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VáÏení spoluobãané,
v posledních tfiech ãíslech zpra-

vodaje Centrum jsme vás na titulní
stranû postupnû informovali, Ïe vel-
ká ãást (40 mil. Kã) v‰ech investiã-
ních prostfiedkÛ na‰eho mûstského
obvodu v leto‰ním roce smûfiuje na
rekonstrukce budov ‰kol.

Dal‰í ãást prostfiedkÛ ve v˘‰i
pfies 44 mil. Kã jsme pouÏili na re-
konstrukce a modernizace komuni-
kací ve správû na‰eho obvodu.

PfiibliÏnû 22 milionÛ korun bylo
v leto‰ním roce vûnováno na velké
opravy a rekonstrukce bytov˘ch do-
mÛ a dal‰ích 29 milionÛ Kã na jejich
bûÏné opravy.

Tyto investiãní prostfiedky jistû
pfiispûly k dal‰ímu zlep‰ení vzhledu
na‰eho mûstského obvodu a ke
zlep‰ení Ïivota v nûm. 

Ke spokojenému Ïivotu podle
mého názoru patfií vedle realizace
velk˘ch investiãních akcí i trvalá
péãe o pofiádek a úklid vefiejn˘ch
ploch. Pro rychlej‰í a efektivnûj‰í
odstraÀování závad a nedostatkÛ
jsme od 1. dubna zfiídili funkci in-
spektora ãistoty a pofiádku, které-
ho mÛÏete upozornit na rÛzné ne‰-
vary a nepofiádky prostfiednictvím

fotografií za-
sílan˘ch e-
lektronickou
po‰tou nebo
MMS z mo-
bilních tele-
fonÛ s krát-
k˘m popisem
problému. 

E-mailová
adresa inspektora ãistoty a pofiádku
je: poradek@moap. ostrava.cz

KaÏd˘ mûsíc jsme od vás ob-
drÏeli nûkolik desítek upozornûní.
V nejvût‰í mífie ‰lo o ãerné skládky,
nepofiádek v kefiov˘ch porostech,
zniãenou a neudrÏovanou zeleÀ,
‰patn˘ stav chodníkÛ a vraky aut.

PrÛbûh fie‰ení vámi oznámen˘ch
nedostatkÛ mÛÏete sledovat na we-
bov˘ch stránkách na‰eho mûstské-
ho obvodu: http://www.moap.cz/
cistota-a-poradek.

Dûkuji v‰em, ktefií nám touto for-
mou pomáhají udrÏet ãistotu a po-
fiádek v na‰em obvodu.

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta

Slovo má…
Brenpartyja byla skupina lidí,

ktefií Ïili na haldû. Nejvíce jich zde
bylo v dobû hospodáfiské krize.
Samozfiejmû v Ostravû. 

Z dne‰ního pohledu bychom je
mohli pfiirovnat k bezdomovcÛm, kte-
r˘ch je v na‰em mûstû také hodnû.
Ten název je vlastnû sloÏeninou:
Bren‰piritus byl denaturovan˘ líh,

kter˘ se pouÏíval do lihov˘ch vafiiãÛ
nebo v lak˘rnictví jako rozpou‰tûdlo.
·lo vlastnû o kvasn˘ líh, do kterého
byla pfiidávána jedovatá látka, aby se
nehodil ke konzumaci. Proto byl vel-

mi levn˘. Partyja byla skupina spfiáte-
len˘ch lidí, v tomto pfiípadû tûch, kte-
fií nemûli práci anebo ji vÛbec nehle-
dali. Jejich domovem byla halda. 

O brenpartyji psal jiÏ ostravsk˘ spi-
sovatel Josef Filgas, ale podrobnû se
tímto historick˘m tématem zab˘val
právû pfied ãtyfiiceti lety znám˘ os-
travsk˘ básník Vûnceslav Jufiina.

BrenparÈáci Ïili na bfiezích Ostravi-
ce v místech, kde se vyklápûly Ïhavé
„bonbony“ vysokopecní strusky, po-
blíÏ kter˘ch se lidé bez domova hfiáli
i v zimû. Bylo to smrtící místo, kde
málokdo vydrÏel déle neÏ dva tfii roky
– a umíral. Tito lidé mûli smysl pro
humor a vytvofiili si stát jménem Hal-
da. Premiérem byl chlapík jménem
Prokop, dvoumetrov˘ habán a rázn˘
diktátor. Mûl absolutní dÛvûru pfiátel,
ktefií o nûm fiíkali, Ïe je fajny chachar.
Byl oblíben˘, skládal kuplety a zpíval,
navíc bohém a silák. Povûst vypráví,

Ïe jednou sklouzlo dítû ze sedaãky
fietízkového kolotoãe a z posledních
sil se drÏelo, aby nespadlo. Prokop
pfiiskoãil, popadl táhlo kolotoãe a ce-
lé zafiízení zastavil. Jeho osud byl
osudem brenparÈáka: v záchvatu de-
liria tremens se vrhl proti Ïhavé kouli
strusky a uhofiel. 

Nûjak˘ Lojza Bujok byl takzvan˘m
provianÈákem, kter˘ shánûl ‰piritus,
Franta Vyvijal byl zástupce krále Pro-
kopa. Následoval Tonda, první radní,
dále krasavec Hvízdal a dal‰í. âle-
nové státu Halda byli hrdí. Napfiíklad
napsali protestní nótu Tomá‰i BaÈovi,
jehoÏ letadlo pfii pfieletu poru‰ilo
vzdu‰n˘ prostor státu Halda. Îádali
náhradu: sadu polobotek. 

KdyÏ na prvního máje pfiijímal sta-
rosta Jan Proke‰ ‰éfy jednotliv˘ch
mûstsk˘ch ãtvrtí, pfii‰el jako rovno-
cenn˘ partner i premiér Prokop. Jen
darovaná bankovka ho pfiimûla k od-
chodu.

BrenparÈáci v podstatû nekradli,
jen si pro zlep‰ení jídelníãku pfiisvojo-
vali psy a koãky. V Ïebrotû v‰ak byli
mimofiádnû vynalézaví. Nicménû nej-
slavnûj‰í ostravsk˘ Ïebrák ·venda,
o kterém se tvrdilo, Ïe má ve spofii-
telnû statisíce, brenparÈáky opovrho-
val. (na)

Obyãejná historie

Vzpomínky na Brenpartyju

Nejslavnûj‰í ostravsk˘ Ïebrák v mezi-
váleãném období se jmenoval ·venda.

Vánoãní stromy na Masarykovû
námûstí a námûstí Sv. âecha

27. a 28. listopadu byly na dvou
nejvût‰ích námûstích centrálního
mûstského obvodu postaveny dva
vánoãní stromy. Vysoké smrky
zdobí Masarykovo námûstí v Mo-
ravské Ostravû a námûstí Svato-
pluka âecha v Pfiívoze. 

Stromy nemohou pfiesáhnout v˘‰-
ku 14 metrÛ, a to z dÛvodu statické
bezpeãnosti. Pfii v˘‰ce nad 14 me-
trÛ se jiÏ musí provádût speciální kot-

vení lany, coÏ by napfi. na Masaryko-
vû námûstí zabralo plochu cca
100 m2. Instalaci obou stromÛ pro-
vedli pracovníci Technick˘ch sluÏeb
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Ti také
zajistili v˘zdobu stromu na námûstí
Sv. âecha. V˘zdoba stromu na Ma-
sarykovû námûstí je v kompetenci
magistrátu mûsta Ostravy. 

Ulice v nejuÏ‰ím mûstském centru
mají od zaãátku prosince vánoãní

osvûtlení. Zcela nov˘ typ osvûtlení je
v ulicích Zámecká a Puchmajerova.

