰tûní místních záleÏi-
tostí vefiejného pofiádku. Odhalování
pfiestupkÛ a jin˘ch správních deliktÛ je
jednou z povinností stráÏníka dle zák.
553/91 Sb., o obecní policii a je jednou
z mnoha souãástí komplexního hod-
nocení stráÏníka. (va)
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VáÏení obãané, 
na prosincovém zasedání pfiijali

zastupitelé rozpoãet pro leto‰ní rok.
PfieváÏná ãást investic smûfiuje do
obnovy základních ‰kol, regenera-
ce obytn˘ch zón a obnovy komuni-
kací a vefiejn˘ch prostranství. Bu-
deme klást dÛraz na projekty uchá-
zející se o dotace z fondÛ Evropské
unie – revitalizaci Komenského sa-
dÛ a estetizaci prostoru pfied hlav-
ním nádraÏím v Pfiívoze. V leto‰ním
roce musejí b˘t zpracovány projek-
tové dokumentace.

DÛleÏité bude uvést v Ïivot rov-
nûÏ europrojekty mûsta Ostravy,
které se vztahují k na‰emu mûst-
skému obvodu – tzv. humanizace
obou bfiehÛ fieky Ostravice, dokon-
ãení obnovy mûstsk˘ch lázní, fie‰e-
ní v˘stavi‰tû âerná louka a doprav-
ní infrastruktury na Nové Karolinû.

StûÏejními projekty, které budou
zahájeny v roce 2008, by mûly b˘t
Nová Karolina 1. etapa, 2. etapa
Orchardu – hotel Park Inn, (na ulici
Hornopolní), v˘stavba Jindfiich
Plazza, obytn˘ dÛm Metrostavu,
mrakodrapy CTP (na Fifejdách),
obytné domy Améba (u Komen-

ského sadÛ),
Skanska –
Nordica (ad-
ministrativní
komplex na
ãeskobratrské
naproti Bau-
hausu), zá-
stavba prolu-
ky Biskupská
– Kostelní a Palác Sitte (v Pfiívoze).

I nadále nabízíme partnerství pod-
nikatelÛm a investorÛm – preferuje-
me investory v oblasti bytové v˘stav-
by, sluÏeb a ‰piãkov˘ch technologií.

Budeme nadále zlep‰ovat komu-
nikaci s obãany a pokraãovat v bez-
peãnostních projektech.

Chceme pfiesvûdãit na‰e obãa-
ny, Ïe Moravská Ostrava a Pfiívoz
jsou dobr˘mi místy pro Ïivot. Mûs-
tem, ze kterého se jiÏ nemusí od-
cházet.

VáÏení spoluobãané, pfieji vám
dobr˘ rok 2008. 

Ing. Miroslav Svozil, 
starosta mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz

Slovo má…

Zastupitelstvo pfiijalo rozpoãet na rok 2008
Zastupitelstvo MOb Moravská

Ostrava a Pfiívoz pfiijalo na
svém posledním leto‰ním zase-
dání 18. prosince návrh rozpo-
ãtu na rok 2008. Ná‰ mûstsk˘ ob-
vod bude hospodafiit s ãástkou
372 698 000 korun. Pfiíjmová a v˘-
dajová stránka rozpoãtu je vyrov-
naná. 

Dal‰ími dÛleÏit˘mi dokumenty
pfiijat˘mi zastupiteli jsou „Zásady
pro prodej domÛ jako celku a souvi-

sejících pozemkÛ“ a „Zásady pro
prodej domÛ, bytÛ a nebytov˘ch
prostorÛ a souvisejích pozemkÛ tfie-
tí osobû“. Pfiijetí tûchto dokumentÛ
umoÏní dal‰ím obãanÛm obvodu,
ktefií bydlí v obecních bytech, aby je
získali do osobního vlastnictví. 

Plné znûní tûchto dokumentÛ
i s komentáfiem místostarosty ing.
Jifiího Grolla najdete v broÏurce,
která je pfiílohou na‰eho lednového
zpravodaje. (r)

âíslo mûsíce

105 053 000

105 053 000 Kã je ãástka, se kte-
rou rozpoãet na‰eho mûstského
obvodu poãítá na investice. Bude
vynaloÏena na rekonstrukci a mo-
dernizaci ‰kol, parkÛ, vefiejn˘ch
prostranství a cest. (Podrobnosti
o rozpoãtu najdete na stranû 3.)

1. prosince byl slavnostnû otevfien první úsek dálnice D 47. Nejv˘znamnûj‰ím
hostem byl prezident Václav Klaus (na snímku s ministrem prÛmyslu Martinem
¤ímanem). Na snímku vpravo primátor Petr Kajnar s ãástí slavnostní pásky, je-
jímÏ pfiestfiiÏením byl zprovoznûn úsek mezi Ostravou a Bohumínem. Stávající
plnohodnotné nájezdy na tuto dálnici jsou z ulice Rudné a z ulice Bohumínské
ve Vrbicích. Z Moravské Ostravy a Pfiívozu se lze na dálnici dostat doãasn˘m
pfiíjezdem po Slovenské ulici pfies malou okruÏní kfiiÏovatku. Tento pfiíjezd bu-
de nahrazen definitivním po dostavbû prodlouÏené ulice Místecké v roce 2010.
Dal‰ím pfiíjezdem bude tzv. severní, kter˘ vznikne napojením na ulici Ma-
riánskohorskou (dokonãení je plánováno v roce 2009). (r)

V na‰em obvodu je permanentnû 
v ulicích 48 stráÏníkÛ

Nprap. StáÀa Kleãková ze sluÏebny
Policie âeské republiky na Masné uli-
ci v Moravské Ostravû.

Od 7. prosince má mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz dal‰í Ïe-
lezniãní zastávku Ostrava-centrum. Vlak typu CityElefant, kter˘ její provoz
zahájil, pokfitil lahví ‰ampaÀského starosta obvodu ing. Miroslav Svozil.
Vlaková jednotka typu City Elefant v hodnotû pfies 200 mil. Kã je spojena
s Moravskou Ostravou nejen tím, Ïe jí projíÏdí. Tento typ vlaku totiÏ vyrábí
spoleãnost âKD Vagonka, která má své sídlo a provozy v centrálním mûst-
ském obvodû.

