
VáÏení spoluobãané,
pfiestoÏe ãer-

venec se srp-
nem patfií mezi
nejdel‰í mûsíce
v roce, jako
souãást prázd-
nin uteãou asi
nejrychleji. Za-
tím co dûti na-
plno vyuÏívají
prázdnin k radovánkám a jejich uãitelé
zejména k regeneraci sil, fieditelé zá-
kladních a matefisk˘ch ‰kol, úfiedníci
mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz i dodavatelské firmy vyuÏíva-
jí ztichl˘ch ‰kol k men‰ím opravám
i rozsáhlej‰ím rekonstrukcím. 

KaÏdoroãnû se do na‰ich 9 základ-
ních a 11 matefisk˘ch ‰kol investují
desítky milionÛ korun. Tyto prostfiedky
neslouÏí ke zkvalitnûní vzdûlávacího
systému (na to musí ‰koly a jejich zfii-

zovatel „shánût“ finance dal‰ími kaná-
ly), ale vesmûs jsou urãeny na „zá-
chovnou údrÏbu“ a technické zhodno-
cení budov a zafiízení. Pro lep‰í pfie-
hled uvádíme akce (ve finanãním ob-
jemu nad 250 tis. Kã) v tabulce.

V leto‰ním roce zahájíme vÛbec
nejvût‰í investiãní akci tohoto vo-
lebního období v oblasti ‰kolství: Z·
gen. Píky 13A, rekonstrukce pavilonu
E (stûÏejními objekty jsou plaveck˘

bazén a dvû tûlocviãny) s rozpoãto-
van˘mi náklady pfies 60 milionÛ Kã.

Investice do oblasti ‰kolství jsou
samozfiejmou prioritou koaliãní spolu-
práce ODS a âSSD na radnici na‰e-
ho mûstského obvodu. Svûdãí o tom
i skuteãnost, Ïe více neÏ polovina ka-
pitálov˘ch v˘dajÛ obvodu smûfiuje
právû do této oblasti.

Tomá‰ Kufiec
místostarosta

Datem otevfiení nového ãtyfihvûz-
diãkového hotelu Park Inn se 185 po-
koji byl 12. srpen (Hotel Imperial jich
má 162). 

Park Inn a Imperial jsou srovnatel-
né i cenovû. Nejlevnûj‰í pokoj na jed-
nu noc stojí v Park Inn 3 400 Kã bez
snídanû, v Imperialu 125 Euro (pfii
momentálním kurzu 3 250 Kã).

Hotel Park Inn je souãástí komple-
xu s názvem The Orchard, jehoÏ prv-
ní objekt, administrativní budova, byl
otevfien v loÀském roce a zb˘vající
tfietí objekt, rovnûÏ administrativní, se
staví. Park Inn je nová hotelová znaã-
ka spoleãnosti The Rezidor Hotel
Group, která má v Ostravû svou ães-
kou premiéru. V Brnû bude hotel to-
hoto typu otevfien aÏ koncem roku,
v Praze dokonce aÏ v roce 2009.

Hotel je zafiazen do vy‰‰ího stfiední-
ho standardu a zamûfiuje se pfiede-
v‰ím na korporátní klientelu (na slu-
Ïebních ãi obchodních cestách). (da)

Nejvût‰í
a nejmodernûj‰í

www.moap.cz záfií 2008

K zámû-
ru Statutár-
ního mûsta
O s t r a v y
prodat ãást
Farské za-
h r a d y
o rozloze
2 976 m2

První slez-
ské realitní s.r.o., která tam chtû-
la postavit rezidenãní bytové do-
my, se negativnû postavilo vede-
ní na‰í radnice. S tímto zámûrem
nesouhlasíme, naopak jsme po-
Ïádali, aby tento pozemek, kter˘
pfiiléhá k ulici Stfielniãní, byl svû-
fien na‰emu mûstskému obvodu.
UÏ více neÏ rok pracujeme s pro-
jektem Zahrady andûlÛ, kter˘ má
z Farské zahrady vytvofiit klido-
vou a zároveÀ kulturní zónu mûst-
ského centra.

V pfiípadû v˘stavby rezidenã-
ních bytov˘ch domÛ by se Farská
zahrada stala uzavfien˘m pro-
storem bez volného pfiístupu ve-
fiejnosti.

Jakmile nám bude pozemek
svûfien – a vûfiím, Ïe se tak stane
co nejdfiíve – dohodneme s vede-
ním mûsta a moÏná i Moravsko-
slezského kraje spoleãné finan-
cování i následné provozování
zahrady.

Poslední Colours of Ostrava
doãasnû oÏivilo Farskou zahradu
divadelní pfiehlídkou. Pfii‰ly stovky
náv‰tûvníkÛ. Znovu se ukázalo,
Ïe se jedná o velmi atraktivní úze-
mí z hlediska diváckého zájmu.

Ing. Miroslav Svozil
starosta

Slovo má…

cizincÛ s trval˘m pobytem Ïije v Moravské
Ostravû a Pfiívoze. K 30. 6. 2008 Ïilo v na-
‰em obvodu 40 956 obãanÛ âR. 

Za první pololetí zemfielo 205, odstûhovalo
se 832 a pfiistûhovalo 893 nov˘ch obyvatel. 

âíslo mûsíce

524

V roce 1910 poÏádal ostravsk˘
restauratér Karel Schindler magist-
rát Moravské Ostravy o vystavení
koncese na provozování hotelu,
která mu, po krat‰ích prÛtazích
a námitkách, byla nakonec pfiislíbe-
na. V roce 1911 se zaãalo se stav-
bou budovy na Stodolní ulici, která
byla o rok pozdûji dokonãena. 

Po komisním ohledání, Ïe jde
o stavbu poctivou a vzhlednou „jeÏ
k mûstu pÛjde co by ozdoba“, byla
Karlu Schindlerovi koncese udûlena
a hotel s podivn˘m názvem Brioni byl
v srpnu téhoÏ roku slavnostnû ote-
vfien. A to za zvukÛ nejznámûj‰í os-
travské hornické dechovky vedené
kapelmajstrem Mazákem. Schindler
musel b˘t velmi odváÏn˘ podnikatel,
protoÏe Stodolní ulice nemûla v té
dobû dobrou povûst kvÛli tomu, Ïe se
zde scházely prostitutky a obtûÏovaly
kolemjdoucí.

Ve své dobû to byl nejmodernûj‰í
hotel v Moravské Ostravû, mûl ‰ede-
sát „elegantnû zafiízen˘ch pokojÛ“,
jak psal dobov˘ tisk. Jedna noc pfii‰la

na dvû aÏ tfii koruny podle toho, jak
luxusnû byl pokoj zafiízen. V budovû
jiÏ byla elektfiina, v˘tah, telefon
a ústfiední topení. Novinkou bylo
elektrické buzení podle pfiání hosta. 

Ve dvofie nechal Schindler vybudo-
vat letní zahradu, kterou ostravská
honorace vyhledávala zejména v ne-
dûli odpoledne. Bylo to posezení pfii
hudbû, kterou hoteliér velmi miloval.
Ostatnû, v hotelu se konaly povûstné
soutûÏe hornick˘ch dechov˘ch kapel.
V roce 1913 zde úãinkoval kabaret
Lucerna, kde pod vedením Franti‰ka
TouÏimského vystupovali herci z os-
travského Národního domu. 

Ve tfiicát˘ch letech minulého století
se zde podávala piva v˘hradnû
plzeÀská a ãeskobudûjovická. Zvlá‰-
tû ‰iroká byla nabídka italsk˘ch vín,
pfiedev‰ím z oblasti Brioni. Proto se
zde scházeli znalci vína ze ‰irokého
okolí.

K tomu je potfieba pfiipomenout, Ïe
je‰tû pfied otevfiením hotelu mûl Karel
Schindler na Stodolní ulici v domû ãp.
834, na druhé stranû ulice naproti ho-
telu, do roku 1912 âeskobudûjovic-
kou pivnici. Ta mûla rovnûÏ slu‰nou
úroveÀ, podávala se zde praÏská
a vídeÀská jídla – a opût vína z Brioni.
I zde se konávaly soutûÏe hornick˘ch
kapel. Brionská vína zde nakonec do-
sáhla takové proslulosti, Ïe hotel do-
stal jméno Brioni. 

