
Od 7. března je v městském ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz
realizován projekt „doma v bezpe-
čí.“ Je určen seniorům tohoto os-
travského městského obvodu
a spočívá v instalaci bezpečnost-
ních řetízků a kukátek do domov-
ních dveří. 

V první etapě může využívat toto
základní bezpečnostní zařízení 377
seniorů, o které se stará pečovatel-
ská služba obvodu. Stačí, když naši
senioři o tuto službu požádají. V další
etapě se pak projekt rozšíří na další
seniory žijící v centru města a zvláště
ve čtvrti Přívoz.

Montáž je hrazena z prostředků
úřadu této městské části. Pracovníci
úřadu, kteří jsou montáži řetízků pří-
tomni, seznamují seniory s problémy
bezpečnosti, formami zajištění jejich
bytu i prostředky, jak přivolat pomoc
a předávají jim kontakty na linky bez-
pečí. Informace jsou i v grafické po-
době, a to jako nálepka na dveře
a knížečka, která obsahuje i kontakty
a lékaře, nemocnici, telefon na blíz-
kou osobu apod. 

Pro první etapu vyčlenila radnice
Moravské Ostravy a Přívozu finanční
prostředky ve výši 30 000 Kč. 

Podle ing. Ivany Křístkové z oddě-
lení obrany, bezpečnosti a ochrany
úřadu našeho městského obvodu
oceňují naši senioři nejen montáž
bezpečnostních řetízků, ale i informa-
ce a samotný kontakt se zástupci
radnice. „Usiluji o to, aby kromě pe-
čovatelek při té příležitosti navštívil
naše seniory i starosta, místosta-
rostové nebo členové našeho zastu-
pitelstva,“ říká paní Křístková, která je
garantem projektu „doma v bezpečí“.

(va)

STOP podvodníkům
Podvodníci používají stále stejné

fígly, jak se podvodně vlákat do obyd-
lí seniorů, a to nejen pod záminkou,
že jdou provést odečet plynu, vody či
elektřiny. Vědí, že senioři vyznávají
tradiční hodnoty jako je rodina a ne-
zřídka se vydávají za kamarády jejich
vnuček, vnuků či jiných příbuzných,
kteří se dostali momentálně do pro-
blémů a potřebují nutně pomoci.
Samozřejmě finančně. Po pozvání do
bytu, kdy senior jde nejčastěji pro fi-
nanční částku, jeden z pachatelů hle-
dá peníze. Charakteristickým znakem
těchto podvodníků je, že chodí ve
dvou, přičemž jeden zabaví seniora

a druhý prohledává byt. A nyní něko-
lik rad, které tato nebezpečí, když ne
odstraní, tak výraznou měrou sníží:
■ pořiďme si bezpečnostní řetízek,

který nám umožňuje ověřit si totož-
nost návštěvníka, a širokoúhlé ku-
kátko, kterým identifikujeme ná-
vštěvníka při zamčených dveřích,

■ jestliže očekáváme pracovníka na
odečet plynu, elektřiny či vody, zá-
stupci těchto společností jsou ze
zákona povinni vás o tom informo-
vat s dostatečným předstihem, a to
formou oznámení, které nejčastěji
vylepují na chodby obytných domů
s udáním doby, kdy přijdou,

■ pořiďme si osvětlení vchodových
dveří a chodeb s prostorovým čid-
lem, protože podvodníci nemají rá-
di, když jsou viděni,

■ zamykejme vchodové dveře,
■ při jakémkoliv podezření volejte

bezplatné číslo policie, a to je 158,
kde oznámíte vaše podezření. Poli-
cisté okamžitě vyjíždějí na místo
k prověření vašeho oznámení.

Ale abychom nebyli jen negativní:
počátkem ledna se stal případ, díky
kterému byly dvě podvodnice, ve vě-
ku 50 let, odhaleny. V dopoledních
hodinách zazvonily na 75letého seni-
ora pod záminkou předání výhry, ta
byla podmíněna rozměněním ban-
kovky vyšší hodnoty. Senior v dob-
rém úmyslu podvodnice vpustil do
bytu a v okamžiku, kdy šel do šatní
skříně pro peníze, jedna z nich mu
z obývací stěny ukradla šperkovnici
v hodnotě 15 000 Kč. Díky všímavos-
ti jeho souseda (zde je nutno připo-
menout, že muže úctyhodného věku
81 let) a jeho chladnému uvažování,
který vytočil bezplatné číslo 158, byly
tyto podvodnice na místě zadrženy
a odcizené věci byly navráceny maji-
teli. Za ojedinělý čin patří ze strany
policie tomuto občanu velké poděko-
vání.

Npor. Mgr. René Korytář
vedoucí obvodního oddělení 

Ostrava-centrum

Vůbec prvním automobilem, kte-
rý zavítal do Moravské Ostravy, byl
Benzův Instruktor, druhým nejspíš
nový kopřivnický Präsident.

Když dorazil 30. dubna 1897, tedy
právě před sto deseti lety, z Kopřivni-
ce do Moravské Ostravy, šlo vlastně
o dálkovou cestu. Způsobil nevídaný
sběh lidu. Noviny napsaly, že na jed-
nu cestu spotřeboval deset kilogramů
benzinu a je opatřen motorem Benz
o síle pěti koňských sil. Cena takové-
ho auta byla dva a půl tisíce zlatých!

Na prvního majitele automobilu
v Moravské Ostravě aspirovaly v roce
1900 dvě osoby: inženýr Karel Mol-
terský, chemik ve Vítkovických ka-
menouhelných dolech, a moravsko-
ostravský klenotník Isidor Schwarz.
V té době ovšem měla Moravská
Ostrava jako jedno z mála měst ra-
kouské monarchie prodejnu kol, mo-
tocyklů a automobilů, jejímž majite-
lem byl obchodník s prádlem Heinrich
Kerndl. Zmíněný Molterský ovšem fi-
guruje v místních statistikách ještě

jednou: vyrazil si totiž v dubnu 1902
z Moravské Ostravy do nedalekého
Petřvaldu. Automobil však sjel do pří-
kopu, převrátil se a inženýr Molterský

přišel o život. Byla to první automobi-
lová nehoda v širokém okolí, navíc
smrtelná. K tomu ještě zbývá dodat,
že velmi populárním majitelem auto-

mobilu, který se s ním občas projížděl
Moravskou Ostravou, byl starobělský
farář František Gregárek. V roce
1907 si totiž koupil vůz značky Laurin
& Klement. Stál ho pět tisíc korun.

Od roku 1906 byla zavedena evi-
denční čísla automobilů. Pro Čechy
platilo označení N, Praha měla znač-
ku O, Moravě bylo přiděleno P
a Slezsku R. Znamená to, že v Mo-
ravské Ostravě byla značka P, zatím-
co ve Slezské Ostravě R. Současně
začala platit povinnost vykonat
zkoušku k oprávnění řídit auto. V ro-
ce 1908 se v Moravské Ostravě obje-
vily první dopravní značky pro auta.
Byly to jen čtyři druhy: zatáčka, křižo-
vatka, rigol (nerovnost) a železniční
přejezd. V roce 1907 sestavil v Mo-
ravské Ostravě dva prototypy auta
majitel slévárny Gabriel Czech. Ve
stejném roce představil auto vlastní
konstrukce Ferdinand Brzoza, v ne-
dalekém Hrušově pak zkusila vyrábět
nákladní auta firma Kubala. Nikdo
z nich neuspěl. (na)
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Číslo měsíce
6,25 tuny

Takový je kvalifikovaný odhad
nejmenšího množství „psích pamá-
tek“, které zůstane každý měsíc ne-
uklizeno v ulicích a parcích našeho
městského obvodu. Více na str. 2
v rubrice To nás pálí.