Vlak typu CityElefant je naz˘ván také Pendolinem pro místní tratû. Jde
o plnû klimatizovanou vlakovou soupravu a má i bezbariérov˘ vstup pro
vozíãkáfie a rovnûÏ i stejnou moÏnost pro pouÏití toalety. Souãástí vagónu
jsou i háky pro zavû‰ení jízdních kol. Do Havífiova trvá cesta asi 18 minut,
do Fr˘dku-Místku 31 minut. (da)

Tfietí Ïelezniãní zastávka

Na sluÏebnû Policie âeské republiky na Masné ulici v Moravské Ostravû se do-
stává do fini‰e rekonstrukce pfiízemních prostor. Cílem je modernizace a esteti-
zace sluÏebny, tak aby odpovídala úrovni obdobn˘ch zafiízení ve vyspûl˘ch stá-
tech Evropské unie. Celkem bude na území âeské republiky modernizováno
tisíc policejních sluÏeben. Jak fiíká velitel této sluÏebny nadporuãík mgr. René
Korytáfi, „je to i dobr˘ krok v na‰em úsilí o to, aby práce policie byla sluÏbou ob-
ãanÛm“. SluÏebna v Masné ulici realizuje od bfiezna 2007 projekt Otevfien˘ch
dvefií, v jehoÏ rámci pfii‰lo bez pfiedbûÏného ohlá‰ení více neÏ sedm desítek
obãanÛ. „Pfii‰li se poradit o tom, jak mají postupovat v obãansko-právních, ro-
dinn˘ch ãi trestních vûcech, ale také se stíÏnostmi. V‰ichni dostali vyãerpávají-
cí odpovûì vãetnû informací o tom, jak byly nedostatky, na nûÏ si oprávnûnû
stûÏovali, odstranûny,“ upfiesÀuje smysl projektu npr. Korytáfi. (r)
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KONTAKTY:

KRÁTCE

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 lednu 90 a více let: Hermína
Janíková, Anna Wojnarová, Olga
ÎiÏková, ·tûpánka Buãková,
Oldfii‰ka Ondru‰ková, Hildegar-
da Hamalová, Karolína Libi‰ová,
Franti‰ka ·irmerová, Jaroslava
Mik‰aníková, Otakar Entler, Ka-
rel Mruzek, Jifiina âechmánková,
Helena Koláfiová, AlÏbûta Mráz-
ková, Franti‰ka Oczadlá, Oskar
Holub, Marie Munková, Jifií Hey-
duk, Franti‰ka Bártková.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Komfortní pfiechodné bydlení
pro seniory nabízejí nová lÛÏka
umístûná v Domû s peãovatelskou
sluÏbou na ulici Gajdo‰ova 39
v Moravské Ostravû.

Co to jsou
odlehãovací
sluÏby a za
jak˘ch pod-
mínek jsou
poskytovány
se Centrum
zeptalo mís-
t os ta ros t y
pana Tomá-
‰e Kufiece.

Co je cílem odlehãovací pobyto-
vé sluÏby? 

Hlavním cílem je pfiekonat ãi zmír-
nit pfiekáÏky plynoucí ze sníÏené so-
bûstaãnosti seniorÛ, která je zapfiíãi-
nûna chronick˘m onemocnûním,
zdravotním postiÏením ãi vûkem, za-
jistit po nezbytnou dobu péãi o nû
a tím umoÏnit peãující osobû nezbyt-
n˘ odpoãinek a nutn˘ oddech a také
motivovat seniory k samostatné ãin-
nosti, která povede k opûtovnému
získání schopnosti peãovat o vlastní
osobu.

Cílem odlehãovacích sluÏeb je po-
skytování pomoci a podpory jak se-
niorÛm, tak i jejich rodinám v naléha-
v˘ch situacích tím, Ïe jim umoÏníme
relaxaci, odpoãinek nebo v˘kon jejich
zamûstnání. Poskytneme dokonal˘
servis seniorÛm v dobû, kdy jejich pe-
ãující rodiny potfiebují ãas pro odpoãi-
nek, relaxaci, práci nebo péãi o své
zdraví. 

Jednodu‰e fieãeno – maximálnû po
dobu ãtyfi mûsícÛ zajistíme péãi o se-
niory s vysok˘m standardem posky-
tovan˘ch sluÏeb. 

Komu je tato sluÏba urãena?
Na‰í cílovou skupinou jsou seniofii

a dospûlí lidé se zdravotním postiÏe-
ním s v˘jimkou osob s tûÏk˘m du-
‰evním (mentálním) onemocnûním
a s v˘jimkou osob závisl˘ch na návy-
kov˘ch látkách. 

Na‰e sluÏby dále nejsou urãeny
obãanÛm, nesplÀujícím podmínky v˘-
‰e definované a obãanÛm, jejichÏ
zdravotní stav vyÏaduje hospitalizaci,
pfiípadnû vyÏaduje pfiímou odbornou
lékafiskou péãi. Pfiednost mají klienti
s trval˘m pobytem v obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz.

Pfii poskytování odlehãovacích slu-
Ïeb není moÏno do na‰í cílové skupi-
ny zafiadit ani osoby v karanténû,
osoby trpící Alzheimerovou chorobou
a osoby se závaÏn˘m infekãním one-
mocnûním (Ïloutenka, MRSA, tuber-
kulóza).

Jaká je v˘‰e úhrad za úkony od-
lehãovací pobytové sluÏby?

Podle ceníku, kter˘ schvaluje ra-
da mûstského obvodu, hradí uÏiva-
tel 130 Kã dennû za poskytnutí uby-
tování, úklidu, praní, Ïehlení loÏního
a osobního prádla a o‰acení, vãetnû
provozních nákladÛ souvisejících
s poskytnutím ubytování a 130 Kã
dennû za celodenní stravu v rozsa-
hu tfií hlavních jídel a zaji‰tûní pitné-
ho reÏimu, vãetnû pfiípravy jídla, my-
tí nádobí, energií a ãisticích pro-
stfiedkÛ.

Pro obãany jin˘ch obvodÛ a obcí je

ãástka 130 Kã dennû za poskytnutí
ubytování, úklidu, praní, Ïehlení loÏní-
ho a osobního prádla a o‰acení, vãet-
nû provozních nákladÛ souvisejících
s poskytnutím ubytování zv˘‰ena na
160 Kã dennû. 

K tûmto ãástkám je v‰ak nutno pfii-
poãítat platby za dal‰í, uÏivatelem po-
Ïadované úkony (osobní hygiena, ná-
kupy apod.).

Jakou kapacitou odlehãovacích
sluÏeb v souãasné dobû mûstsk˘
obvod disponuje?

