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Vážení spoluobčané,
vloni v říjnovém vydání našeho 

zpravodaje jsme vás informovali, že 
byla zahájena regenerace sídliště 
Šalomouna. Řešené území je ohra-
ničené ulicemi Zelená, Nedbalova, 
Dr. Malého, Hornických učňů, Gaj-
do šova, Vítkovická a Petra Křičky.

Koncem loňského roku byla reali-
zována část 1. etapy, která zahrnuje 
ulici Dr. Malého od ulice Vítkovické 
až za křižovatku s ulicí Na Jízdárně 
včetně náměstí Jiřího Myrona. Cí-
lem regenerace je zklidnění dopra-
vy na frekventované ulici a zvýšení 
estetického vzhledu sídliště. Byly 
rekonstruovány stávající a zřízeny 
nové chodníky ze zámkové dlažby, 
povrch vozovky byl vyfrézován a ta-
ké byly položeny nové vrstvy vozov-
ky z obalovaného kameniva a asfal-
tobetonu a osazeny stávající ka-
menné obrubníky. Na ulici Dr. Ma-
lého a na náměstí Jiřího Myrona 
byla zřízena podélná a kolmá par-
kovací místa. 

Z důvodu zklidnění dopravy 
a zmen šení nehodovosti byla vybu-
dována nová miniokružní křižovatka 
ulic Dr. Malého a Na Jízdárně. Dá-
le byly rekonstruovány zastávky 
MHD, osazena jedna třímodulová 
čekárna, doplněn ochranný dělicí 
ostrůvek mezi zastávkami. U pře-
chodu s ulicí Vítkovickou byl do-
plněn ochranný ostrůvek.

Součástí regenerace jsou plochy 
pro denní rekreaci obyvatel. Bylo 
vydlážděno náměstí a do dlažby 
byly pevně zakotveny lavičky s dře-
věnými sedáky. Dále bylo vybudo-
váno hřiště pro děti do 6 let. Na 
hřiště byly přemístěny dva původní 
prvky a instalovány nové, které jsou 
velmi kvalitní a splňují veškeré po-
žadavky na herní zařízení. Jedná 
se o talířové pís koviště, sklu zavku 

s nerezovým po -
jezdem, dvou  ra-
men nou vahad-
lovou excentric-
kou hou pačku 
a kladinu. Ve-
škeré práce a in-
stalované prv ky 
budou po pro-
běhlé zimě brzy zkontrolovány. 

V letošním roce, pravděpodobně 
od června či července, bude reali-
zována zbývající část 1. etapy – 
část ulice Na Široké (od ulice Dr. 
Malého k ulici Gajdošova) a pokra-
čování rekonstrukce ulice Dr. Ma-
lého od křižovatky Na Jízdárně až 
za ulici Šalomounskou. Pokračování 
rekonstrukce ulice Dr. Malého ob-
sahuje kromě rekonstrukce komuni-
kace a chodníků i řešení zastávek 
MHD, a to stejným způsobem jako 
na ulici Vítkovické.

Rekonstrukce ulice Na Široké za-
hrnuje vybudování kolmých parko-
vacích stání po obou stranách (na-
výšení přibližně o 50 stání). Celkem 
bude v rámci této etapy vytvořeno 
70 nových parkovacích stání. 

V rámci této akce bude vybudo-
váno v ulici Na Široké dětské hřiště 
pro děti nad 6 let a také budou pro-
vedeny úpravy veřejného osvětlení 
a realizovány sadové úpravy. Na 
tuto akci jsme podali žádost na 
Ministerstvo pro místní rozvoj o do-
taci na regeneraci panelových síd-
lišť.

Druhá etapa regenerace – ulice 
Dr. Malého směrem k ulici Výstavní 
bude realizována v roce 2011. Pro 
zbývajících pět etap regenerace jsou 
postupně připravovány projekty.

Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

 Číslo měsíce

193 429 tisíc Kč
Tolik finančních prostředků zís-

kal městský obvod Moravská Os-
tra va a Přívoz z externích zdrojů 
na investice a velké opravy od ro-
ku 2007 do dnešního dne. Pro 
srovnání: za celé minulé volební 
období 2003–2006 tato částka či-
nila 122 544 tisíc korun.

Herečka ze seriálu Ulice bydlí na Tyršové
Ačkoliv Janu Birgusovou herecká 

profese přechodně odvála do Prahy, 
její srdce stále tluče pro Ostravu. 
Pravidelně se s ní můžeme setkávat 
například v seriálu Ulice, kde ztvárňu-
je roli Lídy Farské. Jana Bir gusová 
ovšem hostuje také v Di va delní spo-
lečnosti Háta a Divadle Na Rozhraní.

Co vás naposled v Ostravě pře-

kvapilo?

Popravdě řečeno mě vždy příjem-
ně překvapí Colours of Ostrava. Po-
dle mě se tomuto festivalu nevyrovná 
žádná hudební akce v České republi-
ce. Líbí se mi její pestrost.

V seriálu Ulice působíte od jejího 

začátku, to znamená už čtvrtou se-

zonu. Co vám účinkování v tomto 

úspěšném televizním seriálu přiná-

ší? 

Jsou to především herecké zkuše-
nosti a také jsem díky Ulici dostala 
spoustu dalších nabídek. Hrála jsem 
třeba v jedné povídce z cyklu To ne-
vymyslíš. Pak přišly i dabingové na-
bídky ve filmech Letopisy z Nar nie 2, 
Díra nebo Pilotova žena. 

Která ostravská ulice má pro vás 

největší kouzlo?

Asi Tyršova ulice, protože tam byd-
lím už od svého narození. A také 

mnoho mých kamarádů pochází z té-
to ulice. A pokud bych to nebrala 
z osobního pohledu, tak musím zmí-
nit i Stodolní ulici.

Vaším strýcem je celosvětově 

uznávaný fotograf Vladimír Birgus. 

Zajímáte se i vy o fotografování? 

Fotím ráda. Nicméně fotografová-
ním se nezabývám natolik profesio-
nálně a na takové úrovni jako můj 
strýc. Což snad ani nejde. Fo to gra fo-
vání je však velký koníček mého pří-
tele, takže já jsem obvykle jeho mo-
del. (smích) 

Jaké jsou vaše plány do budouc-

na? 

Zatím se žádná další seriálová na-
bídka nerýsuje, já jsem však spokoje-
ná v Ulici. S Divadelní společností 
Háta hrajeme od března hru Jakeovy 
ženy od Neila Simona a také mě mů-
žete vidět na malé scéně Divadla 
ABC v divadelní hře Noc bláznů, kte-
rou režíruje Michal Hruška. Jasně, 
nějaké stálé angažmá v divadle by 
bylo fajn, ale já jsem spokojená se 
současnou situací. (peb)

Žijí mezi námi

Údržba silnic, chodníků, parko-

vacích, či travnatých ploch probíhá 

v našem obvodě průběžně celý 

rok. Už dávno neplatí jednorázové 

akce označované tzv. jako jarní 

úklid, které by stanovovaly jasný 

začátek i konec úklidových prací. 

Městský obvod MOaP ve spoluprá-
ci s Technickými službami už od po-
čátku zimního období zajišťoval zimní 
údržbu komunikací, ruční čištění vy-
braných lokalit (plošný úklid hrubých 
nečistot v obvodu), svoz velkokapa-
citního odpadu (vánoční stromky, ná-
bytek atd.), úklid zelených ploch, čiš-
tění keřových skupin, úklid psích ex-
krementů, či strojní čištění, které vy-
konávají dva samosběrné vozy, jenž 
mohou pracovat jen při teplotách nad 
+1° C. V dubnu také budou v obvodě 
rozmístěny kontejnery na velkoobje-
mový odpad (viz strana 2). 

S úklidovými pracemi pomáhají ta-
ké dvě skupiny pracovníků tzv. veřej-
né služby. Ty se mj. podílely na uklíze-
ní hrubého nepořádku (především 
kolem kontejnerových stání), který 
byl zakonzervován ve sněhu. „Při po-
mí nám, že veřejnou službu městské-
ho obvodu vykonávají bezplatně oso-
by v hmotné nouzi. Denně je vytvoře-
no třicet pracovních míst. Přes velké 
množství těchto osob nejsou vždy 

Úklidové práce probíhají průběžně 

V centru Ostravy vyroste no vá 

výrobně-administrativní budova za 

zhruba 100 mil. korun. V ulici Po -

rážková nahradí chátrající výrobní 

objekt z prvorepublikové doby. 

