
Koncem ledna leto‰ního roku se
objevily informace, Ïe v územním
plánu okolí fiek Odry a Ostravice
existuje stavební uzávûra, která
poãítá s vybudováním prÛplavu
Dunaj-Odra-Labe. Je v˘stavba to-
hoto prÛplavu reálná? 

My‰lenka vodního spojení – pfiede-
v‰ím Dunaje s Odrou – je stará sto tfii-
cet sedm let a jejím autorem byl pro-
fesor vídeÀské techniky Oelwein. Nic-
ménû první návrhy jsou star‰í a po-
cházejí z konce 17. století. 

V roce 1912 uvolnila rakousko-
-uherská vláda na stavbu prÛplavu
jen minimální ãástku 186 milionÛ ko-
run, ale zejména generálové pfiemlu-
vili císafie Franti‰ka Josefa I. k uváÏli-
vûj‰í investici do obrany a armády.
Pfiesto se v‰ak zaãalo s v˘stavbou,
která má dost kuriózní v˘sledek:
v Olomouci-Hodolanech byl postaven
stráÏní domek…

Po vzniku âeskoslovenska byl nej-
vût‰ím zastáncem stavby prÛplavu 
D-O-L profesor Antonín Smrãek, uva-

Ïovalo se o velkorysé variantû, aby
Ostravou mohly proplouvat obou-
smûrnû tisícitunové lodû místo men-
‰ích nákladních ‰ífÛ. Projekt poãítal
s pfiístavy u Vítkovick˘ch Ïelezáren
a v Proskovicích, kde se mûly naklá-
dat pfiedev‰ím hutnické v˘robky v ob-
jemu dvou milionÛ tun nákladu roãnû. 

Na rozhraní Pfiívozu a Hru‰ova mûl
b˘t vybudován pfiístav na minerální
oleje a ropné látky vÛbec, pfiípadnû
na uhlí. Poãítalo se totiÏ s nûkolika-
násobn˘m roz‰ífiením pfiívozské rafi-
nerie olejÛ. Na setkání moravskoslez-
sk˘ch inÏen˘rÛ v roce 1926 uvedl ing.
H. Madlmayer nûkteré moÏné varian-
ty stavby první ãásti prÛplavu. Mûl
vést z dne‰ního polského Kozlí, od-
kud je jiÏ Odra splavná, do Moravské
Ostravy. Tak napfiíklad prÛplav mûl
akvaduktem pfiekonávat Odru nad
ústím Ostravice a druh˘m akvaduk-

tem u Bohumína. Nebo: prÛplav a fie-
ka by mohly b˘t spojeny v jedno ko-
ryto vedoucí z Moravské Ostravy do
Bohumína a polského Kozlí.

Toto fie‰ení by vyÏadovalo znaãnou
regulaci obou tokÛ. Dna fiek by se mu-
sela prohloubit – u Odry o dva a pÛl
metru, u Ostravice je‰tû o nûco více.
Bylo by to údajnû v˘hodné, protoÏe hla-
dina spodní vody v Moravské Ostravû
je tak vysoko, Ïe to mnohde znemoÏ-
Àuje stavbu kanalizace. V kaÏdém pfií-
padû je jasné, Ïe Odra ani Ostravice
nemají dostateãné prÛtoky vody, takÏe
bylo nutné postavit pfiehradu u Spálova
a u KruÏberku. Vybudování ãásti kaná-
lu z Moravské Ostravy do Kozlí by pfii-
‰lo (dle finanãních relací roku 1926) asi
na 330 milionÛ Kã. „Netfieba se lekati
vysok˘ch tûchto cifer,“ zdÛrazÀoval in-
Ïen˘r Madlmayer, „zde jest potfieba od-
vahy a bezohlednosti: prestyÏ na‰eho
státu nutnû vyÏaduje vybudování prÛ-
plavního spojení Moravské Ostravy
s Odrou u Kozlí v Nûmecku.“

Stavba celého kanálu by zpÛsobi-
la, Ïe bychom Ïili ve zcela jiné zemi
neÏ dnes. Zmûnila by se krajina, vod-
ní reÏimy, sídli‰tní uskupení. Zcela ji-
nak by vypadalo zemûdûlství. Voda
v prÛplavu by byla bez Ïivota, s mini-
málním pohybem, samozfiejmû hnijící
a zneãi‰tûná spla‰ky z lodí a z pfie-
pravovaného nákladu. 

Hlavní úãel stavby prÛplavu po-
minul: tûÏba uhlí v Ostravû skonãi-
la, vítkovické hutû jiÏ neexistují.
Pro stavební uzávûru v okolí Odry
a Ostravice tedy není dÛvod. Ale
jak ukázala diskuse v tisku, stavba
prÛplavu má stále své snící pfiíz-
nivce… (na)
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Na druhé stranû zpravodaje
Centrum se vûnujeme na‰í nejvût‰í
investiãní akci minulého roku, kterou
je DÛm s peãovatelskou sluÏbou na
Gajdo‰ovû ul. v Moravské Ostravû. 

Mohu fiíci, Ïe to je také nejvût‰í
investiãní akce obvodu v sociální
oblasti ve volebním období let
2006–2010. Samozfiejmû to ne-
znamená, Ïe po realizaci této in-
vestice polevíme v péãi o na‰e
seniory. Právû naopak. Ve „Stfied-
nûdobém plánu rozvoje sociálních
sluÏeb v Moravskoslezském kraji
na r. 2008–2009“ z ãervna 2007 je
vytyãen trend: zaji‰tûní sociálních
sluÏeb zamûfien˘ch na seniory by
mûlo b˘t záleÏitostí obcí.