Po rekonstrukci Domu s peãovatel-
skou sluÏbou, kde jsou odlehãovací
sluÏby realizovány, bude od 2. ledna
2008 znovu v provozu 8 lÛÏek celkem
ve tfiech bytech. 

V prÛbûhu prvních mûsícÛ roku
2008 bude poãet roz‰ífien na 10, kdy
dal‰í dvû lÛÏka budou vybavena z da-
ru spoleãnosti ArcelorMittal Ostrava
a.s. Dar ve v˘‰i 280 000 Kã bude
pouÏit k roz‰ífiení stávající kapacity
a zcela jistû zv˘‰í spokojenost senio-
rÛ s péãí, kterou jim vedení mûstské-
ho obvodu zaslouÏenû vûnuje.

Kde je moÏno získat více infor-
mací o této sluÏbû?

Na internetové adrese www.mo-
ap.cz jsou umístûny informace o od-
lehãovacích sluÏbách a o dal‰ích
souvisejících sluÏbách, kontaktních
osobách i místech. Jsou zde ke sta-
Ïení v‰echny potfiebné formuláfie
i aktuální ceník sluÏeb. 

Vzhledem ke specifick˘m pod-
mínkám pfii poskytování odlehãovací
sluÏby zde uÏivatel najde i pravidla
pro pobyt v na‰em zafiízení.

(tk)

Roz‰ífiení péãe o seniory je dal‰ím
krokem k jejich spokojenosti První písemné zprávy o silvestrov-

sk˘ch oslavách v Moravské Ostravû
a pfiilehl˘ch obcích máme z roku 1897.

Zábavy – a bylo jich mnoho – pofiá-
daly pfiedev‰ím hornické a hutnické
spolky. Inzerovalo se, Ïe sdruÏené
dûlnické spolky pofiádají silvestrov-
skou zábavu na tfiech místech, a to:
u p. Sluneãky v Moravské Ostravû,
u p. Paukeho v hostinci U koule
ve Lhotce a u p. Fi‰era ve Vítkovicích.
Vedle tûchto inzerátÛ se skvûl nápis:
Nekupujte u ÎidÛ! 

âeho si novináfii v dobû silvestrov-
ské v‰ímali pfied sto lety? Domkáfika
Marta Zylowa postrádala v dobû od
sv. ·imona do sv. ·tûpána (26. pro-
since) oveãku. Jak˘si podomek jí pak
vzkázal, Ïe si ji má v jistém hospodáfi-
ství v Pfiívoze vyzvednout. Noviny
psaly, Ïe „dobr˘ lid u nás máme, neb
taková oveãka by byla leckomu v ãase
vánoãním uÏiteãná“. 

Pfied Silvestrem roku 1906 se ko-
nala v Moravské Ostravû produkce
elektrického divadla (kina) s názvem
Hejtman kopnick˘. ÚÏasné, protoÏe
soud s ‰evcem, kter˘ se pfievlékl do
vojenské uniformy a zabavil obecní
kasu, stále je‰tû probíhal. Tak rychle
byl tento pfiíbûh zfilmován. 

Pfied sto jedna lety t˘deník Ostrava
hofiekoval den pfied Silvestrem, Ïe „fiidi-
tel obecních kanceláfiÛ Jan Grmela za-
Ïádal do pense“, a to i pfiesto, jak vel-
kou práci pro âertovu Lhotku vykonal. 

Je známo, Ïe na pfielomu 19. a 20.
století se konaly silvestrovské zábavy
u kaÏdé ‰achty, v koloniích a hospo-
dách, v hotelech a kavárnách pak pro
lep‰í klientelu. KaÏdopádnû bylo velmi
veselo a Silvestr pomáhal k tomu, Ïe
v Moravské Ostravû a okolí byla nejvût-
‰í prÛmûrná spotfieba alkoholu v celém
rakousko-uherském mocnáfiství. (na)

A jak oslavujete Silvestra vy? 
…jsme se zeptali náv‰tûvníkÛ vá-

noãních trhÛ na Masarykovû námûstí.

Marie Fucimanová, Ostrava
Silvestra trávíme

doma, teì máme
pejska a dfiíve malé
dûti. Vyhovuje nám
to po cel˘ Ïivot.
Sledujeme televizní
programy, o pÛlnoci

z okna pak rachejtle a ohÀostroje.

Romana Klosová, Ostrava-Poruba
Silvestra trávím

nûkde na horách,
pokud je sníh, tak
samozfiejmû lyÏuji.
Ráda si odpoãinu
s pfiáteli pfii stolních
hrách.

Petr Doãkal, Ostrava
Silvestr nikdy do-

ma nebo ve mûstû!
VÏdy na chatû
v Beskydech.

Hana Vargová, Vfiesina
Od loÀského ro-

ku doma, protoÏe
máme nov˘ dÛm
a i dûti chtûjí b˘t
s námi u krbu.

Josef Kusák, Ostrava
V mlad‰ím vûku

jsem Silvestra trávil
s rodinou na chatû
v Beskydech, bûÏ-
kovali jsme a kdyÏ
byly dûti malé, tak
jsme se s nimi

o pÛlnoci koulovali. 
Teì uÏ b˘váme s rodinou doma

a také jsme spokojeni.

Slavná doba 
silvestrovská…

Zápis do 1. roãníku základní ‰koly pro ‰kolní rok 2008/2009

* 15. 1. ãeské tfiídy, 16. 1. bilingvní tfiídy

Zfiizovatel – mûstsk˘ obvod statutárního mûsta Ostrava

Moravská Ostrava a Pfiívoz Termín Hodina

1. Z· Ostrava, Gajdo‰ova 9 15. a 16. ledna 2008 15.00–18.00 hod.
2. Z· Ostrava, Gebauerova 8 15. a 16. ledna 2008 12.00–17.00 hod.
3. Z· Ostrava, Kounicova 2 15. ledna 8.00–17.00 hod. 16. ledna 8.00–16.00 hod.
4. Z· Ostrava, Matiãní 5 15. a 16. ledna 2008 12.00–17.00 hod.
5. Z· waldorfská Ostrava, Gen. Píky 13B/3295 15. ledna 2008 16.00–18.00 hod.
6. Z· Ostrava, NádraÏní 117 15. a 16. ledna 2008 8.00 –17.00 hod.
7. Z· a M· Ostrava, Ostrãilova 1 15. a 16. ledna 2008 * 12.00–18.00 hod.
8. Z· Ostrava, Gen. Píky 13A 16. a 17. ledna 2008 12.00–17.00 hod.
9. Z· Ostrava, Zelená 42 15. ledna 12.00–18.00 h. 16. ledna 12.00–16.00 hod.