Kromě kovovýroby bude novostav-
ba zahrnovat kanceláře a v budoucnu 
i byty. Stavba začne v první polovině 
roku a dokončena by měla být příští 
rok v létě. 

Čtyřpodlažní budova, kterou posta-
ví ostravská společnost Stamont – 
Pozemní stavitelství, vyroste na rohu 
ulic Porážková a Roháčová poté, co 
bude zdemolován stávající nevyuží-
vaný objekt. „Bude to železobetonový 
monolitický skelet opláštěný sklem, 

hliníkem a termoomítkou,“ upřesnil 
generální ředitel stavební společnosti 
Jaromír Janečka. 

V suterénu objektu vzniknou par-
kovací místa, přízemí bude sloužit 
kovovýrobě soustředěné do dvora 
nového komplexu. V jeho dalších pa-
trech se počítá s kancelářemi, obcho-
dy i byty.

Podle obchodního ředitele firmy 
Jaroslava Hložka bude moderní bu-
dova začleněna do městské části, 
v níž se střetává výrobní, administra-
tivní i bytová výstavba. „Nestavět na 
zelené louce je dražší a obtížnější, 
proto si této zakázky obzvlášť cení-
me,“ dodal Hložek. 

Porážková: Nová administrativní budova

MŠ Lechowiczova a MŠ Špálova 

projdou ještě letos částečnou re-

konstrukcí.  

Objekty MŠ Lechowiczova a MŠ 
Špálova jsou zařazeny do projektu 
Ekotermo I. Ten byl v lednu letošního 
roku schválen k financování v rámci 
Operačního programu Životní pro-
středí, oblasti podpory 3.2.1 Reali-
zace úspor energie. „V MŠ Le cho-
wiczova bude provedeno zateplení 
obvodových stěn, střech, terasy, vy-
zdívka meziokenních pilířů, výměna 
oken a dveří. V MŠ Špálova dojde 
k zateplení pláště a výměně oken. 
Na vr ho vaná opatření jsou v souladu 
s na vrženou variantou v energetic-
kých auditech,“ oznámila Andrea Voj-
kov ská, tisková mluvčí statutárního 
města Ostrava. 

Předpokládá se, že výběrové řízení 
na zhotovitele stavby vyhlásí statu-
tární město Ostrava ještě v první po-
lovině letošního roku.  (peb)

Rekonstrukce 

mateřských škol 

místa naplněna,“ říká Jiří Havlíček, 
místostarosta našeho obvodu. 

Dále pak obvod plně využívá osob 
odsouzených k alternativnímu trestu 
obecně prospěšných prací, pro které 
jsou vytvořeny taktéž podmínky, aby 
mohly trest vykonat. Na obě skupiny 
dohlíží přímý dozor – dva mistři z TS 
MOaP. Zároveň po spadu sněhu pra-
cují především v centru města pra-
covníci ručního čištění již v běžných 
rajónech. Denně přibližně 16 osob.

Velkým problémem je úklid psích 
exkrementů v travnatých plochách. 
„K úklidu těchto exkrementů slouží při 
teplotách nad nulou tři speciální mo-
torové vysavače. V zelených plochách 
je také povinností dodavatele na úse-
ku údržby zeleně uklízet i běžný od-

pad (papírky, plasty), což bylo po 
roztátí sněhu rovněž zahájeno. I přes 
tato opatření nechci tvrdit, že situace 
je dokonalá. Problémové záležitosti 
ovšem řešíme,“ uvádí Jiří Havlíček 
s tím, že každý může přispět k tomu, 
aby nepořádek nevznikal. Stačí neod-
hazovat papírky, zavírat kontejnerové 
nádoby po vysypání kbelíků, používat 
sběrné dvory apod.

Značným přínosem a důležitým in-
formačním zdrojem při zajišťování čis-
toty a pořádku jsou připomínky obča-
nů, které lze posílat e-mailem inspek-
torovi čistoty a pořádku na adresu: 
poradek@moap.ostrava.cz. Ře še ní 
jednotlivých podnětů je možné sledo-
vat na webových stránkách: www.
moap.cz/cistota-a-poradek. (peb)

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz odvolalo 
na svém zasedání 18. března dva čle-
ny rady – Mgr. Michala Bayera a Mgr. 
Michala Kubíčka (oba ČSSD). Na je-
jich místa byli do rady navrženi a  za-
stupitelstvem schváleni členové České 
strany sociálně demokratické ing. Jan 
Krsička a Mgr. Jaroslav Ský ba. 

Devítičlenná Rada městského ob-

vodu Moravská Ostrava a Přívoz tedy 
bude dále pracovat v následujícím 
složení: ing. Miroslav Svozil (ODS), 
ing. Jiří Groll (ODS), Jana Ště dro-
ňová (ODS), ing. Tomáš Stodulka 
(ODS), ing. Zdeněk Nytra (nezávislý, 
zvolený za ODS), Tomáš Kuřec 
(ČSSD), ing. Jiří Havlíček (ČSSD), 
ing. Jan Krsička (ČSSD), Mgr. Ja ro-
slav Skýba (ČSSD). (red)

Rada MOb MOaP: Obměněné složení

Městský obvod Mo rav ská Ostrava 
a Pří voz dbá o to, aby chodníky, silni-
ce, či travnaté plochy nebyly znečiš-
těny. Odpadky jsou uklízeny pomocí 
speciálních vysavačů. Do terénu vjíž-
dějí i čisticí vozy. 
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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 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 dubnu: Helena 
Hruzková, Greta Ryšková, Alfred 
Rosenzweig, Františka Larišová, 
Štěpánka Gasková, Jaroslav Vi-
lím, Josef Vlček, Anna Seidlová, 
Jarmila Šnajberková, Milena Sed-
lářová.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Na webových stránkách Minis-

ter stva obrany ČR byl zpřístupněn 

portál pro veřejnost, kde je možné 

vyhledávat informace o válečných 

hrobech. V Ostravě se nachází cel-
kem 221 válečných hrobů a pietních 
míst. Největší a nejznámější je mau-
zoleum v Komenského sadech, kde 
je 597 uren s popelem sovětských 
vojáků a 5 uren československých 
občanů. Tento památník je národní 
kulturní památkou.

 V rámci projektu Doma v bezpe-

čí namontuje městská policie na 

vstupních dveřích bytů dalších 

61 seniorů v Moravské Ostravě 

a Pří vo zu bezpečnostní řetízky 

a kukátka. Rozhodla o tom rada 
městského obvodu na zasedání 4. 
března. In sta lace bezpečnostních 
prvků v bytech našich starších spolu-
občanů je realizována na základě 
žádosti, kterou mohou senioři směro-
vat na odbor místního hospodářství, 
dopravy a obchodu – ing. Ivana 
Křístková, telefon: 559 442 215. 
Během tří let tak náš obvod zajistil 
montáž téměř 700 těchto řetízků 
a kukátek. Montáž je hrazena z roz-
počtu městského obvodu.

 Na začátku července roku 2009 

začalo v Ostravě (Českobratrská 

2227/7) poskytovat své služby 

Cent rum na podporu integrace ci-

zinců pro Moravskoslezský kraj. 

Služby Centra jsou primárně zamě-
řeny na cílovou skupinu cizinců 
s dlouhodobým nebo trvalým poby-
tem na území ČR, kteří pocházejí ze 
zemí mimo EU. Do konce roku 2009 
využilo služeb Centra celkem 274 
klientů. Největší zájem měli klienti 
o sociálně-právní poradenství, výuku 
českého jazyka a kurzy sociokulturní 
orien tace. 

 Žáci ZŠ Matiční aktivně podpo-

rují kampaň Uč se jazyky!!! Dlou-

hodobě se věnují výuce cizích ja-

zyků. Každoročně se účastní celé 

řady jazykových soutěží, ve kte-

rých se umísťují vždy na předních 

místech. Nejinak je tomu i v letošním 
roce. Žákyně IX. A třídy Sara Lam-
prechtová reprezentovala v březnu 
Mo  rav sko slezský kraj v Soutěži ci-
zích jazyků. Zvolila si jazyk německý 
a pod vedením paní učitelky Mgr. 
Lenky Šiškové se v tomto krajském 
kole umístila ve své kategorii na 
1. místě s právem postupu do ústřed-
ního kola konaného v Praze.

Rozmístění kontejnerů 

na velkoobjemový odpad

Od 6. do 7. 4.: 28. října 141, 28. října 
153, Foerstrova 20, Nedbalova 10, 
Nedbalova 16, Nedbalova 28, Ned ba-
lova 38, Zelená 47, Zelená 51, Zelená 
61, Výstavní 23, Hornická 53.

