
Máme-li jmenovat osobnost, kte-
rá nejvíce ovlivnila v minulém sto-
letí hudební život Ostravska, není
potřeba se rozmýšlet. Je to PhDr.
Ivo Stolařík, CsC, Dr. h. c. 

Někdejší redaktor Ostravského
rozhlasu, umělecký ředitel Státní fil-
harmonie Ostrava, později přejmeno-
vané na Janáčkovu, dirigent, sbor-
mistr, sběratel lidových písní.

Narodil se v Přívoze a už jako
gymnasista byl velmi aktivní. Cvičil
v Sokole a v Husově sboru českoslo-
venské církve dostal možnost hrát na
harmonium, zkoušet práci sbormistra
a také dirigovat. Po maturitě na pří-
vozském gymnáziu pracoval na Dole
František jako vozač a dál muzicíro-
val. V roce 1943 se stal jedním z nej-
mladších členů ilegální organizace
Jan Žižka. Pomáhal pro tuto skupinu
opatřovat na šachtě dynamit. Ten byl
pak použit k vykolejení vojenského
vlaku v Lískovci a k ničení sloupů vy-
sokého elektrického napětí. Skupina
byla odhalena a Ivo Stolařík na jaře
1945 zatčen a odvezen do brněnské-
ho vězení v Kouničkách. Když byl
před koncem války propuštěn, byl za-
řazen do Svobodovy armády a účast-
nil se bojů o Kroměříž.

Po válce nastoupil do ostravského
rozhlasu a dělal všechno: hlasatele,

reportéra, programového pracovníka,
sbormistra, zajišťoval klavírní dopro-
vod, zkoušel práci činoherního reži-

séra. A vedl dětský pěvecký sbor
v Hrabůvce. Na vojnu narukoval do
Brna, kde rovněž pracoval v rozhla-
se. V roce 1948 začal studovat na
Filosofické fakultě Masarykovy uni-
verzity. 

Od roku 1954 pracoval ve Slezs-
kém studijním ústavu jako referent

pro hudební vědu a současně byl čin-
ný v Ostravském rozhlasu. V Ostrav-
ské televizi se v roce 1963 podílel ja-
ko režisér na nezapomenutelné
Piccasiádě od Karla Kupky, choreo-
grafem byl Pavel Šmok a kamerama-
nem Milan Vilím. 

V roce 1963 se stal – třebaže byl
bezpartijní – ředitelem Státní filhar-
monie Ostrava. Do tohoto období
spadá nejskvělejší éra tohoto hudeb-
ního tělesa. Jenže zasáhla normali-
zace křížená se závistí. Začaly výsle-
chy na StB, později zákaz cestovat
do ciziny. Za čas byl odvolán z funk-
ce ředitele Státní filharmonie (v té do-
bě se už jmenovala Janáčkova).
Pracoval pak v pražském vydavatel-
ství Supraphon a posledních pět let
před důchodem ho přemluvil ředitel
Valašského muzea v přírodě Jaroslav
Štika, aby přešel do Rožnova. Zde
Stolařík zúročil svou celoživotní lásku
– etnografii a hudební folkloristiku. 

Štika také prosadil, že mohl tento
vynikající český muzikolog přednášet
na Ostravské univerzitě. V roce 2001
obdržel Cenu města Ostravy a o čty-
ři roky později mu Ostravská univer-
zita udělila titul honoris causa v obo-
ru hudební teorie a pedagogiky.
Letos se Ivo Stolařík dožije osmdesá-
ti čtyř let. (na)
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Číslo měsíce
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Je počet výherních hracích přístro-
jů, umístěných v obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz. Podrobnosti
v článku na straně 3.

Žijí mezi námi

Naplněný život Ivo Stolaříka

Senioři se vrátí už v červnu
Rekonstrukce domů s pečova-

telskou službou na Gajdošově uli-
ci je letošní největší investiční akcí
hrazenou z prostředků městského
obvodu. Celkem přijde na 70 milió-
nů korun. 

Rekonstrukci celého objektu může-
me charakterizovat jako jeho gene-
rální opravu. Vztahuje se totiž jak na
vnitřní rozvody, to je kanalizaci, vodo-
vod, elektrorozvody, rozvody tepla
a teplé vody, tak i na samotný exte-
riér. V malometrážních bytech bude
přestavěno bytové jádro, uložena no-
vá dlažba a podlahy, celý objekt pak
bude zateplen a dostane novou omít-
ku, bude vybudována zimní zahrada,
upravena, oplocena a vybavena letní
zahrada.

Objekt se skládá ze dvou obytných
pavilonů o čtyřech nadzemních pat-
rech a jednoho pavilonu se společen-
ským a technickým zázemím. 

Před zahájením stavby bylo do-
hodnuto, že vzhledem k nemožnosti
zajistit náhradní ubytování pro
všechny uživatele bytů, bude stavba
probíhat po etapách, a to vždy po
dvou patrech. První etapa byla za-
hájena 13. 10. 2006 a dokončena
15. 1. 2007. Tento termín byl do-
držen. 

Vzhledem k dosavadním zkuše-
nostem z první etapy, kdy výstavba
po částech za provozu výrazně zhor-
šuje podmínky pro bydlení v okolních
bytech a zároveň prodlužuje dobu
oprav, požádalo vedení našeho ob-
vodu ubytované seniory, o to, aby se
dočasně přestěhovali do hotelu Vista.
Jednalo se o uvolnění bytových jed-
notek celého pavilonu B a části pavi-
lonu A.

Tato dohoda umožnila zkrácení re-
konstrukce tak, že naši senioři se do
svých bytů vrátí již začátkem června.

Stěhování seniorů do hotelu Vista

a zpět je v plné výši hrazeno z pro-
středků našeho obvodu a vyžádá si
částku 2,7 milionu korun.

Jedním z nejdůležitějších požadav-
ku zadavatele rekonstrukce, kterým
je Úřad městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, bylo zajištění aktiv-
ní i pasivní bezpečnosti. Na chod-
bách a schodišti jsou instalována
madla, nový prostorný výtah, protipo-
žárního systém a nový informační
systém, který zahrnuje jak komuniká-
tory klient–sestra, tak i domácí telefo-
ny. Komunikačně bude zajištěna
i venkovní zahrada. (da)

Průběh rekonstrukce domů s pečovatelskou službou sleduje – a kontroluje jak
vedení radnice, tak i zodpovědní pracovníci úřadu městského obvodu. 6. úno-
ra se zúčastnili kontrolního dne (zleva) členka rady Jana Štědroňová, vedoucí
oddělení péče o občany Milena Fialová, vedoucí odboru sociálních služeb
školství a využití volného času ing. Jana Mudrová, místostarosta Tomáš Kuřec
a starosta ing. Miroslav Svozil.