Pfii realizaci zákona ã. 108/2006
sb. o sociálních sluÏbách budeme
klást dÛraz na v‰echny oblasti slu-
Ïeb pro seniory: v sociálním pora-
denství, v sociální péãi i prevenci.
Roz‰ifiovat budeme terénní péãi pro
seniory – pfiedev‰ím peãovatelskou
sluÏbu a osobní asistenci. Jedná se
o sluÏby náv‰tûvní, poskytované
v pfiirozeném prostfiedí klienta bez
omezení rozsahu, místa a ãasu a to
podle dohody s ním. Chceme rov-
nûÏ roz‰ifiovat ambulantní sluÏby –
za nimiÏ klient dochází do speciali-
zovan˘ch zafiízení (poradny, denní
stacionáfie, kontaktní centra). 

Tak ‰irok˘ zábûr sluÏeb nemÛÏe
Úfiad mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz zvládnout sám.
K tomu je zapotfiebí síÈ poskytova-
telÛ sociálních sluÏeb, zejména

z okruhu ne-
státních ne-
z i s k o v ˘ c h
o rgan i zac í .
Av‰ak vût‰ina
tûchto orga-
nizací nemá
garance sta-
bilního finan-
cování. Úlohou samosprávy nejen
na‰eho obvodu, ale i Statutárního
mûsta Ostrava a kraje je pfiedev‰ím
pomoci pfii financování potfiebn˘ch
sociálních sluÏeb. V na‰em mûstû
a samozfiejmû i v na‰em obvodu
máme díky dlouhodobû zpracová-
vanému Komunitnímu plánu sociál-
ních sluÏeb pfiehled o v‰ech posky-
tovatelích, ktefií mají registraci po-
tfiebn˘ch sociálních sluÏeb s garan-
cí standardu kvality.

Nejen koordinovan˘m postupem
samosprávy a nevládních nezisko-
v˘ch organizací, ale i samotnou an-
gaÏovaností seniorÛ, ktefií chtûjí
spolupracovat na rozvoji sociálních
sluÏeb pro potfiebné spoluobãany,
mÛÏeme ãelit dÛsledkÛm demogra-
fického v˘voje, kdy díky prodluÏují-
címu se vûku pfiib˘vá podíl seniorÛ
na celkové populaci. Tento pfiiroze-
n˘ v˘voj stárnutí populace, kter˘ se
t˘ká také obãanÛ na‰eho obvodu,
nesmí b˘t vnímán jako negativní
jev, ale jako samozfiejm˘ dÛsledek
v˘voje moderní spoleãnosti.

Tomá‰ Kufiec
místostarosta MOb MOaP

Slovo má…

âíslo mûsíce

5 418
Je poãet obyvatel Moravské

Ostravy a Pfiívozu – seniorÛ, tzn.
star‰ích 65 let (13 % v‰ech oby-
vatel). Vûku 60 let se doÏilo
k 31. 12. minulého roku 7 843 na-
‰ich spoluobãanÛ, coÏ je 19 %.
V podstatû je tedy kaÏd˘ pát˘ ob-
ãan na‰eho obvodu star‰í 60 let.

Obyãejná historie

Vytrvalé snûní o velkém prÛplavu

V tomto místû na rozhraní Pfiívozu a Hru‰ova mûl stát gigantick˘ pfiístav,
v nûmÏ mûly b˘t nakládány oleje a ostatní ropné látky. 

Pane fiediteli, úvodní otázka se
vztahuje pfiímo k va‰í profesi: jak
tomu bylo v loÀském roce s poÏá-
ry?

Oproti roku 2006 vzrostl vloni po-
ãet poÏárÛ takfika o 50 procent.
Kladem je, Ïe u Ïádného ze 147 po-
ÏárÛ nebyl nikdo váÏnûji zranûn
a Ïádn˘ z poÏárÛ nezpÛsobil ‰kodu
vy‰‰í neÏ jeden milion korun. 

Kolik bylo v loÀském roce evi-
dováno pfiestupkÛ?

Mûstská policie jich zaregistrovala
takfika 34 tisíc, z toho 20 263 bylo fie-
‰eno blokovû (pokutou), 11 884 do-
mluvou a 1 843 pfiestupkÛ bylo po-
stoupeno k vyfiízení Úfiadu mûstské-
ho obvodu.

A jak je to ve srovnání s ostatní-
mi ostravsk˘mi mûstsk˘mi obvo-
dy?

Na území na‰eho obvodu evidovali
stráÏníci mûstské policie 39 % v‰ech
pfiestupkÛ k nimÏ do‰lo v Ostravû.
Vysvûtlení je následující: za prvé –
stráÏníci Mûstské policie jsou v centru
mnohem aktivnûj‰í neÏ v ostatních
obvodech, za druhé – do stfiedu mûs-
ta, kam lidé chodí za zábavou a kultu-
rou, se stahují i ti, ktefií se na trestné
ãinnosti podílejí a za tfietí – a to je zfiej-
mû nejv˘znamnûj‰í faktor – rozhodu-
jící poãet pfiestupkÛ se t˘ká dopravy.

Jaká je tedy struktura pfiestup-
kÛ?

