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Vážení spoluobčané,
na druhé 

straně toho-
to vydání, 
s p o  l e č n ě 
s kolegou, 
m í s t o  s t a -
rostou To-
mášem Ku-
ře cem, uvá-
díme infor-

mace o tzv. „Veřejné službě“, 
kterou náš městský obvod zavedl 
od 1. července tohoto roku.

Veřejnou službu podle zákona 
mohou v obcích vykonávat dlou-
hodobě nezaměstnaní, kteří se 
nacházejí v hmotné nouzi a pobí-
rají příspěvek na živobytí. Vážný 
zájem vykonávat veřejnou službu 
projevilo již více než 300 osob. 
Od 1. července pracovalo 60 osob, 
od 1. září se počet postupně zvy-
šuje na 120. Více než polovina 
poten ciálních zájemců tedy stále 
čeká na svou příležitost. Úkolem 
veřejné služby je především čiště-
ní a úklid vybraných lokalit našeho 
městského obvodu. V zimním ob-
dobí pak pomoc při odklízení sně-
hu a ledu z komunikací.

Na komplexní hodnocení veřej-
né služby je ještě brzy, nicméně 
již nyní můžeme konstatovat, že 
díky veřejné službě je v obvodu 
větší pořádek a čistota. Od 1. čer-
vence už bylo odvezeno 55 tun 
odpadu. To znamená více než 30 
velkoobjemových kontejnerů. 

Na veřejnou službu náš obvod 
letos vynaloží přibližně 750 tisíc 
korun. Od počátku příštího roku 
počítáme s tím, že přibude dal-
ších 60 pracovníků. Roční nákla-
dy na veřejnou službu pak stoup-
nou na 2,6 mil. Kč. 

Věřím, že zavedení veřejné 
služby, jako další formy péče 
o čistotu a pořádek, přispěje 
k rychlejšímu zkulturnění dalších 
částí našeho obvodu a k vyšší-
mu standardu vzhledu celého 
našeho městského obvodu. 

Naším cílem je přes nynější fi-
nanční těžkosti brzké dosažení 
dobrého stavu v celém našem 
městském obvodu, abychom 
i tímto přispěli k úspěšné kandi-
datuře města Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury 
2015. Čistota a pořádek ke kultu-
ře patří. Přispějete i vy?

Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

Zdeněk Nytra úspěšně šéfuje Ha-
sič skému záchrannému sboru Mo rav-
skoslezského kraje (HZS MSK). Není 
to ovšem jeho jediná záslužná aktivi-
ta. Více už v následujícím rozhovoru. 

Hasičem jste chtěl být už od dět-

ství. Zažil jste někdy okamžiky, kdy 

byste svého rozhodnutí litoval?

Nevzpomínám si, že by taková si-
tuace nastala. Podařila se mi totiž ta 
nejlepší věc, jaká se může stát. To 
znamená, že jsem si udělal povolání 
ze svého koníčka.

Kdy vám jako hasiči bylo nejhůř, 

a naopak, kdy jste byl v roli hasiče 

nejspokojenější? 

Těžko se vybírá jeden moment. 
Vždy je to spojeno s velkým utrpe-
ním, a pokud jsou v tom děti, tak je to 
ještě horší. Mám 
na mysli jednak 
povodně v roce 
1997, loňskou 
srážku tramvají 
ve Vřesině, loňské vlakové neštěstí 
ve Studénce, ale také například ne-
hodu, kdy malou dívenku přejela 
tramvaj. O těchto tragédiích začnete 
přemýšlet zvláště ve chvílích, když si 
uvědomíte, že máte doma dítě přibliž-
ně ve stejném věku. Těch okamžiků 
spokojenosti bylo a je naštěstí daleko 
více. Opět bych se mohl vrátit k ně-
kterým již zmíněným událostem, kdy 
například ve Studénce výtečně za-
fungoval integrovaný záchranný sys-
tém. To znamená, že spolupráce 
všech zúčastněných složek byla pří-
kladná a za necelé dvě hodiny byli 
všichni přeživší vyproštěni, ošetřeni 
a předáni do zdravotnických zařízení. 
Ale byly to i prosté provozní záležitos-
ti, kdy jsme třeba vyhráli soudní spor 
v jedné obchodní záležitosti a ušetřili 
něco kolem sedmi milionů korun.

Hasičská profese s sebou přiná-

ší mnoho adrenalinových situací. 

Má te rád adrenalinové sporty (bun-

gee jumping, wakeboarding atd.), 

případně chtěl byste si tyto sporty 

vyzkoušet?

Tohle už mne 
možná přešlo, ale 
určitě jsem akční 
člověk. Znamená 
to, že mám rád 

aktivní odpočinek, kolektivní sporty, 
zkrátka situace, kdy se něco děje.

V červenci se v Ostravě konaly 

XIV. Mezinárodní hasičské soutěže. 

Jak byste s odstupem času z pozi-

ce ředitele HZS MSK tuto význam-

nou akci zhodnotil? Mohlo se udě-

lat něco jinak? 

Začnu od konce. Udělat jinak se 
dala spousta věcí. Ale to se dá říct asi 
vždy. Když se na to podívám s odstu-
pem a se zkušenostmi z posledních 
dvou světových her, tak jsem pře-
svědčen, že jsme uspěli. Tomu na-
svědčují i reakce hlavně zahraničních 
účastníků. V podstatě jsme negativní 
reakci nezaznamenali. Museli jsme 
ubytovat, zajistit stravování, přepravit 
a zorganizovat činnost téměř čtyř tisíc 
účastníků. A také se nám povedlo 
přivést do Ostravy spoustu lidí, kteří 

tady nikdy nebyli, a kteří se sem tře-
ba budou rádi vracet.

Je o vás známo, že se angažuje-

te také v politickém dění. Můžete 

být konkrétnější? 

Členství v politické straně mi zaka-
zuje služební zákon, ale jako nezávis-
lý jsem to zkoušel už v minulém vo-
lebním období ve svém bývalém byd-
lišti, ale nevyšlo to. ODS jsem si vybral 
proto, že je mi její program nejbližší, 
a že nejvíce vyhovuje mým předsta-
vám o uspořádání věcí veřejných. 

V rámci obvodu se nejvíce věnu-
ji oblasti bezpečnosti, velice se anga-
žuji v projektu revitalizace Ko men-
ského sadů, ale těší mne i to, že jsem 
se podílel na zprůhlednění zadávání 
veřejných zakázek v obvodu. 

Když jsem byl osloven v souvislosti 
se senátními volbami v příštím roce, 
tak jsem to sice dlouho zvažoval, ale 
nakonec jsem to vyhodnotil jako zají-
mavou výzvu a zároveň příležitost 
realizovat své představy a plány. 

Po celou dobu svého angažmá 
v politice musím pochopitelně velice 
důsledně oddělovat své angažování 
a své zaměstnání, protože hasiči 
musí být za všech okolností nepolitič-
tí. Jsem přesvědčen, že se mi daří 
tyto dvě věci oddělit. (pb)

Náš radní a krajský velitel hasičů: Jsem akční člověk 

Ing. Zdeněk Nytra je radním našeho 
obvodu, zvolený jako nezávislý na 
kandidátce ODS.