A právû zmínûné víno bylo dÛvo-
dem, proã se zde scházeli Italové. Ti
v roce 1906 stavûli Ïelezniãní dráhu
Kunãice–Svinov, za první svûtové
války, kdyÏ Itálie vypovûdûla válku
Rakousku-Uhersku, bylo v Ostravû
nûkolik set váleãn˘ch zajatcÛ, z nichÏ
mnozí zde zÛstali. Hotelu Brioni se fií-
kalo Italsk˘ dÛm (protoÏe Ostrava
mûla Nûmeck˘ a Polsk˘ dÛm). Za
druhé svûtové války se hotel jmeno-
val Schindler, po válce Odra a jeho
sláva v dobû socialismu zcela vyhas-
la. Po roce 1989 máme opût hotel
Brioni. (na)

Od Brioni k Odfie a Stodolní…

Hotel Odra a Stodolní ulice v roce 1960. Centrum tfietího nejvût‰ího mûsta âes-
koslovenské socialistické republiky. 

Hotel Brioni a Stodolní ulice v roce 2008. Centrum tfietího nejvût‰ího mûsta
âeské republiky. 

Obyãejná historie

Polovina v‰ech investic jde do ‰kolství

Název zafiízení Pfiedmût investice âástka v tis. Kã

M· Na Jízdárnû 19a termoregulace 608
Z· Gebauerova 8 rekonstrukce hfii‰tû 7 328

hrací prvky 867
Z·W Ostrava rekonstrukce podkladÛ

pod venkovní obklad 610
Z· NádraÏní 117 elektroinstalace 5 550
Z· NádraÏní 117 termoregulace 1 790
Z· Kounicova 2 termoregulace 1 630
M· Podûbradova 19 rekonstrukce kotelny 170
Z· Matiãní 5 rekonstrukce kotelny 530
Z· Gajdo‰ova 9 rekonstrukce podlah 430
Z· a M· Ostrãilova 1 oprava ‰kolní druÏiny pro 

zaji‰tûní vzdûlávání dûtí M· 280
M· Varenská 2a rekonstrukce vodoinstalace 240

Celkem 20 033

V tomto zpravodaji CENTRUM
je i pfiíloha. Jde o Dotazníkové
‰etfiení spokojenosti obãanÛ.

Prosím, vûnujte mu svou po-
zornost. Pfiispûjete ke zkvalitnû-
ní sluÏeb Úfiadu mûstského ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz. Dûkujeme. 

Hotel Park Inn na Hornopolní ulici v Ostravû-Fifejdách uÏ pfiivítal první hosty.
Jeho souãástí je i konferenãní centrum s prostory vhodn˘mi pro zasedání,
firemní akce i soukromé bankety. Budoucí velkou v˘hodou hotelu oproti kon-
kurenci je jeho poloha blízko plánovaného dálniãního pfiivadûãe na D47.
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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.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.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí 90 a více let v záfií: EvÏen Kli-
meck˘, Marie Francková, Vilém
Tampier, Marie Habidová, BoÏe-
na Gojová, Zdenka Bohu‰ová,
Karolína Bílková, Ludmila Závad-
ská, Vlasta Svobodová, Marta
Paskerová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

■ 4,7 mil. Kã investoval mûstsk˘ ob-
vod Moravská Ostrava a Pfiívoz na
rekonstrukci Blahoslavovy ulice. Ta
dostala nov˘ asfaltobetonov˘ povrch
v ‰ífice 6 metrÛ a délce 111 metrÛ.
Vzniklo i parkovi‰tû s kapacitou 16
stání s kolm˘m fiazením a dal‰í s ka-
pacitou 4 stání. Mezi bytov˘m do-
mem Podkova a âapkárnou byla
upravena komunikace v délce 133
metrÛ a ‰ífice 5,5 metru. Vzniklo i 15
parkovacích stání, jak s kolm˘m, tak
i podéln˘m fiazením. 

■ Do konce listopadu se radikálnû
zmûní chodník na ulici 30. dubna me-
zi ul. NádraÏní a Podûbradovou. No-
vá zámková dlaÏba i navazující sado-
vé úpravy pomohou vytlaãit proble-
matické jedince, ktefií tam „tábofií“ se
sv˘mi psy, konzumují alkohol na ve-
fiejnosti, zanechávají po sobû nepo-
fiádek a ‰pínu a obtûÏují kolemjdoucí.
Nákladem 3,8 mil. Kã tak celá pravá
strana ulice 30. dubna získá stejnou
úpravu, jaká je na protûj‰í stranû
u objektu Úfiadu práce. Bude tak do-
konãena rekonstrukce chodníkÛ po-
dél celé ulice 30. dubna od Nové rad-
nice aÏ po ulici Podûbradovu.

Stávající lávka pro pû‰í, která zaãí-
ná na Ústfiedním autobusovém nád-
raÏí, bude prodlouÏena na území
Nové Karoliny. 

Stavba lávky pro pû‰í je souãástí
1. etapy v˘stavby Nové Karoliny
a bude postavena vãetnû vefiejného
osvûtlení a de‰Èové kanalizace. Po
kolaudaãním fiízení ji pfiedá investor
do vlastnictví Statutárního mûsta Os-
travy (v roce 2009).

Stavební úfiad na‰eho mûstského
obvodu jiÏ na území Nové Karoliny
povolil následující stavby: PfieloÏku
parovodu a rozvody tepla; Kabelové
vedení; Svûtelná signalizace; Vefiejné
osvûtlení; Sadové úpravy. V souãas-
né dobû probíhá stavební fiízení na
parking na centrálním námûstí a nej-
dÛleÏitûj‰í stavbu 1. etapy, kterou je
obchodnû zábavní centrum. (da)

Rozmístûní kontejnerÛ 
na velkoobjemov˘ odpad

v mûsíci záfií 2008

Od 8. do 9. 9.: Ahepjukova 2,
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahep-
jukova 6, Ahepjukova 19, Ahepjuko-
va 29, Gen. Janou‰ka 1, Gen. Ja-
nou‰ka 3, Gen. Janou‰ka 10, Le-
chowiczova 2, Gen. Píky 1A, Gen.
Píky 1B

Od 9. do 10. 9.: Lechowiczova 9,
Lechowiczova 19, Gen. Píky 3, Gen.
Píky 16, Gen. Píky 17, Gen. Píky 26,
Oskara Motyky, Josefa Brabce 15,
Josefa Brabce 25-27, Josefa Brabce
43-45, Hornopolní 51, Hornopolní 53

Od 10. do 11. 9.: Josefa Brabce
11, Lechowiczova 25, Jílova 12, Jílo-
va 17, Jílova 25, Va‰kova 22, Spod-
ní 34, Spodní 27, Cihelní 23-25, Ci-
helní 85, Cihelní 105-107, Sládkova
4-6

Od 11. do 12. 9.: Varenská 32,
Varenská 36, Varenská 38, Slád-
kova 27A, Sládkova 18-20, Sládko-
va 8, Varenská 6, Varenská 16, Va-
renská 24, Hornopolní 35, Hornopol-
ní 45, GaráÏní

Od 15. do 16. 9.: ·vabinského
17-19, PoráÏkova 18-20, Kolejní 12,
Denisova 4, Îofínská 13, Ml˘nská 9,
Zahradní 7, Tyr‰ova 19-21, Milíãova
15, Podûbradova 61, Podûbradova
63, Bieblova 7

Od 16. do 17. 9.: Verdunská 11,
Slavíãkova 12, Slavíãkova 30, Jose-
fa Lady 8-10, Zborovská 6-8, Zbo-
rovská 13-15, KfiiÏíkova 6-8, KfiiÏíko-
va 15, Bachmaãská 23, Îení‰kova
9-10, Ostrãilova 17, Gregorova 4-6

Od 17. do 18. 9.: NádraÏní 56,
NádraÏní 62, Na Desátém 23-25,
Slavíãkova 4, Îení‰kova 6, Zbo-
rovská 14-18, Jindfiichova 14-16, Îi-
viãná 12, Bachmaãská 30, KfiiÏíkova
14, KfiiÏíkova 16, Gregorova 16