Naru‰ení vefiejného pofiádku se t˘-
kalo 16,5 % pfiestupkÛ, 9,5 % pak
spadá do skupiny tabák a toxikoma-
nie, coÏ je napfi. poÏívání omamn˘ch
látek, opilství, koufiení nezletil˘ch
apod. a 73,6 % pfiestupkÛ bylo evi-
dováno v oblasti dopravy. Rozebere-
me-li tento údaj, pak z dopravních
pfiestupkÛ se t˘ká parkovacích karet
8,7 % , parkovacích kotouãÛ 5,6 %
a parkovacích automatÛ 8,4 % v‰ech
pfiestupkÛ. 77 % pfiestupkÛ pfiipadá
na ostatní pfiestupky, jichÏ se fiidiãi
dopou‰tûjí. Dopravní situace a moÏ-
nosti parkování ve stfiedu mûsta
jsou, a to samozfiejmû nefiíkám nic
nového, velmi váÏn˘m problémem.

Podíváme-li se blíÏe na pfiestup-
ky, tak fiíkajíc „nedopravní“, které
z nich jsou nejzávaÏnûj‰í?

Takfika dvû tfietiny se vztahují ke
zneãi‰Èování vefiejn˘ch prostor
a pfies dvacet procent k ru‰ení noãní-
ho klidu. 

Zatím jste analyzoval bezpeã-
nostní situaci pokud se t˘ãe pfie-
stupkÛ, které eviduje mûstská po-
licie. Ale co trestné ãiny, které
spadají do kompetence Policie
âeské republiky?

V loÀském roce evidovala PâR na
území mûsta Ostravy na 8 500 trest-
n˘ch ãinÛ. V centru mûsta jich bylo
spácháno 987, v Pfiívoze 966. To ne-
znamená, Ïe pachateli byli pouze
obãané na‰eho obvodu. Zvlá‰tû ty
trestné ãiny, ke kter˘m do‰lo v cent-
ru mûsta souvisejí s faktem, Ïe tam
dochází tisíce lidí za zábavou –
zejména v oblasti Stodolní ulice.
V Pfiívoze je situace jednoznaãnûj‰í,
jedná se o krádeÏe související s ãin-
ností tzv. sbûraãÛ kovÛ.

(va)

Jaká je bezpeãnostní situace v obvodu?

SluÏebna Policie âeské republiky na Masné ulici v Moravské Ostravû pro‰la
rekonstrukcí pfiízemních prostor. Jejím cílem byla modernizace a estetizace
sluÏebny tak, aby odpovídala úrovni obdobn˘ch zafiízení ve vyspûl˘ch státech
EU. Na snímku je zábûr recepce, psychologicky vstfiícn˘m krokem mÛÏe b˘t
i to, Ïe první kontakt s policií je prostfiednictvím civilního zamûstnance.

âeské horolezectví zaznamena-
lo hned na poãátku roku dal‰í
úspûch. Ostravák Leopold Sulov-
sk˘, kter˘ je zastupitelem na‰eho
obvodu, spoleãnû s Josefem Luká-
‰em zdolal alpsk˘m stylem dosud
neprostoupenou cestou západní
stûnu jihoamerické Aconcaguy,
vysokou témûfi tfii kilometry. 

Horolezci byli ve stûnû celkem ãty-
fii dny, mûli pfied sebou dva kilometry
a sedm set metrÛ lezení, z toho vût‰i-
nu v ledu. Aconcagua je nejvy‰‰í ho-

rou nejen jiÏní polokoule, ale s nad-
mofiskou v˘‰kou 6 962 metrÛ také
nejvy‰‰ím vrcholem JiÏní i Severní
Ameriky.  

Vrcholu dosáhli ãe‰tí horolezci
30. ledna, prvov˘stup odnesli ve ãty-
fiicetistupÀovém mrazu mírn˘mi
omrzlinami, ale jsou v pofiádku. 

Tfiiapadesátilet˘ Sulovsk˘ v roce
1991 jako první âech stanul na
vrcholu Mount Everest, v loÀském ro-
ce byl ‰éfem úspû‰né ostravské ex-
pedice na horu K2. (er) 

Na nejvy‰‰í hofie jiÏní polokoule
âeskobratrská v pfiedstihu?

Rekonstrukce jedné z hlavních te-
pen na‰eho mûsta – ulice âesko-
bratrské, by mohla skonãit dfiíve, neÏ
v pÛvodnû plánovaném ãervnovém
termínu, zfiejmû jiÏ v kvûtnu. Do sa-
motného konce prací nedojde k v˘-
raznému omezení v dopravû. 

Modernizace této dÛleÏité tepny za-
ãala pfied 18 mûsíci. V souãasnosti se
dokonãuje most napojující âeskobratr-
skou na kfiiÏovatku s ulicemi Hornopol-
ní a Varenskou. Pracuje se také na ko-
neãné úpravû okolních chodníkÛ. (er) 

To bylo tématem na‰eho rozhovoru s radním ing. ZdeÀkem Nytrou
(ODS), fieditelem Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. 
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KONTAKTY:

Úfiad mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

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

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

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

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏíva-
jí v bfieznu 90 a více let: Albína
·meková, Karel Daro‰, Celesti-
na StaÀková, Anna Bednafiíková,
Franti‰ka Návrátová, Franti‰ka
Popiolková, Leo Marceluch, Ma-
rie Stratilová, Mária Ritno‰íková.

Blahopfiejeme jubilantÛm

„Jak se mohu vypofiádat se zají-
ci, ktefií chodí do mé zahrádky
v Pfiívoze?“ ptá se ná‰ ãtenáfi a pfii-
pomíná, Ïe i v na‰em obvodu lze
legálnû stfiílet na ‰kodnou zvûfi. 

