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Vážení spoluobčané,
začal nám nový školní rok 

2010/2011, a proto bych se ještě 
vrátil k letošním zápisům do mateř-
ských a základních škol, jejichž zři-
zovatelem je náš městský obvod, 
přesto, že do uzávěrky tohoto vydá-
ní zpravodaje Centrum ještě nejsou 
známy definitivní údaje o počtu dě-
tí, které poprvé nastoupí do těchto 
vzdělávacích institucí. 

V letošním roce očekáváme, že 
do prvních tříd základních škol na-
stoupí 500 dětí. Vloni to oficiálně 
bylo 483 dětí. Dá se říci, že se jed-
ná o konstantní stav. I v předcho-
zích letech jsme se pohybovali ko-
lem pětistovky žáků zapsaných do 
prvních tříd základních škol. 

Z prozatímních výsledků vyplývá, 
že také letos sledujeme trvalý ná-
růst poptávky u ZŠ Matiční, což je 
dáno zájmem rodičů o kvalitní výu-
ku jazyků. To platí už několik let. 
Naopak pokles zapsaných žáků re-
gistrujeme na školách, které nejsou 
přímo v centru města – ZŠ Gaj do-
šova a ZŠ Kounicova. Nicméně je 
třeba zdůraznit, že neuvažujeme 
o žádném omezení provozu nebo 
dokonce o zavření celé školy, jako 
se tomu děje v jiných městských 
obvodech. Jde o to, že počet zapsa-
ných dětí do mateřinek v posled-
ních letech přibývá, takže se dá 
v příštích letech ve všech našich 
školách očekávat nárůst žáků za-
psaných do prvních tříd. 

Podle dubnových zápisů do MŠ 
to vypadalo na převis sto sedmde-
sáti dětí. Po vyloučení veškerých 
duplicit lze konstatovat, že ještě 
máme v některých mateřských ško-
lách volná místa. Tuto možnost mo-
hou využít zejména rodiče, kteří 
nebydlí v městském obvodě MOaP, 
ale jezdí do našeho městského ob-

vodu za prací. 
K a ž  d o p á d n ě 
bych chtěl všech-
ny ubezpečit, že 
v našem měst-
ském obvodu 
bude i v násle-
dujících letech 
dostatek míst ve 
stávajících mateřinkách. Proto ne-
bude třeba budovat nová zařízení. 
Finanční prostředky budeme smě-
řovat do rekonstrukcí, zejména na 
zateplení a výměny oken v našich 
školských zařízeních.

Vzhledem k neplánovaně pro-
dloužené rekonstrukci v MŠ Dvo-
řákova bude tato škola po celé září 
uzavřena. Náhradní řešení jsme 
našli v ZŠ Nádražní, kde provede-
me úpravy volných prostorů a se 
svolením Krajské hygienické stani-
ce Moravskoslezského kraje zde 
můžeme otevřít dvě třídy. 

Závěrem bych chtěl všem školáč-
kům, žákům – a speciálně prvňáč-
kům – popřát krásný začátek škol-
ního roku. Ostatně některým z vás 
jsem 1. září popřál osobně. Stejně 
jako celé vedení Úřadu městského 
obvodu MOaP (starosta, místosta-
rostové a radní). Každou z devíti 
našich základních škol navštívil je-
den radní. Samozřej mě přeji peda-
gogům podobně úspěšný rok, jako 
byl ten loňský. Naše základní školy 
patří nepochybně mezi nejúspěš-
nější ve městě, a městský obvod si 
váží kvalitní práce pedagogů. Před-
pokládám, že i rodiče umí ocenit 
tuto práci, stejně jako práci radních, 
zastupitelů a celého ÚMOb MOaP, 
kteří pro naše školy dělají maxi-
mum. 

Tomáš Kuřec

místostarosta

Slovo má…

Dagmar Kobrová bydlí blízko radni-
ce. Když vejdete do jejího bytu, všude 
visí fotografie jejího manžela, zná-
mého herce, kabaretního a estrádní-
ho komika, konferenciéra a moderá-
tora Josefa Kobra. Josef Kobr by se 
9. září dožil 90 let. Společně žili nejen 
doma, ale i v divadle. Dagmar Kob-
rová v Národním divadle moravsko-
slezském strávila 22 sezon, na sta-
rosti měla mzdy pro zaměstnance 
a hostující umělce. Dnes je v důcho-
du a svůj volný čas tráví s dvěma 
dětmi a třemi vnoučaty. A psem Sni-
perem, americkým kokršpanělem. 

Jak se vám žije?

Nežije se mi špatně. Je trapné, 
když lidé čekají, že si bude člověk 
stěžovat. Ano, někdy mě něco rozči-
luje. Letos v zimě to bylo hodně smo-
gových dnů. Vyděsilo mě, když říkali, 
že staří lidé mají sedět doma. Já mu-
sím ven, doma bych se zbláznila. 
Když vyrazím do parku, do Šilheřovic 
nebo na hory a vidím přírodu kolem 
sebe, jsem spokojená. 

A tady, v centru?

Žiju tady celý život. Neuměla bych 
žít někde na okraji města. Mám to 
v povaze. Když mám splín, vezmu 
pejska a jdu se projít městem, na 
Masaryčák, na hrad. Potkávat známé 
lidi. Neumím si představit, že bych 

žila třeba v domku, bez Komenského 
sadů, řeky Ostravice.

Co děláte ve volném čase?

Společnost mi dělá Sniper, americ-
ký kokršpaněl, se kterým trávím nej-
víc času. Chodím také na univerzitu 
volného času, kde přednáší vyučující 
z ostravské a olomoucké univerzity. 

O historii, Přemyslovcích, Lu cem bur-
cích, italském umění. Baví mě to, to 
není, jako když musíte chodit do nor-
mální školy.

Změnila se Ostrava?

Strašně moc. Je tady teď hodně 
opravených domů, které prokouknou 
z šedi a špíny. Najednou zjišťuji, jak 
jsou krásné. Podívejte se na ulici 30. 
dubna, kde bydlím, není tady jediný 
neopravený barák. I na Šmeralce 
jsou nádherně opravené domy. Dbá 

se na zeleň, v Komenského sadech 
se v jednom kuse seče tráva, psi ne-
nosí klíšťata. Vedou to teď ve městě 
dobře.

