
Zastupitelstvo městského obvo-

du Moravská Ostrava a Přívoz 

schválilo na svém zasedání dne 

10. 6. 2010 závěrečný účet za rok 

2009 a odsouhlasilo roční hospo-

daření městského obvodu, které 

skončilo přebytkem ve výši 23 982 

tisíc Kč. 

V anglickém Kingstonu bylo za-

loženo sdružení židovských rodin 

pocházejících z našeho regionu, 

které si dalo název Ostraváci.

Když se na podzim minulého roku 
odhaloval u nádraží v Přívoze pomník 
židovským obětem nacismu, účastnili 
se ho také členové tohoto sdružení. 
Ti se také obrátili na ostravský magis-
trát s žádostí o povolení vsadit na 
místa před domy, kde žily oběti, které 
zahynuly v koncentračních táborech, 
mosazné destičky s jejich nacionálie-
mi. Pro tato označení, která se uplat-
ňují v některých zemích západní Ev-
ropy již několik let, se vžil název 
„Stolpersteine“. 

V našem obvodu bylo takových 
destiček vsazeno do dlažby dvacet tři. 
Destičky umísťoval pan Günther 
Demnig z německého Halle, a jejich 
položení se zúčastnili i potomci obětí.

V našem obvodě byly umístěny 
pomníčky v následujících ulicích: Po-
dě bradova 826/27 – Robert Engel, 
Herta Engelová, Tomas Engel, Fer di-
nand Gold berger, Helene Gold ber-
gerová; 28. října 6 – Otto Pick;  28. 
října 41 – Adolf Rix, Freda Rixová;  
Nádražní 26 – Emilie Slatnerová, 
Žofie Slatnerová;  Tyršova 12 – Pavel 
Slatner, Zikmund Slatner, Berta Slat-
nerová, Edita Slat nerová;  An to nína 
Macka 4 – Růžena Som me rová, 
Gertruda Stille rová, Ilse Stillerová;  
Nádražní 3 – Irena Wasser ber gerová; 
Chel čického 3 – Rudolf Rosen stein, 
Marie Rosen steinová, Fran ta Rosen-
stein;  Poštovní 345 – Růžena Schön-
feldová; Puch ma jerova 8 – Ka ro lina 
Rothová. (inf)

Před lékárnou na Nádražní ulici 26 
mají památníčky E. a Ž. Slatnerovy.

www.moap.cz červenec a srpen 2010

Vážení občané,
ani našemu městskému obvodu 

se v květnu nevyhnula povodňová 
vlna, která zasáhla řadu měst a ob-
cí v našem regionu. I když ve srov-
nání s ostatními ostravskými obvo-
dy a lokalitami v Mo rav sko slez ském 
kraji nebyly škody způsobené vod-
ním živlem dramatické, přesto se 
dotkly každodenního života mno-
hých z vás. V Přívoze byla zaplave-
na Loděnice Perun, po řadu dní byl 
uzavřen podjezd Marián sko horská 
a část Havlíčkova nábřeží, voda 
zatopila sklepy některých domů 
v majetku městského obvodu či 
zatekla střechami do bytů a společ-
ných prostor. K největším škodám 
pak došlo v parku na Šalamouně, 
kde podmáčená půda a silné větry 
vyvrátily desítky stromů. 

Po dobu nejvydatnějších dešťů 
každý den zasedala povodňová ko-
mise našeho městského obvodu za 
účasti všech emergenčních složek 
– hasičů, městské policie a Policie 
ČR. Naši zaměstnanci ve spoluprá-
ci s městskou policií co dvě hodiny 
monitorovali jedenáct klíčových 
míst v Moravské Ostravě a Přívozu 
nejvíce ohrožených povodněmi. 
Pracovníci Technických služeb 
MOaP průběžně odstraňovali vy-
vrácené stromy, čistili komunikace 
od spadaných větví a ucpané a ne-
funkční kanalizační vpusti, samo-
sběr likvidoval v ulicích centra města 
velké kaluže vody. Ihned poté, co se 
situace stabilizovala, zahájil odbor 

bytového hospo-
dářství vysušo-
vání vytopených 
prostor v posti-
žených domech 
či opravu střech.

Jak jsem již 
zmínil, největší 
škody voda na-
páchala u stromů, a to především 
v parku na Šalamouně, dále pak ve 
vnitrobloku u bývalého ki na Máj, na 
ulici Ahepjukově a také na Sokolské. 
Jejich celková výše byla vyčíslena 
na více než milion korun. V uvede-
ných lokalitách muselo být co nej-
rychleji znovu usazeno a ukotveno 
pomocí kůlů 103 mladých dřevin, 
které tak získaly pevnou oporu 
a znovu začaly růst. 

Díky nasazení Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje, městské policie, Policie 
ČR, zaměstnanců naší příspěvkové 
organizace Technické služby a v ne-
poslední řadě také zaměstnanců 
našeho úřadu se podařilo květnové 
záplavy i odstranění jejich následků 
úspěšně zvládnout. Také bych rád 
poděkoval za sympatické gesto so-
lidarity společnosti Metrostav De ve-
lopment, a. s, která našemu měst-
skému obvodu u příležitosti Dne 
otevřených dveří nového objektu 
Os  travské (Městské) brány věnova-
la šek na 50 tisíc korun na likvidaci 
povodňových škod. 

Miroslav Svozil

starosta

Slovo má…

Hospodaření obvodu skončilo přebytkem 

V sobotu 5. června se konal Den 

otevřených dveří u nedávno dosta-

věné Městské brány (Kostelní ná-

městí), která byla při této příleži-

tosti přejmenována na Ostravskou 

bránu. 

Symbolické klíče od tohoto multi-
funkčního objektu obdrželi starosta 
městského obvodu Moravská Os tra-
va a Přívoz Miroslav Svozil a olympij-
ská vítězka Martina Sáblíko vá. (Roz-
hovor s ní přinášíme v příloze Kam 
v centru.)

„Ostravská brána jistě přispěje 
k většímu zájmu o bydlení v centru a k 
jeho oživení. Věřím, že se v budoucnu 
podaří na tento originální architekto-
nický objekt navázat dalšími úpravami 
okolí. V blízkosti kavárny by např. 
mohlo vzniknout malé náměstíčko ve 
stylu italské piazzy,“ řekl starosta. 

Mnozí zájemci o bydlení v této atrak-
tivní lokalitě využili Dne otevřených 
dveří. „Oproti standardu má Ostravská 
brána zvýšenou výšku jednotlivých 
podlaží a druhým nadstandardem je 

vestibul, který je výrazně vzdušnější 
ve srovnání s podobnými budovami,“ 
uvedl vedoucí projektu Vít Vaněk něko-
lik specifik Ostravské brány. 

Objekt městské moderní architek-
tury, který se snaží skloubit nové 
trendy s historií města, byl navržen 
architektonickým ateliérem KUBA & 
PILAŘ. Nabízí 37 nadstandardních 
bytových jednotek a 8 komerčních 
prostor pro obchody a služby, při-
čemž v přízemí bude lokalizována 
kavárna (Cafe Cox).  (red) 

Ostravská (Městská) brána se otevřela

V našem měst-

ském obvodě bu-

de ještě do konce 

srpna letošního 

roku zahájeno de-

vět investičních 

akcí. 

V červenci se 
začne s realizací 

rekonstrukce ulic Gen. Janouška 
a Budečská. V prvním případě se plá-
nuje rekonstrukce chodníků podél této 
ulice a kolem věžového domu na ulici 
Gen. Janouška 1. Počítá se také se 
sadovými úpravami. 

