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10. prosince splatil mûstsk˘ ob-
vod Moravská Ostrava a Pfiívoz
poslední splátku úvûru. ZadluÏení
na‰eho obvodu je tedy nulové.

âíslo mûsíce

0,00 Kã

Zastupitelstvo mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz na
svém posledním zasedání 18. pro-
since schválilo návrh rozpoãtu na
rok 2009. Mûstsk˘ obvod bude
v tomto roce hospodafiit s ãástkou
416 596 000 Kã, coÏ je o 43 898 000
více, neÏ ãinil rozpoãet pro rok
2008. Pfiíjmová i v˘dajová stránka
rozpoãtu je vyrovnaná.

„Rozpoãet jsme pfiijali v situaci, kdy
je ná‰ mûstsk˘ obvod bez dluhÛ,“ fií-
ká starosta ing. Miroslav Svozil.
„Vzali jsme si bezúroãnou pÛjãku
z rozpoãtu statutárního mûsta Ostra-
vy na rekonstrukci Z· Gen. Píky
a poslední splátku jsme sloÏili 10.
prosince,“ upfiesÀuje.

Návrh rozpoãtu byl zvefiejnûn na
internetov˘ch stránkách mûstského
obvodu a písemné pfiipomínky k nû-

mu bylo moÏné pfiedat na odbor fi-
nancí a rozpoãtu do 17. prosince. Na
www.moap.cz je uvefiejnûna i defini-
tivní verze rozpoãtu.

Podle starosty Svozila je stûÏejní
ãástí rozpoãtu zv˘‰en˘ podíl investic,
které smûfiují do ‰kolsk˘ch zafiízení,
na rekonstrukci komunikací a do by-
tového hospodáfiství. „V roce 2008
dosáhly investice v˘‰e 105 mil. Kã,
letos to bude 133 mil. Kã a uÏ dnes
víme, Ïe z rozpoãtu statutárního mûs-
ta Ostravy v prÛbûhu roku dostane-
me dal‰ích 34 mil. Kã,“ fiíká starosta
Svozil. Tyto prostfiedky pak pÛjdou
zejména na rekonstrukce, a to pavilo-
nu E Z· Gen. Píky, Zborovské ulice
a kapliãky sv. AlÏbûty a na projekty
Estetizace prostorÛ pfied hlavním
nádraÏím a Revitalizace Komenské-
ho sadÛ. 

Se stejnou finanãní ãástkou jako
v roce 2008 se poãítá pro neinvestiã-
ní pfiíspûvek organizacím, které byly
zfiízeny mûstsk˘m obvodem – Tech-
nick˘m sluÏbám MOaP a Centru kul-
tury a vzdûlávání. „Kulturní a spole-
ãenské aktivity budeme podporovat
intenzivnûji neÏ v minulosti. Za „své“
bereme nejen Svatováclavsk˘ jar-
mark a tradiãní Vánoãní trhy, ale
i Colours of Ostrava, Ostravskou laÈ-
ku, Svatováclavsk˘ hudební festival
nebo i Shakespearovské divadelní
slavnosti na Slezskoostravském hra-
dû,“ vypoãítává nejv˘znamnûj‰í
z nich starosta Svozil. (va)

(Podrobnû se budeme jednotliv˘m
poloÏkám rozpoãtu mûstského obvo-
du vûnovat v dal‰ích vydáních zpra-
vodaje CENTRUM.)

Zastupitelstvo pfiijalo rozpoãet pro rok 2009

Mezi pûti osobnostmi, které v zá-
vûru minulého roku dostaly titul
âestn˘ obãan mûsta Ostravy jsou
i dva obãané na‰eho mûstského
obvodu: hudební vûdec Ivo Stola-
fiík a plukovník v. v. Jan Pavlíãek.

KdyÏ byly nacisty zavfieny ãeské
vysoké ‰koly, ode‰el Jan Pavlíãek
pfies Maìarsko a Jugoslávii do Afriky.
Pfiihlásil se v britské armádû do ães-
koslovenské jednotky a úãastnil se
bojÛ o Tobruk. Po vítûzném africkém
taÏení byl Pavlíãek  pfiijat jako ná-
hradník do oddílu, kter˘ mûl za úkol
zlikvidovat fií‰ského protektora Rein-
harda Heydricha. Pozdûji, po vylodû-
ní SpojencÛ ve Francii, byl v jednot-
ce, která obsazovala PafiíÏ. Se sv˘m
tankov˘m oddílem se nakonec dostal
aÏ do Prahy.

Po válce dostudoval Vysokou ‰ko-
lu báÀskou a pracoval jako specialis-
ta v odboru hlavního mûfiiãe a geolo-
ga v rámci celého revíru Ostravsko-
-karvinsk˘ch dolÛ. 

PhDr. Ivo Stolafiík, CSc. Dr. h. c. je
muzikolog, etnograf a folklorista ev-
ropského rozmûru. Pracoval jako re-
daktor Ostravského rozhlasu, byl
umûleck˘m fieditelem Státní filhar-
monie Ostrava, dirigentem, sbormist-

rem a sbûra-
telem lido-
v˘ch písní. 

S t o l a fi í k
muzicíroval
jiÏ za války
a po ní na-
stoupil do
Ostravského
rozhlasu. Byl
v‰estrann˘,
pracoval jako
hlasatel, reportér, programov˘ pra-
covník, sbormistr, zaji‰Èoval klavírní
doprovod, reÏíroval. Vystudoval Filo-
zofickou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brnû. Jeho Piccasiáda od Karla
Kupky z roku 1963, kterou uvedl
v Ostravské televizi (choreografem
byl Pavel ·mok), byla ‰piãkov˘m dí-
lem. Aã bezpartijní, stal se fieditelem
Státní filharmonie Ostrava, coÏ byla
skvûlá éra tohoto hudebního tûlesa.
Pak zaãala normalizace, v˘slechy na
StB a v˘povûì ze zamûstnání. Ivo

Stolafiík pro‰el jako excelentní muzi-
kant i dal‰í místa a v‰ude vynikal. Po-
sledních pût let pfied dÛchodem pÛ-
sobil ve Vala‰ském muzeu v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm, kde od-
vedl skvûlou práci etnografa a hu-
debního folkloristy. Byl to on, kdo ob-
jevil nev‰ední pûveck˘ talent Jarmily
·ulákové.

A závûrem: âestné obãanství obdr-
Ïel Ivo Stolafiík pfiedev‰ím za celoÏi-
votní pfiínos ostravské hudbû a kultu-
fie. Ale nesmíme zapomenout, Ïe ja-
ko mlad˘ chlapec byl ãlenem ilegální
organizace Jana ÎiÏky, vyná‰el z Do-
lu Franti‰ek dynamit, kter˘m byl vy-
kolejen vojensk˘ vlak u Lískovce
a odstfielovány stoÏáry vysokého
elektrického napûtí. Tato ãást jeho Ïi-
vota by nemûla b˘t opomenuta,
ostatnû ministr obrany ho za zásluhy
v odboji a za pfiímou úãast v bojích
o osvobozování KromûfiíÏe pov˘‰il do
hodnosti podplukovníka.