Situace není tak jednoznaãná a ja-
ko pfiíklad mÛÏe slouÏit následující
událost: 

Koncem minulého roku se na
Ústfiedním mûstském hfibitovû ve
Slezské Ostravû stfiílelo. Skupina
myslivcÛ mûla za úkol zlikvidovat
‰kodlivé zajíce a králíky. O tuto sluÏ-
bu poÏádala hfibitovní správa. Trochu
kuriózní otázka: jak je to s právem
myslivosti na nehonebních pozem-
cích? Nepfiestoupili lovci s brokovni-
cemi zákon?

Podle pfiedsedy Okresního mysli-
veckého spolku v Ostravû Bedfiicha
Krãmáfie bylo v‰e v pofiádku, protoÏe
i v parcích, sadech a podobn˘ch mís-
tech v mûstské zástavbû lze sniÏovat
stavy ‰kodící zvûfie rÛzn˘mi zpÛsoby,
v krajním pfiípadû i stfielbou z lovec-
k˘ch zbraní. Aby v‰ak mohl b˘t tento
zpÛsob uplatnûn, je potfieba zahájit
správní fiízení, v na‰em pfiípadû s pfií-
slu‰n˘m odborem Magistrátu mûsta
Ostravy. Ten Ïádost k redukování
zvûfie schválí a urãí zpÛsob, jak˘m to
bude provedeno. V pfiípadû stfielby
zajícÛ a králíkÛ na ústfiedním hfibitovû
padl souhlas, celá oplocená oblast
byla na urãitou dobu vyklizena a peã-
livû pfiekontrolována.

Pak teprve mohli nastoupit stfielci.
Pravdou ov‰em je, Ïe v plotech ko-
lem hfibitova je mnoho únikov˘ch cest
a po prvních ranách králíci a zajíci ze
hfibitova uprchli. Také ochránci zvífiat
mohou b˘t klidní, krev mezi hroby
prolita nebyla, nepodafiilo se broky
zasáhnout ani jedin˘ kus ze dvou
druhÛ loven˘ch hlodavcÛ. MoÏná
v tom hrála roli i podvûdomá psychic-
ká zábrana, myslivcÛm bylo proti
mysli stfiílet na místû, kterému plnû
pfiíslu‰í klid a pieta. 

A jak je to s udûlením loveckého
lístku? Informuje paní Dagmar
Hachlicová, referent státní správy
a samosprávy Úfiadu mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz.

Loveck˘ lístek je základní pfiedpo-
klad pro oprávnûní k lovu. Podmínky
pro vydání loveckého lístku jsou sta-
noveny zákonem ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti a vyhlá‰kou Ministerstva
zemûdûlství ã. 244/2002 Sb. 

Druhy loveck˘ch lístkÛ a doba, na
kterou je loveck˘ lístek moÏno vydat:
• pro ãeské obãany: na dobu urãitou

– 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 mûsícÛ,
1 rok a na dobu neurãitou,

• pro Ïáky a posluchaãe odborn˘ch
‰kol, na kter˘ch je myslivost povin-
n˘m vyuãovacím pfiedmûtem: na
1 ‰kolní nebo akademick˘ rok, nej-
déle v‰ak do ukonãení studia na ta-
kové ‰kole, 

• pro cizince: na dobu urãitou – 1 den,
5 dní, 30 dní, 6 mûsícÛ, 1 rok.

Loveck˘ lístek lze vydat jen tomu,
kdo prokáÏe, Ïe 
• je star‰í 16 let, má zpÛsobilost

k právním úkonÛm a sloÏil zkou‰ku
z myslivosti,

• u cizince se za prÛkaz o sloÏení
zkou‰ky povaÏuje platn˘ doklad
opravÀující k lovu vystaven˘ v cizinû.
Správní poplatky jsou stanoveny

podle délky platnosti loveckého lístku: 
• na 1 den 30 Kã, na 5 dní 50 Kã, na

30 dní 70 Kã, na 6 mûsícÛ 100 Kã,
na 1 rok 150 Kã, na dobu neurãitou
1 000 Kã.
V roce 2007 byly Úfiadem mûst-

ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz vydány 3 lovecké lístky.

(da)

Zfiejmû máme málo myslivcÛ: 
vloni byly vydány pouze tfii lovecké lístky

DaÀ z pfiíjmÛ za rok 2007
Povinnost podat pfiiznání k dani

z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob za rok
2007 je nejpozdûji 31. bfiezna le-
to‰ního roku. ObãanÛm, ktefií se
rozhodnou odevzdat své daÀové
pfiiznání osobnû vychází Finanãní
úfiad Ostrava I od 18. bfiezna vstfiíc
roz‰ífien˘mi úfiedními hodinami. 

I letos je moÏnost vyplnit svá
daÀová pfiiznání elektronicky po-
mocí inteligentních formuláfiÛ
s nápovûdou a kontrolou na adre-
se http://adisepo.mfcr.cz/adis/je-
po/ a následnû takto vyplnûná da-
Àová pfiiznání vãetnû v‰ech pfiíloh
prostfiednictvím této adresy také
elektronicky doruãit pfiíslu‰nému
finanãnímu úfiadu. 

Pokud je poplatníkem podáno
daÀové pfiiznání elektronicky, ale
bez zaruãeného elektronického
podpisu, pak je nutné souãasnû
vytisknout tzv. „e-tiskopis“ (opis
elektronicky podaného pfiiznání),
tento podepsat a do tfií dnÛ jej do-
ruãit na finanãní úfiad. 