Žijí mezi námi

Přestavba bývalého Domu odboro-
vých svazů na Českobratrské ulici 18 
v Moravské Ostravě (získala jej od 
odborářů v loňském roce do svého 
majetku společnost H-Development) 
na hotel, začala bouracími pracemi, 
které mají odstranit pozdější přístav-
by (garáže ve dvoře). Koncem příští-
ho roku zde má být otevřen hotel 
o 145 pokojích s 290 lůžky. 

Rekonstrukce tohoto objektu po-
staveného v roce 1924 a v roce 2008 
prohlášeného kulturní památkou, ne-
ní nikterak jednoduchá. Musí totiž 
za chovat nejen podobu monumentál-
ního průčelí, ale i vnitřní prostory, ja-
ko je vestibul, hlavní schodiště, mří-
žové zábradlí, vícebarevné dlažby 
apod. Dobové vybavení – např. náby-
tek, lustry, kašírované krby aj., které 
zůstalo v místnostech nacházejících 
se v nejvyšším patře, rovněž podléhá 
památkové ochraně. 

V budově, která se skládá ze tří 
částí, měla až do konce 2. světové 
války sídlo Revírní bratrská pokladna.
 (ra)

Nový hotel na ul. 

Českobratrské

Budova bývalé Revírní bratrské po-
kladny na Českobratrské ulici 18 patří 
k architektonicky nejcennějším objek-
tům v Ostravě.

CENTRUM s přílohou
Privatizace bytového fondu v na-

šem obvodu pokračuje. Její sou-

částí jsou i výběrová řízení na 

prodej domů jako celku i jednotli-

vých bytů. V brožurce, která je pří-

lohou našeho zpravodaje, uveřej-

ňujeme jejich seznam včetně orga-

nizačních záležitostí s tím spoje-

ných. Výběrová řízení se budou 

ko nat v listopadu. Další informace 

najdete i na našem webu www. 

moap.cz nebo je můžete získat te-

lefonicky (kontakt v brožurce).

Svatováclavský jarmark, největší 

lidová slavnost v našem obvodu, 

nesl letos pečeť návštěvy papeže 

Be ne dikta XVI. v České republice. 

Na náměstí Svatopluka Čecha 

v Pří  vozu, kde se slavnost konala, 

byl od rána 28. září otevřen kostel 

Ne po skvr ně né ho početí Panny 

Marie, v němž je instalována roz-

sáhlá výstava věnovaná současné-

mu papeži nazvaná Děl ník na vinici 

Páně. 

Mnoho lidí, kteří se od desáté hodi-
ny dopoledne na přívozském náměstí 
shromažďovali, zavítali do kostela 
a prohlídkou výstavy se alespoň sym-
bolicky ztotožnili s papežovou návště-
vou. V rámci slavnostního zahájení 
pak z tribuny oslovil shromážděné 
přívozský farář Bogdan Stiepien, kte-

rý se podělil o dojmy z nedělní mše 
na letišti v Brně-Tuřanech.

Letošní svatováclavský jarmark ne-
postrádal nic z toho, čím si získal 
oblibu v minulosti – pestrobarevný 
historický průvod se svatým Václavem 
na koni, středověké hudebníky, kejklí-
ře, sokolníky, ukázky tradičních řeme-
sel, zvěřinec, katovskou dílnu, střelni-
ci z luků a kuší, salvy z mušket, de-
sítky barevných praporců s českým 
lvem, modrobílou moravskou orlicí 
i černobílou orlicí svatováclavskou. 
Krásné počasí babího léta přilákalo 
stovky a stovky návštěvníků, mezi 
nimiž převažovaly rodiny s dětmi. 

„Pro nás je Svatováclavský jarmark 
svátek,“ řekla nám paní Jarmila, kte-
rou jsme oslovili ve stánku, kde si její 
dva malí synové vybírali dřevěné me-

če. „Jsme z Přívozu a podobné slav-
nosti vidíme jen v televizi, protože ni-
kam necestujeme.“ 

Jak zdůraznil místostarosta To-

máš Kuřec, v tradici Svatováclav ské-
ho jar marku bude vedení obvodu po-
kračovat. „Letos jsem zaznamenali 

rekordní účast.  Je to lidová slav-

nost pro naše spoluobčany a navíc 

nepostrádá i historický a výchov-

ný aspekt.“

Starosta městského obvodu Mi-

ro slav Svozil v rozhovoru pro televizi 
Fa bex řekl: „I když výklad osobnos-

ti svatého Václava není jednotný, 

důležité je, že se k němu, jako pat-

ronu země hlásí katolíci, protes-

tanti i lidé bez vyznání. Tato slav-

nost je v současnosti, a stane se 

i v budoucnu, sice malým, ale ne 

nevýznamným příspěvkem k umoc-

nění symbolu české státnosti pro 

naše spoluobčany.“ (re)

Den české státnosti

Za okamžik si kníže Václav připije na svůj svátek se starostou Miroslavem Svozilem (vpravo) a místostarosty Jiřím 
Grollem (uprostřed) a Tomášem Kuřecem. 



2
říjen 2009 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz centrum

KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je v podchodu pod 
Frýdlantskými mosty, elektronická 
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230

Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do 
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská 
Os  trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v říjnu: Marie Hu sá-
ková, Otakar Sítek, Hedvika Za-
ciosová, Emilie Švastová, Jan 
Hof  mann, Marie Řehulková, Lud-
mila Halásková, Ludmila Dvorská, 
Hedvika Rokoszová, Aurelie Číž-
ko vá, Marie Pěružková, Ludmila 
Hachlicová, Vladimír Tichý, Marie 
Pawliková, Jaroslava Sochorková, 
Marta Konečná, Adéla Bílová, 
Ma rie Gajdová, Vladimíra Kejlová, 
Jan Kužel, Margita Žigová.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Hrubá stavba polyfunkčního domu 
Městská brána, který je situován 
v centru Ostravy, 200 metrů od Ma sa-
rykova náměstí, je dokončena. 18. zá-
ří se tam konal Den otevřených dveří, 
na němž si veřejnost mohla pro hléd-
nout nový vzorový byt. Měst ská brána 
nabízí 37 bytů, z nichž pět je v tuto 
chvíli už zadaných pro konkrétní ma-
jitele. „Jsem rád, že se v našem měst-
ském obvodu staví i v době krize by-
ty,“ řekl starosta Miroslav Svo zil. „Na-
ším dlouhodobým záměrem je oživit 
střed města a vrátit do něj bydlení,“ 
zdůraznil. Dokončení a kolaudace do-
mu jsou plánovány na první čtvrtletí 
roku 2010.