(na)

Ivo Stolafiík a Jan Pavlíãek ãestn˘mi obãany mûsta

Plukovník v. v. Jan Pavlíãek s diplo-
mem âestného obãana mûsta Ostravy.

Ivo Stolafiík

Na Hru‰ovské ulici
centrum fy Siemens

Jeden z nejv˘znamnûj‰ích celo-
svûtov˘ch koncernÛ v oblasti elektro-
niky, firma Siemens, zfiídila v areálu
b˘valého podniku Hutní montáÏe na
Hru‰ovské ulici v Pfiívozu úãetní cent-
rum, tzv. Centrum sdílen˘ch sluÏeb,
které nabídne 400 pracovních míst,
vût‰inou z oblasti úãetnictví.

Areál Hutních montáÏí se sestává
z vícepodlaÏní administrativní budovy
a nízkopodlaÏního objektu. V souãas-
né dobû probíhají je‰tû úpravy vnitfi-
ních prostor a zateplení fasády nízko-
podlaÏního objektu. 

V na‰em kraji bude tak po dosaÏe-
ní plné kapacity úãetního centra pra-
covat pro Siemens na tfii tisíce za-
mûstnacÛ, v celé âR je to okolo
13 000. Provoz Centra sdílen˘ch slu-
Ïeb byl slavnostnû zahájen 10. pro-
since. (da)

Centrum sdílen˘ch sluÏeb firmy Sie-
mens v Pfiívoze: po Hutních montá-
Ïích zbyl na budovû uÏ jen nápis.

V rámci MOb Moravská Ostrava
a Pfiívoz sídlí tfii obvodní oddûlení
Policie âeské republiky, a to ob-
vodní oddûlení Ostrava-stfied, Pfií-
voz a Mariánské Hory. 

Rád bych vám pfiiblíÏil ãinnost ob-
vodního oddûlení Ostrava-stfied, které
sídlí na ulici Masná 3, blízko ulice Sto-
dolní za zatím neukonãen˘ rok 2008.

V rámci sluÏebního teritoria Obvod-
ního oddûlení Policie âR Ostrava-
-stfied pracuje 70 policistÛ, ktefií kaÏ-
dodennû zabezpeãují ochranu vefiej-
ného pofiádku a dohlíÏí na bezpeã-
nost a plynulost silniãního provozu.
Policisté taktéÏ zaji‰Èují a plní úkoly

v oblastech trestního a pfiestupkové-
ho fiízení. Nedílnou souãástí je i spo-
lupráce s orgány místní správy a sa-
mosprávy, mûstskou policií a oblastí
preventivních programÛ.

K 15. 12. bylo spácháno na území
obvodního oddûlení celkem 1 738
trestn˘ch ãinÛ, pfiiãemÏ v roce 2007
to bylo o 114 ménû – 1 624 trestn˘ch
ãinÛ. V roce 2008 do‰lo k nárÛstu ob-
jasnûn˘ch trestn˘ch ãinÛ, a to na 495
trestn˘ch ãinÛ proti objasnûn˘m 448
trestn˘m ãinÛm v roce 2007. Z celko-
vého poãtu evidovan˘ch pfiípadÛ bylo
1 141 trestn˘ch ãinÛ majetkového
charakteru napfi. kapesních krádeÏí.

Nedílnou souãástí ochrany vefiejné-
ho pofiádku je i spolupráce s mûst-
skou policií Ostrava, konkrétnû se slu-
Ïebnou, která sídlí na ulici Zámecké. 

Závûrem chci pozvat vás, obãa-
ny mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, na setkání
Otevfiené radnice, které se usku-
teãní 20. ledna 2009 v klubu
Atlantik. Budete seznámeni s bez-
peãnostní situací roku 2008 ve slu-
Ïebním teritoriu Obvodního oddû-
lení Ostrava-stfied.

npor. Mgr. René KORYTÁ¤
vedoucí obvodního oddûlení

Ostrava-stfied

Stoupá poãet trestn˘ch ãinÛ i jejich objasnûnost

Vánoãní vláãek a zvífiata – to byla nejvût‰í lákadla pro dûtské náv‰tûvníky.

Nejvíce se líbil program
„Letos bych nemûnila nic,“ odpovûdûla paní Alice (46) na otázku: Co byste

zmûnili na vánoãních trzích? Náv‰tûvníci oceÀovali pfiedev‰ím program, dále
tradiãní koledy a celkovou atmosféru. Mûly vÛbec vánoãní trhy nûjaké vady na
kráse? Petra z Fifejd (28) by odstranila stánky, které nabízejí triãka, ponoÏky
a spodní prádlo. Tomá‰ (21) by razantnû prodlouÏil provozní dobu, a to mini-
málnû do 20 hodin. Paní Martina (39) oznaãila ceny nûkterého zboÏí jako pfie-
mr‰tûné. Pochválila svafiák a bramboráky, scházely jí rukodûlné v˘robky.

Vánoãní strom a jeho v˘zdoba dostaly jedniãku. Rozestavûní stánkÛ v‰ak
nebylo pfiijímáno jednoznaãnû. Mnozí náv‰tûvníci navrhovali, aby v roce 2009
nebyly stánky umístûny do stfiední ãásti námûstí, ale byly rozestavûny po celé
jeho plo‰e. (da)

Do roku 2009 pfiejeme v‰em na‰im spoluobãanÛm 
zdraví, du‰evní pohodu a pracovní úspûchy.

Den pfied ·tûdr˘m veãerem skonãily vánoãní trhy na Masarykovû námûstí
v Moravské Ostravû. Hezké vánoãní atmosféfie scházel jen sníh, jinak tam by-
lo v‰e: vánoãní speciality, koledy, dfievûn˘ betlém i Ïivá zvífiata. Tisk, zpravo-
dajství TV a pfiedev‰ím náv‰tûvníci hodnotili vánoãní trhy roku 2008 jako nej-
úspû‰nûj‰í za poslední léta.
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KONTAKTY:

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí 90 a více let v lednu: Hermína
Janíková, Anna Wojnarová, Olga
ÎiÏková, ·tûpánka Buãková,
Oldfii‰ka Ondru‰ková, Karolina
Libi‰ová, Franti‰ka ·irmerová,
Jaroslava Mik‰aníková, Otakar
Entler, Karel Mruzek, Franti‰ka
Oczadlá, Marie Munková, Jifií
Heyduk, Franti‰ka Bártková, Kle-
mentina Vaszondiová, Vûra Stu-
dená, Zdenûk My‰ka, Marie Vy-
slouÏilová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Zápis do 1. roãníkÛ základních ‰kol MOb MOaP 
pro ‰kolní rok 2009/2010

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

Termín Hodina

1. Z· Ostrava, Gajdo‰ova 9 15. a 16. ledna 15.00–18.00 hod.
2. Z· Ostrava, Gebauerova 8 15. a 16. ledna 12.00–17.00 hod.
8. Z· Ostrava, Gen. Píky 13A 20. a 21. ledna 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 12.00–17.00 hod.
6. Z· Ostrava, NádraÏní 117 15. a 16. ledna 8.00–17.00 hod.
7. Z· a M· Ostrava, Ostrãilova 1 15. ledna 8.00–18.00 hod.