Poplatníci se ãasto ptají: „Co
obdrÏím pfii elektronickém podání
daÀového pfiiznání místo po‰tovní
stvrzenky ãi razítka podatelny fi-
nanãního úfiadu?“ Zpravidla do
nûkolika minut od elektronického
podání pfiiznání obdrÏíte na vámi
uveden˘ e-mail potvrzení o pfii-
jetí va‰eho daÀového pfiiznání na
spoleãné technické zafiízení
správce danû formou datové
zprávy, která je nezamûnitelná
a nezvratnû prokazuje pfiijetí va-
‰eho elektronického podání. 

V roce 2007 obdrÏely finanãní
úfiady fiízené Finanãním fieditel-
stvím v Ostravû více neÏ 18 000
elektronick˘ch podání, coÏ je
o 50 % více neÏ v roce 2006. 

BliÏ‰í informace lze nalézt
na internetov˘ch stránkách
http://cds.mfcr.cz, v sekci „Da-
nû elektronicky“. 

DaÀ splatnou u FÚ Ostrava I
lze zaplatit pfievodem na ban-
kovní úãet âNB ã. 721-
7623761/0710 (pro daÀ z pfiíjmÛ),
konstantní symbol 1148, variabil-
ní symbol rodné ãíslo poplatní-
ka. K placení lze vyuÏít i daÀo-
vou sloÏenku, která je dostupná
i na po‰tách a je osvobozená od
po‰tovních poplatkÛ.

DaÀ z nemovitosti v r. 2008
Nepfiesáhne-li roãní daÀ z ne-

movitosti ãástku 5 000 Kã je
splatná najednou nejpozdûji do
2. ãervna 2008. DaÀ lze zaplatit
daÀovou sloÏenkou (osvobozeno
od po‰tovního poplatku), která
bude obdobnû jako v pfiedchozích
letech zaslána po‰tou pfied termí-
nem splatnosti.

Kontakt: 
Finanãní úfiad Ostrava I
Jureãkova 2
700 39 Moravská Ostrava
Tel.: 596 150 111 

Od fiíjna 2006 pro‰ly domy zvlá‰t-
ního urãení s peãovatelskou sluÏ-
bou na Gajdo‰ovû ulici v Moravské
Ostravû generální rekonstrukcí,
která si vyÏádala 70,4 milionÛ Kã,
a to z prostfiedkÛ mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Od 5. února uÏ plnû slouÏí – spolu
s Klubem dÛchodcÛ, kter˘ se nachází
v 1. podlaÏí – na‰im spoluobãanÛm –
seniorÛm. Objekt se skládá ze dvou
obytn˘ch pavilonÛ o ãtyfiech nadzem-
ních patrech a jednoho pavilonu se
spoleãensk˘m a technick˘m zázemím. 

Nákladná rekonstrukce byla i organi-
zaãnû znaãnû sloÏitá, protoÏe si vyÏá-
dala doãasné pfiestûhování seniorÛ do
hotelu Vista. Toto stûhování bylo hra-
zeno z prostfiedkÛ centrálního mûst-
ského obvodu (2,7 mil. Kã). Úfiad mûst-
ského obvodu nechal stfieÏit i po dobu
pfiestûhování majetek tamních oby-
vatel. „Zaznamenali jsme pouze dvû
stíÏnosti v této vûci, ale ty se ukázaly
jako bezpfiedmûtné“, hodnotil nároã-
nou akci místostarosta Tomá‰ Kufiec. 

Pfii generální opravû byly komplet-
nû zrekonstruovány stávající byty,
upraveny kuchyÀské kouty, sociální
zafiízení, okna vymûnûna a opatfiena
Ïaluziemi, zrekonstruovány chodby
a spoleãenské zafiízení na kaÏdém
patfie, zhotoveny prvky zaji‰Èující

bezpeãnost z poÏárního i provozního
hlediska, novû osazeny poÏární uzá-
vûry a protipoÏární ãidla. Byty jsou
vybaveny nouzov˘m komunikaãním
systémem s peãovatelkou, v pfiízemí
bloku B jsou novû zhotoveny tfii byty
pro imobilní obãany, dále dva byty
s pohotovostními lÛÏky a zázemí pe-
ãovatelek. Celkem je tedy deset od-
lehãovacích lÛÏek, z nichÏ dvû daro-
vala spoleãnost Arcelor Mittal. 

Ve stfiedovém bloku je rekonstruo-
van˘ spoleãensk˘ sál a nová terasa
se vstupem do zahrady, která pro‰la
zásadní promûnou – ve srovnání
s minulostí byla oplocena.

Samozfiejmostí bylo zhotovení no-

vé fasády vãetnû zateplení, nov˘ch
v˘tahÛ, nov˘ch vstupÛ do objektu,
dfievûné oplá‰tûní stfiedového objek-
tu atd.

Jakékoliv informace o provozu
podá zájemcÛm o ubytování paní
Pavlína Kristoforská, telefon: 599
442 145 z Odboru bytového hospo-
dáfiství Úfiadu mûstského obvodu
MOaP, Proke‰ovo nám. 7, Morav-
ská Ostrava. (va)

Zelená 
pro seniory

Klub dÛchodcÛ je vybaven zcela nov˘m nábytkem. Bude k dispozici seniorÛm
na‰eho obvodu od ranních hodin aÏ do veãera.

Vûzení není
stra‰ákem

V roce 2007 bylo Okresním sou-
dem v Ostravû pfiidûleno 97 odsou-
zen˘ch k trestu obecnû prospû‰-
n˘ch prací mûstskému obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz. 

Trest nastoupilo 54 odsouzen˘ch
a pfii úklidu mûstského obvodu od-
pracovali 6 633 hodin.