Nejstar‰ím dochovan˘m obrazo-
v˘m dokumentem o Vánoãním stro-
mu republiky v Ostravû je pohlednice
z roku 1927 s textem, Ïe se jedná
o 3. vánoãní strom republiky sirot-
kÛm. Z toho lze jednoznaãnû usoudit,
Ïe první vánoãní strom byl v Morav-
ské Ostravû jiÏ v roce 1924.

(rd)

Cílem projektu „Panenka“ je zís-
kat finanãní prostfiedky pro celo-
svûtovou oãkovací kampaÀ UNI-
CEF v rozvojov˘ch zemích. KaÏdá
panenka symbolizuje dítû, které
má b˘t prooãkováno proti ‰esti
hlavním dûtsk˘m chorobám.

Z· Ostrãilova se zapojila do projek-
tu v roce 2003 a za ‰est let Ïákynû
u‰ily 136 panenek. Dûvãata v 9. tfiídû
zhotovují panenky v rámci pfiedmûtu
âlovûk a svût práce. Po získání zá-
kladÛ ‰ití, pletení a háãkování je pa-
nenka jejich finálním v˘robkem. 

¤editelka ãeského fondu UNICEF
Pavla Gomba pfiedala Z· Ostrãilova
Certifikát jako v˘raz uznání UNICEF
– Dûtského fondu OSN v âR za v˘-
znamnou pomoc ve prospûch dûtí. 

Panenky, a to nejen z „Ostrãilky“,
lze spatfiit na prodejní v˘stavû v pro-
dejnû IKEA v Shopping Parku vÏdy
v prosinci a pfied Velikonocemi a jsou
prodávány za 600 Kã, coÏ je suma
potfiebná pro oãkování proti ‰esti
hlavním dûtsk˘m chorobám. KaÏd˘,
kdo panenku zakoupí – adoptuje –
zachrání pfied tûmito chorobami dítû,
které panenka symbolicky pfiedsta-
vuje. 

V loÀském roce bylo v âR získáno
prodejem panenek 1 955 541 Kã, kte-
ré postaãí k prooãkování 3 259 dûtí
v nejchud‰ích zemích svûta. Panenky
‰ijí nejen ‰kolaãky, ale i pfiispûvatelé
charitních organizací, ãlenky Senior
klubÛ, hereãky, popové zpûvaãky
a sportovkynû. (da)

Îákynû 9. tfiídy Veronika GrebeÀová a fieditelka ãeského fondu UNICEF Pavla
Gomba s panenkami, které vznikly na Základní ‰kole Ostrãilova 1.

„Adoptuj panenku a zachrání‰ dítû“

VáÏení spoluobãané,
také v roce

2008 pokra-
ãoval v na‰em
obvodû inves-
tiãní boom
a stavební
ruch. Na tom
má podíl jak
na‰e radnice,
tak i soukromí
investofii.

Dovolte, abych pfiipomenul, co se
zmûnilo zásluhou na‰í radnice. Byla
dokonãena generální oprava Domu
s peãovatelskou sluÏbou na Gajdo-
‰ovû ulici. To má dalekosáhl˘ pozitiv-
ní efekt pro fiadu na‰ich spoluobãanÛ
– seniorÛ. Nejen pro ty, ktefií tam byd-
lí, ale i pro desítky a moÏná stovky
tûch, ktefií uÏ vyuÏívají nebo v bu-
doucnu mohou vyuÏít nabídku sociál-
ních sluÏeb.

Desítky milionÛ korun jsme inve-
stovali do oprav a rekonstrukcí ‰kol
a tento trend pokraãuje. V pfií‰tím ro-
ce uÏ máme zaji‰tûno financování
generální rekonstrukce pavilonu s ba-

zénem u Základní ‰koly Gen. Píky na
Fifejdách.

Letos byla dokonãena regenerace
sídli‰tû Varenská, okolí mûstsk˘ch
lázní, opraveny ulice 30. dubna
(u prodejny Albert), Puchmajerova
a Blahoslavova, fini‰ují opravy na uli-
cích Pobialova, Musorského aj.

Soukrom˘ investor pokraãuje na
Hornopolní ulici ve stavbû komplexu
The Orchard. Poslední stavbou je
moderní luxusní hotel Park Inn. V je-
ho bezprostfiední blízkosti konãí v˘-
stavba restauraãního zafiízení urãe-
ného bûÏné klientele. 

Na ulici âeskobratrské se dostává
do fini‰e stavba administrativní budo-
vy NORDICA (pí‰eme o tom na str. 3).
UÏ víme, Ïe se dokonãuje projekt
NORDICA 2, kter˘ pfiispûje k tomu, Ïe
se âeskobratrská ulice od kfiiÏovatky
s NádraÏní smûrem na Fifejdy postup-
nû stane moderním bulvárem.

Na Kostelním námûstí se zaãal sta-
vût moderní dÛm nazvan˘ Mûstská
brána, vedle Nové radnice vzniká
dal‰í moderní stavba – obytn˘ dÛm
Améba.

Nûkteré projekty se opoÏìují –
Nová Karolina a mrakodrap na ná-
mûstí Republiky. O dÛvodech, proã
se tak dûje, opût pí‰eme na stranû 3.
ZároveÀ tam i najdete informaci
o tom, Ïe v prosinci by mûla b˘t for-
málnû stvrzena dohoda o ãerpání 2,5
miliardy korun z fondÛ Evropské unie.
A znaãná ãást tûchto penûz pÛjde na
obnovu Komenského sadÛ, na
PoráÏkovou ulici, na bfiehy fieky Os-
travice, na Karolinu, tedy do na‰eho
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Pfied dvûma lety jsme vám pfied-
stavili ná‰ program nazvan˘ MMM –
mladá moderní metropole. To v‰e, co
se dûje kolem nás, postupnû mûní
Ostravu nejen na dÛstojnou metropo-
li regionu, ale také na jednu z regio-
nálních metropolí Evropy. 

Dovolte, váÏení spoluobãané,
abych vám i jménem mûstského ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz po-
pfiál klidné proÏití vánoãních svátkÛ
a ‰tûstí, zdraví a boÏí poÏehnání v ro-
ce 2009.

Ing. Miroslav Svozil
starosta

Ostrava: dÛstojná metropole

prodejních stánkÛ na Masarykovû námûstí bude
od 3. do 23. prosince souãástí vánoãních trhÛ. 

Kulturní a zábavní program na vánoãních
trzích zaãíná 9. a konãí 23. prosince. Podrob-
nosti najdete na stranû 2.

âíslo mûsíce
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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.ostrava.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.

■ Provozní doba úfiadu mûstského
obvodu na konci roku 2008

Úfiad mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz oznamuje obãanÛm,
Ïe ve dnech 31. 12. 2008 a 2. 1. 2009
bude úfiad pro vefiejnost uzavfien. 

Prvním úfiedním dnem roku 2009
bude pondûlí 5. ledna.

Ing. Katefiina Huvarová
tajemnice úfiadu

■ NepfietrÏit˘ zimní dispeãink 
do konce bfiezna

Od 1. listopadu zaãalo pro Tech-
nické sluÏby Moravské Ostravy
a Pfiívozu zimní období a od tohoto
dne je také drÏen nepfietrÏit˘ dispe-
ãink ZÚK TS MOaP (tel. ã. 596 113
596). 

Pro tuto sluÏbu jsou k dispozici: sil-
niãní sypaãe (3 ks), chodníkové sypa-
ãe (4 ks), nakladaãe (2 ks), vozidla
pro ruãní posyp (2 ks) na ‰ikmé plo-
chy ãi schodi‰tû. Pro ruãní ãi‰tûní je
vyãlenûno 30 pracovníkÛ. Pro kala-
mitní situace mají Technické sluÏby
na‰eho mûstského obvodu nasmlou-
vány dal‰í sypaãe a tûÏkou mechani-
zaci pro odvoz snûhu. (PS)

■ Provoz matefisk˘ch ‰kol 
o vánoãních prázdninách

Matefiské ‰koly zfiizovány Statu-
tárním mûstem Ostrava, mûstsk˘m
obvodem Moravská Ostrava a Pfií-
voz budou v dobû vánoãních
prázdnin, tzn. 29., 30., 31. prosince
2008 a 2. ledna 2009, uzavfieny.
Jedná se o:

M· Blahoslavova 6, M· Dvofiáko-
va 4, M· Hornická 43A, M· KfiiÏíkova
18, M· Lechowiczova 8, M· Na
Jízdárnû 19a, M· Podûbradova 19,
M· Repinova 19, M· ·afafiíkova 9,
M· ·pálova 32, M· Varenská 2a,
Základní ‰kolu a matefiskou ‰kolu
Ostrãilova 1 (M· J. Lady).