Od 7. do 8. 4.: Hornická 47, Ha vířská 
16, Dr. Malého 45, Dr. Ma lého 59, Ša-
lomounská 4, Sportovní 16, Hor nic kých 
učňů 1, Výstavní 45, Gaj došova 39, Gaj-
došova 48, Uhelná 22, Zelená 39.

Od 8. do 9. 4.: Dr. Malého 11, Zelená 
31, Na Široké 8, Na Široké 14, Na Široké 
31, Petra Křičky 6, Petra Křičky 15, Petra 
Křičky 21, Ná městí Jiřího My rona, Vít ko-
vická 6, Válcovní 30, Válcovní 44.

Od 12. do 13. 4.: Bozděchova 4, 
Boz děchova 14, Janovského 4, Ja nov-
ského 43, Senovážná 1-7, Se no vážná 
14, Na Fifejdách 1, Na Fifejdách 13, 
Kaf kova 15-17, Zelená 26, Vít ko vic ká 
18, Hornopolní 20.

Od 13. do 14. 4.: Varenská 32, Va-
renská 36, Varenská 38, Sládkova 27A, 
Sládkova 18-20, Sládkova 6-8, Varen-
ská 6, Varenská 16, Varenská 26, Hor-
nopolní 35, Hornopolní 45, Garážní.

Od 14. do 15. 4.: Ahepjukova 3, 
Ahep jukova 4, Ahepjukova 6, Ahep ju-
kova 9, Ahepjukova 19, Ahepjukova 29, 
Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 4, 
Gen. Ja nouška 12, Lechowiczova 2, 
Lechowiczova 31, Hornopolní 53.

Od 15. do 16. 4.: Lechowiczova 13, 
Lechowiczova 19, Lechowiczova 27, 
Gen. Píky 3, Gen. Píky 8-10, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 26, Josefa Brabce 5, 
Josefa Brabce 13, Josefa Brabce 25, 
Josefa Brabce 41, Oskara Motyky 3-5.

Od 19. do 20. 4.: Poděbradova 60, 
Po děbradova 61, Poděbradova 63, Gor-
ké ho 9, Gorkého 19-23, Bieblova 3, Bieb-
lova 10, Bieblova 20, Nádražní 73, Ná-
dražní 101, Nádražní 105, Valchařská 4.

Od 20. do 21. 4.: Engemüllerova 2, 
Engemüllerova 12, Mariánskohorská 2, 
Mariánskohorská 3, Ma rián sko hor ská 
13, Mariánskohorská 21, Má ne so va 6, 
Mánesova 17, Maroldova 2, Maroldova 
12, Jirská 7-9, Myslbeko va 7.

Od 21. do 22. 4.: Nádražní 54, Ná-
dražní 62, Gregorova 2, Slavíčko va 4, 
Ženíškova 6, Zborovská 16-18, Ver dun-
ská 17, Bachmačská 23, Jin dři chova 4, 
Živičná 12, Křižíkova 9, Kři žíkova 16.

Od 22. do 23. 4.: Sokolská třída 
38-42, Sokolská třída 76, Sokolská tří-
da 86-88, Vítězná 8, Vítězná 19, Sadová 
9F, Hrušovská 8-10, Hru šovská 9, Na 
Bělidle 1, Na Bělidle 8, U Parku 8-10, 
Budečská 15.

Od 26. do 27. 4.: Vaškova 22, Spodní 
27, Spodní 34, Jílova 10, Jí lo va 17, 
Jílova 38, Cihelní 23-25, Cihel ní 85, 
Josefa Brabce 11, Josefa Brabce 3, 
Lechowiczova 23, Nádražní 102.

Od 27. do 28. 4.: Denisova, Jureč-
kova 18-20, Švabinského 15-19, Zeye-
rova 1, Pobialova 21-23, Střel nič ní 12, 
Zahradní 7, Tyršova 19-23, Mlýnská 
7-9, Husovo náměstí, Žo fín ská 13, Dvo-
řákova 10.

Od 28. do 29. 4.: Arbesova 3, Ar be-
sova 13, Zákrejsova 8, Mug li nov ská 1, 
Na Liškovci 2, Wattova 15, Li bu šina 5, 
Jirská 26, Špálova 20, Špálova 31, 
Šafaříkova 11, Jung man nova 6-8.

Od 29. do 30. 4.: Na Můstku 6-8, 
Špá lova 6, Macharova 17, nám. Sva to-
pluka Čecha, Zákrejsova 15, Cho  pinova 
10-12, Jirská 21, Mug li nov ská 33, Ge-
baue rova 11, Newtonova 14, Kosmova, 
Orebitská 16.

Kontejnery budou v uvedených lokali-
tách přistavovány cca na dobu 24 hodin.
 (OMH)

Základní škola Ostrava, Nádražní 
117, příspěvková organizace, se sta-
la úspěšným žadatelem grantového 
projektu Výuka cizích jazyků s ak-

centem podpory rovného přístupu 

ke vzdělání u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a globálního 
grantu Zvyšování kvality ve vzdělává-
ní v kraji Moravskoslezském.

Záměrem projektu je zkvalitnění 

výuky cizích jazyků na prvním 

i druhém stupni základní školy 

v rámci školního vzdělávacího pro-

gramu pro žáky se specifickými 

poruchami učení. Cílem je vytvořit 

kvalitní doplňkový výukový program 
s využitím moderních technologií. 

Škola reaguje na to, že program 
tohoto typu v nabídce počítačových 
programů chybí a bude žákům se 
specifickými výukovými potřebami 
„šitý na míru“.

Aktivity projektu jsou orientovány 
na implementaci nových metod a fo-
rem využití ICT, podporu činnostního 
učení a rozvoj klíčových kompetencí 
žáků. 

Projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky, a to ve výši 
1 873 594 Kč.

Mgr. Zuzana Holubová

Projekt ZŠ Nádražní na výuku cizích jazyků Zápisy do 

mateřských škol
Ve dnech 7. dubna 2010 v době od 

8.00 hod. do 16.00 hod. a 8. dubna 

v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
budou probíhat ve všech mateřských 
školách zřizovaných statutárním měs-
tem Ostrava, městským obvodem Mo-
rav  ská Ostrava a Přívoz, zápisy nových 
školáčků. Rodiče nebo zákonní zástupci 
dětí musí mít u zápisu rodný list dítěte 
a občanský průkaz. Do mateřských škol 
jsou zpravidla přijímány děti starší 3 let.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Pří  voz je zřizovatelem 11 mateřských 
škol a 1 škola je součástí Zá kladní ško-
ly a mateřské školy Ostrava, Ostr čilo-
va 1 (dřívější MŠ J. Lady). Bliž ší infor-
mace zájemci získají osobně v níže 
uvedených školách nebo na příslušných 
telefonních číslech, e-mai lových adre-
sách a popř. webových stránkách:

MŠ, Blahoslavova 6, tel. 596 120 453, 
mariebenesova@tiscali.cz, www.blaho-
slavova.moravskaostrava.cz

 MŠ Dvořákova 4, tel. 596 123 326, 
alenazakova@tiscali.cz, www.dvorako-
va.moravskaostrava.cz 

MŠ Hornická 43A, tel. 596 621 005, 
mshornicka@seznam.cz, www.mater-
ska-skola.cz/hornicka

MŠ Křižíkova 18, tel. 596 127 266, 
mskrizikova@tiscali.cz, www.krizikova.
moravskaostrava.cz

MŠ Lechowiczova 8, tel. 596 612 
386, mslechowiczova@seznam.cz, 
www.mslechowiczova.com

MŠ Na Jízdárně 19a, tel. 596 632 
651, msnajizdarne@iol.cz, web.tele-
com.cz/msnajizdarne

 ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, tel. 596 127 
235, skolka1@zs-ostrcil.cz, www.zsos-
trcilova.cz

MŠ Poděbradova 19, tel. 596 124 387, 
mspodebradova@tiscali.cz, www. pode-
bradova.moravskaostrava.cz

MŠ Repinova 19, tel. 596 123 679, 
msrepinova@tiscali.cz, www.materska-
skola.cz/repinova

MŠ Šafaříkova 9, tel. 596 136 724, 
mssafarikova-o@tiscali.cz, www.safari-
kova.moravskaostrava.cz 

MŠ Špálova 32, tel. 595 136 782, ms-
spalova@quick.cz, www.ms-spalova.
unas.cz

MŠ Varenská 2a, tel. 596 612 122, 
msvarenska@tiscali.cz, www.varenska.
moravskaostrava.cz

Kronikářem našeho obvodu je budoucí děkan Zářický

1. března byl doc. PhDr. Aleš Zá-

řický, Ph.D., navržen Aka de mic-

kým senátem Filozofické fakulty 

Os trav ské univerzity na jmenování 

děkanem. Do funkce by měl být 

oficiálně uveden k 1. červenci 

2010. Nutno zdůraznit, že Aleš 

Zářický působí od roku 2007 také 

v roli kronikáře našeho městského 

obvodu. Současný kronikářský 

tým dále tvoří Mgr. Hana Šústková 

a Mgr. Michaela Závodná. 