Neodpracované hodiny budou od-
souzen˘m pfiemûnûny na trest odnûtí
svobody v pomûru 1 den odnûtí svo-
body za 2 neodpracované hodiny. 

Trend v zájmu o odpracování trestu
se kaÏdoroãnû sniÏuje. V loÀském ro-
ce nebylo odpracováno 12 237 hodin,
tzn., Ïe fiada odsouzen˘ch k trestu
obecnû prospû‰n˘ch prací vÛbec ne-
nastoupila, nebo na rozhodnutí soudu
nereagovala, nebo nastoupila a trest
bezdÛvodnû nedokonãila. (rd)

Radní Jana ·tûdroÀová a Tomá‰ StodÛlka si prohlíÏejí jedno z nov˘ch odleh-
ãovacích lÛÏek.

„Ostrãilka letí svûtem“
4. bfiezna od 16 hodin probûhne

v Domû kultury Multikulturní pro-
gram – hudební, pûvecká, taneãní
a divadelní vystoupení dûtí pocházejí-
cích ze zemí: jiÏní Korea, Indie, ·véd-
sko, Dánsko, Finsko, Austrálie, USA,
Spolková republika Nûmecko, Viet-
nam, Francie, Velká Británie, Taiwan,
Nov˘ Zéland, Polsko.

Cílem projektu je pochopení a re-
spektování rÛzn˘ch kultur na základû
seznámení se s etnick˘mi prvky zemí,
ze kter˘ch pocházejí Ïáci z meziná-
rodních tfiíd matefiské a základní ‰koly.

Souãástí bohatého programu bude
také ethnocatering – ochutnávka ty-
pického jídla, které bude vyrobeno Ïá-
ky stfiední odborné ‰koly AHOL na zá-
kladû receptÛ z prezentovan˘ch zemí.

Po cel˘ bfiezen pak bude v Domû
kultury k vidûní i v˘stava nejlep‰ích
prací dûtí matefiské a základní ‰koly
Ostrãilova 1, které se zúãastnily v˘-
tvarné soutûÏe na téma „Ostrãilka letí
svûtem“. Prezentováno bude 15 zemí
svûta, ze kter˘ch Ïáci pocházejí. (rd)

âlovûk není ãíslo
V roce 2002 se uãitelé dûjepisu

a obãanské v˘chovy základní ‰koly na
NádraÏní ulici v Ostravû pfiihlásili do
celostátního projektu Zmizelí sousedé.

Absolvovali semináfi v Praze
a v Terezínû a se získan˘mi znalost-
mi seznamovali Ïáky ve sv˘ch hodi-
nách. Je‰tû v témÏe roce odjeli do
Terezína na exkurzi spojenou se se-
mináfiem znovu, tentokrát jiÏ se sku-
pinou ÏákÛ. Od té doby se Ïáci na‰í
‰koly úãastní tûchto semináfiÛ pravi-
delnû. Navázali jsme kontakt s Îidov-
skou obcí v Ostravû, a tak jsme se
seznámili s pamûtnicí Terezína PhDr.
Vûrou Andrysíkovou, se kterou mo-
hou dûti besedovat. 

Dovûdûli jsme se mnoho z historie
Terezína, ÎidÛ, co je ghetto, co jsou
pogromy. Hovofiili jsme o osobnos-
tech Poláãek, Haas, Lustig… Nav‰tí-
vili jsme terezínsk˘ hfibitov, expozici
v Malé pevnosti. Vidûli jsme filmy
s problematikou koncentraãních tá-
borÛ. Îáci absolvovali workshopy,
psali literární práce na téma holocau-
stu, za které jsme v roce 2005 ob-
drÏeli novináfiskou cenu. Získali
3. místo v celostátní v˘tvarné soutûÏi
„MÛj obraz 20. století“ a jejich práce
byly vystaveny v terezínské galerii.

Pracovníci terezínského muzea
nám sdûlili, Ïe jsme jedinou základní
‰kolou v Ostravû, která se semináfiÛ
zúãastÀuje a této problematice se in-
tenzivnû vûnuje.

Mgr. Marta Vítková, 
vedoucí projektu Památník Terezín

Pfiekonat handicap
Tyfloservis je systém terénní ambu-

lantní rehabilitace pro nevidomé a sla-
bozraké. Vznikl v roce 1991 a v âR
jej tvofií síÈ dvanácti krajsk˘ch ambu-
lantních stfiedisek. V kaÏdém stfiedis-
ku pracují odbornû pfiipravení instruk-
tofii, mezi nimiÏ je i nûkolik tûÏce zra-
kovû postiÏen˘ch. Nevidomí a slabo-
zrací se mohou nauãit napfiíklad ob-
sluze nûkter˘ch kompenzaãních po-
mÛcek (televizní lupy, oãní optiky),
ãtení Braillova bodového písma, pro-
storové orientaci i samostatnému po-
hybu. Nácvik takzvané samoobsluhy
zahrnuje vafiení, úklid, péãi o odûv,
osobní hygienu, péãi o dûti, drobné
údrÏbáfiské práce a dal‰í. (rd)
Sadová ul. 1577/5, Mor. Ostrava
tel/fax: (+420) 596 783 227
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz



Jana ·tûdroÀová (ODS)
1. Moje

snaha smûfio-
vala k vytváfie-
ní podmínek
pro moderní
Ïivotní styl pro
v‰echny ge-
nerace. Patfií
tam i seniofii,
obãané s han-

dicapem a dûti. Kromû práce v radû,
jsem ãlenkou sociální komise, ãlen-
kou ·kolské rady ve dvou ‰kolách,
ãlenkou komise pro slavnosti a obfia-
dy. Práce v tûchto komisích, je pro
mû zpûtnou vazbou pro práci v radû.
Setkání a blahopfiání seniorÛm, jubi-
lantÛm, 80let˘m a vícelet˘m, náv‰tû-
vy u 90 a vícelet˘ch jsou pro mû pfií-
jemn˘m setkáváním i obohacením
o cenné informace, které bych se jin-
de nedovûdûla. 