16. ledna* 8.00–16.00 hod.
5. Z· waldorfská Ostrava 15. ledna 16.00–18.00 hod.
9. Z· Ostrava, Zelená 42 15. ledna 13.00–18.00 hod.

16. ledna 13.00–16.00 hod.

Místostarosta na‰eho mûstského obvodu Tomá‰ Kufiec pfievzal zá‰titu a pfie-
dával ocenûní nad dvûma Ïákovsk˘mi turnaji v házené. Mlad‰í Ïaãky soutûÏi-
ly 28. aÏ 30. listopadu ve sportovní hale SAREZA o OSTRAVA HANDBAL CUP
2008. 7. prosince pak o Pohár místostarosty MOb MOaP hráli v âapkovû so-
kolovnû mlad‰í Ïáci. Konkurentem domácích hráãÛ byli jejich vrstevníci i ze
Slovenska a Polska. Na snímku pfiebírá místostarosta T. Kufiec od kapitánky ví-
tûzného dívãího t˘mu ze Sokola Polanky pamûtní dres. Vítûzem turnaje ÏákÛ
se stalo druÏstvo Sokola Ostrava. (pa)

Vyúãtování sluÏeb za r. 2007
Jak jsme na tom s vyúãtováním

sluÏeb za rok 2007? Ptají se na‰i
spoluobãané. Pfiedpoklad ukonãení
prací byl k 15. 12. 2007. Co jsme spl-
nili? Zcela zpracovány a rozeslány
jsou domy v oblastech b˘val˘ch
správcÛ RK Bytasen spol. s r.o. a LA-
ER, v.o.s. Pfieplatky si mohli lidé vy-
zvedávat v pokladnû úfiadu na Proke-
‰ovû námûstí do 22. 12. 2008. Po
tomto datu budou v‰em, ktefií si pení-
ze nevyzvedli osobnû, zaslány slo-
Ïenky na v˘platu na po‰tû, nebo na
jejich písemnou a vlastnoruãnû pode-
psanou Ïádost zaslány na úãet.

Nepodafiilo se nám zcela zpracovat
lokalitu spravovanou OBH, tj. hlavnû
pfiední a zadní Pfiívoz a ãást Morav-

ské Ostravy po ulici 30. dubna, kde
jsme k vyúãtování sluÏeb zazname-
nali nejvíce reklamací. 

Z celkového poãtu bytÛ nám zÛsta-
lo cca 400 bytÛ, které neobdrÏely
opravené vyúãtování a pfiípadné pfie-
platky. Práce brzdí nejen neustálé
problémy s v˘poãetní technikou, no-
v˘m softwarem a neustálou opravou
chybnû pfieveden˘ch dat ze starého
programu, ale i nutnost provést zá-
vûrkové úãetní operace spojené
s koncem roku. AÏ do posledních dnÛ
roku 2008 byly rozesílány opravené
protokoly o vyúãtování sluÏeb a v‰e
by mûlo b˘t ukonãeno v lednu 2009.

Za zpÛsobené problémy se je‰tû
jednou v‰em nájemníkÛm omlouvá-
me a dûkujeme za jejich trpûlivost.

Zmûna v provádûní údrÏby
domovního a bytového fondu

Na základû roãních zku‰eností
s provádûním údrÏby domovního
a bytového fondu pfiíspûvkovou orga-
nizací Technické sluÏby Moravská
Ostrava a Pfiívoz rozhodla rada
mûstského obvodu na svém zase-
dání dne 15. 12. 2008 usnesením
ã. 2733/M/08 o zmûnû v zaji‰Èování
této údrÏby. V budoucnu bude zaji‰-
Èování údrÏby a oprav DBF do 500
tis. Kã v kompetenci odboru bytové-
ho hospodáfiství. To znamená, Ïe na
kaÏdou ãást údrÏby budou pro mûst-
sk˘ obvod vybrány ve v˘bûrovém fií-
zení dvû aÏ tfii firmy, které budou mít
rámcovou smlouvu na kalendáfiní
rok. Okruh osloven˘ch uchazeãÛ bu-

de schvalovat rada mûstského obvo-
du. Technické sluÏby Moravská Os-
trava a Pfiívoz budou nadále zaji‰Èo-
vat zimní údrÏbu, úklidy chodníkÛ ná-
leÏejících ke spravovanému DBF, vy-
klizování pÛd, sklepÛ a soudní vykli-
zování a stûhování bytÛ a nebyto-
v˘ch prostorÛ.

Pro na‰e spoluobãany se z hledis-
ka hlá‰ení oprav a poÏadavkÛ nemû-
ní nic, nadále je budou hlásit bytov˘m
technikÛm na ul. NádraÏní 195. 

Tato zmûna v‰ak, pevnû vûfiíme,
zlep‰í a zkvalitní na‰e sluÏby pro ob-
ãany v oblasti domovního a bytového
fondu. 

Ing. Dana Ratajská, vedoucí 
odboru bytového hospodáfiství 

Ing. Jifií Groll, místostarosta

Aktuální informace ze správy bytového fondu

16. prosince 2008 nav‰tívily dûti taneãního a dramatického krouÏku ze Z·
Ostrava, Matiãní 5 babiãky a dûdeãky v Domovû pro seniory „Sluníãko“,
v Ostravû-Vítkovicích.

Taneãní krouÏek se pfiedvedl s v˘razov˘m tancem „LoupeÏníci“ a zatanãil
dva country tance, dramatick˘ krouÏek hrál pohádku „Snûhurka a sedm trpas-
líkÛ“ . Pro Vánoce speciálnû nacviãil pásmo vánoãních zvykÛ a koled „PÛjdem
spolu do Betléma“, kter˘m pfiiblíÏil období narození Krista Pána. V‰ech 40 dû-
tí se snaÏilo o to, vytvofiit seniorÛm kouzelnou vánoãní atmosféru.

Se stejn˘m programem pak oba krouÏky vystoupily odpoledne v budovû ‰ko-
ly pro rodiãe a pfiátele na‰í ‰koly. (ma)

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.

Poãet okrskÛ Mûstské 
policie se zvy‰uje ze 2 na 31

V mûstském obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz jsou v souãasné
dobû dva okrsky, pfiiãemÏ za kaÏd˘
odpovídá jeden okrskáfi–stráÏník
Mûstské policie. Jde o lokalitu
Stodolní a lokalitu kolem ulice
Válcovní.

Od ledna 2009 bude v obvodu po-
stupnû zfiízeno 31 okrskÛ s celkov˘m
poãtem 69 okrskáfiÛ. Vypl˘vá to z no-
vé koncepce Mûstské policie Ostra-
va, která bude realizována v letech
2009–2018.

Souãasn˘ poãet stráÏníkÛ–okrská-
fiÛ v celé Ostravû se postupnû navy-
‰uje ze souãasn˘ch 35 na 328. Úze-
mí mûsta Ostravy bude rozdûleno na
celkem 154 okrskÛ. Zatímco nûkteré
okrsky budou spravovány jedním
okrskáfiem, jiné jich mohou mít aÏ
ãtyfii.

