
Kromû odborn˘ch posudkÛ dostali
zastupitelé i petici obãanského sdru-
Ïení Sv. Václav s 2 609 podpisy.
Z na‰eho mûstského obvodu jich by-
lo 647, z ostatních mûstsk˘ch obvodÛ
1059, z jin˘ch mûst nebo bez prÛkaz-
né evidence (ale i cizinci napfi. z Pol-
ska ãi Slovenska) pfiipojilo podpisy
903 obãanÛ.

Ve‰keré odborné posudky vãetnû
textu petice jsou umístûny na oficiální
internetové stránce www. moap. cz.

Jak˘ tedy bude dal‰í osud ãtyfifiadé
lipové aleje? Na to jsme se zeptali
místostarosty pro investice Jifiího
Havlíãka (âSSD), kter˘ návrh pfied-
kládal.

„Zastupitelstvo MOb MOaP roz-
hodlo o vykácení stávající ãtyfifiadé li-
pové aleje. Nyní je nutno postupnû
realizovat tyto úkony:
1) poÏádat Magistrát mûsta Ostravy

o souhlas s kácením stromÛ (for-
mou ohlá‰ení). Pfiedpokládané da-
tum vydání je do 31. 7. 2007.

2) poÏádat MMO o vydání územního
rozhodnutí. Pfiedpokládané datum
vydání je do 14. 9. 2007

3) poÏádat o stavební povolení:
a) na vefiejné osvûtlení, sadové

úpravy a mobiliáfi 
b) na zpevnûné plochy

Pfiedpokládané datum vydání staveb-
ního povolení je do 20. 12. 2007.
4) pfiipravit soutûÏ na v˘bûr dodava-

tele podle zákona o vefiejn˘ch za-
kázkách. Pfiedpokládané datum
schválení vítûze v radû mûstského
obvodu je duben 2008.

5) uzavfiít smlouvu s vybran˘m do-
davatelem – vítûzem soutûÏe.
Pfiedpokládan˘ termín je kvûten
2008.

6) realizace akce – ãerven aÏ prosi-
nec 2008, dokonãení sadov˘ch
úprav maximálnû v dubnu 2009.
Krajní moÏností je realizace
v bfieznu aÏ ãervenci 2009. (da)

V minulém ãísle Centra jsme pfii-
nesli kratinkou informaci o tom, Ïe
nûkteré ãásti Ostravy jsou na
Moravû a jiné ve Slezsku. 

Hranici tvofií fieky Odra a Ostravice
aÏ po svÛj soutok. Co je na levé
stranû Odry a pravé stranû Ostravice
(ve smûru toku) je ve Slezsku, co je
uvnitfi aÏ po soutok u Koblova je na
Moravû. Nûktefií ãtenáfii, a bylo jich
pfiekvapivû hodnû, se v této prosté
pomÛcce nemohli vyznat a Ïádali
o doplÀující informace. 

Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli
vyjmenovat jednotlivé obce i s jejich
umístûním na Moravu nebo do Slezs-
ka bez ohledu na to, ke kterému mûst-

skému obvodu patfií. TakÏe na Moravû
jsou: Hrabová, HrabÛvka, Mariánské
Hory, Moravská Ostrava, Nová Bûlá,
Nová Ves, Proskovice, Pfiívoz, Stará
Bûlá, Vítkovice, V˘‰kovice a Zábfieh.
Ve Slezsku jsou: Anto‰ovice, Bartovi-
ce, Hefimanice, Ho‰Èálkovice, Hru‰ov,
Koblov, Krásné Pole, Kunãice nad
Odrou, Kunãiãky, Lhotka, Martinov,
Michálkovice, Muglinov, Petfikovice,
Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba,
Pustkovec, Radvanice, Slezská Ostra-
va, Svinov a Tfiebovice. (na)
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Îivá historie

Morava, nebo Slezsko?

âíslo mûsíce

769 
Je poãet v˘herních hracích pfiístrojÛ
umístûn˘ch v hernách a kasinech
v mûstském obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz k 12. ãervnu
2007. Za poslední pÛlrok pfiibylo
v na‰em obvodû 111 v˘herních
hracích automatÛ.

Zastupitelé dali zelenou
revitalizaci Komenského sadÛ

Nejde o hradby, ale základy domÛ

Zodpovûdnost radních
a lipová alej

Na svém 6. zasedání dne 12. 6.
2007 pfiijalo zastupitelstvo mûst-
ského obvodu MOaP usnesení, ve
kterém uvolnilo 500 tis. Kã na re-
konstrukci lipové aleje v Komen-
ského sadech. V‰ichni pfiítomní za-
stupitelé koalice ODS a âSSD
(v poãtu 25 z 31 pfiítomn˘ch) hlaso-
vali pro toto usnesení.

Co vedlo zastupitele koalice
k tak jednoznaãnému rozhodnutí?

Dlouhé t˘dny pfied jednáním za-
stupitelstva konzultovali s odborní-
ky rozpracovan˘ projekt Rekon-
strukce aleje, souãasnû s anal˘zou
stavu ãtyfifiadé lipové aleje. Byly po-
stupnû srovnávány v‰echny odbor-
né posudky, samozfiejmû i ty, které
se vyslovovaly pro zachování sou-
ãasného stavu s navazujícími dílãí-
mi opatfieními.

Tyto odborné diskuze probíhaly
v politick˘ch klubech zastupitelstva,
odborn˘ch komisích rady, i s vefiej-
ností: 21. 5. 2007 s o. s. Svat˘
Václav na na‰em úfiadû, 5. 6. 2007
v klubu Atlantik.

Po tûchto diskusích a následn˘ch
jednáních koalice dospûli zastupite-
lé k závûru, které si dovolím shr-
nout takto:

Lípy v aleji po cca 60 letech rÛs-
tu dosáhly své obvyklé v˘‰ky – dá-
le jiÏ do nebe neporostou. Zatímco
zdravé lípy by dal‰í desítky let ko-
‰atûly (jako solitéry dosáhnou prÛ-
mûru koruny aÏ 25 m), lípy ve ãtyfi-
fiadé aleji, zasazené v odstupu 4 m,
budou v následujících létech svádût
mezi sebou marn˘ boj o pfieÏití. Sa-
dafi, kter˘ takto lípy zasadil, pfiedpo-
kládal pravidelnou péãi o alej, ale
nestalo se tak. Poslední ‰ance na
„v˘chovn˘ fiez“ byla propásnuta asi
pfied 35 lety.

Reprezentativnímu parku v centru
krajské metropole podle mého názo-
ru pfiíslu‰í pfiedev‰ím estetická funk-

ce. Na chfiad-
noucí lípy bu-
de rok od roku
zbûdovanûj‰í
pohled. Navíc
se bude zvy-
‰ovat riziko je-
jich rozlomení
nebo i pádu
pfiehlédnuté
suché vûtve tfieba z 15 m v˘‰ky.

Îádn˘ z dotázan˘ch odborníkÛ
neumí vyãíslit míru rizika, které hro-
zí procházejícím nebo na laviãkách
pod lipami sedícím náv‰tûvníkÛm
parku. Toto riziko, ohroÏující obãa-
ny, neseme v souãasnosti my, rad-
ní na‰eho mûstského obvodu.

Projekt revitalizace pfiedpokládá
vykácení stávající ãtyfifiadé aleje
a vysázení nové aleje lip ve dvou fia-
dách, se zelen˘m pásem uprostfied,
kter˘ bude doplnûn okrasnou v˘sad-
bou, napfi. magnóliemi. To v‰e chce-
me zajistit bûhem nûkolika mûsícÛ,
v rámci jediného období vegetaãní-
ho klidu. Vysázené lípy budou mít
obvod kmene cca 25 cm, v˘‰ku ko-
lem 5 m (podobné lípy si mÛÏete
prohlédnout na ul. 30. dubna).

V nejbliÏ‰ích t˘dnech bude zahá-
jeno správní fiízení, jehoÏ v˘sled-
kem bude definitivní rozhodnutí ve
vûci kácení lip. Nedovedu si pfied-
stavit zodpovûdného úfiedníka, kte-
r˘ pod tlakem rÛzn˘ch záchrann˘ch
iniciativ, snaÏících se oddálit o dal‰í
roky revitalizaci aleje, sejme zodpo-
vûdnost za riziko z radních a pfie-
vezme jej na sebe.

Toto vysvûtlení je urãeno pfiede-
v‰ím 647 obãanÛm, ktefií podepsali
petici o. s. Svat˘ Václav. Zb˘vajícím
1962 petiãníkÛm z ostatních obvodÛ
mûsta Ostravy (ale i napfi. z Chebu,
Slovenska ãi Polska), ktefií nemají
bûÏnû pfiístup k na‰emu zpravodaji
Centrum, dluÏí na‰e nezkreslené
stanovisko ostatní média, které v té-
to vûci informovaly vefiejnost nevy-
váÏenû, ãasto i neobjektivnû.

Tomá‰ Kufiec, místostarosta

Slovo má…

Na Puchmajerovû ulici v centru
Ostravy se má opravovat dlaÏba,
ale fiemeslníky vystfiídali – podob-
nû jako loni na Masarykovû ná-
mûstí – archeologové. 

Pfii v˘kopech bylo totiÏ objeveno
historické kamenné zdivo. Kolem-
jdoucí se ptali, zda nejde o starodáv-
né hradby, protoÏe v místech, kde ús-
tí dne‰ní Puchmajerova ulice na ulici

28. fiíjna, stávala kdysi jedna z opev-
nûn˘ch moravskoostravsk˘ch bran. 

Podle PhDr. Hany Teryngerové
z Národního památkového ústavu
v Ostravû (archeologické pracovi‰tû
Opava) nejde v tomto pfiípadû o hrad-
by, ale základy dvou domÛ. „Hradeb-
ní zeì byla dál,“ fiíká archeoloÏka Te-
ryngerová, „a tvofiila takov˘ ovál.“

Pokraãování dne‰ní ulice Puchma-
jerovy v dobû existence hradeb ne-
existovalo. Za ulicí Zámeckou, která se
kdysi jmenovala Zámãisko, stála kaple
svatého Luká‰e, její základy jsou pod
zástavbou. Ke kapli pfiiléhal hfibitov
a jeho pozÛstatky zachytili archeologo-
vé ve druhé sondû. Základy naleze-
n˘ch domÛ se ãistí a odstraÀovaná hlí-
na peãlivû prosívá, kaÏd˘ nalezen˘
pfiedmût ãi fragment se peãlivû evidu-
je. Nicménû je zcela zfiejmé, Ïe zeì
není hradební, napovídá o tom nevelká
‰ífika zhruba ‰edesáti centimetrÛ.
Obrann˘ kamenn˘ val by musel b˘t
pfiece jenom mohutnûj‰í. (na)V˘kopy na Puchmajerovû námûstí obsadili archeologové.

Novû vysazené barevné koberce rododendronÛ v jiÏní ãásti Komenského sadÛ.

Místostarosta Jifií Havlíãek (vlevo)
s akademick˘m sochafiem Kurtem
Gebauerem, kter˘ se Ïivû zajímá
o budoucnost Komenského sadÛ a je
zastáncem jejich revitalizace.

Pfies ‰est desítek bodÛ programu mûlo jednání zastupitelstva MOb
Moravská Ostrava a Pfiívoz, které se konalo 12. ãervna v zasedací síni
Nové radnice. Mediálnû nejvíce sledované bylo projednávání revitalizace
Komenského sadÛ. Usnesení bylo pfiijato jednoznaãnû – nikdo ze zastu-
pitelÛ nebyl proti, ‰est se zdrÏelo hlasování, 25 zvedlo ruku pro.

Projekt Otevfiená radnice v Atlantiku 3. ãervence v 18. hodin.

pravidelné setkávání obãanÛ s vedením MOb MOaP na téma Estetizace pro-
storu pfied hlavním nádraÏím v Pfiívoze. Podrobnosti na str. 2 Kam v centru.
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KONTAKTY:

Úfiad mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

Na v‰echny odbory a oddûlení se
dovoláte pfies centrum spojovacích
sluÏeb, tj. tel. ã. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní ãíslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164
E-mail: posta@moap.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úfiední deska je v podchodu pod
Fr˘dlantsk˘mi mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úfiadu (stavební archiv) –
tel. ã. 596 623 230
Úfiední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., ât od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí v mûsíci ãervenci 90 a více let:
Eleonora Jaglafiová, Robert Fis-
chel, Helena Radová, RÛÏena
Dvofiáková, Zdenûk Kubka. 

V srpnu: AlÏbûta Sobotková,
Karel Jaro‰, Anna Goldová, Fran-
ti‰ek KáÀa, Jifiina Bláhová, Marie
Kubatá, Paulína Mundjerová, Zu-
zana Kuboviãová, Marie Kmento-
vá, Marie Kubíková, Marie Pavel-
ková, Drahomíra Brumková,
Franti‰ka Kuãová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Krátce

■ Mûstské láznû Moravská 
Ostrava o prázdninách

Oblíbená „âapkárna“ bude ná-
v‰tûvníkÛm bûhem prázdnin k dispo-
zici vÏdy od pondûlí do nedûle
v 9.00–19.00 hod. (venkovní areál
mÛÏe b˘t za nepfiíznivého poãasí
uzavfien). 

Pokud vás zajímá, jestli je areál
otevfien a nakolik je v nûm plno, mÛ-
Ïete vyuÏít aktuální zábûry z webové
kamery, které naleznete na interneto-
vé stránkách provozovatele, firmy
Sareza s.r.o., tel.: 596 138 924,
www.sareza.cz.

■ Oslavy 40. v˘roãí zaloÏení 
M· Hornická

Desítky lidí – rodiãÛ souãasn˘ch
ÏáãkÛ a jistû i mnoho „absolventÛ“ –
se se‰ly na oslavách 40. v˘roãí zalo-
Ïení matefiské ‰koly na Hornické uli-
ci. Slavnostní projevy pfiednesli mís-
tostarosta mûstského obvodu Tomá‰
Kufiec a fieditelka ‰koly Jarmila
BystroÀová. 

Následovalo kulturní pásmo ÏáãkÛ,
ktefií pfiedvedli, jak˘m zájmov˘ch akti-
vitám se pod vedením paní vychova-
telek vûnují – zazpívali anglické bla-
hopfiání, zahráli na zobcové flétniãky
a pfiedvedli pohybovou hru.

Darem mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz k tomuto kulaté-
mu v˘roãí byla finanãní ãástka 20 000
korun, za kterou byla zakoupena vy-
palovací pec pro zdej‰í keramickou
dílnu.

■ Mykologická poradna funguje
kaÏdoroãnû v Ostravském muzeu jiÏ
nûkolik let, a to kaÏdé pondûlí od
15.00 do 16.30 hodin bûhem hlavní
houbafiské sezony od kvûtna do fiíjna.

Houbafii se mohou v pfiípadû po-
chybností poradit o v‰em, co se t˘ká
sbûru, konzumace, urãování hub, ale
i likvidace nûkter˘ch neÏádoucích
druhÛ (dfievomorka). Poradna je bez-
platná. Houby k urãení je moÏné do-
nést i v jiné dny, a v tomto pfiípadû je
v‰ak musíte zanechat i s kontaktem
na vás, a to v pokladnû Ostravského
muzea. 

Kontakt: Ostravské muzeum, Ma-
sarykovo námûstí 1, tel.: 597 578
450, 596 123 760.

