
Horolezec a ‰éf expedice Czech
Mountaineering expedition K2 Ostra-
va 2007 Leopold „Polda“ Sulovsk˘ si
pro cestu na jeden z nejobávanûj‰ích
vrcholÛ svûta vybral osm kolegÛ.
A vybral si dobfie. Dva mûsíce pod
masivem K2 nakonec pfiinesly
úspûch, Libor Uher dosáhl na vrchol. 

Jedenapadesátilet˘ Ostravák a ãlen
zastupitelstva na‰eho obvodu Sulov-
sk˘ stál na vrcholech nûkolika osmiti-
sícovek, o nûkteré se pokou‰el i víc-
krát, K2 naz˘vaná Hora hor byla me-
zi nimi. Stanul jako první âech na
Mount Everestu, Nanda Deví, Dhau-
lagirí, Makalu nebo Nanga Parbatu,
lezl na Pamíru, v Andách. Teì si spl-
nil dal‰í sen. 

V˘prava uÏ je ‰Èastnû doma
a Sulovsk˘ mÛÏe spfiádat dal‰í plány.
„Láká mû nejvy‰‰í hora Ameriky
Aconcaqua, je‰tû pfiedtím si zkusím
to, co jsem je‰tû nikdy nedûlal.
Pojedu jako prÛvodce pod Mount
Everest.“

Vzpomínky na K2 v‰ak je‰tû dlou-
ho zÛstanou velmi Ïivé. „O tom, kdo

se nakonec vydá na vrchol, se roz-
hodlo spontánnû. V noci jsem vystou-
pil na rameno stejnû jako ostatní. Mûl
jsem ale ãasovou ztrátu, stra‰nû fou-
kalo a byl jsem velmi promrzl˘.

Rozhodovali jsme se, co budeme dû-
lat, siln˘ vítr byl hlavním dÛvodem, Ïe
to aÏ na Libora Uhra a Radovana
Marka v‰ichni otoãili,“ fiekl Sulovsk˘,
pro nûhoÏ bylo nejtûÏ‰í dát dohroma-
dy t˘m lidi a zorganizovat celou akci. 

Horu, která se vypíná do v˘‰ky
8 611, horolezci oznaãují za nejtûÏ‰í
svûtovou osmitisícovku a na její
vrchol se dostalo opravdu velmi málo
lezcÛ. Poslední a jedin˘ âech, kter˘
stanul na vrcholu, a to hned dvakrát –
v letech 1983 a 1986, je Josef
Rakoncaj. Od té doby se to z âechÛ
nepovedlo nikomu.

Pfiedloni se z K2 musel Sulovsk˘
vrátit bez toho, Ïe by nûkter˘ ãlen v˘-
pravy vrcholu dosáhl. Proã tomu tak
bylo? „KaÏd˘ch pût minut tam padaly
laviny, stále snûÏilo. Pokud nechcete
posílat své spolulezce jako na frontu,
musíte poãkat nejménû den, aÏ se
sníh slehne. A my ten ãas nemûli.
Demokracie nemá na tak tûÏk˘ch v˘-
stupech místo. Vedoucí musí b˘t siln˘
a rozhodnout.“ Druh˘ pokus uÏ byl
pro v˘pravu úspû‰n˘. (er)
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Îijí mezi námi

âíslo mûsíce

509 
Je poãet ÏákÛ prvních tfiíd,

ktefií v záfií nastupují základní
‰kolní docházku. V loÀském ro-
ce nastoupilo do prvních tfiíd
základních ‰kol 554 ÏákÛ.

Ve ‰kolním roce 2006/07
nav‰tûvovalo základní ‰koly
v na‰em obvodû 3 815 ÏákÛ
a do matefisk˘ch ‰kol bylo za-
psáno celkem 1 033 dûtí.

Zaãíná nová sezona a Centrum
kultury a vzdûlávání hned na její
úvod pfiipravilo v rámci projektu
„Centrum Ïije“ dvû akce na Jirás-
kovû námûstí. První z nich probûhla
poslední prázdninov˘ t˘den, jednalo
se o dnes jiÏ tradiãní Filmové léto –
Kinematograf bratfií âadíkÛ. Tradice
veãerních projekcí pod ‰ir˘m nebem
má zvlá‰tní kouzelnou atmosféru
a pfiitahuje publikum v‰ech genera-
cí. Vstupné bylo dobrovolné, pfii-
ãemÏ v˘tûÏek byl vûnován projektu
obãanského sdruÏení Dar Ïivota,
které se zab˘vá podporou dobrovol-
ného dárcovství krve. Druhá akce
s názvem Pestrá zahradní slavnost
se uskuteãní 11. záfií 2007 a pofiádá
ji klub Atlantik. Celé námûstí bude
koncipováno jako elegantní prostor
se stoly a ubrusy, Ïidlemi a stojany
s obrazy v˘tvarníkÛ. Stfiedem pro-
storu bude molo pro jednotlivé pfie-
hlídky, které jsou doprovázeny Ïi-
vou hudbou. 

Do zaãínající sezony vstupuje
CKV MO jiÏ jen s pûti kulturními za-
fiízeními (Klub Parník, Klub Atlantik,
Minikino, KZ Gama a V˘stavní síÀ
Sokolská 26). Znaãnû nevyhovující
technick˘ stav budovy KZ Jízdárna
nás vedl k zámûru opustit tyto
prostory a pfiesunout ãinnost do no-
vû zrekonstruovan˘ch prostor KZ
Gama, které se bude v˘hradnû
orientovat na dûti a mládeÏ. KZ
Jízdárna tedy ukonãilo po dlouhé
dobû svou ãinnost se závûrem
‰kolního roku. 

Po ãtyfiech „zku‰ebních“ mûsí-
cích provozu startuje také rekon-
struované Minikino, které se pre-
zentuje nov˘m logem a internetov˘-
mi stránkami. Od záfií zahajujeme
pravidelné víkendové promítání pro
dûti, v sobotu a nedûli vÏdy od 15
hodin. Na rodiãe, ktefií pohádky pfií-
li‰ nemilují, ãeká velmi pfiíjemná ne-

kufiácká ka-
várna s boha-
t˘m sortimen-
tem a volnû
p fi í s t u p n ˘ m
bezdrátov˘m
in te rne tem.
Po Klubu
Parník je tedy
Min ik inoka-
várna dal‰ím místem, kde je moÏné
se zdarma pfiipojit k internetu a br-
zy k nim pfiibude i kavárna Klubu
Atlantik.

Kluby Parník a Atlantik pokraãují
v podstatû s nezmûnûnou drama-
turgií (s v˘jimkou zru‰en˘ch dvd
projekcí v Parníku, u kter˘ch z lo-
gick˘ch dÛvodÛ klesla náv‰tûvnost
aÏ na minimum). Diváci se tak mo-
hou i nadále tû‰it napfi. na „Stesk
kavárenského povaleãe“ nebo na
dal‰í koncerty v rámci festivalu
Ostrava Jazz Night.

Nové webové stránky dostalo ta-
ké Centrum kultury a vzdûlávání,
coÏ jistû pfiispûje k dÛstojnûj‰í pre-
zentaci na‰í organizace a lep‰í in-
formovanosti o pofiadech. Novinkou
je zde sekce V˘stavní sínû Sokol-
ská 26, kde náv‰tûvník najde v‰e
jak o souãasn˘ch v˘stavách, tak
o v˘stavách pofiádan˘ch od roku
2003, vãetnû fotografií, katalogo-
v˘ch listÛ a informací o autorech.
Adresa www.ckv-ostrava je tak brá-
nou nejen k programÛm v‰ech na-
‰ich stfiedisek, ale také k ve‰ker˘m
kontaktÛm vãetnû e-mailov˘ch ad-
res, fotogaleriím a k akcím, které
pofiádáme mimo na‰e „území“.
K takov˘m by v nové sezonû mûly
patfiit také koncerty pofiádané ve
spolupráci s ¤ímskokatolickou far-
ností Ostrava-Pfiívoz pro na‰e se-
niory i ‰ir‰í vefiejnost.

Mgr. Filip Rohan, fieditel CKV MO

Slovo má…

Poldovi se splnil sen pod K2

Zastupitel na‰eho obvodu ing. Leo-
pold Sulovsk˘ (SNK ED).

Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz je zfiizovatelem 9 základních
a 11 matefisk˘ch ‰kol. Na území na-
‰eho obvodu má sídlo i Církevní zá-
kladní ‰kola a matefiská ‰kola Pfie-
mysla Pittra, kterou zfiizuje Biskupství
ostravsko-opavské a Z· Ibsenova je
zfiizována Moravskoslezsk˘m krajem.

Místostarostovi pro oblast ‰kolství
a kultury Tomá‰i Kufiecovi jsme polo-
Ïili následující otázky:

Kolik je ÏákÛ v základních ‰ko-
lách zfiizovan˘ch MOb MOaP a ko-
lik dûtí nav‰tûvuje matefiské ‰koly?

Ve ‰kolním roce 2006/2007 nav-
‰tûvovalo základní ‰koly 3 815 ÏákÛ
(z toho I. stupeÀ 2 170 ÏákÛ a II. stu-
peÀ 1 645 ÏákÛ) a matefiské ‰koly
1 033 dûtí.

Co znamená pro MOb MOaP b˘t
zfiizovatelem základních a matefi-
sk˘ch ‰kol?

Ze zfiizovatelské funkce vypl˘vá ce-
lá fiada povinností. Tou zásadní je fi-
nancovat provozní náklady tûchto or-
ganizací. Dal‰í úlohou zfiizovatele je
zabezpeãovat technick˘ stav budov,
ale také dal‰ího nemovitého majetku
– zahrad matefisk˘ch ‰kol, ‰kolních
hfii‰È, ‰kolních jídelen a podobnû.

V pfiedchozích letech se podafiilo

vybudovat krásná ‰kolní hfii‰tû u zá-
kladní ‰koly Ostrãilova, Zelená a u bu-
dovy na ulici 30. dubna a rekonstruo-
vat zahradu matefiské ‰koly Varenská
a Podûbradova. V podobném trendu
máme v úmyslu pokraãovat.

Jako zfiizovatel se snaÏíme nabíd-
nout rodiãÛm dûtí ‰iroké spektrum ‰kol
s rÛzn˘m zamûfiením – Z· Gajdo‰ova
s roz‰ífienou v˘ukou v˘tvarné a hudeb-
ní v˘chovy a z toho pramenící i pfiípra-
va vyhranûn˘ch ÏákÛ na stfiední ‰koly
umûleckého zamûfiení, Z· Kounicova
je základní ‰kolou s tfiídami pro Ïáky
se speciálními vzdûlávacími potfiebami
zamûfien˘mi na pfiedcházení a odstra-
Àování specifick˘ch poruch uãení
(LDM, ADHD apod.), dysgrafii, dysle-
xii. Základní ‰kola Matiãní 5 je zase
‰kolou s dlouholetou tradicí v roz‰ífiené
v˘uce jazykÛ. Z· Ostrãilova ve své
zrekonstruované budovû zaãne nabí-
zet celoÏivotní vzdûlávání. 

Jak˘ objem finanãních prostfied-
kÛ smûfiuje do tûchto zafiízení?

Objem finanãních neinvestiãních
prostfiedkÛ byl pro rok 2007 napláno-
ván v ãástce pfiesahující 44 milionÛ
korun. Do matefisk˘ch ‰kol pfiijde
10 milionÛ korun, pro základní ‰koly
a ‰kolská zafiízení bylo vyãlenûno

bezmála 34 milionÛ korun. To v‰ak
zdaleka nejsou v‰echny finanãní pro-
stfiedky, které MOb MOaP ve svém
rozpoãtu pro ‰koly vyãlenil. âástka
takfika 35 milionÛ korun smûfiuje
v prÛbûhu roku do oblasti investiãní.

MÛÏete nám fiíci, co bylo v oblas-
ti investic za leto‰ní kalendáfiní rok
realizováno?

Vût‰ina investiãních akcí probíhá,
protoÏe období prázdnin je pro takové
ãinnosti ideální, a jsou pfied dokonãe-
ním. Z tûch nejvût‰ích bych rád zmínil
‰kolu na ulici Matiãní 5 – v té do‰lo
k v˘mûnû termostatick˘ch ventilÛ na
v‰ech radiátorech ústfiedního topení.
V její budovû na ulici 30. dubna bude
v krásn˘ch prostorách podkroví vybu-
dována ‰kolní druÏina a celá stfiecha
pokryta novou stfie‰ní krytinou. Novou
stfiechu získají také v‰echny pavilony
matefiské ‰koly na ulici Varenské
a ãásteãnou opravou stfiech pro‰la
i základní ‰kola na NádraÏní ulici.
Letos je‰tû projde rekonstrukcí hfii‰tû
základní ‰koly Gebauerova a kom-
pletnû bude zrekonstruována v˘mûní-
ková stanice na základní ‰kole
Ostrãilova, vãetnû termoregulace.

80 milionÛ Kã ‰kolsk˘m zafiízením

Dokonãení na str. 2

Místostarosta Tomá‰ Kufiec s generální fieditelkou mezinárodní spoleãnosti
Sodexho pro âeskou republiku Dariou LamÏovou po podpisu smlouvy o zaji‰tûní
stravování na Z· Generála Píky.

V souladu s platn˘mi pfiedpisy
rada na‰eho mûstského obvodu
na své 14. schÛzi rozhodla zv˘‰it
od 1. 1. 2008 nájemné u bytÛ ve
vlastnictví statutárního mûsta Os-
travy svûfien˘ch mûstskému obvo-
du MOaP. 

Toto jednostranné zv˘‰ení se t˘ká
pouze bytÛ s regulovan˘m nájemn˘m
a probûhne po pfiedchozím písem-
ném oznámení nájemníkÛm. 

Nájemné bude nav˘‰eno koefi-
cientem v maximálnû moÏné hodno-
tû. Hodnota koeficientu je závislá na
zatfiídûní bytÛ do dvou skupin – byty
standardní a byty se sníÏenou kvali-
tou a na souãasné v˘‰i nájemného.

Orientaãnû lze fiíci, Ïe nájemné v by-
tech standardních bude zv˘‰eno
o 10,6 % – platí pro b˘valé byty I. ka-
tegorie a o 18,6 % – platí pro b˘valé
byty II. kategorie. V bytech se sníÏe-
nou kvalitou bude nájemné zv˘‰eno
o 22,9 % – platí pro b˘valé byty
III. kategorie a 33,8 % – platí pro b˘-
valé byty IV. kategorie. 

Propoãet zv˘‰ení nájemného pro
rok 2008 si mÛÏe nájemce odzkou‰et
na webov˘ch stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj, a to na adrese:
www.mmr.cz.

JUDr. Zuzana Horáková, 
vedoucí odboru bytového 

hospodáfiství

Jak poroste nájemné v roce 2008?