Jedno patro domu s pečovatelskou službou je vyhrazeno tělesně postiženým,
kteří zde mají k dispozici čtyři malometrážní byty. Na patře je i ošetřovna.
Jednoho z obyvatel navštívil 6. února starosta ing. Miroslav Svozil.

Záměrně pominu nejideálnější
formu, a to bydlení v okruhu rodiny
a budu se věnovat dalším možným
formám bydlení našich seniorů.

1) V Evropě je výstavba nových
bytů pro seniory novinkou. Jedná
se o standardní nebo trochu nad-
standardní byty, které jsou stavěny
z hlediska co nejlepší dostupnosti,
přístupnosti a technického vybave-
ní bytů tak, aby údržba byla co ne-
jméně namáhavá. Byty jsou vyba-
veny elektronickým zabezpečova-
cím zařízením a protipožární signa-
lizací. Zajištěna je stálá bezpeč-
nostní služba – do domu nebo okru-
hu skupiny domů nemůže každý
(lepší forma domovníka). V Ostravě
by měla být první takovou vlaštov-
kou výstavba několika bytů na roz-
hraní území Vítkovic a Zábřehu (na
území bývalé fakultní nemocnice)
švýcarským investorem.

2) Úprava současných bytů za-
bezpečovacími prvky a případně
pomocnými technickými pomůcka-
mi tak, aby mohly být poskytovány
jisté sociální služby. Na obci by
v každém případě zůstávala odpo-
vědnost za zajištění sítě terénních
sociálních pracovníků a zajištění
dostupnosti poskytovatelů sociál-
ních služeb. Tato forma bydlení má
umožnit našim seniorům co nejdéle
žít individuálně ve svém prostředí.

3) Domy s pečovatelskou služ-
bou – vlastní malometrážní byty
s možností poskytovaní stálých so-
ciálních služeb. V našem obvodu

máme dva takové domy. Investičně
je to poměrně drahé zařízení, ale
přesto se tato forma bydlení bude
rozvíjet. 

4) Domovy důchodců, domovy
pokojného stáří atd. Klienti se při
příchodu do těchto zařízení vzdáva-
jí svých bytů. Vhodné v situaci, kdy
člověk již není schopen zcela sám
bez pomoci žít ve vlastním bytě.
Z hlediska obce toto zařízení před-
stavuje investičně drahé zařízení.
I provozní náklady jsou poměrně
vysoké. V našem obvodě máme jen
jeden takovýto domov důchodců
a to v Přívoze.

5) V poslední době se ve světě
rozvíjí tzv. komunitní bydlení. Je ve-
deno myšlenkou, co nejdéle nechat
naše seniory v jejich známém pro-
středí a v jim vlastním způsobu ži-
vota. Např. v jedné bytové jednotce
společně bydlí 5 až 7 jednotlivců
(seniorů). Každý z nich sice obývá
svůj malý pokoj, ale zároveň mají
společný prostor pro denní život.
Společně si zajišťují denní práci,
stravu atd. Může jim být poskytová-
na asistenční nebo sociální služba.
Výhodou této formy bydlení je pocit
sounáležitosti, který v takovéto ko-
munitě vzniká, pocit většího bezpe-
čí a podíl na společenském zapoje-
ní. Chtěli bychom vyzkoušet ve
spolupráci s některou z nestátních
organizacích toto bydlení jako pilot-
ní projekt i v našem obvodě.

Ing. Jiří Groll, místostarosta

Slovo má…

Bezpečnostní 
řetízky seniorům

Od března budou instalovány bez-
pečnostní řetízky na bytových dveřích
zvláště v těch domech, kde žijí naši
starší spoluobčané spolu s problémo-
vými nájemníky. Sociální pracovnice již
byly požádány, aby vytypovaly ty byty,
jejichž obyvatelé se obávají o svou
bezpečnost. Náklady na bezpečnostní
řetízek včetně montáže bude hradit
Úřad městského obvodu. (ok)

Dvě minuty po půlnoci 1. ledna
se narodil první občan našeho ob-
vodu. Jeho maminka bydlí
v Moravské Ostravě a chlapeček
vážil 2700 gr. 

V loňském roce se v našem obvo-
du narodilo 487 občanů a zemřelo
453. Nově se přihlásilo z jiných míst
ČR 372 občanů, odhlásilo se 1490
občanů. Počet obyvatel našeho ob-
vodu se tedy vloni snížil o 481. 

Leden letošního roku přinesl výraz-
nou změnu v tomto dlouhodobém tren-
du. Celkem 267 občanů se přihlásilo

k trvalému pobytu v našem obvodě, by-
lo přijato 21 žádostí o zrušení místa tr-
valého pobytu a 36 rozhodnutí o zruše-
ní trvalého pobytu nabylo právní moci.

Podle orientačního šetření se v po-
sledních dvou až třech letech vracejí
do centra Ostravy lidé, kteří se odstě-
hovali do sídlišť v Porubě a Ostravě-
Jihu před třiceti a více lety, protože
neměli kde bydlet. Tento trend jejich
návratů se bude ještě zesilovat vzhle-
dem k připravované bytové výstavbě
a další privatizaci bytů v městském
centru. (oi)

Prvním občánkem je chlapec
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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.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska 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.

…Jan Drahovzal
Když jsem před lety přišel do

Ostravy, připadal jsem si jako
v Nerudově baladě o Karlu IV.
a Buškovi. Ostrava na mne zpočát-
ku působila dusivě, ponuře, trpce.
Postupně jsem si zamiloval její oby-
vatele – mé diváky a pak zjistil, že
je zde mnoho zeleně, pozoruhodné
architektonické skvosty, zajímavá
kultura. Zaujala mne i historie
Ostravy. To, co jiná města vybudo-
vala během staletí, vytvořila Ostra-
va v poměrně krátké době: své-
bytnou regionální kulturu se speci-
fickou atmosférou a vlastními tradi-
cemi. V současné době se změnou
průmyslové struktury mnohé ztrácí
(v něčem je to dobré: už není na
prvním místě v naší zemi v alkoho-
lizmu a kriminalitě).

Je příjemné, že ostravské školství
se rozrostlo o dvě univerzity, v diva-
dle je však univerzitních studentů vi-
dět málo. Není to jen věcí rodičů
a školy, musíme si svého diváka při-
lákat a vychovat. Mnozí dramatičtí
umělci se scházejí se svými pořady
s mladými lidmi, je ale zřejmě naše
chyba, že o mladé lidi neusilujeme
intenzivněji. V centru mi pro ně chy-
bí specifické kluby. To není otázka
Stodolní, kde je pro přemýšlivé stu-
denty mnohdy divoce a draho. Mám
na mysli kluby, zaměřené na disku-
ze a zajímavá setkání.