Specifikem obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz je fakt, že si obec až do 
roku 2006 nevedla samostatnou kro-
niku. Ervín Tengler sice zmapoval ro-
ky 1936 až 1939, nicméně způsob 
zpracování a výběr událostí nevyho-
vuje ani tehdejším platným normám. 
V roce 2006 ovšem vyšel zákon 
(č. 132/2006 Sb.), který obcím ukládá 
povinnost vést si kroniku.

Oficiální kronikářskou podobu pro-
zatím získalo období říjen 2006 až 
červen 2007. Autorský tým už také 
zpracoval období červenec 2007 až 
prosinec 2008. Jakmile tuto práci 
schválí rada a následně nejbližší za-
stupitelstvo našeho městského obvo-
du, může být tato finální verze vytiště-
na. „U toho prvního mapovaného ob-
dobí jsme upustili od vyprávěcího tó-
nu. Spíše je zaznamenána událost od 
události. U těch pokračování už bude 
převládat vyprávěcí charakter, což 
podle mě bude lepší,“ říká Aleš Zá-
řický s tím, že pro rok 2009 se teprve 
shromažďují podklady.

Kronika vzniká ve dvou vázaných 
výtiscích (jeden archivuje Archiv 
města Ostravy, druhý je k nahlédnutí 

na úřadu obvodu MOaP) plus v elek-
tronické verzi, která je k dispozici na 
webových stránkách obvodu. „Mo-
ravská Ostrava a Přívoz je netypický 
obvod, protože devadesát procent 
všech kulturních a společenských 
akcí v celé Ostravě se děje na území 
Moravské Ostravy a Přívozu. My však 
více informujeme o organizacích, je-
jichž zřizovatelem je městský obvod. 
Přesto se v kronice statutárního měs-
ta Ostrava a v naší objevují stejné 
události,“ podotýká pedagog Os trav-
ské univerzity, který za nejdůležitější 
vlastnost kronikáře považuje to, že 
ten musí mít rád danou obec, o níž 
píše. Další vlastnosti, jako například 
pečlivost nebo svědomitost, hodnotí 
jako profesionální nutnost. „Rozdíl 

mezi prací kronikáře v minulosti 
a dnes vidím hlavně v tom, že třeba 
v 19. století se psala spíše kronika 
několika rodin, či lidí, kteří dané měs-
to tvořili. Bylo to jednodušší, vycháze-
lo se z menšího počtu údajů. V sou-
časnosti musí kronikář registrovat in-
formace o všech členech občanské 
společnosti, od žebráků až po podni-
katelské špičky,“ doplňuje budoucí 
děkan FF OU. 

Zároveň se kronikáři chystají dů-
kladně zrekapitulovat období 1924 až 
říjen 2006. „Budou to dvě dvou set 
stránkové knížky psané retrospektiv-
ní formou, které se zaměří na každo-
dennost centra města,“ uzavírá Aleš 
Zářický.

 (peb)

Současní kronikáři versus minulost. Michaela Závodná a Aleš Zářický ve spo-
lečnosti originální Tenglerovy kroniky.

Na ZŠ Gebauerova funguje od 

března projekt nazvaný Jak úspěš-

ně překonávat handicapy prostře-

dí. Ten mohl být realizován díky 

spolupráci s obecně prospěšnou 

společností Envi A. 

Projekt sleduje dva hlavní cíle. Jed-
nak zvýšení kvality a úrovně vzdělá-
ní dosahovaných dětmi se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, a dále 
úspěšný proces integrace těchto dětí 
(a v konečném důsledku i jejich rodin) 
do majoritní společnosti. 

Projekt je koncipován v délce 29 
mě síců. „Využíváme toho, co je rom-
ským dětem blízké a v čem určitým 
způsobem vynikají. To znamená tanec, 
hudební nadání a podobně. Tyto jejich 
schopnosti potom začleňujeme do 
hlavních předmětů, jako například ma-
tematika, čeština,“ vysvětluje ředitelka 
ZŠ Ge bau e rova Radka Hanu so vá. 

„Věřím principu celodenní školy. 
Mů žeme sice těmto dětem dopoled-
ne vštěpovat do hlavy, co chceme, 

ale jakmile přijdou po škole domů, 
působí na ně úplně jiné prostředí 
a jiná pravidla. Princip celodenní ško-
ly zahrnuje to, že děti budou ve škole 
dopoledne i odpoledne. Během odpo-
ledního vyučování budeme děti při-
pravovat na výuku na příští den, ale 
samozřejmě bude prostor i pro hru,“ 
říká Radka Hanusová. 

ZŠ Gebauerova získá 10 007 510 
Kč. V této sumě je započítáno mate-
riální vybavení školy (interaktivní ta-
bule, didaktické pomůcky, nábytek 
školy atd.), pobyty dětí ve školách 
v přírodě atd. (inf)

Na ZŠ Gebauerova chtějí 

překonat handicapy prostředí 

Vzhůru na věž!

17. dubna od 9.00 do 16.30 hodin 
(vždy v půlhodinových intervalech) je 
možné se podívat do tajuplných pro-
stor vyhlídkové věže Nové radnice, 
tedy do prostor běžně veřejnosti ne-
přístupných. Během cesty vnitřkem 
věže až na vyhlídkovou terasu podají 
průvodci Ostravského informačního 
servisu, s.r.o., komentář k historii 
stavby a povyprávějí o dalších zají-
mavostech týkajících se Nové radni-
ce. Celkem bude potřeba zvládnout 
292 schodů.  (inf)

DOSTÁVÁTE CENTRUM?

Pokud se ve vaší poštovní 

schránce neobjeví náš zpravo-

daj Centrum, informujte nás: tel. 

599 442 165 – sekretariát, poš-

tou, e-mailem – adresy najdete 

na straně 2 vlevo nahoře.



V únoru a březnu vyšlo v Mo rav-

skoslezském deníku několik článků 

nazvaných Kauza Deníku, v nichž se 

zcela v rozporu se skutečností, na-

víc urážlivým způsobem, popisova-

la problematika pronájmu nebyto-

vých prostor ve vlastnictví měst-

ského obvodu, prodej bytů nájemní-

kům a prodej bytů ve výběrových 

řízeních. V břez novém Centru jsme 

na to reagovali článkem nazvaným 

Prodejna zdravé výživy: co v De ní ku 

nebylo. Nyní přinášíme fakta týkají-

cí se tzv. kauzy Maroldova 1 a výbě-

rových řízení na prodej bytů.

Při prodeji domů a bytů se městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz řídí 
platnými Zásadami pro prodej bytů, 
nebytových prostorů a souvisejících 
pozemků, které schválilo zastupitelstvo 
městského obvodu 18. 12. 2008. V sou-

ladu s těmito Zásadami i se záko-

nem o obcích se stanoví cena nemo-

vitosti (bytu, domu) nabízené k pro-

deji na základě posudku, který zpra-

covává externí soudní znalec. Její 

konkrétní výše vždy vychází z ceny, 

která je v místě a čase obvyklá. 
O každém úplatném převodu majet-

ku obce, tedy také o prodeji bytů nebo 
bytových domů, rozhoduje výhradně 

zastupitelstvo městského obvodu. 
V případě prodeje bytů na Maroldově 
1 je závazné usnesení zastupitelstva 
z 18. června 2009, v němž byla speci-
fikována převodní cena a vymezena 
smlouva o převodu bytů. Usnesení 
zastupitelstva z června 2004, kterým 
argumentují někteří nájemníci Ma rol-
dovy 1, bylo pouze rozhodnutím o zá-
měru, že dům bude privatizován, niko-
liv o prodeji samotném. 