Obyčejná historie

Realizace investiční akce „Sta-
vební úpravy – minikino a kavárna“
je významným počinem pro kultur-
ně společenské oživení centra
a zvýšení standardu původního mi-
nikina. Tato akce byla zahájena
koncem loňského roku, přejímací ří-
zení bylo dokončeno 18. 1. 2007.
Kolaudační rozhodnutí bylo vyvěše-
no na úřední desku městského ob-
vodu 2. 3. 2007. Zahájení provozu
rekonstruovaného minikina je plá-
nováno na duben 2007.

Nové minikino je realizováno
v prostorách bývalé taneční kavár-
ny na ulici Kostelní 3. Původní pro-
story byly kompletně rekonstruová-
ny tak, že v nich vznikl promítací sál
s kapacitou 70 osob, promítací ka-
bina, multifunkční prostory, které je
možno využít pro prezentaci umě-
leckých děl, obrazů, fotografií…
Před promítacím sálem je prostor
kavárny s barem o celkové kapaci-
tě 30 osob. V tomto prostoru ne-
chybí ani dětský koutek. 

Samozřejmostí je zhotovení hyd-
raulické zvedací plošiny pro imobil-
ní občany. Všechny prostory jsou
opatřeny novou vzduchotechnikou,

osvětlením,
r o z v o d y
e lek t ř i ny ,
e l e k t r o -
n i c k ý m
z a b e z -
pečovacím
systémem,
akustickými
o b k l a d y
konstrukcí a dalšími zařízeními, kte-
rá zvyšují komfort pro návštěvníky.
Součástí rekonstrukce bylo i zatep-
lení fasády, osazení nových oken
a zřízení kancelářského zázemí
v přízemí objektu. 

Cena této rekonstrukce je 5,86
milionů Kč.

A proč se otevření minikina už
několik týdnů odkládá? Kolaudační
rozhodnutí bylo vydáno poslední
únorový den a vyvěšeno na úřední
desce 2. března. Nyní je třeba če-
kat, zdali někdo z účastníků ne-
vznese v zákonem stanovené lhůtě
připomínky. Pokud ne, bude provoz
v minikině a přilehlé cukrárně zahá-
jen 1. května.

Ing. Jiří Havlíček

Slovo má…

Před 110 lety přijel první automobil…

Paní Eleonora Stehlíková se může
cítit bezpečnější: bytové dveře má vy-
baveny širokoúhlým kukátkem a bez-
pečnostním řetízkem. Samolepka se
základními informacemi ji při každém
zvonění nebo zaklepání na dveře
upozorňuje, jak se sama může posta-
rat o svou bezpečnost. V rukou drží
knížečku s kontakty na lékaře, na
blízkou osobu i linku bezpečí.

Projekt „doma v bezpečí“ odstartoval v Přívoze

Otevřené dveře
u Policie ČR

„Každé úterý od 14 do 16 hodin
máme na stanici v Masné ulici č. 3
v Moravské Ostravě Den otevřených
dveří,“ říká vedoucí obvodního oddě-
lení Policie ČR npor. René Korytář.
„Po telefonické domluvě však přijmu
každého občana, který se na mě ob-
rátí. Bezpečnost je věcí veřejnou,
a každý má právo se na ní spolupo-
dílet. Den otevřených dveří nemusí
být jenom na naší služebně. Rád se
s občany setkám třeba na domovní
schůzi nebo besedě,“ upřesňuje. 

Npor. Korytář má telefonní číslo
974 727 400, případně po pracovní
době 974 727 401.

Otevřené dveře u Policie ČR se za-
vádějí po dohodě s vedením našeho
obvodu. Každý občan, který má oba-
vy z kriminality, ale i podněty k čin-
nosti policie, tak může využít služby,
která je v rámci Severomoravského
kraje zcela ojedinělá. „Je třeba, aby
někdo udělal první krok,“ dodává
npor. Mgr. René Korytář. (da)

Automobil Benz Instruktor je považo-
ván za první vůz v historii, který přijel
do Moravské Ostravy. 

První seniorku v našem obvodu, která se zapojila do projektu „doma v bezpe-
čí“, paní Vlastu Olivovou, navštívil i starosta Miroslav Svozil. 

Úklidová četa 
má napilno

Pět členů úklidové čety našeho ob-
vodu sbírá drobné odpadky (papírky
apod.) na sídlištích a v obydlených
oblastech, přičemž se každý den pře-
sunují do jiné lokality. 

Do kontejneru nakládají i odložené
věci, jako jsou gauče, koberce, pneu-
matiky, nábytek. V březnu měli napil-
no v souvislosti s jarním úklidem do-
mácností, kdy se množství vyřazené-
ho nábytku prudce zvýšilo. (ir)

Občanské 
průkazy domů

Každý měsíc dojde na úřadu na-
šeho městského obvodu k vydání
nejméně tři sta občanských průka-
zů, a to buď výměnou za staré ne-
bo pro občany, kteří získávají svoji
první „občanku“ v životě. 

Imobilním občanům doručují ob-
čanské průkazy zaměstnanci naše-
ho úřadu domů. (rd)
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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 je v podchodu pod
Frýdlantskými mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) –
tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

Jejich bobky? Naše bobky!

S tímto problémem se zcela jistě
seznámil každý. Ti „nejšťastnější“
i několikrát denně. Jedná se o set-
kání s psím exkrementem. Nej-
hlubší zážitek pak mají ti spoluob-
čané, kteří užívají obuv s výrazně
profilovanou podrážkou a ke kon-
taktu s výkalem dojde nejlépe ve
středu města, pokud možno co nej-
dále od bydliště a uprostřed pra-
covních nebo jiných povinností.
Úžasná je také situace, kdy si toho-
to dárečku nevšimneme, usedne-
me do svého vozidla a znečistíme
naprosto vše, čeho se naše posti-
žená noha dotkne. Pokud se to ne-
stane nám, tak u druhých nás to
docela dobře pobaví. Úsměv však
v žádném případě není na místě.
I když totiž nedostanete přímý zá-
sah, jste v daleko těsnějším kontak-
tu s tímto druhem fekálií, než byste
si mysleli. 

Poté, co se náš milý bobek pro-
tlačí na svět, jeho menší část se
rozloží a větší hmotnostní podíl za-
schne a rozpráší se do prostoru, ze
kterého ho spolu s dalšími škodlivi-
nami dýcháme. O tom, co fekálie
obsahují, není asi potřeba psát. Je
to pestrý koktejl bakterií, virů a aler-
genů, způsobujících například in-
fekční žloutenku a úplavici. Váš or-
ganismus se může také velmi intim-
ně seznámit s některým z parazitů,
například s tasemnicí. 