Chybí mi i tradiční kavárny
s atmosférou dávné patiny zajíma-
vých rozhovorů. V centru byly tři –
Palace, Fénix a Elektra. Svůj „glanc“
postupně ztrácely, až zmizely úplně.
Přál bych sobě i Ostravě, aby znovu
nabyla některou z těchto kaváren
v jejím původním stavu a lesku. 

Je toho více, co bych Ostravě
přál: centrum začíná být hezky
upravené a čisté, ale stačí zajít do
některé uličky a je to jiné. Zvláště
po zimě je to markantní: na trávní-
cích psí výkaly, odpadky, igelitové
sáčky. Taková spousta nezaměst-
naných a pomoc žádná! 

Ostrava urychleně potřebuje no-
vou budovu vědecké knihovny, mo-
derní koncertní sál, oživit centrum.
Kultura každé město zviditelní
a udělá přitažlivým pro vlastní oby-
vatele i návštěvníky.

■

Sólista ostravské operety Jan
Drahovzal, absolvent JAMU, je
představitelem stěžejních rolí kla-
sického i muzikálového repertoáru.
Vystupuje i na jiných scénách
v České republice. Ztvárnil takové
role, jako Paganini, Su-Čong, Žeb-
ravý student, Cikánský baron, Hra-
bě Luxemburg, profesor Higgins,
král Artuš aj. Je nositelem ceny
Literárního fondu za roli Cikánské-
ho barona.

Rozsáhlá je i jeho koncertní čin-
nost. Ostravu reprezentuje nejen
doma, ale i v zahraničí. Vystupoval
v Anglii, Německu, Švýcarsku,
Francii, Španělsku, Itálii, Izraeli aj.

Bydlí v centru Ostravy spolu
s manželkou, která je i jeho kolegy-
ní v divadle, a jedním synem.

Jak to vidí…

z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří v únoru
oslavili svá životní výročí (90 a ví-
ce let): 
Gracová Gertruda, Škrobánková
Otilie, Milatová Marie, Hošnová
Anežka, Přibylová Josefa, Tomit-
zová Františka, Vokurková Zita

V březnu oslaví 90 a více let ti-
to občané našeho obvodu:
Prokopová Josefa, Daroš Karel,
Staňková Celestina, Vránová
Marta, Bednaříková Anna, Návrá-
tová Františka, Gorčicová Otilie,
Marceluch Leo, Popiolková Fran-
tiška, Stratilová Marie.

Blahopřejeme jubilantům

■ Koncertem 21. března v 18. hodin
v Janáčkově konzervatoři v Mor.
Ostravě si připomene občanské sdru-
žení Amazonky 15. výročí své exi-
stence.Vstup je volný. 

Sdružení má v současné době 117
členek, jedná se o ženy, u nichž byl
diagnostikován karcinom prsu a mu-
sely následně projít náročnou léčbou
tj. operací, ozařováním, případně che-
moterapií. Sdružení nabízí svým člen-
kám rehabilitační cvičení, ozdravné
pobyty, ale i přednášky a besedy. Tím
vyplňuje určitou mezeru – služby po-
skytované zdravotním systémem se
totiž zaměřují na lékařskou péči, ne-
řeší pocit osamění, vyřazení ze spo-
lečnosti a otázky dalšího uplatnění.
Sdružení rovněž propaguje i nádoro-
vou prevenci jako nejjednodušší a při-
tom nejúspěšnější formu předcházení
nemoci. Název Amazonky odkazuje
do řecké mytologie, podle níž si tyto
ženy uřezávaly prso proto, aby mohly
pevně držet luk a lovit zvěř. (lv)

■ Do polovina února se uskutečnily
preventivní protipožární kontroly ve
47 bytových domech, které jsou
v majetku našeho městského obvo-
du. Celkem obvod vlastní 150 byto-
vých domů. Půdy a sklepy musely být
z protipožárních nebo hygienických
důvodů částečně nebo úplně vyklize-
ny ve 40 případech, přičemž náklady
byly nižší než se předpokládalo (pů-
vodně 20–40 tisíc Kč) ve skutečnosti
5–10 tisíc korun.

S nájemníky těchto domů budou
sepsány dodatky k dosavadním
smlouvám, podle nichž v případě, že
budou dbát na udržování pořádku ve
společných prostorách dostanou sle-
vu na nájemném

Ve všech domech ve vlastnictví na-
šeho obvodu správce vyvěšuje
v těchto dnech na viditelném místě
vyhlášku obsahující protipožární po-
plachové směrnice. (ok)

Oddělení ochrany, bezpečnosti
a obrany Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz vypraco-
valo projekt informační kampaně
vztahující se na majetkovou trestnou
činnost především kapesní krádeže.

V současné době je projekt ve fi-
nálním stádiu schvalovacího řízení.
Převážná část finančních prostředků
půjde z fondů ministerstva vnitra.
V našem obvodě připadá 40 procent
objemu této trestné činnosti na lokali-
tu ulice Stodolní a její bezprostřední
okolí. Projekt by měl odstartovat za-

čátkem dubna, přičemž toto datum
nebylo zvoleno náhodně: měsíce du-
ben až srpen jsou totiž pro kapesní
zloděje „vrcholem sezóny.“ Projekt
Bezpečnější střed navazuje na celo-
městskou akci Bezpečnější Ostrava.

Problémům bezpečnosti občanů
a kriminality speciálně v lokalitě
Stodolní ulice byla věnována pravidel-
ná – únorová – měsíční porada vedení
našeho obvodu se zástupci republiko-
vé a městské policie. Systémová opa-
tření k nápravě mají vypracovat poli-
cejní složky do konce března. (ok)

Bezpečnější střed města

Nejvýznamnější sportovní událostí, která se letos uskutečnila v našem obvo-
dě, byl 23. ledna mezinárodní závod Ostravská laťka. Náš obvod přispěl na je-
ho pořádání částkou 200 000 Kč. Čestným hostem Ostravské laťky byl světo-
vý rekordman ve skoku do výšky, mistr světa a olympijský vítěz Javier
Sotomayor. Na snímku s místostarostou našeho obvodu Jiřím Grolem.

Místostarosta Tomáš Kuřec předává pohár kapitánovi vítězného oddílu Sokol
Ostrava. Třetího ročníku mezinárodního turnaje házené starších žáků O pohár
starosty obvodu MOaP se účastnili týmy z Chorvatska, Polska, Slovenska
a ČR. V dramatickém finále zvítězil náš Sokol Ostrava nad chlapci ze Zlína.
Obvod podporuje oddíl házené Sokolu Ostrava v rámci projektu „Zachování
chlapecké, dětské a mládežnické házené v Moravské Ostravě a Přívoze“.
Na tento projekt poskytl náš obvod finanční grant.