 Na Biskupské ulici začíná stavba 
pětipodlažního domu, jehož fasáda 
tvořená z lamel by díky nasvětlování 
měla měnit barvy. V přízemí budou 
prostory pro obchody, v dalších čty-
řech patrech kanceláře. Investorem je 
společnost Slezské nemovitosti, kte-
rá chce stavbu dokončit na počátku 
roku 2011. Projektanty jsou brněnští 
architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pi-
lař (autoři Městské brány), kteří uspě-
li i v soutěži o podobu nové morav-
skoslezské vědecké knihovny s ná-
vrhem, jenž získal přezdívku Černá 
kost ka. (Realizaci vedení kraje zatím 
odmítá jako příliš nákladnou.)

 Na rohu ulice Biskupské a Hav líč-
kova nábřeží končí demolice starých 
objektů. I když italská společnost 
Italnord Costruzioni chce začít stavět 
ještě letos, dosud nemá stavební po-
volení. V objektu bude pět obchodů, 
kanceláře a jednadvacet bytových 
jednotek. 

 Lidové misie se nazývá cyklus du-
chovních cvičení, které se uskuteční 
v kostele v Přívozu na náměstí Sva-
to pluka Čecha každodenně od 30. 
října do 8. listopadu. Kromě mší jsou 
součástí lidových misií i přednášky 
(promluvy) určené speciálně senio-
rům, mužům i ženám a návštěvy ne-
mocných. Dětem je určeno sportovní 
odpoledne 7. 11. Více informací na 
přívozské faře.

 Zaměstnanci Park Inn Ostrava na 
Senovážné ulici se angažovali v úkli-
du okolí hotelu. Po dohodě s měst-
ským úřadem bude hotel pečovat 
o údržbu přilehlého okolí (zejména 
sběr odpadků a starost o zeleň).

Veřejná služba: pozitiva zatím převládají
Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz zavedl od 1. července 

veřejnou službu. Tu mohou vyko-

návat dlouhodobě nezaměstnaní, 

kteří se nacházejí v takzvané hmot-

né nouzi a pobírají příspěvek na 

živobytí. Další informace týkající 

se veřejné služby sdělil v následu-

jícím rozhovoru místostarosta To-

máš Kuřec.

Tuto službu zřizují obce, ze záko-

na však ke zřízení veřejné služby 

nemají povinnost. Proč tedy ke 

zřízení veřejné služby přistoupil 

městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz? 

Hlavní důvod spočíval v tom, že 
Technické služby ani další soukromé 
společnosti, které provádějí úklid 
v našem obvodu, nestačí na všech 
místech udržovat pořádek tak, aby 
občané byli spokojeni. Šlo nám tedy 
o zlepšení čistoty obvodu. Dále jsme 
chtěli motivovat ty lidi, kteří mohou 
být ze zákona kráceni na příspěvku 
na živobytí. Díky námi organizované 
veřejné službě se těmto osobám mů-
že zvýšit příspěvek až o 500 Kč. 

Jaké jste prozatím zaznamenali 

zkušenosti s veřejnou službou? 

Zkušenosti jsou dobré. Vážný zá-
jem vykonávat veřejnou službu proje-
vilo více než 300 osob. Svědčí to 
o tom, že lidé mají o veřejnou službu 
opravdu zájem. Od 1. července pra-
covalo 60 osob, od 1. září se počet 
postupně zvyšuje na 120 osob. Více 
než polovina potenciálních klientů 
tedy stále čeká na svou příležitost. 
Nejprve jsme měli čtyři patnáctičlen-
né skupiny, momentálně jich máme 
osm. Každá skupina pracuje 30 hodin 
týdně, šest hodin denně. Pak má tři 
týdny volno a poté opět nastoupí na 
dalších 30 hodin týdně. Jedná se pře-
devším o úklidové práce v Tech nic-
kých službách. Nutno zdůraznit, že je 
to řádný pracovně-právní vztah. Sou-
částí přijetí je vstupní lékařská pro-
hlídka a také je sepisována pracovní 
smlouva. Ta se uzavírá na půl roku. 
Sa mo zřejmě že pracovníci jsou kon-
tro lováni svými nadřízenými a mo-
hou být třeba podrobeni dechové 
zkouš ce. 

V čem vy osobně vidíte největší 

přínos veřejné služby? 

Plus vidím v tom, že tito dlouhodo-
bě nezaměstnaní získávají nové pra-
covní návyky. 30 hodin týdně se ne-
zdá moc, ale jsou mezi nimi i takoví, 
kteří třeba nikdy nepracovali. Je to 
tedy první možnost k získávání pra-
covních návyků. Jde o to zvyknout si 
ráno vstávat, přijít na určité místo, 
vykonat práci, kterou jim určí nadříze-
ný, příští měsíc zase přijít na předem 
určené místo. 

Jistě nepůjde o jedinou výhodu… 

Zmínit bychom mohli také motivač-
ní prvek. Na základě doporučení mo-
hou tito lidé získat práci u dalších fi-
rem, které mají na starost úklidové 
práce. (bi)

Klienti odboru sociálních věcí 

vykonávají veřejnou službu v Tech-

nic kých službách Moravská Os tra-

va a Přívoz. Výrazným způsobem 

tak přispívají k větší čistotě v ob-

vodu. První tři měsíce veřejné služ-

by hodnotí místostarosta Jiří Hav-

líček. 

Jaký je hlavní úkol pracovníků, 

kteří vykonávají veřejnou službu? 

Jejich úkolem je především čištění 
vybraných lokalit, zametání, případně 
odškrabávání bláta a trávy z komuni-
kací nebo chodníků. Samozřejmě že 
tito lidé jsou vybaveni podle zákoníku 
práce a podle dalších předpisů. To 
znamená, že dostali plnohodnotné 
ochranné pracovní pomůcky a pro-
středky, mají pracovní obuv, rukavice, 
dvoudílné montérky, bezpečnostní 
reflexní vestu, v zimním období do-
stanou čepice a kabát. Počítá se 
s tím, že budou zapojeni do zimní 

údržby chodníků a komunikací. Pokud 
by nastala sněhová kalamita, byli by 
plně vytíženi. A to především na 
chodnících, kde by to nezvládla tech-
nika. 

Na obšírné hodnocení veřejné 

služby je ještě brzy, nicméně mů-

žete shrnout poznatky z prvních tří 

měsíců? 

Určitě je prospěšné, že díky veřej-
né službě je v obvodu větší pořádek 
a čistota. Také jako pozitivní hodno-
tím to, že od 1. července už bylo se-
bráno 55 tun odpadu. To znamená 
více než 30 kontejnerů. Což už někde 
musí být vidět. 

Kdo kontroluje, zda určená prá-

ce byla opravdu provedena? 

Ze zákona je to povinnost sociál-
ních pracovníků. Nicméně ti samo-
zřejmě nejsou se svými klienty v kaž-
dodenním kontaktu. 

Každá skupina má tedy v místě 
práce svého předáka, který ji vede. 
Je to zaměstnanec Technických slu-
žeb. Veřejná služba je vykonávána 
pod odborným dozorem. Zaměstnanci 
Technických služeb jsou dostatečně 
zkušení na to, aby poznali, kdo by se 
mohl posléze zapojit do pracovního 
procesu a kdo pracoval jenom proto, 
že musel. 