Podle „Zásad“ pro prodej, které pla-
tily v roce 2004, se cena bytových 
jednotek vypočítávala jiným způso-
bem. Na to upozornil právě takzvaný 
„audit“ statutárního města Ostravy 
z roku 2008 (ve skutečnosti nešlo 
o audit, ale kontrolu, jejímž cílem bylo 
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Milan Adámek (ODS)

Ke mnoha 
změnám zlep-
šujícím naše ži-
votní prostředí 
došlo v tomto 
období i díky to-
mu, že na údrž-
bu veřejných 
prostranství, ze-

leně a bytového fondu, ale zejména 
na různé investiční akce, byly použity 
nemalé finanční prostředky z rozpoč-
tu obvodu MOaP. Zrealizovala se ce-
lá řada různých rekonstrukcí ve škol-
ských zařízeních, rekonstrukcí chod-
níků, proběhly kompletní rekonstruk-
ce ulic Vítězná, Puchmajerova, Od-
bo je, Pobialova a Zborovská. Za há-
jeny byly úpravy sídliště Šalomouna 
a pokračovaly úpravy sídliště Va ren-
ská. Také došlo na několik finančně 
značně náročných akcí: DPS Gajdo-
šova, pavilon E ZŠ Generála Píky 
a v Přívoze byla zahájena estetizace 
prostoru před hlavním nádražím. 

Karel Baďura (ODS)

Jelikož beru 
politiku jako 
službu obča-
nům, je mou 
snahou podílet 
se na zlepšení 
života v našem 
obvodu. K tomu 
přispěla jak vý-

stavba nových staveb, které změnily 
tvář města, tak také zvýšení bezpeč-
nosti a pořádku. A to hlavně díky zá-
kazu pití alkoholu na veřejnosti, ome-
zení provozu heren a zvýšení počtu 
strážníků v ulicích – tzv. okrskářů. 
Velkou změnu vidím především v na-
ší snaze přiblížit radnici občanům, 
a to díky pravidelnému setkávání ve-
dení radnice s občany na kulturních 
akcích (např. Svatováclavský jar-
mark) a na besedách s občany v klu-
bu Atlantik – tzv. Otevřená radnice.

Jaroslav Bečák (KSČM)

Občané za 
své opravili a 
zkrášlili další do-
my. Výborně! Na 
druhé straně, 
posledních 39 
měsíců, co ob-
vod řídí koalice 
ODS s ČSSD, je 

charakterizováno vládou nabubřelosti, 
nesnášenlivosti, chamtivosti, bezo-
hlednosti na potřeby a přání občanů. 
Charakterizuje ji prodej všeho, co lze 
prodat, včetně střechy nad hlavou ro-
din. Prodejní ceny bytů a domů se vy-
šplhaly na lichvářskou úroveň. Výše 
nájemného bytů přivádí mnoho nájem-
níků do zoufalé existenční situace. 
Vyděračské praktiky radnice a přehna-
né nájemné likvidují živnostníky a ma-
lé firmy, poskytující služby obyvatel-
stvu. Radnice pro své občany neposta-
vila ani jeden dům, ani jeden byt. Tak 
tu v centru Ostravy žijeme v jednadva-
cátém století. 

Josef Blahuta (KSČM)

Městský ob-
vod, to jsou pro 
mě především 
občané. Stále 
více a častěji se 
obracejí na nás, 
opoziční zastu-
pitele, se žá-
dostmi o radu, 

vysvětlení, pochopení, nebo pomoc 
při prosazení svých oprávněných 
práv a zájmů. Žádají nás o pomoc 
s každodenními problémy, nebo po 
získání trpkých zkušeností s úřední-
ky a vedením obvodu. Vidím to jako 
největší a výraznou změnu, změnu 
v chování občanů. Pro mě je to ale 

naplnění poslání, pro které jsme byli 
zvoleni na místa zástupců občanů 
v orgánech obvodu. Jen doufám, že 
to občané zohlední, až budou v pod-
zimních komunálních volbách znovu 
rozdávat své hlasy.  

Jiří Heinrich (ODS)

Pro fungování 
městského ob-
vodu je za prvé 
nutno mít funkč-
ní vedení, ale 
i tým úředníků, 
kteří náměty 
a požadavky ve-
dení bezchyb ně 

a nezištně realizují. Zde došlo celkově 
ke zlepšení a zprůhlednění mnoha 
činností, zejména mám na mysli inter-
netové zadávání veřejných zakázek 
a prodeje obecního majetku, které 
omezilo možnost jejich zmanipulová-
ní. Za druhé je to komunikace se 
spoluobčany, především znalost jejich 
potřeb a představ o fungování měst-
ského obvodu. V tomto směru se dob-
rým nápadem jevily pravidelné schůz-
ky zastupitelů, vedení radnice a obča-
nů v klubu Atlantik (ty budou v bu-
doucnu opět obnoveny). Zde se mno-
hé na místě vysvětlilo. Pro život obvo-
du má velký význam přijetí vyhlášky 
o hernách a výherních automatech.

Jiří Hurta (KSČM)

Volební slo-
gany ODS v ko-
munálních vol-
bách na podzim 
2006 slibovaly 
mnohé. A čeho 
jsme se dočka-
li? Revitalizace 
Ko m e n s ké h o 

sa dů je v nedohlednu, nedaří se 
zkrášlit ani oživit centrum města, kde 
stojí poloprázdné novostavby, zamrz-
lý žabinec na Karolině vše jen podtr-
huje. Ostrava usiluje o přívlastek ev-
ropské kulturní město, ale to nejsou 
jen výstavy a koncerty. Hlavní je, jaké 
prostředí a všestranné podmínky vy-
tvoří pro své občany. Koalice ODS 
a ČSSD chce do Ostravy přilákat tu-
risty. Ale spíš než milionově opravené 
bezvýznamné kapličky si návštěvníci 
všimnou, že není kde si odskočit. Pro 
voliče je tento festival nesplněných 
slibů signálem něco změnit. 

Ladislav Jodlovski (ODS)

Významných 
změn, které ko-
lem sebe vidím, 
je v posledních 
letech mnoho. 
Pracuje se na 
přeměně ne-
chvalně známé-
ho „skeletu“ na-

proti DKMO v budovu, která nebude 
hyzdit vzhled našeho obvodu. Při-
bývají další bytové i kancelářské do-
my. Například Nordica vedle konzer-
vatoře, Améba u Komenského sadů, 
nebo třeba Městská brána na Kos-
telním náměstí. Navíc mám radost, 
že se konečně rozjel projekt Ka roliny, 
revitalizace Komenského sadů (i když 
v menším rozsahu) a započne se 
oprava prostor před hlavním nádra-
žím v Přívoze.

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 vyjadřují zastupitelé našeho obvodu (v abecedním pořádku).

Od 1. března loňského roku pro-

bíhají kontroly bytů, které jsou ve 

správě našeho obvodu. Do konce 

února 2010 navštívili pracovníci od-

boru bytového hospodářství 1 197 

bytových jednotek, což je 80,5 pro-

cent z jejich celkového počtu. 

Kontroly jsou řádně ohlášeny a pro-
bíhají v termínech, které jsou předem 
sjednány s uživateli bytů. Ti se ke 
kontrolám ve většině případů staví 
velmi vstřícně. „Provedená kontrola 
bytu pro mě neznamenala žádné 
omezení, byla podnětná a hodnotím ji 
jako pozitivní z hlediska zlepšení pé-
če o společné prostory domu – ze-
jména úklid a zabezpečení suterénu,“ 
uvedl pan František Kincl, Božkova 

ulice. Stejně se vyjádřila i paní Rů že-
na Hájková z Vaškovy ulice, podle níž 
se například na základě kontrol 
a zpracovaných záznamů podařilo 
vystěhovat problémového nájemníka.

Při dosavadních kontrolách bylo 
zjištěno, že z celkového počtu 1 197 
prověřených bytů je 1 114 užíváno 
v souladu s uzavřenou nájemní smlou-
vou. V 83 případech byly nalezeny 
nedostatky, kdy například byt užíval 
někdo jiný, byly zjištěny nepovolené 
podnájmy, nedodržování pořádku, ne-
udržování technického stavu bytu, ne-
souhlasil počet osob bydlících ve spo-
lečné domácnosti apod. Tyto nedostat-
ky odbor bytového hospodářství ade-
kvátním způsobem s nájemníky řeší. 