Starosta mûstského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz ing. Miroslav Svozil zve v‰echny spoluobãany
4. záfií v 18.00 hod. do klubu Atlantik. Tématem pravi-
delného setkávání obãanÛ s vedením radnice je rege-
nerace sídli‰È Varenská a ·alamouna. Hostem je ing.
arch. Milena Vitoulová.

Otevfiená radnice
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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 doÏí-
vají v mûsíci záfií 90 a více let:
EvÏen Klimeck˘, Marie Franc-
ková, Milada Kuãková, Vilém
Tampier, Marie Habidová, Bo-
Ïena Gojová, Zdenka Bohu‰o-
vá, Karolína Bílková, Ludmila
Závadská.

Blahopfiejeme jubilantÛm

SchÛze zastupitelstva

Krátce

Záfiijová schÛze zastupitelstva mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz se koná 11. záfií v 9 hodin v pavilo-
nu A na v˘stavi‰ti âerná louka.

Pokud nám na‰e plány vyjdou, rá-
di bychom zrekonstruovali také pavi-
lon E Z· Gen. Píky, ve kterém je
umístûn plaveck˘ bazén.

V jaké hodnotû?
Rekonstrukce tohoto pavilonu si

v nejbliÏ‰ích letech vyÏádá odhadem
mezi 40–50 mil. Kã.

Pfiipravujete do nového ‰kolního
roku nûjaké zásadní zmûny?

Ano, v nastávajícím ‰kolním roce
zahájí v základní ‰kole Gen. Píky po-
skytování sluÏeb ‰kolního a závodní-
ho stravování spoleãnost SODEXHO
– ‰kolní jídelny, s.r.o., Zelen˘ pruh
95/97,147 08 Praha 4, která zvítûzila
ve vypsané vefiejné soutûÏi. Je to
zcela nov˘, prÛlomov˘ zpÛsob posky-
tování stravovacích sluÏeb na základ-
ních ‰kolách, kter˘ je v Moravskoslez-
ském kraji ojedinûl˘. Spoleãnost SO-
DEXHO – ‰kolní jídelny, bude nejen
vafiit pro Ïáky ‰kol, které sídlí v areálu
‰koly (Z· Gen. Píky, Z· waldorfská
a SO·W), ale budou zaji‰Èovat vafiení
a rozvoz do dal‰ích námi zfiizovan˘ch
4 základních a 2 matefisk˘ch ‰kol. 

Zab˘vá se MOb MOaP moÏností

vzdûlávání dûtí cizincÛ, ktefií pfii-
cházejí do Ostravy?

Pro dûti cizincÛ, ktefií do Ostravy pfii-
cházejí pracovat, jsou pfiipravena jak
místa v matefiské ‰kole, tak na ‰kole
základní. Z· a M· na ulici Ostrãilova
má mimo bûÏné tfiídy v matefiské ‰ko-
le i tfiídy s anglicky hovofiícími pedago-
gy, od roku 2005 má ‰kola meziná-
rodní tfiídy s v˘ukou v jazyce anglic-
kém. ·kola má vytvofieno velmi dobré
zázemí – multimediální uãebny, spor-
tovi‰tû a hrací plochu pro matefiskou
‰kolu, ‰kolní jídelnu a ‰kolní druÏinu.

Jaké nejvût‰í problémy samo-
správné orgány v této oblasti fie‰í?

Nejvût‰ím problémem je nedosta-
tek finanãních prostfiedkÛ, které by
bylo potfiebné investovat pfieváÏnû
pro zlep‰ení technického stavu bu-
dov. Mnoho z nich potfiebuje v˘mûnu
oken, zateplení a v˘mûnu termoregu-
lace. Vûfiím, Ïe se nám v následují-
cích letech podafií získat finanãní pro-
stfiedky také z jin˘ch zdrojÛ. 

Dojde k ru‰ení ‰kol a ‰kolsk˘ch
zafiízení nebo se naopak poãítá se
zakládáním nov˘ch?

Otázkou dostateãn˘ch kapacit na-
‰ich zafiízení se zab˘váme prÛbûÏnû.

Prozatímní demografick˘ v˘voj nena-
svûdãuje, Ïe by kapacity na‰ich, ze-
jména matefisk˘ch ‰kol, nepostaão-
valy potfiebám rodiãÛ. V roce 2001 se
v na‰em obvodu narodilo 1 495 dûtí,
v roce 2006 to bylo 1 367 dûtí. V le-
to‰ním roce je to zatím 815 dûtí (údaj
k 18. 7. 2007). 

Do matefisk˘ch ‰kol bylo zapsáno
1 049 dûtí, celková kapacita je 1 132
míst. Nûkteré ‰kolky si nechávají re-
zervu do plné kapacity pro dûti, jimÏ
je odloÏena ‰kolní docházka, pfiesto
jsme zaznamenali v nûkter˘ch ‰kol-
kách volná místa.

Co se t˘ká prvÀáãkÛ, ve ‰kolním
roce 1999/2000 jich bylo zapsáno
554, pro nastávající ‰kolní rok
2007/2008 je jich 509. Kapacity jak
základních, tak matefisk˘ch ‰kol jsou
v souãasné dobû dostateãné. Pokud
by se naplnily optimistické demogra-
fické prognózy, máme v rezervû dal‰í
prostory, které v souãasné dobû ‰ko-
ly komerãnû vyuÏívají a jsme pfiipra-
veni je v pfiípadû potfieby poskytnout. 

Více o na‰ich ‰kolách se doãtete na
www.moap.cz v odkazu ‰koly a ‰kolky
a samozfiejmû na webov˘ch strán-
kách jednotliv˘ch organizací. (Cen)

80 milionÛ Kã ‰kolsk˘m zafiízením
Dokonãení ze str. 1

Kriminalita
a Colours
of Ostrava

Policisté obvodního oddûlení
Policie âR sídlící na ul. Masná 3
pfiijali od 1. ledna do 31. ãervence
2007 celkem 936 trestních ozná-
mení. Vloni v tomto období to by-
lo 987 trestních oznámení. V ab-
solutních ãíslech to znamená, Ïe
kriminalita nám klesla o cca 5 %.

Nejvût‰ím problémem jsou krá-
deÏe, aÈ kapesní, ãi vloupání do
osobních motorov˘ch vozidel.
Z celkového poãtu 936 trestních
oznámení je tûchto krádeÏí cel-
kem 599, coÏ ãiní 64 % v‰ech na-
hlá‰en˘ch trestních vûcí na OOP
Ostrava-centrum. 

Nejvíce krádeÏí bylo na ulici
Stodolní. Dosud 279 – nejãastûji
v barech, kdy náv‰tûvník pone-
chává mobilní telefon, platební
kartu ãi penûÏenku na stole bez
dozoru a odchází se bavit na ta-
neãní parket.

Je nûkdy aÏ neuvûfiitelné, jak
jsou okradení nezodpovûdní
a nechávají se okrást podle stej-
ného scénáfie. Pfiitom zpÛsob
a metody, které pouÏívají kapsáfii
jsou stále stejné a policie na nû
neustále upozorÀuje. 

Pozitivním faktorem je, Ïe ãet-
nost trestn˘ch ãinÛ, ohroÏujících
zdraví obãanÛ, má v˘raznû klesa-
jící tendenci. JestliÏe ve sledova-
ném období minulého roku je evi-
dováno 41 trestních oznámení,
tak v roce 2007 za prvních 7 mû-
sícÛ máme evidováno 21 skutkÛ.
Kriminalita v této oblasti klesla
o polovinu. 

Velmi kladn˘m ukazatelem je,
Ïe v roce 2007 nedo‰lo k jediné-
mu útoku proti seniorÛm. Zde je
zaznamenán kladn˘ poãin místní
samosprávy Moravské Ostravy
a Pfiívozu spoãívající v rozjezdu
preventivního programu urãené-
ho na ochranu seniorÛ.

Policisté obvodního oddûlení
Ostrava-centrum ale nepÛsobí
jen v oblasti, která je zamûfiena
na represi, ale ve smyslu prosa-
zování nové filozofie se snaÏí pÛ-
sobit i otevfienû k vefiejnosti. Filo-
zofie „Community policing“ je za-
loÏená na komunikaci, spolupráci
a otevfienosti vÛãi vefiejnosti. 

Policisté spolupracují velmi úz-
ce s místní samosprávou, kdy její
reprezentant v osobû starosty
ing. M. Svozila velmi aktivnû vstu-
puje do procesu pfiedcházení. Byl
napfi. úspû‰nû realizován projekt
„Otevfien˘ch dvefií u vedoucího
obvodního oddûlení“, kter˘ dosud
pfiivedl 53 obyvatel Moravské
Ostravy do kanceláfie vedoucího
obvodního oddûlení. V˘sledn˘m
efektem jsou konkrétní v˘stupy
smûfiující k naplnûní pfiedstav ob-
ãana o práci policie. 

Uvûdomme si, Ïe policie nemÛ-
Ïe b˘t v konkrétním okamÏiku
v‰ude, a proto oceÀujeme va‰i
pomoc. Zde bych ocenil pfiístup
nûkter˘ch obãanÛ v období, kdy
se konal na území Moravské
Ostravy a Pfiívozu festival Co-
lours of Ostrava 2007. Festival,
kter˘ jiÏ zdaleka pfiekonal hranice
nejen Ostravy, ale i âeské repub-
liky, a kter˘ v tomto roce nav‰tívil
rekordní poãet náv‰tûvníkÛ, se
cel˘ nesl v atmosféfie pohody
a klidu a policie nemusela vÛbec
zasahovat.

Npor. Mgr. René Korytáfi,

vedoucí obvodního oddûlení
Ostrava-centrum

Jak postupovat pfii prominutí poplatkÛ
a úrokÛ z prodlení a smluvních pokut

Základními podmínkami pro promi-
nutí tûchto sankãních opatfiení je
vznik dluhu nejpozdûji do 31. 12.
2003 a úhrada základního dluhu (jis-
tiny) a nákladÛ fiízení dluÏníkem pfied
podáním Ïádosti o prominutí sankã-
ních opatfiení. Prominutí sankãních
opatfiení dle usnesení zastupitelstva
mûstského obvodu se v‰ak nevzta-
huje na pohledávky, u nichÏ probíhá
v˘kon rozhodnutí (exekuce). 

Prominutí poplatkÛ a úrokÛ z prodle-
ní a smluvních pokut se vztahuje na po-
hledávky, splÀující podmínky pro promi-
nutí sankãních opatfiení dle rozhodnutí
zastupitelstva mûstského obvodu:
• u kter˘ch dluÏník základní dluh (jis-

tinu) a náklady fiízení (pokud vznik-
ly) jiÏ uhradil nebo je uhradí nejpoz-
dûji do 31. 10. 2007. V tûchto pfiípa-
dech bude Ïádost o prominutí pfied-
loÏena orgánÛm mûstského obvodu
do konce roku 2007. 

• u kter˘ch dluÏník základní dluh
a náklady fiízení uhradí v plné v˘‰i
do 30. 6. 2008. Termín 30. 6. 2008
pro úhradu základního dluhu (jisti-
ny) a nákladÛ fiízení, a tím splnûní
podmínek pro prominutí poplatkÛ
a úrokÛ z prodlení a smluvních po-
kut, je koneãn˘.

Postup pro podání Ïádosti
1. DluÏník (Ïadatel), na kterého se
vztahuje prominutí sankãních opatfie-

ní, se obrátí pfiímo na pfiíslu‰n˘ odbor
Úfiadu mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz (viz dále), kde bude
informován o aktuální v˘‰i dluhu vãet-
nû sankãních opatfiení a seznámen
s postupem pro podání Ïádosti o pro-
minutí sankãních opatfiení. 

2. V pfiípadû, Ïe dluÏník takto neuãiní,
bude písemnû kontaktován Úfiadem
mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz a: 
• vyzván k úhradû základního dluhu

a nákladÛ fiízení,
• seznámen s moÏností podání Ïá-

dosti o prominutí sankãních opatfie-
ní a podmínkami stanoven˘mi mûst-
sk˘m obvodem pro prominutí tûchto
sankãních opatfiení (poplatkÛ a úro-
kÛ z prodlení a smluvních pokut) =
bude mu zaslán formuláfi Ïádosti
o prominutí poplatkÛ a úrokÛ z pro-
dlení a smluvní pokuty. 

3. DluÏník (Ïadatel) pfiedá vyplnûnou
Ïádost o prominutí sankãních opatfie-
ní pfiíslu‰nému odboru úfiadu mûst-
ského obvodu nebo správci domovní-
ho a bytového fondu, kter˘ zajistí její
dal‰í projednání v orgánech mûstské-
ho obvodu.

4. Odbor úfiadu mûstského obvodu,
kter˘ s Ïadatelem jednal ve vûci po-
dání Ïádosti, písemnû seznámí Ïada-
tele o rozhodnutí orgánÛ mûstského
obvodu a zajistí sepsání dohody

o prominutí poplatkÛ a úrokÛ z pro-
dlení a smluvních pokut. 

Informace a kontaktní místa
1. Pohledávky z pronájmu bytÛ, ne-

bytov˘ch prostor a pozemkÛ 
→Odbor bytového hospodáfiství Úfia-

du mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, Sokolská tfi. 28,
Ostrava-Mor. Ostrava, kanc. ã.
317 (Jan Adamovsk˘, tel.: 599 444
204), kanc. ã. 316 (Eva Friedecká,
tel.: 599 442 104)

→Odbor financí a rozpoãtu Úfiadu
mûst. obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz, Proke‰ovo nám. 8, Ostra-
va-Mor. Ostrava, kanc. ã. 146–148
(L. Pûchová, tel.: 599 442 418)

→Správci domovního a bytového
fondu
• BYTASEN, spol. s r. o., 28, fiíjna

116, Ostrava-Mor. Ostrava, tel.:
596 618 362 

• LAER, v.o.s., Puchmajerova 9,
Ostrava-Mor. Ostrava, tel.: 596
124 052

• Odbor bytového hospodáfiství,
oddûlení správy DBF, NádraÏní
195, Ostrava-Mor. Ostrava, tel.:
599 442 605.

2. Pohledávky z pronájmu pozemkÛ
→Odbor místního hospodáfiství Úfiadu

mûstského obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz, Sokolská tfi. 28,
Ostrava-Mor. Ostrava, kanc. ã. 503
(Anna Turková, tel.: 599 444 239).

Ing. Alena Zapletalová,
vedoucí odboru financí a rozpoãtu

úfiadu MOb MOaP

V kvûtnu leto‰ního roku se rozhodlo zastupitelstvo mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz pomoci stávajícím a b˘val˘m nájemcÛm bytÛ,
nebytov˘ch prostor a pozemkÛ fie‰it jejich pohledávky, a to prominutím
poplatkÛ z prodlení, úrokÛ z prodlení a smluvních pokut ve v˘‰i 100 %.