JiÏ poosmé v novodobé historii
ãeské Charity probûhne celostátní
Tfiíkrálová sbírka. Stane se tak
u pfiíleÏitosti stejnojmenného svát-
ku v období od stfiedy 2. ledna do
nedûle 13. ledna 2008. Tuto vefiej-
nou sbírku pofiádá Charita âeská
republika (dfiíve SdruÏení âeská
katolická charita). 

Mottem leto‰ní Tfiíkrálové sbírky je
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraniãí a podpora charitního dí-
la. Dobroãinná akce je nejvût‰í dob-
rovolnickou akcí u nás. 

V˘tûÏek je urãen pfiedev‰ím na po-
moc nemocn˘m, handicapovan˘m,
seniorÛm, matkám s dûtmi v tísni
a dal‰ím jinak sociálnû potfiebn˘m
skupinám lidí a to zejména v regio-
nech, kde sbírka probíhá. Nejménû
desetina v˘nosu sbírky je kaÏdoroãnû
urãena také na humanitární pomoc
do zahraniãí.

Sbírka bude probíhat podle jiÏ stan-
dardních pravidel. Skupinku tvofií
zpravidla tfii koledníci v dûtském vû-
ku, pfievleãení za bájné krále, ktefií se
podle tradice pfii‰li poklonit do Betlé-
ma novorozenému JeÏí‰kovi. 

Vedoucím skupinky musí b˘t do-
spûlá osoba, vybavená prÛkazem
koledníka. Tfiíkrálovou sbírku mÛÏete

kromû toho celoroãnû podpofiit ano-
nymním darem formou odeslané dár-
covské SMS zprávy. Její formát je
DMS KOLEDA (tj. DMS mezera
KOLEDA), kterou ode‰lete na ãíslo
87777. Cena jedné DMS je 30 Kã
u v‰ech telefonních operátorÛ. Chari-
ta z kaÏdé DMS obdrÏí ãástku 27 Kã.
Pfiispût mÛÏete i bankovním pfievo-
dem na ná‰ úãet nebo formou slo-
Ïenky. 

Charita Ostrava plánuje finanãní
prostfiedky pouÏít pro tyto projekty: 
1. Dofinancování a provozní náklady

Hospice sv. Luká‰e v Ostravû-
V˘‰kovicích

2. Sociální pomoc pro lidi v krizové si-
tuaci

3. Rozvoj chránûn˘ch dílen (pracovní

uplatnûní handicapovan˘ch lidí)
(Charita sv. Alexandra)

4. Humanitární aktivity (Charita sv.
Alexandra)
V Tfiíkrálové sbírce v loÀském roce,

které se Charita Ostrava zúãastnila ve
spolupráci s Charitou sv. Alexandra,
novû vzniklou Charitou v Hrabyni
a Dobrovolnickou charitou v Bru‰perku
bylo vykoledováno celkem 1 143 154
Kã, ãímÏ byl v˘sledek TKS 2006 pfie-
konán o 64 509 Kã. Charitû Ostrava
spolu s Charitou sv. Alexandra
a Charitou Hrabynû pfiipadlo celkem
743 050 Kã. Tfietina této ãástky pfii-
padla na zprovoznûní Hospice sv.
Luká‰e v Ostravû-V˘‰kovicích.

Pokud chcete více informací:
www.trikralovasbirka.cz (nt)

Tfiíkrálová sbírka

■ Nová alej v Komenského sadech.
– V˘chodním smûrem od ãtyfifiadé li-
pové aleje vznikne dubová alej. Podle
projektu architekta Rychtára bude vy-
sazeno nejménû 60 stromÛ. Náklady
na stromy a v˘sadbu budou pokryty
z daru spoleãnosti Portal Investmens.

■ Budeme mít OranÏová hfii‰tû? –
Nová hfii‰tû vzniknou u Matefiské
‰koly Hornická a Základní ‰koly Ge-
bauerova. Dûtské dopravní hfii‰tû pak
bude postaveno v Pfiívoze. O finanã-
ní podporu se budeme ucházet u Na-
daãního fondu spoleãnosti âEZ, kter˘
podporuje v˘stavbu tzv. OranÏov˘ch
hfii‰È (naz˘vají se podle firemní oran-
Ïové barvy spoleãnosti âEZ). Finanã-
ní pfiíspûvek na kaÏdé hfii‰tû je vÏdy
nejménû jeden milion korun.

■ Hasiãská tatrovka z roku 1910
roz‰ífiila expozici muzea. – Jde o
NW typ K z expozice Technického
muzea Tatra v Kopfiivnici. V muzeu
bude tento zapÛjãen˘ exponát do
konce roku 2008.

■ 10. zasedání zastupitelstva mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz se bude konat 29. ledna
v Nové radnici, zasedací síÀ ãíslo 306
(3. patro). Zaãátek je v 9.00 hod. 

Otevfiená radnice
Starosta mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz ing.
Miroslav Svozil zve v‰echny
spoluobãany 8. ledna 2008
v 18.00 hod. do klubu Atlantik.
Tématem tohoto diskusního
setkání je budoucnost Farské
zahrady. Jedná se o území na-
cházející se za budovou ostrav-
sko-opavského biskupství na
okraji v˘stavi‰tû âerná louka.
Kdysi to byla zahrada náleÏející
k fafie kostela sv. Václava. 

Projekt Otevfiená radnice se
i v roce 2008 bude realizovat kaÏ-
dé první úter˘ v mûsíci. Je to jeden
z ãetn˘ch zpÛsobÛ vzájemné ko-
munikace mezi vedením mûstské-
ho obvodu a obãany. 

V Otevfiené radnici vystupují i od-
borníci – v pfiípadû Farské zahrady
to budou architekti a projektanti. 



Odbor místního hospodáfiství, dopravy a obchodu v tis. Kã

Název akce
Schválen˘ 

Poznámka
rozpoãet 

Projektová dokumentace 3 994 Projektové dokumentace k plánovan˘m akcím.