Většina kontrolovaných bytů je užívána 

v souladu s nájemní smlouvou

Zkušební sčítání
Od 6. do 16. dubna budou v Mo-

ravské Ostravě komisaři Českého 

statistického úřadu osobně doru-

čovat sčítací formuláře do jednotli-

vých domácností. Vyplněné sčítací 

formuláře je možné odevzdat od 17. 

dubna několika způsoby. V případě 
jakýchkoliv dotazů se lze obrátit na 
kontaktní místa uvedená v letáčku.

Výběrová řízení jsou 

přístupná všem zájemcům

Jednou z forem prodeje bytů 

v majetku městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz je výbě-

rové řízení. Probíhá především 

u tzv. volných bytových jednotek 

(bytů bez nájemníků) a je veřejné.

O vyhlášení výběrového řízení a o 
způsobu, jakým bude zveřejněno, 
rozhoduje rada městského obvodu. 
Vý běrové řízení na prodej bytů je 
však vždy, bez výjimky, vyvěšeno na 
veřejně přístupné úřední desce, která 
se nachází pod Frýdlantskými mosty, 
a na webových stránkách Moravské 
Ostravy a Přívozu www.moap.cz. Dá-
le je zpravidla publikováno ve zpravo-
daji Centrum, který dostávají všechny 
domácnosti městského obvodu, pří-
padně v jiných tištěných médiích.

Městský obvod nabízí nájemníkům 

byty za nižší ceny, než jsou ceny tržní

Nájemníkům domu Maroldova 1, stej-
ně jako nájemníkům v jiných domech, 
poskytuje městský obvod při prodeji 
bytů 30procentní slevu.

Městský obvod v loňském roce 

dokončil řadu investičních akcí, 

jejichž hodnota (včetně DPH) pře-

kročila 160 milionů korun. 

K největším investicím patřila na-
příklad rekonstrukce ZŠ Gen. Píky 
13A – pavilonu E, kde mj. došlo k za-
teplení obvodových stěn, výměně 
oken a dveří a zateplení střechy 
a podlah. Stavební úpravy zmoderni-
zovaly také sociální zařízení, šatny, 
bazénovou vanu atd. 

Zmínit můžeme i obnovu kapličky 
sv. Alžběty (Husův sad) do původního 
stavu z konce 19. století. Na ZŠ Ge-
bauerova 8 zase proběhla kompletní 
rekonstrukce zdravotechniky. Dále se 
v loňském roce uskutečnila rekon-
strukce veřejného prostranství na ulici 
Ahepjukova, kde byla kromě jiného 

nahrazena stávající zdevastovaná ko-
munikace novou a rekonstruován sy-
stém odvodnění dešťových vod. 

Součástí projektu na ulici Arbesova 
15 bylo zateplení fasády (včetně no-
vých omítek), střechy, výměna oken, 
či úprava lodžií. Také v dalších do-
mech, jako například na ulicích Troc-
novská 8, Orebitská 14 a 16, Dob-
rovského 53, S. K. Neumanna 8, 
Hor nopolní 26, nebo Střelniční 1, se 
vyměňovala okna, popřípadě opravo-
vala fasáda. 

Dokončení dalších investičních ak-
cí z roku 2009 se plánuje na letošní 
rok. Jmenovat lze mj. rekonstrukci 
ulice Zborovská, včetně veřejného 
prostranství ve vnitrobloku. Stavební 
úpravy zde řeší jak povrch chodníků, 
tak vozovky. 

Loňské investice: více než 160 mil. Kč
Městský obvod získal 

50 milionů na investice 

Rada městského obvodu schváli-
la 4. března 2010 přijetí finančních 
prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ve výši 50 mil. Kč. 
Pět milionů z této částky je určeno 
na úpravu veřejného prostranství 
kolem památníku Rudé armády 
v Ko  menského sadech, zbývající 
část pomůže dofinancovat rekon-
strukci parkoviště u katedrály Bož-
ského Spasitele, rekonstrukci ulic 
Bu dečská a Gen. Ja nouška, do-
stavbu ZŠ a MŠ Ostrčilova, regene-
raci sídliště Šalomouna a rekon-
strukci elektroinstalace v mateřské 
škole Na jízdárně 19a.  (inf)

Privatizace bytového fondu 
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz (MOaP) začala 
v roce 1996. K datu jejího zaháje-
ní městský obvod disponoval 732 
domy s 9 835 bytovými jednotka-
mi. Současný bytový fond obvodu 
MOaP činí 1 833 bytů.

Městský obvod  předpokládá, 
že si ponechá 1 145 bytů (v 89 
domech) ve svém vlastnictví, zbý-
vající bytové jednotky jsou určeny 
k postupnému prodeji. Znamená 
to, že privatizováno bude přes 88 
procent bytového fondu.

posoudit přiměřenost a účinnost systé-
mu finanční kontroly městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz), s tím, 
že nelze neodůvodněně prodávat 

byty za ceny nižší, než jsou v místě 

a čase obvyklé. Městský obvod musel 
výsledky kontroly respektovat a situaci 
napravit. O přijetí nových Zásad (no-
vých pravidel prodeje) rozhodlo právě 
zastupitelstvo 18. 12. 2008. Teprve 
poté mohl městský obvod v prodeji 
bytů a domů dále pokračovat, a to 
podle nových Zásad. Výsledná zprá-

va z kontroly neobsahuje žádný zá-

věr, pokyn ani doporučení, aby se 

výše ceny řídila datem podání žá-

dosti o převod bytové jednotky. Na-
víc si městský obvod v souvislosti 
s kontrolou nechal zpracovat právní 
stanoviska, která nový postup jedno-
značně potvrdila – obec (městský 

obvod) nemůže prodávat byty v roz-

poru se zákonem o obcích.

Poté, co zastupitelstvo městského 
obvodu schválilo v červnu 2009 usne-
sení o prodeji bytů na Maroldově 1, 
byla nájemníkům, kteří požádali o pře-
vod bytových jednotek, zaslána kon-
krétní nabídka. Jejím doručením zača-
la běžet půlroční lhůta, v níž nájemníci 
mohou či nemusí nabídku akceptovat. 
Nyní je již uzavřeno 48 kupních smluv, 
což představuje téměř dvě třetiny ná-
jemníků v domě. 

Je třeba zdůraznit, že městský 

obvod nabízí stávajícím nájemní-

kům, a to nejen v domě Maroldova 

1, byty za ceny daleko nižší, než 

jsou ty tržní. Ceny, které jsou stano-

veny znaleckým posudkem a vy-

cházejí z cen nemovitostí v místě 

a časech obvyklých, jsou navíc sní-

ženy o 30 % s ohledem na míru za-

nedbanosti bytového fondu. U Ma-
roldovy 1 je tato výhoda pro kupující 
více než vstřícným krokem, vzhledem 
k tomu, že v roce 2006 náš městský 
obvod vynaložil na opravy tohoto do-
mu více než 18 mil. Kč.

Pokud se nájemníci přesto domní-
vají, že je cena za byt nadhodnocená, 
nemusí ke koupi bytu přistoupit. Obec 
však nelze právně donutit, aby cenu 
snížila a prodávala tak byty v rozporu 
se zákonem. Občané mohou v této 
souvislosti samozřejmě využít svého 
práva podle příslušného paragrafu zá-
kona o obcích a požádat, aby se ce-
nou požadovanou za byty zabývalo 
zastupitelstvo obce. To také nájemníci 
Maroldovy 1 v prosinci 2009 učinili. 
Zastu pitelstvo na mimořádném zase-
dání 4. února 2010 však rozhodlo, že 
k úpravě převodní ceny v případě Ma-
rol dovy 1 neexistuje objektivní důvod.
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Hrozí invalidům bída?

Od 1. ledna 2010 byl změněn zá-

kon o pomoci v hmotné nouzi. Mi-

mo jiné v té části, jež pojednává 

o osobách, které jsou uznány jako 

invalidní ve třetím stupni, avšak 

nemají nárok na invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně, vzhle-

dem k tomu, že neodpracovaly po-

třebnou dobu. 

Těmto osobám byla částka živobytí 
snížena na existenční minimum, resp. 
na částku 2 020 Kč, přičemž tito lidé 
nemají ani nárok na příspěvek na 
diet ní stravování.

Pro srovnání uvádíme, že částka 
na živobytí jednotlivce, která je nyní 
2 020 Kč, činila do konce loňského 
roku 3 126 Kč, a v případě nutnosti 
dodržování nákladného dietního stra-
vování mohla být zvyšována o částku 
960 Kč až 2 680 Kč.