Historická svatba
Nevûsty se nevdávají jen v bílém,

ale i v historick˘ch kost˘mech. Tak
vypadala jedna z prázdninov˘ch sva-
teb na moravskoostravské radnici.

Magické datum 7. 7. 2007 pfiivedlo
do svatební sínû na moravskoostrav-
skou radnici 16 svatebních párÛ, v ob-
vodû byly tento den uzavfieny je‰tû tfii
církevní sÀatky. Jde o nejvût‰í poãet
svateb uzavfien˘ v jedin˘ den v na-
‰em mûstském obvodû od roku 1993.

Celkem bylo za první pololetí toho-
to roku uzavfieno 98 sÀatkÛ, poãet
rozvodÛ nelze statisticky dokumento-
vat, ponûvadÏ i obãané na‰eho obvo-
du se rozvádûjí u mimoostravsk˘ch
soudÛ. Informace o rozluce manÏel-
ství tak „dorazí“ na matriku leckdy se
zpoÏdûním nûkolika let. (rd)

Vzácné jubileum
17. záfií 1941 se provdala tehdy

sedmnáctiletá sleãna Vlasta Zajaso-
vá za jednadvacetiletého Josefa
Vlãka, holiãe v Moravské Ostravû. 

ManÏelé Vlãkovi tak oslaví v leto‰-
ním záfií své obdivuhodné 66. v˘roãí
sÀatku, a to v kruhu sv˘ch dûtí, vnu-
kÛ a pravnukÛ.

Pfiejeme obûma na‰im spoluobãa-
nÛm pevné zdraví a du‰evní pohodu.

Va‰e CENTRUM

Ve ‰kolní jídelnû 
pro maminky i dÛchodce
Spoleãnost Sodexho od 1. záfií pro-

vozuje ‰kolní jídelnu pfii základní ‰ko-
le Gen. Píky.

Jídelna, která má kapacitu 1 300 jí-
del, je velmi vhodná pro stravování
dÛchodcÛ nebo maminky na matefi-
ské dovolené. Ti se mohou o pod-
mínkách stravování informovat pfiímo
ve ‰kolní jídelnû. 

Pro dûti nabídka obsahuje tfii jídla,
a to jedno jídlo tradiãní ãeské kuchy-
nû, jedno jídlo moderní zdravé kuchy-
nû (lasagne, tûstoviny, drÛbeÏ, zapé-
kaná jídla, ryby) a jedno jídlo vyslove-
nû zeleninové (velk˘ salát s celozrn-
n˘m peãivem).

Jak konkrétnû má postupovat
rodiã pfii objednávkách, platbû
a v˘bûru jídel pro své dítû, jestliÏe
pouÏívá web? 

Novû instalovan˘ objednávkov˘
systém umoÏní kromû standardního
pouÏití pfies pevn˘ terminál v jídelnû
i pfiístup pfies internet. Strávník se pfii-
hlásí do systému pfies www.sodex-
ho.cz nebo www.zsgepiky.portal.so-
dexho-cat.cz a po kliknutí na „objed-
návka“ a zadání pfiíslu‰ného identifi-
kaãního ãísla a hesla bude pfiesmûro-
ván na systém, kde uvidí stav svého
úãtu, jídelníãek, pfiehled objednávek,
ãerpání stravy a dal‰í informace.
V krátké budoucnosti se roz‰ífií po-
skytované informace o energetické
hodnoty jídel vãetnû obsahu tukÛ,
cukrÛ a bílkovin a srovnání s doporu-
ãen˘mi hodnotami.

Pokud rodiãe nepracují s poãítaãem,
mohou, tak jako dosud, objednávat
pfiímo v jídelnû, jak byli zvyklí. (da)



PhDr. Franti‰ek VyhÀák (SZ)
P o c h á z í m

z rodiny, Ïijící
v Ostravû jiÏ
fiadu generací.
Pfiitom sleduji
její negativní
i pozitivní pro-
mûny. Pfii práci
horníka v pod-
zemí, technic-

ko-hospodáfiského pracovníka OKD,
pozdûji organizátora volného ãasu dû-
tí a mládeÏe a v souãasné dobû oso-
by samostatnû v˘dûleãnû ãinné vidím
pfiechod od mûsta prÛmyslového, hor-
nického, hutnického a strojírenského,
v nûmÏ se témûfi nedalo Ïít, postupnû
se mûnícího obrovsk˘m investiãním
rozvojem na mûsto jiné. Mûsto ob-
chodní a prÛmyslové, bohuÏel zabíra-
jící svou rozpínavostí dal‰í a dal‰í ze-
lené plochy. Pfiitom nejsou témûfi vy-
uÏívány plochy po jiÏ zaniklé prÛmy-
slové ãinnosti. A tak po pfiechodném
zlep‰ení kvality ovzdu‰í v 90. letech
a na pfielomu století do‰lo a dochází
k jeho prudkému zhor‰ování. A roz-
sáhlé kácení stromÛ v na‰em obvodû,
bez pfiimûfiené náhradní v˘sadby, stav
je‰tû zhor‰uje a obãanÛm je tak pfii-
pravována kru‰ná budoucnost.

Jsem velice rád, Ïe mohu pracovat
ve funkci zastupitele na‰eho obvodu.
Bûhem svého Ïivota jsem mûl moÏ-
nost srovnávat Ostravu i s mûsty v ji-
n˘ch zemích. Nejedná se pouze
o srovnání geografické, ale rovnûÏ
srovnání v˘voje na‰eho mûsta nebo
Ïivotních podmínek jeho obãanÛ.
A domnívám se, Ïe se stávajícím v˘-
vojem nemÛÏeme b˘t spokojeni.

Své zvolení do zastupitelstva mûst-
ského obvodu chápu jako povûfiení
od obãanÛ, ktefií si uvûdomují, jak jsou
ohroÏováni zhor‰ujícím se Ïivotním
prostfiedím, abych je pomáhal chránit,
mûnit a prosazovat opatfiení ke zlep-
‰ení souãasného nepfiíznivého stavu. 

Chci vás ujistit, Ïe to budu dûlat
a prosazovat projekty a opatfiení, kte-
ré povedou právû ke zlep‰ení kvality
Ïivota na‰ich obãanÛ, jako jsou napfi.
projekty revitalizace sídli‰È a komplex-
ní obãanské vybavenosti ãi projekt
„Humanizace fieky Ostravice“. V nepo-
slední fiadû povaÏuji za velmi potfiebné
do projektÛ revitalizace sídli‰È za-
hrnout prvky pasivní ochrany Ïivotního
prostfiedí, jako jsou protihlukové stûny
a valy, protipra‰ná opatfiení a prosa-
zovat opatfiení v oblasti dopravy (jejího
omezení, parkovací místa a zejména
funkãní síÈ cyklokomunikací).

Jsem zastupitelem, kter˘ nechce jen
teoretizovat a rozhodovat o vûcech,
kter˘m nerozumí. V praxi jsem realizo-
val fiadu v˘znamn˘ch projektÛ. Z nej-
vût‰ích bych jmenoval vybudování
Lanového centra v Petfikovicích v Hor-
nickém muzeu, lodûnice tamtéÏ, cviã-
né lezecké stûny v malé tûlocviãnû Z·
na NádraÏní ul. a dal‰ích. V souãasné
dobû pfiipravuji projekt Ostravsk˘ch
vodáck˘ch stezek, tj. navrácení a pfii-
blíÏení fiek pro Ïivot na‰ich obãanÛ.

M˘m cílem a cílem politické strany
Strany zelen˘ch, za kterou mne ob-
ãané zvolili do zastupitelstva mûst-
ského obvodu, je zlep‰ení základních
podmínek kvality Ïivota v‰ech skupin
obãanÛ na‰eho obvodu (ovzdu‰í,
vzhled krajiny, pfiimûfien˘ hluk, bez-
peãnost atd.) a podpora takov˘ch in-
vestic vytváfiejících pracovní místa
bez po‰kozování Ïivotního prostfiedí. 

V zastupitelstvu jsem jen ãlenem ko-
mise bezpeãnosti a ekologie, aãkoliv
jsem projevil zájem i o práci v komisích
a v˘borech jin˘ch, zejména v˘boru
kontrolním. Souãasné vedení radnice
mûstského obvodu je v‰ak velmi „de-
mokratické“ a domnívá se, Ïe nejlépe
uãiní, kdyÏ bude kontrolovat samo se-
be jak v komisích, tak i v˘borech.
Myslím si, Ïe je to ‰patnû a doufám, Ïe
v prÛbûhu mého mandátu ãlena zastu-
pitelstva dojde ke zmûnû.

PhDr. Franti‰ek VyhÀák. Absol-
vent Univerzity Palackého v Olo-
mouci se specializací na pedago-
gickou psychologii V souãasné
dobû pracuje jako OSVâ.

Ing. Jifií V˘tisk (ODS)
Narodil jsem

se v Ostravû,
ale pfiesto se
za „ãistokrev-
ného“ Ostravá-
ka nemohu po-
vaÏovat, neboÈ
prvních deset
let svého dût-
ství jsem proÏil

v Brnû a následn˘ch dvanáct
v Opavû, kde jsem vystudoval strojní
prÛmyslovku a rok pracoval v opav-
ském Ostroji. Do Ostravy jsem se
vrátil na Vysokou ‰kolu báÀskou, kte-
rou jsem absolvoval v roce 1969
a zahájil svoji profesionální kariéru.
Nejprve na Nové huti a pak tfiiadvacet
let v OKD BASTRO Radvanice, kde
jsem pracoval aÏ do roku 1995.

âlenem zastupitelstva jsem se stal
v minulém roce poprvé, ale rozhodnû
se zde necítím jako nováãek. V minu-
l˘ch tfiech volebních obdobích jsem se
jednání zastupitelstva úãastnil jakoÏto
v˘konn˘ úfiedník, takÏe i kdyÏ jsem do
ODS vstoupil zaãátkem roku 2005, dá
se fiíci, Ïe do praktické politiky jsem
vstoupil v záfií 1996, kdy jsem se stal
vedoucím majetkoprávního odboru
Úfiadu mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz. V této funkci, kterou
jsem vykonával aÏ do konce roku
2004, jsem se sv˘mi spolupracovníky
pfiipravil a realizoval jeden z nosn˘ch
programÛ ODS a sice privatizaci byto-
vého fondu v na‰em mûstském obvo-
du. Za dobu mého pÛsobení bylo pfie-
vedeno cca 3 500 bytÛ a dal‰ích cca
4 500 v procesu k pfievodu rozpraco-
váno. Proces privatizace pokraãuje
i v souãasné dobû, neboÈ celkov˘ po-
ãet bytÛ byl cca 10 000 a je pro mne
logické, Ïe se na tomto procesu chci
podílet i jako ãlen zastupitelstva. 

Bylo chybou minulého zastupitel-
stva, Ïe pfiijalo v roce 2004 usnesení
ponechat 1 500 bytÛ ve vlastnictví
mûsta mûstského obvodu. Za prvé je
tfieba dát moÏnost v‰em nájemcÛm,
aby si své byty koupili a za druhé pra-
xe ukazuje, Ïe noví vlastníci se o své
domy lépe postarají, neÏ mûsto.
Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina „zabloko-
van˘ch“ domÛ se nachází v Pfiívoze,
lze pfiedpokládat, Ïe privatizace pfiine-
se zlep‰ení situace právû v této ãásti
mûstskému obvodu. A to nejen v ob-
lasti estetizace, ale i v oblasti sociální.

Dále bych rád prosadil zmûnu v do-
savadním pohledu na privatizaci ne-
bytov˘ch prostorÛ vyuÏívan˘ch ke ko-
merãním úãelÛm, aby tato byla umoÏ-
nûna v ‰ir‰í mífie neÏ dosud pro pod-
poru soukromého podnikání v oblasti

sluÏeb vedoucích k vût‰ímu oÏivení
centra a mûstského korza, jehoÏ ob-
novu máme ve volebním programu.

V˘‰e uvedená témata se budu
snaÏit realizovat jak na pÛdû klubu
zastupitelÛ ODS, jehoÏ jsem pfiedse-
dou, ãi v zastupitelstvu, tak zejména
v pracovních jednáních komisí rady
mûstského obvodu jichÏ jsem ãle-
nem, aÈ se jedná o komisi bytovou
a prodeje majetku, ãi komisi investiã-
ní, nebo komisi pro obnovu Pfiívozu.

Ing. Valentina VaÀková (ODS)
V Ostravû Ïi-

ji se svojí rodi-
nou jiÏ 26 let.
PovaÏuji za
velkou ãest, Ïe
mohu pracovat
ve funkci za-
stupitelky na-
‰eho obvodu.
Za dobu, po

kterou zde bydlím, pro‰la Ostrava
a její centrum velk˘mi zmûnami
a dal‰í jistû je‰tû nastanou. Ná‰ ob-
vod je jak˘msi pfiirozen˘m centrem
mûsta. Sídlo zde mají mnohé státní
instituce, máme tady rÛzné typy ‰kol
od matefisk˘ch aÏ po vysoké ‰koly.
RovnûÏ je zde mnoho kulturních
a zábavních zafiízení. S tím v‰ím sou-
visí i velká koncentrace lidí. Ta pfiiná-
‰í také mnoho problémÛ, které je tfie-
ba fie‰it. To byl jeden z mnoha dÛvo-
dÛ, proã jsem zaãala pracovat v ko-
misi bezpeãnostní a ekologie. Jestli-
Ïe se musíme podfiizovat zákonÛm ãi
pro v‰echny platn˘m pravidlÛm, je
dÛleÏité upozornit obãany na to, Ïe
ze strany obce nejde o samoúãelné
‰ikanování, ale o snahu uãinit ná‰
obvod co nejpfiíjemnûj‰ím pro kaÏdo-
denní Ïivot obyvatel. Bezpeãnost je
pro mû na prvním místû. 

RovnûÏ jsem ãlenkou finanãního
v˘boru, ve kterém vyuÏívám sv˘ch
zku‰eností ekonoma a m˘m cílem je
zamûfiit se na kontrolu hospodárného
a efektivního vynakládání finanãních
prostfiedkÛ a fiádné hospodafiení
s majetkem obce v její prospûch.

Ostrava jako Mladá Moderní Met-
ropole, neznamená jen pfiíleÏitosti pro
mladé, ale hlavnû propojení v‰ech
vûkov˘ch skupin obyvatel bydlících
v na‰em obvodû. Aktivní a spokojení
obyvatelé obvodu, ktefií se zapojují
do dûní ve své obci, jsou její per-
spektivou. 