V˘kon sluÏby prostfiednictvím
stráÏníkÛ–okrskáfiÛ má fiadu nespor-
n˘ch v˘hod, a to zejména pro samot-
né obãany. Ti budou v mnohem uÏ-
‰ím kontaktu s tûmi „sv˘mi“ okrskáfii,
budou vûdût, na koho se mohou
v pfiípadû potfieby osobnû obrátit a ta-
ké se osobnû dozví, jak byla „jejich“
konkrétní vûc fie‰ena.

Cílem tohoto kroku je v podstatû
jediné – aby kaÏd˘ obãan na‰eho
mûsta znal „svého stráÏníka“ a s dÛ-
vûrou se na nûj obracel, kdykoli bude
potfiebovat jeho pomoc.

Nové okrskáfie pÛsobící v mûst-
ském obvodû Moravská Ostrava
a Pfiívoz budeme postupnû pfiedsta-
vovat na stránkách zpravodaje
CENTRUM. (rd)

Na Stodolní ulici budou 
nové kamery MP

Po posílení kamerového systému
v Pfiívozu u hlavního nádraÏí (psali
jsme o tom v minulém Centru) dal‰í
dobrá zpráva: dojde k instalaci kamer
mûstské policie, které budou sledo-
vat prostor kolem Ïelezniãní stanice
Stodolní a podchodu vedoucího z té-
to ulice k b˘valé hale Tatran.

„Bez pomoci kamer je na‰e práce
obtíÏná,“ fiíká npor. Mgr. René Kory-
táfi, vedoucí obvodního oddûlení Os-
trava-stfied.  Kamery budou instalo-
vány v 1. ãtvrtletí 2009.

Na snímku jsou hraãky shromáÏdûné na ‰kolní chodbû 4. a 5. prosince.

Projekt TfiístupÀové bydlení
První a druh˘ stupeÀ je sociální

bydlení, tfietí stupeÀ pak je jiÏ samo-
statn˘m nájemním vztahem. Prvním
stupnûm rozumíme nesamostatné
bydlení jako pfiedstavují ubytovny,
azylové domy, noclehárny atd. Druh˘
stupeÀ je bydlení s doprovodn˘m so-
ciálním programem. Tuto ãinnost
v na‰em MOb MOaP dûlá Armáda
spásy. Pokud v‰e dobfie dopadne,
pfiipojí se novû se sv˘m projektem
i obãanské sdruÏení CENTROM.

V jednání je pronájem nûkolika ne-

movitostí ve dvou lokalitách, a to Zuka-
lova a Válcovní ulice a na ulici Hluãín-
ská, coÏ pfiedstavuje 30 aÏ 40 malomet-
ráÏních bytÛ, které v‰ak musí projít re-
konstrukcí a obnovou. Potfiebné finanã-
ní prostfiedky organizace získává z do-
tací státu, mezinárodních fondÛ a EU.

V tomto projektu je umoÏnûno do-
sáhnout tûm, co se snaÏí, lep‰ího
stupnû bydlení. Ti, co se nesnaÏí, se
zase propadají do niÏ‰ího stupnû.
Projekt probíhá za dohledu sociálních
pracovníkÛ. Ing. Jifií Groll 

Podpofiili jsme ãeské Vánoce s JeÏí‰kem
9. prosince jsme se pfiidali k ak-

ci podporující tradice ãesk˘ch
Vánoc a ãeského JeÏí‰ka.

Îáci 1. stupnû a pfied‰koláci z ma-
tefiské ‰koly Lechowiczova psali
a kreslili svá pfiání JeÏí‰kovi. Pak pfii‰li
na fiadu skvûlí „pomocníci“ z 9.B, ktefií
v‰echna pfiáníãka navazovali na ba-
lónky nafukované panem fieditelem. 

Odpoledne pfiicházeli ‰koláci
a pfied‰koláci se sv˘mi rodiãi a vyzve-
dávali si balónky se sv˘mi pfiáníãky.

Nûkter˘m se bohuÏel nepodafiilo najít
své pfiáníãko s balónkem a bylo vidût
i nûkolik slziãek. V‰ichni nicménû ba-
lónek s pfiáníãkem dostali. „Technici“
z 9.B dobfie obsluhovali ozvuãovací
techniku a hlídali, aby dûti nepro‰vih-
ly znamení, kter˘m rádio Frekvence 1
ohlásilo vypu‰tûní balónkÛ.

Po signálu z rádia vyletûlo k obloze
304 balónkÛ. JeÏí‰ek mûl urãitû ra-
dost.  Mgr. Jan Vesel˘

fieditel Z· Gen. Píky

Îáci ze Z· Ostrãilova sbírali
padesátníky a hraãky

Chrastí vám padesátníky v penû-
Ïence? Vûnujte je slonÛm v Zoo Os-
trava! Tak se jmenovala soutûÏ vy-
hlá‰ená ostravskou zoo, jejímÏ cílem
bylo nasbírat co nejvíce jiÏ neplat-
n˘ch, ale stále je‰tû vymûniteln˘ch
padesátihaléfiov˘ch mincí. V Základní
‰kole na Ostrãilovû ulici v Moravské
Ostravû jich Ïáci za tfii t˘dny shro-
máÏdili 7 388, coÏ je tfietí nejvût‰í po-
ãet mezi ostravsk˘mi ‰kolami. Za se-
brané padesátníky bude do pavilonu
slonÛ pofiízen kamerov˘ systém. 

Pro Ïáky ze Z· a M· Ostrãilova

není spolupráce z ostravskou zoo ni-
ãím nov˘m a v˘jimeãn˘m. JiÏ ‰est˘m
rokem pfiispívají na nákup krmiva pro
nûjak˘ ohroÏen˘ Ïivoãi‰n˘ druh. A fi-
nanãní ãástky, které vyberou ve spo-
lupráci se Îákovskou radou ‰koly
jsou obdivuhodné: v leto‰ním roce
tfieba pfiispûli na krmivo pro tygra
ussurijského 12 674 Kã.

JiÏ tfietím rokem se Ïáci z Ostrãilky
zapojují do dal‰í vefiejné sbírky, a to
hraãek urãen˘ch dûtem z dûtsk˘ch
domovÛ, krizov˘ch center a dûtsk˘ch
nemocniãních oddûlení. Nejedná se
pouze jen o klasické hraãky, ale i dût-
ské kníÏky, CD, ‰kolní potfieby i spor-
tovní náãiní. (rd)



Spoleãnost RPG je nejvût‰ím
vlastníkem bytÛ v na‰em mûst-
ském obvodû. Ve 275 obytn˘ch do-
mech jich má více neÏ 2 800, coÏ
znamená, Ïe v nich bydlí na 10 000
na‰ich spoluobãanÛ.

Zaãátkem prosince 2008 pfiedsta-
vila RPG dal‰í v˘sledky svého dlou-
hodobého programu, kter˘ je zamû-
fien na regeneraci rezidenãní ãtvrti
v centru Ostravy. Jedná se o lokalitu
vymezenou ulicemi 30. dubna, Sokol-
ská, Zborovská a NádraÏní. 