A co si máme představit pod po-
jmem „invalidita ve třetím stupni“? Je 
to plná invalidita, která trvala ke dni 
31. prosince 2009. Od 1. ledna 2010 
se tedy tato invalidita považuje za in-
validitu třetího stupně. 

Na výše uvedenou změnu opako-
vaně upozorňuje ombudsman pan 
Ota kar Motejl, který ji hodnotí jako 
nesmírně tvrdý a nespravedlivý do-
pad zákona na invalidní osoby. 

Současný stav podle něj odporuje 
ústavně zaručenému právu na po-
moc v hmotné nouzi, kterou garantu-
je Listina základních práv a svobod. 
Žádá proto, aby zákonodárci urychle-
ně zákon změnili. 

Současná novela zákona totiž ne-
rozlišuje osoby, které nepracovaly 
a nehradily po určitou dobu sociální 
pojištění vzhledem ke svému špatné-
mu zdravotnímu stavu a osoby, které 
nepracovaly a nehradily si sociální 
pojištění ještě před dobou, než byly 
uznány plně invalidními. Tisícům in-
validů tak podle ombudsmana hrozí 
bída.

Bc. Dagmar Bradová

vedoucí odboru sociálních věcí

Akce klubu seniorů 

v DPS Gajdošova 39

Každé úterý ve 14.00 hod. Pojďte 
me zi nás – zájmové setkávání.

Plánované akce:

Duben: Velikonoční BINGO (spole-
čenská hra) + vystoupení mažoretek. 
Koncert studentů Janáčkovy konzer-
vatoře Ostrava. 30. 4.: Křeslo pro 
hos ta – Libuše Pernová – „Valpurgina 
noc dle keltských tradic“.

Květen: Smažení vaječiny – orga-
nizují senioři domu s pečovatelskou 
službou. Svátek matek – posezení + 
vystoupení dětí z mateřské školy. 
Zájezd.

Červen: Dětský sbor Melodie při 
ZŠ Gen. Píky. 21. 6.: Křeslo pro hosta 
– Libuše Pernová – „Kouzelná noc 
sv. Jána“. Zájezd. Zahradní grilování.

Akce klubu seniorů 

v DPS Dobrovského 53

Plánované akce:

Duben: „Pějme píseň dokola“ – za 
doprovodu skupiny seniorů „Radost“ 
(housle, zpěv, doprovodné slovo).

Květen: BINGO (společenská hra).
Červen: Smažení vaječiny.
Všechny plánované akce budou 

upřesněny a aktualizovány včetně 
data a hodiny uskutečnění formou 
propagačních letáčků na nástěnkách 
odboru sociálních věcí a v DPS.

Na křižovatce někdejší císařské 

silnice, vedoucí z Těšína do Svino-

va a Opavy, a staré obchodní silni-

ce, vedoucí přes Vítkovice do Míst-

ku, stával Důl Šalomoun. V polovi-

ně 19. století bývalo v těchto mís-

tech již vítkovické předměstí. Své 

biblické jméno získal důl po svém 

majiteli, vídeňském bankéři Sa lo-

mo nu Meyeru Rothschildovi. 

Tento židovský finanční magnát 
a velkopodnikatel byl hlavním iniciá-
torem stavby železnice – Severní 
dráhy Ferdinandovy z Vídně do pol-
ské Bochnie. Již v roce 1831 přemýš-
lel o podnikání na Ostravsku, přičemž 
zvažoval nájem, případně zakoupení 
Rudolfovy hutě z pozůstalosti kardi-
nála a arcivévody Rudolfa Habs bur-
ské ho. V roce 1835 si Rothschild huť 

Když se řekne Šalomoun a Šalomouna...
skutečně pronajal, a o osm let pozdě-
ji koupil i s některými doly. 

Průzkumné vrty a exploze

V místě budoucího dolu Šalomoun 
se začalo s průzkumnými vrty v roce 
1840, nicméně vlastní hloubení spa-
dá až do roku 1844. Zdejší geologic-
ké podmínky nebyly příliš výhodné, 
četné exploze důlních plynů práci 
ztěžovaly. K největší explozi došlo 
1. června 1864, kdy zahynuli čtyři 
horníci. Práce zde pak byly přerušeny 
až do roku 1871. 

Bezpečnější provoz a modernizaci 
těžby navrhl vynikající montanista 
Albert Andrée. K odvětrávání dolu by-
la využita nová šachta Antonín, která 
stála na dnešním Smetanově náměs-
tí. Od roku 1884 byla vybudována 
nová větrní jáma, jejímž pozůstatkem 
je v současné době odvětrávací ko-
mínek mezi Domem umění a Čes ko-
slovenskou obchodní bankou.

Jaké jméno, takový název 

Rothschildové s oblibou pojmeno-
vávali své podniky po členech rodiny. 
Nedaleko jámy Šalomoun byl důl 
a koksovna nesoucí název Karolina 
– po Salomonově snaše. Po synovi 
An selmovi byla pojmenována nově 
postavená huť Anselm ve Vítkovicích. 
Stejný název měl i důl v Petřkovicích 
(v současnosti součást Hornického 
muzea OKD).

Mosty nahradily důl

Na Dole Šalomoun se těžilo uhlí od 
roku 1844 do roku 1973, kdy byly 
v lednu vytaženy klece a lana, a důl 
následně zasypán. V listopadu 1974 
byla odstřelena těžní věž i s přilehlý-
mi budovami. 

Vzniklá plocha pak posloužila k vy-
budování ústředního autobusového 
nádraží. Na jeho velké části je dnes 
obchodní centrum s nepřípadným ná-
zvem Karolina, a pak další velká bu-
dova sloužící jako kancelářský a ko-
merční objekt. Autobusové nádraží se 
smrsklo na nedůstojnou zatáčku.

Na části uvolněné plochy byly po-
staveny takzvané Frýdlantské mosty 
vybudované v letech 1978 až 1982. 
Mosty byly postaveny nad ústím těžní 
jámy, což způsobilo v roce 1996 velmi 

nebezpečnou situaci: důlní metan 
pronikl do kanalizace a odtud do pod-
chodu, především pak do prodejny 
drogerie. Z tohoto důvodu muselo být 
v podchodu vybudováno rozsáhlé 
a nákladné odvětrávací a bezpeč-
nostní zařízení.

Kulturní hornická kolonie 

Pojmenování Šalomoun se však ne-
váže pouze k dolu, ale také k hornické 
kolonii. Její stavba byla zahájena v ro-
ce 1869 na pravé straně od dolu podél 
Vítkovické ulice. Ukončena byla v roce 
1917. Měla sedmdesát devět přízem-
ních a deset jednoposchoďových do-
mů. Mimochodem, byla to velmi živá, 
aktivní a kulturní občanská pospoli-
tost. V přízemních domcích byly vždy 
čtyři malé byty, dále dvorky s chlívky 
pro drobné zvířectvo a za nimi zahrád-
ky. V roce 1957 byly domky kolonie 
postupně bourány, poslední zmizely 
v roce 1977. Na jejich místě vyrostly 
panelové domy. 

A ještě k jazykové zvláštnosti: 
šachta nebo jáma byla nazývána Ša-
lomoun, kolonii se obecně říkalo Ša-
lo mouna, případně také Na Ša lo-
mouně. Proto také sídliště, které na 
místě bývalé kolonie vyrostlo, nese 
název Šalomouna.  (na)

V březnovém vydání zpravodaje 
Centrum vyšel článek s názvem 
Černá louka bude bez výstaviště. 
Proti názoru „V současné době se 
sice stále konají výstavy, ale při je-
jich technickém zabezpečení a te-
matickém zaměření jde jen o umělé 
prodlužování životaneschopného 
projektu“ se ohradila společnost 
Ostravské výstavy, a. s. Její zkráce-
nou reakci zveřejňujeme:

Akciová společnost Ostravské 
výstavy byla zřízena městem Os-
trava pro pořádání výstav a veletrhů 
a jiných kulturně-společenských ak-
cí, aby vytvářela kulturní zázemí 
nejen obyvatelům města Ostravy, 
ale i celého regionu. Společnost 
vznikla v roce 1998, kdy na výsta-
višti byly téměř nepoužitelné pavilo-
ny se špatným technickým záze-
mím a kalendář akcí byl velmi stro-
hý. Ostravským výstavám se za 12 
let svého působení na Černé louce 
podařilo vybudovat zcela nový pavi-
lon A, který svým technickým vyba-
vením a zázemím nabízí služby na 
úrovni jiných států EU. Kalendář 
akcí se zaplnil výstavami a veletrhy 
ze všech aktuálních témat a kromě 
výstav se na Černé louce koná celá 
řada kulturně-společenských akcí. 