Od 18. do 19. 9.: Sokolská tfiída
42, Sokolská tfiída 56, Sokolská tfiída
66, Sokolská tfiída 76, Sokolská tfiída
88, Vítûzná 8, Vítûzná 13, Pelclova
4-6, Hru‰ovská 8, Hru‰ovská 9, Na
Bûlidle 1, Na Bûlidle 8

Od 22. do 23. 9.: Sadová 23,
Sokolská tfiída 84-86, Sokolská tfiída
82, Sokolská tfiída 76, Sokolská tfiída
98-100, Presslova 7-9, Sadová 4,
Budeãská 11-15, Vítûzná 18-20, Na
Bûlidle 4-6, Sadová 9B-9G, U Parku
10-12

Od 23. do 24. 9.: 30. dubna 11-
13, 30. dubna 16-18, Veleslavínova
6-10, Chelãického 8, Bieblova 3,
Bieblova 10, Bieblova 20, Valchafi-
ská 4-6, Gorkého 11-13, Gorkého
19-21, Podûbradova 62, NádraÏní
107-109

Od 24. do 25. 9.: Arbesova 3, Ar-
besova 13, Zákrejsova 8, Muglinov-
ská 1, Na Li‰kovci 2, Wattova 15, Li-
bu‰ina 5, Jirská 26, ·pálova 20,
·pálova 31, ·afafiíkova 11, Jung-
mannova 6-8

Od 25. do 26. 9.: Gebauerova 12,
Fügnerova 20, Korejská 24-26, Háj-
kova 8-10, Orebitská 27-29, Newto-
nova 30, Podmolova 3, Trocnovská
25, Muglinovská 29, Rovná 20, Hlu-
ãínská 26, Hluãínská 64-66

V pfiípadû zji‰tûní, Ïe „zelen˘“
kontejner nebyl v uveden˘ termín do
12.30 hod. v dané lokalitû pfiistaven,
mohou obãané na tuto skuteãnost
upozornit spoleãnost OZO Ostrava,
a to na bezplatné telefonní lince 800
100 699.

Kontejnery budou v uveden˘ch lo-
kalitách pfiistavovány cca na dobu
24 hodin. (OMH)

O víkendu 16. srpna rozeslala
PhDr. Alice Gregorãíková, dlou-
holetá fieditelka Základní ‰koly
Gajdo‰ova 9, e-mailem pozvánky
na slavnostní zahájení ‰kolního
roku a vernisáÏ ‰kolní Galerie na
chodbû.

V pondûlí 18. srpna odpoledne
tragicky zahynula na dálnici
Brno–Olomouc. Teãku za jejím
Ïivotem má na svûdomí moto-
cyklista a jeho nezvladateln˘ stroj
fiítící se stoosmdesátkou…

Alice Gregorãíková vedla „Gaj-
do‰ku“ od dubna 1992. Îáci sou-
ãasní i b˘valí a zvlá‰tû rodiãe
dobfie vûdí, za co ‰kole a paní fie-
ditelce vdûãí. Tfieba za zahraniãní
cesty do Anglie ãi Francie, za
Galerii „Na chodbû“, v níÏ se uÏ
roky objevují v˘tvarná díla ãi foto-
grafie ménû znám˘ch, ale i ‰piã-
kov˘ch umûlcÛ.

Ale tváfií v tváfi tragickému údûlu
je kaÏdé bilancování uÏ zbyteãné…

Paní fieditelka Gregorãíková
v zaslaném e-mailu zvala hosty
na ‰kolní zahradu, kde 1. záfií „Ïá-
ci 9. roãníku kaÏdoroãnû pfiedá-
vají pomyslné Ïezlo studenta
sv˘m mal˘m spoluÏákÛm“. 

Paní fieditelka Gregorãíková se
na nû bude dívat… (a)

Dne 16. 7. 2008 vyhlásil prezi-
dent republiky volby do zastupi-
telstev krajÛ a stanovil dny je-
jich konání na pátek a sobotu
17. a 18. fiíjna 2008. Podrobné in-
formace k volbám otiskneme
v fiíjnovém ãísle zpravodaje Cen-
trum, které vyjde 1. 10. 2008.

Vizualice budoucí lávky pro pû‰í, která bude pokraãováním jiÏ stávající lávky. 

Lávka spojí Novou Karolinu s ÚAN

Nejvût‰í sídli‰tû centrálního
mûstského obvodu dozná v násle-
dujících mûsících nûkolik pozitiv-
ních zmûn. Rozhodla o nich na
svém ãervencovém zasedání rada
mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz. 

Nákladem 1 100 000 Kã budou
opravena dûtská zafiízení v Indián-
ském mûsteãku, které se nachází ve
vnitrobloku na ulici Lechowiczova.
Oprava musí nejen uvést zafiízení do
provozuschopného stavu, ale i za-
bezpeãit, aby odpovídala platné nor-
mû o provozní bezpeãnosti dûtsk˘ch
hfii‰È a zafiízení. 

Vedení mûstského obvodu fie‰ilo
fiadu stíÏností obãanÛ na hluk, neãis-
totu apod., které se vztahují k zákaz-
níkÛm Pivní pohotovosti. Proto byly
nákladem mûstského obvodu umístû-
ny do tohoto prostoru laviãky. S oplo-
cením trafostanice souhlasí vedení
na‰eho obvodu proto, aby zákazníci
Pivní pohotovosti nekonzumovali pi-
vo mimo prostor laviãek. 

Na sídli‰ti Fifejdy II, v jihov˘chodní
ãásti od ulice Ahepjukovy podél ulice
Novináfiské, byla vytipována lokalita

pro v˘sadbu 50 stromÛ. Jedná se
o náhradní v˘sadbu, tedy takovou,
kterou je na své náklady povinen za-
bezpeãit stavebník, jenÏ byl pfii reali-
zaci stavby nucen odstranit stávající

zeleÀ. V této lokalitû bude ve vhod-
ném vegetaãním období vysazeno
pût habrÛ, ãtyfii javory ãervenolisté,
18 smrkÛ rÛzn˘ch odrÛd a 15 kefiÛ
bûlokvûtého ‰efiíku. (dr)

Sídli‰tû Fifejdy: náhradní v˘sadba i rekonstrukce 

Promûna ãeká tolik kritizovan˘ stav u Pivní pohotovosti na Sládkovû ulici. Do-
jde k oplocení pozemku pfied tamní trafostanicí a následné rekultivaci pfiilehlé
plochy, která bude novû zatravnûna a osázena okrasn˘mi porosty. Dále budou
podél stávajícího chodníku na Sládkovû ulici vysázeny okrasné kefie. Oplocení
trafostanice provede na své náklady spoleãnost Pivovary Staropramen. 

Elektrická rozvodna 22/6 kV
(MOEL) na KfiiÏíkovû ulici v Morav-
ské Ostravû bude demontována.
Ustoupí plánované v˘stavbû sou-
boru vûÏov˘ch domÛ s 350 byty. 

V minisídli‰ti Zelen˘ dvÛr, jak se
bude naz˘vat, se poãítá s více neÏ
tisícovkou obyvatel, ktefií budou mít
v podzemních garáÏích 360 míst.
Pfiibude zelenû, areál je dostateãnû
rozlehl˘. Navíc má moÏnost dal‰ího
roz‰ífiení, protoÏe sousedí s montáÏ-
ním dvorem a skladov˘mi prostorami. 

Zelen˘ dvÛr vznikne do roku 2014
na jedné z nejatraktivnûj‰ích lokalit
v centru Ostravy, jejíÏ historie sahá
aÏ do roku 1896. Mûsto Moravská
Ostrava udûlilo v kvûtnu tohoto roku
firmû Ganz v Budape‰ti koncesi ke

zfiízení a provozování elektrárny, a to
na dobu 50 let. S její v˘stavbou bylo
ihned zapoãato a jiÏ 1. prosince
1896(!) bylo zprovoznûno první sou-
strojí (dva kotle s parním strojem
a generátorem 600 kW). 