Počítá se s veřejnou službou 

i pro příští rok?

Ano, práce je dost. Od příštího roku 
se také počítá s tím, že přibude dal-
ších 60 lidí. V minulosti opomíjené 
lokality musí být udržovány mnohem 
častěji. 

Momentálně se uklízí Fifejdy a síd-
liště Šalamouna, v příštím roce se 
zaměříme ještě více na Přívoz. Za-
tímco letos výdaje na veřejnou služ bu 
činí přibližně 750 000 Kč, pro příští 
rok se uvažuje o nákladech asi 
2 600 000 Kč.  (bi)

Igor Františák (vlevo), předseda Svatováclavského hudebního festivalu, hovoří 
se starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslavem Svo-
zilem na vernisáži výstavy fotografií Ivana Korče, věnované historii šesti roční-
ků tohoto svátku duchovní hudby v moravskoslezském regionu. Výstava velko-
formátových fotografií je instalována v galerii Thálie v Divadle Antonína Dvo-
řáka. (Více o SHF najdete v příloze Kam v centru a na www.shf.cz.) 

Ulice Zborovská, a to v úseku od 

So kolské ulice až po ulici Nádražní, 

získá nové povrchy obou chodníků 

a vozovky. 

Rekonstrukci této ulice předcházejí 
v koordinaci dvě další akce. Již do-
končená oprava vodovodu (investo-
rem jsou Ostravské vodárny a kanali-
zace) a vybudování kanalizačního 
řadu, který vede pod komunikací 
v celé délce (investorem je Statutární 
město Ostrava). 

Veřejnou zakázku akce městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
vyhrálo Sdružení firem TCHAS 
a ODS – Dopravní stavby Ostrava. 
Sta veniště bylo předáno 31. 8., před-
pokládané dokončení celé akce je 
v listopadu. Cena díla je takřka 18,5 
milionu Kč.

 (iod)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 

pro rok 2010 v oblastech:

I.  kultury (uměleckých aktivit – vizuálního, hudebního, scénického, literárního 
a ostatního umění)

II.  sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit
III.  sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které do 30. lis-
topadu 2009 předloží přihlášku (na předepsaném formuláři) s příslušnými nále-
žitostmi, dokladujícími jejich činnost či jinou souvislost s městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

Bližší informace: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, od bor 
školství a volnočasových aktivit. Adresa: Sokolská třída 28, 729 29 Mo  ravská 
Ostrava, kancelář č. 211, telefon: 599 444 278, e-mail: slachtova@moap.ostrava.
cz, nebo na www.moap.cz.

Na Zborovské ulici opraví i náměstíčko 

Čtvrt milionu návštěvníků OIS
Ostravský informační servis (OIS) v Os tra vě provozuje 5 infocenter, z toho tři 

v centrálním městském obvodu (na vyhlídkové věži Nové radnice, u tramvajové 
zastávky Elektra, ve vestibulu hlavního vlakového nádraží, mimo centrum pak 
u nádraží ve Svinově a na letišti). Do OIS letos zavítalo celkem 251 tisíc ná-
vštěvníků, z toho zhruba 88 procent využilo služeb poboček v Mo ravské Os-
travě a Přívozu (cca 66 % navštívilo pobočku u Elekt ry). Všechny pobočky, 
kromě informačních služeb, předprodeje vstupenek a prodeje suvenýrů propa-
gujících město, nově nabízejí například také směnárenské služby.

V obvodu 500 prvňáčků

Do základních škol, zřizovaných 
naším městským obvodem, na-
stou pilo 1. září více než 500 prv-
ňáčků. Jejich vítání se jako každý 
rok zúčastnili zástupci vedení 
měst ského obvodu, rady a zastupi-
telstva, kteří malým žákům předali 
drobné dárky. Na ZŠ Generála Pí-
ky, kde byla zároveň otevřena nová 
špičková multimediální ja zyková 
učebna (psali jsme o ní v zá řijo-
vém CENTRU), pasoval nové žáky 
do role prvňáčků ředitel školy v ry-
tířském oděvu a s mečem. 

Náš obvod je zřizovatelem 9 
zá  kladních a 11 mateřských škol. 
Po letošních prázdninách zasedlo 
do školních lavic kolem tři a půl 
tisíce žáků, do mateřských škol je 
zapsáno 1 129 dě tí.  (zpr)

Součástí této investiční akce je rekonstrukce „náměstíčka“ v blízkosti Sokolské 
se sochou a kašnou (na snímku). Na ni získal náš městský obvod příspěvek 
z Nadace OKD ve výši 800 tisíc Kč.



Náš obvod 

má nové logo
Ostrava začala používat pro 

komunikaci s veřejností doma 

i v zahraničí nové logo – marke-

tingovou značku. Jeho už zná-

mou podobu tvoří název Ostrava 

se třemi vykřičníky. Nový jed-

notný vizuální styl města bude 

postupně zaváděn i do jednotli-

vých městských obvodů. 

Náš obvod logo již používá. 
Znač  ka města je v něm spojena 
s názvem městského obvodu 
a heraldickým znakem, existuje 
také varianta bez heraldického 
znaku.

Použitá světle modrá barva 
v názvu Ostrava vychází z heral-
dické tradice a je doplněna tma-
vomodrou barvou pro vykřičníky. 

Jejich roli v marketingové znač-
ce charakterizuje Aleš Najbrt, 
který je s Bo risem Melušem (oba 
studio Najbrt) auto rem no vého 
lo ga, následovně: „Tři vy křič níky 
za názvem Os trava vyjadřují cha-
rakter města, těžký průmysl, no-
vé příležitosti v proměňujícím se 
městě, energii, sebevědomí, ja-
kési furiantství a hu mor, které 
jsou typické pro Os tra váky“. Tma-
vo modrá barva je rovněž použita 
v názvu městského obvodu.

 (lk)

Plnobarevná varianta loga 
s heraldickým znakem:

Barevná varianta loga 
bez heraldického znaku:

V letech 2003 až 2008 provedl 

městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz tzv. regeneraci sídliště Va-

renská, které se nachází na jeho 

území. 

Typická paneláková zástavba éry 
socialismu získala díky úpravě okolí 
novou, přívětivější tvář: byly rekon-
struovány příjezdové komunikace i 
cesty pro pěší, rozšířeny plochy ve-
řejné zeleně apod. Celková investice, 
rozložená do 5 let, si vyžádala 63 
miliony korun.

V úpravě ploch, obklopujících pa-
nelové domy, městský obvod pokra-
čuje i nadále. Další oblastí, která se 
stala předmětem regenerace, je síd-
liště Šalamouna. Bylo budováno od 
konce 50. let minulého století  domy 

s nízkou zástavbou, v 70. a 80. letech 
pak přibyly, podobně jako na sídlišti 
Varenská, i výškové panelové domy. 