V ulici Budečská dojde k rekonstruk-
ci vozovky a oboustranných chodníků. 
Vzhledem k poškození obrubníků 
a části vozovky kořenovým systémem 
stávajících stromů bylo v projektu na-
vrženo zúžení levé strany vozovky 
směrem k ulici Vítězná o přibližně 75 
cm. Po rekonstrukci bude komunikace 

opět jednosměrná od ulice Sadová, 
s podélným stáním vozidel po pravé 
straně. Na nové chodníky se použije 
zámková dlažba.

V polovině července bude zahájena 
další část 1. etapy regenerace sídliště 
Šalamouna. Tato etapa řeší zejména 
ulici Na Široké (od ulice Dr. Malého 
k ulici Gajdošova), která je ve velmi 
špatném technickém stavu, a pokračo-
vání rekonstrukce ulice Dr. Malého 
(včetně komunikace, chodníků a za-
stávek MHD) od křižovatky Na Jízdárně 
až za ulici Šalamounskou. Na ulici Na 
Široké se také chystá vybudování kol-
mých parkovacích stání po obou stra-
nách (navýšení přibližně o 50 stání). 

Rekonstrukce ulice Na Široké počítá 
s dětským hřištěm pro děti nad 6 let, 
s úpravami veřejného osvětlení a se 
sadovými úpravami. Na tuto investici 
jsme získali dotaci ve výši 4 mi l. Kč 
z Mi nis ter stva pro místní rozvoj.

Investiční akce Úpravy zpevněných 
ploch na náměstí Msgre. Šrámka zlep-
ší díky novému parkovacímu systému 
parkování v centru Ostravy u katedrá-
ly Božského Spa si tele. V rámci akce 
budou vybudovány nové povrchy ze 
zámkové dlažby a bude provedeno 
nové odvodnění řešených ploch. 
Stávající objekt veřejných WC bude 
odstraněn. K využití bude 51 parkova-
cích stání, z toho 3 parkovací stání 
pro ZTP. 

O pěti investičních akcích (mj. ná-
stavba a přístavba spojovacího krčku 
na ZŠ a MŠ Ostrčilova, rekonstrukce 
elektroinstalace na ZŠ Na Jízdárně, 
vybudování sociálního zařízení a re-
konstrukce zahrady v MŠ Dvořákova, 
rekonstrukce kotelny na ZŠ Ge baue-
rova),  informujeme podrobněji v přílo-
ze tohoto vydání zpravodaje Centrum. 

Jiří Havlíček

místostarosta 

Památníčky obětem nacismu vsazené do dlažby

Příjmy a dotace 

Příjmy městského obvodu v roce 
2009 činily celkem 462 467 tisíc korun 
a financování (tzn. použití přebytku 
z minulých let) čítalo 42 919 tis. Kč. 
Daňové příjmy představovaly 54 814 
tis. Kč, z nich největší část tvořila daň 
z nemovitostí (16 636 tis. Kč), dále 
poplatek za provozování výherních 
hracích přístrojů (12 599 tis. Kč) 
a správní poplatky (5 826 tis. Kč, na-
příklad za daň z nemovitostí nebo za 
užívání veřejného prostranství). Ne da-
ňové příjmy byly 27 886 tis. Kč. Byly 
složeny především z příjmů z proná-
jmu majetku, poskytování služeb (např. 
pečovatelská služba), z pokut a sankč-
ních poplatků, z příjmů z úroků a ostat-
ních nedaňových příjmů. 

Kapitálové příjmy byly realizovány 
ve výši 91 203 tis. Kč. Jednalo se 
o příjmy z prodeje domů jako celku 
a prodeje bytových a nebytových jed-
notek a pozemků. 

V roce 2009 byly městskému obvo-
du poskytnuty dotace zejména ze 
státního rozpočtu a z rozpočtu města 
Ostravy v celkové výši 230 340 tis. 
Kč, což je o 22 658 tis. Kč více než 
v loňském roce. Pohledávky poklesly 
oproti roku 2008 o 23 919 tisíc Kč.

Výdaje 

Výdaje byly celkem 505 386 tis. Kč. 
Pokud jde o běžné výdaje, největší 
položka byla použita na sociální dáv-
ky (56 791 tis. Kč), na financování 11 
mateřských škol a 9 základních škol 
formou příspěvků (34 039 tis. Kč) a na 
příspěvek Cent ru kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava (10 262 tis. Kč). 

Do konce srpna bude zahájeno devět investičních akcí

Starosta Miroslav Svozil přijímá od 
Víta Vaňka ze společnosti Metrostav 
Development, a. s., symbolický šek 
v hodnotě 50 000 Kč,  určený na od-
stranění škod po nedávných zápla-
vách.

Číslo měsíce

171 880 000 Kč
O tuto částku se k dnešnímu 

dni zvýšil schválený rozpočet 
měst ského obvodu na rok 2010.

Investiční akce 

Na kapitálové výdaje byla vynalo-
žena relativně vysoká částka ve výši 
161 137 tis. Kč, z níž byla na území 
našeho městského obvodu financo-
vána řada investičních akcí. Mezi ty 
největší patřily např.: dokončení kom-
pletní rekonstrukce dalšího pavilonu 
areálu Základní školy Gen. Píky 13A 
(pavilonu s tělocvičnami, šatnami 
a bazénem, včetně úpravy rozvodů, 
zateplení fasády a výměny oken), 
zdravotechnika na Základní škole 
Ge  bauerova 8, elektroinstalace MŠ 
Lechowiczova a Hornická, rekon-
strukce ulice Zborovská a veřejného 
prostranství Ahepjukova, byla vymě-
něna okna a zateplena fasáda u řady 
bytových domů, proběhla první etapa 
regenerace sídliště Šalamouna a re-
konstrukce kulturní památky – kaplič-
ky sv. Alžběty v Husově sadu. 

Hospodaření s domovním a by-

tovým fondem skončilo kladným 

výsledkem ve výši 19 931 tis. Kč. 

Hospodaření našeho městského 

obvodu za loňský rok přezkoumala 

auditorská společnost TOP AUDI-

TING, s.r.o., která konstatovala, že 

v hospodaření nebyly zjištěny chy-

by ani nedostatky.  (red)



2. června 
zemřel ve 
věku 92 let 
plk. Jan 
Pav   l í  ček , 
občan na-
šeho obvo-
du, který 
byl v roce 
2008 po-
ctěn titulem 
Čest ný občan města Ostravy. Jan 
Pavlíček odešel po uzavření čes-
kých vysokých škol do emigrace 
a bojoval jako příslušník čs. vojen-
ské jednotky u afrického Tobruku. 
Účastnil se invaze v roce 1944. 
V červnu 1945 se vrátil se svým 
tankovým oddílem do Prahy. Po 
válce vystudoval Vysokou školu 
báňskou a dlouhá léta pracoval 
jako specialista v odboru hlavního 
měřiče a geologa OKD. (a)

Vzhledem k tomu, že mnoho ne-
movitostí v našem městském obvodě, 
kterým bylo přiděleno číslo popisné 
a číslo orientační, není těmito čísly 
řádně označeno, upozorňujeme vlast-
níky na jejich povinnost danou záko-
nem č. 128/2000 sb. o obcích v plat-
ném znění. Paragraf 32 odst. 1 záko-
na o obcích zní: „Vlastník nemovi-
tosti je povinen na svůj náklad 
označit budovu čísly určenými 
obec ním úřadem a udržovat je 
v řádném stavu. Barvu a provedení 
určuje obecní úřad.“ Neoznačené 
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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 se nachází při vstu-
pu do pravého křídla budovy Nové 
radnice, 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 červenci: Robert 
Fischel, Emil Vávra, František 
Hőrbinger, Miloslav Glos, Marie 
Milatová, Zdeňka Zajacová, Marie 
Šrajnerová, Oldřich Bednář, 
Otakar Botor.