Co by na Ostravu dnes řekl váš 

manžel?

Věřil, že to bude lepší. Naše ulice 
30. dubna je celá přestavěná. Nové 
parkování, vysázené nové stromy. 
Když se podíváte z jejího konce na 
radnici, je to reprezentativní pohled. 

Nechybí vám nic?

Aby bylo kde parkovat, pořád je 
málo míst. Pod radnicí je to volné, ale 
stojí to dost peněz. (us)

Žijí mezi námi

Žije v centru města, a přesto má kolem sebe přírodu

Josef Kobr, zřejmě nejpopulárnější 
herec ostravské historie, by oslavil 
9. září své devadesátiny.

Nejvěrnějším společníkem Dagmar 
Kobrové je její americký kokršpaněl 
Sniper.

Pomoc pro postižené oblasti 

Peněžité dary ve výši 40 tisíc korun 
poskytne městský obvod Mo ravská 
Ostrava a Přívoz oblastem v sever-
ních Čechách, které byly postiženy 
nedávnými povodněmi. Prv ních dva-
cet tisíc na odstraňování povodňo-
vých škod je určeno přímo Li be rec-
kému kraji, finanční částku ve stejné 
výši pak obdrží Mikroregion Hradec-
ko-Chrastavsko.

Čtyřčlenný tým Komunitního psy-
chosociálního intervenčního týmu 
ADRA Ostrava (KIP tým) pomáhal 
v oblastech postižených povodněmi, 
kde organizoval pomoc přítomných 
dobrovolníků, ale hlavně poskytoval 
psychosociální rozhovory. (inf)

Na náměstí Msgre Šrámka se 

upravují zpevněné plochy. Ve spo-

lupráci se společností Garáže Os-

tra va, a.s., bude vybudován nový 

parkovací sy stém. 

„Jedná se o systém poloautomatic-
kého parkoviště s obsluhou, kte rá bu-
de obsluhovat dvě parkoviště se sa-
mostatným vjezdovým a výjezdovým 
stojanem a závorami. Semafor bude 
informovat řidiče, zda je parkoviště 

volné, nebo obsazené,“ upřesnila in-
vestiční referentka Úřadu MOaP Dag-
mar Žiž ková. Po kompletních úpra-
vách bude k dispozici jednapadesát 
parkovacích míst. 

Práce byly zahájeny v polovině 
července a probíhají ve dvou eta-
pách. První část parkoviště je již ho-
tova, předpokládaným termínem pro 
ukončení druhé části je 15. září.

 (peb)

Na náměstí Msgre Šrámka se 

buduje nový parkovací systém 

Starosta našeho obvodu Miroslav Svozil na kontrolním dnu před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze. První část 
dlouhodobého projektu Estetizace hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze byla úspěšně dokončena. Tato etapa zahrnovala 
opravu přístřešku před budovou Českých drah. Její součástí bylo opláštění rámové konstrukce, osazení kruhových sví-
tidel a také ocelové konstrukce získaly ochranný nátěr a střešní konstrukce je tvořena kvalitními lepenkami. Cílem 
těchto rekonstrukcí je, aby se hlavní nádraží stalo důstojnou vstupní bránou do Ostravy. 

V loňském roce byla zahájena 

první etapa regenerace sídliště Ša-

lamouna. 

Letos projde změnami ulice Na 
Široké a pokračovat bude rekonstruk-
ce ulice Dr. Malého, kde se zlepší 
kvalita chodníků i vozovky a vy-
budována budou kolmá parkovací 
stání po obou stranách (navýšení při-
bližně o padesát parkovacích míst). 

Přibude také hřiště pro děti nad 
šest let, jehož výbava zahrnuje vel-
kou herní sestavu s průlezkami, od-

počinkovou síť, plastovou klouzačku, 
lezeckou stěnu aj. „Bude upravena 
kanalizace, uloženo kabelové vedení 
veřejného osvětlení, které bude dopl-
něno o tři nové stožáry, včetně svíti-
del a ještě jsou naplánovány sadové 
úpravy,“ doplnila referentka investič-
ního odboru úřadu našeho obvodu 
Dag mar Žižková. 

Na ulici Dr. Malého budou zrekon-
struovány komunikace a chodníky 
a opraveny zastávky MHD. Na tuto 
investiční akci, jejíž ukončení bude 

v říjnu, získal náš městský obvod 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj 
na regeneraci panelových sídlišť ve 
výši čtyř milionů korun.  (peb)

Regenerace sídliště Šalamouna pokračuje

Číslo měsíce 18
V sobotu 18. září vás zveme na 

Sportovní den s městským obvo-
dem v Komenského sadech. Více 
na straně 2.
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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 září: Marie Franc-
ková, Božena Gojová, Marta Pas-
ke rová, Ludmila Ryšková, Ludmila 
Žabová, Marie Jurčíková, Jaromír 
Šugárek, Zdenka Laryšová, Karel 
Hrubý, Jaromír Šomek.

Blahopřejeme jubilantům

...David Průša
Bydlím v centru Ostravy na ulici 

30. dubna. Centrum mám rád, rád 
se tam procházím. Malebná je ulič-
ka Husova, kolem Evangelického 
kostela, která má kouzelnou atmo-
sféru. Donedávna návštěvníci Os-
tra vy cítili, že se zde nic neděje. Za 
poslední čtyři roky se toho ovšem 
mnoho změnilo, lze vnímat dyna-
mický rozjezd města. 

Nejužší centrum Ostravy funguje, 
ale vadí mi proluky veřejných pro-
stor. Město je samá díra, je jako 
cedník na nudle. Spousta lidí chce 
v prolukách ve městě zeleň, ta ale 
musí být uspořádaná a koordinova-
ná, potřebuje prostor, abyste se cí-
tili dobře. Já si myslím opak – měs-
to je třeba především zastavět, 
v domech žijeme, pracujeme, naku-
pujeme, odpočíváme, domy tvoří 
ulice, ulice vytváří prostor, ve kte-
rém žijeme, za přírodou můžeme 
jezdit na venkov.