Rekonstrukce ulice Puchmajerova 7 000 Rekonstrukce povrchÛ v jedné v˘‰kové úrovni z Ïuly (Ïulové kostky, Ïulové des-
ky, Ïulová mozaika), nové vefiejné osvûtlení, mobiliáfi, v˘sadba stromÛ. Rekon-
strukce je vymezena ulicemi Zámeckou a Nám. Msgre ·rámka. Nová v˘sadba
‰esti kusÛ stromÛ. 

Regenerace sídli‰tû Varenská 12 000 V rámci projektu regenerace panelov˘ch sídli‰È je regenerace sídli‰tû Varenská
rozdûlena do osmi etap. ¤e‰ené území je ohraniãeno komunikacemi Sládková,
Varenská a Hornopolní. Bude provedena rekonstrukce vozovek, chodníkÛ, vy-
budována cyklistická stezka, parkovací stání, dûtská hfii‰tû, odpoãinkové plochy,
dojde k rekonstrukci vefiejného osvûtlení a sadov˘ch úprav. V letech 2003 aÏ
2007 bylo realizováno pût etap, na poslední dvû etapy jsme získali dotaci z mi-
nisterstva pro místní rozvoj v celkové v˘‰i 9,784 mil. Kã. Dal‰í etapou, jejichÏ
realizace se uskuteãní v roce 2008, je 7. etapa. U kfiiÏovatky ulic Hornopolní
a Varenská navazuje na „prodlouÏenou“ âeskobratrskou. Jedná se o rekon-
strukci vozovky, chodníku, parkovacího stání a sadové úpravy.

Blahoslavova – rekonstrukce plochy u mûstsk˘ch lázní 7 200 Celková rekonstrukce zpevnûn˘ch ploch – parkovacích stání a bezbariérov˘ch
chodníkÛ v provedení ze zámkové dlaÏby vã. úpravy nezpevnûn˘ch ploch a v˘-
sadby nové zelenû v prostoru mezi nov˘m bytov˘m domem PODKOVA a mûst-
sk˘mi láznûmi od ulice Sokolská po ulici Sadovou. Souãástí je úprava a doplnû-
ní vefiejného osvûtlení. 

Rekonstrukce ulice Odboje 3 000 Rekonstrukce chodníkÛ z nové zámkové dlaÏby, frézování a pokládka nového
koberce komunikace.

Estetizace pfiednádrÏního prostoru v Ostravû-Pfiívoze 1 467 Rekonstrukce nástupních a v˘stupních míst, celková estetizace daného prostoru,
pfiizpÛsobení prostoru handicapovan˘m obãanÛm, rekonstrukce a dostavba
zastfie‰ení.

Revitalizace Komenského sadÛ 6 000 Zpracování projektové dokumentace, která fie‰í celkovou rekonstrukci
Komenského sadÛ. Tzn. zpevnûn˘ch ploch, odpoãinkov˘ch a hracích ploch, osa-
zení mobiliáfie, rekonstrukci vefiejného osvûtlení. Realizace se pfiedpokládá od
roku 2009. U této akce je pfiedpoklad spolufinancování z fondÛ EU.

Parkovi‰tû Gen. Píky 2 000 Bude vybudováno nové parkovi‰tû pro potfieby ‰koly mezi ulicemi Gen. Píky
a Oskara Motyky.

Rekonstrukce chodníku a komunikace Veleslavínova 1 500 Rekonstrukce povrchu chodníku (pouze pravá strana v úseku od ul. Husova po ul.
NádraÏní), z povrchu lit˘ asfalt na zámkovou dlaÏbu vã. bezbariérov˘ch úprav,
v˘mûny SDZ a rek. komunikace v úseku od ul. Husova po ul. Pfiívozská. 

Rekonstrukce chodníku ulice 30. dubna 1 700 Oprava povrchu chodníku (pouze pravá strana v úseku od ul. NádraÏní po ul.
Podûbradova), z povrchu bet. dlaÏby na zámkovou dlaÏbu vã. bezbariérov˘ch
úprav, úprav zelenû a v˘mûny SDZ.

Celkem OMH 45 861 tis. Kã

Odbor sociálních sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu v tis. Kã

Název akce
Schválen˘ 

Poznámka
rozpoãet 

Projektová dokumentace M· 300 Projektová dokumentace k plánovan˘m akcím.

Projektová dokumentace Z· 316 Projektová dokumentace k plánovan˘m akcím.

Z· Gen. Píky 13A – rekonstrukce pavilonu E 25 000 Kompletní rekonstrukce dal‰ího pavilonu areálu s tûlocviãnami, ‰atnami a bazé-
nem. Souãástí rekonstrukce budou kompletní vnitfiní úpravy vãetnû v‰ech rozvo-
dÛ, dispoziãní zmûny, v˘mûna podlah a oken, zateplení fasády, zasklení stûn.

Z· Gebauerova – rekonstrukce hfii‰tû 8 233 Vybudování nov˘ch zpevnûn˘ch ploch ze zámkové dlaÏby, sportovní hrací plo-
chy vã. odkanalizování, skokanské dráhy s doskoãi‰tûm, dodání hracích prvkÛ,
pergoly, úprava oplocení, osvûtlení areálu, sadové úpravy.

Z· NádraÏní 117 – rekonstrukce elektroinstalace 4 000 Rekonstrukce stávající elektroinstalace a osvûtlení, která bude provedena v nové
budovû kompletnû, ve staré budovû pouze v ãásti (dvû tfiídy a kotelna).

Z· NádraÏní 117 – termoregulace 1 000 Osazení termostatick˘ch ventilÛ na otopná tûlesa a úprava regulaãního uzlu.

Z· Kounicova 2 – termoregulace 850 Osazení termostatick˘ch ventilÛ na otopná tûlesa a úprava regulaãního uzlu.

M· Na Jízdárnû 9a – termoregulace 500 Osazení termostatick˘ch ventilÛ na otopná tûlesa a úprava regulaãního uzlu.

Celkem OS· 40 199 tis. Kã

Varenská Office Center
za 10 milionÛ euro

Kanceláfiská budova Varenská
Office Center (b˘val˘ DÛm vodo-
hospodáfiÛ) na Varenské ulici
v Ostravû se po rekonstrukci roz-
záfiila v plné kráse. Stavebníci sun-
dali le‰ení, takÏe obyvatelé a ná-
v‰tûvníci Ostravy mohou obdivo-
vat jednu z nejmodernûj‰ích pro-
sklen˘ch fasád ve mûstû. Varen-
ská Office Center se tak stala jed-
nou z nov˘ch dominant mûsta. 