Masarykovo námûstí 
a návrhy obãanÛ 
jak centrum mûsta oÏivit

V minulém ãísle jsme uvefiejnili
ãlánek s názvem Masarykovo ná-
mûstí: prázdná prÛchozí ulice. Vy-
zvali jsme ãtenáfie, aby se vyjádfiili
k tomu, jak toto místo oÏivit a uãinit
ho kulturnûj‰ím, Ïivûj‰ím, ale dÛ-
stojn˘m. Pfii‰lo mnoho dopisÛ, tak-
Ïe uvefiejníme jen to nejcharakteris-
tiãtûj‰í.

Pí‰ete, Ïe na‰e hlavní námûstí je
prázdnou prÛchozí ulicí. VÛbec to
není pravda, lidí je tam stále dost.
Nechte to tak jak to je, proã by tady
mûlo b˘t stále narváno. Co bychom
tím dokázali? Bydlím na Kostelní
ulici a kaÏd˘ den jdu pfies námûstí.
Pfied dvaceti lety b˘valo ‰edivé
a hnusné, teì je pûkné a celé na‰í
rodinû se líbí.

Jan Sládek, 
Kostelní ulice

Mám dva osmileté kluky, dvojãa-
ta, a rádi chodíme na námûstí.
Hlavnû kvÛli tomu vodotrysku. KdyÏ
se klukÛ zeptám, kam si vyrazíme,
kfiiãí, Ïe na námûstí. A blbnou s vo-
dotryskem jako blázni. KdyÏ to bylo
poprvé, tak jsem musela jít k Viet-
namcÛm a koupit suchá triãka, teì
si bereme náhradní obleãení z do-
mu. KdyÏ budou na námûstí atrak-
ce pro dûcka, budou se tam vracet
i jako dospûlí. To je mÛj návrh. 

Marie Mroãková, 
Pfiívoz

Námûstí, to je paskvil. DlaÏba je
nerovná a star‰í lidé pfiem˘‰lejí, ja-
ká bude po ní chÛze pfii snûhu a ná-
ledí. Pokud jde o vodotrysky, dûti
jásají, ale nepozorn˘ chodec mÛÏe
odejít z námûstí nepfiíjemnû orose-
n˘. Chybí tam kvûtiny, laviãky jsou
bez opûradel. Vzrostlé stromy, kte-
ré poskytovaly stín, jsou pryã. Roz-
hodnû to není klidová zóna, kdyÏ
tam jezdí tolik aut. MÛj závûr: Ná-
mûstí je neosobní, studenû pÛsobí-
cí vydláÏdûná plocha. Jsou to vyho-
zené peníze.

Libu‰e Goralãíková, 
Na Fifejdách 1

Diskutovali jsme s pfiáteli, proã
Masarykovo námûstí zeje prázdno-

tou. Chybí tady totiÏ kavárna, cuk-
rárna a obchody hodné centra mûs-
ta. Obchod s textilem pochybného
pÛvodu nebo krám „V‰e za 30“ na
toto místo nepatfií! Navrhuji: prona-
jmout nebytové prostory na kavár-
ny a cukrárny za finanãní úlevu;
pronajmout prodejní prostory znaã-
kov˘m prodejcÛm odûvÛ, kdyÏ totiÏ
zavítáte do obchodního domu BaÈa,
je tam stále plno; obchody, kavárny
a cukrárny by mûly mít del‰í prodej-
ní dobu. Ve Vídni jsou staré kavár-
ny v centru mûsta dotovány. V ne-
dûli, kdyÏ jste na procházce, nemá-
te kde si dát kávu nebo zákusek.
Otevfiít kavárniãku v pfiízemí staré
radnice je v˘born˘ nápad, ale to
spartánské vybavení s nepohodln˘-
mi Ïidlemi odrazuje.

Martina Budo‰ová,
Masarykovo námûstí

Mám padesát jedna let a cel˘ Ïi-
vot bydlím v Ostravû. B˘valému
starostovi Karpí‰kovi jsem napsal
nûkolik návrhÛ, ale odepsal, Ïe ne-
jsou peníze. Dnes se kaÏd˘ mÛÏe
podívat, jak vypadá takové hlavní

námûstí v cizinû. Vezmûme tfieba
druÏební mûsto DráÏìany, to ne-
svedeme ani za padesát let. Ko-
neckoncÛ by staãilo zajet pouze do
Îiliny a podívat se, jak se to dûlá.
ZÛstaneme tedy u kladení Ïulov˘ch
kostek a kácení stromÛ. Jeden ná-
vrh bych ale mûl: aÈ kaÏd˘ obãan
donese laviãku a nûjak˘ stromek ãi
rostlinu a umístíme to na Zámec-
kou, Puchmajerovu, Po‰tovní,
Reální, Dlouhou a tak dále. Teprve
potom tam nûjak˘ turista posedí
a neprobûhne centrem jako spla-
‰en˘ rychlík.

Jarek Lyãka, 
Podûbradova 51a

KdyÏ si chci vybudovat pofiádn˘
domov, musím si koupit byt nebo
postavit domek. Teprve pak mohu
uvaÏovat, jak si to tam zafiídím. To
samé je s námûstím. Vybudovalo
se a je potfieba se pofiádnû za-
myslet, jak ho udûlat krásn˘m, za-
jímav˘m a pfiitaÏliv˘m. Zaplnit ho
krámy a boudami, jak to vidíme na
star˘ch ostravsk˘ch pohlednicích,
není fie‰ení, mûlo by to b˘t dÛstoj-
nûj‰í.

Vratislav Maier, 
Sokolská

(Pfiíspûvky jsou redakãnû kráceny.) 

Co si o tom myslíte?

Pfiedev‰ím pro dûti jsou vodotrysky nejvût‰í atrakcí novû opraveného Ma-
sarykova námûstí.

V mûsíci ãervnu zahájil odbor fi-
nancí a rozpoãtu jako správce poplat-
ku ze psÛ kontroly zamûfiené na vy-
hledávání neevidovan˘ch psÛ a do-
drÏování obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 6/2003 o místním poplatku ze psÛ,
na území mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz. 

Z tohoto dÛvodu upozorÀujeme
v‰echny drÏitele psÛ, ktefií mají trval˘
pobyt na území na‰eho mûstského
obvodu a opomnûli svého psa vãas
pfiihlásit, aby tak uãinili dodateãnû
u správce poplatku – Úfiadu mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz, odboru financí a rozpoãtu, kter˘
sídlí v budovû Radnice mûsta Ostra-
vy na Proke‰ovû námûstí ã. 8, Morav-
ská Ostrava, v kanceláfii ã. 146
(www.moap.cz).

Místní poplatek se platí ze psÛ
star‰ích tfií mûsícÛ. Pokud si nûkter˘
obãan pofiídí psa z mûstského útul-
ku, je povinen oznámit písemnû
drÏení psa do 15 dnÛ ode dne pfie-
vzetí. Povinnost oznámit drÏení psa
má i osoba, která je od placení po-
platku osvobozena podle zákona

ã. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ a obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 6/2003, o místním poplatku ze psÛ. 

KaÏd˘ pes musí b˘t opatfien evi-
denãní známkou, kterou vydává v˘‰e
uveden˘ správce poplatku a která je
nepfienosná na jiného psa. V pfiípadû
ztráty nebo odcizení bude vydána
známka nová.

Dále vyz˘váme v‰echny poplatní-
ky, ktefií doposud neuhradili místní
poplatek ze psÛ na rok 2007 se splat-
ností do 31. 3. 2007, aby tak nepro-
dlenû uãinili. Nebude-li poplatek za-
placen vãas nebo v nesprávné v˘‰i,
mÛÏe jej správce poplatku zv˘‰it aÏ
na trojnásobek. 

V‰em poplatníkÛm, ktefií platí míst-
ní poplatek ze psÛ ve dvou splátkách,
pfiipomínáme, Ïe splatnost druhé
splátky je stanovena na 30. 9. 2007.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti u v˘-
‰e uvedeného správce poplatku, bez-
hotovostním pfievodem na úãet
správce poplatku nebo po‰tovní pou-
kázkou, kterou obdrÏíte prostfiednic-
tvím po‰ty v mûsíci srpnu. (inf)

Statutárnímu mûstu Ostrava, mûst-
skému obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz, byla v roce 1997 a 1998 po-
skytnuta z Ministerstva pro místní
rozvoj âeské republiky pÛjãka k fie‰e-
ní financování povodÀov˘ch ‰kod na
domovním a bytovém fondu ve v˘‰i
27,5 mil. Kã s termínem splatnosti
v roce 2007. 

PÛjãka byla úroãena 3 %. Finanãní

prostfiedky byly pouÏity na opravu zá-
plavami postiÏen˘ch bytÛ zejména
v oblasti zadního Pfiívozu. 

Celkov˘ odhad povodÀov˘ch ‰kod
na domovním bytovém fondu mûst-
ského obvodu byl vyãíslen na cca
73 mil. Kã. âást pÛjãky ve v˘‰i 14 mil.
Kã byla splacena v prosinci roku
2002 a zbytek ve v˘‰i 13,5 mil. Kã
v lednu roku 2007. (za)

Upozornûní pro drÏitele psÛ

Slib nového zastupitele Petra Sedláãka (ODS) na zasedání zastupitelstva MOb
MOaP 12. ãervna. Zleva: starosta M. Svozil, místostarosta T. Kufiec, tajemni-
ce K. Huvarová.

Skonãilo mapování ploch v centrálním ostravském obvodû, které jsou urãeny
k dal‰ím investicím. Zprava: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje
ing. Jana Králová, starosta ing. Miroslav Svozil a místostarosta ing. Jifií Groll
pfied torzem stavby b˘valého KV KSâ.

Zmûny v radû a zastupitelstvu

PovodÀová pÛjãka splacena

Zasedání zastupitelsva mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz zvolilo na svém fiádném
zasedání dne 12. ãervna 2007 ãle-
nem rady ing. ZdeÀka Nytru, zastu-
pitele za ODS, na místo uvolnûné
tragick˘m úmrtím Michala Hinãici.
Nov˘m ãlenem zastupitelstva se
stal Petr Sedláãek (ODS). 

Jedenadvacetilet˘ radní a zastupitel
mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz Michal Hinãica (ODS) zahynul
pfii tragické dopravní nehodû. I pfies
své mládí byl velice pracovit˘ a cílevû-
dom˘. Za cíl své práce zastupitele si
vybral oblast bezpeãnosti, ochrany
zdraví a zlep‰ení práce policie. Studo-
val Vysokou ‰kolu podnikání v Ostravû.
V letech 2005 aÏ 2006 byl fieditelem
spoleãnosti IZOTERM Group s.r.o. Od
roku 2006 byl generálním fieditelem ak-
ciové spoleãnosti SILESIA INVEST.
âlenem ODS byl od roku 2004.

Ing. Zdenûk Nytra je kromû funkce
radního pfiedsedou komise bezpeã-
nostní a ekologie.

Zastupitel Petr Sedláãek je ãlenem
bytové komise a komise bezpeãnost-
ní a ekologické. (da)

Pfii jednání zastupitelstva byla 
na místû, kde sedával radní Michal
Hinãica, jeho fotografie s ãernou
stuhou a kytice.



Vladimír Polák (ED)
K o n k r é t n û

hlavní body re-
struktualizace
úfiadu a vytvo-
fiení celoroãní-
ho programu
zábavy s dÛra-
zem pro rodiny
s dûtmi pod
znaãkou Cent-

rum Ïije. Dále rozdûlovat v úãelo-
v˘ch dotacích prostfiedky v co nej-
vût‰í moÏné mífie dané statutem
mûsta.Také realizovat modernizace
dûtsk˘ch hfii‰È, hlavnû v objektech
na‰ich matefisk˘ch a základních ‰kol
a následné zpfiístupûní pro mimo-
‰kolní ãas. Ponechání 1 500 bytÛ ve
vlastnictví obce, pro moÏnost ovliv-
Àovat bytovou politiku. 

Ve snaze pokraãovat bez v˘jimky
v této politice jsem byl nucen
pfiijmout v tomoto volebním období
roli opoziãního zastupitele. Pro mû
v‰ak („z profesionální deformace“)
je kaÏdá nová role v˘zvou. Proto
doufám, Ïe i takto mohu b˘t uÏiteã-
n˘ mûstskému obvodu, nejen coby
oddávající nebo ãlen kulturní komi-
se, ale také (bude-li nutné) pozitivní
kritikou  hospodafiení obce od pfií-
m˘ch zakázek aÏ po rÛzná v˘bûrová
fiízení. Mám, dle svého názoru, v˘-
hodu, Ïe patfiím k tûm zastupitelÛm,
jejichÏ kampaÀ nebyla finanãnû
podpofiena Ïádn˘mi stavebními fir-
mami ãasto krouÏícími kolem obec-
ních úfiadÛ. 

Pro hledání nov˘ch podnûtÛ
a zku‰eností jsem pfii svém druhém
volebním období vstoupil do strany,
která sdruÏuje nezávislé zastupitele,
jak˘m jsem byl já, a strany „‰ité na
míru“ komunální politice SNK Evrop-
sk˘ch demokratÛ. 

V mûstském obvodû Moravská
Ostrava a Pfiívoz jsem se pfied tfii-
ceti lety narodil (v porodnici na Fi-
fejdách), chodil jsem zde do ‰kol-
ky i do ‰koly (M· Podûbradova
a Z· Ostrãilova) a také studoval
Janáãkovu konzervatofi. A co
osud nechtûl, hned po ‰kole jsem
pfiijal angaÏmá jako herec do Ná-
rodního divadla moravskoslez-
ského. Bydlel jsem stfiídavû v Pfií-
voze, na Fifejdách a nyní v cent-
ru. Z toho vypl˘vá, Ïe jak se bude
mÛj „rodn˘ obvod“ vyvíjet, mi není
lhostejné. V minulem volebním
období jsem byl ãlenem rady
a snaÏil se spolupracovat na
plnûní programu, pod kter˘ jsem
se podepsal.

Mgr. Jaroslav Sk˘ba (âSSD)
V roce 1959

jsem maturo-
val na Jede-
náctileté stfied-
ní ‰kole ve
Slezské Ostra-
vû na Hladno-
vû. Pak jsem
a b s o l v o v a l
studium mate-

matiky a fyziky na tehdej‰í Pedago-
gické fakultû v Ostravû. Od roku
1963 jsem pracoval jako uãitel na
základních ‰kolách aÏ do odchodu
do dÛchodu v roce 2005, s v˘jimkou
let 1990 aÏ 1995, kdy jsem byl fiedi-
telem Z· Otakara Ostrãila v na‰í
Moravské Ostravû. Mûl jsem to vel-
ké ‰tûstí, Ïe mi cel˘ Ïivot byla práce
koníãkem. Mohu fiíct, Ïe jsem celá
desetiletí pracoval pro lidí, pro spo-
leãnost. Jednak ve ‰kolství ve vlast-
ním vyuãovacím procesu, ale i jako
vedoucí matematick˘ch a sportov-
ních krouÏkÛ, ale i v dobrovolné tû-

lesné v˘chovû jako trenér i rozhodãí
kopané. Mimo jiné jsem nûkolik let
vedl ligov˘ dorost kopaná TJ Baník
Ostrava. TéÏ jsem se podílel na za-
loÏení fotbalové ‰koly Baníku Ostra-
va i na zaloÏení ‰koly s roz‰ífienou
v˘ukou matematiky a pfiírodovûd-
n˘ch pfiedmûtÛ, jejíÏ Ïáci pak byli ne-
jen úspû‰n˘mi studenty, ale i vítûzi
rÛzn˘ch olympiád znalostí. Získané
pracovní i Ïivotní zku‰enosti se sna-
Ïím uplatnit v odborn˘ch komisích
Rady na‰í obce. Pracuji v Komisi so-
ciální, Komisi sportu a volnoãaso-
v˘ch aktivit, Komisi bezpeãnostní
a ekologie, ale i ve ·kolních radách
‰kol Z· Matiãní 5, Z· Gen. Píky, Z·
waldorfská. Jsem téÏ ãlenem Komi-
se pro ‰kolní stravování. Nejvíce ãa-
su vûnuji uÏ druhé funkãní období
práci v komisi APOSu (Aktiv pro ob-
fiady a slavnosti). V souãasném
funkãním období jsem pfiedsedou té-
to komise. Tuto práci vnímám jako
poslání. S ostatními ãleny komise
zaji‰Èujeme vítání obãánkÛ, oddává-
me snoubence, uzavíráme registro-
vaná partnerství a pravidelnû se set-
káváme se seniory, ktefií mají 80
a více let.