Nyní trocha čísel. V našem obvo-
du je evidováno 2 400 psů. Dejme

tomu, že jich více není. Počítejme,
že průměrná hmotnost výkalu je
deset dekagramů za den na psa.
To znamená celoroční úrodu ve vý-
ši téměř 88 tun. Pracovníci technic-
kých služeb v loňském roce uklidili
13 tun exkrementů. Takže na úze-
mí obvodu je každoročně uloženo
75 tun produkce. Sedmdesát pět
tun nebezpečného biologického
odpadu, ve kterém chodíme, pracu-
jeme a v němž se batolí a hrají si
děti. Pohyb na čerstvém vzduchu
a zeleném trávníku je přeci zdraví
velmi prospěšný… 

Příčinou tohoto neutěšeného sta-
vu je absolutní neukázněnost a ab-
sence byť minimální odpovědnosti
majitelů psů. Vlastníci naprosto
bezohledně venčí své miláčky na
každém kousku zeleně, který se
v našem obvodu vyskytuje. Toto
jednání je také sobecké a pro ostat-
ní spoluobčany, kterých je drtivá
většina, velmi omezující. Psi ale za
nic nemohou. Na vině je zcela jed-
noznačně člověk, majitel čtvernož-
ce. Proto bude potřeba ve vztahu
k těmto lidem zcela jednoznačně
přitvrdit. Zvýšit pokuty za neuklizení
exkrementu, případně navrhnout
navýšení poplatků za psa, aby tyto
prostředky pokryly rostoucí náklady
na likvidaci výkalů. Je třeba si uvě-
domit, že město je prvořadě určeno
pro život lidí. Není to zoologická za-
hrada či prostor pro velkochov oblí-
bených zvířat. 

Petr Sedláček, 
člen bezpečnostně ekologické

komise obvodu
p.s.air@seznam.cz

To nás pálí…

z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří se dožíva-
jí v měsíci dubnu 90 a více let:
Hruzková Helena, Robotová An-
děla, Chylová Žofie, Tichá Bože-
na, Foltová Božena, Míčková
Edeltruda, Prasielová Anna, Ryš-
ková Greta, Larišová Františka,
Škutová Gertruda.

Blahopřejeme jubilantům

Dubnová schůze zastupitelstva
městského obvodu se koná 17. dubna
2007 v zasedací místnosti 306, 3. p.,
radnice města Ostravy, Prokešovo
nám. 5. Začátek zasedání je ve 13 hod.
Program jednání je vyvěšen na úřední
desce a k dispozici na www.moap.cz.

Na ligový basketbal se chodí díky
celku NH Ostrava už více než pade-
sát let a populární „enháčko“ patří
k nejstarším klubům ve městě. Jeho
existence je nedílně spjata s někdejší
halou Tatran, na Čas arénu si mnozí
zvykají jen těžko. 

Návštěva zápasů basketbalové li-
gy se stala za ty roky pro mnohého
fanouška přímo rituálem a povinností,
celek Nové huti si své věrné publi-
kum uchoval i v době, kdy se mu pří-
liš nedařilo. Ale úspěšných sezon by-
lo více, i když posledního medailové-
ho umístění dosáhli hráči Nové huti
v roce 1996. 

V letošním ligovém ročníku dělají
svěřenci trenéra Františka Róna svým
fanouškům převážně radost. V domá-
cím prostředí jsou jen těžko k poraže-
ní a dokázali přehrát jak suveréna ně-
kolika posledních ročníků Nymburk,
ambiciózní Prostějov, Mlékárnu Kunín
či tým BVV Brno. Není proto divu, že
být přímým aktérem ligových zápasů
basketbalistů NH Ostrava se opět stá-
vá nejen sportovní, ale i společenskou

událostí. A nic na tom nemění ani to,
že prostředí stařičké haly je opravdu
skromné, úzké plastové lavičky mají
k pohodlí hodně daleko, k dispozici je
jedno WC a také občerstvení by se to-
ho dalo hodně vytknout. Do Tatranu
se však chodí kvůli sportu, a také pro-
to, že se tady při basketu potká řada
známých či přátel. Samozřejmostí je,
že v hledišti nechybějí bývalí hráči
a trenéři klubu. Mezi diváky je možné
spatřit například rekordmany v počtu
odtrénovaných sezon v Nové huti
Jana Kozáka, Slávka Linkeho či
Zdeňka Hummela, nejstarší hráčskou
generaci zastupuje třeba Milan
Wrobel, Juraj Ďuriš, téměř pravidelný-
mi návštěvníky jsou Dušan Medvecký,
Jaroslav Kovář, Jiří Pršala, Martin
Rusz a mnozí další. 

Každému z nich basket a Nová huť
přirostly k srdci a stejně jako řada
dalších fanoušků se trápí otázkou,
zda případné výstavbě obchodního
centra na pozemcích bývalého stadi-
onu Josefa Kotase nebude muset
ustoupit také hala Tatran. Ta je v ma-

jetku soukromého vlastníka, zatímco
pozemek pod ní patří městu.
Zvyknout se dá na ledacos, více než
padesátiletá tradice je ale něco, co

vleze pod kůži a opouští se těžce.
Jedno je však jasné všem. Novou
moderní halu pro halové sporty
Ostrava potřebuje jako sůl.

Ostravský basketbal je spjat s halou Tatran

Skalními fanoušky basketbalistů Nové huti je nejen starosta Miroslav Svozil,
ale i jeho bratr Martin, bývalý ligový hráč NH a Dukly Olomouc, člen rady na-
šeho obvodu Tomáš Stodůlka, ale třeba i legendární ostravský trenér minibas-
ketu Vladimír Kroutilík, profesoři VŠB Rozehnal a Halfar.

Oznámení o nebytových prostorách nabízených k pronájmu
v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet Plocha
(předchozí užívání) místn. m2

LAER, v. o. s. 28. října 106/18 1. NP 1 18,50
Puchmajerova 9 (sklad, archiv) 1. a 2.NP 2 112,10
tel.: 596 115 114 Kostelní 3, Zeyerova 1/2572 1. NP

(prodejna) 1. PP 8 226,16

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru
správy a prodeje majetku, Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 311, případně na
podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy Nové radnice.
Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte osobně nebo na tel.
č. 599 442 105. Prohlídku umožní po dohodě správce.

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 zprávy o tom, že
ne všechny výtisky CENTRA se do-
stanou do vašich poštovních schrá-
nek, 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

I když statistiky krádeží jsou ne-
úprosné – a to ještě značná část
občanů krádeže ani nehlásí –
s poctivostí nálezců ztracených či
zapomenutých věcí v našem obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz to
není zase tak špatné.

Dlouhodobě se totiž zvyšuje počet
odevzdaných věcí, a to jak bezcen-
ných maličkostí – např. dětská bake-
litová pistolka, tak i skutečných cen-
ností, peněženky nevyjímaje. 

Kuriózním nálezem posledních dnů
je funkční revolver, vloni třeba invalid-
ní vozík, urny s popelem (z kremato-
ria!) nebo osobní automobil, jízdních
kol, koloběžek a tříkolek je ročně celá
řada. K nalezeným věcem patří
i prsteny (zlaté), řetízky, fotoaparát,
oděvy, ale také zapomenutí či zaběh-
nutí psi. Než jsou převezeni do psího
útulku, jsou pro ně na dvoře radnice
k dispozici dva kotce. 