Provoz bude znovu zahájen
5. ledna 2009.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí 90 a více let v prosinci: Lud-
mila Potyková, BoÏena Bûle‰o-
vá, Ludmila Pobofiilová, AneÏka
Mohylová, Vladimír âechmánek,
BoÏena Buchtová, ·tûpánka
Chmelafiová, Bronislava Kadulo-
vá, Jan Pavlíãek, Emanuela Hu-
meníková, Miloslav Síba.

Blahopfiejeme jubilantÛm

S lítostí a smutkem na du‰i
oznamujeme, Ïe ve sv˘ch 58 le-
tech nás neoãekávanû navÏdy
opustil ing. Jaromír Fabián,
ãlen Zastupitelstva mûstského
obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz za KSâM.

Vyjadfiujeme upfiímnou sou-
strast jeho rodinû i blízk˘m.

âest jeho památce.

Ing. Miroslav Svozil, starosta

Dvû nová kamerová stanovi‰tû
Mûstské policie byla zfiízena v cen-
trálním ostravském mûstském ob-
vodu, a to v jeho pfiívozské ãásti.
Jedna nová kamera byla instalo-
vána na kfiiÏovatce ulic ·pálovy
a Wattovy. Souãasnû do‰lo k pfie-
místûní jedné ze dvou kamer, si-
tuovan˘ch pfied Hlavní nádraÏí
âD, na kfiiÏovatku ulic NádraÏní
a Jílové.

Zmûny v kamerovém systému byly
realizovány na základû aktuálního
stavu vefiejného pofiádku v Pfiívozu. 

Mûstsk˘ monitorovací systém je
jedním z velk˘ch pomocníkÛ ostrav-
ské mûstské policie. První kamery
byly nainstalovány jiÏ v roce 1996 na
Masarykovû námûstí. Praxe dokazu-

je, Ïe volba této technologie byla
správn˘m krokem v boji proti krimina-
litû a pfii zabezpeãování vefiejného
pofiádku. Zábûry slouÏí také jako dÛ-
kazní prostfiedek pfii ‰etfiení trestn˘ch
ãinÛ Policií âR. 

Mûstská policie Ostrava má k dis-
pozici monitorovací kamerov˘ sy-
stém, ãítající v souãasné dobû cel-
kem 63 kamer, jejichÏ záznamy jsou
vyhodnocovány na 7 vyhodnocova-
cích pracovi‰tích. Informace o umís-
tûní jednotliv˘ch kamer mûstského
monitorovacího kamerového systému
v Ostravû jsou pro obãany dostupné
na internetov˘ch stránkách Mûstské
policie Ostrava – www.mpostrava.cz. 

Na území mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz ãítá mûstsk˘

kamerov˘ systém v souãasné dobû
23 kamer (10 kamer Pfiívoz a 13 ka-
mer Moravská Ostrava). Vyhodnoco-
vací pracovi‰tû pro zábûry z tûchto
kamer je umístûno na sluÏebnû mûst-
ské policie na ulici Zámecká. Jen
v leto‰ním roce dosud bylo v tomto
mûstském obvodu na základû zábûrÛ
z kamer stráÏníky zji‰tûno a následnû
fie‰eno 90 protiprávních jednání, aÈ
uÏ se jednalo o dopravní pfiestupky,
naru‰ování vefiejného pofiádku, krá-
deÏe, sprejerství, zá‰koláky nebo
rvaãky. (rd)

V Pfiívoze posílen kamerov˘ systém MP

Projekt Otevfiená radnice, v nûmÏ se vedení na‰eho mûstského obvodu
setkává se sv˘mi spoluobãany na informaãní a diskuzní platformû, bude
pokraãovat i v roce 2009. 

Otevfiená radnice se koná jednou mûsíãnû v Klubu Atlantik na ulici âesk˘ch
legií, a i kdyÏ je základní téma kaÏdého setkání stanoveno pfiedem, v diskusi
dochází na nejrÛznûj‰í problémy fungování mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz. „Otevfienou radnici bereme jako dvoustrann˘ informaãní

kanál,“ hodnotí místostarosta Jifií Groll. „Pozornû sledujeme reakce na‰ich spo-
luobãanÛ, aÈ uÏ se t˘kají hospodafiení obvodu, jeho perspektiv ãi fie‰ení kon-
krétních problémÛ. Pro radnici je nezbytné, aby vûdûla, Ïe lidé na‰e zámûry
chápou a podporují je. A zároveÀ bereme váÏnû kaÏdé doporuãení a kaÏd˘
názor.“ Informace o konání Otevfiené radnice najdete ve zpravodaji CENT-
RUM, na www.moap.cz a také na programech Klubu Atlantik, které jsou i na
plakátech. (a)

Listopadová Otevfiená radnice se vûnovala návrhÛm investic na rok 2009.
Místostarostové Jifií Havlíãek (vlevo) a Jifií Groll odpovídali i na ãetné otázky
publika. Pohled na takfika zaplnûn˘ sál (snímek vpravo) potvrzuje, Ïe pfievlá-
dali mladí lidé.

Otevfiená radnice pokraãuje v Atlantiku i v pfií‰tím roce

Vánoãní trhy se na Masarykovû
námûstí konají od 3. do 23. prosin-
ce. 35 stánkÛ ozdoben˘ch girlan-
dami má celkem 45 prodejních
míst. Prodejci byli vybráni radou
mûstského obvodu, pfiiãemÏ jed-
ním se základních kritérií byla na-
bídka vánoãního zboÏí: cukroví,
zabijaãkové speciality, rukodûlné
v˘robky apod. 

Kulturní a zábavn˘ program na
Masarykovû námûstí zaji‰Èuje od
9. do 23. prosince Centrum kultury
a vzdûlávání mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz. Program je
zaji‰tûn od 9 do 18 hodin. Co tedy
mÛÏeme na Masarykovû námûstí
oãekávat: 

Malovan˘ Betlém na ‰esti pane-
lech a slamûnou stfií‰ku s orobincem. 

Tradiãní vánoãní fiemesla. Dennû
mÛÏete sledovat ukázky ãtyfi aÏ pûti
fiemesel, kaÏd˘ den jiná. Napfi. odlé-

vání olova a vosku, v˘robu svíãek
z vãelích plástÛ, kováfie, zdobení per-
níãkÛ, v˘robu ozdob ze slámy, ozdo-
by dûlané  tradiãními textilními techni-
kami – modrotisk, paliãkování, háãko-
vání, obfiadní kynuté peãivo, vizovic-
ké peãivo, v˘robu a pou‰tûní lodiãek
z ofiechov˘ch skofiápek, vyfiezávané
betlémy ze dfieva, drátované ozdoby,
dfievûné a slamûné o‰atky, staroães-
k˘ perník z dfievûn˘ch forem, figurky
z kukufiiãného ‰ustí, smaltované
ozdoby, aranÏování adventních a vá-
noãních vûncÛ, keramické ozdoby,
pletení ko‰íkÛ, draní pefií, pfiedení na
kolovrátku, tkaní.

Stan s pûti zvífiátky – poník, oslík,
lama, oveãka, koza. 

Stan se ‰esti dfievûn˘mi socha-
mi v Ïivotní velikosti (Tfii králové, Jo-
sef, Marie, past˘fi, a jesliãky). 