Nov˘m nájemcem celé zmo-
dernizované budovy je spoleã-
nost TietoEnator Czech, s.r.o,
která do objektu umístí své soft-
warové centrum. Její pracovníci
jiÏ pÛsobí ve zrekonstruované
dvoupatrové pfiístavbû, hlavní bu-
dova bude pfiedána nájemci na
pfielomu roku. Celá rekonstrukce
objektu na Varenské ulici bude
stát 10 milionÛ euro. 

„Hlavní budova Varenská
Office Center má patnáct nad-
zemních a dvû podzemní podlaÏí.
Ná‰ projekt nabízí osm tisíc metrÛ
ãtvereãních plnû klimatizovan˘ch
kanceláfisk˘ch ploch a také pût
set metrÛ ãtvereãních skladova-
cích prostor i garáÏová stání pfií-
mo v objektu,“ sdûlil projektov˘
manaÏer spoleãnosti ECM Petr
Dománek. Developerská spoleã-
nost ECM pfiebudovala v‰echny
technologie a kompletnû promû-
nila interiéry, takÏe objekt nyní
splÀuje podmínky nejvy‰‰ího
standardu A. (rd) 

3
centrum leden 2008

Kapitálové v˘daje na rok 2008

9. Kapitálové v˘daje 
odvûtvov˘ch odborÛ

105 053 tis. Kã
(28 %)

8. Rezerva
9 360 tis. Kã

(3 %)

7. Neinvestiãní
pfiíspûvek
TS MOaP 

58 500 tis. Kã
(16 %)

6. Neinvestiãní pfiíspûvek 
CKV MO 

7 760 tis. Kã
(2 %)

5. Neinvestiãní 
pfiíspûvky ‰kolám 

38 145 tis. Kã
(10 %)

4. Dary a neinvestiãní
transfery

3 000 tis. Kã 
(1 %)

3. Úsek 
hospodáfiské

správy
18 876 tis. Kã 

(5 %)

2. Úsek 
sociálních 

dávek
0 tis. Kã 

(0 %)

7. Financování tfi. 8
55 357 tis. Kã

(15 %)

6. Pfiijaté 
transfery

109 649 tis. Kã
(30 %)

5. Zapojení VH 
z hosp. ãinnosti min. let

8 000 tis. Kã
(2 %)

4. Pfievody z vlastních
fondÛ Hâ 

42 000 tis. Kã
(11 %)

3. Kapitálové 
pfiíjmy 

63 900 tis. Kã
(17 %)

2. Pfiíjmy 
nedaÀové 

celkem
34 802 tis. Kã

(9 %)

1. Pfiíjmy daÀové celkem
58 990 tis. Kã

(16 %)

1. BûÏné v˘daje odvûtvov˘ch odborÛ bez úseku 
sociálních dávek a úseku hospodáfiské správy

132 004 tis. Kã 
(35 %)

Struktura rozpoãtu v˘dajÛ na rok 2008 
v celkové v˘‰i 372 698 tis. Kã

Struktura rozpoãtu pfiíjmÛ a financování na rok 2008 
v celkové v˘‰i 372 698 tis. Kã 

Pfiíjmy i v˘daje rozpoãtu jsou vyrovnány
Rozpoãet mûstského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz na rok 2008
je zpracován v souladu se Zásadami
pro sestavování návrhu rozpoãtu
mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz na rok 2008, které byly
schváleny radou mûstského obvodu
dne 15. 11. 2007 a vycházely z meto-
diky pro sestavování rozpoãtu statu-
tárního mûsta Ostravy, která byla
schválena usnesením zastupitelstva
mûsta Ostravy ã. 544/11 dne 24. 10.
2007 a od 30. 11. 2007 byl zvefiejnûn
na úfiední desce a na webov˘ch
stránkách mûstského obvodu.

pfiíjmy celkem po konsolidaci
317 341 tis. Kã

v tom:
- daÀové pfiíjmy 58 990 tis. Kã
- nedaÀové pfiíjmy 34 802 tis. Kã
- kapitálové pfiíjmy 63 900 tis. Kã
- pfievody z vlastních fondÛ 

hospodáfiské ãinnosti
42 000 tis. Kã

- zapojení v˘sledku hospodafiení
z hospodáfiské ãinnosti min. let

8 000 tis. Kã
- pfiijaté transfery ze státního 

rozpoãtu a rozpoãtu SMO
109 649 tis. Kã

financování z vlastních zdrojÛ 
tfiída 8 81 857 tis. Kã
splátka návratné 
finanãní v˘pomoci -25 000 tis. Kã
splátka pÛjãky z fondu 
rozvoje bydlení -1 500 tis. Kã

celkové zdroje 372 698 tis. Kã

v˘daje celkem po konsolidaci
372 698 tis. Kã

v tom:
bûÏné v˘daje 267 645 tis. Kã
kapitálové v˘daje 105 0653 tis. Kã



Jifií S˘kora, Ostrava
Na vánoãní

trhy chodím pra-
videlnû. Chtûlo
by to více stánkÛ
s vánoãní tema-
tikou. Cítím se
zde bezpeãnû,
ale i tak si dá-

vám pozor na kapsáfie. Jsem tady
s dûtmi, manÏelka peãe vánoãní
cukroví.

Lenka Zavoralová, Orlová
Leto‰ní vá-

noãní trhy se mi
líbí. Pfiijela jsem
s celou na‰í rodi-
nou – máme tfii
dûti. Na vánoãní
trhy jezdím uÏ lé-
ta do Ostravy,

protoÏe u nás nic tak pûkného není.
Postrádám veãerní program. Indián-
‰tí hudebníci jsou skvûlí, ale scházejí
mi koledy.

Václav Polívka, Ostrava
O ã e k á v a l

jsem více stán-
kÛ, více vánoã-
ních lákadel
a bohat‰í prog-
ram. Indián‰tí
hudebníci jsou
v˘borní, ale jinak

se tu nic nedûje. Chutná mi lahodn˘
tepl˘ punã.

Eva Chovancová, Ostrava
Atmosféra je

tady v˘borná,
ale program je
opravdu chud˘.
Prodejci by mûli
nabízet více vá-
noãního sorti-
mentu. Zdá se

mi, Ïe je to tady samá medovina ne-
bo punã. Bezpeãnost je v pohodû.

Jana Kravãíková, Vítkov
Jsem zde úpl-

nou náhodou.
Jeli jsme naku-
povat do Ikei, ale
vánoãní trhy nás
zlákaly. Medovi-
na je skvûlá,
dobrá vánoãní

nálada. Pfiijedeme zase. A Ïiv˘ bet-
lém? Nádhera!