Je důležité důsledně využít po-
tenciál města, který nabízí. Na pří-
klad rekonstrukce Masarykova ná-
městí v původní stopě byla pozitivní 
změnou. Aby však došlo k ideální-
mu dokončení, je nutné řešit stáva-
jící nevyužitou zelenou plochu 
a místo, kde dříve stálo květinář-
ství.

Nejdůležitější ovšem je potřeba 
odstranit bariéry a nevytvářet nové. 
Například řešit železniční koridor 

mezi centrem 
a Fifejdami, aby 
se propojil život 
oddělený želez-
nicí, dále silnice 
jako Bo hu mín-
ská, Čes ko bratr-
ská, prodlouže-
ná Mís tecká 
apod. Všechny město rozdělují na-
místo toho, aby je přirozeně scelo-
valy. Určitě je potřeba integrovat 
řeku do města, vytvořit městské 
nábřeží s možností rekreace.

Projekt Oživená Ostrava vznikl 
právě proto, že je tady spousta ne-
vyřešených a špatně řešených míst. 
Aby změny mohly fungovat dobře, 
předložili jsme urbanistickou vizi. 
Neměly by se vytvářet megaloman-
ské projekty, které většinou způsobí 
problémy. Chtít udělat všechno 
hned. Je třeba dělat věci koncepč-
ně, začít postupně vizi naplňovat. 

U pana starosty Miroslava Svozila 
jsme našli podporu. O problémech 
ví, chce, aby se ve městě dobře žilo 
a bydlelo. I proto věřím, že v Ostravě 
toho ještě hodně můžeme změnit. 
Že centrum města nebude večer 
mrtvé.

Architekt David Průša má jas-

no v tom, jak by mělo vypadat 

moderní město. Moderní a fungu-

jící Ostrava. Absolvent Fakulty 

architektury VUT v Brně, zaklada-

tel ateliéru PLAT FORMA OS TRA-

VA a jeden z hybatelů iniciativy 

OŽIVENÁ OS TRAVA se snaží pro-

sadit ucelenou urbanistickou vizi 

města. (us)

Jak to vidí...

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 

pro rok 2011 v oblastech:

 I.  kultury (uměleckých aktivit – vizuálního, hudebního, scénického, literár-
ního a ostatního umění)

 II.  sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 
aktivit

 III.  sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně 
postižené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které do 
30. listopadu 2010 podají přihlášku (na předepsaném formuláři, který je 
umístěn na webových stránkách městského obvodu) s příslušnými náleži-
tostmi, dokladujícími identifikaci žadatele. 

Bližší informace a formuláře přihlášek: 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor školství 
a volnočasových aktivit, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, telefon: 599 
444 278, e-mail: slachtova@moap.ostrava.cz nebo na www.moap.cz

O vyhlášení výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 888/17/09 ze dne 17. 9. 2009.

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ waldorfská Ostrava

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje na zákla-
dě usnesení 4827/61/10 ze dne 12. 8. 2010 konkurzní řízení na funkci ředi-
tele/ředitelky Základní školy waldorfské Ostrava, příspěvková organizace.

Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1. února 2011, přihlášku do 
konkurzního řízení lze podat do 30. září 2010.

Bližší informace ke konkurznímu řízení naleznete na internetových strán-
kách městského obvodu www.moap.cz v sekci Školy (kapitola Infor ma ce).

KRÁTCE

 Občanské sdružení M.O.S.T., kte-
ré se zabývá podporou tibetských 
exilových komunit (Ladak, Mussoorie) 
a mladých mnichů studujících v bud-
dhistických klášterech Ladaku, orga-
nizuje sbírku, jejíž výtěžek bude vě-
nován lidem z této vysokohorské ob-
lasti. V noci z 5. na 6. srpna se kraji-
nou prohnala ničivá bouře, která za-
sáhla všechny vesnice v údolí Indu 
i v dalších oblastech Ladaku. Po drob-
nější informace na www.protibet.org.

 Na prohlídky nazvané Kostely 

Moravské Ostravy se bude možné 
vydat 28. 9. Nejen radnice, ale zejmé-
na kostely a další sakrální stavby vy-
povídají o historickém postavení 
města. Ostatně nejstarší stavební pa-
mátkou Ostravy je kostel sv. Václava. 
Dále trasa povede kolem evangelic-
kého kostela z roku 1907 nebo kated-
rály Božského Spasitele. Organizátoři 
slibují také mnoho dalších informací 
o zaniklých hřbitovech a kaplích 
v centru města a jiných sakrálních 
stavbách. Prohlídky se budou konat 
v 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hodin. 
Sraz je vždy na Prokešově náměstí 
před budovou Nové radnice. 

 Taoistické tai chi vnitřní umění 
pro zdraví zve všechny zájemce na 
úvodní ukázkovou hodinu zdravotní-
ho cvičení. Ukázkové hodiny se kona-
jí 20. září v 9.30 hodin, 22. září v 18 
hodin a 24. září v 17.30 hodin, a to 
v centru Sdružení taoistického tai chi 
na ulici Čs. legií 20. Cvičení povedou 
akreditovaní instruktoři. Přezutí 
a dobrou náladu s sebou. Více infor-
mací najdete na www.taoist.cz.

 Stromy dostanou jme nov ky. Na 
základě usnesení Rady městského 
obvodu MOaP ze dne 12. srpna 2010 
budou v Ko menského sadech nain-
stalovány popisky stromů. V první fázi 
budou na zkoušku instalovány popis-
ky u deseti stromů, a to obdobným 
způsobem, jako je tomu v Zoo Os tra-
va. Kromě českého názvu stromu 
(rodové i druhové jméno) popisek 
zahrnuje anglický a polský překlad 
plus dvouslovné latinské jméno (tzv. 
binomické jméno). Popisek doplňují 
grafické údaje týkající se maximální-
ho vzrůstu stromu, doby kvetení 
a světadílu, ve kterém je nejvíce roz-
šířen. 

 První autobus na bateriový po-

hon vyjel v srpnu ze zastávky Ná m. 

Republiky. Autobus je určen pro 
městskou hromadnou dopravu a Os-
trava se tak stala prvním městem ne-
jen v ČR, ale i ve střední Evropě, které 
takovýto dopravní prostředek má.