A v srpnu: Karel Jaroš, Anna 
Goldová, František Káňa, Jiřina 
Bláhová, Paulína Mundjerová, Zu-
zana Kubovičová, Marie Kmen-
tová, Marie Kubíková, Drahomíra 
Brumková, Ludmila Zezulová, 
Ště  pánka Balová, Anna Bracková, 
Ludvík Boldys, Ludmila Kmitová, 
Eliška Matulová, Bohumil Zbořil, 
Ludmila Halmazňová, Vlasta Ur-
bán ková.

Blahopřejeme jubilantům

...Miguel Angel 

Moraga Delgado
S Ostravou je můj život spojen od 

srpna roku 2008. Přivedla mě zde 
láska, respektive přítelkyně, se kte-
rou bydlíme ve Věřňovicích (Dolní 
Lutyně). Do hotelu Park Inn, kde 
pracuji, dojíždím každý den autem. 

Příjemně mě překvapilo, že lidé 
v Ostravě, potažmo v České repub-
lice, jsou velmi přátelští. Tady si 
získáváš kamarády na celý život. 
V tom vidím rozdíl třeba oproti Itálii 
nebo Špa nělsku. 

Také se mi líbí charakter Os tra-
váků. Mají velmi blízko k lidem 
z města, odkud pocházím – Puerto 
de Sagunto (provincie Valencia). 
I v mém rodišti jsou místní zvyklí 
každý den pracovat, pracovat, pra-
covat – a nemluvit. Klidně by se 
mohlo říci, že se v Ostravě mluví 
prací… 

Podle mě Ostrava v sobě ukrývá 
neskutečný potenciál. Troufám si 
tvrdit, že do pěti let bude Ostrava 
daleko krásnější a významnější 
město, než je v současnosti. Vý ho-
dou je její dostupnost. Kdokoliv 
z příchozích může využít dálnici 
nebo vlak. Navíc poblíž je i letiště. 
A naopak. Ostrava je sice indus-

triální město, ale lze odtud podnikat 
výlety do nádherného okolí. Už 
jsem třeba byl na Lysé hoře, Pus-
tevnách nebo ve Štramberku. 

Pokud bych měl jedním slovem 
vystihnout život v Ostravě, musím 
použít slovo – relax. Ne zaz na me ná-
vám zde žádnou uspěchanost nebo 
stres, který je tolik typický třeba pro 
Londýn, kde jsem v minulosti byd-
lel. Bylo opravdu snadné se těmto 
podmínkám přizpůsobit. 

Na závěr bych ještě mohl zmínit 
to, že jsem velký fanoušek fotbalo-
vého Baníku Ostrava. 

Zkrátka můj život je zde. Jsem 
v Ostravě velmi spokojený. 

Miguel Angel Moraga Delgado 
(1975) se v srpnu 2008 stal šéfku-
chařem hotelu Park Inn.  (peb)

Jak to vidí...

Po rozsáhlé rekonstrukci byl 

koncem května v budově generál-

ního ředitelství OKD v Ostravě 

opět spuštěn oběžný výtah Páter-

noster. Jedná se o druhý výtah to-

hoto typu, první je v budově Nové 

radnice a prošel rovněž generální 

rekonstrukcí. Celkové náklady na 

rekonstrukci páternosteru činily 

4 661 802 Kč. V celé České republi-

ce existují maximálně dvě desítky 

vytahů této konstrukce. Všechny 

pocházejí z období mezi dvěma 

světovými válkami.

Páternoster na 

generálním ředitelství 

OKD opět v provozu

Zastupitelstvo městského obvo-

du na svém zasedání 18. června 

2009 rozhodlo o prodeji bytů v do-

mě Maroldova 1 stávajícím nájem-

níkům (o privatizaci bytových jed-

notek v tomto domě jsme psali 

v dubnovém vydání zpravodaje). 

Od rozhodnutí zastupitelstva uply-
nul jeden rok, během kterého se po-
dařilo učinit všechny podstatné kroky 
v realizaci prodeje objektu s 94 byto-
vými jednotkami. 

Dnes jsou již splněny všechny pod-
mínky pro vznik společenství vlastní-

ků bytových jednotek. Bylo uzavřeno 
62 smluv o převodu vlastnictví, což 
představuje téměř 66 % z celkového 
počtu bytů v domě Maroldova 1. 
V dalších 9 případech mají stávající 
nájemníci stále ještě možnost byt 
získat, zbývajících 23 bytů prozatím 
zůstává ve vlastnictví našeho měst-
ského obvodu. 

Úsilí, které vynaložil městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz za 
uplynulých 12 měsíců, bylo jedno-
značně zúročeno ve prospěch no-
vých vlastníků. (red)

Finanční příspěvek ve výši 100 

tisíc korun na opravu evangelické-

ho Kristova kostela na Husově ná-

městí schválilo Zastupitelstvo 

městského obvodu Moravská Os-

tra va a Přívoz na svém zasedání 

10. června.

Evangelický kostel na Husově ná-
městí je kulturní památkou. Jednolod-
ní budova s fasádou z režného zdiva 
byla postavena v letech 1905–1907. 

Vlastníci nechali zpracovat historic-
ko-stavební průzkum, který ukázal, 
že církevní památka neprodleně vy-
žaduje opravu. „V první fázi půjde 

o opravu sedmi menších vnějších 
schodišť, která jsou v havarijním sta-
vu. Tato kamenná schodiště se musí 
rozebrat a opravit jejich základy, včet-
ně zábradlí. Zároveň bude vytvořena 
nová zemní drenáž kolem kostela 
a také se plánuje konzervace kamen-
ného soklu, na kterém kostel stojí,“ 
říká za Farní sbor Českobratrské cír-
k ve evangelické Aleš Wrana s tím, že 
výhledově je pak žádoucí vyspárová-
ní a očištění fasády a oprava topení. 

Další finanční příspěvek na opravu 
schodišť poskytne statutární město 
Ostrava.  (red)

Na opravu evangelického kostela 

přispěje náš městský obvod

Dvě třetiny bytů na Maroldově 1 jsou privatizovány

Budovy musí mít číslo popisné a orientační
Občané obvodu se mohou při-

pojit ke komunitnímu komposto-

vání. Na Re pi nově ulici je umís-

těn kompostér, který umožňuje 

třídit kuchyňský bioodpad. Pod 
pojmem komunitní kompostování 
se rozumí, že se skupina lidí do-
mluví, že bude svůj bioodpad kom-
postovat společně. Biologicky roz-
ložitelný odpad totiž podle odhadů 
činí třicet až čtyřicet procent komu-
nálního odpadu z domácností. 
Nakonec vzniklý kompost mohou 
občané využít pro vlastní potřebu 
(pro pokojové rostliny v květiná-
čích, na předzahrádkách domů). 

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu 

v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet  Plocha

 Předchozí užívání  místn. m2

OBH – oddělení

správy a údržby DBF

Nádražní 936/195

Ostrava

Tel.: 599 442 609

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodářství, Sokolská 
28, 3. patro, dveře č. 306 – sekr. odboru BH, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy Nové 
radnice nebo na oddělení správy a údržby domovního a bytového fondu, Nádražní 195, Ostrava-Přívoz. 
Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 609. Prohlídka po dohodě možná.