Ceny obvodu MOaP. – Na plese městského obvodu, který se konal 3. úno-
ra v Polském domě, převzal z rukou starosty ing. Miroslava Svozila první cenu
a odměnu v hodnotě 100 000 Kč pan Jan Zajíček z Klubu Ámos – Centra pro
rodinu a sociální péči za interaktivní výstavu Zdeněk Miller dětem, která měla
přiblížit osobnost a dílo tohoto známého českého malíře a ilustrátora. Jako dru-
hý nejúspěšnější projekt v obvodě byl vyhodnocen 3. ročník Svatováclavského
hudebního festivalu, jehož organizátora Občanské sdružení Svatováclavský hu-
dební festival na plese zastupoval Mgr. Igor František. Šek v hodnotě 50 000 Kč
mu předal místostarosta Tomáš Kuřec. Třetí cenu si odnesli organizátoři Boom
cupu 2006, hudební soutěže, ve které dostávají příležitost začínající hudební
skupiny. Místostarosta ing. Jiří Groll (na snímku) tak mohl panu Igoru Vašutovi
předat odměnu v hodnotě 25 000 Kč.

Cena byla poprvé udělena v minulém roce. Návštěvu jednotlivých akcí a jejich
vyhodnocení měla na starosti zvláštní komise. Ta byla složena ze zastupitelů, ob-
čanů a zástupců kulturních institucí. Při posuzování přihlížela komise k celkové-
mu zajištění akcí, organizaci, originalitě a v neposlední řadě i ohlasu mezi obča-
ny. „Naším cílem bylo ukázat, že si práce organizátorů vážíme a že ji dovedeme
ocenit,“ řekl radní Michal Bayer, který jednání komise řídil. Tomáš Kuřec

Alternativní tresty: 86 odsouzených
V loňském roce vykonalo alter-

nativní trest obecně prospěšných
prací v našem obvodě celkem 86
odsouzených, kteří odpracovali
8 320 hodin při úklidu veřejných
prostor. 

Alternativní tresty vykonávají od-
souzení v rozpětí od 50 do 400 hodin.

Často se objevují v tisku informace,
že o tyto nemají obce a města zájem.
V našem obvodě je situace zcela opač-
ná: odsouzených, kteří mají zájem si
trest odpracovat je velmi málo, větší
část – přibližně dvě třetiny – nenastou-
pí k výkonu trestu vůbec. Poté je jim
trest přeměněn na odnětí svobody. (it)

Únorová schůze zastupitelstva
městského obvodu se koná 13. března
2007 v zasedací místnosti 306, 3. p.,
radnice města Ostravy, Prokešovo
nám. 5. Začátek zasedání je v 9 hod.
Program jednání je vyvěšen na úřední
desce a k dispozici na www.moap.cz.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 29
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu:

ulice byt č. vel. plocha min. požadovaná prohlídky dne 
výše nabídky 13. 3.    15. 3.

Palackého 75 8 1+2 69,22 m2 18 897 Kč 9.00      13.00
Jílová 33 2 1+3 87,15 m2 33 988 Kč 9.30      13.30
Jirská 7 2 1+1 51,91 m2 20 245 Kč 9.00      13.00
Maroldova 3 59 0+1 30,20 m2 11 778 Kč 9.30      13.30

Základní informace:
– zájemce (žadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku 

(v budově úřadu na Sokolské tř. 28, třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo
prostřednictvím internetu (www.moap.cz), případně při prohlídkách bytů:

• přihlášku s podmínkami
• formulář pro výběrové řízení
• smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

– obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář
a doklad o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel
odevzdá do 21. 3. 2007 o 15.00 hod. do podatelny městského obvodu
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dveře č. 142),

– podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z předchozích 
výběrových řízení (jsou uvedeny na rubu přihlášky). 

Více informací podá: J. Adamovský, kanc. 317, tel.: 599 444 204, 
P. Kristoforská, kanc.  313, tel. 599 444 203, www.moap.cz



Ing. Milan Adámek (ODS)
V zastupi-

telstvu měst-
ského obvo-
du Moravská
O s t r a v a
a Přívoz
jsem nyní
znovu po os-
mi letech.
P ř e d t í m
jsem byl je-

ho členem od roku 1990 do roku
1998, nejdříve zvolen za Občanské
fórum, později za ODS. V té době
jsem byl převážně zástupcem staros-
ty a po určitou dobu i starostou. Poté
jsem pracoval necelých 5 let na úřa-
du městského obvodu MOaP ve
funkci tajemníka. 

Než jsem se začal po revoluci v ro-
ce 1989 věnovat politice, pracoval
jsem jako analytik a systémový pro-
gramátor. Proto jsem si také po pří-
chodu na radnici městského obvodu
jako jeden z cílů vytýčil vybavení úřa-
du výpočetní technikou a vytvoření po-
čítačové gramotnosti zaměstnanců.

Mezi mé osobní záliby patří vedle
občasného rekreačního sportování
zejména zájem o výtvarné umění, ale
i o umění dramatické (z divadelního
pak nejvíce činoherní) a muzické (a to
jak klasika, tak i moderna, pop
a jazz). Z toho důvodu jsem také už
ve druhém volebním období členem
kulturní komise, v níž se snažím
o efektivní využívání finančních pro-
středků vynakládaných z rozpočtu
městského obvodu na oblast kultury.

Vzhledem ke svému původnímu
profesnímu zaměření jsem se nyní
stal také členem komise pro infor-
mační technologie, která se má zabý-
vat zdokonalením zpracování infor-
mací na obvodním úřadě a usnadně-
ním přístupu občanů k úředníkům při
vyřizování jejich osobních záležitostí. 

Moje několikaleté působení ve ve-
dení městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz mi umožnilo detailní
seznámení jak s chodem úřadu, tak
zejména s potřebami obvodu a jeho
občanů. A protože je to vše spojeno
s finančními možnostmi, byl jsem na

ustavujícím zasedání zastupitelstva
2. 1. 2006 zvolen předsedou finanč-
ního výboru.

Ing. Karel Baďura (ODS)
Do politiky

jsem vstoupil
v roce 1989
jako občan
a jako občan
se chci podí-
let na ovliv-
nění svého
okolí. Proto
jsem se také
podílel na

programu ODS – MMM – Mladá
Moderní Metropole a já dodávám „pro
všechny generace“. Chci, aby místo, ve
kterém žijeme, bylo příjemné, abychom
se zde my i naše děti rádi vraceli.