Akce bezplatné instalování bez-
peãnostních fietízkÛ pro seniory má
dvû roviny, starost a zájem o seniory,
druhá rovina je bezpeãnost. Myslím
si, Ïe za tuto akci si v‰ichni zaslouÏí-
me dobrou známku. Otevfieli jsme
zrekonstruovan˘ dÛm s peãovatel-
skou sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici.
Díky sponzorskému daru jsme roz‰í-
fiili v tomto domû poãet akutních lÛÏek
a zároveÀ nav˘‰ili i poãet peãovate-
lek. V létû loÀského roku jsme otev-
fieli novou zahradu u Domu s peãova-
telskou sluÏbou na Dobrovského uli-
ci. Seniofii zde v létû mohou pob˘vat
v pfiíjemném prostfiedí zahrady. 

Pro leto‰ní rok sociální komise roz-
dûlovala 500 000 Kã pro úãelové do-
tace pro oblast sociální. Na‰e snaha
byla podpofiit projekty, jejichÏ cílem je
pomáhat handicapovan˘m a jinak
znev˘hodnûn˘m obãanÛm. Zastupi-
telstvo bude dotace schvalovat
v bfieznu.

Seniofii tvofií velkou ãást obãanÛ
na‰eho obvodu, spoleãenské setká-
vání v klubech je zpÛsob vyuÏití vol-
ného ãasu seniorÛ. Právû v této ob-
lasti vidím nové moÏnosti, zvlá‰tû
u novû otevfieného klubu na Gajdo-
‰ovû ulici.

2. Jako oddávající jsem povûfiena
nosit státní znak, kter˘ je z právního
hlediska podmínkou pro prohlá‰ení
právoplatného uzavfiení manÏelství.
Pfiíprava slavnostního projevu i sa-

motn˘ akt je pro mû vÏdy velmi po-
vzná‰ející pocit. K mil˘m povinnos-
tem patfií i vítání dûtí do Ïivota.

Michal Bayer (âSSD)
1. Z fiady

vûcí, na kte-
r˘ch jsme pra-
covali v loÀ-
ském roce
bych vyzvedl
snad dvû.
Jednak je to
dokonãení ná-
vrhu obecnû

závazné vyhlá‰ky, která bude regulo-
vat umístûní v˘herních hracích auto-
matÛ v mûstském obvodû. Po projed-
nání v odborn˘ch komisích, radû
a zastupitelstvu jde nyní tento návrh
do mûstského zastupitelstva, kde se
nám snad i s podporou dal‰ích mûst-
sk˘ch ãástí podafií prosadit pfiijetí této
normy. 

Jako sociální demokraté si pak mÛ-
Ïeme od‰krtnout splnûní dal‰ího bo-
du z volebního programu a to je in-
stalace bezpeãnostních fietízkÛ v do-
mácnostech star‰ích spoluobãanÛ.
Byl to jeden z krokÛ ke zv˘‰ení bez-
peãnosti v obvodû. 

2. V nejbliÏ‰ím období bych chtûl
pfiedloÏit návrh na provedení jakési
revize sportovi‰È a hfii‰È v mûstském
obvodû, tak abychom získali lep‰í
pfiehled o jejich aktuálním stavu a po-
Ïadavcích obyvatel. Roste poãet dûtí
a tomu by mûla odpovídat i „nabídka“
hfii‰È a sportovi‰È.

V loÀském roce jsme napfi. zahájili
nejrÛznûj‰í jednání o pfiípadném
umístûní ãi podobû sportovi‰È zejmé-
na v oblasti Pfiívozu, chtûl bych proto,
abychom se letos jiÏ dobrali k nûja-
k˘m konkrétnûj‰ím v˘sledkÛm. 

I díky kolegovi StodÛlkovi máme
pak na stole zajímavé návrhy na v˘-
stavbu in-linové dráhy, která by spo-
jovala Komenského sady s hornic-
k˘m muzeem v Petfikovicích. Letos
bychom tedy také mûli provést i ana-
l˘zu toho, do jaké míry je tento pro-
jekt reáln˘. 

Zdenûk Nytra (ODS)
1. Rok 2007 se mi nehodnotí snad-

nû uÏ z toho dÛvodu, Ïe to byl mÛj
premiérov˘ rok v obecním zastupitel-
stvu, umocnûn˘ nástupem do rady

m û s t s k é h o
obvodu v prÛ-
bûhu roku.
Pouze se ale
rozkoukávat
by bylo jistû
málo. Velice
mû tû‰í, Ïe
jsme zaãali
s m y s l u p l n û

komunikovat se zástupci jednotliv˘ch
skupin ohlednû Ïivota a provozu v lo-
kalitû Stodolní ulice. Obnovili jsme
spolupráci s pfiedstaviteli bezpeã-
nostních sloÏek na území obvodu,
coÏ sami na závûr roku velice ocenili.
Ne v‰e se pochopitelnû podafiilo, pro-
toÏe na poli bezpeãnosti obãanÛ je to
nekonãící práce, ale mám pocit, Ïe
start se povedl, i kdyÏ do cíle je je‰tû
daleko.