Nádražní 633/91 
(prodejna) jednotka č. 633/903 

1. NP 2 41,98

28. října 1516/106 1. NP 11 267,69 
(prodejna) jednotka č. 1516/602 1. PP 

Sládkova 373/6 (prodejna, kancelář) 1. PP 3 26,98

Dobrovského 490/6 (kancelář, sklad) 1. NP 3 69,55

Na Jízdárně 2895/18 (kancelář, sklad) 1. NP 1 8,40

Na Jízdárně 2895/18 (garáž) 1. NP 1 19,16

Nádražní 1265/24 (prodejna) 1. NP 2 89,60

Na Široké 2624/20 (výrobna pizzy) 
jednotka č. 2624/603 

1. NP 2 20,43

Jurečkova 490/3 (prodejna) 
jednotka č. 490/903 

1. NP 2 58,00

Střední 1901/4 1. NP 2 48,32 
(prodejna) jednotka č. 1901/901 1. PP 

Chelčického 691/8 (denní bar, bistro) 1. NP 4 82,70

Gen. Píky 2911/9 (garáž) 1. PP 1 17,00

U Stadionu – garáž 
na p.č. 2294/16 zast. plocha 

1. NP 1 21,40

Páternoster je druh výtahu s nepře-
tržitým řetězem kabin pracující na 
plynulém oběžném principu. Podle 
nových právních a technických před-
pisů však již nejsou oběžné výtahy 
druhem výtahu, ale patří obecně me-
zi zdvihací zařízení a nepodléhají tak 
standardní evropské normě pro výta-
hy pro přepravu osob a nákladů.

V jedné výtahové šachtě jsou dvě 
řady kabin, z nichž se jedna pohybuje 
směrem nahoru a druhá dolů. Jed-
not li vé kabiny jsou umístěny těsně 
nad sebou. Na konci směrové dráhy 
páternosteru je kolo, podél kterého je 
obtočen závěsný řetěz kabin. Kabina 
se tak ve sklepě či ve strojovně 
(v úvrati) posune do opačného do-
pravního směru. Kabina se tedy ne-
překlopí, ale jen se horizontálně pře-
sune. Páter nos tery jsou vybaveny či-
dly, která je zastaví v případě, že by 
pasažér uvízl mezi kabinou a vcho-
dem. Je to nejrychlejší vertikální do-
pravní prostředek, přestože jezdí 
rychlostí jen 0,12 až 0,2 metry za 
sekundu.

Kancelářská budova bývalého Ge-
nerálního ředitelství Severní dráhy 
Ferdinandovy na Prokešově náměstí, 
dnes budova generálního ředitelství 
OKD, byla realizována v letech 1939 
až 1941 podle projektu architekta 
Karla Kotase (1894–1973), předního 
představitele české moderní archi-
tektury. Do objektu jsou organicky 
začleněna hodnotná umělecká díla, 
vytvořená s ohledem na monumen-
tální účinek stavby. V úrovni II. nad-
zemního podlaží je v hlavním průčelí 
osazen žulový reliéf Stvoření uhlí od 
sochaře Jana Laudy (1896–1959) a v 
mezipatře hlavního schodiště mezi 
I. a II. NP je osazena vitráž z barevné-
ho skla na obdobné téma od Jana 
Baucha (1898–1995). Před budovu 
byla osazena po ukončení II. světové 
války bronzová socha horníka od 
Antonína Ivanského.  (da)

Součástí této investice je instalace 
vzduchového kompresoru nové ge-
nerace, který umožní využívat od-
padní teplo k ohřevu pitné vody a vý-
robě teplé užitkové vody. Dále bylo 
zmodernizováno chladicí zařízení 
a vybudovala se nová CIP stanice, 
která se na varně používá k mytí var-
ných nádob a potrubí. „Pivo var získá-
vá modernější a výkonnější zařízení, 
které sníží spotřebu energií, vody 
a čisticích prostředků. Zároveň sníží-
me zátěž na životní prostředí,“ infor-
muje o výhodách těchto novinek 
vrchní sládek pivovaru Os travar Ri-
chard Kornas. „Díky novému kompre-
soru Atlas Copco ušetříme ročně 
175 000 kWh elektrické energie 
a 2 000 GJ tepla,“ doplňuje.  (peb)

Ekologická modernizace 

Ostravaru za 9 mil. Kč 

nemovitosti navíc znesnadňují orien-
taci zaměstnancům pošty, zdravotní 
služby, hasičům i policii. 

Tabulky s číslem popisným i s čís-
lem orientačním musejí být zhotove-
ny ze smaltovaného plechu a obdél-
né, ploché s jednotným rozměrem 
210 mm x 150 mm. Zatímco tabulka 
s číslem popisným je bílá s červeným 
signem v okraji v šířce 2 mm a červe-
ným číslem vyznačeným arabskými 
číslicemi velikosti 80 mm, tabulka 
s číslem orientačním je modrá s bí-
lým signem v okraji v šířce 2 mm 
a bílým číslem (velikost 80 mm) vy-
značeným arabskými číslicemi.

Číslo popisné i orientační se umís-
ťuje u vchodu do budovy. Má-li budo-
va více vchodů, umísťuje se vždy 
u vchodu orientovaného k ulici, jejíž 
název je obsažen v adrese budovy.

(inf)

Pivovar Ostravar zmodernizoval 

své výrobní zařízení. Pivovar za 

tato nová a ekologicky šetrná zaří-

zení zaplatí přes 9 milionů korun. 

Zastupitelstvo našeho městské-

ho obvodu schválilo na svém zase-

dání 10. června prodej bývalého 

kulturního domu GAMA na Horno-

polní ulici 36, včetně pozemků. 

Objekt bych prodán na základě 
výběrového řízení, a to za cenu, která 
vychází z hodnocení znaleckého po-
sudku. Ve výběrovém řízení uspěla 
společnost Moravia Sped, která plá-
nuje jeho nové využití. „Současný 
záměr je vytvořit komplexní centrum, 
jehož součástí by měly být kongreso-
vý sál, kanceláře, ordinace pro dva 
až tři lékařské specialisty. Nad sálem 
bych rád přistavěl poschodí s bytový-
mi jednotkami. Mám také v úmyslu 
zachovat restauraci,“ prozrazuje své 
plány Jaroslav Černý ze společnosti 
Mora via Sped, a dodává: „Komplex 
by měl být využíván jak pro podnika-
telské aktivity typu školení, tak by se 
zde mohli setkávat občané z blízkého 
sídliště, včetně mládeže a seniorů. 
Naším cílem je, aby Gama byla na 
jednu stranu finančně efektivní, ale 
zároveň aby si zachovala svou tvář.“

KD GAMA je funkcionalistická stav-
ba, postavená v 80. letech minulého 
století.  (peb) 

Gama prodána

Oznámení 

Zastupitelstvo městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz na 
svém 19. zasedání dne 18. 3. 
2010 stanovilo pro volební ob-

dobí 2010–2014 počet členů 

Zastupitelstva městského ob-

vodu Moravská Os tra va a Pří-

voz na 35, v souladu s ustanove-
ním § 67 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů.
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Anketa našich zastupitelů 
V čem vidíte největší změny v našem obvodě, k nimž došlo během va-

šeho působení ve funkci zastupitele(ky)? je anketní otázka, ke které se 
postupně vyjádřili všichni zastupitelé našeho obvodu (v abecedním pořádku).

Ivan Štefek (KSČM) 

Změnu vidím 
zejména ve 
stře du města 
Ostravy v tom, 
že v důsledku 
bezhlavého pro-
deje obytných 
domů a pozem-
ků se MOaP 

stal obvodem kanceláří, které po 
skončení pracovní doby zhasnou 
a zůstávají mrtvé stejně jako centrum 
obvodu. Na počátku volebního obdo-
bí 2006–2010 vykazoval obvod 
42 192 obyvatel. K 1. 4. 2010 eviduje 
ohlašovna obvodu 39 882 spoluobča-
nů (a není to apríl). Co je příčinou 
stálého úbytku lidí z naší lokality? Je 
to špatné životní prostředí, vysoké 
procento nezaměstnanosti (14,1% – 
5. místo v Ostravě) nebo…? Přestože 
se tvář obvodu mění, otázka, proč tak 
značné množství odcházejících oby-
vatel nechce mít Moravskou Ostravu 
a Přívoz svým domovem, přetrvává. 