V druhé polovině minulého století
bylo centrum našeho města určeno
k likvidaci a jako k takovému se naši
konšelé k němu chovali. Po sameto-
vé revoluci se situace změnila a my
Ostraváci chceme, aby město žilo,
aby se zde opět stavěly zajímavé
architektonické stavby, aby za 100 let
v „Nových šumných městech“ připo-
mínali nového Gočára, abychom pro-
vedli urbanistické kroky, které budou
pro nás příjemné, a které ocení i naši
následníci. 

Jako člen městského i obvodního
zastupitelstva, se chci podílet na sladě-
ní zájmů města i centrálního obvodu.
Ostrava však musí mít ambice být vý-
znamným centrem severní Moravy, ale
i Slezska i v širším kontextu evrop-
ských regionů. Je mou i naší povinnos-
tí jako zastupitelů tuto cestu nastoupit.

Věřím, že naše práce pomůže vy-
budovat z Ostravy moderní evrop-
skou metropoli srovnatelnou s jinými
evropskými městy.

Karel Baďura (1963, ženatý, 1 dítě).
Absolvent VŠB – obor ekonomika
a řízení, do r. 1992 důlní ekonom,
od r. 1993 OSVČ – makléř v leasin-
gu a financích, konkursní správce.
Jako člen zastupitelstva mám zá-
jem se podílet a podporovat

všechny projekty, které povedou
ke zlepšení života v našem městě.
Zapojil jsem se do práce v oblasti
volnočasových aktivit (kde bude-
me podporovat především projek-
ty, které ke sportu přivedou co nej-
více našich občanů), školství a ja-
ko ekonom také do práce v majet-
kové a bytové komisi. 

RSDr. Jaroslav Bečák (KSČM)
Ze zkuše-

ností vím, že
občané Mo-
ravské Os-
travy a Pří-
vozu jsou ve
své většině
skromní lidé,
ale přesto
z radnice ne-
chtějí slyšet

někdy prázdné, někdy megaloman-
ské, ale velmi často jen sliby. Tak to-
mu bylo v posledních letech a je do
dneška.

Opoziční zastupitel to nikdy nemá
jednoduché a v situaci, kdy v zastupi-
telstvu má většinu hlasů podivná pra-
volevá koalice ODS s ČSSD, ještě
složitější. V práci zastupitele se proto
zaměřuji na hledání, navrhování
a prosazování prostých a jednoznač-
ných opatření ke zlepšení života lidí. 

Copak je pro nás občany přijatelné,
abychom si vyšperkovali svůj dům
a k zastávce MHD se brodili odpadky?
Kolik chodníků je ve stavu, že chůzí po
nich ohrožujeme své zdraví? Může
člověk klidně žít na sídlišti Fifejdy II.,
když se cítí omezen a ohrožen různý-
mi řvoucími, troubícími, arogantními
a útočnými skupinami i jedinci tmavší
pleti, ze kterých asi mají strach i stráž-
níci? Všichni mí sousedé večer, když
zaparkují své auto, mají obavy zda ten-
to jejich majetek přežije v pořádku noc.
Viděli jste někdy jak to vypadá kolem
nádob na domovní odpad v ul. Marol-
dova v Přívoze? Radím vám, nechtěj-
te. Nebo už jste šli na pěší zóně po
ul. Zámecká, Puchmajerova atd. a hle-
dali odpadkový koš? Nenajdete. Vědí
Fifejďáci, že ani letos nebude na Fifej-
dách II. investována ani koruna z ve-
řejných prostředků? Zato dobetonová-
ní sídliště na Varenské ul. bude finan-
cováno a plánuje se vybetonování síd-
liště Šalamouna. Mezi členy zastupi-
telstva se povídá, že koalice přijde
s návrhem za každou cenu prodat
všechny obecní byty, i kdyby se měla
lidem prodávat střecha nad hlavou.
Před volbami o tom ale nepadlo ani
slovo. Papaláši často vyjíždějí, prý pro
zkušenosti, na zahraniční cesty, ale
nepoučili se, a v Ostravě svými činy
způsobili vylidnění centra a přestěho-
vání společenského života do hyper-
marketů. A nakonec, nevím, co je hor-
ší než to, že mladí lidé z našeho obvo-
du nenachází práci a kdo může, na si-
tuaci reaguje tím, že odjíždí z Ostravy.

Tak to všechno a nejen to chci změnit
a pro změnu budu hlasovat. Slíbil jsem
občanům ve volebním programu
KSČM, že budu pracovat v jejich pro-
spěch a tento závazek potvrzuji. 

RSDr. Jaroslav Bečák (nar. 1949,
ženatý, 3 děti), vyučil se elektriká-
řem, při zaměstnání vystudoval
SŠ a VŠ a obhájil titul doktora so-
ciálních věd. Zastupitelem je třetí
volební období a je předsedou klu-
bu zastupitelů za KSČM. ODS si
v koalici s ČSSD bolševicky pro-
sadila jeho nezařazení do výborů
zastupitelstva nebo komisí obvod-
ní rady. Členem komunistické
strany je od r. 1972. Je zaměst-
nancem a jednatelem spol. s r.o.
Bydlí na sídlišti Fifejdy II. 
Kontakt: kscm.fifejdy@seznam.cz 

Josef Blahuta (KSČM )
Dlouhá lé-

ta bydlím na
sídlišti Fifej-
dy II. Mezi
lidmi, kteří
p o t ř e b u j í
klidný a bez-
pečný do-
mov, prostor
pro odpoči-
nek a na-

plnění volného času. 
V posledním období jsme svědky

vynakládání nemalých prostředků ob-
čanů na zvelebení domů, ale okolí je-
jich bydliště se příliš nemění. Naopak
s plynoucím časem chátrá.

Jsme svědky vynakládání poměrně
velkých, někdy i neúčelně využitých
prostředků, např. na regeneraci síd-
liště Varenská. Na mnoha místech
však schází i základní údržba komu-
nikací, místa pro odpočinek nebo
místa pro shromažďování odpadů.

Nerad bych se dočkal doby, kdy Mo-
ravská Ostrava a Přívoz bude rozděle-
na na výstavní centrum, několik vzorně
opravených a upravených sídlištních
celků a chátrající okrajové oblasti. To
vše vedle moderních, soukromými in-
vestory vystavěných ubytovacích a ad-
ministrativních center. Jsem přesvěd-
čen, že si zasluhuje podporu vyvážený
rozvoj všech částí naší obce. Samo-
zřejmě s přihlédnutím k faktu, že je nut-
né obecní prostředky vynakládat hospo-
dárně a účelně. Věřím, že se nám na-
skytne prostor a budeme mít dostatek
argumentů, jak tyto záměry prosadit. 