„Pro tuto oblast jiÏ máme zpra-
covánu urbanistickou studii. Velmi
úzce pfiitom spolupracujeme s mûst-
sk˘m obvodem Moravská Ostrava
a Pfiívoz. Na‰ím spoleãn˘m zámû-
rem je nejen opravit domy, ale vyfie-
‰it také otázku parkování, vefiejn˘ch
prostranství nebo zelenû, aby se ta-
to lokalita stala pro zájemce o kvalit-
ní nájemní bydlení je‰tû vyhledáva-
nûj‰í destinací,“ fiíká Petr Handl, fie-
ditel vnûj‰ích vztahÛ RPG Real
Estate. 

Nejviditelnûj‰ími pracemi na tûchto
domech bylo zateplení fasád a v˘mû-
na oken. Provedla se zde ale také fia-
da dal‰ích prací, jako je tfieba v˘mû-
na vchodov˘ch dvefií, oplechování
parapetÛ, demontáÏ hromosvodÛ, ãi
rekultivace zelenû s nov˘m osazením
trávy. Velmi dÛleÏité je také o‰etfiení
nov˘ch fasád nátûrem antigrafiti aÏ
do v˘‰e prvního nadzemního podlaÏí.
Celkové náklady na regeneraci to-
hoto bloku domÛ pfiitom pfiesáhly
12,5 milionu korun. 

V lokalitû Ostrãilova vlastní RPG
celkem 46 domÛ s více neÏ 600 byty.

Za poslední dva roky tam RPG pro-
investovalo skoro 70 milionÛ a dal-
‰ích více neÏ 100 milionÛ bude je‰tû
na obnovu zdej‰ího stávajícího byto-
vého fondu zapotfiebí. U nûkter˘ch
domÛ se poãítá i s pÛdními vestav-
bami. 

„Mûstsk˘ obvod poãítá pro rok
2009 s vyfie‰ením dopravní obsluÏ-
nosti ulice Ostrãilova, jejím zprÛjezd-
nûním do ulice 30. dubna a vybudo-
váním dal‰ích 35 parkovacích míst,“
sdûlil starosta mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz ing. Miro-
slav Svozil.

Klientská centra novû
Roz‰ífiené hodiny pro vefiejnost,

unifikace pracovi‰È ãi nov˘ pfiístup ke
zpracovávání poÏadavkÛ, to je jen
ãást zmûn, které mohou v tûchto
dnech pocítit nájemníci spoleãnosti
RPG Byty.

Zatímco v minulosti mohli nájemní-
ci nav‰tûvovat klientská centra pouze
od pondûlí do ãtvrtka a jen v omeze-
n˘ch otevíracích hodinách, nyní jsou
klientská centra otevfiena kaÏd˘
den, a to následovnû: pondûlí:
8–17 hodin, úter˘: 8–16 hodin,
stfieda: 8–17 hodin, ãtvrtek: 8–16
hodin, pátek: 8–14 hodin.

Dal‰í v˘znamnou zmûnou je to, Ïe
dfiíve museli nájemníci se sv˘mi po-
Ïadavky kontaktovat pouze pfiíslu‰-
ného správce domovního fondu, do
jehoÏ péãe spadali podle adresy své-
ho bydli‰tû. Nov˘ systém práce nyní
umoÏÀuje univerzální obsluÏnost, coÏ
znamená, Ïe se nájemníci mohou se
sv˘mi poÏadavky obrátit na kterého-

koli z obsluhujících pracovníkÛ na
pfiepáÏkách klientského centra. 

Své záleÏitosti t˘kající se bydlení
v bytech spoleãnosti RPG Byty mo-
hou nájemníci fie‰it také telefonicky
prostfiednictvím zákaznické linky
840 293 546. 

Klientské centrum v Moravské Os-
travû sídlí na ulici Kounicova 2929/5
a do jeho péãe spadají nájemníci
z celé Ostravy s v˘jimkou Poruby.
¤adu vûcí staãí vyfiídit telefonicky ne-
bo e-mailem. 

V Klientském centru na Kounicovû
ulici sídlí také pokladna. Ta slouÏí pro
pfiípad, Ïe nûkdo potfiebuje provést
hotovostní platbu. Pokladna má ote-
vfieno Po–ât 8–10.30 hod. a 12 aÏ
13.30 hod., Pá 8–11 hod. 

Evropská komise 
odmítla stíÏnost

Evropská komise opakovanû od-
mítla stíÏnosti a podání t˘kající se by-
tového portfolia ve vlastnictví skupiny

RPG (takzvané byty OKD). Stanovis-
ka Evropské komise jsou konstantní
a dokládají, Ïe pfii privatizaci OKD
vãetnû portfolia nûkdej‰ích sluÏeb-
ních bytÛ nedo‰lo k poskytnutí nepo-
volené státní podpory. 

Nejãerstvûj‰ím potvrzením je odpo-
vûì komisafiky pro hospodáfiskou
soutûÏ Neelie Kroesové na stíÏnost
ãeské europoslankynû Jany Bobo‰í-
kové, v níÏ Komise upozornila, Ïe tu-
téÏ problematiku jiÏ pro‰etfiovala dfií-
ve a Ïe ani tehdy, ani nyní nedospûla
k závûru, Ïe by prodej OKD vãetnû
portfolia bytÛ pfiedstavoval jakoukoli
v˘hodu pro kupujícího. Nemohlo pro-
to jít o nepovolenou státní podporu.

Prodej státního podílu ve spoleã-
nosti OKD, v jejímÏ majetku diskuto-
vané byty byly, se uskuteãnil v roce
2004 a pfiedstavoval privatizaci men-
‰inového podílu v akciové spoleãnos-
ti, v níÏ stát ztratil kontrolu jiÏ o mno-
ho let dfiíve. Ne‰lo tedy o prodej bytÛ
jako takov˘ch. (rd)
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Park Rezidence Moravia se jme-
nuje projekt, kter˘ má do léta roku
2010 pfiinést 35 nov˘ch bytov˘ch
jednotek. Vzniknou pfiestavbou b˘-
valé cejchovny elektromûfiiãÛ âEZ
na Presslovû ulici v Moravské
Ostravû. Presslova ulice se nachá-
zí v bezprostfiední blízkosti Ko-
menského sadÛ, a to mezi ulicemi
Sokolskou a Sadovou.

Cejchovna byla postavena uÏ v ro-
ce 1937 a kromû vlastní budovy k ní
patfií i dvÛr s pfiízemními garáÏemi pro

tûÏkou techniku. Ty budou rovnûÏ
pfiestavûny na byty. Zmizí tak om‰elé
a neudrÏované pozÛstatky po tech-
nické v˘robû. 

Bytov˘ komplex bude nabízet byty
od jedno aÏ po ãtyfipokojové, a to
o rozloze od 50 do 180 m2. Vût‰ina
bytÛ je s terasami nebo lodÏiemi.
Nádvofií, z kterého se bude vstupovat
do pfiízemních bytÛ, je fie‰eno jako
uzavfiená klidová a zelená zóna.
Parkování bude fie‰eno v˘stavbou
podzemního podlaÏí. (va)

Na Presslovu ulici se vrátí 
kvalitní a hezké bydlení

Domy na Ostrãilovû ulici dostaly nov˘ kabát Svatby jako fiemen
V roce 2008 bylo zapsáno v mat-

riãní knize manÏelství 208 sÀatkÛ,
z toho 23 církevních, tudíÏ pfied
úfiadem na‰eho mûstského obvo-
du bylo uzavfieno 185 manÏelství.
Z tohoto poãtu je 25 uzavfien˘ch
manÏelství s cizinci. 