Svatby, vítání obãánkÛ i setkávání
se seniory patfií k mil˘m povinnos-
tem, které souvisí s prací v Aktivu pro
obfiady a slavnostní pfiíleÏitosti, jehoÏ
jsem ãlenkou. Pfiedev‰ím setkávání
se seniory je krásnou pfiíleÏitostí jak
vyjádfiit osobní podûkování tûm, ktefií
se je‰tû ve vysokém vûku aktivnû za-
jímají o dûní v obci.

Mojí snahou je také, aby byla ze
strany radnice vûnována dlouhodobá
pozornost systematické komunikaci
s obãany, která by mûla probíhat
v rÛzn˘ch formách. Zapojení obãanÛ
do projednávání rozvojov˘ch aktivit
povaÏuji za dÛleÏité a na jejich názo-
rech mi velice záleÏí.

Ing. Valentina VaÀková. Absol-
ventka gymnázia v Jaromûfii a Vy-
soké ‰koly Ekonomické v Praze,
obor národohospodáfiské pláno-
vání, místní hospodáfiství. V sou-
ãasné dobû pracuje jako úfiedník
oddûlení finanãního fiízení odboru
financí a rozpoãtu magistrátu mûs-
ta Ostravy.

Mgr. Andrea Wlochová (ODS)
Jsem rodilá

O s t r a v a ã k a
z centra na‰e-
ho mûsta. Jsem
velice ráda, Ïe
mohu pracovat
ve funkci zastu-
pitelky na‰eho
obvodu. Bûhem
studií jsem mû-

la pfiíleÏitost bydlet v zahraniãí, a jelikoÏ
jsem cestovatelsk˘ typ, mám moÏnost
srovnávat Ostravu s místy na celém
svûtû. Nejedná se pouze o srovnání
geografické, ale rovnûÏ srovnání v˘vo-
je na‰eho mûsta nebo Ïivotních podmí-
nek obãanÛ.

Chci Vás ujistit, Ïe centrum mûsta
se mûní velice dynamicky. Rekon-
strukce Masarykova námûstí nebo
otevfien˘ Miniakvapark pfiímo v srdci
na‰eho obvodu nejsou jedin˘mi
z mnoha pfiínosn˘ch investic. 

Na‰ím dÛleÏit˘m cílem pro centrum
mûsta jsou nové obytné domy, revita-
lizace sídli‰È a komplexní obãanská
vybavenost. Jen tak pfiilákáme do
centra co nejvíce obãanÛ a umoÏní-
me vznik napfiíklad obchodÛ, které
budou mít kvalitní sortiment nebo vo-
Àav˘ch cukráren, jeÏ budou otevfieny
i v nedûli odpoledne a nezaniknou
pro nezájem obyvatel.

Na‰e cíle vedou k prosazení my‰-
lenky Ostrava jako Mladé Moderní
Metropole.Tato usilovná aktivita vede
k lep‰ímu jménu Ostravy v âeské re-
publice, pfiiãemÏ je zfiejmé, Ïe cent-
rum mûsta je prvním náv‰tûvním cí-
lem. Nedávno jsem sly‰ela tvrdou
nadsázku z JiÏní Moravy, Ïe v Ostra-
vû nám chybí kyslík. Dle mého mínû-
ní ho máme stále více a je jen na nás,
kolik ho budeme mít. 

Jako pfiedsedkynû ‰kolské komise
prosazuji maximální rozvoj vzdûlanos-
ti na‰ich dûtí, neboÈ vzdûlání v kombi-
naci se zku‰enostmi tvofií prvotní pod-
mínku k v‰eobecnému rozvoji. 

V na‰í zemi se stalo bohuÏel tren-
dem, Ïe se neustále poukazuje na pro-
blémy, vût‰ina vûcí je prezentována
zejména v negativním kontextu. S tím-
to pesimismem nesouhlasím a domní-
vám se, Ïe kaÏd˘ obyvatel by mûl mít
svou obãanskou hrdost, odpovûdnost
za svÛj domov a okolí, ve kterém Ïije. 

Mgr. Andrea Wlochová. Absol-
ventka Matiãního gymnázia a Os-
travské Univerzity – obor anglisti-
ka, germanistika. V souãasné do-
bû pracuje jako odborná asistent-
ka katedry jazykÛ na Vysoké ‰ko-
le báÀské-Technické Univerzitû.
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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 abe-
cedy bez redakãních úprav. V záfiijovém Centru tato pfiedstavení konãí.

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.

Spolupráce
na Stodolní 

Na základû písemné Ïádosti
obãanského sdruÏení STODOL-
NÍ, která obsahovala konkrétní
poÏadavky na fie‰ení této lokali-
ty, probûhlo dne 1. srpna 2007
jednání pfiedstavitelÛ samosprá-
vy mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, Krajské hygie-
nické stanice Ostrava, velitelÛ
dotãen˘ch sluÏeben Policie âes-
ké republiky a Mûstské policie
Ostrava se zástupci sdruÏení.
Za obãanské sdruÏení byli pfií-
tomni ing. Vladimír Prsteck˘,
MUDr. Pavel âermák a Ale‰
ëurka. 

Na jednání 
- zástupci mûstského obvodu

ubezpeãili obãanské sdruÏení,
Ïe fenomén Stodolní podporují,
av‰ak za dodrÏení oprávnû-
n˘ch zákonn˘ch nárokÛ obãa-
nÛ mûstského obvodu Ïijících
v této lokalitû,

- byla projednána moÏnost fie‰e-
ní v‰ech konkrétních poÏadav-
kÛ sdruÏení a bylo dohodnuto,
Ïe bude radû mûstského obvo-
du pfiedloÏen návrh doplnit na
ul. Stodolní dopravní znaãení,
kter˘m se kaÏdodennû zakáÏe
v dobû od 20.00 hod. do 5.00
hod. vjezd na ulici, mimo do-
pravní obsluhu,

- bylo dohodnuto, Ïe v zájmu za-
chování lokality Stodolní jako
oblíbeného místa zábavy, bude
ustanovena pracovní skupina
v‰ech dotãen˘ch stran, která
bude objektivnû fie‰it problémy
této lokality.
V ãásti poÏadavkÛ sdruÏení

do‰lo ke shodû (individuální po-
suzování zásahÛ do komunikací
a technick˘ch fie‰ení tzv. grilÛ),
ov‰em pfiedev‰ím v problemati-
ce hluku zÛstávají nadále rozpo-
ry, i kdyÏ se jedná pouze o ãást
provozoven, které v˘raznû naru-
‰ují noãní klid. 
Dne 2. 8. 2007 rada mûstského
obvodu 
- rozhodla ustanovit pracovní

skupinu k fie‰ení problematiky
„lokality ul. Stodolní“ s cílem
zachování oblíbeného místa
zábavy s respektováním opráv-
nûn˘ch zájmÛ v‰ech dotãe-
n˘ch osob v dané lokalitû, slo-
Ïenou ze zástupcÛ
● mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz,
● majitelÛ nemovitostí, 
● obãanského sdruÏení

Stodolní,
● obãanÛ s trval˘m pobytem,
s tím, Ïe na jednání skupiny
budou pfiiz˘vány pfiíslu‰né
orgány vefiejné správy dle fie-
‰ené problematiky. Pracovní
skupina bude jmenovitû usta-
vena na schÛzi rady dne 28. 8.
2007.

- vydala souhlasné stanovisko
k doplnûní dopravního znaãení
na ul. Stodolní, kter˘m se kaÏ-
dodennû zakáÏe v dobû od
20.00 hod. do 5.00 hod. vjezd
na ul. Stodolní mimo dopravní
obsluhu. (Dopravní obsluha je
velmi omezen˘ poãet vozidel
zaji‰Èující zásobování nebo lé-
kafiské, opravárenské, údrÏbáfi-
ské, komunální a podobné sluÏ-
by a vozidla s oznaãením O1). 
Po ustavení pracovní skupiny

budou na webov˘ch stránkách
obvodu zvefiejÀovány aktuální
informace o v˘stupech pracovní
skupiny s cílem spoleãného fie-
‰ení problémÛ lokality Stodolní
jako oblíbeného místa zábavy. 

Ing. Katefiina Huvarová,
tajemnice úfiadu MOb MOaP

Ringier Print CZ a.s.
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
Ostrava-Hrabová
720 00
www.ringierprint.cz
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V˘pravní budova hlavního nádraÏí
v Ostravû-Pfiívoze má novou moder-
ní fasádu. Jde o první etapu rekon-
strukce celého nádraÏního a pfied-
nádraÏního prostoru. Na dal‰í po-
stup prací jsme se zeptali ing. arch.
Davida Kotka, z PROJEKTSTUDIA.

V ãervencovém Centru jsme
pfiinesli úvodní informace o ar-
chitektonickém fie‰ení pfiednád-
raÏního prostoru. Rekonstrukãní
práce v‰ak jiÏ od loÀského roku
probíhají na hlavní nádraÏní bu-
dovû. V jakém jsou nyní stadiu?

Na‰ím úkolem byla rekonstrukce
fasády v˘pravní budovy, která byla
dokonãena zaãátkem srpna. V sou-
ãasnosti fie‰íme úpravy hlavní pro-
sklené fasády a to potisku, protoÏe
není podle na‰ich pfiedstav. Jak uÏ
to b˘vá u rekonstrukcí, byla zde
spousta práce, která nejde vidût
a je v˘bornû zvládnutá. 

Chápeme hlavní budovu jako brá-
nu, kterou symbolizuje rám kolem
hlavní fasády. Ten byl dfiíve z ple-
chu. My jsme jej udûlali z modrého
skla, které jsme podsvítili. Velk˘ rám
kolem celé budovy je podsvícen
pouze jemnû, sklenûné portály vstu-
pÛ více, a to pro jasnûj‰í orientaci.
Sklenûná fasáda je vyãi‰tûna od ne-
potfiebn˘ch vodorovn˘ch pfiíãek. 

Objekt se nachází ve velmi expo-
novaném a agresivním místû.
Jemn˘ prach z brzdûní vlakÛ zpÛ-
sobuje za‰pinûní a postupnou de-
gradaci materiálÛ, proto byly zvole-
ny velmi odolné materiály, které
svou barevností pomáhají zvlád-
nout tento problém.

V souãasné chvíli jsme odevzda-
li projekt na administrativní objekt,
kter˘ spojuje hlavní budovu s po‰-
tou. Budeme pokraãovat v pouÏívá-
ní stejného materiálu, ale s podstat-
nû dynamiãtûj‰ím rastrem. Budova
bude dále pfiepásána lany a její
stfiedová ãást bude kompletnû po-
rostlá zelení.

Budou pouÏity i pÛvodní vitráÏe?
Ano, jedná se o dílo zobrazující

slezské dûjiny. VitráÏe byly umístû-
ny v líci hlavní prosklené stûny a si-
tuovali jsme je do interiéru tak, aby
netrpûly agresivním ovzdu‰ím. Je
zde urãitû i vût‰í pravdûpodobnost,
Ïe si jich nûkdo v‰imne. V sou-
ãasné chvíli jsou vitráÏe ve skladu.
Jakmile bude mít investor (âeské
dráhy) finanãní prostfiedky bude se
zmínûn˘ zámûr realizovat. 

K jak˘m zmûnám dochází
v projektu, kter˘ fie‰í i pfiemístûní
tramvajové smyãky pfied nádra-
Ïím? 

Projekt se snaÏí komplexnû fie‰it
rozvoj ãásti Pfiívozu za kostelem
s vazbou na dopravní uzel. Cel˘
projekt je ve fázi studie, kdy se zva-
Ïují v‰echny alternativy. Zatím ne-
existuje definitivní verze.

Jak vypadá poslední varianta
celkového fie‰ení pfiednádraÏní-
ho prostoru?

Jedná se o odsunutí smyãky na
âern˘ potok, ale také o jejím pone-
chání v pÛvodní stopû. Chceme
umístit do prostoru více parkova-
cích stání a vûÏ s hodinami, která
by vévodila stálé expozici C. Sitte-
ho. Hledáme logické umístûní tram-
vají, trolejbusÛ, autobusÛ linkov˘ch
i dálkov˘ch aj. ZvaÏují se opravdu
v‰echny moÏné verze, a tak není
úplnû jasné, co v‰e prostor snese.

Které strany jsou zaintereso-
vány na rekonstrukci?

Velk˘ zájem je ze strany jak
mûstského obvodu MOaP, tak
mûsta Ostravy. Do celé záleÏitosti
samozfiejmû vstupuje i DPMO.
âeské dráhy slíbily maximální pod-
poru celému projektu. V kaÏdém
pfiípadû je v‰e pro lidi a ti urãitû fiek-
nou také své.

Toto místo si zaslouÏí stejnou po-
zornost jako svinovské nádraÏí ne-
bo Masarykovo námûstí.

(va)
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Regenerace sídli‰tû
Varenská

Akce je jiÏ realizována v rámci pro-
jektu Regenerace panelov˘ch sídli‰È.
Regenerace sídli‰tû Varenská je roz-
dûlena do osmi etap. ¤e‰ené území
je ohraniãeno komunikacemi Sládko-
vou, Varenskou a Hornopolní. Jedná
se o rekonstrukci vozovek, chodníkÛ,
vybudování cyklistické stezky, parko-
vacích stání, dûtsk˘ch hfii‰È, odpoãin-
kov˘ch ploch, rekonstrukci vefiejného
osvûtlení a sadov˘ch úprav.

V letech 2003 aÏ 2006 byly zreali-
zovány etapy 1, 2, 3 a 5. V leto‰ním
roce je realizována 8. etapa nákla-
dem cca 9 000 tis. Kã. Na tuto etapu
jsme obdrÏeli státní dotaci ve v˘‰i
5 784 tis. Kã.

V letech 2008 a dal‰ích pfiedpoklá-
dáme spolufinancování ze strukturál-
ních fondÛ EU – Integrovan˘ operaã-
ní program (IOP), kdyÏ zb˘vá vyãer-
pat cca 15 000 tis.Kã.

Regenerace 
sídli‰tû ·alamouna

Akce je realizována v rámci projek-
tu Regenerace panelov˘ch sídli‰È.
Lokalita fie‰eného území je ohraniãe-
na ulicemi Zelenou, Nedbalovou,
Dr. Malého, Hornick˘ch uãÀÛ, Gajdo-
‰ovou, Vítkovickou a Petra Kfiiãky.
Regenerace sídli‰tû ·alamouna je
rozdûlena do sedmi etap. Jedná se
rovnûÏ o rekonstrukci vozovek,
chodníkÛ, vybudování cyklistické
stezky, parkovacích stání, dûtsk˘ch

hfii‰È, odpoãinkov˘ch ploch, rekon-
strukci vefiejného osvûtlení a sado-
v˘ch úprav. Je zpracována studie,
která byla vefiejnû projednána s ob-
ãany. 