Od listopadu 2010 do ledna 2011 

budou realizovány na základních 

školách v obvodu dva rozsáhlé 

projekty.

První z nich se nazývá Mo der ni-

zace výuky základních škol – mul-

timediální vybavení počítačových 

a odborných učeben a kmenových 

tříd, druhý Modernizace výuky zá-

kladních škol – specializované po-

čítačové a jazykové učebny a labo-

ratoře.
Projekty zahrnují modernizaci dva-

ačtyřiceti učeben. V jednatřiceti pří-
padech se jedná o multimediální vy-
bavení počítačových a odborných 
učeben a kmenových tříd. V dalších 
jedenácti případech půjde o vytvoření 
specializovaných počítačových a ja-
zykových učeben a laboratoří. 

Jednotlivé učebny budou vybaveny 
interaktivními tabulemi s příslušným 
výukovým softwarem, počítači, data-
projektory, skříněmi, reproduktory, 
ovládacími pulty, sluchátky atd. 

Navíc do specializovaných učeben 
fyziky a chemie budou dodány labo-
ratorní stoly se dřezy, mycími deska-
mi a připojením na vodu, nízké napě-
tí atd. „Kvalitní vzdělávání je jednou 
z priorit naší radnice. I proto jsme se 
rozhodli investovat do modernizace 
našich základních škol. Domnívám 
se, že také díky tomuto projektu zkva-
litníme vzdělávací proces, čímž 
vzroste prestiž obvodu,“ uvedl Mi ro-
slav Svozil, starosta městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz. 

Modernizována budou i místa pro 
učitele. Cílem je, aby vyučující měl na 
monitoru přehled o práci každého 
studenta. 

Předpokládané náklady u prvního 
projektu by měly činit 9,9 mil. Kč, ve 
druhém případě si realizace vyžádá 
cca 5,8 mil. Kč. Projekty může náš 
městský obvod realizovat díky dota-
cím z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 
2007–2013. (peb) 

Základní školy dostanou 

42 multimediálních učeben

Poslední festivalový den Folkloru bez hranic (16.–20. 8 v Ostravě), který každo-
ročně finančně podporuje také náš městský obvod, přijal místostarosta Tomáš 
Kuřec v obřadní síni Nové radnice účastníky letošního ročníku. Setkání probí-
halo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. „Chtěl bych jménem všech našich 
radních poděkovat za to, co pro folklor v Ostravě děláte. Tento festival dokazuje, 
že Ostrava má velkou folklorní tradici a patří mezi republikové metropole folklo-
ru,“ ocenil Tomáš Kuřec práci pořadatelů ze Společnosti pro kulturu a umění. 

Turnaj ve stolním tenise 

pro veřejnost 

Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz a TJ Mittal Ostrava po-

řádají další z turnajů ve stolním 

tenise pro širokou veřejnost 11+1. 

V herně stol ního tenisu (sportovní 
areál Varenská 40a) se bude hrát ta-
ké 25. září. 

Turnajů se mohou zúčastnit nejen 
Ostraváci, ale rovněž příznivci stolní-
ho tenisu z širokého okolí. Podmínky 
účasti: sportovní obuv, sportovní oděv 
a pálka na stolní tenis. Hraje se ve 
dvou kategoriích: mládež (do 18 let) 
a dospělí (od 19 let). 

Podvečerní in-line 

pro jížďka v centru města 

Pro příznivce in-line bruslení je na 
4. září připravena podvečerní projížď-
ka. Akce HEPA Blade Night startuje 
v 19.30 hodin na parkovišti OC Fu tu-
rum. Registrace je od 19 hodin. 

Organizátoři zvolili následující tra-
su: Varenská – Hornopolní – No vo-
ves ká – Přemyslovců – Korunní – 
Baa r ova – Novinářská – Varenská. 
Trať o délce 5,5 kilometrů se pojede 
dvakrát, to znamená, že na sportovní 
nadšence čeká jedenáct kilometrů po 
asfaltovém povrchu.

Neplatí se startovné.
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Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz se zapojil do projektu, 

při němž strážníci vyjíždějí na vyti-

povaná hřiště a pískoviště a infor-

mují občany, jak postupovat v pří-

padě nálezu injekční stříkačky, 

o nebezpečí nákazy virem HIV atd. 

Během prázdnin strážníci zavítali 
celkem osmnáctkrát do vybraných 
lokalit. Projekt bude pokračovat i na 
podzim. Od ledna do července bylo 
na území našeho obvodu nalezeno 
1 483 odhozených injekčních stříka-
ček. Nejčastějšími místy výskytu jsou 
ulice Jílová (416 ks), U Parku, Vít ko-
vic ká a okolí tzv. Jirské osady.  (peb) 

 V případě nálezu pohozené 
injekční stříkačky je možné kon-
taktovat Městskou policii Ostrava 
na telefonním čísle 156 (tísňové 
volání) nebo 800 199 922 (zele-
ná linka městské policie). 

Bezpečná hřiště 

Centrum kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava a Educa24 agen-

cy, s. r. o., pořádají happening I ty 

přijď podpořit Ostravu!. Ve středu 

8. září bude Masarykovo náměstí 

od 14 hodin hostit různorodá kul-

turní vystoupení. 

Přibližně v 17 hodin bude oznáme-
no, zda se Evropským hlavním měs-
tem kultury 2015 stane Ostrava, nebo 
Plzeň. EHMK 2015 je soutěž a ta vy-
žaduje, aby měla své fanoušky, kteří 
svůj tým sledují, podporují a ve chvíli 
vyhlašování stojí za ním. Umocnit 
tento zážitek by měl již dojednaný 
přímý přenos, který spojí telemostem 
Ostravu s Prahou a umožní tak lidem 
vyslechnout aktuální komentáře pří-

pravného týmu k jejich působení před 
komisí rozhodčích a sledovat on-line 
vyhlášení vítězného města na obří 
obrazovce na náměstí.