Závûrem bych chtûl fiíct, Ïe
v Ostravû Ïiji cel˘ Ïivot, vidím stále
spoustu nedostatkÛ, a proto se sna-
Ïím pomáhat v‰ude tam, kde cítím,
Ïe by má práce mohla pfiispût ke
zlep‰ení prostfiedí obce a ke spoko-
jenému Ïivotu na‰ich obãanÛ.

Mgr. Jaroslav Sk˘ba (narozen
1942 v Ostravû). Je 42 let Ïenat˘,
syn i dcera mají své rodiny. 

Ing. Martin Svozil (ODS)
Zák ladn ím

posláním za-
stupitele je
p r o s a z o v a t
zájmy obãanÛ,
ktefií mu dali
svÛj hlas. B˘t
zastupi te lem
tak v˘znamné-
ho obvodu Mo-

ravská Ostrava a Pfiívoz je pro mne
velká ãest a velmi se snaÏím, abych
plnil volební program jako svÛj záva-
zek k obãanÛm. Dobr˘ zastupitel se
musí v˘bornû orientovat v prostfiedí,
aby rozumûl potfiebám obyvatel a byl
schopen zastávat jejich zájmy. 

Má prezentace není pouze soupi-
sem úkolÛ, které jsem si urãil. M˘m
cílem je ukázat na‰im obãanÛm je-
jich bydli‰tû jako nesmírnû dÛleÏit˘
geografick˘, kulturní a ekonomick˘
bod, z nûhoÏ vychází strategie a od-
povûdnost, kterou budu jako zastu-
pitel prosazovat. 

Volební program místního sdruÏe-
ní ODS Moravská Ostrava je logicky
zamûfien na rozvoj centra mûsta.
Tento cíl znásobují následující fakta.
Centrum na‰eho obvodu bylo a je
místo, do kterého se sjíÏdûjí lidé
z celého Ostravska, coÏ pfiedstavuje
region o velikosti pfies 1 milion oby-
vatel. Z mezinárodního pohledu se
jedná minimálnû o celou oblast
Slezska se zhruba 10 miliony obyva-
tel. Samozfiejmû, Ïe mûsta mezi
sebou vÏdy soupefií. Îádné ãeské
mûsto se nemÛÏe srovnávat
s Prahou, ale zb˘vající desítka ães-
k˘ch mûst si tvofií navzájem konku-
renci. Obãané se kaÏdodennû roz-
hodují kam za nákupy, za zábavou,
kam dají dûti na ‰kolu nebo kde
chtûjí pracovat a bydlet. Nûco po-
dobného je napfiíklad mezi leti‰ti.
VídeÀ bojuje s Prahou, Bratislava
s Brnem atd. U nás v leti‰tní kon-
kurenci prozatím vyhrávají Katovice
a Pendolino. 

Proto si jako zastupitel stále kladu
otázky. Jak je na tom centrum Ostra-
vy ve srovnání se sousedními mûs-
ty? Jak je na tom centrum mûsta ve
srovnání s Shopping Parkem v Zá-
bfiehu? Jezdí obãan nûkolik zastávek
tramvají za nákupy nebo jede do
Polského Tû‰ína nebo do Zabûlko-
va? Máme v centru sportovní zafiíze-
ní a proã nám chce nûkdo zbourat
sportovní halu Tatran? Je pro mne
Stodolní ulice bezpeãná a mohu se
v klidu projít v Komenského sadech?

Odpovûdi jsou nám OstravákÛm
jasné. Co nejvíc by jich mûlo b˘t na-
smûrováno do svého domova tak,
aby napfi. jejich dûti neodcházely
pryã, aby se turisté vraceli vÏdy s pl-
nou penûÏenkou. DÛleÏité je slovo
„nûkoho nasmûrovat“ a toto je úkol
zastupitele, a tedy i mÛj. Znamená to
reprezentovat obãana v zastupitel-
stvu, pfiedpokládat jeho odpovûdi
a konat pro nûho dobro. 

Nesouhlasím s úãelov˘mi petiãní-
mi akcemi poslední doby ohlednû re-
generace lipové aleje nebo dezinfor-
macemi v médiích ohlednû Stodolní.
Odpovûdnost za bezpeãí obãanÛ je
vÏdy jen jedna a Ïádn˘ petiãník ji ne-
má. „Tady je máme v‰echny samo-
zvané odborníky v nezávislém po-
stavení, ktefií se tû‰í osvícené spo-
leãnosti a ktefií pfiesto neprojevují
nezávislost ducha a tady je vidíte,
jak se dají ovládat a v‰imnûte si, Ïe
nefiíkám jako stádo ovcí, ponûvadÏ
by to bylo uráÏkou pro ta uÏiteãná
zvífiata, hned sem a hned zase tam“,
prohlásil kdysi Winston Churchill. 

Domnívám se, Ïe minul ãas peticí
a nastal ãas ãinÛ. Prosazování a od-
povûdnost za zájmy obãana jsou zá-
kladním posláním zastupitele. Byd-
li‰tû obãanÛ a centrum Ostravy, kde
Ïijí a tráví hodnû ãasu, stojí za pro-
sazení cíle, jako je Ïivotaschopné
centrum Mladé Moderní Metropole. 

Ing. Martin Svozil, MBA (37 let).
Vystudoval Gymnázium Slezská
Ostrava, V·B-TU Ostrava, The
Manchester Metropolitan Uni-
versity, University of Economics.
Finanãní fieditel Ovak a.s., V˘kon-
n˘ fieditel Algeco s.r.o.

JUDr. Ivan ·tefek (KSâM)
V druhém

desetiletí pfiijí-
mání odpovûd-
nosti za chod
a zvelebování
obvodu si stále
více uvûdomuji
nepfiízniv˘ v˘-
voj – kaÏdo-
roãní pokles

poãtu obyvatel trvale bydlících
v ústfiední ãásti statutárního mûsta
Ostravy

Jednu z hlavních pfiíãin oznaãené-
ho problému lze sledovat jiÏ od po-
ãátku 90. let, kdy horlivostí nûkte-
r˘ch místních politikÛ a pÛsobením
„trhu“ do‰lo k postupnému ru‰ení by-
tového fondu v celé fiadû privatizo-
van˘ch domÛ v dÛsledku vysoké po-
ptávky po nebytov˘ch prostorách.
Dal‰í zásadní pfiíãinou byla vysoká
nezamûstnanost, která zfiejmû vedla
celou fiadu lidí k hledání zamûstnání
a trval˘ pobyt mimo Moravskou
Ostravu a Pfiívoz. 

Liberalizací nájmu lze oãekávat
alespoÀ v nejbliÏ‰ích letech opaãn˘
trend. TaktéÏ plánovanou zástavbou
proluk a realizací projektu Karolíny
doufám v navrácení pfiedchozího Ïi-
vota do dne‰ního historického centra
Ostravy, pokud se naplní sliby inves-
torÛ, ktefií vedle realizace sv˘ch ko-
merãních cílÛ zabezpeãí souãasnû
roz‰ífiení bytového fondu. 

Pfii sledování statistiky o v˘voji po-
ãtu obyvatel v Moravské Ostravû
a Pfiívozu zji‰Èujeme kaÏdoroãnû

stál˘ úbytek lidí. Dle lexikonu obcí
z pfielomu 80. a 90. let mûl dne‰ní
obvod pfies 50 tisíc obyvatel, k 30. 6.
2006 zaznamenáváme souãasnost
v poãtu 42 192 spoluobãanÛ. Tak
velk˘ úbytek poãtu obyvatelstva lze
snad pfiirovnat k dÛsledkÛm stfiedo-
vûk˘ch epidemií. 

Jako obãan tohoto obvodu se ne-
hodlám s tímto stavem smífiit, a pro-
to se chci obracet na kaÏdého, kdo
cítí potfiebu tento problém fie‰it, na
kaÏdého zastupitele Moravské Os-
travy a Pfiívozu s poÏadavkem na
pomoc pfii odstranûní v‰eho, co ten-
to nepfiízniv˘ v˘voj zpÛsobuje, ne-
boÈ pokud dan˘ trend nevyfie‰íme
a tento obvod se nestane skuteã-
n˘m domovem zde bydlících spolu-
obãanÛ, vystavujeme se nebezpeãí,
Ïe sebelep‰í nápady na zvelebování
obvodu v blízké budoucnosti bude-
me uskuteãÀovat pro stále se zmen-
‰ující hrstku zde pfiechodnû bydlí-
cích lidí. 

JUDr. Ivan ·tefek (narozen
1951). Îenat˘, dvû dospûlé dcery.
Vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity J. E. Purkynû (dne‰ní
Masarykova univerzita) v Brnû.
PfieváÏnou ãást profesního Ïivota
pracoval jako právník v OKD,
BáÀská obchodní spoleãnost.
Od roku 2003 dosud ve spoleã-
nosti OVANET a.s. ve stejné pro-
fesi. âlenem zastupitelstva Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz od roku
1990 dosud (ve volebním období
1998–2002 ãlen zastupitelstva
mûsta Ostravy), nyní ãlen kontrol-
ního v˘boru a investiãní komise.

Mgr. Iva Tichá (âSSD)
V obvodu

Moravská Os-
trava a Pfiívoz
Ïiji prakticky
cel˘ svÛj Ïivot
a povaÏuji se
za lokálního
patriota, které-
mu není lho-
stejn˘ Ïivot ko-
lem nûj. To sa-

mozfiejmû ovlivÀuje i mou práci
v obecním zastupitelstvu, ve kterém
pÛsobím druhé funkãní období. Za
svou v˘hodu povaÏuji zejména ten
fakt, Ïe se práce v komisích – soci-
ální a ‰kolské – do znaãné míry kry-
je s mou profesí sociálního geografa
– demografa. Lidé a zájem o fie‰ení
jejich problémÛ jsou tedy pro mne
samozfiejmé. 

V ãem vidím své hlavní úkoly
v tomto volebním období? Ráda
bych v na‰em obvodu pfiispûla k fie-
‰ení nûkter˘ch problémÛ, které
v‰ichni povaÏujeme za závaÏné.
Jsme si jistû vûdomi toho, Ïe trvale
roste a dále bude narÛstat poãet se-
niorÛ. PovaÏuji za správné vytvofiit
jim v na‰em obvodu dÛstojné pod-
mínky pro Ïivot i v situaci, kdy budou
potfiebovat pomocnou ruku. Pod-
poruji proto podle sv˘ch moÏností

napfi. rekonstrukci DPS na Gajdo-
‰ovû ulici. 

Jako matka dvouleté dcery ale ta-
ké vím, Ïe stejnou podporu budou
potfiebovat mladé rodiny s mal˘mi
dûtmi, kter˘ch nyní pfiib˘vá. Je m˘m
cílem prosadit dlouhodob˘ projekt
zlep‰ení dostupnosti pfied‰kolních
zafiízení pro dûti a v˘stavby nov˘ch
dûtsk˘ch hfii‰È. Myslím si, Ïe pfies rá-
mec tohoto volebního období se mu-
síme vûnovat i struktufie a vybavení
základních a matefisk˘ch ‰kol, které
máme ve své péãi.

Mám-li tedy shrnout jednou vûtou
cíl své práce v obecním zastupitel-
stvu, pak je to pfiispût k tomu, aby lidé
v obvodu mohli proÏít dÛstojnû, klidnû
a spokojenû opravdu cel˘ svÛj Ïivot.

Mgr. Iva Tichá. Stfiední hotelová
‰kola, management cestovního
ruchu, Ostravská univerzita, pfií-
rodovûdecká fakulta, obor So-
ciální geografie a regionální roz-
voj, vdaná, dcera.

Mgr. Sylvie Tobiczyková (ODS)
K Ostravû

mám velmi
blízk˘ vztah.
Narodila jsem
se zde
a v centru Os-
travy jsem pro-
Ïila cel˘ Ïivot.
Snad právû
proto mám zá-

jem na tom, aby lidé, ktefií tady byd-
lí, byli spokojeni a cítili se bezpeãnû
a aby mladí lidé, ktefií zde vyrÛstají
a studují, na‰li v na‰em mûstû svou
budoucnost. 

Pfii své profesi se pohybuji mezi
dospívající mládeÏí a vím, Ïe mnoho
mlad˘ch lidí si doposud k na‰emu
mûstu nevybudovalo Ïádn˘ vztah
a nebude jim zatûÏko tento kraj opus-
tit. To mne trápí, protoÏe na‰e mûsto
potfiebuje mladé lidi, ktefií by ho dále
zvelebovali a nacházeli zde uplatnûní
v ‰iroké ‰kále profesí. 

Jsem ãlenkou kontrolního v˘boru
a ‰kolské a sociální komise a mám
opravdov˘ zájem na tom, aby se fie-
‰ily palãivé problémy na‰ich obãa-
nÛ. Souãasnû se nevyh˘bám ani
dal‰ím oblastem, mezi ty nejdÛleÏi-
tûj‰í poãítám bezpeãnost a dÛsledn˘
boj proti kriminalitû a negativním je-
vÛm. A tady si myslím, Ïe nejdÛleÏi-
tûj‰í je prevence, která se ãasto
podceÀuje. Jsem v‰ak optimista
a vûfiím, Ïe i v této oblasti se nám
podafií Ïivot na‰ich spoluobãanÛ
zkvalitnit.

Mgr. Sylvie Tobiczyková (naroze-
na 1947, vdaná, dvû dospûlé
dcery). Gymnázium ·meralova
ul., Fakulta tûlesné v˘chovy
a sportu UK v Bratislavû, kombi-
nace tûl. v˘chova – matematika.
35 let uãí na S· stavební a dfie-
vozpracující v Ostravû-Zábfiehu
(dfiíve uãili‰tû).
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Jaké plány mají zastupitelé na‰eho obvodu
Od bfieznového ãísla zpravodaje Centrum se pfiedstavují zastupitelé
na‰eho mûstského obvodu. Jejich pfiíspûvky uvefiejÀujeme podle
abecedy bez redakãních úprav.

www.moap.cz
Aktuální informace vãetnû foto-

grafií z Moravské Ostravy a Pfiívozu
najdete na adrese www.moap.cz.
Na stejné adrese najdete i zpravo-
daj CENTRUM a jeho kulturní pfiílo-
hu KAM V CENTRU.

Oficiální webová stránka Úfiadu
mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz www.moap.cz pfii-
ná‰í ve‰keré informace o tom, jak
vyfiídit, zaplatit nebo potfiebujete-li
nûjak˘ formuláfi. Pfiehledné kon-
taktní informace nabízí v podobû te-
lefonního seznamu fiazeného abe-
cednû i podle odborÛ a oddûlení. 

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s pfiílo-

hou KAM V CENTRU máte, váÏe-
ní spoluobãané, dostávat podle
smlouvy s doruãovatelem, kter˘m
je âESKÁ PO·TA, do sv˘ch po‰-
tovních schránek, a to nejpozdûji
v prvním dnu kaÏdého mûsíce.