Zdobení vánoãních stromkÛ.
Dvanáct ‰kolsk˘ch zafiízení se zapojí

do soutûÏe o nejkrásnûji vyzdoben˘
vánoãní stromek. Vánoãní stromky
budou zdobeny v den rozsvícení vel-
kého vánoãního stromu.

Dûtsk˘ kolotoã. Vystoupení sou-
borÛ. Dennû v dobû od 15 do 16.30
hod. vystoupí lidové soubory (gajdo‰-
ská muzika, cimbálová muzika
apod.). KaÏd˘ den se budou stfiídat tfii
soubory.

Malé okruÏní jízdy vánoãnû vy-
zdoben˘m vláãkem kolem námûs-
tí. Dûtem budou rozdávány sladkosti.
Dennû od 9 do 18 hod.

JeÏí‰kova po‰ta – vánoãnû vy-
zdobená schránka opatfiená nápisem
JeÏí‰kova po‰ta. (Pfiipravené tuÏky
a lístky pro vefiejnost.)

Reprodukovaná hudba – ãeské
vánoãní písnû, koledy. Dennû od 9 do
18 hod., s pfiestávkou vystoupení
souborÛ v dobû od 15 do 16.30 hod.
Ozvuãení celého námûstí. (da)

Vánoãní trhy, betlém i JeÏí‰kova po‰ta

Rada na‰eho kraje vyhodnotila
nejúspû‰nûj‰í ‰koly v soutûÏi
„Ekologická ‰kola v Moravsko-
slezském kraji“ za ‰kolní rok
2007/2008. Mezi ocenûné patfií jako
jedna z mála ostravsk˘ch základ-
ních ‰kol i Základní ‰kola Ostrava,
NádraÏní 117. 

Do soutûÏe se pfiihlásilo 74 ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení, pûtapadesát
z nich získalo referenãní list za mimo-
fiádné v˘sledky v oblasti ekologické
v˘chovy. Odborná porota hodnotila
jednorázové i prÛbûÏné ekologické
aktivity, systém tfiídûní odpadÛ, zapo-
jení do projektÛ vlastních i realizova-
n˘ch jin˘mi subjekty. Porotu také za-
jímalo, zda je ‰kola zapojena do sítû
M.R.K.E.V. (metodika komplexní
ekologické v˘chovy). 

V listopadu se na Z· NádraÏní 117

uskuteãnil Bramborov˘ den. Rok
2008 byl totiÏ vyhlá‰en OSN Meziná-
rodním rokem brambor. Cílem tohoto
projektu bylo vytvofiit zajímavé v˘uko-
vé jednotky t˘kající se brambor, jejich
dÛleÏitosti v lidské v˘Ïivû, pûstování,
pÛvodu apod. 

Îáci se pfii hrách a soutûÏích dozvû-
dûli mnoho zajímavostí – lu‰tili kvízy,
sestavovali bramborové hady, skládali
básnû a psali pohádku o bramborách.
Atmosféra ve tfiídû byla pfiíjemná.
A proã vlastnû ne? Star‰í generace
nostalgicky zavzpomínala na chuÈ pe-
ãen˘ch brambor v ohni a mlad‰í si ne-
dovede svÛj Ïivot pfiedstavit bez bram-
borov˘ch hranolek, americk˘ch bram-
bor ãi kroket. A co vy? Nemáte zrovna
chuÈ na bramborovou placku? Bram-
bory zkrátka neodmyslitelnû k na‰emu
Ïivotu patfií. (inf)

Z· NádraÏní 117 je ekologickou
‰kolou Moravskoslezského kraje

O ‰kolení byl zájem
V mûsíci listopadu pfiipravila Ko-

mise sportu a volnoãasov˘ch akti-
vit Rady mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz ve spolupráci
s Odborem ‰kolství a volnoãaso-
v˘ch aktivit ‰kolení pro zájemce
o úãelové dotace v oblasti sportu,
ekologie a volnoãasov˘ch aktivit. 

Cílem této akce bylo seznámit zá-
stupce organizací se zmûnami v no-
v˘ch Zásadách pro poskytování úãe-
lov˘ch dotací, které schválilo zastupi-
telstvo v záfií leto‰ního roku, a také je
upozornit na nejãastûji se opakující
chyby pfii podávání Ïádostí a pfii vy-
úãtování poskytnut˘ch dotací. „V mi-
nulosti se nám, bohuÏel, stávalo, Ïe
jsme museli fiadu zajímav˘ch projek-
tÛ vyfiadit z projednávání, protoÏe Ïá-
dosti byly neúplné, popfi. chybnû vy-
psané. Tímto krokem chceme sníÏit
poãet tûchto neúpln˘ch pfiihlá‰ek
a také lépe poznat názor a zku‰enos-
ti samotn˘ch ÏadatelÛ s danou pro-
blematikou,“ fiíká pfiedseda sportovní
komise Michal Bayer.

Sport a voln˘ ãas není jedinou ob-
lastí, kterou mûstsk˘ obvod ‰tûdfie fi-
nanãnû podporuje. „Mûstsk˘ obvod
Moravská Ostrava a Pfiívoz podporu-
je pravidelnû formou úãelov˘ch dota-
cí kromû sportu a volnoãasov˘ch ak-
tivit, také kulturu a sociální oblast.
KaÏd˘m rokem na tuto podporu vy-
ãleníme zhruba tfii miliony korun,“ fiíká
místostarosta Tomá‰ Kufiec. 

Akce se zúãastnilo dvacet jedna
zájemcÛ zejména z fiad organizací,
které se zab˘vají prací s mládeÏí na
území mûstského obvodu. 

Îádosti o úãelové dotace lze podá-
vat do 30. listopadu. (bk)

S takov˘mi nabídkami se setkává-
me kaÏdodennû. Následující pfiíbûh vy-
povídá o tom, jak taková nabídka ãas-
to konãí: 

Na sluÏebnu Mûstské policie v cent-
ru Ostravy se dostavila star‰í Ïena
(70 let) s tím, Ïe pfied chvílí byla okra-
dena neznámou Ïenou. Ta jí nabízela
k prodeji parfém a ve chvíli, kdy drÏela
v ruce penûÏenku a vytahovala z ní
peníze, prodávající jí ãást bankovek
vytáhla pfiímo z penûÏenky s tím, Ïe se
jedná o úhradu za parfém. S tím v‰ak
po‰kozená nesouhlasila a poÏadovala
vrácení penûz. KdyÏ si ale po chvíli
vrácenou ãástku pfiepoãítala, zjistila,
Ïe chybí tisícikorunová bankovka.
Zlodûjka jiÏ tou dobou byla pryã. Po

hodinû spatfiil stráÏník na jednom
z monitorÛ kamerového systému Ïenu
(45 let), odpovídající popisu. Podezfie-
lá byla ihned zadrÏena, okradená v‰ak
na 1 000 Kã ãeká uÏ dva mûsíce…

Dal‰í pfiíleÏitostí pro zlodûje jsou
inscenované hádky. Dojde-li ve va‰í
blízkosti ke konfliktu, vyvolanému nû-
kolika osobami, které se zaãnou napfi.
hádat mezi sebou, vÏdy vûnujte zv˘‰e-
nou pozornost sv˘m osobním vûcem.
MÛÏe se jednat o kapsáfie, ktefií vyvo-
láním konfliktu upoutají pozornost, pfii-
ãemÏ jiná skupina v dané chvílí krade.
K tomu dochází zejména pfii nastupo-
vání do dopravních prostfiedkÛ, v ob-
chodních centrech a také pfii kulturních
programech. (mp)

Nechcete parfém? Zadarmo! 
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SedmipodlaÏní budova Nordica
Ostrava na nároÏí ulic âeskobratr-
ská a Soukenická bude dokonãena
v pfií‰tím roce. Vedle kanceláfií
a maloobchodních ploch o celkové
rozloze 12 000 m2 disponuje také
132 parkovacími stáními ve dvou
podzemních patrech. Nordica se
stane první velkou dokonãenou
stavbou v mûstském centru, proto-
Ïe realizace ostatních staveb se
odkládá. DÛvodem jsou technické
problémy a nedostatek penûz. 