 V obou dvou sídlištích však jejich 
okolí vykazuje podobné nešvary: pře-
rostlá zeleň, rozbité chodníky, absen-
ce míst, které by dospělým obyvate-
lům sloužily k relaxaci a jejich dětem 
ke hraní.

Podle zpracované studie se rege-
nerace bude týkat prostoru vymeze-
ného ulicemi Vítkovickou, Zelenou, 
Gajdošovou, Nedbalovou a Hor nic-
kých učňů, ulici Dr. Malého řeší v celé 
délce až po Výstavní. Úprava ploch 
kolem sídlištní zástavby rovněž navá-
že na plochu vyhrazenou pro budoucí 
„černou kostku“ – krajskou knihovnu, 
a postihne také související území na 

ulicích Zelená a Petra Křičky za poly-
funkčním domem. Postupně, v sedmi 
etapách, budou opraveny příjezdové 
cesty na sídliště a chodníky, rekon-
struováno veřejné osvětlení, rozšíře-
ny a zkultivovány travnaté plochy. 
Projekt regenerace nezapomíná ani 
na doplnění odpočinkových zón 
a hřišť pro děti, tolik nezbytných v lo-
kalitách s vysokou koncentrací obyt-
ných objektů.

„Chceme, aby obyvatelé této části 
našeho městského obvodu žili v pří-
jemném a bezpečném prostředí. Aby 
nemuseli při cestě domů klopýtat po 
rozbitém chodníku, neviděli při pohle-
du z okna pouze betonové plochy 
a neměli obavy při večerním návratu 
domů, protože nefunguje veřejné 
osvětlení,“ říká starosta Moravské Os-
travy a Přívozu Miroslav Svozil. „Re -
generace se netýká samotných pane-
láků, pouze jejich okolí, ale zájem náš 
a zájem majitelů domů je stejný: vyře-
šit na sídlišti otázku zeleně, parkova-
cích míst a docílit toho, aby okolí do-
mů bylo upravené a udržované.“

Regenerace Šalamouny bude pro-
bíhat po několik let. V září byla zahá-
jena první etapa, která zahrnuje ulici 
Dr. Malého od křižovatky s ulicí Vít-
kovickou až za křižovatku v ulici na 
Jízdárně. Zároveň dojde k rekon-
strukci náměstí Jiřího Myrona. V další 
fázi budou práce pokračovat úprava-
mi ulice Na Široké v úseku od ulice 
Dr. Malého směrem ke Gajdošově. 
Městský obvod získal pro realizaci 
první etapy státní dotaci i finanční 
podporu statutárního města Ostravy, 
převážnou část investice však hradí 
z vlastních prostředků. (da)

3
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Nordica má nájemce
OKIN GROUP, který je významným poskytovatelem podpůrných služeb 

pro podniky ve střední a východní Evropě, si od 1. ledna 2010 pronajme 

celkem 4 700 m2 kancelářské plochy ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží 

budovy Nordica Ostrava v centru Ostravy (za Pol ským domem). Ad mi-

nistrativní budova je tímto pronajata ze 40 %. 

OKIN GROUP tam přesune všech svých 430 
zaměstnanců, kteří v současné době pracují v růz-
ných kan celářích v Ostravě. Nové centrum vy tvoří 
také nové zajímavé pracovní příležitosti pro mladé 
absolventy ostravských univerzit.

Budova Nordica spotřebovává o 30 % méně 
energie, než stanovují české normy a byla dosta-
věna v prvním čtvrtletí 2009. Sedmipodlažní budo-
va s pronajímatelnou plochou zhruba 12 000 m2 
vysoce kvalitních a flexibilních kancelářských pro-
stor třídy A disponuje dvěma podzemními patry 
s parkovacím stáním a restaurací v přízemí. Její 
umístění v okrajové části historického centra Os-
travy na nároží ulic Českobratrská a Sou ke nická 
poskytuje vynikající napojení na městskou hro-
madnou dopravu a hlavní dopravní tepny.  (tis)

Na snímku vstupní prostor administrativní budovy Nordica. 

Po regeneraci sídliště Varenská 

startuje 1. etapa na Šalamouně

Kdysi se tomu říkalo Stavbařov. 

Dnes tady sídlí světoznámá firma 

Siemens, je zde modlitebna Svědků 

Jehovových, obytné domy dostaly 

většinou novou fasádu, poslední 

památka na neúspěšnou privatiza-

ci – kulturní dům se rekonstruuje. 

Hrušovská ulice.

Kulturní dům (č. p. 16) byl dostavěn 
v roce 1961 a plně využíván až do 
roku 1990. Po privatizaci bývalého 
podniku Pozemní stavby prošel vlast-
nictvím několika majitelů a totálně 
zchátral. Současným majitelem i in-
vestorem rozsáhlé rekonstrukce je 
společnost ZFPA – OV. Ta se zabývá 
zajišťováním smluvních vztahů, pojiš-
ťovnictvím, přednáškovou činností aj. 
K naplnění své činnosti tedy potřebu-
je nejen kanceláře, ale i místnosti pro 
úschovu listinného materiálu, před-
náškové sály aj.

Rekonstrukcí bude budova zvýše-
na o jedno podlaží a rozšířena na 

jižní straně o malou přístavbu s dvě-
ma nadzemními a jedním podzem-
ním podlažím. 

Původně se měla celá oblast mezi 
Sokolskou ulicí a Komenského sady 
stát vilovou čtvrtí, vlastně pokračová-
ním zástavby takového typu, která se 
nachází podél ulice Sadové severně 
od Nové radnice. Po druhé světové 
válce však na těchto lukrativních po-
zemcích vznikla – kromě jiného – po-
stupně vozovna trolejbusů, stadion 
Lokomotivy Ostrava s nejasnou bu-
doucností (měl tam stát supermarket) 
a další sportoviště.

Proč byla původní myšlenka opuš-
těna? Individuální výstavba byla po-
tlačována, prioritou byla, jak známo, 
sídliště v Porubě a Jižním městě. 
Dnes je však situace jiná a pozemky, 
které zabírá vozovna i část nedosta-
tečně udržovaných sportovišť, jsou 
perspektivní zálohou pro vilovou zá-
stavbu městského typu. Jejich hodno-

Anglický název ulice Hrušovské nese jméno indického mága

Indický učitel meditačních technik Sri Chinmoy (1931–2007) roku 1970 
založil na pozvání třetího generálního tajemníka OSN U Than  ta pravidelná 
meditační setkání Mírové meditace při OSN v New Yorku, které vedl po 
dobu 37 let dvakrát týdně až do své smrti. Odehrál kolem sedmi set pade-
sáti koncertů, na nichž hrál na 10 až 20 hudebních nástrojů. Kritici považo-
vali jeho styl za „drnkání“ bez jakéhokoliv systému. 

Je autorem desítek tisíc obrazů a kreseb, které údajně jen jeho žáci po-
važují za produkt jeho duševní síly a inspirace, naopak lidé „zvenčí“ je 
většinou označují za průměrné až podprůměrné obrázky. 