ProtoÏe máme zprávy o tom, Ïe
ne v‰echny v˘tisky CENTRA se
dostanou do va‰ich po‰tovních
schránek, informujte nás o tom.
Tel.: 599 442 165 – kanceláfi sta-
rosty. Písemnû: MOAP, Proke‰o-
vo námûstí 8, 729 29 Moravská
Ostrava.
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V mûsíci kvûtnu probíhalo pro-
stfiednictvím dotazníku distribuo-
vaného spolu s mûstsk˘m zpravo-
dajem Moravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum a internetov˘ch stránek
mûstského obvodu ‰etfiení zji‰Èují-
cí názory na vefiejnou zeleÀ v Ko-
menského sadech. 

Zájem obãanÛ o ‰etfiení byl nad-
prÛmûrn˘, anketní dotazník vyplnilo
853 respondentÛ a prostfiednictvím
internetu své názory vyslovilo 92 res-
pondentÛ. 

Vzhledem k tomu, Ïe ‰etfiení mûlo
anketní charakter (vyplnûní záviselo
na zájmu obãanÛ o danou tématiku),
je ve v˘bûrovém souboru vy‰‰í za-
stoupení Ïen (63 %), respondentÛ
star‰ích 55 let (29 %) a vysoko‰kol-
sky vzdûlan˘ch respondentÛ (36 %).
To zcela neodpovídá struktufie popu-
lace v daném obvodu a bezpochyby
to mûlo vliv na dosaÏené v˘sledky,
na druhou stranu to naznaãuje, které
skupiny intenzivnûji sledují situaci
v Komenského sadech.

Hlavními dÛvody, proã nav‰tûvují
obãané Komenského sady, jsou pobyt
v pfiírodû (80 %), moÏnost posezení

na laviãce (50 %), procházka s dûtmi
(38 %), setkání s pfiáteli (35 %), ven-
ãení psa (23 %), jízda na koleãkov˘ch
bruslích (18 %) a bûh (10 %).
RÛznorod˘ obsah ãinností, které ob-
ãané vykonávají v Komenského sa-
dech, se odráÏí i v preferenci, jak˘
charakter by sady mûly mít. Nejvíce
respondentÛ spojuje Komenského sa-
dy s moÏností odpoãinku a relaxace
(62 %). Preference odpoãinkové zóny
roste jednoznaãnû s vûkem. 

Aktivní pohyb a sportovní vyÏití pre-
feruje 18% respondentÛ, zejména
muÏi, mladí lidé ve vûku 18–24 let
a vysoko‰kolsky vzdûlaní responden-
ti. Rodinn˘ charakter sadÛ vnímá
stejn˘ poãet respondentÛ jako u spor-
tovního vyÏití, jedná se pfiitom zejmé-
na o Ïeny, respondenty ve vûku
25–34 let a respondenty s niÏ‰ím
vzdûláním.

Se souãasn˘m stavem zelenû
v Komenského sadech nepfievládá
ani spokojenost, ani nespokojenost.
Míra spokojenosti se zelení klesá
s rostoucím vzdûláním a je vy‰‰í
u obãanÛ, ktefií v obvodû pracují, neÏ
u tûch obãanÛ, ktefií v obvodu bydlí.

V severní ãásti Komenského sadÛ
by respondenti nejvíce uvítali okras-
nou vodní plochu – biotop pro vodní
rostliny a Ïivoãichy (podporována ze-
jména mlad˘mi respondenty ve vûku
15–24 let) a odpoãinkové travnaté
plochy s intenzivnû sekan˘m trávní-
kem (vyhledávané pfiedev‰ím vyso-
ko‰kolsky vzdûlan˘mi respondenty).
Respondenti ve vûku nad 55 let by
rovnûÏ pfiivítali obnovení rozária.
Respondenti by v severní ãásti pfiiví-
tali více stromÛ (41%) a jako klíãov˘
typ povrchu pro zpevnûné plochy
dlaÏbu z pfiírodního kamene (44 %).

V jiÏní ãásti Komenského sadÛ se
s nejvût‰ím zájmem setkalo obnovení
fontány u lávky pfies fieku Ostravici
(zejména mezi respondenty star‰ími
55 let) a stejnû jako v pfiípadû sever-
ní ãásti odpoãinkové travnaté plochy
s intenzivnû sekan˘m trávníkem.
Mladí respondenti ve vûku 18–24 let
by radûji uvítali trasy pro bruslafie
a cyklisty neÏ vybudování hfii‰tû na
beach volejbal. Obãané by v jiÏní
ãásti preferovali více kvûtinov˘ch zá-
honÛ (44%) a jako klíãov˘ typ povr-
chu pro zpevnûné plochy stejnû jako

v severní ãásti dlaÏbu z pfiírodního
kamene (44%).

Z doporuãení a komentáfiÛ, které
respondenti pfiipojovali k odpovûdím
na dotazy a které byly bohaté a vûcné,
je nejdÛleÏitûj‰ím pfiání obãanÛ neká-
cet lipovou alej (23 %). Tento názor
sdílí zejména obãané star‰í 55 let
a obãané, ktefií v obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz bydlí. Objevily se
v‰ak i názory, které Ïádají vykácení li-
pové aleje (5%). V˘znamn˘mi názory,
kter˘ rovnûÏ zaznûly v doporuãeních,
bylo oddûlení sektorÛ pro relaxaci,
sport a venãení psÛ (17 %) a vûnová-
ní vût‰í pozornosti omezení pohybu
psÛ tak, aby neru‰ili zónu relaxace
a zamezilo se rovnûÏ zneãi‰Èování sa-
dÛ (více sáãkÛ pro pejskafie, 17 %).
Zaznûly i vyhrocené názory poÏadující
pravidla po venãení psÛ, vãetnû zave-
dení pofiádkov˘ch pokut pfii nedodrÏo-
vání pravidel (11 %). Respondenti rov-
nûÏ doporuãovali v˘sadbu a úpravu
stromÛ (15 %), roz‰ífiení poãtÛ nádob
na odpadky (12 %), více stráÏníkÛ
(9 %) a opravu chodníkÛ (8 %).

Vojtûch Spáãil
Respond&Co,s.r.o.

Jaké chcete mít Komenského sady?

Dal‰í ãástí mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, která projde v nadcházejí-
cích letech regenerací, je panelové sídli‰tû
·alamouna. 

Vzniklo mezi 60. a 80. lety minulého století
a dodnes jeho obyvatelé vnímají neduhy a ne-
dostatky tehdej‰í velkosériové, typizované
mûstské zástavby. Shrnout se dají, podle pod-
kladÛ zpracovan˘ch pro pfiípravu projektové do-
kumentace k regeneraci, do nûkolika kategorií.
Nepfiehledn˘ urbanistick˘ koncept zpÛsobil, Ïe
tu scházejí jasné a pohodlné komunikace pro
pû‰í k pfiístupu na zastávky mûstské hromadné
dopravy, ke ‰kolám a obãanské vybavenosti,
k nákupním stfiediskÛm. Trasy chodníkÛ seve-
rojiÏním smûrem nejsou v souladu s pfievládají-
cím smûrem pohybu osob, a to vedlo k vytvofie-
ní samovoln˘ch pû‰ích zkratek pfies vefiejné
prostory.

Odpoãinkové plochy nejsou efektivnû vyuÏité,
dûti si na nich nehrají, zcela scházejí kulturnû
a úãelnû upravená venkovní prostranství k set-
kávání obyvatel, k jejich pobytu venku. Citelnû
chybí parkovací místa, nemluvû o vhodném
osvûtlení, sadov˘ch úpravách, pfiípadnû instala-

ci drobn˘ch umûleck˘ch dûl. „Tûch problémÛ je
tady pochopitelnû daleko více,“ konstatuje Ing.
arch. Milena Vitoulová z Atelieru V+V, jenÏ pfii-
pravuje dokumentaci pro budoucí revitalizaci.
„Na druhé stranû ale patfií k pfiednostem tohoto
území pomûrnû velkorys˘, ve srovnání s jin˘mi
sídli‰ti, rozsah parkové zelenû, tfiebaÏe si také
zaslouÏí nezbytnou obmûnu a úpravu,“ doplnila.
Pfiipravovaná fie‰ení budou také poãítat s v˘-
stavbou sportovi‰È pro odrostlej‰í dûti a dospû-
lé, zv˘‰í se poãet parkovacích míst, upraví se
a doplní vzrostlá vefiejná zeleÀ.

Projekt regenerace ·alamouny pfiipravuje
mûstsk˘ obvod k uplatnûní ve státním programu
„Regenerace panelov˘ch sídli‰È“, jenÏ mÛÏe b˘t
dotován finanãními prostfiedky Ministerstva pro
místní rozvoj. Cel˘ zámûr je rozdûlen do sedmi
etap. První z nich, spoãívající v rekonstrukci ul.
Dr. Malého – úsek smûrem k ul. Vítkovické,
vãetnû námûstí J. Myrona, by mûla b˘t zaháje-
na pfií‰tí rok. 

Poté by mûla b˘t kaÏdoroãnû realizována dal-
‰í etapa, pfiiãemÏ náklady na jednotlivou etapu
se mají pohybovat kolem patnácti milionÛ korun.
Cel˘ zámûr má b˘t dohotoven do roku 2013.
Samozfiejmû za pfiedpokladu dostatku penûz.
Souãástí komplexního fie‰ení bude také vybudo-
vání cyklostezky navazující na stávající síÈ reali-
zovanou v Ostravû v souladu s územním plá-
nem mûsta. 

„Chceme uplatnit ve‰keré zku‰enosti, které
jsme nabyli pfii rekonstrukci panelového sídli‰tû
na Varenské, tfiebaÏe tady je situace tro‰iãku
odli‰ná. Napfiíklad i tím, Ïe polovina zdej‰ích
obyvatel má vlastní rekreaãní objekt nebo za-
hrádku mimo Ostravu a tráví tam vût‰inu svého
volného ãasu,“ uvedla Vitoulová. Sociologick˘
prÛzkum proveden˘ pfied zahájením projekãních
prací rovnûÏ odhalil, Ïe na sídli‰ti Ïije ve srov-
nání s jin˘mi sídli‰ti ménû domácností s mal˘mi
dûtmi a Ïe zde bydlí nadprÛmûrn˘ poãet rodin
s vysoko‰kolsk˘ch vzdûláním. „V‰echny tyto
aspekty samozfiejmû zvaÏujeme, abychom na
·alamounû vytvofiili kultivovanûj‰í Ïivotní pro-
stfiedí a standard bydlení posunuli zase kousí-
ãek nahoru,“ uzavfiela architektka. (‰m)

·alamounu ãekají v˘razné úpravy

Na vizualizaci snímku nové podoby sídli‰tû ·a-
lamouna jsou patrné v˘razné zmûny: nová stro-
mová v˘sadba, odpoãinková plocha s laviãkami,
dokonãení stavby Ïelezobetonového skeletu,
kter˘ je v tûsném sousedství OSSZ.

V ústfiední knihovnû Knihovny
mûsta Ostravy (vedle mostu M. S˘-
kory) se v úter˘ 5. ãervna zabydlel
‰krtiã. Sice jen na dvû hodiny, ale
pro nûkteré náv‰tûvníky to byl
moÏná celoÏivotní záÏitek. 

Tro‰ku to uvedu na pravou míru,
abych nebyla náhodou obvinûna z ‰í-
fiení popla‰né zprávy. ·krtiãem byla
krajta a byla dobfie hlídána p. Vladi-
mírem Adámkem, pracovníkem os-
travské zoo. Pan Adámek byl dal‰ím
– v pofiadí jiÏ tfietím – hostem
Ostravského strakáãe, coÏ je cyklus
besed, kter˘ chce pfiiblíÏit zajímavé
stránky Ïivota Ostravy. Nutno dodat,
Ïe hlavním hrdinou nakonec nebyl on,
ale jeho svûfienci. Îelvy a hlavnû ob-
rovská krajta. Obrovská se zdála ne-
jen v oãích dûtí, ale i rodiãÛ a dal‰ích
zúãastnûn˘ch, to bylo zcela zfiejmé.

Naopak jiní sebrali ve‰keré psy-
chické síly a hada si i pohladili.
A zvlá‰È odváÏní jedinci dokonce vy-
zkou‰eli na svém tûle sílu jeho stisku.
Nad‰ení byli v‰ichni. A jak uÏ to b˘vá,
v poãáteãní euforii to vypadalo, Ïe si
kaÏd˘ z pfiítomn˘ch osvojí jedno i ví-
ce zvífiat. KdyÏ v‰ak zjistili, za kolik
toho nûkter˘ vytipovan˘ miláãek den-
nû smlsne, zaãalo b˘t jasné, Ïe od
adopce tygra ussurijského pfiece jen
doãasnû upustí. Pfiesto vznikl zajíma-
v˘ nápad pfiispívat mûsíãnû i men‰í
sumou na nûkteré zvífiátko.

Je‰tû jednu vûc bych chtûla zmínit.
Besedy se zúãastnilo i nûkolik hostÛ
z fiad nesly‰ících. Pokud mohu z jejich
reakcí soudit, byli nad‰ení a tû‰í se, Ïe
knihovna bude dal‰ím místem, kde se
jim otevírají dvefie dokofián. Nemalou
zásluhu na tom, Ïe i oni se mohli ra-
dovat ze skvûlého v˘kladu pana
Adámka, má paní Pavlína Zárubová,
která v‰e pfiekládala do znakové fieãi.

Sledujte tedy, co se dûje v Knihov-
nû mûsta Ostravy na www.kmo.cz
a vûfite, Ïe moÏná pfiijde i ãarodûj.

Miroslava Miku‰ková
vedoucí oddûlení pÛjãovny 

pro dospûlé KMO

·krtiã v knihovnû

I070702
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Hospodafiení mûstského obvodu za rok 2006 skonãilo pfiebytkem
Zastupitelstvo mûstského obvo-

du schválilo dne 12. 6. 2007 Zprá-
vu o v˘sledku hospodafiení mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz za rok 2006. Mûstsk˘ ob-
vod v rozpoãtovém hospodafiení
v tomto roce dosáhl zisku ve v˘‰i
84 644 tis. Kã.

Na tomto zasedání zastupitelstva
bylo rovnûÏ schváleno rozdûlení vol-
n˘ch prostfiedkÛ z v˘sledku hospoda-
fiení ve v˘‰i 19 119 tis. Kã. Z této
ãástky bude v roce 2007 pouÏito
13 854 tis. Kã, a to zejména na spo-
lufinancování rekonstrukce Lázní Mo-
ravská Ostrava, na opravy domovní-
ho a bytového fondu, na dokrytí opra-
vy podlah pfiíspûvkové organizace Z·
Ostrava, Gajdo‰ova 9, dokrytí nákla-
dÛ na ãi‰tûní lokalit ·alomouna
a Fifejdy apod. Zbytek finanãních pro-
stfiedkÛ ve v˘‰i 5 265 tis. Kã zÛstává
v rezervû mûstského obvodu.

Pfiíjmy celkem 580 127 tis. Kã
DaÀové pfiíjmy mûstského obvodu

v r. 2006 ãinily 57 757 tis. Kã. Nej-
vût‰í ãást tûchto pfiíjmÛ tvofií daÀ
z pfievodu nemovitostí (17 935 tis.
Kã), dále poplatek za provozování
v˘herních hracích pfiístrojÛ (12 721
tis. Kã) a správní poplatky (12 650
tis. Kã).