Iva Tichá (ČSSD) 

V posledních 
čtyřech letech 
bylo v měst-
ském obvodu 
Mo ravská Os-
tra va a Přívoz 
investováno vel-
ké množství fi-
nančních pro-

středků, které přinesly zlepšení kvality 
života všem generacím, byly oprave-
ny budovy a areály mnoha mateř-
ských a základních škol, budovy a za-
hrady domů s pečovatelskou službou, 
mnohé ulice, parkoviště a parky. 
V průběhu tohoto volebního období 
byl také rozšířen rozsah služeb a ak-
tivit nabízených občanům obvodu. 
Velký vliv na život v městském obvodu 
mají také neinvestiční účelové dotace, 
které podporují organizace ovlivňující 
život v městském obvodě v oblasti 
sociální, sportovní a kulturní.

David Tichý (ODS) 

Náš obvod 
nastoupil na 
dobrou cestu 
a vidím mnoho 
p o z i t i v n í c h 
změn, které se 
dějí. I přes fi-
nanční krizi, 
která zasáhla 

do případných investičních akcí v ob-
vodě, dochází k výstavbě nových bu-
dov, oprav fasád. Ze strany obvodu 
došlo k pobídkám na výstavbu i v čás-
ti Přívoz. Pevně věřím, že investoři 
začnou co nejdříve s realizací projek-

tů. Občané z Přívozu začali využívat 
možnost nahlásit nepořádek a škody 
přes webové rozhraní. Pozitivně vi-
dím začátek privatizace bytů a domů 
v Přívoze, a myslím, že je to dobrý 
trend. Jako největší pozitivní akci pro 
Přívoz vidím začátek realizace „Es te-
tizace přednádražního prostoru v Os-
travě-Přívozu“. Akce bude víceetapo-
vá a Přívoz si ji zaslouží. 

Sylvie Tobiczyková (ODS) 

Začnu Pří vo-
zem, kde jsou 
vidět obnovené 
domy, nově za-
vedené firmy 
a v neposlední 
řadě i nově vy-
budované ko-
munikace. Bo-

hu  žel, co se týká bezpečnosti občanů 
a ochrany majetku, spokojena ne-
jsem. Moravská Ostrava má mnoho 
nových objektů, o kterých se již zmi-
ňovali zastupitelé v anketě přede 
mnou. Vysoce hodnotím zavedení 
vyhlášky o omezení hracích přístrojů 
a o omezení konzumace alkoholu na 
veřejnosti, zvýšenou starostlivost 
o bezpečnost a péči seniorů, zavede-
ní tréninkových bytů, zprůhlednění 
zadávání veřejných zakázek, vč. zpří-
stupňování informací na webu MOaP. 
Těší mě zvýšený zájem občanů o své 
město. Přetrvávajícím problémem je 
parkování, zprůjezdnění centra i ne-
dostatek cyklostezek. 

Valentina Vaňková (ODS)

Za uplynulých 
20 měsíců se 
nám podařilo 
realizovat mno-
ho investičních 
i ne  investičních 
akcí. Některé se 
teprve začínají 
rozjíždět a ně-

které se nám, bohužel, nepodaří zre-
alizovat, ale tak už to v životě chodí. 
Z toho co se povedlo, bych si dovolila 
vyzdvihnout především dvě akce. Za 
prvé v rámci akce „Bezpečně doma“ 
byly instalovány bezpečnostní řetízky 
a kukátka našim seniorům a za druhé 
se podařilo ve spolupráci s městskou 
policií uvést do chodu tzv. Senior 
 linku. Rovněž se osvědčilo v měsíční-
ku Centrum uveřejňované Sociální 
okénko obvodu, kde jsou poskytová-
ny praktické informace ze sociální 
oblasti. 

František Vyhňák (Strana zelených) 

Má činnost zastupitele se soustře-
dila jen na brzdění realizace fantas-
magorických nápadů vládnoucí koali-

ce. Za příklad 
uvádím kácení 
stromů v Ko-
men ské ho par-
ku či prodej do-
mů občanům aj. 
Ob čané nezažili 
slibovaný inves-
tiční a další roz-

voj obvodu, spíše mi toto volební ob-
dobí připadalo udržovací, jako zvlášt-
ní stupeň „normalizace“. Za zásadní 
změnu považuji prosazení názoru na 
potřebu dobrého ovzduší ve městě. 
Věřím, že v příštích komunálních vol-
bách v obvodě se toto odrazí v reál-
nějších slibech kandidujících politic-
kých stran a jejich kandidátů.

Jiří Výtisk (ODS) 

Mezi pozitiva 
lze zařadit in-
vestiční akce, 
kterých se pro-
vedlo každoroč-
ně okolo dvaceti 
ve finančním 
objemu až cca 
150 milionů Kč. 

Velmi mne jako předsedu investiční 
komise mrzí jejich neobjektivní hod-
nocení v některých sdělovacích pro-
středcích, či dokonce od některých 
kolegů a funkcionářů města, kteří 
hovoří o neprůhlednosti VŘ a pře-
dražování oproti rozpočtu projektan-
ta. Je třeba říci, že pokud došlo 
v uplynulých třech letech k navýšení 
realizovaných cen oproti rozpočtova-
ným, tak to nebyla ani 2 % a vždy to 
bylo z důvodu nutných prací nad rá-
mec zadání, což svým výrokem po-
tvrzuje i Zpráva o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2009, pro-
vedená nezávislou společností – TOP 
AUDITING, s.r.o. 

Andrea Wlochová (ODS)

V tomto vo-
lebním období 
došlo v MOaP 
k mnoha změ-
nám. Podle mé-
ho názoru jsou 
důležité zejmé-
na ty projekty, 
které vedou ke 

zlepšení kvality života občanů naše-
ho obvodu, jako například 1. etapa 
revitalizace Ša la mouny, modernizace 
prostoru před Hlavním nádražím 
a další. Co se týče nových staveb, 
domnívám se, že by se měl klást 
mnohem větší důraz nejen na kvanti-
tu, tedy množství postavených objek-
tů, ale rovněž na estetickou stránku, 
respektive vzhled těchto budov a je-
jich potřebnost. Jako předsedkyně 
komise školství bych chtěla vyzved-
nout především prostředky vložené 
do našich MŠ a ZŠ, neboť investice 
do výchovy a vzdělání další generace 
považuji za klíčové pro další rozvoj 
obvodu i celého města.

I. DOMŮ

• Fügnerova 6, č. p. 742 výchozí cena 1 911 980 Kč 

• Koksární 8, č. p. 222  výchozí cena 3 035 370 Kč

• Na Náhonu 10, č. p. 232

 výchozí cena 3 293 670 Kč

• Newtonova 18, č. p. 1020

 výchozí cena 2 132 440 Kč 

• Cihelní 25, č. p. 1896 výchozí cena 4 745 930 Kč

II. BYTŮ

•  28. října 90, č. p. 2115

Byt č. 10 - 1+1 - 49,45 m2  výchozí cena 488 040 Kč

•  28. října 94, č. p. 2114  
Byt č. 5 - 1+1 - 50,49 m2  výchozí cena 523 760 Kč

•  28. října 106, č. p. 1516 
Byt č. 5 - 1+1 - 44,20 m2  výchozí cena 530 420 Kč

•  28. října 106, č. p. 1516  
Byt č. 7 - 1+1 - 42,04 m2  výchozí cena 495 120 Kč

•  28. říina 106, č. p. 1516  
Byt č. 8 - 1+1 - 48,66 m2  výchozí cena 600 350 Kč

•  28. října 106, č. p. 1516  
Byt č. 9 - 1+1 - 56,32 m2  výchozí cena 704 500 Kč

•  28. října 114, č. p. 1872 
Byt č. 13 - 0+1 - 13,72 m2 výchozí cena 190 670 Kč

•  Nemocniční 45, č. p. 484  
Byt č. 8 - 0+1 - 22,25 m2  výchozí cena 283 860 Kč

•  Na Jízdárně 27, č. p. 2620  
Byt č. 9 - 2+1 - 59,00 m2  výchozí cena 726 850 Kč