Věnoval se i sportu. Založil mezinárodní běžeckou asociaci, která pořádá 
především ultraběžecké závody na extrémní vzdálenosti – např. 1 300 mil. 
Po zranění kolene přestal v roce 1985 s běháním a začal se věnovat vzpí-
rání. Prý vyzdvihl i slona. 

Proměny Hrušovské ulice 

Neznámé náměstí. V části sídliště Šalamouna, která přiléhá k zadnímu traktu 
areálu Dona Bosca je náměstí Jiřího Myrona. Upomínkou na začátek 60. let jsou 
dodnes existující sušáky na prádlo a klepače na koberce. Revitalizace má dát 
tomuto málo známému náměstíčku ráz odpovídající začátku třetího tisíciletí.

Hrušovská ulice má i ekvivalentní název v angličtině Sri Chinmoy Street. Umís-
tění této tabulky je zřejmě oficiální. Na snímku je budova bývalého kulturního 
domu (Hrušovská 16), která je v přestavbě.

Přehledný plán města z meziválečného období dokumentuje, že nynější most 
B. Němcové (1) byl teprve projektován a na území mezi So kolskou třídou 
a Komenského sady byly sice vytyčeny ulice a stavební parcely (2), ale domů 
bylo postaveno jen pár. Ulice B. Němcové se v současnosti jmenuje Mug li nov ská 
(3), Křižíkova je Vítězná (4), stejný název i vytyčení má pouze Hrušovská ulice. 

tu zvyšuje bezprostřední sousedství 
právě Komenského sadů, které jsou 
ve své zadní části mimořádně vhod-
né pro realizaci aktivního odpočinku. 

Část bytových domů na Hrušovské 
ulici a v nejbližším okolí je v majetku 
společnosti RPG. Již v loňském roce 
tam k došlo k řadě úprav jako jsou 
výměna oken, opravy fasád, komplet-
ní výměna rozvodů vody včetně izola-
cí, celkové opravy vstupů, osazení 

poštovních schránek atd. Obdobným 
způsobem postupují i ostatní vlastníci, 
mezi nimiž je i náš městský obvod.

A ještě poslední zajímavost: Jak se 
dostalo Hrušovské ulici označení Sri 
Chinmoy Street? Na to nám odpověď 
nedal nikdo ze zaměstnanců firmy 
Siemens, jejíž přítomnost tuto ulici 
nesmírně oživila. Přispěje k tomu jis-
tě i současná přestavba kulturního 
domu.  (da)

1
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Realitní skupina RPG Real Estate 

pokračuje ve svém pilotním pro-

jektu nazvaném Pilot 800. 

Zahájen byl na sklonku loňského 
roku výběrem lokalit a v těchto dnech 
se dostává do své realizační fáze. 
V jejím rámci bude provedena kom-
plexní regenerace bytových domů 
a veřejných prostranství ve vybra-
ných lokalitách, kde je vlastníkem 
domů společnost RPG Byty. 

Předpokládané náklady na celý pi-
lotní projekt činí přibližně 140 milionů 
korun. Jeho dokončení je plánováno 
ještě před koncem letošního roku. 

Rekonstrukce v rámci projektu Pilot 
800 bude zahrnovat výměnu oken, 
vstupních dveří a elektroinstalace, 
celkové revize rozvodů a kanalizace, 

kompletní výměnu rozvodů vody 
včetně izolací, celkové opravy vstu-
pů, osazení poštovních schránek, no-
vých zvonků, domovních telefonů 
a další. V rámci pilotního projektu se 
připravuje i revitalizace veřejných 
prostranství, která má zahrnovat 
opravy stávající obslužné komunika-
ce, navýšení parkovacích kapacit, 
opravy chodníků a úpravy ploch, 
opravy kontejnerových stání nebo re-
vitalizace zeleně. 

Ve městě Ostravě byla v rámci to-
hoto projektu vytipována lokalita 
v Os travě-Porubě, s dalšími se počítá 
v budoucnu. Vloni revitalizovala spo-
lečnost RPG Real Estate lokalitu uli-
ce Ostrčilovy v Moravské Ostravě.

 (pl)

Pilot 800: začíná realizace
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Ostravský rod Grünwaldů byl 

nepochybně starobylý, jeho pří-

slušníci se zabývali koželužstvím 

a barvířstvím. Je připomínán již 

v roce 1642. 

Kon stan  tin 
G r ü n w a l d 
(1831–1918) 
se stal v ob-
dobí, kdy za-
čal v roce 
1861 platit na 
základě ústa-
vy nový obec-
ní zákon, tře-
tím starostou 
Mo  ravské Os-

tra vy. Je zajímavé, že byl až do roku 
1918 jediným českým starostou, 
všichni ostatní před ním i po něm 
byli Němci. 

Konstantin Grünwald vlastnil na 
hlavním náměstí největší obchod se 
střižním zbožím ve městě, což mu dá-
valo důstojné společenské postavení. 
V roce 1865 se stal respektovaným 
obecním radním a současně policej-
ním komisařem. Chtěl město povznést 
a v obecní radě přicházel se stále no-
vými návrhy, když například s velkou 
vehemencí prosazoval vybudování 
chlapecké školy. Jenže starosta An-
der ka, který si získal skutečné renomé 
svým diplomatickým vystupováním při 
vpádu pruských vojsk v roce 1866 do 
města, školu odmítl s tím, že ji město 
nepotřebuje. Grünwalda se tato aro-
gance natolik dotkla, že abdikoval ze 
všech funkcí. Když se ale v roce 1873 

konaly nové volby, obratnou politikou 
se nakonec stal starostou.

Zakladatel spořitelny

Byl to muž, který s velkou oblibou 
vyřizoval úřední záležitosti česky (ne 
však zásadně). Již krátce po svém 
zvolení prosadil založení moravsko-
ostravské spořitelny, což u mnohých 
měšťanů nebylo přijato s porozumě-
ním. Někteří se v minulosti účastnili 
přijetí usnesení, že v Moravské Os tra-
vě není „nikoho, kdo by mohl spořiti“. 
Grünwald se stal ředitelem spořitelny 
a všechny přesvědčil, jak mimořádně 
užitečnou instituci založil. Za úspěch 
s nahořklou příchutí lze považovat 
vznik nižší reálky s německým vyučo-
vacím jazykem. Původně totiž zemský 
sněm rozhodl, že v Moravské Ostravě 
bude tato škola česká, ale na protest 
většiny německých radních a také ně-
kterých českých osobností, dostala 
přednost škola německá. Například 
český vlastenec Ignát Von dráček na-
psal anonymně do Opav ského týdení-
ku článek, že výhodnější je škola ně-
mecká, protože vysoké školy jsou jen 
německé a absolventi české školy by 
stěží mohli dále stu dovat. 