Architektura kanceláfiské budovy
Nordica Ostrava je dílem ‰védsk˘ch
architektÛ, které ov‰em vede rodák
z Ostravska – architekt Ivan Krejãí.
Projekt kombinuje místní tradice úãel-
nosti a pravdivosti v˘razu s prvky se-
verské architektury. Právû proto do-
stala budova „skandinávsk˘“ název
Nordica Ostrava. „UÏivatelé budovy
musí mít pfiíjemn˘ pocit, kdyÏ jdou rá-

no ke svému pracovi‰ti. To musí
splÀovat vysoké nároky na tepelnou
a svûtelnou pohodu prostfiedí, musí
b˘t perfektnû vybaveno technicky
i vyfie‰eno esteticky,“ fiíká architekt
Krejãí, kter˘ uvítal, Ïe se díky projek-
tu ãastûji dostane do rodného kraje. 

Zajímav˘mi prvky této kanceláfiské
budovy jsou velká okny s dfievû-
n˘mi(!) okenicemi, pfied vstupem bu-
de odpoãinkov˘ prostor osázen˘ ze-
lení a na nejvy‰‰ím patfie velká vy-
hlídková terasa.

V˘stavba Nové Karoliny 
pozastavena 

Pro nedostatek penûz je v ohroÏe-
ní v˘stavba nového centra mûsta na
území po b˘valé koksovnû Karolina.
„Do definitivního a spolehlivého zaji‰-
tûní kompletního projektového finan-
cování jsme nuceni pfiibrzdit a doãas-
nû pfieru‰it na nejnutnûj‰í dobu sta-
vební práce,“ vyjádfiila se spoleãnost
Multi Development, která Novou Ka-
rolinu staví.

Stop se t˘ká pfiedev‰ím v˘stavby
obchodnû-zábavního centra, pokra-
ãovat by naopak mûla stavba kance-
láfiského objektu, kterou zaji‰Èuje
spoleãnost Passerinvest Group. O té-
to stavbû jsme podrobnû psali v listo-
padovém zpravodaji CENTRUM.

Pfiedstavitelé Multi Developmentu
o sv˘ch problémech informovali ve-
dení mûsta Ostravy, které je v‰ak
pfiesvûdãeno, Ïe zdrÏení bude pouze
nûkolik mûsícÛ. Spoleãnosti Multi
Development vznikly problémy pfii
získávání úvûru ve v˘‰i zhruba sto
milionÛ eur, coÏ je dvû a pÛl miliardy
Kã. V pfiípadû nedodrÏení smluv
s mûstem hrozí spoleãnosti Multi De-
velopment v krajním pfiípadû i vypo-
vûzení smlouvy a povinnost vrátit po-
zemky.

Nová Karolina zatím podle posled-
ních informací roste podle plánované-

ho harmonogramu. První etapa v˘-
stavby Nové Karoliny by mûla b˘t ho-
tova zhruba v polovinû roku 2010.
Hodnota celého projektu, kter˘ bude
postupnû realizován aÏ do roku 2016,
je 15 miliard Kã.

Dvojhalí bude patfiit mûstu
Spoleãnost Multi Development od-

prodá za symbolickou cenu mûstu
Ostravû Elektrocentrálu, coÏ je polo-
vina tzv. Dvojhalí na Karolinû. Na‰e-
mu mûstu uÏ patfií druh˘ z objektÛ
takzvaného Dvojhalí – Ústfiedna.
Odkoupení Elektrocentrály schválili
ostrav‰tí zastupitelé. Mûsto tak bude
vlastnit oba objekty v tomto lukrativ-
ním místû a bude mít tedy rozhodující
vliv na jejich vyuÏití. Snáze také do-
sáhne na peníze z evropsk˘ch fondÛ
potfiebné pro opravu obou objektÛ.
Jde zhruba o dvû stû milionÛ Kã. 

Dvojhalí by v budoucnu mûlo slou-
Ïit zejména kulturnímu vyÏití. V minu-
losti se tam uskuteãnilo nûkolik kon-
certÛ písniãkáfie Jaromíra Nohavici.

Mrakodrapy s otazníky
Dal‰í dva v˘znamné projekty, které

by mûly rovnûÏ v˘raznû zmûnit tváfi
Ostravy, v‰ak zatím váznou. Jde
o stavbu mrakodrapÛ na místû b˘va-
lého hotelového domu Jindfiich a na
námûstí Republiky. 

Skupina RPG Real Estate uÏ má
povolení k demolici hotelového domu
a územní rozhodnutí pro umístûní
komplexu s názvem Jindfiich Plaza.

Zahájení prací, na jejichÏ konci mají
stát tfii v˘‰kové budovy, z nichÏ nej-
vy‰‰í má mít kolem dvaceti pater, se
v‰ak odkládá. „S bouráním starého
Jindfiicha se zaãne aÏ ve chvíli, kdy
budeme mít ostatní stavební povole-
ní. PfiestoÏe byla ‰achta v minulosti
zasypána v souladu s pfiedpisy, je ny-
ní zapotfiebí, aby byla bezpeãnost to-
hoto území znovu provûfiena a posí-
lena. Tehdy totiÏ nemohl nikdo pfied-
pokládat, Ïe by v tomto místû mohly
stát v˘‰kové budovy,“ vysvûtlil mluvãí
RPG Real Estate Petr Handl.

Podle na‰ich informací je b˘valá
tûÏební jáma „za‰prajcovaná“ pouze
do hloubky 100 metrÛ, pfiiãemÏ se tû-
Ïilo z hloubky aÏ pÛl kilometru. 

Pfiehodnocení koncepce vnitfiních
dispozic je oficiálním dÛvodem, proã
se zastavily stavební práce na v˘stav-
bu dvou v˘‰kov˘ch budov pfied Poly-
funkãním domem u námûstí Repub-
liky. Zde je nyní opu‰tûné staveni‰tû.
Nejvy‰‰í budova mûla b˘t vysoká de-
vadesát metrÛ, ale podle neoficiálních
informací se má její v˘‰ka sníÏit.

Stavitelem je spoleãnost CTP
Invest, jejíÏ pÛvodní odhady nákladÛ
na vybudování 24patrového mrako-
drapu se pohybovaly kolem jedné mi-
liardy korun. Druhá v˘‰ková budova
mûla mít 11 pater. (da)

Nejvût‰í novou stavbou bude Nordica

Dvojhalí na Karolinû (vpravo), vlevo budova b˘val˘ch opravárensk˘ch dílen.
Dvojhalí, které patfiilo k Vítkovick˘m Ïelezárnám se pÛvodnû naz˘valo
Elektrocentrála III. Zpoãátku mûla jen dva, pozdûji ‰est generátorÛ na stfiídav˘
proud. Elektrocentrála III. byly stavûna systémem vyzdívaného ocelového ske-
letu. Cihly jsou neomítnuté, tedy reÏné, ostfie pálené.

Zaãátkem listopadu se o postupu
prací na budovû Nordica Ostrava,
kterou staví ‰védská spoleãnost
Skanska, mohli pfiesvûdãit i starosta
na‰eho mûstského obvodu Miroslav
Svozil a ostravsk˘ primátor Petr
Kajnar. 

Administrativní objekt Nordica na kfiiÏovatce ulic âeskobratrská a Soukenická
bude dokonãen v polovinû pfií‰tího roku.