•  Hornická 50 č. p. 2675  
Byt č. 4 - 2+1 - 45,83 m2  výchozí cena 605 790 Kč

•  Havířská 11, č. p. 2038  
Byt č. 1 - 1+1 - 46,41 m2  výchozí cena 611 870 Kč

•  Havířská 14, č. p. 938  
Byt č. 8 –1+1 - 52,29 m2  výchozí cena 619 150 Kč

•  Senovážná 9, č. p. 2111 
Byt č. 1 - 1+1 - 46,98 m2  výchozí cena 497 580 Kč

•  Senovážná 9, č. p. 2111  
Byt č. 9 - 1+1 - 51,06 m2  výchozí cena 546 330 Kč

•  Senovážná 9, č. p. 2111  
Byt č. 10 - 1+1 - 51,74 m2 výchozí cena 553 600 Kč

•  Sládkova 23, č. p. 872  
Byt č. 3 - 1+1 - 33,15 m2  výchozí cena 440 540 Kč

•  Varenská 28, č. p. 2931  
Byt č. 20 - 1+1 - 36,94 m2 výchozí cena 572 030 Kč

•  Varenská 28, č. p. 2931  
Byt č. 23 - 1+1 - 36,98 m2 výchozí cena 572 180 Kč

•  Varenská 38, č. p. 2974  
Byt č. 43 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 880 Kč

•  Varenská 36, č. p. 2973  
Byt č. 49 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 870 Kč

•  Varenská 36, č. p. 2973  
Byt č. 86 - 1+0 - 26,14 m2 výchozí cena 426 870 Kč

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

vyhlašuje výběrové řízení na prodej 

Informace: tel. 599 442 347 – janeckova@moap.ostrava.cz (byty), tel. 599 442 441 – 
cervenkova@moap.ostrava.cz (byty), tel. 599 442 252 – stromska@moap.ostrava.cz (domy)

Termíny konání výběrového řízení, prohlídky uvedených nemovitostí a další podrobné informace nalezne-
te na www.moap.cz/uredni-deska, www.moap.cz/sprava-a-prodej-majetku/seznam-nemoviteho-majetku-

prodej-domu-a-bytu/, www.moap.cz/sprava-a-prodej-majetku/seznam-nemoviteho-majetku/

Všichni cestující si v autobuse po-
chvalovali, že neprší, ale současně 
není moc horko, takže to bude pří-
jemný výlet. Hodinová prohlídka pro-
vozů, kde sice nemají tavicí pece, 
byla zajímavá, přestože se do Karo-
linky dovážejí jen polotovary, které 
představují poháry na aperitivy, víno, 
koňak a podobně. 

Místní pracovníci do nich leptají 
ozdoby a všelijak je zdobí, okraje 
zlatí. Dělají i speciální vzory podle 
přání odběratele. Ve sklářských pro-
vozech, o kterých se před časem 
psalo, že byly uzavřeny, jedou výrob-
ní linky naplno, což se seniorům líbilo. 
Průvodce sklářskými provozy byl pře-
kvapen tím, že ostravští důchodci 
jsou velmi zvídaví a zajímají se také 
o docela složité technické postupy. 

Pochvala, spokojenost atd. 

Rudolf Pondo z Moravské Ostravy, 
bývalý horník Dolu Vítězný únor, si 
pochvaloval: „Bylo to pěkné. Těší mě, 
když vidím, že se hodně pracuje. Moc 
se mně to líbilo, ale čekal jsem, že 
uvidím také pece a foukače skla. 
Jenže to bylo zrušeno. Já bych si 
přál, aby takových zájezdů bylo do 
roka více. Ale jinak se o nás starají 
dobře.“ Jan Kožušník to vzal z jiné 
stránky: „Účastním se všech zájezdů, 
které radnice městského obvodu pro 
nás organizuje, je to pro mě vždycky 
svátek. Dostanu se mezi lidi a do 
přírody. Jsem tady doopravdy rád.“ 

Výstavní síň učarovala ženám 

Zejména ženy měly zájem o vý-
stavní síň skla, která kvůli důchodcům 
z Ostravy ani přes poledne nezavřela. 
Helena Strakošová se nemohla od 
vitrín odtrhnout, všechno si prohlížela 
velmi pečlivě. „Koupila jsem si malou 
skleněnou amforku, jen tak pro potě-
šení. Účastním se všech zájezdů, my 
jsme taková dobrá parta,“ konstatova-
la Helena Stra ko šová, a připomněla 
také, že když autobus vyrazil za 
Karolinku do kopců, užila si v přírodě 
docela pěknou procházku. To je pro 
důchodce balzám na duši. 

Krásně zdobené sklo za vitrínami 
zajímalo také Jindřišku Bogačovou, 
tak že neodolala a sáhla po peně-
žence. „Koupila jsem si několik zdobe-
ných skleniček, ale ne na víno nebo 
koňak, ale spíše na džus. A zájezd? 
Byl opravdu velmi zajímavý.“

V šenku chutnalo 

Důchodci ocenili také návštěvu 
Raťkovského šenku, což je stylová 
hospůdka v poetické dřevěnici, kde 
podávali výtečná jídla. Někteří účast-
níci zájezdu vsadili na místní specia-
lity, například na halušky s uzeným 
masem, na polévku česnekačku, jiní 
se rozhodli pro klasické menu. Po 

vydatném obědě následovala pro-
cházka beskydskou přírodou. Někteří 
si dokonce odskočili do lesa zkontro-
lovat, zda rostou houby. 

Zájezdy pro všechny 

Zájezdu se zúčastnili nejen obyva-
telé Domovů s pečovatelskou služ-
bou z Gajdošovy ulice v Moravské 
Ostravě a z Dobrovského ulice v Pří-
vozu, ale i ostatní důchodci. Magda 
Bednářová z DPS v Přívoze potvrdila, 
že pozvánky na zájezdy visí na ná-
stěnkách, jsou také na webových 
stránkách, případně v obvodních no-
vinách Centrum. „Takže to není jen 
pro lidi z těch domovů, ale také pro 
ostatní seniory našeho městského 
obvodu,“ říká Magda Bed ná řo vá.

Pracovnice DPS v Gajdošově ulici 
Eleni Fryšarová: „Organizujeme něko-
lik zájezdů do roka. Byli jsme ve skan-
zenu v Rožnově pod Radhoštěm, 
v muzeu olomouckých tvarůžků, jindy 
jsme zase zamířili na některý z hradů 
nebo zámků.“ Marie Jarošová z do-
mova na Gaj došově ulici ještě dodala: 
„Za čát kem července nás čeká další 
zájezd, tentokrát do Velkých Losin. 
Na vštívíme zámek a známou ruční 
výrobnu papíru, už teď se těším.“ 

Pracovnice odboru sociálních věcí 
začaly organizovat zájezdy pro senio-
ry na jaře v roce 2004. Organizace 
těchto akcí, které se stále setkávají 
s velkým ohlasem, umožňuje senio-
rům poznávat Českou republiku, vra-
cet se na známá místa, v neposlední 
řadě také společenské vyžití, aktivi-
zaci života a navázání společenských 
kontaktů s vrstevníky. Častým cílem 
zájezdů jsou např. hrady a zámky na 
Moravě a ve Slezsku. (na) 

Zájezd našich seniorů 

za skleněnou krásou

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá pro seniory 

ZÁJEZD DO LÁZNÍ 

LUHAČOVICE

středa 22. září 2010

Odjezd v 7.00 hodin od Domu 
s pečovatelskou službou,

ul. Gajdošova 39.
Doprava je plně hrazena. 