V roce 1900 zakládá firma Ganz
Moravsko-ostravskou elektráfiskou
akciovou spoleãnost (MOEL) a s tím-
to dodnes uÏívan˘m názvem je spo-
jena elektrifikace mûsta Ostravy, pfii-
lehl˘ch lokalit jako je Pfiívoz, Hru‰ov,
Svinov (dnes uÏ ostravské ãtvrti), ale
i mûsta Bohumína. 

Po roce 1918 je akcionáfiem MOEL
jiÏ i mûsto Moravská Ostrava, elekt-
rárna i pfiidruÏené provozy a elektric-
ká zafiízení se roz‰ifiují a modernizují. 

V roce 1959 byla elektrárna MOEL

upravena na v˘topnu a v˘roba elekt-
fiiny byla redukována, aÏ skonãila
v roce 1961. Potom fungovala (pod
názvem Teplárna Ostrava) jako v˘-
robna tepla pro nedaleké sídli‰tû
Jindfii‰ka, které vzniklo na území ne-
daleké b˘valé haldy Dolu Jindfiich.
V bfieznu 1968 byl provoz v Teplárnû
Ostrava ukonãen. (da)

Svûdek poãátkÛ elektrifikace konãí

Dlouhé roky byl v centru mûsta
Ostravy jednostrann˘ trend: obytné
prostory se mûnily na administrativní.
První vla‰tovkou opaãného trendu je
rekonstrukce domu na Balcarovû uli-
ci ã. 4, kde vznikne 16 moderních by-
tov˘ch jednotek. 

âinÏovní dÛm byl postaven v mezi-
váleãném období, fasáda smûrem do
ulice má konstruktivistické prvky.
Objekt není památkovû chránûn,
i kdyÏ patfií do památkové zóny.

Po druhé svûtové válce byl vyuÏí-
ván k administrativním úãelÛm, napo-
sledy tam sídlil odbor vûdeckotech-
nick˘ch informací spadající do Auto-
matizace fiízení OKD, jehoÏ souãástí
byla knihovna a dal‰í útvary pro zís-
kávání a zpracovávání vûdeck˘ch
a technick˘ch informací, re‰er‰í aj.

Souãástí rekonstrukãních prací je
vybudování parkovacích stání ve
vnitfiní ãásti domovního bloku, a to na
stávajícím chodníku. Nov˘ obytn˘
dÛm na Balcarovû ulici 4/1716 se na-
chází v prostoru nejuÏ‰ího mûstské-
ho centra, a to ulic 30. dubna, Balca-
rovy a Na desátém. (a)

Nové byty na
Balcarovû ul.

Rozvodna slouÏila svému úãelu aÏ do roku 1996. Za století své existence pro‰la
fiadou stavebních úprav a technologick˘ch inovací, které zcela zmûnily její sta-
vební dispozice, takÏe není památkovû chránûna. Je prokazatelnû nejstar‰ím
elektrotechnick˘m zafiízením svého druhu na celém území Moravy a Slezska.



Ing. Martin Svozil (ODS)
1. Prosazo-

vání názoru
obãanÛ na‰e-
ho centrálního
obvodu patfií
mezi mé prio-
rity. VÏdy kdyÏ
diskutuji s ob-
ãany, sly‰ím
prosté otázky
na témata od

úpravy chodníkÛ aÏ po mrakodrap
místo domu Jindfiich. Na‰im spolu-
obãanÛm jde o vylep‰ení úrovnû
a atraktivity jejich bydlení. Jsem pfie-
svûdãen, Ïe toto se nám v‰em dafií
závratnou rychlostí a Ïe nám vítr duje
do plachet. Opravdu se z Ostravy,
a hlavnû na‰eho obvodu, stává mla-
dá moderní metropole. Toto povaÏuji
za jednoznaãn˘ úspûch a není lidské
du‰e, která nevidí kolem sebe pfiekot-
n˘ rozvoj svého mûsta.

2. Rozhodující pro kaÏdého obãana
je dopravní spojení nejen v rámci
MHD, ale i do jin˘ch mûst ãi do za-
hraniãí. Zamûfiím se jednoznaãnû na
zdárné fie‰ení nového vzhledu hlavní-
ho nádraÏí. NezapomeÀme, Ïe poãet
cestujících vyuÏívající vlakovou pfie-
pravu je právû nejvy‰‰í na hlavním
nádraÏí a pfiedãí napfiíklad i nádraÏí
Ostrava-Svinov. A to si pfiece zaslou-
Ïí svou pozornost. Kdo má pfiiprave-
ny komunikace, je vÏdy o krok vpfied
pfied ostatními, a moderní vlakové
dopravû patfií nepochybnû budouc-
nost. Proto je tak dÛleÏité, aby vznik-
la plnohodnotná dopravní kfiiÏovatka,
která sv˘m potenciálem pomÛÏe jeho
obãanÛm.

JUDr. Ivan ·tefek (KSâM)
1. K 30. 6.

2006 v Morav-
ské Ostravû
a Pfiívozu bylo
e v i d o v á n o
42 192 trvale
bydlících oby-
vatel a po ne-
cel˘ch dvou
letech k 31. 3.
2008 zji‰Èuje-

me úbytek 1 088 spoluobãanÛ (cel-
kem 41 104 lidí). 

Nov˘m obsazením zastupitelstva
obvodu po volbách v roce 2006 jsem
oãekával zmûnu pfiístupu nového ve-
dení k problematice vylidÀování ob-
vodu, posun od politiky mlãení
a omlouvání nepfiíznivého v˘voje dru-
hotn˘mi pfiíãinami k politice aktivního
odstraÀování hlavních pfiíãin opou‰tû-

ní spoluobãanÛ centrální obvod mûs-
ta Ostravy, které je obvod schopen
ovlivnit. Nelze nevidût, Ïe jist˘ posun
nastal napfiíklad pfii rozhodování za-
stupitelÛ o zástavbû proluk na území
obvodu, kde prioritnû jsou úspû‰ní
zejména investofii nabízející roz‰ífiení
bytového fondu. Nicménû je nepfie-
hlédnutelné, Ïe obvod neroz‰ifiuje
svÛj bytov˘ fond jednak proto, Ïe ne-
má vhodné stavební pozemky (pfie-
váÏnû prodány) a zejména nemá fi-
nanãní prostfiedky a ani se jeho ve-
dení viditelnû nepokou‰í je k danému
úãelu získat. Naopak aktivita vedení
obvodu smûfiuje k privatizaci vût‰í
ãásti zbytku bytového fondu, kter˘
nepro‰el pfiípravn˘m procesem, ne-
zbytn˘m pro jeho prodej stávajícím
nájemníkÛm, aby v dal‰í etapû mohl
b˘t nabídnut tfietím osobám. V sou-
vislosti s realizovan˘m dokonãová-
ním privatizace bytového fondu
v Moravské Ostravû a Pfiívozu lze
pfiedpokládat na obvodní ohla‰ovnû
dal‰í pokles obyvatel, neboÈ zde tr-
vale bydlící nájemníci budou postup-
nû nahrazování solventními vlastníky
bydlícími asi mimo obvod, ktefií se
stanou pronajímateli prostor urãe-
n˘ch k úãelu nesoucí nejvût‰í zhod-
nocení. Není pfiirozenû vylouãeno,
aby to bylo právû bydlení vzhledem
k oãekávanému znaãnému vzrÛstu
nájemného v nejbliÏ‰ích dvou letech. 

Vedle klíãové funkce bydlení pro
stabilizaci obyvatel a zejména vylou-
ãení odchodu mlad˘ch lidí jinam, je
zásadní sníÏení nezamûstnanosti,
a to formou vytvofiení nov˘ch pracov-
ních pfiíleÏitostí a zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí zejména kvality ovzdu‰í.
Toto jsou faktory, které z úrovnû ob-
vodu je moÏné ovlivnit jen omezenû,
nicménû lze pozorovat i zde aktivitu
obvodu s pozitivním dopadem. 