Josef Blahuta, (nar. 1955, ženatý,
1 dítě,) vystudoval SPŠE v Ostra-
vě-Vítkovicích. Dnes pracuje jako
vrchní mistr. Zastupitelem je třetí
volební období, pracuje v komisi
sportu a volnočasových aktivit. 
Je také předsedou oddílu české
házené. Členem komunistické
strany je od r. 1979. 
Kontakt: kscm.fifejdy@seznam.cz 
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Vladimír
Polák, he-
rec činohry
Národního
divadla mo-
ravskoslez-
ského, zís-
kal Cenu
Českého di-
vadla 2006
za „herecký počin“, kterým bylo je-
ho ztvárnění role Hitlera v inscena-
ci Taboriho hry Můj boj. Vladimír
Polák je již druhé volební období
zastupitelem našeho městského
obvodu.

Ceny Českého divadla jsou určeny
mimopražským hercům a jsou po ce-
lách Thálie nejprestižnějším oceně-
ním hereckého mistrovství. Letos byly
udíleny 21. ledna v Hudebním divadle
v Karlíně při zahájení přehlídky České
divadlo. Při poděkování Vladimír
Polák až příliš skromně – a s ironií –
řekl, že „tato cena dokazuje, že
v Ostravě děláme dobré divadlo, pro-
tože tam patřím k nejhorším hercům.“ 

V listopadu loňského roku ukončil
Vladimír Polák svůj šestiletý projekt
poetických večerů. Celkem jich usku-
tečnil 160. „Během těch šesti let jsem
se oženil a narodily se nám dvě děti
a i v divadle přibylo hereckého vytíže-
ní, takže v posledních měsících byla
realizace projektu čím dále tím více vy-
čerpávající,“ zdůvodňuje jeho ukonče-
ní. „To však neznamená, že se k ně-
kterým inscenacím nevrátíme. Jednou
nich bude poezie Lawrence Ferling-
hettiho spolu s jazzovou hudbou.“

Veřejné ocenění Polákova herectví
ho, jak po krátkém zdráhaní přiznal,
samozřejmě těší, stejně jako fakt, že
Ostraváci mají rádi své divadlo.A to
se projeví třeba i tak, že malá holčič-
ka říká mamince ukazujíc na Vladimí-
ra Poláka: „Mami, podívej se, to je
náš herec“. (va)

K o n c e m
m i n u l é h o
roku zemřel
v Olomouci
ve věku 74
let známý
filozof, ab-
s o l v e n t
Palackého
univerz i ty
PhDr. Jaroslav Krejčí, CSc. Byl
znám jako erudovaný a uznávaný
učitel filozofie na někdejší Peda-
gogické fakultě v Ostravě, kde pů-
sobil v šedesátých letech minulé-
ho století. 

Po vstupu spojeneckých armád
v srpnu 1968 však musel školu opus-
tit. Poté mohl pracovat výhradně
v dělnických profesích a vystřídal jich
celou řadu: topič, závozník, řidič ná-
kladního auta a jeřábník. Za vykon-
struované obvinění z podvracení re-
publiky byl odsouzen na tři roky do
vězení. V roce 1976, po propuštění
z pankrácké věznice, podepsal
Chartu 77, takže mu hrozilo další za-
tčení. Na silný nátlak StB přijal nabíd-
ku emigrace do Rakouska. Odtud
pak přešel do Německé spolkové re-
publiky, kde působil nejprve jako ho-
stující profesor, později jako uznáva-
ný vědecko-výzkumný pracovník na
univerzitách v Bochumi a Osnabrüc-
ku. I tady byl velmi aktivní, napsal ně-
kolik monografií a desítky studií
o Dr. M. Tyršovi a J. A. Komenském,
které se dotýkaly češství a evropan-
ství, byly o dialogu, štěstí, míru a po-
dobně. Kromě pedagogických, vě-
deckých a publikačních aktivit byla
velmi ceněna činnost Jaroslava
Krejčího i v rámci UNESCO.

Po návratu do vlasti v roce 1997
ještě několik roků externě přednášel
na Filozofické fakultě Ostravské uni-
verzity. S Jaroslavem Krejčím odešla
jedna z největších odborných, morál-
ních a lidských osobností našeho re-
gionu. (na)

Jaké plány mají zastupitelé obvodu MOaP
V lednovém a únorovém Centru jsme představili vedení našeho obvodu
a členy rady. V následujících číslech Centra se představí všichni zastupi-
telé. Jejich příspěvky uveřejňujeme podle abecedy bez redakčních úprav.

Lidé, události

V současné době je v městském
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
provozováno 620 výherních hracích
přístrojů (dále jen „VHP“) v 10 pro-
vozovnách a 77 hernách a 38 VHP
umístěných ve 4 kasinech. 

V uplynulém roce 2006 činily příj-
my do rozpočtu obce z těchto VHP
téměř 30 mil. Kč (jedná se o správní
a místní poplatky a část výtěžku, kte-
rý má provozovatel povinnost uhradit
vždy do konce března následujícího
roku za předcházející provozované
období). Výše této části výtěžku je
odvislá od tržeb jednotlivých VHP
a celá tato odvedená finanční částka
se použije na veřejně prospěšné úče-
ly (za rok 2005 činila 7,5 mil. Kč). Pro
letošní rok je do rozpočtu obce stano-
ven příspěvek ve stejné výši jako loni
(30 mil Kč).

Orgán, který loterii, tombolu nebo
hrací přístroje povolí, je také kontrolu-
je. V našem městském obvodu jsou
kontroly zaměřeny především na do-
držování zákazu hry mladistvých
osob na výherních hracích přístrojích
a taktéž na nepovolený provoz výher-
ních hracích přístrojů. Kontroly probí-
hají za účasti strážníků Městské poli-
cie. 

Výše pokuty, kterou ukládá povolu-
jící orgán jsou pro provozovatele lote-
rií, tombol a VHP, kteří provozují tyto
hry bez povolení nebo také v rozporu
se zákonem a podmínkami, jež jim
byly v povolení uloženy, stanoveny
zákonem. Mohou dosáhnout výše až
150 000 Kč

V loňském roce nebyla udělena
úřadem našeho městského obvodu
žádná pokuta. (of)

Herny vloni bez pokut

Roční sazby místního poplatku ze psů
a) za psa chovaného v rodinném domě 180 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 2 250 Kč
c) za psa chovaného v bytovém domě 1 500 Kč
d) za druhého a každého psa uvedeného pod písm. c) 2 250 Kč
e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1 500 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 2 250 Kč
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého, starobního a zároveň vdovského (vdoveckého) a in-
validního a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu* 200 Kč 

h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená
pod písm. g) 300 Kč 

S účinností od 1. ledna 2007 vy-
dalo město Ostrava vyhlášku, která
sjednocuje roční sazby u všech dů-
chodců, kteří nemají jiný zdroj příj-
mů než důchod, a to na 200 Kč za
prvního psa a 300 Kč za druhého
a každého dalšího psa. Není tedy
již nutné v případě souběhu dů-
chodů podávat každoročně píse-
mné žádosti o částečné prominutí
poplatku, jak tomu bylo doposud. 