Pro 1. a 2. etapu – ulice Dr. Malého
– je zpracována projektová doku-
mentace pro územní fiízení, je vydáno
územní rozhodnutí, zpracovává se
projektová dokumentace pro staveb-
ní fiízení pro 1. etapu.

V˘‰e uvedené úpravy s odhadova-
n˘m nákladem 112 mil. Kã budou
realizovány v letech 2008–2013 dle
dostupn˘ch finanãních prostfiedkÛ.

V programovém období, tj. v letech
2008 a dal‰ích se pfiedpokládá spolu-
financování ze strukturálních fondÛ
EU – Integrovan˘ operaãní program
(IOP).

Energetická optimalizace 
základních a matefisk˘ch

‰kol
V tomto souboru projektÛ jde

o komplexní a systémov˘ pohled na
danou problematiku, tj. souãasnou
v˘mûnu oken, zateplení fasád, osa-
zení termostatick˘ch ventilÛ na otop-
ná tûlesa a úpravy regulaãních uzlÛ
v objektech základních a matefisk˘ch
‰kol v souladu se zákonem
ã. 406/2000 Sb. (o hospodafiení ener-
gií), kter˘ tyto úpravy pfiedepisuje.
U vybran˘ch objektÛ se pfiedpokládá
osazení fotovoltaick˘ch ãlánkÛ (slu-
neãních panelÛ). 

V˘hodou fotovoltaick˘ch elektráren

v souãasné do-
bû je to, Ïe kro-
mû dotace ze
strukturálních
fondÛ je stá-
tem garantová-
na na 15 let v˘-
kupní cena e-
lektrické ener-
gie, coÏ v ko-
neãném dÛsledku vede k pozitivním
penûÏním tokÛm pro ‰koly.

Z· Gen. Píky 
– rekonstrukce pavilonu E
Jedná se o celkovou rekonstrukci

jednoho z pavilonÛ areálu Z· Gen.
Píky. V pfiedchozích letech 2004 aÏ
2006 mûstsk˘ obvod realizoval kom-
plexní rekonstrukci pavilonÛ C, B a A.
V loÀském roce byla rekonstruována
prosklená vnûj‰í stûna u bazénu
v pavilonu E, která byla v havarijním
stavu. 

Rekonstrukce pavilonu E zahrnuje
obnovu stávajících prosklen˘ch stûn
tûlocviãen, podlah, elektro rozvodÛ,
rozvodÛ vody, kanalizace, ÚT, slabo-
proudu, dispoziãní úpravy, sociálního
zázemí pavilonu, a v neposlední fiadû
zateplení a barevné fie‰ení fasády,
a to vãetnû spojovacího krãku. 

Zpracovává se projektová doku-
mentace pro stavební fiízení. Letos
chceme poÏádat o dotaci na zateple-
ní z OP Ïivotního prostfiedí.

Ing. Jifií Havlíãek,
místostarosta pro investice

V fiíjnovém Centru pfiineseme dru-
hou ãást materiálu, a to akce projekã-
nû zaji‰Èované pro zahájení realizace
v roce 2009.

Projektové zámûry obvodu pro
programové období EU 2007–2013
V tomto vydání na‰eho zpravodaje pfiiná‰íme první ãást projektov˘ch zá-
mûrÛ, jejichÏ cílem je získat finanãní pfiíspûvky z fondu Evropské unie.
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz v období 2007–2013 plánuje
v rámci strukturální pomoci Evropské unie získat dotace ve v˘‰i mini-
málnû 85 % uznateln˘ch nákladÛ na tyto projekty:

Vizualizace zachycuje pfiedstavu architektÛ, jak by mûla vypadat dopravní
smyãka pfied hlavním nádraÏím.

Rekonstrukce v˘pravní budovy je prakticky u konce.

Na základû tûchto kontrol byly od-
stranûny nejvût‰í závady a vyklizeny
spoleãné prostory. V Pfiívoze se to t˘-
kalo pfiedev‰ím domÛ na ulicích BoÏ-
kova, T. Novákové, K. Svûtlé, Palac-
kého, PfiednádraÏí, Úprkova a Rov-
ná, kde byly vyklizeny jak pÛdy, tak
sklepy. Náklady na úklidové práce
dosáhly 450 tisíc korun. 

Na ulici Jílová byly vyklizeny pÛdní
prostory v devíti obytn˘ch domech,
a to nákladem 104 668 Kã. Ke v‰em
ãástkám je nutno pfiiãíst 19 % DPH.

Aby byly odstranûny závady a vy-
klizeny spoleãné prostory v ostatních
bytech, bylo by potfieba dal‰ích
800 tisíc korun na vyklízecí práce
a 250 tisíc korun na plo‰nou deratiza-

ci. V roce 2008 se budou kontroly
opakovat. 

Budoucí kontrola musí obsahovat
i kvalitu odklízecích prací. V nûkte-
r˘ch domech (na ulici K. Svûtlé) ne-
do‰lo k zaji‰tûní sklepních prostor.
Hrozí tak nebezpeãí úrazu a otvory
po sklepních oknech hází obãané od-
padky pfiímo do sklepa. 

Kontroly zároveÀ budou vytváfiet
tlak na ménû pfiizpÛsobivé obyvatele,
ktefií si s pofiádkem v místû svého
bydli‰tû hlavu pfiíli‰ nelámou.

Celkovou situací v Pfiívoze se bude
prÛbûÏnû zab˘vat bezpeãnostní
a ekologická komise obvodu, která si
uvûdomuje závaÏnost tohoto pro-
blému. (ps)

ProtipoÏární kontroly domÛ v Pfiívoze
Ná‰ mûstsk˘ obvod vlastní 150 obytn˘ch domÛ. V dal‰ích 36 má v˘-
znamné majetkové podíly. V prvním ãtvrtletí tam probûhly protipoÏární
kontroly, které odhalily pfiedev‰ím nepofiádek ve sklepech a pÛdách.

Opu‰tûné domy na KfiiÏíkovû ulici –
naprosto neúnosná bezpeãnostní si-
tuace je ve dvou opu‰tûn˘ch domech
na této ulici. DomÛm jiÏ chybí ãásteã-
nû stfiechy, rovnûÏ ve‰keré instalace
byly vytrhány. Objekty mohou b˘t pro
své okolí nebezpeãné, zvlá‰tû kdyÏ je
nûkdo soustavnû rozkrádá, jak po-
tvrdily nedávné události v Kladnû.

Spoustu problémÛ s nepofiádkem
zpÛsobují nezabezpeãená – vytluãe-
ná okna do sklepÛ v oblasti zadního
Pfiívozu. Sklepní prostory se stávají
shromaÏdi‰tûm odpadkÛ a jsou ne-
bezpeãné zejména pro dûti.

Pfies opatfiení Technick˘ch sluÏeb
MOaP je zadní Pfiívoz místem ãer-
n˘ch skládek. Tato na ulici Dobrov-
ského zasahuje aÏ do chodníku.

I. etapa: nová fasáda
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Koncertní sezona zaãíná v Ostravû prakticky
aÏ v fiíjnu a divadelní se teprve nesmûle rozbí-
há. Doporuãujeme na‰im ãtenáfiÛm autogra-
miády, které jsou samozfiejmû spojeny s pre-
miérov˘m prodejem zajímav˘ch knih. V‰echny
se konají v Domû knihy Librex.

Necenzurované obrazy
Rajko Doleãka

Letos dvaaosmdesátilet˘ prof. MUDr. Rajko
Doleãek, DrSc. je nejen vûhlasn˘m lékafiem –
endokrinologem, ale v na‰ich podmínkách i v˘-
jimeãn˘m politick˘m spisovatelem a pfiekladate-
lem. Jeho politické názory se odli‰ovaly od ofi-
ciálních, jak pfied listopadem 1989, tak i nyní.
Stálou pozornost vûnuje své rodné Jugoslávii
(jeho maminka byla Srbka).

Knihu Necenzurované obrazy pokfití prof.
PhDr. Jan Keller, CSc. z Ostravské univerzity
a ing. Petr Pánek z V·B-TU Ostrava

Autogramiáda se koná 12. 9. v 17.00 hod.

Kuras kontra Orwell

11. záfií od 16.00 hod. je v Librexu autogra-
miáda spisovatele, novináfie a dramatika
Benjamina Kurase. Ten je ãeské vefiejnosti
znám ze sv˘ch knih i novinov˘ch ãlánkÛ ze-
jména jako konzervativnû sm˘‰lející autor
a neúprosn˘ kritik Evropské unie.

Benjamin Kuras se narodil 4. dubna 1944 ve
Zlínû jako Milo‰ Kura‰. Jméno si zmûnil v roce
1974, kdyÏ konvertoval na Ïidovskou víru. V le-
tech 1962–1968 studoval ãe‰tinu a angliãtinu
na Filozofické fakultû v Olomouci, od bfiezna do
srpna 1968 pracoval v anglickém vysílání âes-
koslovenského rozhlasu v Praze. Na podzim
1968 emigroval do Anglie, kde se Ïivil jako re-
daktor ãeského vysílání BBC, pfiekladatel a také
se prosadil jako autor divadelních a rozhla-
sov˘ch her; ty byly uvedeny také v Nûmecku,
Rakousku, ·v˘carsku, Itálii a Izraeli.

Od roku 1990 publikuje v fiadû ãesk˘ch perio-
dik, vydal nûkolik knih: âe‰i na vlásku, Anglie je
na houby, Jak pfieÏít padouchy, Neb˘t Golema,
Je na Marxu Ïivot?, Sekl se Orwell o dvacet
let?, Tao sexu.

Za svou kníÏku Sekl se Orwell o dvacet let?
získal Benjamin Kuras cenu Wald Press
AWARD pro rok 2004.

Po na‰ymu

26. 09. 2007 v 17.00 hodin
Jana Schlossarková – Na Lelka se nûsmi pis-

kaã. Kfiest knihy a autogramiáda. Kfití Dick R.
Blick, fieditel hotelu Imperial a P. ÎiÏka z MF Dnes.
DÛm knihy LIBREX, Smetanovo nám. 8,
Ostrava, tel.: 596 117 676, www.librex.cz
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Tipy mûsíce Premiéry
Slavné melodie

Josef Stelibsk˘ – Ostrov milování. Opere-
ta o tfiech dûjstvích a ãtyfiech obrazech. Lib-
reto: Karel Melí‰ek a Jarka Mottl. 

Tento titul patfií mezi lidové operety typu „Na t˘
louce zelen˘“, „Podej ‰tûstí ruku“, „Uliãnice“ atd.

Loì pod vedením neschopného kapitána ve-
ze znudûné milionáfie, ktefií oãekávají na své
draze zaplacené dovolené dobrodruÏství. Pla-
vidlo ztroskotá. Shodou okolností v tu chvíli ha-
varuje i letadlo fiízené ‰védsk˘m pilotem, kra-
savcem Svenem Hansenem. Co ãert nechce,
dojde k pfiepadení piráty. Co v‰e se udûje na
ostrovû obydleném domorodci, zjistí diváci sa-
mi. Opereta obsahuje slavné melodie – napfi.
„Zpíval kos s kosicí“, „TvÛj bíl˘ ‰átek“, „Láska
brány otevírá“, „Bramborová placka“ aj. 

Premiéra 22. 9. 2007 v 19.00 hodin v Divad-
le Jifiího Myrona.

Druhá premiéra 23. 9. 2007 v 17.00 hodin
v Divadle Jifiího Myrona.

Kde domov mÛj…

J. K. Tylova Fidlovaãka, anebo Ïádn˘ hnûv
a Ïádná rvaãka je dramatem, v nûmÏ poprvé za-
znûla na‰e národní hymna (21. prosince 1834).
Hra samotná brzy upadla v zapomenutí a znovu
se na repertoár dostala po roce 1917. V Ostravû
byla tato fra‰ka naposledy uvedena v roce 1918.
Úpravu pro loutkové divadlo pfiipravil a reÏii má
Václav Klemens, umûleck˘ ‰éf ostravského
Divadla loutek. Premiéra se koná v pátek
28. záfií v 17.00 hod. na Den ãeské státnosti.
Divadlo loutek Ostrava
Pivovarská 15, Moravská Ostrava
tel.: 596 114 884
e-mail: dlo-ostrava@seznam.cz

Pohádka nejen pro dûti

Magdalena Turnovská: O princeznû, která
ráãkovala. Veselá pohádka s písniãkami, ães-
ké vefiejnosti známá ze slavného televizního
zpracování z roku 1988, tentokrát v podání her-
cÛ Divadla Petra Bezruãe v reÏii Jifiího ·imka.
Divadlo Petra Bezruãe, 28. fiíjna 120, Ostrava
tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

V˘stavy
D. MoÏn˘ na Sokolské

Autor pohybující se na poli videoartu a no-
v˘ch médií, jehoÏ videa jsou kritick˘m doku-
mentem souãasnosti. Videoklip „Virtual Soul
Waste“ byl zafiazen do kolekce svûtov˘ch dûl
digitálních filmÛ za rok 2005.

23. 8.–27. 9. 2007 David MoÏn˘ (1963)
V˘stavní síÀ, Sokolská 26, Ostrava
tel.: 596 138 937, www.ckv-ostrava.cz
otevfieno pondûlí aÏ pátek 10.00–17.00 hod.

Umûní v kvûtinách

Symbolika kvûtin provází lidi v‰ech kultur
a epoch. Obecnû jsou kvûtiny znamením
krásy stvofiení tohoto svûta, symbolem pro-
buzení Ïivota, ale pro svÛj krátk˘ Ïivot také
pomíjivosti Ïivota.

V˘stava, která se koná v Ostravském muzeu
od 16. srpna do 30. prosince, si dává za úkol
pfiiblíÏit symboliku v kfiesÈanské ikonografii, kde
právû kvûtiny hrají v˘znamnou roli. Zvlá‰tû bu-
dou zpracovány atributy mariánské a christolo-
gické symboliky, jako jsou napfi. lilie – symbol
ãistoty a cudnosti, granátové jablko – symbol
plodnosti, hrách – symbol pnutí se vzhÛru, ke
Kristu, fialka – symbol pokory pro svoji nená-
padnost a krásu, karafiát – symbol panenství,
vinná réva – spojení s ukfiiÏováním Krista, obilí
– symbol ‰ífiení boÏího království atd.

10. záfií zaãíná v Muzeu mûsta Ostravy oãe-
kávaná v˘stava Tváfi stfiedovûké Ostravy (v˘-
stava potrvá aÏ do konce roku).
Ostravské muzeum, Masarykovo námûstí 1,
Moravská Ostrava, tel.: 596 123 760

Îensk˘ portrét

VernisáÏ v pondûlí 3. 9. 2007 v 17.00 ho-
din. V˘stava potrvá do 30. 10. 2007.