2. PovaÏuji zejména udrÏování ãis-
toty na vefiejn˘ch prostranstvích za
ukázku kulturnosti lidí, Ïijících v da-
ném teritoriu. Pokud se podíváme na
stav obvodu, lze v jeho stfiedu zazna-
menat velmi solidní stupeÀ perma-
nentní péãe, coÏ se pfiímoúmûrnû
mûní délkou vzdálenosti od Masary-
kova, popfi. Proke‰ova námûstí do je-
ho okrajov˘ch ãástí zejména Pfiívozu,
popfi. do lokalit ob˘van˘ch nûkter˘mi
lidmi s nízk˘m stupnûm vnímání po-
tfieby pofiádku a ãistoty v nejbliÏ‰ím
jejich okolí. Nepofiádek kolem odpad-
kov˘ch nádob, ãerné skládky, odsta-
vené autovraky a v neposlední fiadû
i neudrÏovaná zeleÀ jsou pro mne v˘-
zvou b˘t nápomocen dosaÏení trvají-
cí nápravy nejen v tomto roce. 

Mgr. Sylvie Tobiczyková (ODS)
1. Vychá-

zím z pocitu,
Ïe jsem v prvé
fiadû obãan
obvodu Mo-
ravská Ostra-
va a Pfiívoz,
a tomu také
podfiizuji ve‰-
kerou svou
aktivitu. 

PfiíleÏitost k pfiímé úãasti na dûní
v obci mi dává práce v komisích Rady
mûstského obvodu. Pracuji v komisi
‰kolské, sociální a dopravní a jsem
ãlenkou kontrolního v˘boru. 

V sociální oblasti povaÏuji za dÛ-
leÏité, aby se podstatnû zvût‰il podíl
financí do této sféry. V porovnání
s kulturou a sportem se mi jeví úãelo-
vé dotace vymezené pro dûti, seniory
a obãany se zdravotním postiÏením,
ãástkou velmi nízkou. Pomoc v˘‰e
jmenovan˘m a fie‰ení jejich problémÛ
je jednou z m˘ch priorit. SnaÏím se
zasadit o zv˘‰ení zájmu úfiadÛ o t˘ra-
né a rodiãi zanedbávané dûti v na‰em
obvodu. V neposlední fiadû mám zá-
jem o dal‰í zkvalitÀování Ïivota na‰ich
seniorÛ a handicapovan˘ch obãanÛ. 

Jako b˘val˘ pedagog a nyní ãlen
komise ‰kolství jsem se seznámila
s vût‰inou ‰kolsk˘ch a pfied‰kolních
zafiízení na‰eho obvodu a díky sv˘m
zku‰enostem se podílím na rozhodo-
vání o pfiidûlování úãelov˘ch dotací,
fie‰ení ‰kolské problematiky ze strany
ÏákÛ i pedagogÛ a kontrole hospoda-
fiení ‰kol. Velké rezervy vidím v tûs-
nûj‰í spolupráci ‰koly a rodiãÛ. 

V dopravní komisi pÛsobím teprve
krátce, jako jedinou Ïenu této komise
mne zajímá pfiedev‰ím otázka bezpeã-
nosti dûtí. Chránit chodce a pfiedev‰ím
dûti pfied nezodpovûdn˘mi fiidiãi je úko-
lem policie, av‰ak kritická situace na
nûkter˘ch exponovan˘ch kfiiÏovatkách
a cestách ukazuje na její benevolenci.

2. Do budoucna bych chtûla pokra-
ãovat v ãinnosti, která sice není po-
pulární, ale z mého pohledu nezbytná
– neustále pÛsobit na v‰echny, je-
jichÏ úkolem je zajistit bezvadn˘ chod
na‰eho obvodu. Abychom se my, ob-
ãané Moravské Ostravy a Pfiívozu, ve
svém mûstû cítili dobfie, bezpeãnû
a spokojenû.

Ing. Valentina VaÀková (ODS)
1. Ná‰ ob-

vod je pfiiroze-
n˘m centrem
mûsta, z ãehoÏ
v y p l y n u l o
mnoho problé-
mÛ, které bylo
tfieba v loÀ-
ském roce fie-
‰it. To je jeden
z mnoha dÛvo-

dÛ, proã pracuji v komisi bezpeãnostní
a ekologie. Zab˘váme se problemati-
kou ãistoty ovzdu‰í a hluku ve vztahu
k jejich producentÛm, kontrole zaji‰Èo-
vání ãistoty vefiejn˘ch prostranství
a údrÏby zelenû. Mojí snahou bylo, aby
se ze strany radnice vûnovala dlouho-
dobá pozornost systematické komuni-
kaci s obãany. CoÏ se, myslím, zaãíná
dafiit. KaÏd˘ mûsíc pofiádáme tematic-
ká setkání s obãany v klubu Atlantik
pod názvem „Otevfiená radnice“, ve
vstupních prostorách radnice byly in-
stalovány schránky, do kter˘ch mohou
obãané vkládat své námûty a pfiipo-
mínky. RovnûÏ poskytujeme informace
prostfiednictvím ãasopisu Centrum.

Ve své práci ve finanãním v˘boru
plnû vyuÏívám sv˘ch zku‰eností eko-
noma a m˘m cílem bylo zamûfiit se na
kontrolu hospodárného a efektivního
vynakládání finanãních prostfiedkÛ
a fiádné hospodafiení s majetkem ob-
ce v její prospûch. I proto jsem se zú-
ãastnila kontroly hospodafiení nûkoli-
ka na‰ich pfiíspûvkov˘ch organizací.

Svatby, vítání obãánkÛ i setkávání
se seniory patfií k mil˘m povinnos-
tem, které souvisí s prací v Aktivu pro
obfiady a slavnostní pfiíleÏitosti, jehoÏ
jsem ãlenkou. Pfiedev‰ím setkávání
se seniory je krásnou pfiíleÏitostí jak
vyjádfiit osobní podûkování tûm, ktefií
se je‰tû ve vysokém vûku aktivnû za-
jímají o dûní v obci. 

2. V leto‰ním roce jsem se se sv˘-
mi kolegy z komise zamûfiila na insta-
laci kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad a na
ãistotu na‰eho obvodu. Dále se chci
zamûfiit na smysluplné fie‰ení revitali-
zace Komenského sadu a úpravu
pfiednádraÏního prostoru v Pfiívozu.
Ostrava jako Mladá Moderní Metropo-
le, by mûla znamenat propojení v‰ech
vûkov˘ch skupin obyvatel bydlících
v na‰em obvodû. A právû vût‰í zapo-
jení obãanÛ do dûní ve své obci je dal-
‰ím cílem, kterého bych chtûla do
konce volebního období dosáhnout. 
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídají zastupitelé podle abecedního po-
fiádku.
1. Co se vám podafiilo uskuteãnit, na co jste se zamûfiili v roce 2007,
v ãem jsou naopak rezervy (nedostatky)?
2. Na co se, kromû bûÏn˘ch úkolÛ, zamûfiujete v roce 2008? Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava

a Pfiívoz poskytuje sv˘m obãanÛm ty-
to sociální sluÏby:
■ Odlehãovací sluÏba je urãena se-
niorÛm a dospûl˘m zdravotnû posti-
Ïen˘m obãanÛm, ktefií z dÛvodu vû-
ku, chronického onemocnûní, nebo
zdravotního postiÏení nemohou zÛ-
stat sami ve svém domácím prostfiedí
bez pomoci jiné fyzické osoby i za
pfiedpokladu zaji‰tûní peãovatelské
sluÏby (obãané propu‰tûni z nemoc-
niãního zafiízení, léãebny dlouhodobû
nemocn˘ch, ãekatelé na umístûní
v domovû pro seniory atd.).

Odlehãovací sluÏba se poskytuje
formou pobytové sluÏby nepfietrÏitû
po dobu 24 hodin dennû v domû
s peãovatelskou sluÏbou na ul. Gaj-
do‰ova 39. Pfiednostnû je urãena ob-
ãanÛm mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz. V pfiípadû volné ka-
pacity je dostupná rovnûÏ seniorÛm
a zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm ji-
n˘ch mûstsk˘ch obvodÛ ãi obcí
v rámci Moravskoslezského kraje.
■ Peãovatelská sluÏba je urãena
seniorÛm a dospûl˘m zdravotnû po-
stiÏen˘m obãanÛm mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz, ktefií
mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu
vûku, chronického onemocnûní nebo
zdravotního postiÏení a kter˘m je vy-
plácen starobní nebo invalidní, popfi.
ãásteãnû invalidní dÛchod.