Každá nalezená věc je evidována
(v kanceláři č. 188) a poté převeze-
na do skladiště, které se nachází
u školy gen. Píky. Ve skladu zůsta-
nou nalezené věci 6 měsíců. Pak se
stávají podle zákona majetkem
městského obvodu. Cennější věci
jsou prodány – většinou v bazarech,
o ty, které nelze zpeněžit, se „posta-
rá“ likvidační komise. Mezi tzv. bez-
cenný majetek patří třeba současti
starších oděvů.

A ještě jedno důležité upozornění:
Zjistíte-li, že jste „něco“ ztratili či za-
pomněli, vůbec to neznamená, že se
musíte s takovou věcí nadobro roz-
loučit. Poctivých nálezců rozhodně
není málo. Informační telefon má čís-
lo 599 442 168. Na něm se dozvíte,
zdali vámi postrádaná věc byla ode-
vzdána na oddělení ztrát a nálezů
(kancelář č. 188), úřadu našeho
městského obvodu. (ih)

Nalezených věcí přibývá

Jak je to s autovraky v našem
městském obvodě? O odpověď
jsme požádali paní Šárku Linharto-
vou z odboru místního hospodářství
dopravy a obchodu našeho úřadu:

„Vraky se řeší podle zákona o po-
zemních komunikacích, v zákoně
není přesná definice, co to je vrak,
tzn. vozidlo, které nemá registrační
značku, nemusí být nutně vrakem.
Autovrak je zvlášť nebezpečným od-
padem a jeho likvidace může být
proto svěřena pouze firmě, která má
oprávnění k likvidaci zvlášť nebez-
pečných odpadů.

Je nutno říci, že v rámci našeho
městského obvodu se daří přede-
vším na základě výzev buďto přímo

na adresu vlastníka nebo výzvou
na vozidlo a úřední desku většinu
vraků odstranit bez nutnosti odtahu
a likvidace. Likvidaci vraků navíc
příslušné organizace zajišťují
zadarmo za vytěžený materiál.
Vzhledem k trvalé spolupráci
s městskou policií, občany a vlast-
ní vyhledávací činností nemusí ob-
vod dělat žádné jednorázové ná-
kladné akce.

Bohužel občané mnohdy považují
za vrak vozidlo, které splňuje pod-
mínky provozu na pozemních komu-
nikacích, ovšem majitel jej používá
pouze občas, a žádají po nás likvi-
daci takovéhoto vozidla. Těm nelze
vyhovět.“ (ir)

Likvidace autovraků je zdarma

Povolení stánkového prodeje na
území našeho obvodu je vydáváno
odborem místního hospodářství do-
pravy a obchodu úřadu našeho měst-
ského obvodu, a to na:
- předsunutý prodej na přilehlém

chodníku před budovou, v níž má
žadatel prodejnu a prodává sorti-
ment zboží z prodejny za podmínky
souhlasu majitele budovy, maximál-
ně na dobu 6 měsíců mimo dobu
akcí městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz a statutárního
města Ostravy, které to smluvně vy-
lučují,

- mobilní zařízení s občerstvením
HOT DOG, kukuřice apod. na dobu
6 měsíců,

- prodej ryb v předvánočním období.
V případě, že žadatel nesplňuje vy-

jmenovaná kritéria, může se obrátit
na tržiště Černá louka, případně na
vlastníky soukromých pozemků zabý-
vajících se touto činností.

Výše poplatku je dána vyhláškou
o místních poplatcích, tj. 50 Kč za
m2/den, 200 Kč/m2/týden, 500 Kč za
m2/měsíc, 4000 Kč/m2/rok.

Prodej realizují kromě českých ob-
čanů i cizinci. Jedná se o občerstve-
ní, textil a koženou galanterii. O pro-
dej zeleniny a ovoce měli zájem pol-
ští občané, byli však odkázáni na
městské tržiště v souladu s usnese-
ním rady.

Podle paní Jaroslavy Borečkové
z úřadu našeho obvodu se za po-
slední rok snížil objem stánkového
prodeje na území obvodu asi o třeti-
nu. (da)

Stánkový prodej se snížil o třetinu

Krátce

■ Přibývá pohřbů. Podle zákona
o pohřebnictví je povinností obce vy-
stavit pohřeb občanovi, v jejímž ka-
tastru zemřel, jestliže jde o osobu
osamělou, bez příbuzných. V roce
2006 musel Úřad městského obvodu
MOaP vypravit a zaplatit celkem 66
takovýchto pohřbů. Tyto osoby byly
zpopelněny a pokud do lhůty stano-
vené zákonem nikdo neprojeví zájem
o jejich pozůstatky, následuje rozptyl
do společného hrobu. Počet pohřbů
osamělých občanů v posledních le-
tech trvale roste. (rd)

■ Výběrové šetření do konce dub-
na. Speciálně vyškolení tazatelé
Českého statistického úřadu navště-
vují až do 29. dubna vybrané domác-
nosti, přičemž zjišťují údaje o sociál-
ním a ekonomickém postavení rodin,
o různých typech příjmů, nákladech
na bydlení a životních podmínkách.
Pokud jste byli vybráni do reprezen-
tativního vzorku – v celé ČR se jedná
o 11 600 domácností – tazatel se mu-
sí prokázat potvrzením. Údaje, které
poskytnete, jsou anonymní a nemusí-
te mít obavy z jejich zneužití. (ir)

■ Kontroly pomáhají. Více než tři
desítky kontrol se uskutečnily v pro-
vozovnách našeho městského obvo-
du na dodržování zákona o odpa-
dech. Ne každý odpad totiž smí být
dáván do popelnic a kontejnerů urče-
ných pro odpad domovní. Kontroly si-
ce zjistily nedostatky, ale stalo se tak
z neznalosti zákona. Po upozornění
si kontrolované provozovny odpado-
vé nádoby zajistily. (ir)

■ Konečně Ostravica – Textilia?
Po létech průtahů se možná dočká-
me, protože probíhá kolaudace sta-
vebních úprav – odstranění havárie
v obchodním domě Ostravica. To
však neznamená brzké obnovení
provozu tohoto kdysi velmi navštěvo-
vaného obchodního domu. (ir)

■ Uvítáno 86 nových občánků. Pro
86 novorozenců a jejich rodičů trvale
hlášených v našem obvodě se usku-
tečnilo 17. února „vítání občánků“.

(ma)



Ing. Jaromír Fabián (KSČM)
V Ostravě

na Fifejdách
III., sídliště
V a r e n s k á ,
bydlím od r.
1980, ale již
od r. 1965 je
můj život
spjat s tímto
m ě s t e m ,
nejdříve stu-

diem SPŠ chemické a poté zaměst-
náním v MCHZ.

Vždy jsem zastával názor, že
Ostrava je přes svůj rozvinutý prů-
mysl velmi zelené město se všemi
parky, parčíky a výsadbou zeleně na
sídlištích. 

Vždy byla městem dělného lidu
vytvářející velkou část HDP naší
vlasti a základní produkty průmyslo-
vé výroby, byla kulturním centrem
kraje se svými divadly, kiny, kultur-
ními zařízeními a zajímavými spolky
občanů, byla oblastním centrem
vzdělání se všemi svými školami od
mateřských přes základní, paletu
středních až po VŠB-TU a OU, byla
centrem sportovního vyžití občanů
se svými středisky vrcholového
sportu až po malá hřiště, kde se
mohly „vyřádit“ naše ratolesti. Kam
se mnoho těchto zařízení podělo?