Petra Skoupilová (1944) se vûnuje reklamním
fotografiím, publikuje v módních a filmov˘ch ãa-
sopisech (Betty, Kino revue, Praktická Ïena,
Divadlo). Charakterizuje jí expresivní, ãasto ero-
ticky ladûné pojetí figurálních fotografií. Zamû-
fiuje se na Ïensk˘ portrét a akt, fotografuje dvo-
jice nebo trojice Ïen v kompoziãních variantách.
V˘tvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
tel.: 596 112 019, www.chagall.cz

Kristian Kodet – obrazy

VernisáÏ módního malífie se koná ve ãtvr-
tek 13. 9. v 17.00 hodin. V˘stava potrvá do
10. fiíjna.

Kodet se narodil se roku 1948 v rodinû zná-
mého sochafie Jana Kodeta, syna sochafie
Emanuela Kodeta. Studoval Akademii des
Beaux Arts v Bruselu. V roce 1979 se usadil
v USA. V zámofií se úspû‰nû vûnoval malífiské
tvorbû, zachoval si silnou vazbu na ãeskou ima-
ginativní malbu a poetismus, obohatil je o vlast-
ní originální v˘razové prostfiedky. Ty spoãívají
v barvû redukované na jednotn˘ tón ovládan˘
svûtlem a vzájemné konfrontaci stylizovan˘ch
figur. Po roce 1990 se vrátil do âech, maluje
a vystavuje. Od roku 2001 v soukromém muzeu
Kodet v Tábofie prezentuje tvorbu umûlecké ro-
diny KodetÛ.
V˘tvarné centrum Chagall, Repinova 16,
Moravská Ostrava, tel.: 596 112 019
www.chagall.cz

Irské drama v Arénû

âtvrtou záfiijovou ostravskou premiérou je
Poruãík z Inishmoru v Komorní scénû Aréna.
Autor Martin McDonagh, sedmatfiicetilet˘ brit-
sk˘ dramatik irského pÛvodu se proslavil jiÏ
svou prvotinou Kráska z Leenane.

Premiéra je v sobotu 8. záfií v 18.30 hodin,
dal‰í uvedení 10. a 17. záfií v 18.30 hodin.
Komorní scéna Aréna, 28. fiíjna 2,
u S˘korova mostu, Moravská Ostrava
tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz

Nesmrteln˘ Hurvínek

30. záfií v 15 a 17 hodin HurvínkÛv pople-
ten˘ víkend – Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Pfiíbûh o jednom zamotaném víkendovém od-
poledni, ze kterého jde hlava kolem nejen
Hurvínkovi, Mániãce, panu Spejblovi a paní
Katefiinû, ale i dvûma medvíìatÛm, která utekla
z cirkusu. Hra plná písniãek a groteskních si-
tuací potû‰í i ty nejmen‰í diváky.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
tel.: 597 489 111, www.moas.cz

Jifií Korn a 4TET

PfiibliÏnû dvouhodinov˘ koncert pánského
kvarteta, kter˘ spolu s jeho zakladatelem
Jifiím Kornem tvofií Du‰an Kolár, David Uliãník
a Jifií ·korpík se koná 18. 9. v 19 hodin ve spo-
leãenském sále Domu kultury mûsta Ostravy.

„4TET“ byl zaloÏen z iniciativy Jifiího Korna v fiíj-
nu 2002 v souvislosti s pfiipravovan˘m taneãnû
excentrick˘m pfiedstavením „Tep“. V tomto pro-
jektu se poprvé pfiedstavili skladbou „How Deep
Is Your Love“. Boufilivá reakce publika a stoupají-
cí zájem byl pfiíãinou následného roz‰ífiení reper-
toáru o skladby „Tears In Heaven“ a „Yvetta“.

Následná úãinkování 4TETu v televizních po-
fiadech (ManéÏ Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá
mfiíÏ, Gogo‰ou… atd.), vystoupení po celé âR
a v Nûmecku jen potvrdila jejich kvalitu.
Umûleck˘ a pfiitom osobit˘ projev kvarteta
4TET b˘vá vyvrcholením prestiÏních akcí a spo-
leãensk˘ch událostí. 
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
tel.: 597 489 111, www.moas.cz

Karel Kita – Svût ve svûtû

11. záfií v 17.00 hod. vernisáÏ, do 26. 10. 
Pûtatfiicetilet˘ ostravsk˘ fotograf se vepsal do

povûdomí odborné vefiejnosti fotografiemi
Arabsk˘ch emirátÛ, kde se uchytil i profesnû.
Galerie 7, Chelãického 7, Ostrava
www.galerie7.cz

Magick˘ svût

V Galerii Budoucnost se pfiedstaví krnovská
malífika Dagmar LukÛvková kolekcí obrazÛ na-
zvanou Magick˘ svût od 5. do 28. záfií.
Galerie Budoucnost – Medium Soft, 
Cihelní 14, Ostrava (vstup. hala sídla spol.)

Kováfii pfied DKMO

Na prostranství pfied Domem kultury mûsta
Ostravy budou od 14. záfií do 31. fiíjna vysta-
veny práce vzniklé na Sympoziu prostorov˘ch
forem Ostrava 2007. Mezinárodního kováfiské-
ho sympozia se úãastnili mladí tvÛrci z âeské
republiky, Ukrajiny a Slovenska.
DÛm kultury mûsta Ostravy
28. fiíjna 124, Moravská Ostrava
tel.: 597 489 111, www.moas.cz

Koncerty

Dûtem
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kam v centru

Festivaly 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)

Hrajeme dennû: 
pokladna otevfiena 

pondûlí–pátek od 16.00 do 20.00
soboty–nedûle od 14.00 do 20.00

od 15.00 rezervace 599 527 851, 774 905 685

1.–3. 9. Roming. âR/SR 2007
4. 9. Filmov˘ klub. Hotel Rwanda. USA 2006
6.– 7. 9. Miss Potter. USA 2007
8.–10. 9. Warholka. USA 2006
11. 9. Filmov˘ klub. Metropolis Nûmecko.

1925
13. 9. 16.00 hod. Den NATO v Ostravû. Doku-

ment âT: Útûky Josefa Brykse
12.–14. 9. Grindhouse: Auto zabiják. USA

2007
15.–17. 9. Havana blues. ·panûlsko/Kuba/

Francie 2006
18. 9. Filmov˘ klub. FaunÛv labyrint. ·panûl-

sko/USA 2006
19.–21. 9. Renesance. Francie 2006
22.–24. 9. Angel. Francie/VB/Belgie 2007 
25. 9. Filmov˘ klub. Závi‰, kníÏe pornofilmu.

âR 2006
26.–28. 9. Tajnosti. âR/SR 2007
29. 9.–1. 10. Ve stínu Beethovena. USA/SRN

2005

Hrajeme pro dûti kaÏdou sobotu a nedûli
v 15.00 hod.

1.–2. 9. Shrek Tfietí. USA 2007
8.–9. 9. O‰klivé káãátko. USA 2007
15.–16. 9. O králi Jeãmínkovi. âR 2006
22.–23. 9. Harry Potter a FénixÛv fiád.

VB/USA 2007 
29.–30. 9. Simpsonovi ve filmu

Minikino v nové sezonû

Dlouhá léta bylo Minikino vlastnû v upra-
veném bytû, teì má adaptovan˘ prostor
s klasick˘m sálem a sedadlov˘m uspofiádá-
ním. Jak tuto zmûnu hodnotíte?

Zmûnu umístûní nového Minikina do samo-
statného prostoru hodnotím kladnû. Nejsme pfií-
mo souãástí obytného domu, kter˘ byl urãen
pfiedev‰ím k bydlení nájemníkÛ. Nové prostory
jsou v samém centru mûsta a budova nese ná-
zev Minikino-kavárna, takÏe ji lze celkem jedno-
du‰e najít. Pro diváka je urãitû pfiíjemnûj‰í za-
koupit si vstupenku na pevné místo, neÏ hledat
kam se posadí, rezervaci dnes mÛÏe uãinit také
prostfiednictvím internetu. Vût‰ina divákÛ chodí
do kina tûsnû pfied zaãátkem pfiedstavení.

V ãem se program kina odli‰uje od jin˘ch
zafiízení, napfi. Kina Art?

Minikino patfií do sítû artov˘ch kin, které se
zamûfiují na kvalitní a umûlecky hodnotnou tvor-
bu. Realizujeme nûkteré speciální pfiehlídky,
napfi. Francouzsk˘ podzim nebo festival Pro
Tibet, které v jin˘ch kinech neuvidíte. Navíc pro-
jekce Filmového klubu jsou tradiãnû uvádûny
lektorsk˘m úvodem filmového kritika Mgr.
Martina Jirou‰ka.

Jaká je náv‰tûvnost za první ãtvrtletí pro-
vozu? Co je tfieba dûlat, aby se zv˘‰ila? 

V prvním ãtvrtletí Minikino nav‰tívilo témûfi
ãtyfii tisíce divákÛ. Náv‰tûvnost bychom chtûli
pfiirozenû zv˘‰it, stále je mnoho lidí, ktefií tento
prostor teprve objevují, aãkoliv místo na
Kostelní ulici u Masarykova námûstí je daleko
atraktivnûj‰í neÏ tomu bylo u starého Minikina.
Pfiispûje k tomu urãitû zv˘‰ená reklama a také
speciální akce, jeÏ jsou nad rámec bûÏného
kina, napfi. letos jsme byli souãástí festivalu
Colours of Ostrava nebo projekt Rozmanitost
(dokumenty o lidsk˘ch právech pro studenty),
apod.

Jak hodnotíte vybavení Minikina a novou
kavárnu? Co se napfi. nepovedlo?

Pro Minikino je jistû pozitivní vybavení kvalitní
zvukovou technikou Dolby digital a klimatizova-
n˘ sál vãetnû kavárny. Jsme moderní zafiízení
s bezbariérov˘m pfiístupem.

Kavárna má ‰irokou nabídku nápojÛ a rÛz-
n˘ch cukráfisk˘ch specialit vlastní v˘roby, je
otevfiena 7 dní v t˘dnu, je zde zdarma pfiístupn˘
bezdrátov˘ internet a je nekufiácká. Nejvíce di-
vák ocení, Ïe si mÛÏe nápoje a malé obãerstve-
ní vzít s sebou do kina. Souãástí Minikina je
i galerie, kde mohou diváci po shlédnutí filmu
je‰tû nav‰tívit v˘stavu. Jestli se nûco nepoved-
lo, jsou to vût‰inou drobnosti, které se vyskyt-
nou pfii kaÏdém uvedení nové stavby do provo-
zu, a které se nám dafií prÛbûÏnû odstraÀovat. 

Na co se mohou diváci v pfií‰tích mûsících
v Minikinû tû‰it?

Kromû na‰eho programu, kter˘ divák najde
na internetov˘ch stránkách www.minikino.cz,
chci upozornit na nûkteré speciální akce. Ve
spolupráci s âeskou televizí uvedeme 13. 9.
v 16. hodin v rámci Dne NATO film Útûky Jose-
fa Brykse, dokument o b˘valém letci RAF, kter˘
byl umuãen v komunistickém vûzení. Po projek-
ci probûhne beseda s tvÛrci. Ve filmovém klubu
v fiíjnu probûhne ohlédnutí za tvorbou filmov˘ch
velikánÛ Ingmara Bergmana a Michelangela
Antonioniho.

Mgr. Jarmila Kuãerová, 
vedoucí Minikina

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

6. 9. Combo Zby‰ka Brzusky. Swing

7. 9. Moribundus. Blues

13. 9. Dana Vrchovská & Jifií Urbánek Band.
Jazz, zaãátek v 19.00 hod.

14. 9. Robson. Koncert ostravské kapely

18. 9. Erik Truffaz Group. Festival Ostrava
Jazz Night. Vynikající francouzsk˘ trum-
petista a hlavní osobnost progresivního
jazzu. Koncert v klubu Fabric, zaãátek ve
21.00 hod. Za finanãní podpory Statutár-
ního mûsta Ostrava.

19. 9. Ivan Hlas Trio. Ivan Hlas – kytara, zpûv,
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba – violoncel-
lo, Norbi Kovács – kytara

20. 9. Ladí Neladí. Koncert v klubu Fabric, za-
ãátek ve 20.00 hod. Natáãí âT studio
Ostrava

21. 9. Boris Band Combination. Jazz

22. 9. 4 dohody. Koncert + kfiest nového CD

24. 9. LR Cosmetic Big Band Edy ·urmana.
Swing, zaãátek v 19.00 hod

26. 9. Roman Dragoun. Sólov˘ koncert

27. 9. Facing West Trio. Jazz

28. 9. Lubo‰ Pospí‰il & Bohumil Zatloukal.
Akustick˘ koncert

Hudba v chrámech

Svatováclavsk˘ hudební festival je obãanské
sdruÏení vzniklé z iniciativy ostravské skupiny
umûlcÛ, hudebních teoretikÛ a milovníkÛ hudby
a umûní v ãervnu roku 2003, které pofiádá a or-
ganizuje stejnojmenn˘ mezinárodní hudební
festival. Ten pod jednotnou dramaturgickou
a ideovou platformou zprostfiedkovává hudební
konfrontace ‰iroké skupinû obyvatel Moravsko-
slezského kraje.

4. roãník Svatováclavského hudebního festi-
valu se uskuteãní ve dnech 28. záfií aÏ 28. fiíjna
2007 ve tfiech desítkách míst Moravskoslezské-
ho kraje (kaÏd˘ den jeden koncert), pfiedev‰ím
v katolick˘ch kostelech, evangelick˘ch a ães-
kobratrsk˘ch modlitebnách. 

V pátek 28. záfií v 19.00 hod. se koná zahajo-
vací koncert v Katedrále BoÏského Spasitele
v Moravské Ostravû.
Program: „Tváfie a prameny“
Úãinkují: recitace – Marek Eben, hudba –
Schola Gregoriana Pragensis
Více na www.shf.cz

13. záfií od 14.00 hodin propukne na os-
travském v˘stavi‰ti FASHION IN OSTRAVA,
která bude poprvé v na‰em mûstû a ná‰ ob-
vod bude u toho!

Iveta Kolesárová, fieditelka spoleãnosti
IL GROUP a agentury IL MODELS® nám po-
skytla následující informace: 

Byla bych ráda, aby také mûsto Ostrava
mohlo nabídnout ‰iroké vefiejnosti v‰e o módû,
návrháfiství, kosmetice, úãesech, krásn˘ch Ïe-
nách, ale i muÏích, novinky ze svûta motoris-
mu a mnoho dal‰ích zajímav˘ch informací
a novinek, které jsou spojené s módou. 

Chci tuto akci pofiádat pravidelnû, aby se
mûsto Ostrava mohlo dÛstojnû pfiifiadit k mód-
ním metropolím.

Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na módní pfie-
hlídky, které budou probíhat nonstop a budou
doprovázeny bohat˘m kulturním programem. 