V souvislosti s pfievedením v˘konu
správy domovního a bytového fondu
Mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz z realitních kanceláfií By-
tasen spol. s.r.o. a Laer v.o.s. na
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz v lednu 2008, následn˘m
zji‰tûním nesrovnalostí pfii pfiedávání
domovního a bytového fondu mûst-
skému obvodu a ve snaze o co nej-
pfiesnûj‰í podchycení v‰ech podstat-
n˘ch skuteãností, které jsou rozhodu-
jící pro spravedliv˘ v˘poãet úhrad,
do‰lo k v˘raznému prodlení s vyúãto-
váním sluÏeb spojen˘ch s nájmem
bytÛ. 

Vyúãtování bylo zpracováno pro
celkem 217 domÛ, tj. 3 000 nájemcÛ.

Reklamaci vyúãtování uplatnilo cel-
kem 100 domÛ, tj. 1 680 nájemcÛ. 

CoÏ znamená v koneãném dÛsled-
ku provést pfiepoãet témûfi u v‰ech
domÛ ve správû MOb MOaP.

Odbor bytového hospodáfiství ode-
slal dne 10. 9. 2008 nájemcÛm in-
formaci o postupu zpracování rekla-
mací s omluvou za vzniklé problémy.
V fiíjnu byla uvefiejnûna informace
s omluvou v mûsíãním zpravodaji
mûstského obvodu Centrum. 

Odbor bytového hospodáfiství vyfii-
zuje reklamace postupnû s tím, Ïe do
15. 12. 2008 roze‰le dotãen˘m ná-
jemcÛm opravené vyúãtování. 

Ing. Jifií Groll
místostarosta

Prohlá‰ení mûstského obvodu 
Moravská Ostrava a Pfiívoz
k vyúãtování sluÏeb spojen˘ch
s nájmem bytÛ a nebytov˘ch prostor

87 vzrostl˘ch stromÛ bude vysa-
zeno v Komenského sadech. Rada
mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz pfiijala projektovou
dokumentaci ing. Lubomíra Rich-
tera, která fie‰í v˘sadbu tûchto no-
v˘ch stromÛ v nejvût‰ím ostrav-
ském mûstském parku.

V˘sadba bude realizována z ná-
hradních v˘sadeb uloÏen˘ch z roz-
hodnutí Magistrátu mûsta Ostravy.
Termín náhradní v˘sadba znamená,
Ïe ji finanãnû uhradí stavebníci, ktefií
pfii realizaci sv˘ch staveb byli nuceni
– se souhlasem magistrátu mûsta
Ostravy – odstranit stávající vzrostlou
zeleÀ. K v˘sadbám byly navrÏeny
rÛznorodé stromy o vût‰ích velikos-
tech – obvody kmenÛ 20, 25 a 30 cm.
Jedná se o javory, platany, duby,
akáty, borovice, modfiíny a vrby. 

Zimní profiezy zelenû
Technické sluÏby MOaP se v nastá-

vajícím zimním období, které je záro-

veÀ i obdobím vegetaãního klidu, bu-
dou vûnovat omlazování a v˘chovn˘m
profiezÛm kefiov˘ch skupin. Jedná se
pfiedev‰ím o Komenského sady a park
M. Horákové. Revizí projdou i stromy
v mûstském centru. Vyfiezány budou
uschlé vûtve stromÛ, které ohroÏují
bezpeãnost chodcÛ vozidel. (sm)

Projekt na v˘sadbu 87 vzrostl˘ch
stromÛ v Komenského sadech 

V˘sadba vzrostlého dubu bahenního v Komenského sadech v kvûtnu tohoto roku.

V˘stavba Nové Karoliny se s nej-
vût‰í pravdûpodobností zpozdí,
ale finance z Evropské unie,
z nichÏ bude realizována dopro-
vodná infrastruktura, pfiedev‰ím
nová PoráÏková ulice, pfiijdou
vãas. Koneãná smlouva, která
otevfie cestu k evropsk˘m penû-
zÛm, by mûla b˘t podepsána v pro-
sinci 2008. 

Ostrava totiÏ uspûla v soutûÏi mezi
pûti moravskoslezsk˘mi mûsty a mÛÏe
tak do roku 2013 vyuÏít pfii sv˘ch pro-
jektech prostfiednictvím Regionálního
operaãního programu aÏ 63,5 milionu
eur, tedy více neÏ 2,5 miliardy Kã. 

Kam pÛjdou stamiliony z Bruse-
lu: V na‰em mûstském obvodû do
Komenského sadÛ, a to na obnovu
a v˘sadbu zelenû, modernizaci mobi-
liáfie a komunikací. Dal‰í desítky mi-
lionÛ Kã pÛjdou na rekonstrukci histo-
rick˘ch budovy na Nové Karolinû pfie-
dev‰ím Dvojhalí. 

Z evropsk˘ch penûz bude hrazena
také revitalizace fieky Ostravice, coÏ
znamená úpravu toku, vybudování
jezÛ, cyklostezek a pû‰ích tras v oko-
lí, postavením vodáckého pfiístavu na
soutoku Ostravice s Luãinou, lodûnicí
v Pfiívozu, úpravou slunicích ploch
atd. 

Dal‰ím velk˘m pfiíjemcem penûz
bude Slezská Ostrava, konkrétnû
Slezskoostravsk˘ hrad a zoo, kde bu-
dou vybudovány nové pavilony evo-
luce a opic, na pûti a pÛl hektarech
pak safari asijsk˘ch kopytníkÛ. 

Také Slezskoostravsk˘ hrad a jeho
okolí doznají za peníze z unie mnoha
zmûn, stejnû jako Komenského sady
v centru mûsta.

V letech 2002 aÏ 2006 získala
Ostrava z EU jiÏ 900 mil. Kã. PÛl mi-
liardy pfiipadlo na rekonstrukci kanali-
zaãní sítû, v Moravské Ostravû to byl
pfiedev‰ím kanalizaãní systém na Po-
dûbradovû ulici. (da)

Do obvodu smûfiují stamiliony korun z EU 

V‰estrann˘ pomocník
Technické sluÏby MOaP zakoupily

z prostfiedkÛ na‰eho obvodu v‰estran-
nû vyuÏiteln˘ kropicí vÛz. Ten má vel-
k˘ v˘znam na jafie, v létû a na podzim,
kdy pfii strojním ãi‰tûní provádí pfied-
mytí a spláchnutí po zametání, coÏ se
projeví sníÏením pra‰nosti. Stroj je vy-
baven ozonov˘mi tryskami a v par-
n˘ch letních dnech mÛÏe provádût
zvlhãování a ochlazování ovzdu‰í
v rozpálen˘ch ulicích mûsta. (sm)

Na kfiiÏovatce ulic 30. dubna a Balcarova získal dal‰í dÛm novou barevnou
omítku. Opravy probíhaly i na dal‰ím objektu v Balcarovû ulici (na snímku vle-
vo), kter˘ byl pfiestavûn z administrativních prostor na byty.
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Jubilanti letos naposled
Na sobotu 22. listopadu byli do Radniãní restau-

race pozváni seniofii na‰eho mûstského obvodu
ve vûku 80 aÏ 89 let, ktefií slaví své narozeniny v li-
stopadu a prosinci. Tradiãní setkání jubilantÛ uve-
dl starosta Miroslav Svozil, kter˘ jim podûkoval za
v‰e, co pro Moravskou Ostravu a Pfiívoz vykonali.
„Pfiedev‰ím vám pfieji zdraví, du‰evní pohodu, po-
rozumûní a boÏí poÏehnání v roce 2009,“ fiekl. 

KaÏd˘ z oslavencÛ dostal památeãní dvojici
porcelánov˘ch ‰álkÛ, pfiipraveno bylo obãerstvení
a samozfiejmû slovem i hudbou pfiispûli k dÛstoj-
né a zároveÀ srdeãné atmosféfie Polan‰tí písniã-
káfii. Dal‰í setkání se uskuteãní aÏ koncem bfiez-
na 2009 a písemné pozvání obdrÏí v‰ichni na‰i
spoluobãané-seniofii nad 80 let, ktefií se narodili
v lednu a únoru.