NedaÀové pfiíjmy mûstského obvo-
du v roce 2006 ãinily 37 882 tis. Kã.
Jedná se o pfiíjmy, které vznikají v rám-
ci samostatné pÛsobnosti mûstského
obvodu a tvofií je zejména pfiíjmy z pro-
nájmu majetku, z poskytování sluÏeb,
z pokut a sankãních poplatkÛ, pfiíjmy
z úrokÛ a ostatní nedaÀové pfiíjmy.

Kapitálové pfiíjmy byly realizovány
ve v˘‰i 164 886 tis. Kã. Jedná se
o pfiíjmy z prodeje domÛ jako celku
a prodeje bytov˘ch a nebytov˘ch jed-
notek a pozemkÛ.

Dal‰í pfiíjmy tvofií pfievody z vlastních
fondÛ hospodáfiské ãinnosti. Jedná se
o odvod nájemného z bytÛ a neby-
tov˘ch prostor do rozpoãtu mûstského
obvodu ve v˘‰i 48 858 tis. Kã k do-
krytí ãinností spojen˘ch se správou
a údrÏbou nemovitého majetku.

V roce 2006 byly mûstskému obvo-
du poskytnuty dotace zejména ze
státního rozpoãtu, z rozpoãtu morav-
skoslezského kraje a z rozpoãtu mûs-
ta Ostravy v celkové v˘‰i 270 744 tis.
Kã. Nejvût‰í objem finanãních pro-
stfiedkÛ byl poskytnut na v˘platu so-
ciálních dávek a do oblasti ‰kolství
(166 414 tis. Kã). 

Financování celkem
100 790 tis. Kã

Pfiedstavuje pouÏití v˘sledku hos-

podafiení z minul˘ch let (55 790 tis.
Kã), poskytnutí návratné finanãní v˘-
pomoci na rekonstrukci pavilonu „A“
Základní ‰koly Ostrava, Gen. Píky
13A, pfiíspûvková organizace a vãet-
nû splátky této v˘pomoci (45 000
tis. Kã).

V˘daje celkem 680 917 tis. Kã
Nejvût‰í ãást v˘dajÛ z rozpoãtu

mûstského obvodu byla vynaloÏena
na sociální dávky (143 488 tis. Kã),
na financování 11 matefisk˘ch a 9 zá-
kladních ‰kol formou pfiíspûvku
(47 247 tis. Kã) a na pfiíspûvek
Centru kultury a vzdûlávání Morav-
ská Ostrava (8 392 tis. Kã).

Úsek místního hospodáfiství, do-
pravy a obchodu se na celkov˘ch v˘-
dajích podílel ãástkou ve v˘‰i 25 617
tis. Kã s pouÏitím zejména na opravy
a údrÏbu místních komunikací a ve-
fiejného prostranství a na údrÏbu ve-
fiejné zelenû. Technick˘m sluÏbám
Moravská Ostrava a Pfiívoz byl po-
skytnut pfiíspûvek ve v˘‰i 57 913 tis.
Kã. Z pfiíspûvku byla zaji‰Èována zim-
ní údrÏba komunikací, mechanické
a ruãní ãi‰tûní vefiejného prostranství
mûstského obvodu vãetnû ãi‰tûní
podchodÛ Hlubina a Fr˘dlantské
mosty, provoz odtahové sluÏby, ve-
fiejn˘ch záchodkÛ, provozování par-

kovi‰È, opravy a údrÏba místních
komunikací a údrÏba ploch vefiejné
zelenû.

Z rozpoãtu mûstského obvodu byly
dále hrazeny náklady na zaji‰tûní
provozu úfiadu a ãinnosti orgánÛ
mûstského obvodu.

Nemalou ãástku, a to ve v˘‰i
258 842 tis. Kã, vynaloÏil mûstsk˘ ob-
vod na kapitálové v˘daje. Z tûchto
v˘dajÛ byly realizovány investiãní ak-
ce na území mûstského obvodu.
Mezi nejvût‰í investiãní akce patfií:
- rekonstrukce domu s peãovatelskou

sluÏbou na ulici Gajdo‰ova 39A,
39B v celkovém objemu 68 616 tis.
Kã, v roce 2006 bylo proinvestová-
no 12 733 tis. Kã (tato investiãní ak-
ce bude dokonãena v roce 2007),

- regenerace sídli‰tû Varenská v cel-
kové v˘‰i 14 463 tis. Kã,

- rekonstrukce pavilonu „A“ a pavilo-
nu „B“ Základní ‰koly Ostrava, Gen.
Píky 13A, pfiíspûvková organizace,
v celkové v˘‰i 91 283 tis. Kã,

- vybudování dûtského hfii‰tû na ulici
Mánesova ve v˘‰i 3 451 tis. Kã (ta-
to investiãní akce bude dokonãena
v roce 2007),

- pfiemístûní Minikina a rekonstrukce
nov˘ch prostor v celkovém objemu
5 568 tis. Kã,

- rekonstrukce zahrady Matefiské

‰koly Ostrava, Podûbradova 19
v ãástce 3 930 tis. Kã,

- obnova zdevastovaného území v lo-
kalitû ·alamouna v hodnotû 10 872
tis. Kã, v roce 2006 bylo proinvesto-
váno 4 168 tis. Kã,

- rekonstrukce ulice Stodolní v celko-
vém objemu 16 049 tis. Kã (tato ak-
ce byla spolufinancována z progra-
mu PHARE ve v˘‰i 11 314 tis. Kã),

- rekonstrukce Masarykova námûstí
– mûstsk˘ obvod se podílel ãástkou
15 000 tis. Kã.
Mezi dal‰í realizované investiãní

akce patfií rekonstrukce ulic, chodní-
kÛ, základních a matefisk˘ch ‰kol,
kryt˘ch ãekáren a vybudování kame-
rového systému v zadním Pfiívoze
a revitalizace domÛ.

Souãástí hospodafiení mûstského
obvodu je i hospodáfiská ãinnost by-
tového hospodáfiství. Hospodafiení
s domovním a bytov˘m fondem za
rok 2006 skonãilo kladn˘m v˘sled-
kem hospodafiení – ziskem ve v˘‰i
39 128 tis. Kã. 

Závûrem je tfieba se zmínit o v˘sled-
ku provedeného auditu hospodafiení
mûstského obvodu, kde bylo ve zprá-
vû konstatováno, Ïe pfii pfiezkoumání
nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí odboru financí a rozpoãtu

Hlavní ostravské nádraÏí v Pfií-
voze je v souãasné dobû na perife-
rii mûsta, kde se cestující pfiíli‰ ne-
zdrÏují. Také cel˘ objekt v˘pravní
budovy a pfiednádraÏí byl fie‰en
úzce racionálnû: pfiivézt a odvézt
cestující. Vy‰‰í nároky si neãinil.
Dopravní uzel je to zajisté uÏiteã-
n˘, bohuÏel, nikdy se nestal Ïivou
a organickou souãástí mûstského
obvodu. 

Ostravská architektonická kanceláfi
PROJEKTSTUDIO prezentovala
12. ãervna na zasedání zastupitel-
stva mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz svou pfiedstavu, jak
celou oblast, tedy nádraÏí, pfiednád-
raÏí a s nimi souvisejíci okolí pfiemû-
nit v moderní a funkãní souãást mûs-
ta. Jak zv˘‰it v˘znam a úãinnost to-
hoto dopravního uzlu.

„Vzali jsme v úvahu poÏadavky
v‰ech zainteresovan˘ch stran, jichÏ
se tato oblast t˘ká,“ uvádí architekt

David Kotek z PROJEKTSTUDIA,
„totiÏ dráhy, Dopravního podniku
Ostravy, âeské po‰ty a dal‰ích, aby-
chom pfiedev‰ím vyfie‰ili dopravu
a odstranili z pfiednádraÏí smyãky.
Na‰í snahou je v‰e fie‰it v ‰ir‰ích sou-
vislostech. Napfiíklad vstupní nádraÏ-

ní hala dûlá ‰punt té urbanistické
struktufie, takÏe bychom smyãku
tramvají a trolejbusÛ pfiemístili na plo-
chu, kde je nyní stará v˘robní hala.“ 

Podle architekta Kotka by se tím
uvolnilo místo pro parkování aut a pro
volné aktivity. Pfiemístûní smyãky na-
bízí pak nûkolik variant fie‰ení, jehoÏ
v˘sledkem je vznik moderního do-
pravního uzlu. Byl by zde vlastnû ter-
minál tramvajov˘, trolejbusov˘, auto-
busÛ bûÏn˘ch i dálkov˘ch. 

Do budoucna by zde stavûly i vla-
kotramvaje spojující Ostravu s Hlu-
ãínskem. Podstatou je, Ïe by se lidé
pohodlnû, rychle a zejména kulturnû
dostali do mûsta i z nûho ven. Na-
vrhovan˘ projekt posiluje funkci té
nálevky – v˘pravní budovy, od ní se
v‰e odvíjí. Nové zastfie‰ení by odpo-
vídalo trasám, kter˘mi mífií cestující
z tramvají a dal‰ích dopravních pro-
stfiedkÛ k vlakÛm, a naopak, od vlakÛ
k zastávkám. „Jde sice o dopravní
uzel, ale to pfiednádraÏí má souãasnû
atributy námûstí,“ pfiipomíná architekt
Kotek, „navrhli jsme vûÏ, muzeum
Camilla Sitteho, mimo jiné tvÛrce mo-
derního Pfiívozu, jehoÏ kvality jsou
pfiinejmen‰ím evropské.“ 

Zbouráním staré haly a propoje-
ním Wattovy ulice s Hluãínskou by
celá oblast dostala nov˘ urbanistic-
k˘ náboj, v˘raznû by se oÏivila i dost
zasutá a nepfiíli‰ vábná severní ãást
za námûstím Svatopluka âecha.
SvÛj v˘znam jistû má i nedaleká
stavba dálnice D 47. Od postavení
pfiívozského nádraÏí a uvedení Ïe-
lezniãní trati do provozu pfied sto ‰e-
desáti lety nadchází právû dal‰í eta-
pa nov˘ch a zásadních zmûn, které
pfietvofií opomíjenou ãást Pfiívozu
v moderní a Ïivou velkomûstskou
ãtvrt. (da)

Letos v kvûtnu tomu bylo sto
‰edesát let, co pfiijel do Pfiívozu
první vlak. Stalo se tak za velké-
ho sbûhu lidu. Nûkdy se tvrdí, Ïe
dráha byla postavena jako po-
tfiebná pro rozvoj v˘roby Ïeleza
a tûÏby uhlí. 

Opak je pravdou, v dÛsledku po-
stavené dráhy se zaãal prudce
rozvíjet prÛmysl. V roce 1843 ne-
bylo jasné, zda nádraÏí v Pfiívoze
bude ãi nikoliv, ve Vídni se spí‰ pfii-
klánûli k Hru‰ovu. V tu chvíli otco-
vé Moravské Ostravy projevili jas-
nozfiivost a nabídli pozemky v Pfií-
voze zdarma. K darování museli
ov‰em mít povolení své vrchnosti –
Olomouckého biskupství. Pfiívoz
byl v té dobû manskou obcí Morav-
ské Ostravy, z tohoto vlastnického
vztahu se vymanil uÏ zanedlouho
– v roce 1848. NádraÏí tedy stojí,
dnes je jiÏ pfied ãtvrtou pfie-
stavbou. 

Nicménû hned po svém vzniku
se zaãalo rozvíjet neb˘val˘m tem-
pem, vedly sem pfiípojky uheln˘ch
drah, v roce 1856 vybudovaly Vít-

kovické Ïelezárny od Karoliny do
Pfiívozu konûspfieÏnou dráhu, kte-
rá se za ãas pfiemûnila na parní
a stala se ãástí zam˘‰lené dráhy
do Fr˘dlantu nad Ostravicí.

K tomu jen tolik, Ïe v roce 1869
se vypravila z Ostravy do Vídnû
deputace radních v ãele se staros-
tou Aloisem Anderkou, mimocho-
dem právû tím, kter˘ svou schop-
ností vyjednávat uchránil mûsto pfii
vpádu prusk˘ch vojsk pfied kontri-
bucemi. Ostrav‰tí se snaÏili pfie-
mluvit vládní úfiedníky, aby nádraÏí
Ostravsko-fr˘dlantské dráhy bylo
postaveno blíÏe centru mûsta.
Jejich mise byla úspû‰ná, nádraÏí
nazvané dnes Ostrava-stfied stálo
asi dvû stû metrÛ od nûkdej‰í cí-
safiské silnice. 

Kdyby starosta Anderka dnes
procitl, mûl by radost, protoÏe prá-
vû v tûchto dnech se jeho milova-
né nádraÏí kompletnû rekonstruu-
je, vzniknou nová nástupi‰tû a do-
konãeno bude pfievedení na elek-
trickou trakci.

Boleslav Navrátil

První vlak pfiijel do Pfiívozu
pfied sto ‰edesáti lety

Pfiívozské nádraÏí v podobû z roku 1847.

Hlavní nádraÏí jako Ïivá souãást mûsta

Pohled na pfiednádraÏí v Pfiívoze ve vizualizované podobû. 

Celkové architektonické fie‰ení pfiívozského pfiednádraÏí.

Ringier Print CZ a.s.
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
Ostrava-Hrabová
720 00
www.ringierprint.cz

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE

I070701

Oznámení o nebytov˘ch prostorech nabízen˘ch k pronájmu
v Mûstském obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz

Správce Adresa nebytového PodlaÏí Poãet Plocha
prostoru místn. m2

Pfiedchozí uÏívání

LAER, v. o. s. 28. fiíjna 106/18 1. NP 1 18,50
Puchmajerova 9 (sklad, archiv) 1. a 2. NP 2 112,10

tel. ã.: 596 115 114 Masarykovo nám. 3/3 1. NP 5 166,17
prodejna

Bytasen, spol. s r.o. Hornopolní 2991/63 1. NP 1 67,90
28. fiíjna 116 (prodejna, kanceláfi)
tel. ã.: 596 618 362

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru
správy a prodeje majetku, Sokolská 28, 3. patro, dvefie ã. 311, pfiípadnû na
podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budovy nové radnice. BliÏ‰í
informace a termín pro podání Ïádosti získáte osobnû nebo na tel. ã.:
599 442 105. Prohlídku umoÏní po dohodû správce.
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U pfiíleÏitosti otevfiení nové poboã-
ky âSOB v Pfiívoze jsme se zeptali
jejího fieditele Reného Barana.

Proã se banka rozhodla otevfiít
novou poboãku právû v Pfiívoze?

âSOB má k dne‰nímu dni v Os-
travû jiÏ sedm poboãek. Jejich rozlo-
Ïení v jednotliv˘ch lokalitách v‰ak

stále není pro na‰e klienty optimální.
Pro zv˘‰ení komfortu obsluhy a pfie-
dev‰ím parkování, které je v centru
znaãnû obtíÏné, otevíráme nová ob-
chodní místa i v dal‰ích obvodech
mûsta Ostravy. Poboãku v Ostravû-
-Pfiívoze otevíráme 2. ãervence
2007.

Jaké bankovní sluÏby bude
sv˘m klientÛm nová poboãka na-
bízet? 

PfiestoÏe fiadu bankovních opera-
cí je dnes moÏné vyfiídit po telefonu
ãi internetu, mnoho lidí chce mít stá-
le svoji banku co nejblíÏe svému
bydli‰ti nebo pracovi‰ti. Doufám, Ïe
velk˘m pfiínosem pro zdej‰í obãany
bude nonstop pfiístupn˘ bankomat
a pro na‰e klienty také jiÏ zmínûná
moÏnost parkování.