Peãovatelská sluÏba se poskytuje
v domácnostech obãanÛ mûstského
obvodu vãetnû domácností domÛ
s peãovatelskou sluÏbou. 
■ Doba poskytování terénní peão-
vatelské sluÏby:

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na
ul. Gajdo‰ova 39:
Pondûlí–pátek: 7.00–19.00
Sobota, nedûle a svátky: 7.00–15.30

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na
ul. Dobrovského 53:
Pondûlí–pátek: 7.00–15.30

Domácnosti uÏivatelÛ mimo domy
s peãovatelskou sluÏbou:
Pondûlí–pátek: 7.00–19.00
Sobota, nedûle a svátky: 7.00–15.30

Telefonick˘ kontakt na sociální
pracovnice peãovatelské a odleh-
ãovací sluÏby: Jana Klárová, DPS
Gajdo‰ova 39: 599 455 211, Renáta
Îáková, ÚMOb MOaP: 599 443 503.

Za poskytování peãovatelské sluÏ-
by i odlehãovací sluÏby hradí uÏivatel
úhradu podle sazebníku vydaného
Radou mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz. Sazebník i dal‰í po-
drobnûj‰í informace o tûchto sociál-
ních sluÏbách jsou zvefiejnûny na in-
ternetov˘ch stránkách obvodu
www.moap.cz v levém sloupeãku
pod názvem „Péãe o obãany“.

Bc. Dagmar Bradová
vedoucí odboru sociálních vûcí

ÚMOb MOaPRekonstruované
prostory Úfiadu 
na NádraÏní 110

V budovû sídlí Odbor interního
auditu a oddûlení sociálnû-právní
ochrany dûtí, které je souãástí
Odboru sociálních vûcí Úfiadu
mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz. 

Oddûlení sociálnû-právní ochrany
dûtí se na NádraÏní 110 pfiestûhova-
lo z prostor, které se nacházely na
radnici mûsta Ostravy – kfiídlo se
vchodem z ulice Sokolské. 

Toto oddûlení poskytuje poraden-
ství rodiãÛm, nezletil˘m dûtem a tû-
hotn˘m Ïenám a zamûfiuje se na v˘-
chovu dûtí a rodinné vztahy. Kurátofii
pro mládeÏ pracují s v˘chovnû pro-
blémov˘mi dûtmi a zab˘vají se trest-
nou ãinností nezletil˘ch a mladistv˘ch
a prevencí tûchto jevÛ. Kromû sociál-
ních pracovníkÛ a kurátorÛ sídlí v bu-
dovû i romsk˘ asistent. (dr)

U pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
bydlení se ve ãtvrtek 2. fiíjna 2008
od 16.00 hod. ve Spoleãenském do-
mû v Ostravû-Bartovicích uskuteãní
diskusní pofiad zamûfien˘ na stav
a v˘hled bydlení v âR a samotném
ostravsko-karvinském regionu.

Zúãastní se mj. poslanec JUDr.
Stanislav Kfieãek a prof. ing. Jaromír

Císafi, CSc. – pfiedseda âeské spo-
leãnosti pro rozvoj bydlení.

K diskusi jsou pozváni pfiedstavite-
lé mûst Ostravy a Havífiova a nejvût-
‰ího vlastníka bytÛ v regionu RPG.

Od 15.00 hodin jsou zaji‰tûny bez-
platné poradny SdruÏení nájemníkÛ
âR a SdruÏení ochrany spotfiebitelÛ. 

Dopravní spojení je autobusy DPMO
ã. 28 a 38, zastávka Bartovická a pfií-
mûstská doprava Havífiov–Ostrava,
zastávka Bartovice Ol‰ák.

S úãinností od 1. záfií 2008 dochá-
zí k úpravû systému vyfiizování no-
v˘ch Ïádostí o poskytování dávek so-
ciální péãe pro zdravotnû postiÏené
obãany a dávky pomoci v hmotné
nouzi v rámci oddûlení sociálních dá-
vek odboru sociálních vûcí Úfiadu
mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz.

Sociální pracovníci a dávkoví spe-
cialisté povedou agendu podle místa
trvalého pobytu ÏadatelÛ ãi pfiíjemcÛ
dávek bez rozdílu, zda se jedná
o jednotlivce nebo rodinu s nezaopat-
fien˘mi dûtmi ve vlastní péãi.

V˘dej tiskopisÛ a pfiíjem Ïádostí
o dávky pomoci v hmotné nouzi bu-
de probíhat u sociálních pracovnic
v kanceláfiích ãíslo 104, 107 a 189

v 1. poschodí budovy ÚMOb Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, Sokolská
tfiída 28, Ostrava.

Následné kontroly trvání nároku na
dávky pomoci v hmotné nouzi budou
zaji‰Èovat dávkoví specialisté v kan-
celáfiích ãíslo 103, 105, 111, 111A,
114 v 1. poschodí budovy ÚMOb
Moravská Ostrava a Pfiívoz, Sokolská
tfiída 28, Ostrava.

V˘dej tiskopisÛ a vyfiizování nov˘ch
Ïádostí o dávky sociální péãe pro
zdravotnû postiÏené obãany a dávky
pomoci v hmotné nouzi pro staré a pl-
nû invalidní obãany bez nezaopatfie-
n˘ch dûtí ve vlastní péãi zÛstává stále
v kanceláfii ãíslo dvefií 104.

Jana Holásková
vedoucí oddûlení sociálních dávek

Upozornûní pro Ïadatele 
o dávky hmotné nouze

Obvodov˘ plá‰È pozdnû secesního domu na NádraÏní ulici 110 (má moderní
svûtle‰edou barevnou omítku) pro‰el nároãnou rekonstrukcí, která mu vrátila
okrasné stavební prvky z doby mezi dvûma svûtov˘mi válkami.

Beseda o bydlení pro v‰echny



Rybáfisk˘ cech Moravské Ostra-
vy se v záznamech olomouckého
biskupství pfiipomíná jiÏ v roce
1498, nicménû právo rybolovu na
rybnících ãi vodách tekoucích, ne-
bo ve star‰í terminologii „na vo-
dách bûhut˘ch“, je samozfiejmû
star‰í. 

Rybolov byl ve stfiedovûku souãás-
tí Ïárlivû stfieÏen˘ch majetkov˘ch
práv ‰lechty, církve, obcí a cechÛ, ja-
ko bylo sekat dfiíví, pást vepfie v du-
bov˘ch lesích, pást dobytek na bfie-
zích fiek, lovit ryby, fiezat proutí na
bfiehu, tûÏit ‰tûrk a písek. V fiekách se
ryby lovily cel˘ rok, takÏe se na trzích
objevovaly jako jedna z nejbûÏnûj-
‰ích potravin.

V privilegiu z roku 1525, jímÏ se
upfiesÀovaly hranice nynûj‰ího mûst-
ského obvodu Moravské Ostravy, se
pí‰e o „rybníku znamenitém“, kter˘ si
ostrav‰tí vybudovali vlastním nákla-
dem. 

Napfi. je doloÏeno, Ïe obec Nová
Ves platila kaÏdoroãnû své vrchnosti
– tedy mûstu Moravská Ostrava – 28
zlat˘ch a 6 krejcarÛ z rybolovu v fiece
Odfie. Musíme uváÏit, Ïe v‰echny to-
ky v Moravské Ostravû byly neregu-
lovány s mnoha slep˘mi rameny, na-
prosto ãisté a doslova pfieplnûné ry-
bami. Pfii velk˘ch povodních v‰ak vo-
da ryby ãasto odnesla, takÏe nebyl

Ïádn˘ zisk, coÏ se stalo napfiíklad
v roce 1813.