Svatebãané v replice stfiedovûkého
obleãení – to je v˘jimka.

Na vizualizovaném snímku je pohled ze stfie‰ního bytu na dvÛr, kde byly gará-
Ïe pfiestavûny na byty.

âeskobratrská 29 je popisn˘m
ãíslem zanedbaného pfiízemního
domku naproti budovy Janáãkovy
konzervatofie. „Budí hrÛzu,“ na-
psal nám ãtenáfi V. S. a má na mys-
li i sousední „barabiznu“.

Na dvofie prvního domu je poloroz-
padl˘ cihlov˘ komín o v˘‰ce cca osmi
metrÛ. Je to pozÛstatek první morav-
skoostravské parní pekárny, která
vzala definitivnû za své uÏ po válce.
Objekty zakoupila firma SKANSKA,
která dokonãuje na âeskobratrské
ulici administrativní komplex NORDI-

CA 1, o nûmÏ jsme psali v prosinco-
vém zpravodaji CENTRUM.

NORDICA 2 je název projektu, kte-
r˘ má b˘t postaven na místû b˘valé
parní pekárny, ale zároveÀ se musí
vyfie‰it vyuÏití celého prostoru mezi
ulicemi Janáãkovou a âeskobratr-
skou, kde je v souãasné dobû i „divo-
ké“ parkovi‰tû s nûkolika desítkami
automobilÛ. 

Podle souãasného stavu jednání
s majiteli pfiilehl˘ch pozemkÛ se nedá
pfiedpokládat zaãátek stavby pfied ro-
kem 2010. (da)

Trosky pekárny nahradí Nordica 2 

Objekty na âeskobratrské ul. naproti konzervatofii jsou „‰patnou adresou“.

Jednání o prodeji fini‰ují
83 milionÛ Kã má zaplatit spoleã-

nost Amádeus Real za pozemky
nacházející se na námûstí Dr. Ed-
varda Bene‰e. Rozhodlo o tom za-
stupitelstvo mûsta Ostravy.

Kupující se zavázal, Ïe postaví
novou budovu s obchody, byty
a kanceláfiemi a propojí ji s b˘val˘m
obchodním domem Ostravica Tex-
tilia. 

Spoleãnost Amádeus Real má za
povinnost vystavût i náhradu za stá-
vající vefiejné WC, které se nachází

pfied hotelem Imperial, vybudovat
stejn˘ poãet parkovacích míst, která
budou zru‰ena (nacházejí se napro-
ti budovy âeské spofiitelny). Z parãí-
ku bude pfiemístûno i souso‰í s ná-
zvem Stávka na jámû Trojice. 

V tûchto dnech konãí jednání
o podrobnostech kupní smlouvy.
Podle starosty MOaP M. Svozila
bude ná‰ obvodní úfiad dÛslednû
trvat na poÏadavku, aby na tomto
exponovaném místû byla realizová-
na stavba nejvy‰‰í architektonické
kvality. (rd)AÏ do v˘‰e prvního patra jsou domy na Ostrãilovû ulici natírány antigrafiti, kte-

r˘ zabezpeãí omyvatelnost novû upravené fasády.

Opravené fasády domÛ na Ostrãilovû ulici záfií pastelov˘mi barvami.

V roce 2007 bylo zapsáno v mat-
riãní knize 263 sÀatkÛ, z toho 25 cír-
kevních. Z celkového poãtu sÀatkÛ
s cizinci (52) bylo 24 manÏelství uza-
vfieno s obãany Vietnamu, v roce
2008 to byly sÀatky s obãany Vietna-
mu jen dva.

13. 12. 2008 bylo uzavfieno man-
Ïelství mezi obãankou âR a snou-
bencem, kter˘ vlastní cestovní doklad
Indické republiky, tzv. Indick˘ regist-
raãní certifikát pro TibeÈany, ale je
bez státního obãanství, povaÏuje se
v‰ak za obãana Tibetu. V dokladech
má uvedeno politick˘ uprchlík. Byl to
jiÏ druh˘ sÀatek s TibeÈanem uzavfie-
n˘ pfied úfiadem na‰eho mûstského
obvodu. První byl uzavfien v roce
2006 a tito manÏelé byli nyní svûdky
u tohoto svatebního obfiadu.

Oddávajícím byl pan Vladimír Po-
lák: „Pfiirovnáme-li Ïivot k cestû,
musíme si pfiedstavit vzdálená místa
PlzeÀ – odkud pochází nevûsta
a Dharamsalu v Indii, kde má trval˘
pobyt Ïenich. Pfiedstavme si, jak má-
lo je pravdûpodobné, Ïe se tyto po-
myslné cesty dvou lidí protnou a Ïe
se do sebe zamilují. Pak není nad-
sázkou fiíci, Ïe láska je obrovskou Ïi-
votní v˘hrou a jsem rád, Ïe dva tako-
ví v˘herci pfiede mnou stojí“, fiekl.
Svatba to byla krásná, samozfiejmû
za pfiítomnosti tlumoãníka. (Pokud je-
den ze snoubencÛ nerozumí, neumí
ãesky, musí b˘t u svatebního obfiadu
vÏdy úfiední tlumoãník.)

Na uzavfiení manÏelství se informo-
val také obãan na‰eho obvodu spolu
se snoubenkou, která pochází z Va-
nutu, coÏ je stát, kter˘ se nachází
v souostroví Nové Hebridy v Oceánii.
Snoubenka v‰ak byla je‰tû nezletilá
(podle na‰eho zákona o rodinû), tu-
díÏ manÏelství nebylo dosud uzavfie-
no. Îadatel nám sdûlil, Ïe ve státû
Vanutu nab˘vá Ïena zletilost podle
toho, jak rozhodne tamní starosta.
Samozfiejmû, Ïe nemûli potfiebné do-
klady k uzavfiení manÏelství ze strany
nevûsty.

Nejstar‰ím ÏenichÛm bylo 84 a 73
let, nejmlad‰ím snoubencÛm 19 let.
âasto uzavírají manÏelství snouben-
ci, ktefií uÏ mají spoleãné dûti a nûko-
lik let spolu Ïijí. Nebylo uzavfieno Ïád-
né manÏelství, jehoÏ podmínkou je
soudní povolení nezletilému k uza-
vfiení manÏelství.

V únoru 2008 uzavíral pan starosta
manÏelství v televizním klubu. Byla
to, co se t˘ãe oddávání pana staros-
ty, pûkná premiéra. 

Do registrovaného partnerství
vstoupilo v roce 2008 18 párÛ, z toho
6 Ïensk˘ch a 12 muÏsk˘ch, k zápisu
do matriãní knihy byly soudem ozná-
meny 3 zru‰ení partnerství. Do part-
nerství lze vstoupit v âR od 1. 7.
2006, v roce 2006 to bylo 25 párÛ,
2007 – 20 párÛ.