Poboãka bude poskytovat ve‰ke-
ré sluÏby – od zaloÏení úãtu aÏ po
vyfiízení hypotéky. AÏ do 30. záfií
2007 máme akãní nabídku slev, a to
tfiímûsíãní poplatkové prázdniny na

vedení novû zaloÏen˘ch nebo pfie-
vádûn˘ch úãtÛ a 50% slevu z po-
platkÛ za zpracování smlouvy
k pÛjãkám na lep‰í bydlení nebo na
cokoliv. 

Zájemci u nás mohou získat i pro-
dukty na‰ich dcefiin˘ch spoleãností –
napfiíklad poji‰Èovací sluÏby, penzijní
pfiipoji‰tûní, stavební spofiení, inves-
tice do podílov˘ch fondÛ a dal‰í. 

Pfiichystali jste pro klienty nûja-
ké zajímavé novinky?

Horkou novinkou jsou od kvûtna
prodávané nové âSOB úãty, jeÏ
mají velmi atraktivní parametry a mi-
nimální poplatky ve srovnání s minu-
lostí nebo s konkurencí. Jedná se
o âSOB Konto nebo âSOB Aktivní
konto.

Od 1. ãervna do 30. záfií 2007 pro-
bíhá kampaÀ k prodeji âSOB Stu-
dentského konta, jeÏ je zdarma se
v‰ím v‰udy, a se zajímavou soutûÏí
navíc. Ke kontu i k soutûÏi studentÛm
rádi sdûlíme podrobné informace.

Vûfiím, a mí kolegové zde v po-
boãce také, Ïe si k nám obyvatelé
i podnikatelé z Pfiívozu najdou ces-
tu. Otevírací doba je v pracovní dny
od 9.00 do 12.30 a od 13.30 do 17
hodin. Ná‰ bankomat je v nepfietrÏi-
tém provozu – a dÛleÏitá zpráva na-
konec: pro klienty âSOB je aÏ pût
v˘bûrÛ mûsíãnû zdarma!

Tû‰íme se na náv‰tûvu.

Ptal se Jaroslav Karásek

Poboãka âSOB Ostrava-Pfiívoz,
NádraÏní 170, tel.: 595 134 711

Projekt radnice Moravské Ostra-
vy a Pfiívozu „Centrum Ïije“ letos
doznal jist˘ch zmûn. Vzhledem
k tomu, Ïe centrum Ostravy – Ma-
sarykovo námûstí – od loÀského
roku do konce kvûtna bylo v pod-
statû jedno velké staveni‰tû, by
zv˘‰en˘ poãet náv‰tûvníkÛ pouze
komplikoval stavební práce. 

Nyní má Ostrava svou novou
chloubu jiÏ dokonãenou a Mûstsk˘
obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
spolu s Centrem kultury a vzdûlávání
Moravská Ostrava, p. o., pfiipravili
v rámci tohoto projektu na leto‰ní rok
nûkolik akcí. Ty moÏná budou letos
pÛsobit ve srovnání s loÀsk˘m rokem
ponûkud ménû megalomansky, zato
v‰ak více úãelovû. 

âtvrtek 14. 6. byl na Jiráskovû ná-
mûstí vûnován dûtem, dopoledne od
10 hodin probûhlo soutûÏní klání
druÏstev ÏákÛ 6.–9. roãníkÛ v malbû
a kresbû – „Malování s umûlcem
S. Holinkou“. Akci pofiádala Z· Gaj-
do‰ova pod zá‰titou Tomá‰e Kufiece,
místostarosty MOb MOaP, s finanã-
ním pfiíspûvkem Magistrátu mûsta
Ostravy. 

Od 16 hodin potom vystoupily dût-
ské pûvecké a taneãní soubory ma-
tefisk˘ch ‰kol – „Vítáme léto zpûvem
a pohybem“. Akci pofiádala M· Podû-
bradova a MOb Moravská Ostrava
a Pfiívoz. Pfiedstavily se napfi. dûti M·

Podûbradova, Lechowiczova, Dvorní
a dal‰í. 

Dne 15. 6. 2007 se na Slezsko-
ostravském hradû konal veãerní festi-
val Jazz Open Ostrava 2007, kter˘
pofiádalo Regionální kulturní, vzdûlá-
vací a rekvalifikaãní centrum, o. s.,
Boris Urbánek – Paradise Music
a Centrum kultury a vzdûlávání
Moravská Ostrava, p. o.

Akce „Centrum Ïije – jazzové od-
poledne“ probûhla téhoÏ dne na
Jiráskovû námûstí, pofiádalo ji Cent-
rum kultury a vzdûlávání Moravská
Ostrava. Koncert mûl pfiedev‰ím oÏi-
vit odpolední dûní v centru, pfiispût
k osvûtû tohoto men‰inového Ïánru
a zároveÀ b˘t originální pozvánkou
na veãerní festival. Vystoupily kapely
Voctail, Drive Wave, Behind the Door
a na závûr bubenické uskupení Bum
Bum Band, které sv˘m bubenick˘m
prÛvodem z Jiráskova námûstí na
Slezskoostravsk˘ hrad „pfieneslo“
atmosféru.

Dal‰í událost – „Zahradní slavnost“
– probûhla na Jiráskovû nám. 26. 6.
Pofiádal ji klub Atlantik a jiÏ loni se
setkala s velk˘m ohlasem u vefiej-
nosti. Celé námûstí bylo koncipováno
jako elegantní prostor se stoly a ubru-
sy, Ïidlemi a stojany s obrazy v˘tvar-
níkÛ. Stfiedem prostoru bylo molo pro
jednotlivé pfiehlídky, které byly dopro-
vázeny Ïivou hudbou. Pfiedstavením

módy, v˘tvarné tvorby, moderní gas-
tronomie a fiemesel se prezentovaly
stfiední ‰koly Moravskoslezského
kraje. 

Na konci prázdnin se mÛÏeme jiÏ
tradiãnû tû‰it na „Filmové léto“. Pofiá-
dat ho bude Centrum kultury a vzdûlá-
vání Moravská Ostrava. Letos k nám
Kinematograf bratfií âadíkÛ zavítá od
27. do 31. srpna. Filmová veãerní
pfiedstavení pod ‰ir˘m nebem pfiitahu-
jí v‰echny generace a vytváfiejí tak

kouzelnou atmosféru. Kulturní pfiínos
v‰ak není jedin˘m cílem. Kinemato-
graf na filmov˘ch projekcích po celé
republice vybírá dobrovolné vstupné,
které je kaÏdoroãnû vûnováno na cha-
ritativní úãely. Od roku 1998 jiÏ pro
nejrÛznûj‰í nadace a organizace
(Kapka nadûje, Pomozte dûtem, Ma-
sarykÛv onkologick˘ ústav v Brnû…)
vybral více neÏ 3,3 milionu Kã. 

Mgr. Filip Rohan
fieditel CKV MO

Centrum (opût) Ïije!

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA, Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej jednotek vãetnû spoluvlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch 
ãástech domu a pozemku v souladu se zákonem ã. 72/1994 Sb.

Gen. Píky 23, ã. p. 2915
Byt ã. 2 – velikost 0+1 plocha 27,47 m2 – v˘chozí cena 94 073 Kã
Byt ã. 5 – velikost 0+1 plocha 27,40 m2 – v˘chozí cena 93 056 Kã

Ahepjukova 11, ã. p. 2801
Byt ã. 24 – velikost 2+1 plocha 59,61 m2 – v˘chozí cena 187 528 Kã

Hornická 52, ã. p. 2676
Byt ã. 25 – velikost 3+1 plocha 59,07 m2 – v˘chozí cena 280 662 Kã

Havífiská 9, ã. p. 2037
Byt ã. 4 – velikost 1+1 plocha 52,80 m2 – v˘chozí cena 223 535 Kã

prohlídky 16. 7. 2007 18. 7. 2007 19. 7. 2007
Gen. Píky 23 08.30 hod. 14.30 hod. 10.45 hod.
Ahepjukova 11 09.15 hod. 15.15 hod. 10.15 hod.
Havífiská 9 10.15 hod. 16.15 hod. 09.15 hod.
Hornická 52 10.45 hod. 16.45 hod. 08.30 hod.

V˘bûrové fiízení probûhne dne 20. 7. 2007 v zasedací místnosti, 4. patro ã. d. 406, budova
Nové radnice, Proke‰ovo nám. 8, Moravská Ostrava 

Gen. Píky 23 ã. p. 2915 byt ã. 2 08.30 hod.
Gen. Píky 23, ã. p. 2915 byt ã. 5 09.00 hod
Ahepjukova 11, ã. p. 2801 byt ã. 24 09.30 hod.
Hornická 52, ã. p. 2676 byt ã. 25 10.00 hod.
Havífiská 9, ã. p. 2037 byt ã. 4 10.30 hod.
V pfiípadû, Ïe chcete nemovitosti kupovat jako právnická osoba, je nutno pfiedloÏit v˘pis z obchodní-
ho rejstfiíku a povûfiení k zastupování firmy. Plné moci k zastupování musí b˘t úfiednû ovûfieny. 
K jednání si doneste obãansk˘ prÛkaz. Informace: tel. 599 442 347, janeckova@moap.mmo.cz,
www.moap.cz /správa a prodej majetku/prodej domÛ a bytÛ (v˘bûrová fiízení)

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA, Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz
Proke‰ovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na prodej jednotek do osobního vlastnictví, vãetnû spoluvlastnick˘ch podí-
lÛ na spoleãn˘ch ãástech domu a pozemku v souladu se zákonem ã. 72/1994 Sb.

prohlídky 25. a 30. 7. 2007
Lechowiczova 31, ã. p. 2835
Byt ã. 38 – velikost 0+1 8.30–8.40 hod., 15.00–15.10 hod.
plocha 27,54 m2 – v˘chozí cena 92 287 Kã

Sládkova 10, ã. p. 862
Byt ã. 18 – velikost 1+1 8.50–9.20 hod., 15.20–15.50 hod.
plocha 35,00 m2 – v˘chozí cena 178 258 Kã

Byt ã. 24 – velikost 1+1, plocha 43,43 m2 – v˘chozí cena 206 906 Kã

Byt ã. 25 – velikost 0+1, plocha 37,96 m2 – v˘chozí cena 172 118 Kã

Varenská 30, ã. p. 2930
Byt ã. 8 – velikost 1+1 9.30–9.40 hod., 16.00–16.10 hod.
plocha 36,93 m2 – v˘chozí cena 120 731 Kã

V˘bûrové fiízení probûhne dne 3. 8. 2007 v zasedací místnosti, 4. patro ã. d. 406, 
budova Nové radnice Proke‰ovo nám. 8, Moravská Ostrava 

Sládkova 10 ã. p. 862, byt ã. 18 – 9.00 hod.
Sládkova 10 ã. p. 862, byt ã. 24 – 9.30 hod.
Sládkova 10 ã. p. 862, byt ã. 25 – 10.00 hod.
Varenská 30 ã. p. 2930, byt ã. 8 – 10.30 hod.
Lechowiczova 31 ã. p. 2835, byt ã. 38 – 11.00 hod.

V pfiípadû, Ïe chcete nemovitosti kupovat jako právnická osoba, je nutno pfiedloÏit v˘pis z obchodní-
ho rejstfiíku a povûfiení k zastupování firmy. Na zplnomocnûní je nutno ovûfiit podpisy. K jednání si do-
neste obãansk˘ prÛkaz. Informace: tel. 599 442 441, cervenkova@moap.mmo.cz, www.moap.cz
/správa a prodej majetku/prodej domÛ a bytÛ (v˘bûrová fiízení).

Otevfiení nové poboãky âSOB v Ostravû-Pfiívoze

Kulturní zafiízení
Gama

Gen. Píky 13b/3295
tel.: 777 905 684

www.ckv-ostrava.cz

Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti – 
Prázdniny jako ve filmu

II. turnus
20. 8. Rocky. Bojová umûní v Relax

centru
21. 8. Robin Hood. Celodenní v˘let

do pfiírody
22. 8. Indiana Jones. V˘prava

k vodopádÛm v Jeseníkách
23. 8. Walker, Texas Ranger. Îivot

v divoãinû
24. 8. James Bond. Sport v‰ech

disciplín
III. turnus
27. 8. Kobra 11. Dopravní hfii‰tû
28. 8. Harry Potter. Kouzelnick˘

den v Krásném Poli
29. 8. Flinstones. Program v Ar-

cheoparku v Chotûbuzi
30. 8. Superman. V˘cvik v lanovém

centru
31. 8. Bart Simpson. Sportovní den

T˘denní turnusy vÏdy v dobû od
9.00 do 16.00 hod. Cena turnusu
700 Kã zahrnuje poji‰tûní, jízdné,
vstupné, pitn˘ reÏim, obûdy.

Kulturní zafiízení
Jízdárna

Na Jízdárnû 18, tel.: 596 626 852
www.ckv-ostrava.cz

V‰echny dûti – do svûta!
II. turnus
20. 8. JAPONSKO – bojová umûní

(centrum Relax), trénink
21. 8. SAN MARINO – legendární

závodní okruh Imola, testy
22. 8. AFRIKA – v˘prava k vodopá-

dÛm v Jeseníkách
23. 8. KANADA – jak pfieÏít v divo-

ãinû, uzlování, lasování
24. 8. ¤ECKO – olympiáda se v‰e-

mi disciplínami
III. turnus
27. 8. âESKO – SOS pro na‰i zemi,

exkurze OZO Ostrava, film
28. 8. MONTE CARLO – velk˘ sou-

tûÏní závodní okruh, sport
29. 8. NORSKO – lovení pstruhÛ,

tábofiení
30. 8. ITÁLIE – hrad, MiniUni, Sklep

stra‰idel, malování
31. 8. âÍNA – turnaj v ping-pongu

T˘denní turnusy vÏdy v dobû od
8.00 do 16.00 hod. Cena 750 Kã za-
hrnuje poji‰tûní, jízdné, vstupné, pitn˘
reÏim. Pfiihlá‰ky a platby dva dny
pfied zaãátkem turnusu.

V kvûtnu vystoupil na Kufiím rynku folklorní soubor z polsk˘ch Katovic.
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Festivaly
Colours of Ostrava

·est˘ roãník festivalu Colours of Ostrava
se uskuteãní ve dnech 12. aÏ 15. ãervence
v zeleném centru Ostravy. Akce je drÏitelem
cen Andûl za Událost roku 2004 a 2006, mi-
nul˘ roãník nav‰tívilo pfies 16 tisíc náv‰tûv-
níkÛ a osm set dûtí. 

Kromû avizovaného krále balkánské dechov-
ky Gorana Bregoviãe budou hlavními hvûzdami
‰estého roãníku festivalu Colours of Ostrava ta-
ké francouzská skupina Gipsy Kings a legen-
dární rocková zpûvaãka Marianne Faithfull.
Akce je z hlediska poãtu vystupujících hudební-
kÛ nejvût‰ím festivalem v âeské republice. 

Mezi více neÏ stovkou skupin, z nichÏ asi tfieti-
na pfiijede ze zahraniãí, dále vyniká napfiíklad
Bajafondo Tango Club, kter˘ je jedním z projek-
tÛ oskarového skladatele Gustavo Santaolally.
Takzvanou world music, na které je festival z vel-
ké ãásti zamûfien, budou zastupovat napfiíklad
královna tibetské duchovní hudby Yungchen
Lhamo, jeden z nejrespektovanûj‰ích africk˘ch
hudebníkÛ Ba Cissoko z Guineje, dále britská
skupina Salsa Celtica a Idan Raichel Projekt. 