Počet psů v městském obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz je k 1. 1.
2007 přibližně 2 700. Kromě poctivě
přihlášených držitelů psů jsou určitě
i v našem obvodu i tací, kteří svou
ohlašovací i poplatkovou povinnost
z nějakého důvodu opomněli. Jejich
počet je obtížné odhadnout. 

Bojová plemena se v naší evidenci

vyskytují, ale jejich počet určitě nepře-
sáhne hranici 100 kusů. V posledních
pěti letech výrazně psů neubylo, ani
nepřibylo, již několik let se pohybuje-
me v rozmezí 2 600–2 700 psů.

Místa určená pro volný pohyb psů
bez vodítka i náhubku bez časového
omezení pro náš obvod jsou:
1. zadní část Komenského sadu (část

pozemku p. č. 1036/1) od památní-
ku Rudé armády směrem k ul.
Muglinovské po konec aleje

2. travnaté plochy naproti kulturnímu
středisku Gama vedle ulice Horno-
polní (pozemky p. č. 2155/1, p. č.
2140/1, p. č. 2139/1 a p. č. 2106/1

3. na ulici Hlubinské p. č. 3183
a p. č. 3104

4. parčík u ul. Slovenská (pozemek
p. č. 573/2) (os)

V obvodě je 2 700 přihlášených
psů, z toho 100 bojových plemen



Českobratrská ulice v Ostravě
se původně jmenovala Alžbětin-
ská. V roce 1847 ji přetnuly koleje
Severní dráhy Ferdinandovy, čímž
se tato část města výrazně změni-
la. Přesto ale rolníci stále hnávali
přes koleje na pastviny dobytek. 

Na místě, někdejšího zbouraného
Kotasova zimního stadionu stával
secesní dům ostravského obchodní-
ka s dobytkem M. Schlachety. V ob-
jektu byly trochu nesourodě vedle se-
be stáje, taneční škola a krejčovská
dílna. 

Druhá změna: vcelku pěkný Schla-
chetův dům bylo nutné za první re-
publiky zbourat, protože se v roce
1933 začal na Českobratrské ulici
stavět velký železniční nadjezd; stále
spuštěné závory totiž bránily průjez-

du aut. Tření výrazná změna Čes-
kobratrské ulice se uskutečnila na
přelomu let osmdesátých a devade-
sátých minulého století. Byly zbourá-
ny dvě desítky secesních domů a čin-
žáků. Na jednom z uvolněných míst
dnes stojí Janáčkova konzervatoř. 

Dnes je celá ulice opět jediným
staveništěm – takže čtvrtá změna.
Dochází k zásadní modernizaci ulice
Místecké, která je zatím až k Ústřed-
nímu autobusovému nádraží čtyř-
proudá, ale pak se mění na dvou-
proudou. To se zanedlouho změní
a vznikne silniční přivaděč k nově bu-
dované dálnici E 47. O zlepšení do-
pravní situace na Českobratrské se
postará především budovaný moder-
ní nadjezd nad Místeckou. 

Čtyřproudá Místecká je investiční

záležitostí kraje, nadjezd a moderni-
zace Českobratrské ulice zase inves-
ticí města. Do těchto úprav se za-
komponuje železniční zastávka za
zbouraným Kotasovým stadionem,
kterou postaví České dráhy (Stodol-
ní). Poté dojde k rozšíření současné-
ho podchodu po tratí vedoucí právě
na Stodolní ulici. 

Letošní mimořádně vlídná zima při-
spěla k tomu, že stavba nemá žádné
zpoždění a měla by tudíž být dokon-
čena v červnu 2008. (na)
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„Ostravu v roce 2007 přirovná-
vám k Berlínu po sjednocení Ně-
mecka,“ řekl starosta městského
obvodu ing. Miroslav Svozil při
slavnostním zahájení výstavby
kancelářského a hotelového centra
The Orchand, které vznikne na Hor-
nopolní ulici v Ostravě-Fifejdách.

„Proč? V Berlíně začali podle návrhů
nejlepších světových architektů s ob-
novou historických budov jako říšský
sněm, se zástavbou nového Postu-
pimského náměstí, vládní čtvrti i budo-
vou pro filmový festival Berlinale. Dnes
Ostrava se svými prolukami z doby
druhé světové války a následných de-
setiletí totality, s rozsáhlými plochami
po těžkém průmyslu má stejnou šanci.
A v této investici vidím dobrý začátek,“
pokračoval starosta Svozil.

Irská developerská společnost RED
Group investuje do výstavby tří sedmi-
podlažních kancelářských budov (cel-
kem 36000 m2 nájemních prostor)
a hotelu se 185 pokoji mezinárodního
standardu celkem 50 milionů euro.
Část těchto peněz už byla zaplacena
za nákup pozemků. Jedná se o nej-
větší investici soukromého subjektu
nejen v polistopadové době ale v ději-
nách Ostravy vůbec. To také zdůraznil
ostravský primátor Kainar, který právě
7. únor 2007, den položení základního
kamene celého projektu, jehož oficiál-
ní jméno je The Orchard Ostrava, vy-
zdvihl jako jedno z nejdůležitějších dat
ostravské historie. „Mělo by být odlito
do bronzu a umístěno na dlažbě
Masarykova náměstí,“ řekl. (Na rekon-
struovaném Masarykově náměstí bu-

de umístěna časová přímka s nejvý-
znamnějšími daty městské historie).

Harmonogram výstavby kancelář-
ského a hotelového komplexu je mi-
mořádně rychlý. Ještě v letošním ro-
ce bude totiž dokončena první kance-
lářská budova a hotel, jejichž archi-
tektonické řešení vytvořilo ostravské
studio OSA Projekt. Součástí kom-
plexu bude i konferenční centrum do-
plněné restaurací a fitness centrem.
Po dokončení najde v komplexu prá-
ci 2,5 tisíce lidí.

Lokalitu pro výstavbu svého admi-
nistrativního komplexu nevybrala
společnost Red Group náhodně – na-
chází se v bezprostřední blízkosti sil-
ničního přivaděče (prodloužená Mís-
tecká ulice) na dálnici D 47. Pro oby-
vatele nedalekého sídliště Fifejdy je
dobrou zprávou záměr investora,
proklamovaný při zahájení stavby: na
ekologicky nezávadném pozemku
budeme stavět ekologické objekty. 