Program připravují zkušení drama-
turgové Centra kultury a vzdělávání, 
kteří kromě vystoupení kapely Kryštof 
naservírují další hudební, filmové, di-
vadelní, či zábavné aktivity.  Charakter 
„setkání fanoušků“ budou posilovat 
také moderátoři akce svými komentá-
ři, podobně jako redaktoři ČT Ostrava. 
Nepůjde vždy o klasické seriózní 
zpravodajství, ale místy také o recesi 
a parodii sportovních přenosů.

Předpokládaný konec akce je ve 
22 hodin. 

(inf)

I ty přijď podpořit Ostravu!

Na Budečské ulici se počítá 

s opravou vozovky a oboustran-

ných chodníků a se zúžením levé 

strany vozovky směrem k ulici 

Vítězná přibližně o 75 cm.

 „Zúžení vozovky je navrženo z dů-
vodu ochrany kořenového systému 
stávajících stromů, které budou po-
nechány. U této akce nedojde k žád-
nému kácení dřevin,“ informuje refe-
rentka investičního odboru Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz Dagmar Žižková. Po rekon-
strukci bude komunikace opět jedno-
směrná od ulice Sadová s podélným 
stáním vozidel po pravé straně. 

„Byl už vybourán chodník u teniso-
vých kurtů a bude se klást zámková 
dlažba. Vy frézován je živičný povrch 
vozovky a chystají se úpravy uličních 
vpustí, včetně napojení na kanalizaci. 
Také budou přeloženy a doplněny 
silniční obrubníky,“ dodává Dagmar 
Žižková s tím, že konec této investiční 

akce je naplánován na druhou polovi-
nu září.

V první polovině září bude dokon-
čena rekonstrukce ulice Gen. Ja nou-
š ka, která se zaměřovala na opravu 
chodníků a sadové úpravy. V mini-
mální míře byly vykáceny keře a stro-
my o malých obvodech kmenů a zá-
roveň byla provedena dosadba trav-
natých ploch a další zeleně podél 
obytného bloku. 

 (peb)

Ulice Budečská a Gen. Janouška s novými chodníky

Informace k volbám
Vážení občané, letos již podruhé 

půjdeme k volebním urnám, a to ve 

dnech 15. a 16. října 2010, kdy se 

uskuteční volby do městského 

a obvodního zastupitelstva a také 

do Senátu.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz bude mít 
pro volební období 2010–2014 35 čle-
nů a Zastupitelstvo města Ostravy 55.

Právo volit do zastupitelstev města 
Ostravy a městského obvodu Mo rav-
ská Ostrava a Přívoz má každý státní 
občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let, je v den voleb v našem 
městském obvodu přihlášen k trvalé-
mu pobytu a státní občan jiného stá-
tu, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v na-
šem městském obvodu přihlášen k tr-
valému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána, a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárod-
ních smluv, a který požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístky budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Budou také k dispozici 
v každé volební místnosti.

Každý volič hlasuje osobně. Za-
stou pení není přípustné.

Současně s volbami do obecních 
zastupitelstev proběhnou i volby do 
Senátu pro volební obvod č. 70, kde 
jsou zahrnuty městské obvody Mo rav-
ská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory 
a Hulváky, Slezská Ostrava, Lhotka, 
Hošťálkovice, Radvanice a Bar tovice, 
Michálkovice, Nová Ves, Petřkovice, 
Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará 
Bělá a obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Vratimov, Václavovice a Šenov.

Voličem do Senátu je státní občan 
České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči, trvale hlášeni v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kteří se ve dnech voleb do Senátu 
nebudou zdržovat v místě trvalého 
pobytu, mohou na požádání volit na 
voličský průkaz, který je vydáván na 
ohlašovně našeho úřadu. Voličský 
průkaz pro volby do Senátu se vydá-
vá pouze voličům zapsaným ve stá-
lém seznamu ve volebním obvodu, 
kde jsou vyhlášeny volby. Volič může 
požádat o vydání voličského průkazu 
písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče do 8. října 
2010, nebo osobně na našem úřadu 
nejpozději do 13. října 2010 do 16.00 
hodin (kancelář č. 178). V tomto ter-
mínu lze současně žádat také o vy-
dání voličských průkazů pro případné 
II. kolo voleb. O voličský průkaz jen 
pro II. kolo je pak možno požádat 
i mezi I. a II. kolem, nejpozději do 
20. října 2010 do 16.00 hodin. Po-
drob nější informace k vydávání volič-
ských průkazů budou poskytnuty na 
tel. čísle 599 442 118.

Pro volby do zastupitelstva měs-

ta a městského obvodu se voličské 

průkazy nevydávají! Volič volí v ur-

čeném volebním okrsku podle mís-

ta trvalého pobytu.

Mgr. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy

Současný bytový fond obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz činí 

1 790 bytů (ve 248 domech, ve kte-

rých je městský obvod MOaP vlast-

níkem alespoň jednoho bytu). 

Měst ský obvod se postupně snaží 

zlepšit úroveň bydlení a vzhled 

domů, které jsou v jeho stopro-

centním vlastnictví.

Od 28. 6. do 2. 8. probíhala částeč-
ná oprava bytových domů na Jílové 
č. 18 a č. 20 (čtyřpodlažní domy s os-
mi bytovými jednotkami), která zahr-
novala výměnu oken a opravu balko-
nů a fasád. 

Výměna oken a oprava fasády pro-
bíhá v současné době také na ulici 
Orebitská 18. „Okna jsou měněna za 
plastová. Rovněž je prováděn nátěr 
uliční a dvorní fasády a opravován 
sokl domu. Částečnou opravou pro-
jdou tři balkony ve dvoře, včetně vý-
měny zábradlí,“ upřesnil Jiří Foltýn, 
investiční referent z Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Další investiční akce budou zaháje-
ny během září. V domě Úprkova 18 
půjde o výměnu všech oken v byto-

vých i ve společných prostorách. 
K novým plastovým oknům můžeme 
připočítat výměnu vstupních dveří, 
malířské práce, zateplení fasády včet-
ně soklů a stropů, vybudování svislé 
izolace a nového okapového chodní-
ku a klempířské práce včetně nátěrů. 