Vzpoura proti Němcům

Později, když vídeňská vláda přijala 
benevolentní jazykové nařízení o zrov-
noprávnění češtiny s němčinou, ně-
mečtí členové obecního výboru se 
do slova vzbouřili a toto nařízení od-
mítli. Konstantin Grünwald na protest 
složil starostenskou funkci. Nic méně 

i nadále se účastnil politického a ná-
rodního života, patřil mezi zakladatele 
Matice ostravské, v níž aktivně pra-
coval, byl předsedou Občanské be-
sedy, Moravské besedy a spolku Ná-
rod ní dům. Přes všechna protivenství, 
kterých se mu za života dostalo, byl 
přesvědčený Čech a velký příznivec 
Moravské Ostravy. Zem řel nedlouho 
před koncem první světové války 
a vznikem Česko slo venska.  (na)

V roce 1928 byl na rohu ulic 

Puch    ma jerova a Zámecká vysta-

věn palác pojišťovny Riunione Ad-

ria tica di Sicurità se sídlem v Terstu 

a Moravská Ostrava dostala jedno 

ze skvělých děl architekta Karla 

Ko   ta se. O dva roky později byla 

v přízemí a v prvním patře objektu 

otevřena mondénní kavárna Savoy. 

(Dnes se tam prodává především 

textil.)

Proslulé a tradiční kavárny už patří historii

Kavárna bývalého hotelu Palace byla ještě dlouho po druhé světové válce pre-
stižním restauračním zařízením. Po roce 1990 byla přeměněna na bankovní 
prostory a v posledních letech zeje prázdnotou. Snímek z roku 1934.

Sleva ve výši 35 procent z část-

ky, o kterou bude základní nájemné 

bez zálohových splátek za služby 

pro rok 2010 navýšeno, bude po-

skytnuta společností RPG Byty ná-

jemcům, kteří řádně plní veškeré 

své povinnosti vyplývající z nájmu, 

k 31. 12. 2009 dovrší 60 let věku 

a v bytě žijí sami bez dalších hláše-

ných osob. 

O 10 procent nižší bude sleva pro ty, 
kteří splňují tyto podmínky, ale nežijí 
v bytě sami. Slevu ve výši 35 procent 
získají i nájemníci bydlící v lokalitách, 
v nichž je obtížná sociální situace, 
a které se nacházejí v obcích, kde je 
nejvyšší absolutní výše nájemného.

Podle ředitele pro vnější vztahy 
RPG Real Estate Petra Handla byly 
vybrány ty skupiny nájemců, pro kte-
ré může mít zvýšení nájemného sku-
tečné sociální dopady. „Slevy, které 
jsme se rozhodli poskytnout, se do-
tknou 17 tisíc domácností, což je 
přes 38 procent celého našeho byto-
vého portfolia. V rámci slev poskytne-
me našim nájemníkům částku kolem 
57 milionů korun.“ 

Společnost RPG Byty bude inves-
tovat do oprav bytového fondu 100 
procent finančních prostředků, které 
budou tvořit rozdíl mezi výší regulo-
vaného nájemného vybraného v roce 
2009 a 2010. Jedná se o zhruba 400 
milionů korun. Díky tomuto rozhod-
nutí bude opraveno nad rámec ostat-
ních programů regenerace a údržby 
asi 2 000 bytů.

Společnost RPG Byty je druhým 
největším vlastníkem bytů v měst-
ském obvodu Moravská Ostrava 
a Pří voz.  (ua)

RPG Byty poskytne 

slevy seniorům

Smutný konec hornické 

kavárny Elektra

Když byl v listopadu 1926 do-
končen Hornický dům, který se 
stal sídlem hornického sekretariá-
tu, revírní rady a Družstevní ban-
ky, bylo v přízemí otevřeno kino 
a kavárna Elektra s kulečníky 
a klubovnami. 

Kavárna Elektra vzbudila nevoli, 
neboť se tam prý budou „rozhazo-
vat pe  níze na dělnictvu vydřené“. 
Ka várnu později řídil Josef Čepek, 
dědeček známého herce Petra 
Čepka, hostoval zde Saša Razov, 
autor písně Ostravští chachaři. 
První dojmy z kavárny byly nadše-
né: „Něco takového Praha nemá!“ 
psal místní tisk. V suterénu byl 
velký bar s „Jazz ban dem“ a ná-
vštěvníky bylo doslova narváno. 
Ta neč ní parket měl skleněnou 
podlahu promítající barevná svět-
la zespodu. 

Elektra zůstala populární ka-
várnou ještě dlouho po válce a ta-
neční středy či neděle byly hojně 
navštěvovány ještě v 70. letech 
minulého století. V 90. letech mi-
nulého století byl celý komplex – 
ovšem v dost dezolátním stavu – 
prodán za neuvěřitelně nízkou 
cenu 9 mil. Kč a nákladně rekon-
struován. Architektonicky nejcen-
nější část – kavárna – byla poté 
pronajata a stala se „stylovou“ 
mexickou restaurací.

Už tehdy byla kavárna rozdělena 
na kuřáckou a nekuřáckou část. V pa-
tře byly klubovny a herna s kulečníky. 
Stěny byly obloženy mramorem, svět-
lo lustrů stejnoměrně rozptýleno. Bar-
vy nábytku, stěn a záclon spolu ladily 
a celkový pohled byl proto mimořád-
ně uklidňující. 

Kavárnu vedl známý Josef Sem ko-
vič, který trval na tom, že se zde 
každý den odpoledne a večer bude 
konat koncert, který měl v repertoáru 
tisíc dvě stě dvacet skladeb.  

Společenstvo hostinských a ka-

várníků se postavilo proti vzniku 

Savoye a tvrdilo, že v žád ném měs-

tě, Prahu nevyjímaje, není tolik ka-

váren jako v centru města: bylo 

jich patnáct a mohly pojmout sedm 

tisíc hostů! 

Kde si o víkendu 

vychutnat kávu?

Klasickou kavárnu najdeme v sou-
časné době v centru Ostravy pouze 
v hotelu Imperial. Samozřejmě, že 
různé restaurace a hospůdky oboha-
cují svůj nápojový lístek také o es-
pressa, cappuccina, latte, vídeňské 

nebo turecké kávy a podobně. Ale co 
si budeme nalhávat, káva v hlučné 
hospodě, ve které se přeřvává spor-
tovní přenos s hulákáním opilců, 
chutná jinak, než když sedíme v útul-
né kavárně, kde se dá zcela bez 
problémů dýchat. O něco lépe jsou 
na tom ti provozovatelé, kteří u svých 
kamenných podniků vybudují zahrád-
ky. Ale za těchto okolností zase schá-
zí stylová atmosféra. Tedy pokud ne-
považujeme za přínos, že kolem nás 
neustále chodí povětšinou neznámí 
lidé. 