Setkání jubilantÛ v Radniãní restauraci se koná
jiÏ druh˘m rokem. V minulém volebním období –

do roku 2006 – byli jubilanti zváni do Kulturního
zafiízení Gama na Fifejdách.

„Stará Gama a Radniãní restaurace, to se vÛ-
bec nedá srovnávat,“ hodnotí pfiedseda APOS
J. Sk˘ba. „Tady máme moÏnost pfiivítat jubilanty
v dÛstojném reprezentativním prostfiedí. UÏ tento
fakt jednoznaãnû ukazuje, jak˘ vztah má souãas-
né vedení obvodu ke sv˘m spoluobãanÛm-senio-
rÛm,“ dodává.

Nûkdej‰í budova generálního fie-
ditelství Severní dráhy Ferdinan-
dovy na Proke‰ovû námûstí patfií
k nejmlad‰ím objektÛm zafiazen˘m
do seznamu kulturních památek
Ostravy. Rozhodlo o tom Minister-
stvo kultury âeské republiky 24.
záfií 2008. 

Toto v˘znamné stavební dílo vznik-
lo v letech 1939 aÏ 1941, pfiiãemÏ au-
torem projektu je skvûl˘ ãesk˘ archi-
tekt Karel Kotas. Jde o ukázkové dílo
modernistické architektury s kvalitní-
mi interiérov˘mi i exteriérov˘mi umû-
leck˘mi prvky. V souãasné dobû pro-
chází cel˘ objekt, kter˘ patfií spoleã-
nosti RPG RE Commercial s. r. o.
a má v nûm sídlo fieditelství spoleã-
nosti OKD a. s., rozsáhlou rekon-
strukcí. Dûje se tak pod bedliv˘m do-
hledem památkáfiÛ.

Zmínûné funkcionalistické dílo Karla
Kotase patfií mezi jeho stûÏejní díla.
Jedná se o ‰estipodlaÏní stavbu tvofie-
nou ãtyfimi kfiídly a vûÏí. Uzavírá seve-
rozápadní ãást Proke‰ova námûstí. Je
tvofiena Ïelezobetonov˘m vyzdíva-
n˘m skeletem, hlavní prÛãelí je oblo-
Ïeno Ïulov˘mi deskami. Objekt je za-
chován vãetnû technick˘ch zafiízení,
architektonick˘ch prvkÛ a detailÛ, jako
jsou dvefie, dlaÏby, okna, obklady a ta-
ké paternoster. Nûkdej‰í generální fie-
ditel Severní dráhy Ferdinandovy

Ladislav Jerie, jinak také znám˘ os-
travsk˘ kulturní mecená‰ a sbûratel
moderního umûní, kter˘ v˘stavbu fiedi-
telství inicioval, velmi usiloval i o její
v˘tvarnou v˘zdobu. Právû on oslovil
pfiední praÏské umûlce. V mezipatfie je
do okenního otvoru zakomponována
barevná vitráÏ od Jana Baucha, která
je rozdûlena do patnácti polí, ve spod-
ní ãásti (pod zemí) jsou rozliãné moti-
vy související s uhlím, s minulostí ze-
mû, jsou zde listy pravûk˘ch rostlin,
plavunû, v horní ãásti to, co vzniká
tûÏbou uhlí: budovy, komíny, vysoké
pece, tûÏní vûÏe. V prÛãelí, nad oken-
ním pásem pfiízemí, je horizontálnû
rozvinut˘ reliéf nazvan˘ Zrození uhlí
od Jana Laudy. Jde o abstraktní tvary
– uhlí, listy a kmeny stromÛ doplnûné
figurálními postavami, letící Ïena s ra-
tolestí, a na protilehlé stranû leÏící
muÏ-horník rubající uhlí. V roce 1946
byla pfied hlavní budovu umístûna
v nadÏivotní velikosti socha nazvaná
Horník od Antonína Ivanského. 

Po válce také do‰lo k pfiístavbû
spolkového sálu v suterénu. Dal‰í ná-
vrhy úprav se tehdy neuskuteãnily.
V roce 1964 do‰lo k pfiístavbû bloku
v Gregorovû ulici, a to podle projektu
Libora ·paãka. Jde o ukázku tehdej‰í-
ho v˘voje v ãeské architektufie, která
se v‰eobecnû naz˘vá bruselsk˘ styl. 

Podle informací Petra Handla,
mluvãího spoleãnosti RPG Real Esta-
te dochází za pfiísného dohledu pa-
mátkáfiÛ k v˘mûnû kastlíkov˘ch oken
z uliãní strany. Jde o nároãnou práci,
protoÏe okna jsou atypická a rozmûr-
ná. „Souãasnû s v˘mûnou oken se

ãistí speciálními postupy fasáda,
a vzhledem k tomu, Ïe nûkteré ãásti
popraskaly, dojde k v˘mûnû po‰koze-
n˘ch prvkÛ,“ potvrzuje Petr Handl.
Celá fasáda pak bude takzvanû hyd-
rofobizována, tedy o‰etfiena proti vli-
vu vody a vlhkosti. Spoleãnost RPG
sluÏby, která rekonstrukci zabezpeãu-
je, chce skonãit do konce roku. (na)

Otázka pro soutûÏící Na‰e Os-
trava: Ve kter˘ch letech byla po-
stavena budova generálního fie-
ditelství OKD? Odpovûì za‰lete
do 20. prosince 2008.

Odpovûdi je moÏné zasílat buì pro-
stfiednictvím internetu na e-mailovou
adresu: msn@quick.cz nebo píse-
mnû (staãí i korespondenãní lístek ãi
pohlednice) na adresu: Moravsko-
slezské nakladatelství, âeskobratr-
ská 19, 702 00 Ostrava. 

SoutûÏ pro seniory pokraãuje
U pfiíleÏitosti Dne seniorÛ jsme vy-

hlásili soutûÏ pro v‰echny seniory,
ktefií mají zájem o na‰e mûsto. V kaÏ-
dém ãísle na‰eho zpravodaje Cent-

rum zvefiejÀujeme po dobu jednoho
roku ãlánek, oznaãen˘ logem           .

SoutûÏ trvá do fiíjna roku 2009, kdy
na pravidelné akci, kterou ná‰ mûst-
sk˘ obvod pofiádá ke Dni seniorÛ
v Klubu Parník, budou z tûch úãastní-
kÛ soutûÏe, ktefií zodpoví v‰echny
otázky správnû, vylosováni tfii, ktefií
obdrÏí penûÏitou odmûnu ve v˘‰i dva
tisíce korun.

Dostali jsme od vás, váÏení ãte-
náfii, nûkolik dotazÛ na prÛbûh
soutûÏe. Ten nejdÛleÏitûj‰í se t˘ká
problému, které korespondenãní
lístky ãi mailové odpovûdi budou
zafiazeny do slosování. Tedy: do
slosování budou zafiazeny adresy
pouze tûch seniorÛ, ktefií odpoví
správnû na v‰echny otázky. A pro-
toÏe ãlánkÛ vyjde celkem 11, je
nutné odpovûdût správnû na jede-
náct otázek.

Aby se mohli na‰í soutûÏe zú-
ãastnit i ti, ktefií se o ní dozvûdûli
pozdûji, budou do slosování zahr-
nuty i odpovûdi na ãlánek, kter˘
vy‰el v listopadovém Centru. Máte
tedy je‰tû pfiíleÏitost!

Symbol ostravského
hornictví se opravuje

Spoleãnû Ïít
Tak se naz˘vá projekt, kter˘ rea-

lizuje mûstsk˘ obvod Moravská
Ostrava a Pfiívoz ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením Vzájemné
souÏití a Policií âeské republiky.
Jedná se o projekt zamûfien˘ na
prevenci kriminality u dûtí. Potfieb-
né peníze ve v˘‰i cca 100 tisíc Kã
jsme získali ve v˘bûrovém fiízení
vyhlá‰eném Statutárním mûstem
Ostrava pro rok 2008.