O vyjádfiení k na‰í anketû jsme
poÏádali ing. Vítûzslava Bystronû,
vedoucího Odboru místního hos-
podáfiství, dopravy a obchodu Úfia-
du MOb MOaP:

Leto‰ní vánoãní trhy na opraveném
Masarykovû námûstí obnovují, po
pfieru‰ení zpÛsobeném opravou, tra-
dici, která má pfiispût k vánoãní atmo-
sféfie v centru. 

Chápeme, Ïe ne v‰em se v‰e líbí,
ale mnoho názorÛ je pochopitelnû
zcela subjektivních. Va‰e podnûty
vezmeme v úvahu pro zlep‰ení do
pfií‰tích let. K nejãastûj‰í zaznamena-
né pfiipomínce, Ïe sortiment zboÏí je
„málo vánoãní“ musím bohuÏel sdûlit,
Ïe ve stáncích je to, co trh nabízí. 

V leto‰ním roce byl v˘bûr prodejcÛ
naprosto prÛhledn˘, po zvefiejnûní na
úfiedních deskách a webov˘ch strán-
kách obvodu a z pfiihlá‰en˘ch zájem-
cÛ nebyl v podstatû nikdo odmítnut.
Na druhé stranû u stánkÛ, které nabí-
zejí nevánoãní zboÏí je mnohdy nejvíc
zájemcÛ a naopak.  

Kulturní program nebyl na leto‰ní
rok pfiipravován, neboÈ základním
problémem je, Ïe mûstsk˘ obvod na
Masarykovû  námûstí nenabízí dosta-
teãné zázemí pro úãinkující – ‰atny.
V minulosti pak byla kritika, Ïe velké
pódium se k trhÛm nehodí. Na mnoh-
dy kvalitní umûlce pak pfii‰lo nûkdy
jen pár desítek lidí. 
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Jako první se nám ozvala paní
Marie âerná (roãník 1927). Ta tvrdí,
Ïe Vánoãní strom republiky stával
vÏdy naproti budovy âeské spofiitelny
ve Slezské Ostravû, v bezprostfiední
blízkosti mostu Milo‰e S˘kory. Paní
âerná si vzpomíná, Ïe pod stromem
osvûtlen˘m elektrick˘mi Ïárovkami
stávala kasiãka na penûÏní dary
a o veãerech tam zpívávaly ‰kolní dû-
ti koledy. Urãitû to pr˘ bylo v dobû,
kdy chodila do obecné ‰koly. 

Krásnou vzpomínku na Vánoãní
strom republiky nám napsal pan ing.
Jan Vala. Jeho dopis podrobnû líãí
atmosféru pfiedváleãn˘ch Vánoc oãi-
ma dospívajícího chlapce:

„Se zájmem – jako ostravsk˘ pa-
triot i pozorn˘ ãtenáfi va‰eho zpravo-
daje – jsem si pfieãetl redakãní ãlánek
„Kde stával v Ostravû Vánoãní strom
republiky“.

Vyvolalo to ve mnû mou první v˘-
raznou vánoãní vzpomínku, neb do
Ostravy jsme se pfiistûhovali 26. fiíjna
1937, kdy tatínek obnovoval provoz
b˘valé Jugoslávské vinárny v Lido-
vém domû, kter˘ sice sídlil na Velesla-
vínovû ulici, ale jeho ãást s ním souvi-
sela na NádraÏní tfiídû 46, kde byl pro-
voz vinárny. V tomto roce jsem byl ãtr-
náctilet˘ synek, kter˘ civûl na velko-
mûsto a mûl strach vyjít ven, aby ne-
zabloudil. Neony a svûtla obchodÛ
a ulic mne fascinovaly, i kdyÏ Ma-
sarykovo rodi‰tû Hodonín – odkud
jsme pfiijeli – nebyl Ïádná vesnice. Os-
trava se pro mne stala záÏitkem, tak-

Ïe asi po 14 dnech jsem se odváÏil na
kole zadem po Veleslavínovû ulici po-
dívat na ostravskou radnici a jako klu-
ãina jsem nad tím dílem zÛstal stát –
tak fiíkajíc – s otevfienou hubou.

Pfii‰ly Vánoce – to uÏ jsme mûli vi-
nárnu v provozu a dík aktivitám mého
tatínka byly v novû otevfieném závo-
dû solidní trÏby – proto ji pojmenoval
Valovou slováckou vinárnou. Asi
v pÛli prosince jsem ‰el za doprovodu

maminky podívat se do mûsta, aÏ
jsme do‰li na Masarykovo námûstí.
A tam asi tfiicet metrÛ do stfiedu ná-
mûstí poblíÏ Staré radnice stál nád-
hernû osvûtlen˘ – v m˘ch oãích – ob-
rovsk˘ vánoãní strom a pfii kmeni byl
ozdoben˘ vánoãní stÛl s jesliãkami
a velkou sklenûnou pokladnicí, v níÏ
bylo jiÏ dosti znaãné mnoÏství penûz
– i bankovky, a nad tím velikánsk˘
umûl˘ vavfiínov˘ vûnec stoãen˘ do
neuzavfieného oblouku. A kaÏd˘ vav-
fiínov˘ list, kter˘ svítil, znamenal daro-
van˘ch 1 000 korun ãeskosloven-
sk˘ch na zaji‰tûní Ïivota jednoho
chudého ostravského dítûte.

Ten den svítilo 53 lístkÛ, av‰ak
tmav˘ch bylo mnohem víc – vÏdyÈ by-
lo asi deset dnÛ do ·tûdrého dne.
Pokladnu museli v noci samozfiejmû
odná‰et, jelikoÏ poãet lístkÛ byl aktu-
alizován vÏdy tehdy, kdyÏ se vybralo
dal‰ích tisíc korun, nûkdy i více. UÏ
jen to mne tû‰ilo, Ïe se ví kaÏd˘ den,
kolik je vybráno, a to bylo také utaje-
n˘m vzkazem pofiadatele mûsta do-
brodinci, aby pfiispûl také. 

Tehdy bylo v Ostravû dost neza-
mûstnan˘ch, takÏe pfiispívat mohli jen
ti, ktefií na to mûli; drobné dávali ti,
ktefií si vzali k srdci heslo: „Pokoj li-
dem dobré vÛle“, jak na stromku bylo
napsáno.