Naopak v domě na Arbesově 9 se 
chystá zateplení fasády, rekonstrukce 
střechy (včetně zateplení), výměna 
stávajících oken a balkónových dveří 
za plastová (zasklená izolačním dvoj-
sklem), výměna a úprava prosklené 
vstupní stěny do domu a prosklených 
stěn ve schodišťovém prostoru. „Tato 
akce byla připravována tak, aby spl-
ňovala podmínky programu Zelená 
úsporám,“ doplnila Dagmar Žižková, 
investiční referentka z ÚMOb MOaP. 

V domě na Nádražní 45 bude pro-
vedena výměna všech oken v byto-
vých i ve společných prostorách, po 
které budou následovat malířské 
a klempířské práce (včetně nátěrů), 
oprava fasády z uliční strany (včetně 
sjednocujícího nátěru), doplnění fa-
sády z dvorní části keramickým ob-
kladem atd.  (peb) 

Další domy ve vlastnictví obvodu 

dostanou nová okna i fasády

Během školních prázdnin bylo 

zahájeno pět investičních akcí, kte-

ré byly zaměřeny na úpravy a zve-

lebení základních a mateřských 

škol, jejichž zřizovatelem je měst-

ský obvod MOaP. 

Nezahálelo se především v MŠ 
Dvořákova, kde se rozšířilo sociální 
zařízení a rekonstruovala zahrada. 
„Zahrada byla ve velmi zuboženém 
stavu. Její vzhled se změní úplně. 
Přibyl nový hrací domeček, dvě hou-
padla na pružinách, opravena byla 
zídka a dvě pískoviště. Nevhodná 
zemina byla vybagrována a odveze-
na, položen byl travní koberec,“ 

upřesňuje Alena Žáková, ředitelka 
MŠ Dvořákova. 

Největší letošní investiční akce stá-
le probíhá na ZŠ a MŠ Ostrčilova. 
Mezi stávající tělocvičnou a budovou 
základní školy bude vybudována pro-
stornější spojovací část budovy mezi 
oběma objekty. V této části se budou 
nacházet učebny, družina, sklady, šat-
ny, sociální zázemí pro tělocvičnu atd. 
Přibude celkem šest nových učeben. 

Zatímco mateřské školy Na Jíz dár-
ně a Blahoslavova využily prázdniny 
ke kompletní rekonstrukci elektroin-
stalace, tak v ZŠ Gebauerova pro-
běhla rekonstrukce kotelny. 

Mateřské a základní školy rostou do krásy

Kostel Neposkvrněného početí 
Pan ny Marie na náměstí Svatopluka 
Čecha v Ostravě-Přívoze byl kom-
pletně zrekonstruován. Generální 
opra va fasád, kterou zajišťovala firma 
Ekofas, se týkala také narušených 
kamenných prvků, oken, dveří 
a všech součástí vnějšího pláště kos-
tela. „Mimo stavebních prací byla 
součástí projektu také výroba dvoj-
jazyčných česko-polských propagač-
ních materiálů a také zprovoznění 
turistického informačního zařízení 
(dotykové obrazovky),“ dodal jednatel 

společnosti Ekofas Roman Beránek. 
Obnova kostela, který navrhl věhlas-
ný architekt Camillo Sitte a 15. srpna 
uběhlo 111 let od jeho posvěcení, 
byla realizována v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika–Polská republika 
2007–2013, v oblasti zaměřené na 
podporu přeshraničního cestovního 
ruchu. (peb)

Přívozský kostel s novou fasádou

Kostelu na nám. Sv. Čecha je 111 let.Detail opraveného stavebního prvku.

Navíc děti z MŠ Blahoslavova jistě 
uvítají zahradní úpravy, včetně nových 
komunikací a hracích prvků. „Obnoven 
byl mobiliář, který tvoří lezecká průlez-
ka s péráky, dvě pružinová houpadla, 
sprchy s hlavicemi ve tvaru květin, 
zahradní domeček s podlážkou, mini-
hřiště s přenosnou fotbalovou bran-
kou, lavičky s opěradly atd.,“ konkreti-
zuje novinky Marie Benešová, ředitel-
ka MŠ Blaho slavova. 

V září bude zahájena rekonstrukce 
zahrady v MŠ Křižíkova, jejíž součástí 
jsou terénní úpravy a vybudování mi-
niamfiteátru pro děti. Dokončení se 
plánuje na prosinec 2010. Celkem 
bude na tyto investiční akce vynalože-
no přibližně 44,8 mil. korun.  (peb)

Vloni poprvé se Mezinárodní setkání 
jízdních policií konalo v zadní části 
areálu Komenského sadů. Akce se 
setkala s velkým úspěchem. Letošní 
13. ročník, kterého se kromě českých 
policistů zúčastnili i strážníci z pol-
ských měst Chorzów a Czenstochowa 
a slovenské Bratislavy, probíhal 28. 8. 
také v této části Moravské Ostravy.

Soutěže v parkurovém skákání, zrca-
dlovém skákání dvojic a hlavní disci-
plíně, tzv. policejním parkuru, navští-
vil rovněž starosta našeho obvodu 
Mi roslav Svozil. 

Velkým lákadlem programu byl i spe-
ciální Volkswagen Crafter s kamero-
vým systémem. Vozidlo si se zájmem 
prohlížely především děti. Toto mobil-
ní centrum prevence bývá využíváno 
např. při zajišťování veřejného pořád-
ku na fotbalových utkáních. 



Náš městský obvod se již několik let věnuje revitalizaci svých domů na 

sídlišti Va ren ská. K tomuto rozsáhlému projektu se připojila také společ-

nost RPG Byty, které zde patří několik domů. 

Jejich opravy byly zahájeny v polovině července v rámci programu Exterier. 
Re konstrukce se týká domů na ulicích Jo  sefa Brabce 2864–2866 a Varen-
ská 2962–2963. Jejich nájemníci se dočkají mimo jiné generálních oprav a za-
teplení střech, výměny oken, zateplení pláště fasád, sanace soklů budov 
a oprav okapových chodníků, rekonstruovány budou i vstupy do domů a lodžie. 
Ve společných prostorech budou provedeny nové malby a nátěry či vyměněna 
svítidla, výměny se pak dočkají také poštovní schránky. Společné televizní 
antény budou upraveny pro příjem digitálního signálu a dojde i na doplnění 
vybavení požární ochrany. Práce se dotknou celkem 117 bytů a měly by být 
dokončeny do konce října letošního roku. Celkové náklady na tuto rekonstrukci 
se pohybují kolem 26 milio nů korun. (inf)
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První obětí stalinských represá-

lií na Ostravsku byl štábní stráž-

mistr Jan Buchal. V květnu a červ-

nu 1950, tedy před rovnými šede-

sáti lety, usedl v politickém mon-

strprocesu s takzvaným vedením 

záškodnického spiknutí proti re-

publice v čele s dr. Miladou Ho rá-

ko vou, jako jediný mimopražský 

účastník na lavici obžalovaných. 