Jana Stanãíková
vedoucí oddûlení matriky 

a ohla‰ovny
Úfiad mûstského obvodu MOaP



Málokdo dnes ví, Ïe v meziváleã-
ném období b˘valo v Pfiívoze leti‰-
tû. Rozprostíralo se nedaleko hor-
nické kolonie zvané Oderka, podél
dne‰ní ulice Slovenské a poblíÏ
nûkdej‰ího hfibitova, kter˘ byl po-
zdûji pfiemûnûn na park. Provozo-
vala ho skupina nad‰encÛ z Masa-
rykovy letecké ligy.

Kolem roku 1932 vyvíjely velké os-
travské podniky tlak na to, aby Ostra-
va mûla fiádné leti‰tû, které by umoÏ-
nilo rychlé a pohodlné spojení se svû-
tem. Provizorní pfiívozské leti‰tû zá-

pasilo s problémem poãetn˘ch stoÏá-
rÛ vysokého napûtí. Letci Ïádali, aby
byla elektfiina vedena kabely pod ze-
mí anebo jinou trasou. NejbliÏ‰í leti‰-
tû bylo aÏ v Bene‰ovû u Opavy.
Pfiipravoval se proto velk˘ leteck˘
den. Byly to vskutku pion˘rské dny
létání. 

V roce 1933 získal majitel auto‰ko-
ly v Moravské Ostravû Julius Ko-
walczyk koncesi na leteckou ‰kolu.
Na první vyhlídkov˘ let vzal novináfie,
kter˘ se radoval, Ïe z veliké v˘‰e
„jest dobfie vidûti do Nûmecka a Pol-
ska, Nov˘ Jiãín, ano i Trenãín“. No-
vináfiovo nad‰ení ochablo, kdyÏ mu
Kowalczyk sdûlil, Ïe jim do‰el benzin.
Nicménû klouzav˘m letem pfiistáli
beze ‰kody. 

Rok pfiedtím se konal leteck˘ den
v Pfiívoze, kdy Masarykova letecká li-
ga vyfiazovala ãtyfiicet frekventantÛ
bezmotorového létání. Absolventi
pfiedvádûli praktické ukázky plachtû-
ní. Na loukách za haldami Dolu Ignát
se tenkrát v záfií shromáÏdilo pfies pût
tisíc divákÛ. Pak vzlétl nejznámûj‰í

propagátor letectví Václav Tichopád,
jinak inspektor policejní stráÏe v Mo-
ravské Ostravû Václav, s kluzákem
vlastní konstrukce i v˘roby, havaroval
a zabil se. 

Na leteckém dnu v Pardubicích os-
trav‰tí letci stroj pfievrátili a skonãili
v nemocnici, stejní piloti pak museli
nouzovû pfiistát v fiepném poli

u Lipníka nad Beãvou. Ostravsk˘ pilot
Franti‰ek Divi‰ zahajoval fotbalov˘
zápas v Kunãiãkách tak, Ïe vyhodil
míã do stfiedu hfii‰tû z letadla. Od ro-
ku 1934 byly v HrabÛvce vykupovány
pozemky na leti‰tû nové, v roce 1936
se zde zaãalo létat. Volná plocha le-
ti‰tû v Pfiívoze byla pronajata zeliná-
fiÛm. (na)
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Po schválení prosincové ústavy
roku 1867 se také v Moravské Os-
travû zaãal rozvíjet spolkov˘ Ïivot.
Druh˘m nejstar‰ím oficiálnû povo-
len˘m sdruÏením byl vedle jiÏ exi-
stujícího Stfieleckého spolku Bru-
slafisk˘ spolek. 

Vznikl v roce 1875. Pravda nejspí‰
bude, Ïe nûkter˘ z bohat‰ích obãanÛ
dovezl ze sv˘ch cest do Rakouska
nebo Nûmecka pro dûti brusle, a ty
se pak na nich prohánûly bez ohledu
na nûjaké sdruÏování. Ale skuteãnos-
tí je, Ïe nov˘ Bruslafisk˘ spolek mûl
v dobû svého vzniku nûkolik set ãle-
nÛ. Ti pak svépomocí vybudovali
v Moravské Ostravû kluzi‰tû a zaháji-
li v˘uku bruslení i krasobruslení. 

Musíme doplnit, Ïe tento první
sportovní oddíl v Ostravû vÛbec byl
nûmeck˘. Bruslilo se samozfiejmû na
pfiírodním ledû, a to obãas i na za-
mrzl˘ch fiekách Odfie a Ostravici.

Nejstar‰í bruslafiské kluzi‰tû bylo
vybudováno v místû, kde stával poz-
dûj‰í kryt˘ stadion Josefa Kotase.
Tam byla postavena i provozní budo-
va kluzi‰tû v pûkném secesním slohu.
A provizorní stánky s obãerstvením…

První kluzi‰tû
Bruslilo se také v Pfiívoze, kde klu-

zi‰tû vzniklo v roce 1893 nedaleko
dne‰ního hlavního nádraÏí. Zru‰eno

a zasypáno bylo v roce 1911. Dal‰í
kluzi‰tû pak bylo vybudováno mezi
dne‰ním sadem BoÏeny Nûmcové
a Macharovou ulicí. Kdy zaniklo, není
známo, ale existují doklady o tom, Ïe
pfiívozsk˘ Veslafisk˘ klub Perun Ïádal
o propÛjãení námûstí Svatopluka âe-
cha k bruslafisk˘m atrakcím, coÏ mu
nebylo povoleno. 

Postupnû se bruslením zaãala za-
b˘vat i ãeská populace. V dobû první
republiky bylo bruslení jedním z nej-
populárnûj‰ích sportÛ ve mûstû, zdej-
‰í Bruslafisk˘ klub byl nejaktivnûj‰í
v republice. Kluzi‰tˇ– byÈ provizorních
– bylo nûkolik, napfi. u âapkovy soko-
lovny, na ‰kolních dvorech apod.

âern˘ led
DÛvod, proã se v Ostravû uvaÏova-

lo o postavení krytého kluzi‰tû byl
prozaick˘: na led dopadal jemn˘ si-
deritov˘ prach, tedy uhliãitan Ïelezit˘,
coÏ byla souãást koufiov˘ch zplodin,
které chrlily hutû a ocelárny. Povr-
chová vrstva ledu pak fungovala asi
jako jemn˘ smirkov˘ papír. Kraso-
bruslení na takovém „ãerném ledû“
bylo témûfi nemoÏné. Návrh, aby byl
stadion postaven nedaleko mûst-
sk˘ch jatek nebyl náhodn˘, protoÏe
tento podnik mûl velk˘ nadbytek chla-
dírenské kapacity, která dostaãovala
k chlazení masa i k v˘robû ledu.

Stavba otevfieného kluzi‰tû s tribu-
nami se v‰ak uskuteãnila aÏ v roce
1947 a trvala jen ‰est mûsícÛ. A je‰-
tû jedna drobnost: z koksovny Karoli-
na bylo vedeno potrubí s odpadním
teplem, kter˘m se zahfiívaly ochozy

pro stání. O osm let pozdûji bylo celé
kluzi‰tû zastfie‰eno. Stadion pak zís-
kal i vlastní chladírenskou techniku
a nebyl závisl˘ na jatkách. Byl to prv-
ní kryt˘ zimní stadion v republice.