Přes sedmnáct let po tzv. „same-
tové revoluci“ přešla většina prů-
myslu, obchodů a finančnictví do ru-
kou zahraničních investorů mnohdy
daňově zvýhodněných proti investo-
rům českým. A tak většina zisku,
vytvořeného rukama ostravského
pracujícího lidu, odplývá do zahrani-
čí. Takzvaný „diktát“ socialistického
společenství byl nahrazen diktátem
nadnárodních společností a hospo-
dářství podléhá diktátu byrokratické-
ho aparátu Evropské unie.

A město Ostrava a jeho obvody,
aby měly finance na investiční
a mandatorní výdaje, rozprodává
svěřený bytový a půdní fond včetně
již zmíněných parčíků a hřišť. Každé
nové vedení města i obvodů si po
volbách vytváří každé čtyři roky své
nové priority. Schází dlouhodobá
koncepce údržby a rozvoje města.

Otázkou je, z čeho budeme krýt
opravy ulic a chodníků v bytové zá-
stavbě, až rozprodáme vše, co lze
rozprodat, a většina zisků odplyne
do zahraničí.

Jestliže se zastupitelům za
KSČM podaří aspoň část těchto
nešvarů změnit, budeme to pokládat
za úspěch nejen náš, ale i všech o-
byvatel Fifejd, městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz i celého
města Ostravy.

Ing. Jaromír Fabián (narozen
roku 1950, rozvedený, 1 dítě).
Vystudoval SPŠ chemickou
v Ostravě a při zaměstnání
VŠCHT v Pardubicích. Je za-
městnancem bezpečnostní a-
gentury. Zastupitelem je druhé
volební období, pracuje v komi-
si kultury. Členem komunistické
strany je od r. 1982. 
Kontakt:
kscm.fifejdy@seznam.cz

MUDr. Jiří
H e i n r i c h
(ODS)

Do politiky
jsem vstou-
pil v roce
1989 jako
občan a ja-
ko občan se
chci podílet

na ovlivnění svého okolí. Proto jsem

se také podílel na programu ODS –
MMM – Mladá Moderní Metropole
a já dodávám „pro všechny genera-
ce“. Chci, aby místo, ve kterém žije-
me, bylo příjemné, abychom se zde
my i naše děti rádi vraceli.

V druhé polovině minulého století
bylo centrum tohoto města určeno
k likvidaci a jako k takovému se na-
ši konšelé k němu chovali. Po sa-
metové revoluci se situace změnila
a my Ostraváci víme, že chceme,
aby město žilo, aby se zde opět sta-
věly zajímavé architektonické stav-
by, aby za 100 let v „Nových šum-
ných městech“ připomínali nového
Gočára, abychom provedli urbanis-
tické kroky, které budou pro nás pří-
jemné a které budou cenit i naši ná-
sledníci. 

Jako člen městského i obvodního
zastupitelstva se chci podílet na sla-
dění zájmů města i centrálního ob-
vodu. Ostrava však musí mít ambice
být významným centrem severní
Moravy, ale i Slezska v širším kon-
textu evropských regionů a je mou
naší povinností tuto cestu nyní na-
stoupit.

MUDr. Jiří Heinrich (ženatý, dvě
dospělé dcery). Absolvent
Lékařské fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, dlouhodo-
bě pracuje jako internista a dia-
betolog ve Vítkovické nemocni-
ci. Byl zvolen i do zastupitelstva
města Ostravy.

Jiří Hurta
(KSČM)

Pamatu j i
O s t r a v u
o p r a v d u
černou, ale
s duší. Vše
se mění
a myslím, že
O s t r a v a
a potažmo

náš obvod MOaP má velkou šanci

přeměnit se z černého města zatíže-
ného průmyslem na moderní, čistou
metropoli evropského střihu. Jsem
rád, že u těchto změn můžu být co-
by zastupitel. Nesouhlasil jsem ni-
kdy s těmi co nařikají, že věci veřej-
né se nedají ovlivnit či změnit. Právě
proto jsem v komunální politice.
Občan je středobod, pro kterého
obec pracuje, občan musí být infor-
mován o tom, kde a jak se bude in-
vestovat, co je priorita a co počká.
Zastupitel má byt převodovou pákou
mezi občanem a vedením obvodu.
Neméně důležitou stránkou práce
zastupitele je aktivní účast v komi-
sích, které jsou významnými tykadly
celého zastupitelstva. 

Já pracuji v komisi „Bezpečnost
a ekologie“. Je to tak obsáhlá agen-
da, že se zmíním jen o některých pro-
blémech. Z bezpečnosti jde hlavně
o omezení drobných krádeží na nej-
ohroženějších místech našeho obvo-
du, jako je např. Stodolní ulice nebo
zadní Přívoz. Z ekologie je to hlavně
problematika starých průmyslových
zátěží, např. laguny. Podle mého lidé
v našem obvodě stále podceňují fe-
nomén zvaný „třídění komunálního
odpadu“, a to raději nemluvím o vzni-
kajících černých skládkách. Na zákla-
dě mandátu, který mi dali voliči, budu
pracovat ve prospěch svého obvodu
a jeho obyvatel v souladu s progra-
mem KSČM. Máme na to už necelé
čtyři roky. Jsem Ostravák tělem i du-
ší. Mezi šachtami a komíny žiji bez-
mála 47 let.

Jiří Hurta (narozen 28. 6. 1960
ženatý, 3 dospělé děti). Vyučen
jako chemik, potom SPŠCH,
dnes pracuje již 29. rokem
v chemičce, nyní BC MCHZ, ja-
ko operátor. Zastupitelem je
první volební období. Pracuje
v komisi Bezpečnost a ekolo-
gie. Členem komunistické stra-
ny je od roku 1983.
Kontakt: jiri.hurta@seznam.cz
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Jaké plány mají zastupitelé obvodu MOaP
V lednovém a únorovém CENTRU jsme představili vedení našeho ob-
vodu a členy rady. Od březnového čísla našeho zpravodaje se před-
stavují další zastupitelé. Jejich příspěvky uveřejňujeme podle abece-
dy bez redakčních úprav.

Služby osobní 
asistence

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, detašované
pracoviště Ostrava, poskytuje služby
osobní asistence osobám s těžkým
zdravotním postižením.
Mezi tyto služby patří:
- pomoc a podpora při podávání jídla

a pití
- pomoc při přípravě jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci
- pomoc při přesunu na lůžko nebo

vozík
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc s úklidem a údržbou domác-

nosti
- nákupy a běžné pochůzky
- pomoc při vyřizování běžných zále-

žitostí
- doprovázení do školy, zaměstnání,

k lékaři, na zájmové aktivity
Otevírací hodiny jsou v pondělí, úterý
a středu vždy od 8 do 12 hod. a od-
poledne od 13 do 17 hod.

Další informace o službách osobní
asistence získáte a služby si můžete
dohodnout v sídle Centra na ulici
Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava a Přívoz (zastáv-
ka Hotelový dům Jindřich). 

Ing. Silvie Tichá, tel/fax: 596 115
318, czp.ostrava@centrum.cz.