Mezi výjimky potvrzující pravidlo 
patří například Café No. 10 (Jiráskovo 
náměstí), kde v sobotu a v neděli 
podávají kávu až do 21.30 hodin. Pro 
své prostředí evokující dávnou minu-
lost je velmi oblíbená Kavárna Daniel 
(Žerotínova), jejíž víkendová provozní 
doba je od 15.00 do 23.00 hodin. Na 
Stodolní ulici se lze zase zastavit 
v Černé hvězdě, kde zavírají v sobotu 
ve 24.00 hodin a v neděli ve 23.00 
hodin. Naopak v kavárně sídlící v Mi-
ni kině (Kostelní ulice) se končí po 
oba dva dny ve 21.00 hodin. Ve výčtu 
nemůže chybět ani nedávno otevřené 

Jet set cafe (ulice Čs. legií), které lze 
navštívit od 11.00 až do 22.00 hodin.

Zvyky se změnily

Jak si vysvětlit, že z 15 kaváren 
v roce 1930 zůstala v historickém cen-
tru města jediná? Odpověď je jedno-
duchá: kdyby se kavárny vyplácely, 
bylo by jich tolik jako heren. Ale ze 
zákazníka, který si dá kávu a dvě ho-
diny čte noviny nebo si povídá s přá-
teli, nikdo nezbohatne. Další otázkou 
je otevírací doba. Její délka závisí 
pouze na podnikateli, živnostenský 
úřad ani žádná jiná úřední instituce ji 
nemůže nařídit. S výjimkou Pra hy, zá-
padočeských lázní a Čes kého Krum-
lova je situace v podstatě stejná v ce-
lé republice. Na „vysedávání“ v ka-
várnách lidé prostě nemají chuť…

Když starosta úřadoval v češtině... 

Kontrolní otázka k článku o sta-
rostovi Grünwaldovi: Ve kterém 

roce se stal K. Grünwald staros-

tou Moravské Ostravy? Odpověď 
zašlete do 20. října 2009.

Čap kár na je malá?
V polovině července byl otevřen 

rekonstruovaný Vodní svět SAREZA 
(bývalé Lázně Moravská Ostrava), 
také nazývaný „Čapkárna“. Areál 
Vod   ního světa jenom během letních 
prázdnin využilo téměř 48 tisíc ná-
vštěvníků, další stovky přilákalo slu-
nečné zářijové počasí. 

Obrovský zájem byl o nový tobo-
gán, který je přístupný jak návštěvní-
kům venkovní, tak vnitřní části areálu. 
Z té se na žebříčku návštěvnosti nej-
výše ocitla vodní jeskyně. Návštěvníci 
celý rekonstruovaný Vodní svět velmi 
oceňují. Jediné, čeho litují – a čeho 
litujeme i my – je velikost tohoto zaří-
zení: je malé. (zpr)

17 nových stání
Městský obvod se rozhodl opravit 

a v případě potřeby rozšířit či vybudo-
vat několik nových stání pro kontejne-
ry na tříděný odpad tak, aby nové 
kontejnery nemusely být umísťovány 
na chodníky nebo do zeleně. Nová 
místa pro kontejnery byla realizována 
s finanční podporou společnosti OZO 
Ostrava s. r. o., která uhradila více 
než třetinu celkových nákladů.

Nové kontejnery na separovaný 
odpad se nacházejí na ulicích Ver-
dunská 17 a 27a, Zborovská 18 a na 
rohu s Jin dřichovou, Ostrčilova 60, 
Poděbra dova 1 a 7, Soukenická 53, 
Bach mačská 9 a 30, E. F. Buriana 4, 
Gorkého 17, J. Lady 8, Křižíkova 12, 
Mánesova 2 a 4, Maroldova 6. (inf)

O internetové kavárny 

není zájem? 

„V současné době evidujeme pod 
pojmem internetová kavárna devět 
zařízení v centrálním městském ob-
vodu. Prav dě po dobně jde o dosta-
tečný počet, vzhledem k nepříliš 
velké četnosti dotazů na netcafé 
u nás v Info centru,“ sděluje Michal 
Char bulák z Ostravského informač-
ního servisu. 

„Přímo na pobočce Ostrav ské-
ho informačního servisu je přístup 
k veřejnému internetu, jde o infobox, 
který je pro klienty zdarma. Pokud 
chtějí klien ti do internetové kavárny, 
tiskneme seznam z naší databáze 
s adresou a kontaktem, ukážeme na 
mapě a vysvětlíme, jak se na místo 
dostat,“ říká Michal Char bulák. 

Do pátrat se fungujícího internetu 
v časných ranních hodinách, re-
spektive v pozdních večerních ho-
dinách je v centru Ostravy takřka 
vyloučené. Vý jimku představuje 
snad jen náv štěva Davo NetCafe 
(Valentino), kde lze od pondělí do 

čtvrtku surfovat po internetu až do 
půlnoci. V pátek a v sobotu dokon-
ce až do pěti hodin do rána. 

 (bi, da, na)

Seznam internetových kaváren

v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

•  Apply Computer: Poštovní 29, 
Mo ravská Ostrava 

•  Čajovna Lapalála: Sokolská 
třída 20, Moravská Ostrava

•  Davo NetCafe (Valentino): 
Škrou  pova 10, Mor. Ostrava 

•  Restaurace pod Muzeem: 
Ma sa ry kovo náměstí 1, 
Moravská Ostrava 

•  Knihovna Přívoz: Náměstí Sva to-
pluka Čecha 7, Ostrava-Přívoz 

•  Knihovna Fifejdy: J. Trnky 10, 
Mo ravská Ostrava 

•  MS Mobil: Čs. Legií 5, 
Moravská Ostrava 

•  Dům knihy Librex: Smetanovo 
ná městí 8, Moravská Ostrava 

•  Student agency: Nádražní 1, 
Mo ravská Ostrava

Vážení čtenáři, v říjnovém zpra-

vodaji Centrum, a poté v následují-

cích dvou číslech, představíme tři 

významné rodáky z Moravské Os-

travy, kteří však nejsou bohužel 

příliš známí. Zároveň bude každé 

toto představení spojeno s otáz-

kou a ti z vás, kteří na ni správně 

odpoví, budou zařazeni do sloso-

vání o tři peněžní odměny, každá 

ve výši 2 000 Kč. Odměny budou 

vítězům poslány před Vánocemi!

„Naši velcí rodáci“ je název třetí 
soutěže, se kterou se setkáváte ve 
zpravodaji CENTRUM. Jejím cílem je 
podnítit zájem o historii našeho obvo-
du a o osobnosti, které v něm žily. 
Ten tokrát však mohou soutěžit všich-
ni, bez rozdílu věku, zatímco první 
dvě soutěže, které se uskutečnily na 
téma „NAŠE OS TRA VA“ byly určeny 
seniorům. (První tři vítězové dostali 
peněžní ceny v květnu, další trojice je 
obdrží na Dni se niorů, který se koná 
v Klubu Parník 5. a 6. října.) Soutěže 
Naše Ostrava se v jednotlivých ko-
lech zúčastnilo 618 čtenářů.

Odpovědi na otázky soutěže „Naši 
velcí rodáci“ je možné zasílat buď 
prostřednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semně (stačí i korespondenční lístek 
či pohlednice) na adresu: Morav sko-

slez ské nakladatelství, Česko bratr-

ská 19, 702 00 Ostrava.