V posledních letech ročně navští-
ví Výstaviště Černá louka 400–500 

tisíc návštěvníků a koná se zde více 
než 90 akcí, a to nejen výstavních, 
ale i z jiných oblastí kultury. Mezi 
nejvýznamnější patří veletrhy In fo-
therma, Střechy, Pláště, Izolace, Do-
volená a Region, mezinárodní vele-
trh InDent, Gastro festival Os tra va 
a další. Již od roku 2000 má na vý-
stavišti také své sídlo Pohádkový 
sklep strašidel, který je každoročně 
turistickým cílem pro více než 30 ti-
síc lidí. Také jeden z nejvýznamněj-
ších hudebních festivalů Colours of 
Ostrava se koná právě na Černé 
louce a jeho návštěvníci se zde sjíž-
dějí téměř z celého světa.

Klastr Černá louka, jehož návrhy 
se připravují pro finální prezentaci 
k získání titulu Ostrava 2015, počítá 
ve svých projektech s výstavním 
pavilonem A a pořádáním výstav, 
vele trhů a jiných kulturních akcí, 
aby doplnil ucelenou představu 
o funkčnosti klastru. Poslední pavi-
lon, který zůstane z původní Černé 
louky, je pavilon G. Změní se v Mu-
sic Pavilion, neboť má stejně jako 
pavilon A výhodnou polohu s dob-
rou pěší dostupností z centra města 
a vychází z filozofie naplnění kultur-
ně-společenské potřeby obyvatel 
města s návazností na velké kultur-
ní akce evropských měst.

Ostravské výstavy, a.s.

Černá louka bude s výstavištěm

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,
PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 29 OSTRAVA

vyhlašuje výběrové řízení na prodej domu jako celku včetně souvisejících pozemků

v souladu se Zásadami pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 

třetí osobě schválenými zastupitelstvem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

usnesením č. 682/M/09ze dne 22. 1. 2009

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBĚHNE DNE 10. 5. 2010 v 15.00 hod., 
5. PATRO, ZASEDACÍ MÍSTNOST č. d. 504

BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, SOKOLSKÁ 28, OSTRAVA

Budova č. p. 2991, Hornopolní 63, bývalý KD GAMA, na pozemku parc. č. 2206/28

-  pozemek parc. č. 2206/28 – zast. pl. a nádvoří o výměře 615 m2 

- pozemek parc. č. 2206/24 – zast. pl. a nádvoří o výměře 213 m2

- pozemek parc. č. 2206/25 – zast. pl. a nádvoří o výměře 611 m2 

- pozemek parc. č. 2206/26 – zast. pl. a nádvoří o výměře 229 m2

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

vyvolávací cena ve výši 14 170 370 Kč
*SS 11223344                                                                        kauce 300 000 Kč

Prohlídky:  19. 4. 2010 od 10.00 hod. a od 15.00 hod. 21. 4. 2010 od 10.00 hod. a od 15.00 hod

Informace: tel. 599 443 512, varekova@moap.ostrava.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, 

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 29 OSTRAVA

vyhlašuje výběrové řízení na prodej jednotek do osobního vlastnictví včetně spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu a pozemku v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBĚHNE DNE 12. 5. 2010, 5. PATRO, ZASEDACÍ MÍSTNOST č. d. 504, 
BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, SOKOLSKÁ 28, OSTRAVA

REGISTRACE PŘED KAŽDÝM PRODEJEM JEDNOTKY SAMOSTATNĚ

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 6 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 8.40 hod.

  *SS 11129876 kauce 52 000 Kč  výchozí cena 324 470 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 12 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 9.00 hod.

  *SS 111298712 kauce 51 000 Kč  výchozí cena 324 470 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 18 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2  začátek v 9.30 hod.

  *SS 111298718 kauce 50 000 Kč  výchozí cena 324 470 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 30 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 9.30 hod.

  *SS 111298730 kauce 49 000 Kč  výchozí cena 307 660 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 53 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 10.20 hod.

  *SS 111298753 kauce 48 000 Kč  výchozí cena 307 660 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 65 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 10.40 hod.

  *SS 111298765 kauce 47 000 Kč  výchozí cena 307 660 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 83 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 11.00 hod.

  *SS 111298783 kauce 46 000 Kč  výchozí cena 307 660 Kč

• Maroldova 1, č. p. 2987  Byt č. 90 – velikost 1+0, plocha 28,55 m
2 začátek v 12.40 hod.

  *SS 111298790 kauce 45 000 Kč  výchozí cena 307 660 Kč

• Nádražní 148, č. p. 542  Byt č. 6 – velikost 2+1, plocha 76,78 m
2 začátek v 13.00 hod.

  *SS 1115426 kauce 100 000 Kč výchozí cena 898 690 Kč

• Nádražní 94, Na Spojce 2 č. p. 1630  Byt č. 8 – velikost 1+1, plocha 54,30 m
2 začátek v 13.20 hod.

  *SS 11116308 kauce 53 000 Kč výchozí cena 314 820 Kč

• Nádražní 94, Na Spojce 2 č. p. 1630  Byt č. 10 – velikost 2+1, plocha 52,00 m
2 začátek v 13.40 hod.

  *SS 111163010 kauce 44 000 Kč výchozí cena 267 300 Kč

• Nádražní 148, č. p. 542  Nebyt č. 901 – plocha 54,55 m
2 začátek v 14.00 hod.

  *SS 111542901 kauce 14 000 Kč výchozí cena 92 740 Kč

• Švabinského 4, č. p. 1700  Nebyt č. 901 garáž – plocha 13,14 m
2  začátek v 14.20 hod.

  *SS 1111700901 kauce 7 000 Kč výchozí cena 43 090 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prohlídky 19. 4. 2010 

Švabinského 4 garáž 11.00 hod.  14.40 hod.

Prohlídky 21. 4. 2010   

Maroldova 1 byt č. 90 8.50 hod. 14.40 hod. byt č. 83  9.00 hod.  14.50 hod.
 byt č. 65 9.10 hod. 15.00 hod. byt č. 53  9.20 hod.  15.10 hod.
 byt č. 30 9.30 hod.  15.20 hod. byt č. 18  9.40 hod.  15.30 hod.
 byt č. 12 9.50 hod. 15.40 hod. byt č. 6 10.00 hod.  15.50 hod.

Nádražní 148 byt č. 6 10.20 hod. 16.10 hod. nebyt č. 901 10.30 hod. 16.20 hod.

Nádražní 94, Na Spojce 2
 byt č. 8 11.00 hod. 16.40 hod. byt č. 10 11.15 hod. 16.50 hod.

Informace: tel. 599 442 441, cervenkova@moap.ostrava.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné podmínky pro výběrové řízení

Zájemce o koupi je povinen nejpozději 10 dnů před konáním výběrového řízení uhradit stanovenou kauci 
na depozitní účet městského obvodu, vedený u Komerční banky č. ú.: 6015-923761/0100, VS = rodné číslo/
IČ, SS = * uvedený u jednotlivých jednotek, domu.

Další podmínky výběrového řízení jsou obecné a řídí se „Postupem pro prodej domů, bytů, nebytových 
prostorů a souvisejících pozemků formou výběrového řízení“, který je přístupný na webových stránkách měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – www.moap.cz/sprava-a-prodej-majetku/seznam-nemoviteho-ma-
jetku/ (je nutno se s tímto postupem seznámit před samotným konáním výběrového řízení). 

Vítězný zájemce je povinen ihned po skončení výběrového řízení podat kvalifikovaný návrh na uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy č. 3 tohoto „Postupu“. 

Koncem loňského roku byl na 

Mu zejní ulici zahájen archeologic-

ký výzkum, který po odeznění zim-

ních mrazů pokračuje v lokalitách 

kolem Masarykova náměstí.

K archeologickému výzkumu se 
přistoupilo na základě skutečnosti, že 
v této lokalitě dochází k rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace. Průzkum se 
postupně přesune na ulice 28. října 

(zde výkopové práce nyní probíhají 
současně s rekonstrukcí kanalizace), 
Dlouhá, Velká a Pivovarská. Končit by 
se mělo v průběhu letních měsíců. 

V minulosti probíhal v centru Os tra-
v y (konkrétně na Masarykově náměs-
tí, rok 2006) záchranný archeologický 
výzkum. Zjistilo se, že se stále pod 
povrchem nachází množství archeo-
logických památek. (peb)

Archeologický výzkum v centru