Následný proces s „protistátní tero-
ristickou skupinou Miroslava Sý ko ry“, 
který se pak uskutečnil v Ostravě, 
skončil také řadou rozsudků smrti. Na 
sérii těchto justičních vražd navazo-
val na Ostravsku také proces s tech-
nickými pracovníky OKD obviněnými 
ze sabotáže.

Provokace StB

Jan Buchal začal pracovat v roce 
1939 jako policejní strážník v Mo rav-
ské Ostravě. Známy jsou jeho stateč-
né postoje za protektorátu, kdy po-
máhal rodinám vězněných. Po válce 
se neztotožnil s komunisty a začal 
organizovat odbojovou skupinu. K to-
mu je potřeba dodat, že prostřednic-
tvím falešného redaktora Karla Wer-
nera a dalších agentů byl v podstatě 
součástí řízené provokace StB. Podle 
toho pak byl jeho příběh uzpůsoben. 

Rozsudky smrti zazněly v Čapkově sokolovně

Do slosování naší soutěže bylo 
zařazeno celkem 112 lístků se 
jmény těch čtenářů, kteří správně 
odpověděli na všech pět soutěž-
ních otázek. Pouze pět čtenářů 
zaslalo své odpovědi poštou, os-
tatní zaslali e-maily. Třem vyloso-
vaným byly výhry – každá po 
2 000 Kč – zaslány peněžní pou-
kázkou dne 14. července. Všichni 
jsou občany našeho obvodu a ne-
byl mezi nimi ani jeden muž. 

1. Únor: Ve kterém roce byla 
po stavena městská nemocnice?

  (1898)

2. Březen: Jak se nazývala bu-
dova, v níž se dnes nachází Di-
vad lo Ji ří ho Myrona? 

 (Národní dům)

3. Duben: Kdy byly postaveny 
tzv. Frýdlantské mosty? 

 (1978–1982)

4. Červen: Kde se nacházejí 
po  zůstatky ostravských městs-
kých hradeb?

 (Ve Farské zahradě)

5. Červenec: Ve kterém roce 
skončila v Ostravě těžba uhlí? 

 (1994)

Tak se loučil se svými blízkými před popravou Miroslav Sýkora.

Policejní snímek Jana Buchala.

Na základě usnesení 61. schůze Rady městského obvodu MOaP 

nabízí příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava 

a Přívoz k odprodeji níže uvedený hmotný investiční majetek: 

1)  Osobní vozidlo Škoda Octavia, SPZ OVY 71-29, rok výroby 1999, 
cena podle znaleckého posudku 51 168 Kč včetně DPH

2)  Odtahové vozidlo IVECO 59 E 12, SPZ 92-22, rok výroby 1996, 
cena podle znaleckého posudku 115 867 Kč bez DPH

3)  Samojízdná sekačka TORO, rok výroby 2001, 
cena podle znaleckého posudku 3 000 Kč bez DPH

4)  Univerzální vozidlo (samosběrný vůz + zimní sypač) MB SK 310, SPZ 89-00, 
rok výroby 1992, cena podle znaleckého posudku 58 748 Kč bez DPH
Příslušenství:
zařízení zvedací, rok výroby 1992, cena podle znaleckého posudku 500 Kč
zařízení ovládací, rok výroby 1992, cena podle znaleckého posudku 500 Kč
radlice výkyvná, rok výroby 1992, cena podle znaleckého posudku 400 Kč

Informace na tel. čísle: Bc. Petr Smoleň – 596 126 109, 596 112 526 kl. 201

ských dolů. V té době totiž začalo 
bezohledné zvyšování těžby uhlí na 
úkor bezpečnosti práce. To mělo za 
následek řadu důlních neštěstí. 
V úno ru 1949 zahynulo při explozi na 
Dole Doubrava 19 horníků a pět čle-
nů záchranné čety. Na Dole Stalin 
v Hrušově zahynuli v srpnu 1950 po 
explozi metanu tři horníci, o dva mě-
síce později si jeden z brigádníků té-
hož dolu zapálil v podzemí cigaretu 
a exploze zabila 36 havířů, z toho 
sedm učňů. Na Dole Zápotocký v Or-
lové-Lazích došlo k požáru, zahynulo 
osm horníků, při hašení ohně přišlo 
o život 13 záchranářů.

Tato neštěstí byla označena jako 
sabotáže. Ještě před zahájením pro-
cesu spáchal po výslechu na StB 
se bevraždu závodní Dolu Doubrava 
Karel Koutecký. Veřejné přelíčení br-
něnského státního soudu se také 
v tomto případě konalo v nechvalně 
známém sále Čapkovy sokolovny. 
Sovětští poradci se snažili o obdobu 
„Šachtinského procesu“ v SSSR, kde 
byla v roce 1928 při soudním procesu 
za sabotáže při těžbě uhlí v šachtin-
ské oblasti Donbasu velmi tvrdě po-
trestána řada důlních inženýrů a tech-
niků. 

Rozsudky smrti změnily 

na dlouholeté žaláře

Ve dnech 10. až 12. června 1952 
padly dva rozsudky smrti, dva tresty 
doživotního žaláře a menší nepodmí-
něné i podmíněné tresty. Ab solutní 
trest dostali přednosta Re vírního 
báňského úřadu Václav Žalud a báň-
ský inspektor OKD Josef Herel. Než 
však byly rozsudky vykonány, zemřel 
J. V. Stalin a v odvolacím řízení byly 
původní tresty zmírněny. Václav Žalud 
dostal 22 let a Josef Herel 25 let. Oba 
byli přemístěni do opavské věznice, 
kde v cele pracovali na vysoce odbor-
ných úkolech pro podnik Báňské pro-
jekty. Souběžně s procesem v Ostra-
vě probíhalo soudní řízení proti tech-
nikům na Dole Dou brava u Okresního 
soudu v Kar viné.