Neznámá budoucnost
Od zaãátku 80. let minulého století

Zimní stadion Josefa Kotase viditelnû
chátral a jeho funkci pak zcela pfie-
vzala nynûj‰í âEZ aréna, dfiíve Palác
kultury a sportu ve Vítkovicích, která
má kromû hlavní ledové plochy i dal-
‰í dvû. 

Dnes je plocha po prvním morav-
skoostravském kluzi‰ti i pozdûj‰ím
krytém stadionu prázdná a o její vy-
uÏití se vedou dvû koncepce. Ta prv-
ní se t˘ká dopravní situace: dosavad-
ní nadjezd ulice âeskobratrské nad
fr˘dlantskou dráhou bude roz‰ífien
o dal‰í pruhy a nájezd smûrem od
Fr˘dku (zb˘vající plocha by slouÏila
jako odstavné parkovi‰tû). 

Druhá moÏnost vyuÏití této plochy
je v˘stavba kryté haly pro tenis a sá-
lové sporty, která by doplnila ãi plnû
nahradila nynûj‰í Bonver arénu (halu,
kde hrají basketbalisté Nové huti). 

(na, va)

Otázka pro soutûÏící: Kde bylo
nejstar‰í ostravské kluzi‰tû?
Odpovûì za‰lete do 20. ledna.

SoutûÏ s bonusem
SoutûÏ Na‰e Ostrava trvá do fiíjna

roku 2009, kdy na pravidelné akci,
kterou ná‰ mûstsk˘ obvod pofiádá ke
Dni seniorÛ v Klubu Parník, budou
z tûch úãastníkÛ soutûÏe, ktefií zod-
poví v‰echny otázky správnû, vyloso-
váni tfii, ktefií obdrÏí penûÏitou odmû-
nu ve v˘‰i dva tisíce korun.

Odpovûdi je moÏné zasílat buì
prostfiednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semnû (staãí i korespondenãní lístek
ãi pohlednice) na adresu: Moravsko-
slezské nakladatelství, âeskobra-
trská 19, 702 00 Ostrava. 

Do slosování budou zafiazeny
adresy pouze tûch seniorÛ, ktefií
odpoví správnû na v‰echny otáz-
ky. A protoÏe ãlánkÛ vyjde celkem
11, je nutné odpovûdût správnû na
jedenáct otázek.

V dal‰ích tfiech ãíslech zpra-
vodaje Centrum (únor, bfiezen,
duben) se budeme vûnovat
stavbám, jejichÏ majitelem je
spoleãnost RPG (pí‰eme o ní na
str. 3). Správné odpovûdi z tûch-
to tfií mûsícÛ budou zafiazeny do
je‰tû jednoho speciálního slo-
sování: tfii vylosovaní v˘herci
obdrÏí v kvûtnu penûÏitou od-
mûnu ve v˘‰i dva tisíce korun.

Zimní stadion dostal stfiechu kvÛli popílku

Na historickém snímku je skupinová fotografie ostravského Bruslafiského spolku,
kter˘ vyuÏíval zamrzlé Ostravice nedaleko nûkdej‰ího fietûzového mostu, kter˘
se pozdûji zfiítil pod ‰vadronou hulánÛ. Dnes je na tom místû S˘korÛv most.

Zimní stadion v Moravské Ostravû  v roce 1948. První kryt˘ zimní stadion v re-
publice (1955) dostal název po pfiedsedovi národního v˘boru Josefu Kotasovi.

Jak se létalo a padalo na leti‰ti v Pfiívoze

Do roku 1936 bylo v Pfiívozu leti‰tû, nacházelo se jiÏnûji od dne‰ní ulice Slo-
venské (vpravo) a mûlo délku asi kilometr. 

DluÏit na v˘Ïivném 
se nevyplácí

Máme tu nov˘ rok 2009 a pro nû-
které pfiíjemce dávek hmotné nouze
nezaãne právû vesele. Budou to ti,
ktefií se zdráhají platit na své nezleti-
lé dûti v˘Ïivné stanovené rozsudkem
soudu. Zákonná úprava, která byla
v této vûci pfiijata, upravuje podmínky
pro stanovení ãástky Ïivobytí pro tyto
osoby tak, Ïe dochází k jejímu sníÏe-
ní na existenãní minimum (u jednot-
livce z ãástky 3 126 Kã na ãástku
2 020 Kã mûsíãnû) v pfiípadû, Ïe dlu-
Ïí na v˘Ïivném ãástku vy‰‰í neÏ troj-
násobek mûsíãní ãástky stanoveného
v˘Ïivného, nebo vy‰‰í neÏ ãástku,
která by pfiipadala na 3 mûsíce, je-li
plnûní vyÏivovací povinnosti stanove-
no jin˘m zpÛsobem.

Úprava se net˘ká osob, které pobí-
rají dávky pomoci v hmotné nouzi
a v prÛbûhu pobírání dávky z dÛvodu
nedostateãného pfiíjmu podali u sou-
du návrh na zru‰ení nebo sníÏení v˘-
Ïivného.

Úprava se nevztahuje na neza-
opatfiené dûti a osoby, u kter˘ch se
nezkoumá moÏnost zv˘‰it si pfiíjem
vlastní prací (§ 11 odst. 3 zákona
ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi).

Souãástí kaÏdé nové Ïádosti
o dávku hmotné nouze musí b˘t pro-
to prohlá‰ení o plnûní soudem stano-
vené vyÏivovací povinnosti vÛãi ne-
zletilému dítûti, pfiípadnû o v˘‰i dluhu
na v˘Ïivném.

Pfii zji‰Èování a ovûfiování v˘‰e
uvedené skuteãnosti úfiad spolupra-
cuje s orgány sociálnû-právní ochra-
ny dûtí, povinn˘mi osobami, orgány
ãinn˘mi v trestním fiízení a soudy.

Jana Holásková
vedoucí oddûlení sociálních dávek

odboru sociálních vûcí

Létání bylo vÏdycky drah˘m sportem,
proto se na nûm podíleli i sponzofii.
Tento dvojplo‰ník sponzorovala firma
BaÈa.

âtyfilístek pro na‰e seniory
Informace o peãovatelské a odleh-

ãovací sluÏbû, rady pro va‰i bezpeã-
nost, telefonní ãísla, na nichÏ najdete
bezplatnou pomoc aj. obsahuje „âtyfi-
lístek pro na‰e seniory,“ coÏ je barev-
ná a pfiehledná publikace, kterou
v prosinci 2008 dostal do sv˘ch po‰-
tovních schránek kaÏd˘ senior mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz s roãníkem narození 1941
a star‰í.

Celkem obdrÏí „âtyfilístek“ v adre-
sovan˘ch obálkách 4 680 na‰ich spo-
luobãanÛ, dal‰í v˘tisky jsou pfiiprave-
ny i pro mlad‰í roãníky a mají je k dis-
pozici zamûstnanci úfiadu mûstského
obvodu, ktefií se vûnují sociální práci,
prevenci kriminality, bezpeãnosti,
ochranû zdraví apod.