Samá ãeská jména
V Moravské Ostravû byly kolem ro-

ku 1800 tyto rybníky: Masarsk˘,
Velk˘ ·paãek a Mal˘ ·paãek (podle
jména purkmistra), Kfiiv˘, Mik‰ a Pi-
javãák. Zaãínaly nedaleko dne‰ní Ci-
helní ulice a konãily na hranicích Pfií-
vozu. Byly napájeny Valcháfiskou
strouhou a místo, kde se v minulosti
rozkládaly, protíná Ïelezniãní traÈ
Fr˘dlantské dráhy.

Rybníky v Pfiívoze se na zaãátku
19. stol. naz˘valy: Lesník, Bezìák,
Ol‰iny, Utopl˘, Dluho‰, Rokytník,
Pfiíãn˘, Svinovsk˘, ·ãuãí, HubeÀák,
Nakvarovsk˘ a Foldynovsk˘. Zaãínaly
na hranicích Lhotky (Mariánsk˘ch
Hor) a konãily u Ml˘nského potoka.
Na místû pfiívozsk˘ch rybníkÛ je dnes
dráha Bohumín–Pfierov a samozfiej-
mû rozsáhlé ostravské hlavní nádraÏí.

Názvy rybníkÛ jsou tedy jedno-
znaãnû ãeské (pfiípadnû moravské).
Jsou dÛkazem toho, Ïe do roku 1830
nenajdeme v Ostravû a blízkém okolí
obyvatelstvo jiné národnosti neÏ ães-
ké, s v˘jimkou nûkolika málo nûmec-
k˘ch vrchnostensk˘ch úfiedníkÛ ãi Ïi-
dovsk˘ch obchodníkÛ. 

KdyÏ se v roce 1844 pfiipravovala
stavba trati Severní dráhy Ferdinan-

dovy, byly v˘kupní ceny pozemkÛ na
dráÏní tûleso a nádraÏí tak zajímavé,
Ïe nûktefií mû‰Èané rybníky sami vy-
su‰ovali a nabízeli k prodeji. Îelezni-
ce tak vlastnû ukonãila slavné ostrav-
ské rybnikáfiství, regulace fiek a jejich
zneãi‰tûní zpÛsobily prudk˘ pokles
stavu ryb v tocích. 

Na zaãátku 90. let minulého století
bylo prakticky nemoÏné najít v Ostra-
vici, Odfie a âerném potoku rybu, kte-
rá by se dala bez zdravotního rizika
konzumovat. Teprve v posledních le-
tech se situace podstatnû zlep‰uje,
uÏ vidíme rybáfie na bfiezích Ostra-
vice v Komenského sadech, ale sta-
rodávné moravskoostravské a pfií-
vozské rybníky uÏ zfiejmû nikdo ne-
obnoví. 

Zajímav˘ dÛkaz historie ostravské-
ho rybnikáfiství najdeme na mapû Mo-
ravské Ostravy z období mezi dvûma
svûtov˘mi válkami. Ulice Rybnická
vedla od kfiiÏovatky nynûj‰í NádraÏní
s âeskobratrskou smûrem na Fifejdy,
právû tam, kde zmizely poslední ryb-
níky na‰eho mûstského obvodu. 

RybáfiÛ neub˘vá
Rybáfisk˘ lístek je povinen mít kaÏ-

d˘, kdo loví ryby v rybáfiském revíru.
Tato povinnost vypl˘vá ze zákona.
Rybáfisk˘ lístek se vydává obãanÛm
na‰í republiky i cizincÛm pro celé

území âR na dobu 10 let, 3 let nebo
na rok. První rybáfisk˘ lístek se vydá-
vá Ïadateli doloÏí-li své kvalifikaãní
pfiedpoklady tj. osvûdãení o získané
kvalifikaci (vydává zpravidla âesk˘
rybáfisk˘ svaz). Dal‰í rybáfisk˘ lístek
se vydá Ïadateli, prokáÏe-li se dfiíve
vydan˘m rybáfisk˘m lístkem. Cena za
vydan˘ rybáfisk˘ lístek je od 100 Kã
do 500 Kã podle doby platnosti, mlá-
deÏ do 15 let ãi osoby vûnující se ry-
báfiství na profesionální bázi platí po-
lovinu.

Obãané s trval˘m pobytem na úze-
mí mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz podávají písemné Ïá-
dosti o vydání rybáfiského lístku (jiná
neÏ písemná Ïádost se nepfiipou‰tí)
na odboru stavebního fiádu a pfie-
stupkÛ, úfiad mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo
námûstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská
Ostrava. 

V roce 2007 bylo Úfiadem mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz vydáno 164 rybáfisk˘ch líst-
kÛ. Prakticky se tento poãet kaÏdo-
roãnû nemûní, i kdyÏ rekreaãní
a sportovní rybáfiství (tradiãnû naz˘-
vané „tich˘m bláznovstvím“) je domé-

nou spí‰e star‰ích muÏÛ a fyzicky
pracujících. Z ostravsk˘ch obyvatel
vÏdy bylo rybáfiství roz‰ífieno mezi
havífii a dûlníky v‰ech moÏn˘ch pro-
fesí, pfied více neÏ pÛlstoletím jako
prakticky jediná forma rekreace. 

PytlákÛ nepfiib˘vá
Mûstská policie nezaznamenala

v posledních letech prakticky Ïádné
pfiípady pytláctví, dÛvody jsou ryze
technické: na území centrálního
mûstského obvodu nejsou Ïádné
honitby, moÏnost rybafiení je ve vy-
ãi‰tûné Ostravici záleÏitostí posled-
ních pár let. RovnûÏ nebezpeãí zne-
ãi‰tûní Ostravice ze strany obãanÛ je
minimální, protoÏe mimo centrální
kanalizaãní síÈ se nachází uÏ jen vel-
mi malá ãást objektÛ. V letním obdo-
bí v‰ak pfiib˘vá na bfiehu fieky Ostra-
vice v Pfiívoze, tzn. od ulice Mugli-
novské smûrem k soutoku s Odrou,
domovního odpadu. Je tûÏko pocho-
pitelné, proã se nûktefií na‰i spolu-
obãané „obtûÏují“ do té míry, Ïe igeli-
tové pytle obsahující domovní odpad
odná‰ejí desítky metrÛ k Ostravici,
kdyÏ se u kaÏdého domu nacházejí
popelnice. (na, va)

Rabátkem se v zahradnické termi-
nologii naz˘vá ohraniãené, zpravidla
vyv˘‰ené místo osázené okrasn˘mi
kefii ãi kvûtinami. V pfiípadû tohoto
okrasného prvku se uÏívají i termíny
jako obfií nebo mega kvûtináã. (Pod-
robnosti ve zpravodaji CENTRUM
ã. 6, str. 1, rovnûÏ najdete na
www.moap.cz.)

Technické sluÏby Moravské Ostra-
vy a Pfiívozu pfiedali tento obfií kvû-
tináã vefiejnosti v kvûtnu, teprve
v prázdninovém období mohli ná-
v‰tûvníci Sadu M. Horákové ocenit ce-
lou barevnou ‰kálu kvetoucích rostlin. 

Zamûstnanci Technick˘ch sluÏeb
MOaP provedli v jarním období ve
velkém rozsahu zmlazovací a udrÏo-
vací fiezy na kefiov˘ch skupinách,
ãímÏ bylo docíleno optické zprÛhled-
nûní sadu. Byly likvidovány kefie vel-
mi rozmnoÏené kfiídlatky, rekonstruo-
váno pískovi‰tû a opûrné zídky, insta-
lováno celkem 119 laviãek. 

Práce se nezastaví ani v podzim-
ním období: bude se pokraãovat ve
zmlazovacích a udrÏovacích fiezích
kefiov˘ch skupin, které byly pfieru‰e-
ny pfiedãasn˘m nástupem jara. (da)
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Po rybnících nezbyly ani názvy

Bezpeãnost obãanÛ pfied mnoÏí-
cími se napadeními volnû pobíhají-
cími psy má zv˘‰it od 1. záfií platná
obecnû závazná vyhlá‰ka (dále jen
OZV) ã. 7/2008, kterou se mûní
OZV ã. 12/2005. Ta stanoví pravi-
dla pro pohyb psÛ na vefiejném pro-
stranství a vymezuje prostory pro
volné pobíhání psÛ na území Statu-
tárního mûsta Ostravy, a to ve znû-
ní OZV ã. 13/2006.