Program doplní také jeden z nejlep‰ích jazzo-
v˘ch baskytaristÛ Richard Bona ãi skupiny
Coldcut, CocoRosie a Mando Diao. Z ãesk˘ch
hostÛ se mohou náv‰tûvníci tû‰it na skupiny
Tata Bojs, Divokej Bill, Kry‰tof, Precedens, Psí
vojáci, ale také na Dana Bártu, Vladimíra
Mi‰íka, Marii Rottrovou a dal‰í. Dal‰í informace
na www.colours.cz. 
Scény, kde se festival odehrává: 
Spektrum, Barvy, Marley, Divadlo – âerná lou-
ka, Podhradí, Hrad – Hrad, Templ, Boomerang
– Stodolní, Kostel – Kostel âeskobratrská, Tent
– Stan, Disko – Klub Fabric.

Lesotechnika Vratimov

Nová 513/ 9, Vratimov

Tel/fax: 596 732 935 

Mobil: 603 416 605

■ ve‰keré lesní práce vãetnû 

odstranûní pafiezÛ

■ údrÏba zelenû vã. odvozu 

a zpracování biomasy

■ kompostování, prodej kompostu

a substrátu

■ chemické práce (plevely, ‰kÛdci)

■ údrÏba komunikací speciálními

stroji

■ terénní úpravy dozery, UDS, CAT

a doprava

■ zahradní architektura, v˘sadba

a realizace zahrad

■ údrÏba mûstského mobiliáfie

■ zimní údrÏba komunikací

■ nakládání s odpady

■ práce traktorbagrem Volvo BL 71

Goran Bregoviç and 
wedding and funeral band

Goran Bregoviç je první velkou hvûzdou
Colours of Ostrava 2007. Tento srbsk˘ hudeb-
ník a skladatel, kter˘ se proslavil pfiedev‰ím ja-
ko autor hudby k filmÛm reÏiséra Emira
Kusturici „Underground“, „Time of the Gypsies“
ãi „Arizona Dream“, se na Colours of Ostrava
vrací po ãtyfiech letech. Tentokrát pfiijede se
sv˘m dvanáctiãlenn˘m Wedding and Funeral
Bandem sloÏen˘m z balkánské dechovky a bul-
harsk˘ch zpûvaãek. MÛÏete se tak tû‰it na di-
vok˘, minimálnû dvouhodinov˘, koncert, kde ur-
ãitû zazní kromû dal‰ích skladeb i Kala‰nikov,
Mesecina ãi Ederlezi.
âtvrtek 12. ãervence v 19.45 hod.
scéna Barvy

Balkan Beat Box

Má hudba je povaÏována za pfiíli‰ radikální
a já pfiitom pr˘ aÏ moc riskuji, jsem pfiesvûdãe-
n˘, Ïe je to pfiesnû to, co svût nyní potfiebuje
sly‰et, fiíká Eugene Hutz, Izraelec s rumunsk˘-
mi kofieny. „Balkan Beat Box je pfiirozenou re-
akcí na vymazávání hudebních hranic. Na‰e
hudba pramení z potfieby propojit arabskou kul-
turu s Ïidovskou a slovanskou se severoafric-
kou. Dnes uÏ svûtovû proslul˘ Balkan Beat Box
pfiedstavuje infekãní globální cirkus, divok˘ kon-
certní mix elektroniky se saxofony a kytarou, pfii
nûmÏ vám jde hlava kolem. 
Sobota 14. ãervence v 17.45 hod.
scéna Spektrum

Gipsy kings

Osmiãlennou sestavu tvofií potomci dvou slav-
n˘ch muzikantsk˘ch klanÛ. Jejich otcové jsou
kytarista Jose Reyes a Ricardo Baliardo, znám˘
pod pseudonymem Manitas de Plata. Oba rody
Ïijí v mûstû Arles, které je tradiãním cílem umûl-
cÛ i bohémÛ. Manitas se py‰nil kytarou s deko-
racemi od Picassa, k jeho dal‰ím fanou‰kÛm
patfiili John Steinbeck, Charlie Chaplin, Miles
Davis, Salvador Dalí a ov‰em Pablo Picasso. 

Muzikanti i místo se stali favority celebrit
a kdyÏ mûla slavná hereãka Brigitte Bardot na-
rozeniny, pozvala si právû Gipsy Kings. Své
první hity Djobi Djoba a Bamboleo vydali Gipsy
Kings v roce 1987, kdy byla romská hudba pro
bûÏného Evropana je‰tû ãímsi krajnû exotic-
k˘m. Ale ostfie rytmické skladby a syrov˘ ‰pa-
nûlsk˘ zpûv u publika zabraly. Na vyprodan˘
koncert v lond˘nské Albert Hall tehdy pfii‰li
Elton John i Eric Clapton. 
Sobota 14. ãervence v 19.45 hod.
scéna Spektrum

Marianne Faithfull

Charismatická rocková ikona s hlasem, jak˘
nemá nikdo na svûtû. Dcera anglického univer-
zitního profesora a rakouské baronky, Vatiká-
nem oznaãená za ãarodûjnici a pfiezdívaná
Sister Morphine – podle písniãky svého b˘valé-
ho milence Micka Jaggera ze skupiny Rolling
Stones, s jejímiÏ ãleny kdysi pro‰la snad v‰emi
moÏn˘mi skandály a drogov˘mi excesy.

Je jí jedna‰edesát let, pfiitom v 70. letech by
na to, Ïe se jich doÏije, nikdo nevsadil ani zlá-
manou gre‰li. KaÏd˘ tehdy ãekal na to nejhor‰í.
Krysafiská rollingstonovská pí‰Èala v ní vykotla-
la smutnou nezacelitelnou dutinu zvíci rozmûrÛ
narkomanské trosky, potácející se depresivní
maniaãky, jejíÏ fiada sebevraÏedn˘ch pokusÛ
rostla úmûrnû s roz‰ifiující se samotou lond˘n-
sk˘ch bejvákÛ. 
Nedûle 15. ãervence ve 21.45 hod.
scéna Spektrum

Salsa Celtica

Mnohonárodnostní Salsa Celtica, kterou tvofií
Skotové, Irové, Venezuelci, Angliãané, Kubánci,
Kolumbjci, Chilané, kter˘ch je ve studiu pfii natá-
ãení fantastick˘ch alb aÏ dvaadvacet hráãÛ, do
jednoho virtuozÛ, bez debat vyslancÛ z pekla, si
i na koncertech poãíná nevázanû, jako by snûd-
la vagon feferonek. Salsa Celtica vybrousila je-
dineãn˘ extatick˘ drahokam záfiící od totální sal-
sy ke keltskému kfiepãení, pofiádnû zalit˘ skot-
skou whisky a kubánsk˘m rumem. Salsa Celtica
dosud natoãila ãtyfii vynikající alba. Na tom po-
sledním – El Camino – si s nimi zazpívala i jejich
vûrná fanynka, anglická folková hvûzda Eliza
Carthy, Ïijící uÏ léta v Edinburghu. „Jsem-li v so-
botu doma a kluci hrají nûkde poblíÏ, museli by
mû snad pfiivázat, abych za nimi neutíkala.
Nechtûjte po mnû ale, abych se vám svûfiovala,
jak si to se Salsou uÏívám. Já si nic nepamatu-
ju, u vchodu mû omráãí a ráno se probudím
v posteli.“ TûÏko nûkomu radit, ale pfiece jenom
bez Salsy Celticy budete sv˘m dûtem jen tûÏko
vysvûtlovat, co je to world music.
Pátek 13. ãervence ve 20.30 hodin
scéna Spektrum

Ostravské dny 2007
Festival nové hudby

Mezi pfiihlá‰en˘mi jsou mladí skladatelé a in-
terpreti z âR, Brazílie, Nového Zélandu, Portu-
galska, Nûmecka. Interpretaãnû se na festivalu
budou podílet Janáãkova filharmonie Ostrava,
Ostravská banda (mezinárodní) aj. Mezi hosty
festivalu patfií Flux Quartet (New York), Sonar
Streich Quartet (Berlín), Kvarteto sv. Vavfiince
(Praha), cellista Charles Curtis (Berlín), hous-
listé Conrad Harris (New York) a Hana Kotková
(Curych). Souãástí festivalu budou i doprovodné
akce – panelové diskuse, projekce filmÛ a dal‰í.

PROGRAM FESTIVALU:

ZAHAJOVACÍ KONCERT 
Nedûle 26. 8. v 19.00 hod., DÛm kultury mûsta
Ostravy, Janáãkova filharmonie Ostrava 

POâÁTEK 60. LET V PRAZE 
Pondûlí 27. 8. v 17.00 hod., Janáãkova konzer-
vatofi v Ostravû 

OSTRAVSKÁ BANDA I
Pondûlí 27. 8. ve 20.00 hod., DÛm kultury mûs-
ta Ostravy, Ostravská banda 

DAAN VANDEWALLE: KLAVÍRNÍ RECITÁL 
Pondûlí 27. 8. ve 22.15 hod., DÛm kultury mûs-
ta Ostravy 

MELOS ETHOS ENSEMBLE (BRATISLAVA) 
Úter˘ 28. 8. v 17.00 hod., Janáãkova konzerva-
tofi v Ostravû 

OSTRAVSKÁ BANDA II
Úter˘ 28. 8. v 19.30 hod., Kostel sv. Václava 
Ostravská banda, Kvarteto sv. Vavfiince, vokál-
ní kvarteto, Canticum Ostrava, smí‰en˘ sbor 

SONAR STREICH QUARTET (BERLÍN)
Stfieda 29. 8. v 17.00 hod., Janáãkova konzer-
vatofi v Ostravû 

JANÁâKOVA FILHARMONIE II
Stfieda 29. 8. v 19.30 hod., DÛm kultury mûsta
Ostravy, Janáãkova filharmonie Ostrava 

TURECKÁ HUDBA 
Stfieda 29. 8. ve 22.15 hod., Klub Parník, Erkan
Ogur & Band

OSTRAVSKÁ BANDA III
âtvrtek 30. 8. v 17.00 hod., DÛm kultury mûsta
Ostravy, Ostravská banda

ZÁVùREâN¯ KONCERT
Sobota 1. 9 . v 19.00 hod., DKMO, Ostravská
banda, Hana Kotková aj.

Hana Kotková 
je jednou z v˘razn˘ch osobností nejen ãeské
váÏné hudby. Absolvovala studia na konzerva-
tofii v Ostravû a na AMU v Praze. Pozdûji po-
kraãovala na Mezinárodní akademii Y. Menuhi-
na ve ‰v˘carském Gstaadu. Mezi její nejvût‰í
úspûchy patfií titul laureáta na mezinárodní sou-
tûÏi PraÏského jara. Koncertuje v cizinû i v âes-
ké republice. Je ãlenkou Smetanova tria.

Minikino
Kostelní 3, Ostrava, tel.: 599 527 851

www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz

Zaãátky pfiedstavení v 17.00 a 19.30 hodin
(pokud není uvedeno jinak)

1.–2. 7. Carmen ·panûlsko

3. 7. Filmov˘ klub Barevn˘ závoj USA/âína

4.–6. 7. Zápisky o skandálu Vel. Brit./USA

7.–9. 7. Poslední skotsk˘ král USA 

10. 7. Filmov˘ klub Pink Floyd The Wall

11.–12. 7. Nikomu to nefiíkej Francie

13.–15. 7. Festival Colours of Ostrava

Pfiehlídka hudebních filmÛ
13. 7. 16.00–20.00
14. 7. 13.00–20.00
15. 7. 13.00–20.00

16.–20. 7. Tajnosti âR 2007 

21.–23. 7. Vratné lahve âR 2006

24. 7. Filmov˘ klub Princezny ·panûlsko 2005

25.–27. 7. Fontána USA 2006

28.–29. 7. Goyovy pfiízraky USA/·p/ âR 2006

30. 7.–12. 8. prázdniny – Minikino nehraje!

13.–14. 8. Piráti z Karibiku – Na konci svûta
15.–17. 8. Pusinky âR 2006

18.–20. 8. Bábel Mexiko 2006

21. 8. Filmov˘ klub Motocyklové deníky
VB/USA/Fra 2004

22.–24. 8. Edith Piaf Fra/Vel. Brit/âR 2007

25.–27. 8. Prázdniny pana Beana 17.00
Divoãáci USA 2007 19.30

28. 8. Filmov˘ klub – Krajina pfiílivu VB 2005

29.–31. 8. âerná kniha

Veãer bûlorusk˘ch 
básníkÛ

3. ãervence v 18 hodin v galerii Fiducia
Jedineãná pfiíleÏitost seznámit se s moderní

bûloruskou tvorbou, která je v souãasném bû-
loruském reÏimu postavena na okraj spoleã-
nosti. Za úãasti autorÛ! Nejznámûj‰ím je
Ljavon Volski – literát, zpûvák, klávesista a ky-
tarista, nejvût‰í rocková hvûzda a autorita pro
bûloruskou mládeÏ (ukázku z jeho povídky
a rozhovor s autorem najdete v posledním ãís-
le Protimluvu).

Pofiádá Protimluv a Antikvariát a galerie
Fiducia. Ml˘nská 2, Ostrava 1
tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com
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kam v centru

V˘stavy Klub Parník
Sokolská tfi. 26, tel.: 596 138 936

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, pokud není uvedeno jinak.

www.klubparnik.cz-www.ckv-ostrava.cz

12. 7. Joe After Trio. Jazz

19. 7. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing

23. 8. Piáno band & hosté. Svûtové ever-
greeny 3.

26. 8. Parníková Grand Prix. 3. kolo tur-
naje ve scrabble

27. 8. LR Cosmetic Big Band Edy ·ur-
mana. Swing, zaãátek v 19.00 hod

29. 8. Erkan Ogur & Band. Turkish mu-
sic, zaãátek ve 22.00 hod.

30. 8. Boris Band Combination. Jazz

27.–31. 8. Filmové léto – Kinematograf bratfií
âadíkÛ. Jiráskovo námûstí 

Klub Atlantik

Dal‰í informace o kultufie ve mûstû Ostravû pfiiná‰ejí: Ostravsk˘ informaãní
servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Mûsíãník Program – ww.eprogram.cz,
Ostravsk˘ kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra Bezruãe –
www.bezruci .cz,  Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.cz,
G a l e r i e  C h a g a l l  –  w w w . c h a g a l l . c z ,  G a l e r i e  B u d o u c n o s t  –  
w w w . g a l e r i e b u d o u c n o s t . c z ,  G a l e r i e  M l e j n  –  w w w . m l e j n . c z ,  
Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.com, Galerie Beseda –
www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Vita –
www.vitaova.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – 
www.fabric.cz, DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova – www.volny.cz/ddamoo,

Knihovna mûsta Ostravy – www.kmo.cz, Hornické muzeum Landek –
www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz,
Janáãkova konzervatofi – www.jko.cz, Janáãkova filharmonie Ostrava –
www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské mu-
zeum – web.iol.cz/ostrmuz, Ostravské v˘stavy – www.cerna-louka.cz,
Galerie 7 – www.galerie7.cz, DÛm kultury mûsta Ostravy – www.dkmoas,
Centrum kultury a vzdûlávání – www.ckv-ostrava.cz, Klub Marley –
www.marley.ov – Kluby.net, ·umná mûsta – www.sumnamesta.cz,
Internetov˘ kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie v˘tvarného
umûní v Ostravû – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz

Kulturní zpravodaj Kam
v centru je souãástí zpra-
vodaje Moravské Ostravy
a Pfiívozu Centrum.
V mûstské ãásti Moravská

Ostrava a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schránek v‰ech
domácností. Kromû toho je k dostání ve vybran˘ch kulturních zafiíze-
ních v Moravské Ostravû a Pfiívoze. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. 
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atlantik@ckv-ostrava.cz

3. 7. v 18. hodin Otevfiená radnice – pravi-
delné setkávání obãanÛ s vedením MOb
MOaP na téma Estetizace prostoru pfied
hlavním nádraÏím v Pfiívoze. Úãastní se:
starosta ing. Miroslav Svozil, místosta-
rostové ing. Jifií Groll, ing. Jifií Havlíãek,
Tomá‰ Kufiec, ing. Pavel Hudec, vedou-
cí investiãního odboru a hosté ing. archi-
tekt David Kotek (autor projektu).