V rozhovoru pro Lidové noviny při-
pomněl starosta našeho obvodu, že
významnými impulzy pro rozvoj měs-
ta je samozřejmě i dokončovaná dál-
nice D 47 a železniční koridore.
„Doufám, že pro Ostravu začíná nová
éra,“ vyjádřil své přesvědčení. (ad)

Oprava Českobratrské skončí v termínu

Největší soukromý investor
přináší 50 miliónů euro

Ringier Print s.r.o.
Novinářská 1254/7
709 70 Ostrava 9
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE

Českobratrská ulice z roku 1910, kdy
se jmenovala Alžbětinská a přes ko-
leje nebyl vybudován nadjezd. 

Letošní klimatické podmínky v zimním obdo-
bí se opět vymykají létům předešlým. Minulá
zima nám přinesla sněhovou kalamitu, jejíž
následky jsme odstraňovali až do konce měsí-
ce března. Naopak letošní zima se postarala
o další extrém. Stávající počasí, spíše podob-
né jaru či podzimu nás provází téměř celým
zimním obdobím. 

Jakou činností se teď zabývají naše Tech-
nické služby?

K činnostem, které patří k běžným zimním
pracím jako kácení a ořezy dřevin přibývají
i práce spíše jarního charakteru. Mezi tyto čin-
nosti můžeme zařadit čištění kanalizací, údrž-
bu podchodů a dále strojní a ruční čištění ko-
munikací a chodníků. V neposlední řadě pak
opravy a výměny odpadkových košíků, opravy
na veřejných WC a další práce vyplývající ze
stanoveného harmonogramu.

Na základě výše uvedeného stavu uspíšíme
zahájení vysprávek a oprav komunikací, včet-

ně přípravy dětských zařízení a pískovišť na
letní sezónu.

Jako určitou zvláštnost, kterou provádějí
Technické služby v našem obvodu Mor.
Ostrava a Přívoz v porovnání s jinými měst-
skými obvody, je sběr psích exkrementů. Pro
informaci, tohoto odpadu je třemi stroji ročně
uklizeno průměrně 13 tun. (fi)

Technické služby a letošní zimní období

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s přílohou

KAM v CENTRU máte, vážení spo-
luobčané, dostávat podle smlouvy
s doručovatelem, kterým je ČESKÁ
POŠTA, do svých poštovních
schránek, a to nejpozději v prvním
dnu každého měsíce.

Protože máme informace o tom,
že ne všechny výtisky CENTRA se
dostanou do vašich poštovních
schránek, informujte nás o tom.
E-mail: msn@volny.cz
Tel. se záznamníkem: 596 125 781
Tel.: 599 442 615 – kancelář starosty 
Písemně: MOAP, Prokešovo ná-
městí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Mimořádné pracovní zasedání
zastupitelstva městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, které
se uskutečnilo 15. února, věnovalo
největší pozornost budoucnosti
Komenského sadů.

Podle stávajícího projektu se mělo
již v lednu začít s kácením lipové ale-
je se 67 stromy, která se nachází
v prostoru mezi památníkem Komen-
ského a památníkem Osvobození.
Lípy sice nejsou nakažené žádnou
chorobou, ale jsou v takovém stavu,
který znamená nebezpečí pro ná-
vštěvníky parku. Rada obvodu roz-
hodla plánované kácení odložit.

Jednání zastupitelů přineslo řadu
zajímavých názorů a podnětů, které
by měly vyvolat veřejnou diskusi
o tom, jaké Komenského sady si na-
ši spoluobčané přejí. Naše zastupitel-
ka paní Jana Štědroňová přišla
s krásnou myšlenkou, aby se Komen-
ského sady staly Parkem pochopení.
Co to znamená? – Aby každá věková
skupina tam našla své místo – klid-
nou zónu pro seniory, místo pro pej-
skaře – ale zároveň i místo, kde by
psi bez vodítka a náhubku neobtěžo-
valy maminky s malými dětmi, cyklo-
stezky, plochy pro skateboard i ko-
lečkové brusle, místo pro míčové hry.
Ale protože všechno pro všechny tam
mít nelze, musí jedna zájmová skupi-
na tolerovat jinou. Musíme se vzá-
jemně chápat.

V nejrůznějších diskuzích a také
v anketě, kterou uspořádáme, by se
měli naši spoluobčané vyjádřit k to-
mu, jestli si přejí Komenského sady
bez nebo s oplocením, zda obnovit
některé zaniklé pozoruhodnosti, jako
byl např. růžový sad atd.

Ve zpravodaji CENTRUM budeme
v následujících vydáních přinášet nej-

různější postřehy a náměty k tomuto
problému. Uvítáme i vaše názory, vá-
žení čtenáři!

Největší městský park v ČSR
Místo, kde se dnes nacházejí Ko-

menského sady vzniklo v důsledku
obrovské povodně v roce 1880, kdy
se o několik desítek metrů posunulo
koryto řeky Ostravice k moravské
straně.

Povodně zničily také střelnici patří-
cí Měšťanskému střeleckému spolku
v Moravské Ostravě, která stávala na
levé straně Vítkovické ulice (na místě
někdejšího Ústředního autobusového
nádraží). Nová střelnice pak byla roku
postavena roku 1892 právě na území
zvaném V cínglu, tedy na místě dneš-
ní radnice. Tam si dávalo nedělní do-
staveníčko mnoho ostravských obča-
nů. Město tam začalo vysazovat stro-
my, takže noviny již v roce 1894 psa-
ly, že vlastenecký pěvecký spolek
Záboj z Polské Ostravy zpíval v sále
městských sadů na střelnici. 

Rozsáhlé budování Sadu Komen-
ského (tehdejší název) začalo až
v roce 1919, v každém roce se do-
končila určitá část. V roce 1929 bylo
vybudováno rosárium, vysázeno bylo
přes čtyři tisíce kusů růží sto dvaceti
druhů. Každý druh byl řádně opatřen
popisnou tabulkou. Na místě zboura-
né střelnice vzniklo pozoruhodné al-
pinium se dvěma tisíci horských rost-
lin, všechny – jak psaly noviny –
„správně pojmenované, což má ne-
malý význam pro naše školy“. V roce
1937 již byly úpravy sadu dokončeny.
Sady Komenského (dnes Komenské-
ho sady) měly v té době rozlohu
32,77 hektaru a byly vlastně největ-
ším městským parkem v tehdejším
Československu. (na, va)

Primátor ing. Petr Kajnar a starosta našeho obvodu ing. Miroslav Svozil měli
7. února důvod k radosti: investice za 50 milionů euro je v Ostravě.

Aby se Komenského sady
staly Parkem pochopení
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