Podle âl. 3 – Podmínky pro po-
hyb psÛ – platí, Ïe „Chovatel je
povinen zabezpeãit psa tak, aby
na vefiejn˘ch prostranstvích,
s v˘jimkou míst k tomu urãen˘ch
a oznaãen˘ch, volnû nepobíhal
nebo se nepohyboval, a ani jinak
neohroÏoval nebo neobtûÏoval
obãany, je povinen vést psa na
vodítku, v pfiípadû potfieby nasa-
dit psovi náhubek a usmûrÀovat
chování psa povely.

Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe no-
vá vyhlá‰ka pfiímo specifikuje povin-
nost mít psa na vodítku, mimo místa,
která slouÏí pro voln˘ pohyb psÛ.

Podle zákona ã. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, § 2, písm. e dále
plyne, Ïe „Obecní policie pfii za-
bezpeãování místních záleÏitostí
vefiejného pofiádku a plnûní dal‰ích
úkolÛ podle tohoto nebo jiného zá-
kona zejména: upozorÀuje fyzic-
ké a právnické osoby na poru-
‰ování obecnû závazn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ a ãiní opatfiení
k nápravû.

Pfii projednávání pfiestupku stráÏ-
ník pfiihlédne k závaÏnosti pfiestup-
ku, zejména ke zpÛsobu jeho spá-

chání a jeho následkÛm, k okolnos-
tem, za nichÏ byl spáchán, k mífie
zavinûní, k pohnutkám a k osobû
pachatele, zda a jak˘m zpÛsobem
byl pro t˘Ï skutek postiÏen v discip-
linárním fiízení“.

V˘‰e pokut: Orgány obce mohou
ukládat pokutu do v˘‰e 20 000 Kã.
StráÏníci Mûstské policie mohou
pfiestupky projednat na místû v blo-
kovém fiízení do v˘‰e 1 000 Kã.

Jak nám sdûlila Adriána Chylová
z úseku anal˘zy a vnûj‰ích vztahÛ
Mûstské policie Ostrava, „stráÏníci
MP budou v prvním mûsíci platnos-
ti nové vyhlá‰ky na pejskafie pÛso-
bit spí‰e preventivnû. To znamená,
upozorÀovat je na nedodrÏování
vyhlá‰ky. Zámûrem MP není obãa-
ny ihned trestat, ale upozornit je na
to, Ïe se dopou‰tûjí pfiestupku.“

Souãástí OZV ã. 7/2008 jsou ta-
ké vymezena místa pro voln˘ po-
hyb psÛ, která jsou oznaãena ta-
bulkou „Voln˘ pohyb psÛ dovo-
len“, naz˘vaná psí louãky. V ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
to jsou jako dosud: 

1. Zadní ãást Komenského sa-
dÛ od pomníku Rudé armády
smûrem k ulici Muglinovské po
konec aleje.

2. Parãík u ulice Slovenské –
pozemek 573/2 – v Pfiívoze. 

3. Zatravnûné plochy u ulice
Hlubinské, pozemky ã. 3183
a 3104.

Vyhlá‰ka ru‰í tzv. psí
louãku, tedy místo pro volné
pobíhání psÛ na „travnat˘ch
plochách naproti kulturnímu
stfiedisku Gama vedle ulice
Hornopolní (pozemky p. ã.
2155/1, p. ã. 2140/1, p. ã.
2139/1 a p. ã. 2106/1)“.

Podle Adriany H˘lové má MP
Ostrava v souãasné dobû vytipova-
né problémové lokality a v rámci v˘-
konu sluÏby se na neukáznûné ob-
ãany zamûfiuje a zamûfiovat bude
i nadále. Patfií mezi nû zejména
mûstské parky a dûtská hfii‰tû.
„Pejskafii by si mûli uvûdomit, Ïe
jsou za své mazlíãky zodpovûdní
a je jen na jejich chování, zda bu-
dou vyhlá‰ku dodrÏovat, nebo bu-
dou za své pfiestupky stráÏníky
sankcionováni,“ fiíká. (da)

Od 1. záfií psi pouze na vodítku

Od 1. záfií aÏ do ãervna pfií‰tího
roku 2009 budou rekonstruovány
Láznû Moravská Ostrava, jak zní
oficiální název populární „âapkár-
ny“. Zaplavat si tak bude moÏno
pouze ve venkovním bazénu
s ohfiívanou vodou (do 15. záfií). 

Objekt lázní je poblíÏ Nové radnice
na Sokolské tfiídû, navazuje na oddy-
chovou zónu Komenského sadÛ
a bezprostfiednû sousedí s tenisov˘-
mi kurty a tûlov˘chovn˘m zafiízením
âapkovy sokolovny. Z tohoto sou-
sedství se vyvinulo obecné pojmeno-
vání zafiízení – „âapkárna“. 

Objekt byl budován v letech 1957
aÏ 1962 jako první etapa v˘stavby
mûstsk˘ch lázní. V letech 2001 aÏ
2002 byla provedena rekonstrukce
haly vãetnû bazénové 25metrové va-

ny a úpravny vody s novou nejmoder-
nûj‰í technologií. Láznû dále nabízely
saunu, vodoléãbu s tepl˘mi a ochla-
zovacími bazénky, parní místnost
a dvû teplé místnosti (60 a 50 °C), ma-
sáÏe, vífiivou koupel, fitness centrum
aj. V roce 2006 bylo modernizováno
venkovní koupali‰tû – pÛvodnû beto-
nové a doplnûno o vodní atrakce, jako
je skalisko s vodopádem, lezecká stû-
na, skluzavka, masáÏní lavice aj. Tato
rekonstrukce stála 103 mil. Kã, z toho
10 % bylo z prostfiedkÛ mûstského ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Rekonstrukce, která zaãíná v záfií,
si vyÏádá takfika 110 milionÛ Kã, z ãe-
hoÏ 50 milionÛ je dotace Statutárního
mûsta Ostravy, zb˘vající ãást je in-
vesticí spoleãnosti Sareza, jejímÏ za-
fiízením âapkárna je.

Jak bude âapkárna vypadat za ne-
cel˘ rok? – Pfiedev‰ím se zmûní celá
budova: bude zateplena, vymûnûna
okna a dvefie, opravena stfiecha, no-
vé budou rozvody tepla i kanalizace
a vzduchotechnika. Pfiibudou dal‰í lá-
zeÀské sluÏby: solná pára, sluneãní
relaxace, vodní relaxace s masáÏe-
mi, infrasauna aj. Zásadní promûna
ãeká i zafiízení vodoléãby a vstupní
prostory. Interiér budovy má pfiipomí-
nat turecké láznû. NevyuÏívan˘ kryt
civilní obrany se zmûní na mal˘ vodní
svût s fiekou, jeskyní, masáÏními lÛÏ-
ky a to v‰e za tónÛ vodní hudby. 

Jednotlivci a ‰koly mohou v dobû
v˘luky vyuÏívat nejen Kryt˘ bazén
v Porubû, ale i nedávno otevfiené
Ozdravné centrum Je‰tûrka v Barto-
vicích. (rd)

Rekonstrukce kryt˘ch lázní a dal‰í vodní
atrakce pfiijde na více neÏ 100 mil. Kã

V sadu Milady Horákové kvete obfií kvûtináã

Rozkvetlé rabátko je lákadlem pro náv‰tûvníky. Rabátko má tfii úrovnû, ta nej-
niÏ‰í je osázena berberysy, stfiední rÛÏemi nûkolika druhÛ a nejvy‰‰í, symboli-
zující vodotrysk, tvofií pût Ïlutû kvetoucích rostlin druhu cana indica.

Nová vyhlá‰ka jednoznaãnû stano-
ví, Ïe na vodítku musí b˘t veden
kaÏd˘ pes bez ohledu na jeho veli-
kost.

Nejvût‰í atrakcí Sadu Milady Horákové je v souãasné dobû kvetoucí
obfií rabátko, které nahradilo ‰est let nepouÏívan˘ vodotrysk. Obdivují ho
stovky náv‰tûvníkÛ.