Své kolekce pfiedvedou: obleãení pro mladé
NEW YORKER, módní návrháfi Luká‰ ·míd,
znaãkové spodní prádlo Femme Fatale Linge-
rie, módní magnetické ‰perky, znaãkové bra-
zilské a australské plavky, ãesk˘ v˘robce

prádla DANIELA. Doprovodné akce budou ta-
ké náv‰tûvníkÛm nabízet novinky ze svûta kos-
metiky, úãesÛ, péãe o tûlo – Ïivû mohou ná-
v‰tûvníci vidût prodluÏování vlasÛ salonu
Simply Hair pod vedením vedoucí salonu
Moniky Vitáskové, líãení pod vedením paní
Aleny Poledníkové a pfiedstavíme novinky zná-
mé ostravské plastické chirurgie, která bude
na celé akci poskytovat konzultace v tomto
oboru.

Osobnû budou pfiedvádût: miss sympathy –
miss world bikini 2006, finalistka miss world
tourism 2007, finalistka miss world bikini 2007,
vítûzka Face of the years spoleãnû s finalistka-
mi této prestiÏní soutûÏe a jako host bude
osobnû pfiítomna fieditelka BOHEMIA MANGE-
MENT. Nebude chybût také finalistka svûtové
soutûÏe New Silk Road CHINA 2007! 

Partnerem projektu FASHION IN OSTRA-
VA je mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz.

Více informací na www.ilgroup.info.cz,
tel.: 603 252 019.

FASHION IN OSTRAVA na v˘stavi‰ti

O náboÏenství i filozofii

Kulturní asociace Nová Akropolis zahajuje
v pondûlí 3. a 10. záfií v 18 hod. cyklus pfied-
ná‰ek: MOUDROST V¯CHODU A ZÁPADU.

Jedná se o ãtrnáctidíln˘ pfiedná‰kov˘ cyklus
srovnávací filosofie. PfiiblíÏíme si tradiãní uãení
o sloÏení vesmíru, zemû i ãlovûka; ve v˘chodní
filosofii Indie, Tibetu a âíny si vysvûtlíme zá-
kladní univerzální zákony (dharma, karma, rein-
karnace) a pojetí ãlovûka, které doplníme téma-
ty klasické evropské filosofie. 

V sobotu 8. záfií od 10 do 18 hod. celoden-
ní kurs ZMIZELÁ NÁBOÎENSTVÍ.

Bude se hovofiit o Egyptû (jednota za mnoho-
stí, hlubok˘ symbolismus, Egyptská kniha mrt-
v˘ch), ¤ecku (ideál dobra a krásy, svût fieck˘ch
bohÛ a hrdinÛ), Mezopotámii (hledání nesmrtel-
nosti, Epos o Gilgame‰ovi) a o Stfiední Americe
(záhadní bohové AztékÛ a MayÛ). 

Pfiedná‰ky budou doplnûny videoprojekcí vû-
novanou posvátné architektufie, bohÛm a sym-
bolÛm. 

Ve stfiedu 19. záfií v 19 hod. pfiedná‰ka
DON QUIJOTE.

Pfiedná‰ka bude pojednávat o nejznámûj‰ím
díle ‰panûlského spisovatele Miguela de Cer-
vantese DÛmysln˘ rytífi Don Quijote de la Man-
cha. Pfii pfiíleÏitosti 460. v˘roãí narození autora
tohoto románu se bude hovofiit také o jeho Ïi-
votû a díle. 

Nová Akropolis, 28. fiíjna 8, Ostrava, 
(u S˘korova mostu), www.akropolis.cz
pfiihlá‰ky na adrese: ostrava@akropolis.cz

Pfiedná‰ky

V˘stava z knihy rekordÛ

Ostravské vefiejnosti jiÏ dobfie známá atrakce
MINIUNI je místem pro zábavu dûtí i dospûl˘ch.
Kromû své stálé expozice se areál stává i mís-
tem konání putovních v˘stav. V kryté ãásti ob-
jektu mohou v mûsíci záfií náv‰tûvníci zhlédnout
unikátní v˘stavou zapsanou v knize rekordÛ –
modely padesáti svûtov˘ch metropolí s nejvy‰-
‰ími stavbami svûta (do 30. listopadu.)

Modely v mûfiítku 1:2000 jsou v‰echny vyro-
beny z papíru. Skuteãnû se nejedná o letecké
snímky, ale papírové modely…

Projít se po Manhattanu mÛÏete i nûkolik minut
chÛze od centra Ostravy.
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kam v centru

Kulturní zafiízení
Gama

Gen. Píky 13b/3295, tel.: 777 905 684
www.ckv-ostrava.cz

4., 11., 18. a 25. 9. v 15.00 hod. Sport v akci!
Fotbal, ko‰íková a ping-pong pro v‰echny.

12.,19. a 26. 9. ve 14.00 hod. Jak na to
Pohybové studio pro holky a kluky.

12. a 13. 9. v 9.00 a 10.15 hod.
…a jedem dál! Stoprocentnû veselé pfii-
vítání nového ‰kolního roku.

12. 9. od 15.00 do 19.00 hod. Dámsk˘ klub.
V‰e o zdraví, kráse a líãení s dárkovou
poukázkou na typologii. Urãeno vefiej-
nosti.

17.–20. 9. v 9.00 a 10.15 hod. 
Hrajeme si na malífie. Setkání s ilustrá-
torem dûtsk˘ch kníÏek A. Dudkem.

18. a 19. 9. v 9.00 a 10.30 hod.
Terorismus: skrytá hrozba. Historie,
teroristické skupiny a jejich politické cíle.

25. 9. ve 13.30 hod. IQ jako li‰ka
Zábavn˘ soutûÏní pofiad pro ‰koláky.

26. a 27. 9. v 9.00 a 10.15 hod.
Jak se dûlá pohádka. „Babka Miládka“
a její svût loutek.

Od fiíjna 2007 pfiipravujeme kurzy 
pro dûti a dospûlé

hudební: keyboard, flétna, kytara
pohybové: rytmika, kalanetika, aerobic, bfii‰ní

tance, orientální tance, tai-chi
jazykové: angliãtina 
zájmové: paliãkování, rybáfisk˘ krouÏek

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, Galerie
Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz,
Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.com, Galerie Beseda –
www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.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 muzeum – www.ostrmuz.cz, 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, Internetov˘ kulturní server 365 dní – www.365dni.cz,
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna
– www.magna.zde.cz

Programov˘ a kulturní
zpravodaj Kam v centru je
souãástí zpravodaje Mo-
ravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum. V mûstské ãásti

Moravská Ostrava a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schránek
v‰ech domácností. Redakce: v.vavrda@seznam.cz. Na tuto interne-
tovou adresu zasílejte i své kulturní tipy.

âs. legií 7, tel.: 599 527 110
www.klubatlantik.cz

atlantik@ckv-ostrava.cz

4. 9 18.00 hod. Otevfiená radnice Moravské
Ostravy a Pfiívozu. Pravidelné setkávání
obãanÛ s vedením radnice, tentokrát na
téma: Regenerace sídli‰È Varenská a ·a-
lamouna, host ing. arch. Milena Vitoulová.

6. 9. 18.00 hod. První zvonûní. Tradiãní stu-
dentská veselice. Ve spolupráci s agen-
turou Lípa slezská.

6. 9. 18.00 hod. Manévry – Bastyen Wrutti.
Zku‰ební pfiedstavení souãasného ães-
kého dramatu v podání A-divadla. Navi-
gace Matteo Difumato. Scéna a kost˘-
my: Mouka.

11. 9. 10.00 hod. Zahradní slavnost Jirásko-
vo námûstí – bez de‰tû. Pfiehlídka mó-
dy, v˘tvarné tvorby, moderní gastrono-
mie a fiemesel pofiádaná ve spolupráci
se stfiedními odborn˘mi ‰kolami Morav-
skoslezského kraje. Projekt realizován
za finanãní pomoci Mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz.

11. 9. 18.00 hod. Asertivita aneb Jak se pro-
sadit v zamûstnání i partnerství. Semi-
náfi s Ivou Mládkovou.

13. 9. 18.00 hod. Lidé ostrav‰tí tramvajoví.
VernisáÏ v˘stavy fotografií Ondfieje Dur-
czaka s úãastí Bílého divadla Ostrava.

17. 9. 19.00 hod. Ostrava – Picture 2007.
Veãer vûnovan˘ festivalu amatérského
filmu. Setkání s dramaturgy, zástupci po-
roty, projekce nesoutûÏních snímkÛ, pfii-
hlá‰ky, informace pro média.

18. 9. 18.00 hod. Pásmo poezie. Stanislav
Filip, Jaroslav Hole‰ a Libor Olma.

·ermífiské bitky, historická hudba a písnû,
dobové tance, pouliãní divadlo, hravé soutû-
Ïe, starodávná fiemesla ãi dobré jídlo – to
v‰e ãeká malé i velké náv‰tûvníky Svatovác-
lavského jarmarku v Ostravû. Historické
mûsteãko vyroste na námûstí Svatopluka
âecha v Ostravû-Pfiívoze a vrátí nás o nûko-
lik století zpátky v den svátku sv. Václava –
v pátek 28. záfií. 

Trocha dûjepisu… kdo byl svat˘ Václav?
KníÏe Václav je jednou z nejoblíbenûj‰ích po-
stav ãesk˘ch dûjin a je uÏ od 10. století pova-
Ïován za patrona ãeské zemû. Pfiivedl totiÏ ze-
mi k zásadám katolického náboÏenství, které
v té dobû bylo jedin˘m nositelem vzdûlanosti
a kultury. Zakládal kostely, první ‰koly a ne-
mocnice. Podafiilo se mu upevnit moc Pfiemys-
lovcÛ nad ãesk˘m územím a pfiedev‰ím posta-
vení âech v rámci tehdej‰í Evropy. Byl zavraÏ-
dûn na popud svého bratra Boleslava, kter˘ ne-
souhlasil právû s jeho zahraniãní politikou a bra-
trovraÏdou si uvolnil cestu k vládû. V˘roãí
Václavovy smrti se stalo v roce 2000 státním

svátkem a pfiipomínáme si jej jako Den ãeské
státnosti. Kdy jindy neÏ v tento den bychom si
tedy mûli uvûdomit, jak bohaté jsou na‰e staro-
bylé tradice, vzpomenout si jaká byla kultura
pfiedkÛ a minulost celého národa!

Atmosféra stfiedovûku
V kaÏdé dobû lidé potfiebují vytrÏení z kaÏdo-

denních povinností a starostí. K tomu nejlépe
slouÏily – a stále slouÏí – rÛzné lidové zábavy
a veselice. A je tedy jasné, Ïe reálnost prostfie-
dí podtrhne i tu pravou náladu. Aby se v‰ichni
v centru Ostravy cítili skuteãnû jako ve stfiedo-
vûku, vyrostou zde rytífiské stany a krãmy, sty-
lové jarmareãní krámky a dílniãky starodávn˘ch
fiemeslníkÛ. Pfied oãima se objeví i vojenské le-
Ïení a turnajové kolbi‰tû se zbranûmi, nalezne-
te tady i katovskou muãírnu. 

Lákadlo pro dûti
Dûti urãitû pfiiláká zvûfiinec hospodáfisk˘ch

zvífiat a tehdej‰í umûní lovu beze zbraní, které
pfiedvedou sokolníci s cviãen˘mi drav˘mi ptáky.
Obraz stfiedovûkého trhu dokonale dotvofií ved-

le rÛzn˘ch praporcÛ a korouhví, meãÛ a hala-
parten i selské vozy a pfiírodní dekorace z prou-
tí, slámy a dfieva. 

Na jednom místû v jeden den oÏijí dávné ãa-
sy od gotiky, pfies renesanci aÏ po minulé stole-
tí. Do té pravé atmosféry vtáhne náv‰tûvníky
v 10 hodin slavnostní prÛvod s bubnováním,
s kejklífii, potuln˘mi komedianty a dal‰ími posta-
vami v originálních kost˘mech. Ústfiední motiv
slavnosti – velkolep˘ pfiíjezd sv. Václava s jeho
kníÏecí druÏinou – pfiijde na fiadu ve14 hodin.

Lidová fiemesla nebudou chybût
V dne‰ní pfietechnizované dobû, kdy je

v‰echno „tak nûjak samozfiejmé a automatické“,
si spousta z nás (a hlavnû tûch mlad‰ích) uÏ vÛ-
bec nedokáÏe pfiedstavit, jak tûÏká byla v dfií-
vûj‰ích ãasech obÏiva a obstarání základních
prostfiedkÛ potfiebn˘ch k Ïivotu. Neuvûdomuje-
me si vût‰inou ani, kolik práce dala napfiíklad
v˘roba bûÏn˘ch pfiedmûtÛ kaÏdodenní potfieby.
Pfiíchozím se proto nabídne v celém areálu po-
hled do dílen mnoha mistrÛ lidov˘ch, ãasto jiÏ
zanikl˘ch, fiemesel. Pfii pilné práci zastihneme

kováfie a hrnãífie, dráteníky ãi tkalce, podíváme
se, jak se razily mince, jak vznikaly svíãky nebo
proutûné ko‰e. 

Bude moÏnost nejen sledovat tehdej‰í v˘rob-
ní postupy, ale tyto originální rukodûlné v˘robky
si pro potûchu i uÏitek koupit.

Pro hladové i Ïíznivé…
V celém tom mumraji pochopitelnû vyhládne –

obzvlá‰È, kdyÏ celé stfiedovûké trÏi‰tû provoní
speciality na ohni – roÏnûná selátka, kotlíkové
gulá‰e a podobnû. O hladové a Ïíznivé náv‰tûv-
níky bude postaráno v tavernách a ‰encích. 

Z celého povídání vypl˘vá, Ïe by bylo ‰koda
brát státní svátek 28. 9. jen jako den, kdy se ne-
musí do práce, do ‰koly… Svatováclavsk˘ jar-
mark v Ostravû-Pfiívoze nabídne pfiíjemnû proÏi-
té chvíle, spoustu zábavy i malé pouãení. Bude
to den pln˘ historie, romantiky a her. (dafu)

Pfiijede svat˘ Václav s pestrou druÏinou

20. 9. 18.00 hod. Omán. Cestopisná pfiedná‰-
ka Vladimíra Kotaly.

21. 9. 18.00 hod. DVS – Divadlo vysoko-
zdviÏného soumara (Opava) Rys ost-
fievidûn˘ aneb Hra o velk˘ch bíl˘ch
psících. Autor Jifií Karen.

22. 9. 10.00 hod. Asertivita aneb Jak se pro-
sadit v zamûstnání i partnerství. Dvou-
denní semináfi s Ivou Mládkovou.