Projekt poãítá se dvûma víkendo-
v˘mi pobyty rodiãÛ s dûtmi mimo Os-
travu. První víkendov˘ pobyt jiÏ pro-
bûhl ve dnech 19. aÏ 21. 9. na chatû
âeladenka na âeladné. Pobytu se
zúãastnilo pût rodin s nezletil˘mi dût-
mi. Pro v‰echny byl pfiipraven bohat˘
program, v nûmÏ nechybûly hry, dis-
kotéka, olympiáda a procházky v pfií-
rodû. Velk˘ úspûch mûla pfiedná‰ka
Policie âeské republiky spojená
s promítáním krátk˘ch filmÛ. Druh˘ ví-
kendov˘ pobyt se uskuteãnil v termí-
nu 28. aÏ 30. 11. 2008 na horské
chatû Kahan na Horní Beãvû.

Kromû víkendov˘ch pobytÛ se rodi-
ny mohou v rámci projektu zúãastnit
je‰tû dal‰ích akcí. Dne 16. 10. probû-
hla v Komunitním centru Na Li‰ãinû
akce spojená se soutûÏí ve vafiení
s názvem „Maminãina vafieãka“, kdy
rodiãe spoleãnû s dûtmi mûli za úkol
uvafiit pfiedem vybrané jídlo. Dne
13. 11. probûhla na stejném místû
soutûÏ pro rodiãe a dûti s názvem
„Kouzeln˘ klobouk“.

Projekt Spoleãnû Ïít je spoleãn˘m
dílem neziskov˘ch organizací, ‰kol
a mûstské a republikové policie.

Se zájmem oãekáváme pfiedev‰ím
zpûtnou vazbu od fieditelÛ ‰kol, do
kter˘ch dûti zúãastnûné v projektu
chodí. Bude nás zajímat, zda úãast
v projektu alespoÀ ãásteãnû pfiispûla
ke zlep‰ení chování tûchto dûtí, v je-
jich pfiístupu ke ‰kolní docházce apod.
Máme pfiipraveny dotazníky pro fiedi-
tele ‰kol a samozfiejmû se také sejde-
me na spoleãné hodnotící schÛzce.

Bc. Yveta Holubová
vedoucí oddûlení 

sociálnû-právní ochrany dûtí 
odboru sociálních vûcí

Budova generálního fieditelství OKD na Proke‰ovû námûstí.

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

Pfiihlásila se jiÏ stovka dobrovolní-
kÛ, ktefií bez nároku na odmûnu nav-
‰tûvují osamûlé seniory v domácnos-
tech a sociálních ústavech. Stávají se
tak jedenkrát t˘dnû jejich spoleãníky,
doprovází je na procházku, k lékafii
nebo do obchodu, pfiedãítají jim a po-
skytují rÛzné drobné sluÏby. 

Dobrovolníci mají hrazeno místní
jízdné, jsou poji‰tûni po dobu v˘konu

dobrovolnické sluÏby a ãtyfiikrát do
roka se zúãastÀují do‰kolování a v˘-
mûny zku‰eností. 

Chcete-li i vy patfiit mezi nás, mÛ-
Ïete zavolat na telefonní ãíslo 776
347 326 nebo 776 774 157 (staãí pro-
zvonit) a dohodnout se na termínu
vstupního pohovoru. 

Na tûchto telefonních ãíslech se
mohou také pfiihlásit ti seniofii, ktefií by
mûli o náv‰tûvy dobrovolníkÛ zájem.

Senior servis,
Ostrava

Spoleãníci osamûl˘ch seniorÛ
Bezbariérová sociální zafiízení

nemohou b˘t volnû pfiístupná
v‰em, neboÈ se pak stávají témûfi
nepouÏiteln˘mi, aÈ uÏ z dÛvodu
zneãi‰tûní ãi po‰kození. 

Euroklíã je speciálnû upraven˘ klíã,
kter˘ je spolu se zámkov˘m systé-
mem vyuÏíván osobami se sníÏenou
schopností pohybu a orientace.

V rámci Moravskoslezského kraje
byla povûfiena distribucí EuroklíãÛ
Svazem tûlesnû postiÏen˘ch v Praze,
krajská organizace STP v âR o.s.

Ostrãilova 4, Moravská Ostrava,
tel. ã. 721 907 609 (vûÏov˘ dÛm po-
blíÏ Nové radnice), v 5. poschodí
ã. dvefií 510. Tato organizace prodá-
vá Euroklíãe pouze fyzick˘m osobám
(ne organizacím) za nákupní cenu
357 Kã/kus, platba je pouze v hoto-
vosti.

Zdravotnû postiÏen˘, kter˘ si
Euroklíã od organizace kupuje, se
musí prokázat prÛkazem TP, ZTP,
ZTP/P a musí vyplnit a podepsat
Evidenãní kartu Euroklíãe. (inf)

Euroklíã pro fyzické osoby

40. roãník tradiãního
turnaje v odbíjené

Dne 14. 11. se uskuteãnil jiÏ 40.
roãník jednoho z nejstar‰ích stfie-
do‰kolsk˘ch volejbalov˘ch turna-
jÛ v Ostravû, kter˘ se kaÏdoroãnû
váÏe k 17. listopadu, v˘roãí Dne
boje za svobodu a demokracii.

Stfiední prÛmyslová ‰kola elektro-
techniky a informatiky v Ostravû na
Kratochvílovû ulici turnaj jiÏ tradiãnû
pofiádala ve své sportovní hale na
Sokolské tfiídû. Slavnostního zahájení
se zúãastnil starosta Mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz ing.
Svozil, kter˘ pfiipomenul dÛleÏitost
sportu pro v‰estrann˘ rozvoj mladé
generace a vzpomenul také listopado-
vé události, které se k zaloÏení turna-
je váÏou. ¤editel pofiádající ‰koly ing.
Král na úvod turnaje vzpomnûl jména
zakládajících, b˘val˘ch uãitelÛ tûlesné
v˘chovy, ZdeÀka Bene‰e a âestmíra
Sedliského, stejnû jako jména mnoha
ligov˘ch a reprezentaãních hráãÛ, kte-
fií turnajem za 40 let jeho trvání pro‰li.
Vítûzství si v kategorii dûvãat odnesly
studentky Stfiední odborné ‰koly
ochrany osob a majetku, u chlapcÛ to
byli studenti Stfiední prÛmyslové ‰koly
stavební. Mgr. Radek Tesafi

Právû v den sv˘ch 85. narozenin pfii‰el mezi jubilanty i ing.
Jan Vala. Dlouhá desetiletí pracoval v podniku Restaurace-
-Sever. Je synem moÏná nejslavnûj‰ího ostravského kavár-
níka meziváleãné éry a pfiedev‰ím autora písnû Ostravanka
Jana Valy. Na snímku zprava: zastupitelka a ãlenka APOS
ing. Valentina VaÀková, radní a ãlenka APOS Jana ·tûdro-
Àová, ing. Jan Vala a starosta ing. Miroslav Svozil.

Starosta ing. Miroslav Svozil
blahopfieje Josefovi JanÛ
k 86. narozeninám. Pan Ja-
nÛ se úãastnil setkání s chotí
Jarmilou, rovnûÏ jubilantkou.
Oslavila 80. narozeniny.

Jaroslav Der‰ák (vpravo) se dostal do Ostravy jako fotbalis-
ta pfied více neÏ pÛlstoletím, a to ze Slávie Praha. Pozdûji
zpíval i v opefie nynûj‰ího Národního divadla moravskoslez-
ského. Setkání jubilantÛ se úãastní pravidelnû, na to posled-
ní se dostavil se svou chotí. Vlevo na snímku pfiedseda
APOS a zastupitel na‰eho obvodu mgr. Jaroslav Sk˘ba.
Právû APOS je organizátorem tûchto setkání jubilantÛ. 