Již po patnácté vyhlásil v minu-
lém roce Městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz výběrové ří-
zení na poskytování účelových
dotací (neinvestičních transferů)
ve třech oblastech – v oblasti
sportu, ekologické výchovy, vol-
nočasových a zájmově vzděláva-
cích aktivit, v oblasti sociální prá-
ce a vytvoření lepších životních
podmínek pro zdravotně postiže-
né a v oblasti kultury.

V řádném termínu k 15. 12. 2006
bylo podáno celkem 162 žádostí na
částku převyšující 9 200 000 Kč.
V oblasti sportu, ekologické výcho-
vy, volnočasových a zájmově vzdě-
lávacích aktivit jsme obdrželi 58 žá-
dostí v objemu 2 925 654 Kč, v ob-
lasti sociální bylo podáno 41 žádostí
(objem požadovaných finančních
prostředků činil 1 768 340 Kč)
a v oblasti kultury bylo doručeno 63
žádostí v objemu požadovaných fi-
nančních prostředků 4 537 100 Kč. 

Usnesením zastupitelstva měst-
ského obvodu ze dne 13. 3. 2007
bylo rozhodnuto o rozdělení částky
2 600 000 Kč. 800 000 Kč bylo roz-
děleno mezi 48 projektů v oblasti
sportu a ekologie, 500 000 Kč mezi
27 projektů v oblasti sociální práce
a 1 300 000 Kč mezi 55 projektů
z oblasti kulturní.

Hodnocením podaných přihlášek
se zabývaly komise, do jejichž pů-
sobení jednotlivé oblasti spadají –
komise sportu, kultury, sociální a ko-
mise školská. Tyto komise posoudi-
ly úplnost a formální správnost po-
daných žádostí a pečlivě se zabýva-
ly každým jednotlivým projektem.

Své doporučení pak předaly Radě
městského obvodu a ta po drobných
korekcích předložila návrhy ke
schválení zastupitelům městského
obvodu. 

Zastupitelstvo městského obvodu
schválilo také rozdělení částky
760 000 Kč mezi zajímavé projekty
příspěvkových organizací, které zři-
zuje – základní a mateřské školy
a Centrum kultury a vzdělávání.
Částku 610 000 rozdělili zastupitelé
mezi mateřské a základní školy, nej-
zajímavější projekty nabízené jedno-
tlivými středisky Centra kultury
a vzdělávání získaly podporu ve vý-
ši 150 000 Kč. 

Neinvestiční transfery, jak se
správně tyto finanční prostředky
označují, byly rozděleny na celou
řadu účelů – od zajištění provozu
organizací, přes pronájmy tělocvi-
čen a zařízení, honoráře, až po zají-
mavá použití například v podobě vý-
roby hlavolamů.

V oblasti sportu podpoří městský
obvod částkou 30 000 Kč například
Evžena Schajnu a bude se podílet
na nákupu jízdních kol a jiných šla-
pacích vozidel, 35 000 Kč na spor-
tovní výstroj se dostane Tělovýchov-
né jednotě Lokomotiva Ostrava na
zajištění provozu mládežnických
oddílů kopané, stejná částka putuje
Ostravské tělovýchovné unii na Me-
zinárodní šachový festival Ostrav-
ský koník 2007. 40 000 Kč dostane
Volejbalový klub DHL na nájmy pro
provozování činností volejbalových
kroužků. 

Již tradičně podpoří městský ob-
vod TOM BVÚ – Centrum pro volný

čas a pomoc mládeži ve výši 50 000
Kč na činnost tohoto centra.

JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA
získal na podporu sportovní aktivity
dětí a mládeže 1. Judo Clubu Baník
Ostrava obnos ve výši 55 000 Kč.
Nejvyšší částku v oblasti sportovní –
75 000 Kč – schválili zastupitelé
městského obvodu Milanu Gendovi
na projekt OSTRAVA BOULDER
CENTRUM 2007, částka bude po-
užita na pronájem lezecké stěny
a umělý balvan pro děti. 

V oblasti sociální práce a vytvoře-
ní lepších životních podmínek pro
zdravotně postižené se bude měst-
ský obvod podílet na nákupu zdra-
votního materiálu a likvidaci infekč-
ního materiálu ve výši 28 000 Kč
Renarkonu, o.p.s., (Terénní pro-
gram Ostrava), 29 000 Kč na služby
obdrží Diakonie ČCCE – středisko
v Ostravě na projekt Denní centrum
Oáza. Společnost senior, občanské
sdružení, použije z prostředků měst-
ského obvodu částku ve výši 38 000
Kč na volnočasové a zájmově vzdě-
lávací aktivity a honoráře lektorů. 

Nejvíce peněz v této oblasti, část-
ku 60 000 Kč, dostane Centrum pro
rodinu a sociální péči na velmi oblí-
benou a hojně navštěvovanou akci
Hlavolamy, cesta za pokladem. 

Oblast kultury, stejně jako v před-
chozích letech, získala z prostředků
městského obvodu nejvíce peněz
k dispozici, již výše zmíněnou část-
ku 1 300 000 korun. 

Stejnou částku – 30 000 Kč – zís-
kal Spolek Mlejn, občanské sdružení,
na podporu výstavní a galerijní čin-
nosti v roce 2007, Ilona Kučerová na

řadu komorních koncertů v kostele
sv. Václava v Ostravě, mládežnická
dechová hudba při Středním odbor-
ném učilišti strojírenském a Odbor-
ném učilišti v Ostravě-Hrabůvce na
přehlídku dechových hudeb, Soubor
lidových písní a tanců Hlubina,
Divadelní společnost Petra Bezruče,
na průběžnou divadelní přehlídku
spřízněných divadelních scén.

Taneční sdružení VŠB-TU Ostra-
va, občanské sdružení, získalo
35 000 Kč na představení Taneční-
ho divadla ZÓNA pro mládež, stejný
obnos použije Divadlo loutek Ostra-
va na 7. mezinárodní loutkářský fes-
tival SPECTACULO INTERESSE
Ostrava 2007.

40 000 Kč poskytne městský ob-
vod Igoru Vašutovi na soutěž hu-
debních skupin, zpěváků a písničká-
řů BOOM CUP 2007, Klubu – cesty
rytmu na komponované pořady hud-
by, divadla a scénického umění
v klubu Boomerang. Občanské
sdružení Svatováclavský hudební
festival, držitel Ceny městského ob-
vodu za rok 2006, získalo rovněž
40 000 korun na 2 vybrané koncerty
festivalu.

Klub – cesty rytmu, bude podpo-
řen částkou 50 000 Kč na projekt
Caravana of Voices.

Nejvíce prostředků v oblasti kultu-
ry – 80 000 Kč – získal Boris
Urbánek na honoráře pro pozvané
umělce na známý a populární
Jazzový klub 2007.

Přehled všech poskytnutých
neinvestičních transferů, včetně
výše poskytnuté částky a účelu,
najdete na www.moap.cz

Účelové dotace pro rok 2007 byly rozděleny

Sluneční dům
nabízí zdraví

Vodoléčbu, zábalové terapie
a speciální relaxační a rehabilitační
programy nabízí nově otevřené ne-
státní zdravotnické zařízení, které se
nachází v Přívozské ulici 23 v Mo-
ravské Ostravě. Vchod je přes recep-
ci hotelu Maria na nádvoří, kde po
celkové rekonstrukci vzniklo moder-
ně vybavené zdravotní středisko na-
zvané Sluneční dům. 