Zájemci z řad seniorů (příjemců 
starobního důchodu) s trvalým po-
bytem na území městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz se 
mohou přihlásit telefonicky na čís-
le 599 442 411, nebo osobně 
v kan celáři č. 204, 205 nebo 206 
(2. poschodí Úřadu městského ob-
vodu, vchod z křižovatky ulic 
Sokolská a Českobratrská) nej-
později do 31. 8. 2010. 

Organizaci zajišťuje odbor so ciál-
ních věcí, oddělení péče o občany. 

Ve středu 16. června se uskutečnil zájezd seniorů z Moravské Os tra vy 

a Přívozu do beskydských skláren v Karolince. Zúčastnilo se ho celkem 

třicet osm osob. Všichni byli s akcí, kterou pravidelně organizuje ÚMOb 

Moravská Ostrava a Pří voz, odbor sociálních věcí – oddělení péče o ob-

čany, spokojeni.

Ve sklárně Karolinka bylo co obdivovat, slovy chvály nešetřily hlavně ženy.

Podvečerní in-line 

projížďky kolem Varenské 

Příznivci in-line bruslení se 

mohou 3. a 31. července vydat 

na podvečerní projížďky. Akce 

HEPA Blade Night má start vždy 

ve 20.30 hodin na parkovišti 

OC Futurum. 

Pro letošní rok byla vybrána 
následující trasa: Varenská–
Hornopolní–Novoveská–Pře mys-
lovců–Korunní–Baarova–Novi-
nářská–Varenská. Trať o délce 5,5 
kilometru se pojede dvakrát.

Tyto organizované hromadné 
jízdy in-line bruslařů probíhají za 
asistence policejních vozů. Ne-
jedná se o závody, jede se v po-
hodovém tempu. Kulisu dotváří 
také Music-car, ze kterého hraje 
po celou dobu jízdy hudba. Nepla-
tí se žádné startovné ani jiné 
účastnické poplatky. Červnové ak-
ce se zúčastnilo takřka 700 in-line 
bruslařů.  (peb) 
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Vážení čtenáři, v tomto vydání 
zpravodaje CENTRUM přinášíme pá-
tou, poslední část seriálu Putování za 
historií.

Pokud odpovíte správně na násle-
dujících pět soutěžních otázek, bude-
te zařazeni do slosování a tři výherci 
obdrží každý po 2 000 Kč. Posílejte 
své odpovědi na adresu:
Morav sko slezské nakladatelství

Českobratrská 19, 702 00 Ostrava

nebo na e-mailovou adresu: 

msn@quick.cz

 Do slosování budou zařazeny 
správné odpovědi s datem odeslání 
či poštovního razítka do 9. července 
2010. Výhry budou odeslány poštovní 
poukázkou 12. července. Pokud ne-
schováváte výtisky našeho zpravoda-
je, upozorňujeme, že jej naleznete 
v obrazové podobě na www.moap.cz, 
kolonka CENTRUM.
A nyní soutěžní otázky:

1. Únor – článek s názvem: Víte, 
co je, když se řekne Fifejdy? Otázka: 

Ve kterém roce byla postavena 

městská nemocnice?

2. Březen: Víte, kde v Ostravě le-
žely Štrejchfeldy? Otázka: Jak se 

nazývala budova, v níž se dnes na-

chází Divadlo Jiřího Myrona?

3. Duben: Když se řekne Šalomoun 
a Šalomouna… Otázka: Kdy byly 

postaveny tzv. Frýdlantské mosty?

4. Červen: Jak získala stará ulice 
Na Hradbách své jméno. Otázka: 

Kde se nacházejí pozůstatky ost-

ravských městských hradeb?

5. Červenec: Přívoz: tady se kdysi 
říkalo František… Otázka: Ve kterém 

roce skončila v Ostravě těžba uhlí? 

Přívoz: tady se kdysi říkalo František…

V Přívozu je místo ohraničené na 

západě ulicí Hlučínskou, na severo-

východě Koksární, na východní 

straně je koksovna Svoboda, zatím-

co na jihu železniční trať Ostra va–

–Bohumín. Tady byl v roce 1852 

otevřen Těžířstvem bratří Kleinů no-

vý důl. Dostal jméno Franz-Schacht 

po jednom z bratrů – Fran tiškovi.

Kleinové najali významného důlní-
ho odborníka Františka Handwerka, 
aby pro ně našel nové sloje uhlí. Ten 
je objevil také pod pozemky přívoz-
ského sedláka Jana Černého. Pra vi-
delná těžba byla zahájena v roce 
1854.

Kleinové svým zaměstnancům pla-
tili prakticky nejvyšší mzdy v revíru 
a garantovali sociální péči. Jako vů-
bec první začali proplácet horníkům 
nemocenskou. Tito synové panského 
zahradníka měli jisté sociální cítění. 
Na pří klad profesoru vídeňské techni-
ky F. X. Riepelovi, který má nejvyšší 
zásluhy nejen o rozvoj hutnictví na 
Ostravsku, ale také při výstavbě že-
leznic, platili – jako gesto, za to, že se 

Po válce se ještě nějaký čas šachta 
jmenovala František, ale v roce 1947 
dostala název Generál Svoboda. 
Jenže po roce 1950 upadl někdejší 
válečný hrdina a později ministr ná-
rodní obrany Ludvík Svoboda do ne-
milosti. V únoru 1953 dostal důl jmé-
no Vítězný únor. 

Podnik byl v roce 1990 překřtěn 
počtvrté, vybrali mu jméno Odra, 
čímž dochází k jistému zmatku, pro-
tože již dříve těžila uhlí jáma Odra. 
Ta se nacházela blíže k Mariánským 
Horám. Nedaleko ní pak byla hornic-
ká kolonie Oderka. 

V blízkosti Dolu František byla v ro-
ce 1908 postavena koksovna, která 
funguje dodnes. Proměna jejích jmen 
byla také bohatá, nejprve se jmeno-

vala rovněž František, později Generál 
Svoboda, pak Vítězný únor, nyní opět 
Koksovna Svoboda. Je součástí kon-
cernu Ostravsko-karvinské koksovny.

K tomu jen tolik, že ještě za první 
republiky se okolní ulice jmenovaly 
jinak, například mezi koksovnou 
a hor nickou kolonií byla ulice Josefa 
Ka jetá na Tyla, o kousek dál také Ji-
rás kova. Bylo zde možné najít i ulici 
Marxovu či Lassalovu. Všechny už 
patří minulosti. 

Důl, o kterém píšeme, byl v činnos-
ti v letech 1852 až 1994, takže fungo-
val 142 let a byl zrušen pod názvem 
Odra jako poslední v ostravské části 
revíru.  (na)

s jeho pomocí domohli obrovského 
majetku – doživotní rentu.

Kleinové v roce 1855 z Ostravy 
odešli a vedle dolů v Hrušově a ve 
Slezské Ostravě prodali rovněž pří-
vozský Důl František Severní dráze 
Ferdinandově. Za tento majetek do-
stali 675 tisíc zlatých, což byla hod-
nota vyšší, než měly v té době Vít-
kovické železárny. 

V roce 1869 byla jáma František 
prohloubena na 206,5 metru. Těžilo 
se zde nejkvalitnější koksovatelné 
uhlí. Za druhé světové války započa-
lo hloubení nové centrální jámy. Blí-
žil se však květen 1945 a toto dílo 
nebylo dokončeno.

Neuvěřitelné proměny Přívozu: v ro-
ce 1955 se sklízí ručně obilí u šachty 
Vítězný únor, v roce 2010 jsou objek-
ty rekonstruovány a v areálu bývalé-
ho Dolu Odra kromě koksárny sídlí 
další průmyslové podniky.

Armáda spásy slavila

Za účasti místostarostů na-

šeho obvodu Jiřího Grolla a To-

 máše Kuřece, zástupců města 

Ostravy a kraje a dalších hostů 

proběhla v Centru sociálních 

služeb pro ženy a matky s dět-

mi na ulici Gen. Píky zahradní 

slavnost u příležitosti dvacáté-

ho výročí obnovení činnosti 

Armády spásy v ČR.