V letech 1953, 1955 a 1958 došlo 
k dalším revizím soudního rozhodnu-
tí, proběhly také amnestie. Odsouzení 
se dostali na svobodu a většinou pak 
pracovali na různých technických 
místech v OKD.  (na)

27. června, tedy ještě předtím, než 
v Ostravě proces vůbec začal. Na 
dvoře pankrácké věznice se rozloučil 
se světem zvoláním „Ať žije svobod-
né Masarykovo a Benešovo Čes ko-
slovensko!“.

Popravy bez rozsudku 

 V ostravském procesu, který se 
konal ve dnech 17. až 21. července 
1950, byla už zcela jasná režie sovět-
ských poradců. Soud probíhal v Čap-
kově sokolovně proto, aby se ho 
mohli zúčastnit zástupci dělnictva, 
žen a mládeže atd. a „spontánně vy-
jádřit rozhořčení“. Celkem bylo obža-
lováno 89 osob, z nich pak v první 
fázi souzeno 22.

Všichni byli shledáni vinnými 
z trestných činů velezrady a vyzvě-
dačství, zbaveni občanských práv 
a také jim byl konfiskován majetek. 
Čtyři obžalovaní byli odsouzeni k tres-
tu smrti, další čtyři dostali doživotí, 
dva každý 25 let, dva o pět let méně, 
jeden patnáct, tři po dvanácti, jeden 
pět let a poslední obdržel rok těžkého 
ža láře.

Miroslav Sýkora, Miloš Morávek, 
Josef Polomský a Ladislav Cée byli 
popraveni na dvoře krajské věznice 
v Ostravě 1. srpna 1951. Exekuci 
oběšením vykonal velmi amatérsky 
a trýznivě jeden z vězeňských dozor-
ců, který si na tuto práci přibral po-
mocníky. Nikomu z popravených 
a odsouzených nebyl doručen rozsu-
dek, naopak všem byl zabaven maje-
tek, rodiny zůstaly zcela bez pro-
středků odkázány jen na pomoc pří-
buzných. Všichni odsouzení se do-
čkali plné soudní rehabilitace až po 
roce 1990.

„Sabotéři“ na šachtách

Do série politických procesů z doby 
stalinismu je nutné samozřejmě při-
pojit také soud s „nepřáteli a saboté-
ry“ z řad vedení Ostravsko-kar vin-

V našem obvodu mělo k 1. čer-

venci 2010 trvalý pobyt 720 cizin-

ců, což je o 127 více než na začát-

ku letošního roku. 

368 osob, občanů Evropské unie, 
má přechodný pobyt, 93 osob trvalý. 

K 23. červenci uzavřelo na našem 
úřadu manželství 84 párů, z toho u de-
seti párů byl vždy jeden ze snoubenců 
cizinec. K 30. 6. se v nemocnici v Mo-
ravské Ostravě narodilo 633 dětí, z to-
ho 322 chlapců a 311 děvčátek a ke 
stejnému datu bylo v našem matričním 
obvodě zaznamenáno 641 úmrtí. 

V evidenci oddělení matriky a ohla-
šovny je 80 občanů, kteří jsou starší 
90 let a slavili svá životní jubilea v do-
bě od 1. ledna do 30. června 2010. 
Ko mise Aktiv pro obřady a slavnosti 
navštívila v prvním pololetí osobně 
doma 39 z nich. Členové komise je 
navštěvují až po potvrzení návštěvy 
z jejich strany.  (peb) 

Cizinců přibylo

Měl připravovat protistátní puč jaké-
hosi „Revolučního sokolského ústře-
dí“. Jeho zástupcem byl Miroslav Sý-
kora, součástí skupiny technický 
úředník Vilém Vaclík a syn bývalého 
poslance lidové strany Josef Po lom-
ský. Z těchto lidí StB vykonstruovala 
„Partyzánskou skupinu dr. Beneše“, 
která se měla pokusit o ozbrojené 
povstání v Ostravě. 

Samé výmysly

Obvinění se – podle vyšetřovatelů 
– chystali obsadit budovu pošty, aby 
přerušili dálkové spojení do Prahy 
a Moskvy. Zbraně měly být shozeny 
z amerických letadel, případně získá-
ny ze skladů milicí a stanic SNB. Pak 
by následovalo obsazení ostravského 
rozhlasu a dalších významných úřa-
dů ve městě, přičemž rozhlasový 
projev k národu měla přednést Hana 
Benešová. Americké, britské a fran-
couzské velvyslanectví měla být po-
žádána o vojenskou intervenci. 

Vzhledem k nelidským vyšetřova-
cím metodám, které si nijak nezadaly 
s praktikami gestapa, se věznění při-
znávali k čemukoliv. V Buchalově spi-
se bylo tolik nepřesností a zjevných 
nepravd, že nemohl být souzen se 
svými údajnými komplici. Byl proto 
převezen do Prahy a tam popraven 

Plk. Pavlíček 

nebyl u Tobruku
12. června zemřel ve věku 92 let 

plk. Jan Pavlíček, který byl v roce 
2008 poctěn titulem Čestný občan 
Ostravy. V minulém čísle Centra jsme 
uveřejnili jeho nekrolog, který vychá-
zel z tiskové zprávy, která uváděla, že 
plk. Pavlíček se jako voják naší za-
hraniční armády účastnil bojů u To-
bruku. Jeho syn, ing. Jan Pavlíček, 
nám k tomu sdělil následujícící: „Táta 
v roce 1939 opustil republiku přes 
Slovensko, Maďarsko, Libanon 
a Fran  cii do Anglie. Uvedení mylné 
informace o jeho účasti v bojích 
u Tobruku, ačkoliv tam nebyl, není fér 
vůči vojákům, kteří se těchto bojů 
zúčastnili.Tato informace nebyla v je-
ho životopise nikdy opravena, ačkoliv 
se o to jeho bratr ing. Aleš Pavlíček 
snažil.“ (red)