Kolik se tehdy vybralo, uÏ si nepa-
matuji, ale dodnes tuto vzpomínku
pokládám za krásn˘ akt lidské so-
lidarity a dobré vÛle ve spoleãnosti té
doby. 

Neznám tedy odpovûì na otázku,
kdy a kde pfiesnû byl v Ostravû po-
prvé vztyãen Vánoãní strom republi-
ky, ale vím naprosto pfiesnû, Ïe pfied
Vánocemi roku 1937 stál na dne‰ním
Masarykovû námûstí. (red)

Kde stával Vánoãní strom republiky?
V prosincovém ãísle zpravodaje CENTRUM jsme vyzvali na‰e ãtenáfie –
pamûtníky, zda-li nám pomohou zjistit, kdy se tradice Vánoãního stromu
republiky, zaloÏená v roce 1924 v Brnû spisovatelem Rudolfem Tûsno-
hlídkem, objevila v Ostravû. Pfiedváleãné archivy o této chvályhodné tra-
dici totiÏ mlãí.

Trhy se líbí, ale schází lákadla
Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz nechal instalovat tfii
vánoãní stromy, a to na Masarykovû a Jiráskovû námûstí v Moravské
Ostravû a pfiívozském námûstí Svatopluka âecha. Vánoãní trhy se konají
na Masarykovû námûstí. Jak se náv‰tûvníkÛm líbí? O tom vypovídá i na-
‰e anketa: 

Prodej potravin v trÏních stáncích
byl hned po skonãení první svûtové
války velmi ãil˘. Ovoce se dováÏelo
z Podkarpatské Rusi a z Hané, ‰vest-
ky vût‰inou z Jugoslávie, vinné hrozny
ze Slovenska. DrÛbeÏím masem
zásobovali Moravskou Ostravu a Pfií-
voz hlavnû zemûdûlci z Hluãínska
a Opavska. Zeleninu pûstovali nepfie-
konatelní bulhar‰tí zahradníci. JiÏní
ovoce se pfiiváÏelo z Itálie, ·panûlska,
Kalifornie a Palestiny. V roce 1922 se
stále je‰tû udrÏoval lístkov˘ systém,
fiada potravin nebyla na volném trhu
vÛbec, a kdyÏ, tak desetkrát draÏ‰í. 

Místní fiezníci nakupovali na trhu
dobytek pro poráÏku, ve mûstû se

v roce 1930 prodalo 1 700 vepfiÛ
a 224 koz, ale také sto metrákÛ ka-
prÛ. Mnozí horníci a hutníci, ktefií byd-
leli v rodinn˘ch domcích ãi v dûlnic-
k˘ch koloniích, si chovali „brafky“, te-
dy vepfie na v˘krm. Celkem se zde
proto prodalo 31 tisíc selat!

Nejvût‰í problémy byly s mlékem,
mûsto ho v roce 1925 spotfiebovalo
22 tisíc litrÛ. Od velkododavatelÛ ho
pfiiváÏely vlaky, zbytek nabízeli rolníci
a pfiekupníci. V ãasn˘ch ranních hodi-
nách ho pfiiná‰ely desítky mlékafiek
v nádobách umístûn˘ch v rancích na
zádech. Mléko bylo ãasto ‰pinavé,
zkysané, byla do nûho dolévána vo-
da. Ale kontrolofii nepoctivce tvrdû

trestali, takÏe v roce 1935 docházelo
k dolévání vody do mléka jen spora-
dicky. Maso prodávané na trhu bylo
natolik hygienicky závadné, Ïe byly
metráky této zabavené potraviny od-
váÏeny do kafilerie. V polovinû tfiicá-

t˘ch let bylo povoleno v Moravské
Ostravû a Pfiívoze prodávat maso
v trÏních stáncích jen pfied Velikono-
cemi a Vánocemi, ale v˘hradnû jen
drÛbeÏ, králíky a kÛzlata.

(na)

Konec ostravsk˘ch trhÛ, aneb jak se kdysi prodávalo
Právo konat trhy získala Moravská Ostrava v roce 1362, toto privilegium
jí udûlil císafi a král Karel IV. Konání dal‰ích trhÛ získalo mûsto rozhod-
nutím Jifiího z Podûbrad, Marie Terezie a Josefa II. V roce 1889 jich bylo
‰est. Koncem 19. století ale zaãalo pfiib˘vat ve mûstû obchodÛ a ob-
chodních domÛ, takÏe trhy ztrácely na v˘znamu. V roce 1902 byly zru‰e-
ny dva trhy, dal‰í dva v roce 1922. BûÏné trhy se konaly kaÏdé úter˘, stfie-
du, pátek a sobotu.

Trhy se v Moravské Ostravû konaly v meziváleãném období na mnoha mís-
tech, napfiíklad pfied chrámem BoÏského Spasitele na dne‰ní ulici âs. Legií. 

Îiv˘ betlém na Masarykovû námûstí je lákavou podívanou hlavnû pro dûti.

Vánoãní strom na Masarykovû ná-
mûstí je vysok˘ 12 metrÛ a v˘zdoba
na nûj stála pfies 97 tisíc korun.

I letos se zaplnily ulice ãesk˘ch a mo-
ravsk˘ch mûst nespoãtem Mikulá‰Û,
ãertÛ a andûlÛ, ktefií odmûÀovali po-
slu‰né dûti a kárali ty zlobivé. Ne
v‰echny z nich mûly ov‰em to ‰tûstí,
Ïe mohly jejich pfiíchod oãekávat doma
u rodiãÛ. K takov˘m patfiily i dûti hospi-
talizované v ostravské Mûstské ne-
mocnici. Ani na nû ov‰em Mikulá‰ se
sv˘m prÛvodem nezapomnûl. Nav‰tívil
je za doprovodu místostarosty mûst-
ského obvodu Tomá‰e Kufiece. 
Za pûknou básniãku nebo písniãku od-
mûnil Mikulá‰ v‰echny poslu‰né dûti
sladkou odmûnou, tûm neposlu‰n˘m
pohrozil ãert uhlím. Akce, která se
uskuteãnila za spolupráce ostravské-
ho klubu Mlad˘ch sociálních demokra-
tÛ, vykouzlila na tváfiích dûtí úsmûv
a dala jim alespoÀ na chvíli zapome-
nout na odlouãení od rodiãÛ. (mb)

Aktuální informace vãetnû fotografií 
z Moravské Ostravy a Pfiívozu 

najdete na 

www.moap.cz