Všechny přítomné přivítal Mike 
Stenett, nejvyšší představitel Ar-
má dy spásy v ČR. „V Ostravě je 
práce Armády spásy nejvíce roz-
šířena v rámci České republiky. Je 
zde mnoho sociálních programů, 
které jsou úspěšně realizovány,“ 
řekl Mike Stenett. 

Centra Armády spásy se na-
cházejí také v městském obvodě 
Moravská Ostrava a Přívoz. „Už 
několik let spolupracujeme pro-
střednictvím třech služeb. Jednak 
se to týká Centra sociálních slu-
žeb pro matky a děti, pak Armádě 
spásy pronajímáme 28 bytů, které 
jsou využívány v rámci projektu 
Prevence bezdomovectví, a v ne-
poslední řadě se jedná o Ko mu-
nit ní centrum v Přívoze, kde pra-
cují především s dětmi a mládeží,“ 
uvedl Jiří Groll.

Během slavnosti se podávaly 
také koblihy. „V první světové vál-
ce pracovníci Armády spásy pod-
porovali ve Francii vojáky. Od srp-
na 1917 armádní děvčata smažila 
a následně zdarma servírovala 
požárníkům, záchranářům, či obě-
tem neštěstí miliony koblížků, kte-
ré se tedy staly symbolem dobré 
práce Armády spásy,“ prozradila 
vedoucí Centra sociálních služeb 
pro ženy a matky s dětmi Marcela 
Stryjová. (peb)

Výstavba Integrovaného bezpeč-

nostního centra je u konce. Ve 

čtvrtek 1. 7. se počítá s tím, že bu-

de zahájen zkušební provoz. 

„První jednání se vedla od vzniku 
krajů na počátku roku 2001. Projekt byl 
dokončen v roce 2006 a stavět se za-
čalo na podzim roku 2008. Po zkušeb-
ním provozu bude centrum zprovoz-
něno na podzim letošního roku,“ říká 
Petr Faster z Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit 
a urychlit poskytování pomoci všem 
občanům Moravskoslezského kraje, 
kteří se ocitnou v tísni a jsou odkázáni 

na některou ze složek integrovaného 
záchranného systému. „Centrum je 
za loženo na principu prostorově 
a tech   nologicky sdruženého pracoviš-
tě, na kterém jsou přijímána všechna 
volání na tísňové linky 112, 150, 155, 
156 a 158 z území celého kraje. Je 
plánováno, že zde bude přijímat tísňo-
vá volání deset dispečerů záchranky, 
deset dispečerů Policie ČR, osm dis-
pečerů hasičů a tři dispečeři Městské 
policie Ostrava,“ informuje Faster. 

Náklady na výstavbu IBC činily 
přibližně 640 milionů korun. Z toho 
se na financování podílí 92,5 % Ev-
ropská unie.  (peb)

Zkušební provoz Integrovaného 

bezpečnostního centra zahájen 

Integrované bezpečnostní 
centrum se nachází 
na Nemocniční ulici 
v Moravské Ostravě, 
naproti bývalé hale Tatran 
(dnes Bonver Aréna).

Setkání jízdních policií 

v Komenského sadech

XIII. ročník Mezinárodního 

setkání jízdních policií se usku-

teční 28. srpna 2010, a to stejně 

jako v loňském roce, v Ko men-

ského sadech.

Zástupci jízdních policií z celé 
České republiky i ze zahraničí se 
setkají, aby změřili své síly, před-
vedli spolu se svými čtyřnohými 
svěřenci dovednosti a umění ob-
stát ve všech náročných situacích, 
kterým čelí při výkonu služby a zá-
roveň aby si navzájem vyměnili 
cenné zkušenosti. „Soutěžit se bu-
de jako vždy ve třech disciplínách 
– parkurové skákání, zrcadlové 
skákání dvojic a policejní parkur,“ 
informuje tisková mluvčí Městské 
policie Os tra va Vladimíra Zychová 
s tím, že v jednání je účast zástup-
ců z Polska, Ně mecka, Itálie, Slo-
venska nebo Ma ďars ka.  (peb)

Pečovatelská a odlehčovací 

služba pro seniory 
Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz zajišťuje pro seniory, 

zdravotně postižené osoby i pro ty, 

kdo se o ně starají, potřebnou po-

moc, a to prostřednictvím pečova-

telské a odlehčovací služby. 
Pečovatelská služba je terénní. 

Sociální pracovnice navštěvují jed-
notlivé domácnosti a pomáhají se-
niorům a zdravotně postiženým obča-
nům, kteří se ocitli v nepříznivé situa-
ci, s běžnými každodenními aktivitami 
v jejich domácím prostředí. Služba se 
neposkytuje osobám, které vyžadují 
celodenní péči pečovatelské služby 
nebo jsou v akutním stavu závislosti 
na návykových látkách. Během loň-
ského roku byla pečovatelská služba 
každý měsíc poskytnuta přibližně 212 
uživatelům. Od listopadu 2009 má 

své zázemí na ulici Ostrčilova 4. 

Pobytová odlehčovací služba je na-
opak vykonávána v Domě s pečova-
telskou službou (DPS) na ulici Gaj-
došova. Jejím posláním je poskytnout 
potřebnou pomoc osobám, které pe-
čují o seniory nebo zdravotně posti-
žené rodinné příslušníky či známé. 
Žadatelé o tuto sociální službu musí 
splňovat podobná kritéria jako u pe-
čovatelské služby. V loňském roce 
byla měsíčně poskytnuta průměrně 
9 uživatelům, jejichž průměrný věk 
činil 80,2 let. Sociální pracovnice 

zajišťující odlehčovací službu sídlí 

na stejné adrese jako pečovatelská 

služba – na ulici Ostrčilova 4.

Kromě DPS na ulici Gajdošova 
spra vuje náš městský obvod také 
DPS na ulici Dobrovského. V loň-
ském roce bylo v obou „dépéeskách“ 
pronajato žadatelům celkem 8 bytů, 
největší zájem je o byty o velikosti 
1+1, případně o byty 2+1. 

Obě sociální služby vykonávají pra-
covnice našeho odboru sociálních 
věcí – jde o 27 pečovatelek, 2 sociál-
ní pracovnice a 1 referentku. V rámci 
praxe vypomáhají také studenti vyš-
ších odborných a vysokých škol 
z oborů se sociálním zaměřením, 
vloni jich bylo celkem 13. 

Sociální služby jsou financovány 
převážně z rozpočtu městského obvo-
du, menší část pak z dotací Mo rav-
skoslezského kraje a Mi nis terst va prá-
ce a sociálních věcí a z plateb uživa-
telů sociálních služeb. Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz je od le-
tošního května členem Aso cia ce po-
skytovatelů sociálních služeb Čes ké 
republiky, která v současné době sdru-
žuje již více než 650 poskytovatelů. 
Všechny její členy spojuje jednotný cíl 
asociace, a sice rozvoj a zvyšování 
úrovně sociálních služeb. 

Bližší informace na webu našeho 
městského obvodu: www.moap.cz/
pece-o-obcany/socialni-pece.

Bc. Dagmar Bradová,

vedoucí odboru sociálních věcí

Procházka kolem

bankovních domů 
V sobotu 24. července se lze 

vydat na procházku kolem monu-
mentálních budov peněžních ústa-
vů lemujících Nádražní třídu. Sraz 
je vždy u bývalého paláce Elektra. 
Tra sa povede ve směru: Elektra – 
Anglo-čes ko slo venská banka – 
Živnostenská banka – Čes ká ban-
ka Union – Městská spořitelna 
a pojišťovna Réunione Adriatica di 
Sicurtá. Procházky začnou v 10.00, 
11.00, 14.00 a 15.00 hod. 