9.–13. 7. 2007 a 27.–31. 8. 2007
Pfiímûstsk˘ tábor s v˘ukou jízdy na koni,
Dûtsk˘ ranã v Hluãínû. Odjezd od klubu
Atlantik v 8.30 hod., pfiíjezd cca 16.30
hod. Cena: 1 750 Kã. V cenû zahrnuto:
v˘uka jízdy na koni a péãe o nû, strava,
poji‰tûní, doprava, hry. Pfiihlaste svá dít-
ka co nejdfiíve, poãet míst omezen!
Pfiihlá‰ky nutno odevzdat do 30. 6. 2006
v Klubu Atlantik, tel.: 599 527 110, 776
115 465

27. 8. 18.00 hod. OSTRAVSKÉ DNY 2007 –
FESTIVAL NOVÉ HUDBY
DOPROVODN¯ PROGRAM OSTRAV-
SK¯CH DNÒ 2007
Music & Film. Filmové dokumenty
o soudobé hudbû 

22. 8. 17.00 Something Rich and Strange/
The Life and Work of Iannis Xenakis
Dokument BBC o Ïivotû a tvorbû Ianni-
se Xenakise.
20.00 Kaija Saariaho ou L’Amour de
loin. Dokumentární film o opefie
L’Amour de loin Kaiji Saariaho.
Chateau de l’ame / Castle of Soul
Dokumentární film o propojení hudby
finské skladatelky Kaiji Saariaho a tvor-
by ‰panûlského sochafie Nacho Angula. 

22. 8. 17:00 Music with roots in the Aether
Videoportrét Alvina Luciera. 
20:00 Listen. Dokumentární film o hle-
dání podstaty zvuku a sluchu a otázce
estetiky poslouchání.
Dokumenty budou v angliãtinû nebo
s anglick˘mi titulky. Vstup zdarma.

V˘stavní síÀ Sokolská 26, Ostrava, 
tel.: 596 138 937, www.ckv-ostrava.cz

7. ãervna byla zahájena v˘stava Federica
Díaze s názvem E-Area Flow/Binární sper-
mie, která potrvá do 27. ãervence.

Interaktivní instalace zaloÏené na souãas-
n˘ch technologiích s vyuÏitím v‰ech dostup-
n˘ch moÏností poãítaãového zpracování. Cílem
instalací je co nejtûsnûj‰í provázanost mezi
divákem–vnímatelem a ‰piãkov˘m technologic-
k˘m zázemím.

Od 23. srpna do 27. záfií probûhne 26 pfied-
stavení videoinstalací Davida MoÏného.
Autora lze charakterizovat jako vizuálního umû-
lce. V jeho pfiípadû si pod tímto v˘razem mÛÏe-
me pfiedstavit videoinstalace, vjing ãi videoklip
ke skladbû Virtual Soul Waste, promítan˘ na ta-
kov˘ch prestiÏních festivalech, jak˘mi jsou nû-
meck˘ Bit Film ãi britsk˘ One Dot Zero. PÛsobí
rovnûÏ jako kurátor nov˘ch médií v Domû umû-
ní v Brnû. Jeho videa jsou kritick˘m dokumen-
tem souãasnosti.

Dal‰í akce: V prostorách druhého patra od
26. ãervna do 4. ãervence v˘stava Evy Vonto-
rové s názvem Pastelové etudy.

Ve dnech 10. aÏ 27. ãervence Lucie Îemlo-
vá – Poesie.

Autor patentu v Pelikánu

Fotografie Ladislava
Postupy obohatí pose-
zení v restauraci Pelikán
v centru Ostravy. Díla
pfiedního ãeského foto-
grafa budou v restauraci
viset od 2. ãervence do
31. srpna. V˘stavu pfii-
pravilo V˘tvarné cent-
rum Chagall.

Ladislav Postupa (1929) studoval na Vy‰‰í
prÛmyslové ‰kole stavební, poté pracoval jako
projektant. V roce 1959 uvefiejnil první snímky.

Ve volné fotografii zobrazoval pfiedmûty vy-
trÏené z obvyklého kontextu. V roce 1971 pfie-
‰el od samostatn˘ch prací na kompoziãní fie‰e-
ní stûn, uplatÀoval fotografii ve spoleãensk˘ch
interiérech. V posledních desetiletích se vûnuje
grafice vytváfiené fotografickou technologií. Je
autorem patentÛ na povrchovou úpravu fotogra-
fií a na nábytkov˘ design s uÏitím fotografie.
Restaurace Pelikán, 28. fiíjna 3138/41, 
Moravská Ostrava, tel.: 596 114 499, 
ostrava@a-pelikan.cz, www.a-pelikan.cz

DRAÎBY BYTÒ A NEBYTOVÉHO PROSTORU
DraÏebník AREXIS, spol. s r. o., Chopinova 7, Ostrava-Pfiívoz uskuteãní ve dnech 8. 8. a 9. 8. 2007 

v Domû odborov˘ch sluÏeb, âeskobratrská 18, Ostrava 1 draÏby následujících nemovitostí:

DraÏby dne 8. 8. 2007 – zaãátek v 9.30 hod.
1) Byt ã. 1/497 o vel. 2+1 – 81 m2, ul. Janovského 7, 1. NP
2) Byt ã. 91/2973 o vel. 0+1 – 26 m2, ul. Varenská 36, 16. NP
3) Byt ã. 19/2896 o vel. 0+1 – 27 m2, ul. J. Brabce 23, 7. NP
4) Byt ã. 1/2107 o vel. 2+1 – 61 m2, Nám. Republiky 3, 1. NP

ad 1) ad 2) ad 3) ad 4)
NejniÏ‰í podání: 269 795 Kã 87 273 Kã 87 650 Kã 152 716 Kã
Cena dle 
znal. posudku: 510 000 Kã 270 000 Kã 260 000 Kã 450 000 Kã
DraÏební jistota: 27 000 Kã 9 000 Kã 9 000 Kã 16 000 Kã
Prohlídky (sraz pfied domem):
17. 7. 2007 10.00 hod. 10.30 hod. 11.00 hod. 11.30 hod.
25. 7. 2007 12.30 hod. 13.00 hod. 13.30 hod. 14.00 hod.
1. 8. 2007 11.30 hod. 12.00 hod. 12.30 hod. 13.00 hod.

DraÏby dne 9. 8. 2007 – zaãátek v 9.30 hod.
1) Nebytová jednotka ã. 2788/604 o vel. 98 m2, ul. Ahepjukova 2, 1. NP
2) Byt ã. 2/938 o vel. 1+1 – 53 m2, ul. Havífiská 14, 1. NP
3) Byt ã. 4/818 o vel. 3+1 – 117 m2, ul. Fügnerova 8, 2. NP

ad 1) ad 2) ad 3)
NejniÏ‰í podání: 315 000 Kã 192 133 Kã 853 497 Kã
Cena dle 
znal. posudku: 820 000 Kã 370 000 Kã 790 000 Kã
DraÏební jistota: 32 000 Kã 20 000 Kã 86 000 Kã
Prohlídky (sraz pfied domem):
17. 7. 2007 12.00 hod. 12.30 hod. 13.30 hod.
25. 7. 2007 14.30 hod. 15.00 hod. 16.00 hod.
1. 8. 2007 9.30 hod. 9.30 hod. 10.30 hod.

V‰echny dal‰í informace jsou u draÏebníka tel.: 603 341 891, 603 494 599, 731 614 099, 596 135 315 
a na www.centralniadresa.cz

Václav Filandr v Chagallu

Od 12. ãervence do 15. srpna si mohou zá-
jemci prohlédnout obrazy Václava Flandra.

Václav Filandr (1950) studoval FA VUT
v Brnû a malífiské techniky u Jaroslava Kapce,
Své tvÛrãí záliby rozdûluje mezi malbu a archi-
tekturu, vede vlastní Ateliér Filandr v Ostravû.
Vûnuje se imaginativní malífiské tvorbû, kolá-
Ïím, asambláÏím a zab˘vá se prostorov˘mi ob-
jekty, malba se ãásteãnû opírá o surrealistické
zákonitosti, které vyuÏívá pro rozpracování kon-
krétního symbolu, jenÏ je vÏdy v obraze pfiíto-
men. Monumentální nástûnné obrazy zdobí in-
teriéry napfi. Severomoravské energetiky ve
Fr˘dku-Místku nebo Zafíru v Petfivaldû.

Sklo ze SUP· 
ve Vala‰ském Mezifiíãí

Práce studentÛ Stfiední umûlecko prÛmyslové
‰koly skláfiské ve Vala‰ském Mezifiíãí budou od
16. srpna do 12. záfií k vidûní v galerii Chagall. 

JiÏ v roce 1944 vznikla ve Vala‰ském Mezifiíãí
Odborná skláfiská ‰kola pro skláfiské uãnû, na
kterou navazuje dne‰ní Stfiední umûlecko prÛ-
myslová ‰kola skláfiská a Stfiední odborné uãi-
li‰tû skláfiské. Skláfiská ‰kola spolupracuje na
rozvojov˘ch projektech se skláfisk˘mi podniky
v âeské republice a s technick˘mi a umûleck˘-
mi vysok˘mi ‰kolami. Je mimo jiné ãlenem
SdruÏení Asociace skláfiského a keramického
prÛmyslu âR. Îáci ‰koly získávají ocenûní
a uznání na veletrzích a v˘stavách i v zahraniãí.
Nejlep‰í a nejzajímavûj‰í práce uvidíte na os-
travské v˘stavû.
V˘tvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
tel. 596 112 019, www.chagall.cz

V˘lety a návraty v Besedû

V galerii Beseda probûhne ve dnech od
19. ãervence do 14. záfií v˘stava s názvem
V˘lety a návraty ostravské rodaãky, malífiky
a grafiãky Marty Koláfiové.

Absolventka Akademie v˘tvarn˘ch umûní
v Praze upozornila na svÛj talent sérií men‰ích,
ãi pfiímo mal˘ch obrazÛ, namalovan˘ch nejen
na plátna, ale tfieba na staré koberce, kusy dfiev
nebo plechu. Série dostala název „Recyklace“
a její vznik mûl pfiímou souvislost s povodní
v praÏském Karlínû v roce 2002, kdy z pfiedmû-
tÛ denní potfieby rázem vznikly tuny odpadkÛ. 

V˘stavu doprovází katalog s barevn˘mi re-
produkcemi a texty A. PotÛãkové a M. Koláfiové.
Galerie Beseda, Jureãkova 18, Ostrava 1,
tel.: 596 278 835

Kulturní akce

O ZENu a Budhovi

Ve stfiedu 18. ãervence v 19 hodin se usku-
teãní pfiedná‰ka v Nové Akropolis o pÛvodu
uãení Zen, o bojovém umûní, ãajovém obfiadu,
ikebanû a Zen buddhismu v kaÏdodenním
Ïivotû.

Bohové starého Egypta

Ve stfiedu 15. srpna v 19 hodin se v pro-
storách Nové Akropolis uskuteãní pfiedná‰-
ka s videoprojekcí s názvem Bohové staré-
ho Egypta.

Hlavními tématy bude Egyptsk˘ panteon, bo-
hové Osiris, Isis, Horus a m˘ty starého Egypta.

Symbolismus egyptsk˘ch pyramid bude
hlavním tématem pfiedná‰ky s videoprojek-
cí, která se bude konat v centru Nová Akro-
polis ve stfiedu 29. srpna v 19. hodin.

Pfiedná‰ka se bude t˘kat nejznámûj‰ích
egyptsk˘ch pyramid a jejich matematickému,
astrologickému a filozofickému symbolismu.

Nová Akropolis, ul. 28. fiíjna 8, Ostrava 1
(u S˘korova mostu), tel.: 596 134 980

Jazz v Parníku

V klubu Parník se opût objeví jazzová for-
mace Borise Urbánka Boris Band Combina-
tion. Koncert je naplánován na 30. srpna
a zaãíná ve 20 hodin.

Pianista a skladatel Boris Urbánek se narodil
7. 3. 1961.

Hrál s Martinem Kratochvílem, v Blues Bandu
Lubo‰e Andr‰ta a Petera Lipy, v kapele Bombo
Petera Lipy. V roce 1987 zaloÏil vlastní fusion-
jazzovou skupinu TUTU, o deset let pozdûji ji
doplnil o „ryze ostravskou“ skupinu „Boris Band
Combination“ (BBC).

Urbánek na se-
be v posledních le-
tech upozornil
hlavnû muzikály
Mrazík a Romeo
a Julie nebo hud-
bou k filmu Bájeã-
ná show. V sou-
ãasnosti se opût
soustfieìuje hlavnû
na své jazzové ak-
tivity. Práce je víc
neÏ dost – hraje ve znovuobnoveném orchestru
Ostravského rozhlasu, ve stále fungujícím
TUTU, Boris Band Combination a s obdobnû
ladûn˘mi Rhythm Desperados vydal koncertní
snímek Volcano. Spolupracuje s Divadlem Petra
Bezruãe v Ostravû, rozhlasem i televizí.

Ostrava je pro nûj osudová láska; po hudeb-
ní stránce je pr˘ zdej‰í scéna hlavnû hodnû
otevfiená nov˘m impulsÛm. „Mûl jsem hodnû
nabídek, i Martin Kratochvíl mi fiíkal, Ïe bych
mûl pfiesídlit do Prahy, pokud to s hudbou mys-
lím váÏnû. JenomÏe já se ve dvaceti Ïenil a stû-
hovat se s celou rodinou do Prahy se mi zdálo
stra‰nû sloÏité. 

Pozdûji mû lákal taky Petr Janda do Olympicu,
taky fiíkal, Ïe bych se musel pfiestûhovat, ale v té
dobû uÏ jsem zase nechtûl dûlat pop music, ale
jazz. Jakmile jsem v Ostravû zakofienil, uÏ jsem
nemûl chuÈ mûnit. Ostrava je zvlá‰tní mûsto –
pokud si ho nûkdo zamiluje, tak uÏ ho miluje do
konce Ïivota,“ fiekl v jednom rozhovoru. 

A jak vidí ostravskou jazzovou scénu? „My
jsme tu na jednu stranu izolovaní, ale na druhou
stranu hodnû otevfiení. To znamená, Ïe jsme
izolovaní od praÏské scény. Je tam mnoho v˘-
born˘ch pianistÛ, ale kdybych zavfiel oãi, asi
bych je jen tûÏko od sebe rozeznával.
V Ostravû to fungovalo vÏdy trochu jinak, orien-
tovali jsme se hodnû na polskou a svûtovou
scénu, a moÏná i proto nejsme svázáni defini-
cemi typu „jazz je to a to“. Vemte si tfieba
Michala Îáãka, ten hraje se mnou, s Petrem
Lipou, Janou Kirschner a mnoha dal‰ími bez
ohledu na Ïánry. V téhle otevfienosti máme
moÏná blíÏ ke Slovensku.“ 

Klub Parník, Sokolská 26, Ostrava
tel.: 596 138 936
www.klubparnik.cz, www.ckv-ostrava.cz