Mezi nabízené služby patří sauno-
vání (finská sauna a parní sauna), vo-
doléčba a také několik druhů masáží:
klasická relaxační masáž, lymfatická
masáž, sportovní a rekondiční ma-
sáž, akupresura a Su Jok, což je mo-
derní masážní metoda východní me-
dicíny, která při léčení využívá zobra-
zovací systém celého organismu člo-
věka, jenž se promítá na rukou a cho-
didlech pacienta. 

Sluneční dům má k dispozici i tě-
locvičnu pro zdravotní (rehabilitační)
a zájmová cvičení jako jsou aerobic,
jóga, čchi-kung, orientální břišní ta-
nec aj. 

V interiéru centra jsou instalovány
vodoléčebné vany (přísadová vana,
vířivá masážní vana), které nabízejí
možnosti vodoléčebných procedur.
K nabídce patří bylinkové zábaly, ra-
šelinový zábal aj.

Všechny léčebné procedury, vo-
doléčba, masáže, saunování, spe-
ciální odborná rehabilitační péče fy-
zioterapeutem, i balneoterapie jsou
zajišťovány odborným garantem pro
rehabilitaci a vedoucím lékařem, neu-
rologem. V současné době probíhá
jednání s pojišťovnami o poskytování
služeb lázeňské péče pacientům za
úhradu pojišťovnami.

Provozní doba je od pondělí do
pátku od 12 do 20 hod. a v sobotu
dopoledne, tel.: 608 740 419. 
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Ten březnový pátek, poslední
den Týdnu prvňáčků, vítala ná-
vštěvníky dětského oddělení v kni-
hovně na Náměstí Svatopluka Če-
cha v Přívoze Ježibaba. 

Pohledná, mladá knihovnice s divo-
ce rozcuchanými vlasy, umouněná na-
líčením, avšak usměvavá a velmi vlíd-
ná. Lucie Juříková, která oddělení od
září minulého roku vládne, nepone-
chala nic náhodě, jenom aby byl do-
jem prváků z úvodní návštěvy knihov-
ny vskutku pohádkový, okouzlující.

„Chceme školáčky chytnout hned
zpočátku, aby si dokázali představit,
že knihovna je místo, v němž si mo-
hou hrát, bavit se a radovat. Proto
ono přestrojení, perníková chaloup-
ka, místo pro malování a drobné dá-
rečky všem prvňáčkům, kteří se přišli

se svými rodiči zdarma registrovat,“
vysvětlila. 

Tato akce probíhala ve všech 27
pobočkách Knihovny města Ostravy
a zdaleka nebyla jediná v uplynulém
měsíci. Například chronické nevrace-
če knížek potěšila vyhlášená upomín-
ková amnestie, zájemce o počítače
bez rozdílu věku zase Měsíc internetu
se zajímavými školeními, probíhaly
besedy, výstavy, soutěže, vědomostní
testy a mnoho dalších atraktivních pro-
gramů prakticky ve všech pobočkách.

Knihovna útěchou
„Chodím do přívozské knihovny

pravidelně jednou týdně kvůli počíta-
či,“ vysvětlila čtyřiašedesátiletá dů-
chodkyně Jana Schwarzerová. „Už
dříve jsem si zaplatila dvě školení na

počítače, mám vlastní mailovou
schránku a pomocí ní si dopisuji
s dcerou, která žije v Bruntále. Doma
počítač nemám, vítám proto možnost
volného přístupu k němu tady v kni-
hovně,“ připojila, ještě než se znovu
vnořila do své osobní korespondence. 

To už do půjčovny vstoupila další
žena středního věku. Irena Poláčko-
vá patří ke stálým čtenářkám, poboč-
ku navštěvuje od roku 1977. „Chodím
sem jednou až dvakrát měsíčně,
vždy si odnáším několik knížek,
abych měla co číst. Jsem tři roky ne-
zaměstnaná, knížky mi pomáhají
alespoň trošku překonávat určitý po-
cit zbytečnosti, který mne někdy pře-
padá. Mám ráda beletrii, zvláště pak
tituly pro ženy, detektivky, příběhy
o zvířatech, dokumenty,“ dodala
a šeptem mi prozradila, že jí moc
dobře dělá, když si může s knihovni-
cemi třeba jen tak poklábosit o kníž-
kách i o životě a jeho úskalích.

Vraťme se ale do prvního patra, do
dětského oddělení. Po školním vyu-
čování se už docela zaplnilo, místo
u stolku u monitoru počítače zaujala
jedenáctiletá Romka Šarlota Němeč-

ková. Tak jako prakticky každý všed-
ní den. „Moc mě baví hry, doma počí-
tač nemáme, a tak chodím sem,“ ří-
ká. Na otázku, co nejraději čte, bez
váhání odpovídá. „Komiksy, sem tam
nějakou pohádku, když sem přijdeme
i s oběma sourozenci,“ usměje se. 

Pomohou herny?
Knihovna úzce spolupracuje s ne-

dalekou základní školou Přemysla
Pitry i Komunitním střediskem a na-
pomáhá malým Romům smysluplněji
využít jejich volný čas. „Dospělí Ro-
mové k nám přicházejí více než spo-
radicky, proto sázíme na jejich děti,“
naznačuje vedoucí přívozské poboč-
ky Jana Šenovská. „Ukáže čas, zda
budeme úspěšní, osobně věřím, že
přes knihy, kreslení, ruční práce a vý-
početní techniku tyto děti z ulice od-
vedeme. To byl také důvod, proč
jsme dětské oddělení rozšiřovali
o další prostory,“ s hrdostí ukazuje
na třetí místnost, bývalý sklad knih,
nyní zařízenou jako herna. Slouží
každé odpoledne mimo středy, kdy
má knihovna zavírací den.

Pobočka na Náměstí Svatopluka

Čecha je spolu s moderními prostory
Ústřední KMO v pasáži na Havlíčko-
vě nábřeží místem, kde je možné
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
trávit čas s knihou. 

A jak vlastně Ostravané čtou? Ře-
čí statistiky to není tak špatné. Každý
osmý dospělý a každé čtvrté dítě do
patnácti let jsou pravidelnými, regist-
rovanými návštěvníky některé z kni-
hovnických poboček. „Odpovědět
jednoduše na otázku, zda je to dost
nebo málo, není snadné,“ brání se
jednoznačnému soudu ředitelka Kni-
hovny města Ostravy Mgr. Miroslava
Sabelová. „Loni naše zařízení navští-
vilo 374 830 občanů, kteří si půjčili
1 656 082 dokumentů. Myslím, že se
nám daří vcelku uspokojovat poptáv-
ku, také proto, že největší část naše-
ho rozpočtu, mimo osobních nákladů,
dáváme na nákup nových knížek.
Loni jsme jich nakoupili za více než
5 milionů korun. Díky štědrému měst-
skému rozpočtu i některým sponzo-
rům obnovujeme a modernizujeme
naše zařízení, rozšiřujeme síť středi-
sek, všude nabízíme internet zdar-
ma.“ (pasma)

Stanovisko odborníků je jedno-
značné: lipová čtyřřadá alej v Ko-
menského sadech se už nedá za-
chránit. I když zastupitelstvo naše-
ho obvodu ještě definitivně o jejím
vykácení nerozhodlo – na pořad
jednání se má tato kauza dostat
v červnu – je velmi pravděpodobné,
že se tak stane v zimních měsících.