24. 9. 17.00 hod. Diskuzní klub. Debata Mla-
d˘ch sociálních demokratÛ a Mlad˘ch kon-
zervativcÛ. Pofiádá Masarykova dûlnická
akademie a Mladí sociální demokraté.

25. 9. 18.00 hod. Skotsko a Lond˘n. Cesto-
pisná pfiedná‰ka Jifiího Neuwirtha.

26. 9. 18.00 hod. Jin˘ Ïivot sochy. Dokument
o brnûnské sochafiské tvorbû.

27. 9. 18.00 hod. Zahajovací Dividlo párty

Kouzlo pohybu – bfii‰ní tance, relaxace
KaÏdou stfiedu od 17.45 hod.

VernisáÏ v Domû knihy Librex se koná
4. záfií, souãástí je i módní pfiehlídka.

Bezplatné právní poradenství
v Centru pro zdravotnû postiÏené

Centrum pro zdravotnû postiÏené Morav-
skoslezského kraje, deta‰ované pracovi‰tû
Ostrava, zaãíná od 30. srpna 2007 díky do-
taci poskytnuté Úfiadem mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz opût poskytovat
bezplatné právní poradenství s JUDr. Annou
Nguyenovou. Právní poradenství bude pro-
bíhat vÏdy dvû ãtvrteãní odpoledne v mûsíci.
Potfiebujete-li právní pomoc, rádi Vám po-
mÛÏeme s fie‰ením Va‰í obtíÏné situace. 

Zájemce o poradenství Ïádáme, aby se
pfiedem objednali na telefonním ãísle 596
115 318, e-mailem na czp.ostrava@cent-
rum.cz nebo osobnû na ul. Bieblova
3/2922.

JUDO VA·EK OSTRAVA 
pofiádá nábory dûtí od ‰esti let!
Nov˘ klub juda najdete na ulici Horno-

polní 2991/63 v Ostravû-Fifejdách (b˘valá
Gama). Pfiijìte 4. 9. 2007 v 16 hodin, kdy
budou probíhat nábory nov˘ch svûfiencÛ. 

Na první trénink aÈ si dûti vezmou s se-
bou triãko s dlouh˘m rukávem, tepláky
a pfiezÛvky! V prostorách nového centra
se na nû budou tû‰it trenéfii, ktefií budou
po cel˘ rok uãit nové svûfience technice
juda. 

JUDO VA·EK OSTRAVA nabízí judis-
tÛm v nov˘ch prostorách o velikosti 250 m2

skvûlé podmínky k trénování.
JUDO VA·EK OSTRAVA mohou také

oslovit zájemci o sebeobranu. Trénink je
zamûfien na fyzickou prÛpravu a techniku
sebeobrany.

Pfiípadné dotazy na tel.: 603 252 019, 
email: ilgroup@volny.cz.

Aktuální informace vãetnû fotografií
z Moravské Ostravy a Pfiívozu najdete na

www.moap.cz

28. záfií 2007
na námûstí Svatopluka âecha v Pfiívoze

Svatováclavsk˘ jarmark 2007
10.00 prÛvod námûstím, zahájení akce a otevfiení

jarmarku, zahájení denního bloku produkcí
a soutûÏí, úvodní defilé v‰ech úãinkujících
a seznámení divákÛ s produkcemi

10.30 historická muzika a písniãky z dob minul˘ch,
ãást 1.

11.00 pohádkové pfiedstaveníãko pro malé
a nejmen‰í

11.30 Ïoldnéfii – ‰ermífiské pfiedstavení
12.00 mistr ostrého meãe a tupého pohledu –

veselé pfiedstavení z katovské dílny
12.30 historická muzika a písniãky z dob minul˘ch,

ãást 2.
13.00 pouliãní divadlo pro malé i velké
13.30 sokolníci
14.00 ceremonie – pfiíjezd druÏiny sv. Václava
15.00 bujaré tance gotick˘ch krãem a veselice
15.30 sokolníci – ukázky lovu a v˘cviku dravcÛ
16.00 historická muzika a písniãky z dob minul˘ch,

ãást 3.
16.30 Landsknechti – veselé a napínavé ‰ermífiské

pfiedstavení
17.00 kejklífi a Ïonglér
17.30 rytífii – historick˘ ‰erm
18.00 historická muzika a písniãky z dob minul˘ch,

ãást 4.
18.30 ukonãení denního bloku produkcí a soutûÏí,

závûreãné defilé úãinkujících

programov˘ a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu
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kam v centru

Jaké chceme mít Komenského sady? Na tuto otázku rea-
govalo 853 respondentÛ prostfiednictvím vyplnûní ankety,
která byla v mûsíci kvûtnu distribuována spolu s mûstsk˘m
zpravodajem Moravské Ostravy a Pfiívozu Centrum, a 92 ob-
ãanÛ, ktefií vyplnili dotazník na internetov˘ch stránkách
mûstského obvodu. První v˘sledky v˘zkumu byly jiÏ prezen-
továny v ãervencovém vydání zpravodaje Centrum. Tento
pfiíspûvek ‰ífieji pfiedstavuje oãekávání obãanÛ z hlediska
budoucího charakteru Komenského sadÛ.

JAK¯ BY MùL B¯T CHARAKTER PARKU?
RespondentÛm byla pfiedloÏena otázka, která zkoumala prefe-

rovan˘ charakter Komenského sadÛ. Respondenti mohli volit
pouze jednu ze tfií alternativních odpovûdí (odpoãinek a relaxace,
aktivní pohyb a sport, rodinn˘ charakter). Nejvíce dotázan˘ch
spojuje náv‰tûvu Komenského sadÛ s moÏností odpoãinku
a relaxace (62 %). Preference odpoãinkové zóny roste jedno-
znaãnû s vûkem. Tato preference je vyjadfiována prostfiednictvím
názorÛ respondentÛ star‰ích 55 let jako „Komenského sady by
mûly b˘t oázou klidu, Ïádní cyklisté ãi bruslafii, málo psÛ“. „Park
není sportovi‰tû.“ 

Aktivní pohyb a sportovní vyÏití preferuje 18 % respondentÛ,
zejména muÏi, mladí lidé ve vûku 18–24 let a vysoko‰kolsky
vzdûlaní respondenti. Sportovci si v‰ak uvûdomují kolizi s odpo-
ãinkov˘m charakterem parku a doporuãovali oddûlení sportovní
a relaxaãní ãásti – „Vhodné by bylo urãení a údrÏba tras pro sport
– cyklo a bruslafiské stezky, jin˘ch neÏ pro pû‰í“, „Cyklistické
stezky jsou pro cyklisty, chodníky pro chodce“. 

Rodinn˘ charakter sadÛ vnímá stejn˘ poãet respondentÛ jako
u sportovního vyÏití, jedná se pfiitom zejména o Ïeny, respon-
denty ve vûku 25–34 let a respondenty s niÏ‰ím vzdûláním.

Existují i respondenti, ktefií by navrhovali vícetématick˘ charak-
ter parku „Sady jsou souãástí na‰eho Ïivota a jsou urãeny velmi
‰iroké skupinû obyvatel. Díky jejich rozlehlosti je urãitû moÏné
uspokojit velkou vût‰inu z nich – rodiãe s dûtmi (hracími koutky),
mládeÏ (volejbalové hfii‰tû, brusle, skatepark), majitele psÛ.“
Jejich potfieby lze vyjádfiit prostfiednictvím autentického názoru
„Park by mûl b˘t pfiíjemnou oázou v centru mûsta – parkem pro
v‰echny.“ V Ïádném pfiípadû by nemûlo dojít ke zmen‰ení rozlo-
hy parku – „Rozloha parku umoÏÀuje kombinaci odpoãinkové,
sportovnû relaxaãní ãásti i dûtského koutku.“ RovnûÏ obãané do-
poruãují pfievzít kladné zku‰enosti s parky z USA ãi Velké Britá-
nie t˘kající se optimální struktury aktivního a pasivního odpoãin-
ku. Názory respondentÛ lze nejlépe dokumentovat na v˘roku
„Bylo by dobré vybudovat ostravsk˘ Central park, kter˘ by obsa-
hoval více trávníkÛ, na které by se dalo lehnout.“

Vzhledem k tomu, Ïe park je rovnûÏ vyuÏíván k venãení psÛ, je
nutné vûnovat pozornost i tomuto aspektu. Obãané totiÏ pouka-
zují na zneãi‰Èování parku psy a upozorÀují na jejich volné pobí-
hání a jejich postoj kolísá od liberálnûj‰ích názorÛ aÏ po militant-
ní. Bude tedy nutné oddûlení sektorÛ pro relaxaci, sport a venãe-
ní psÛ (17 %) a vûnování vût‰í pozornosti omezení pohybu psÛ
tak, aby neru‰ili zónu relaxace a zamezilo se rovnûÏ zneãi‰Èová-
ní sadÛ (více sáãkÛ pro pejskafie) (17 %). Zaznûly i vyhrocené ná-
zory poÏadující pravidla po venãení psÛ, vãetnû zavedení pofiád-
kov˘ch pokut pfii nedodrÏování pravidel (11 %).

JAKÁ BY MùLA B¯T STRUKTURA PARKU
V SEVERNÍ âÁSTI?

Z nabídnut˘ch moÏnosti (viz graf 1) by respondenti v severní
ãásti Komenského sadÛ nejvíce uvítali okrasnou vodní plochu –
biotop pro vodní rostliny a Ïivoãichy (podporována zejména mla-
d˘mi respondenty ve vûku 15–24 let) a odpoãinkové travnaté plo-
chy s intenzivnû sekan˘m trávníkem (vyhledávané pfiedev‰ím vy-
soko‰kolsky vzdûlan˘mi respondenty). Respondenti ve vûku nad
55 let by rovnûÏ pfiivítali obnovení rozária a více ploch pro ven-
ãení psÛ. 

Graf 1: Preference v severní ãásti KS podle vûku

JAKÁ BY MùLA B¯T STRUKTURA PARKU 
V JIÎNÍ âÁSTI?

V jiÏní ãásti Komenského sadÛ se s nejvût‰ím zájmem setkalo
obnovení fontány u lávky pfies fieku Ostravici (zejména mezi res-
pondenty star‰ími 55 let) (viz graf 2) a stejnû jako v pfiípadû se-
verní 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 vo-
lejbal (viz graf 2). 

Graf 2: Preference v jiÏní ãásti KS podle vûku

JAK¯ BY MùL B¯T POVRCH?
Jako klíãov˘ typ povrchu pro zpevnûné plochy v severní i jiÏní

ãásti Komenského sadÛ respondenti vybrali dlaÏbu z pfiírodního
kamene (44 %) (viz graf 3).

Graf 3: Preference typu povrchu v severní a jiÏní ãásti KS

Respondenti, ktefií vyuÏívají Komenského sady pro aktivní po-
hyb, dávají pfiednost asfaltu, jak je moÏné potvrdit tímto názorem
– „Îádné chodníky ze zámkové dlaÏby, písku nebo podobn˘ch
vûcí, jde o vyhnání sportovcÛ, klíãov˘ je asfalt“.

JAKÁ BY MùLA B¯T SADOVÁ ÚPRAVA?
Z doporuãení a komentáfiÛ, které respondenti pfiipojovali k od-

povûdím na sadovou úpravu, je nejdÛleÏitûj‰ím pfiáním obãanÛ
nekácet lipovou alej (23 %). „Je zbyteãné kácet stromy, které ni-
koho neohroÏují, je tfieba jim vûnovat pofiádnou péãi. Bude to lev-
nûj‰í a efektivnûj‰í, neÏ kácení a následné vysazování nov˘ch
stromÛ“. „Nesouhlasím s vykácením aleje. Park je jedno z po-
sledních míst, kde se dá v letních vedrech v centru d˘chat. Nové
stromy budou dûlat stín za 20 let.“ Tento názor sdílí zejména ob-
ãané star‰í 55 let a obãané, ktefií v obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz bydlí. 

Objevily se v‰ak i názory, které Ïádají vykácení lipové aleje
(5 %). Respondenti by v severní ãásti Komenského sadÛ pfiivíta-
li více stromÛ (41 %) a více záhonÛ (25 %), v jiÏní ãásti by naopak
obãané oãekávali více záhonÛ (44 %) a více trávníkÛ (24 %).
Respondenti rovnûÏ zdÛrazÀovali nutnost pravidelného sekání
zatravnûn˘ch ploch.

JAKÉ VYBAVENÍ CHYBÍ?
RespondentÛm chybí v Komenského sadech více odpadko-

v˘ch ko‰Û, WC, osvûtlení v severní ãásti Komenského sadÛ
a restaurace. RovnûÏ doporuãovali vybudovat více dûtsk˘ch
koutkÛ a dûtsk˘ch hfii‰È. 

JAKÉ SLUÎBY CHYBÍ?
Respondenti pfiedev‰ím doporuãovali ãastûj‰í úklid parku (se-

kání trávy, profiezávání such˘ch vûtví stromu, prostfiíhávání kefiÛ,
úklid odpadkÛ, zametání chodníkÛ). Parku by rovnûÏ prospûla
existence stálého zahradníka a hlídaãe, aby nedocházelo k niãe-
ní zelenû a po‰kozování vybavení parku nepfiizpÛsobiv˘mi oso-
bami. V letním období by respondenti uvítali sluÏbu zapÛjãení le-
hátek a skládacích kfiesel s moÏností jejich umístûní na travnaté
(písãité) plochy pro odpoãinek a relaxaci. Objevil se i návrh ini-
ciovan˘ na základû zahraniãních zku‰eností vytvofiit systém pÛj-
ãovny kol zároveÀ s kiosky pro obãerstvení. 

Vojtûch Spáãil
Respond&Co, s.r.o.

Komenského sady: centrální mûstsk˘ park
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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 Stfielniãní 10/1 1. NP 1 116,00
(prodejna) 1. PP+mezipodl. 3

Gajdo‰ova 2638/39 1. NP 1 12,75
(zafiízené kadefinictví)

Masarykovo nám. 3/3 1. NP 5 166,17
(prodejna)

Bytasen, spol. s r.o. Na Jízdárnû 2895/18 1. a 2. NP 16 376,86
28. fiíjna 116 (kulturní zafiízení)
tel. ã.: 596 618 362

Hornopolní 2991/63 1. NP 2 116,92
(reklama a propagace 
CKV MO)

Îádost o pronájem nebytov˘ch prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodáfiství, Sokolská
28, 3. patro, dvefie ã. 311, pfiípadnû na podatelnû dvefie ã. 142, 1. patro pravého kfiídla budovy nové rad-
nice. BliÏ‰í informace a termín pro podání Ïádosti získáte osobnû nebo na tel. ã.: 599 442 105. Prohlídku
umoÏní po dohodû správce. U NP Gajdo‰ova 39, odbor sociál. sluÏeb, ‰kolství a vyuÏití volného ãasu.