Do konce března však muselo být
vykáceno prvních deset lip, tak špat-
ný byl – zvláště z důvodů bezpeč-
nostních – jejich stav. A jak vypadá
celkové posouzení aleje podle odbo-
ru životního prostředí ostravského
magistrátu? Citujeme z odborného
posudku: 

Bylo vyhodnoceno 163 stromů
a 2 soliterní keře. Převážná většina
stromů je ve věkové kategorii 40 až
70 let. V aleji se nachází 63 % stromů
se dvěma i třemi terminály, s korunou
vysoko vyvětvenou či jednostrannou,
což může v případě silného větru
způsobit vážné škody jak na přileh-
lých objektech, tak ohrozit bezpeč-
nost návštěvníků parku. Neperspek-
tivních stromů, tzn. zcela nevhodných
je celkem 84 procent.

I když se v čtyřřadé lipové aleji na-
chází 16 % perspektivních stromů,
doporučuje se celou alej asanovat
a vysadit nové stromy v takovém

sponu (vzdálenosti mezi sebou), aby
byl umožněn jejich optimální růst.
Vykáceny budou i stromy, které jsou
sice perspektivní, ale omezovaly by
rozvoj nových stromů v plánované
dvouřadé aleji.

Po vykácení veškerých plánova-
ných stromů dojde k odstranění pa-
řezů vytrháním, odvozu vyžilé zemi-
ny a k návozu zeminy nové. Stávající
živičná komunikace včetně podkla-
dových vrstev bude odstraněna. Na
jejím místě dojde k navážce nové
zeminy a k založení trávníku. Nové
komunikace po bocích travnatého
pásu budou na místě současných
cest. 

Jako náhrada za vykácenou čtyřřa-
dou alej bude provedena nová vý-
sadba 56 lip s výškou kmene 3 m
a obvodem kmene 25–30 cm, celko-
vá výška stromů bude 5–6 m. Stromy
určené k výsadbě budou mít kvalitně
založenou korunu, budou 5x přesa-
zované a kvalitního původu, který za-
bezpečí souměrný růst a velmi dobrý
zdravotní stav. Velká pozornost bude
věnována kvalitě nové zeminy.

Na vlastní výsadbu nových stromů
je třeba počítat s částkou cca 1 milion
korun. 

Při každé řadě stromů bude veřej-
né osvětlení. V aleji bude umístěno

dvanáct laviček s odpadkovými koši.
Šířka komunikací bude 4 m, šířka ze-
leného středového pásu 10,5 m
a jednotlivé řady stromů budou od
sebe vzdáleny 21 m, vzdálenost stro-
mů v řadě bude 7,5 m. 

Rada našeho obvodu má k dispo-
zici dva odborné posudky, které ká-
cení staré a následnou výstavbu no-
vé aleje doporučují. Třetí posudek
byl vyžádán u Agentury ochrany pří-
rody a krajiny České republiky. Do
hlasování zastupitelstva své stano-
visko vydá i Česká inspekce životní-
ho prostředí. V květnovém vydání
zpravodaje CENTRUM přineseme
i náměty k veřejné diskuzi na téma
„Jaké chcete mít Komenského sa-
dy?“ (va)

O kácení lipové aleje rozhodne
červnové zastupitelstvo
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Knihovny čtenáře neztrácejí, usilují o ně novými službami

Tak vypadá vizualizace budoucí dvouřadé aleje v Komenského sadech směrem
k Nové radnici. Uprostřed je plánován travnatý pás, ale konečná podoba bude ješ-
tě tématem diskuzí. V úvahu přichází také oddělená dráha pro in-line bruslaře aj. 

1. června, maximálně o měsíc
později, se otevřou brány skuteč-
ně moderního koupaliště, které
vzniká v areálu Městských lázní
Moravská Ostrava. Stejně jako sta-
ré koupaliště se i to nové bude
zřejmě nepřesně, ale výstižně, za-
se nazývat Čapkárna po sousední
tělocvičně. 

Kapacita celého areálu je 2 000
osob. Vodní plocha pro neplavce je
734 m2 a pro plavce 406 m2, pětadva-
cítka o šířce 15 metrů. Bude tam
i brouzdaliště se skluzavkou. 

Bazén z nerezové oceli má nepra-
videlný tvar s řadou vodních atrakcí,
jako je vodopád, lůžka s masážními
vodními i vzduchovými tryskami,
chrliče, podvodní trysky, lezecká stě-
na apod. Odpočinkové plochy budou
vybaveny lavičkami, lehátky s dřevě-
ným roštem, hradem – pískovištěm,
nový povrch dostane hřiště na volej-
bal. V samostatném objektu bude so-
ciální zázemí a bufet. Plocha celého
rekonstruovaného areálu, která má
sloužit nejen jako miniakvapark, ale
i sluneční lázně, je 13 000 m2.

Nový areál bude provozován v mě-
sících květnu – září, bazén bude mít
ohřívanou vodu, vodní plocha bude

osvětlená a počítá se tedy i s večer-
ním koupáním. 

Autorem projektu je ostravská
projekční a stavební společnost
ARMING spol. s r.o., hlavním realizá-
torem stavby je Bytostav Poruba.
Cena investice je 103,5 mil. Kč, do-
sud je zajištěno 72 mil., z nichž
40 mil. věnuje společnost Dalkia.
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz nabízí 9,8 mil. Kč, o zbývají-
cí krytí 21,7 mil. Kč byl požádán
Magistrát města Ostravy.

Provozovatelem budoucího areálu
a investorem stavby je městská spo-
lečnost SAREZA. (va)

Krátce z historie
Mnoho dětí, které navštěvují

v městském obvodu Moravská Ostra-
va-Přívoz Čapkovu sokolovnu obec-
ně zvanou Čapkárna, se domnívá, že
dostala jméno podle bratří Karla
a Josefa Čapkových. Ale je to jinak:
nese název slavného sokola a legio-
náře Jana Čapka. Ten se v roce 1901
odstěhoval z Prahy na Těšínsko a po
pěti letech se stal náčelníkem Sokol-
ské župy moravskoslezské. V roce
1915 byl povolán do války, z níž posí-

lal různá provolání českým sokolům
na Ostravsku. Spoluzakládal České
legie. V závěru války – v roce 1918 –
se zúčastnil protirakouských bojů
a v červnu téhož roku padl u Fossal-
ty. 

Samotnou budovu sokolovny, kte-
rá byla postavena v roce 1932, pro-
jektoval vynikající brněnský architekt
Miroslav Kopřiva a od počátku budila
pozornost svým funkcionalistickým
pojetím. Je to zajímavá a účelná stav-
ba, která je ovšem dnes v dost zchát-
ralém stavu. Plavecký bazén byl po-
staven roku 1957. Autorem návrhu
byl Jan Chválek z ostravského Stavo-
projektu a zajímavý je tím, že se zde
po dlouhé době opět prosadil interna-
cionální funkcionalistický styl. (na)
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Na Čapkárně bude moderní koupaliště
pro dva tisíce návštěvníků

Čapkova sokolovna v Ostravě je
funkcionalistická stavba, kterou v ro-
ce 1932 projektoval vynikající brněn-
ský architekt Miroslav Kopřiva.