2. Vedle pokraãování v komunikaci
a fie‰ení problémÛ v lokalitû Stodolní je
tím zásadním a hlavním cílem zpraco-
vání smysluplné koncepce rekonstruk-
ce a vyuÏití Komenského sadÛ a roz-
voj zelenû na území na‰eho obvodu.

Tomá‰ StodÛlka (ODS)
1. UÏ bû-

hem pfiedvo-
lební kampa-
nû jsem se
drÏel zásady,
která se do-
dnes dodrÏuje
v Anglii, ko-
lébce demo-
kracie, Ïe poli-

tika je pfiedev‰ím sluÏba vefiejnosti.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe jsem
neuvolnûn˘ radní a nemám zájem si
budovat pouze osobní popularitu,
rozhodl jsem se zab˘vat záleÏitostmi,
které nepfiiná‰ejí efekt okamÏit˘, ale
o to jsou podle mého názoru dÛleÏi-
tûj‰í. 

Komenského sady se staly kau-
zou, která pofiádnû zvedla zájem ve-
fiejnosti a bylo jedním z nejtûÏ‰ích
úkolÛ vysvûtlovat, Ïe péãe o stromy
není totéÏ, jako upravovat zahrádku
nebo sekat trávník. O to tûÏ‰í, Ïe já
sám jsem nechápal, proã by se mûly
kácet nûkteré stromy, dokud mi ne-
bylo vysvûtleno odborníky, Ïe stromy
Ïijí mnohem déle neÏ lidé, a proto se
péãe o nû vztahuje k jin˘m ãasov˘m
horizontÛm. Pokud nûkdo celou fiadu
let o stromy nepeãoval, musí dojít
mnohdy k radikálním zásahÛm. Tito
odborníci mají za sebou úpravu parku
v Hradci nad Moravicí, Lednicko-val-
tického areálu, kter˘ je pod zá‰titou

UNESCO a v neposlední fiadû revita-
lizaci Jeleního pfiíkopu pod PraÏsk˘m
hradem. A mají pravdu, zajeìte se
tam podívat. 

Z mého pohledu v‰ak není hlavním
problémem revitalizace Komenského
sadÛ urãitá neinformovanost, ale ne-
uvûfiitelnû sloÏitá legislativa. Ve‰keré
záleÏitosti, o které se zajímám, postu-
pují velice pomalu. Jsem ãasto opráv-
nûnû kolegy upozorÀován, Ïe úfiad
není firma nebo ‰achta, odkud jsem
vy‰el, ale tohle kritizovat nepfiestanu.

2. V rámci ãinnosti úfiadu máme
pochopitelnû urãité priority, které
podporuji, jako pfiíchod nov˘ch inves-
torÛ, v˘stavba bytÛ atd., ale existují
i záleÏitosti jiné, ve kter˘ch bych se
chtûl angaÏovat také.

UÏ bûhem loÀského roku jsme se-
stavili pracovní skupinu INLINE. Cí-
lem spoleãného úsilí by mûla b˘t tra-
sa pro in-line bruslafie a cyklisty z Ko-
menského sadÛ, mezi haldou a Os-
travicí a pod dálniãním mostem ostfie
vlevo podél pravého bfiehu Odry aÏ
k patkám mostu pfies Odru k Hornic-
kému muzeu v Areálu Landek. Mos-
tová konstrukce zatím „ãeká“ v pro-
storu b˘valého Dolu Dukla. Vzhle-
dem k tomu, Ïe ãleny pracovní skupi-
ny jsou vedoucí pracovníci Hornic-
kého muzea, ná‰ manaÏer investiã-
ních projektÛ, a cítíme podporu celé-
ho vedení obvodu napfiíã politick˘m
spektrem, mohli bychom mít v neda-
leké budoucnosti spojku o délce 3 km
mezi Komenského sady a Areálem
Landek, po které se budou pohybo-
vat v hezk˘ch dnech desítky bruslafiÛ
a cyklistÛ.

(Pokraãování ankety v pfií‰tím ãísle)
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Zajímají vás sluÏby
osobní asistence?

Centrum pro zdravotnû postiÏené
Moravskoslezského kraje nabízí oso-
bám se zdravotním postiÏením a se-
niorÛm fiadu potfiebn˘ch sluÏeb a za-
jímav˘ch aktivit, z nichÏ nejv˘znam-
nûj‰í jsou sluÏby osobní asistence.
Organizace stále pfiijímá nové uÏiva-
tele tûchto sluÏeb. 

Pracovníci Centra vám rádi pomo-
hou s fie‰ením va‰í obtíÏné situace.
Zájemce Ïádáme, aby se pfiedem
osobnû domluvili na na‰em pracovi‰-
ti na ul. Bieblova 3/2922 v Mo-
ravské Ostravû, tel. 596 115 318
nebo 774 993 216. U ostatních slu-
Ïeb není nutné se objednávat. (st)

V oblasti Nové Karoliny se jedná o názvy pro 2 námûstí, 1 most, 1 lávku,
13 ulic. Na www.ostrava.cz v rubrice Nová Karolina najdete obsáhl˘ návrh
názvÛ, ale mÛÏete pfiidat i své nápady.

Své návrhy zasílejte do 15. bfiezna na e-mailovou adresu ulice@ostra-
va.cz, nebo písemnû na korespondenãním lístku s oznaãením Karolina na
Magistrát mûsta Ostravy, Útvar hlavního architekta, Proke‰ovo námûstí 8,
729 30 Ostrava, nebo na adresu na‰eho zpravodaje CENTRUM.

Mapují v˘tvarné objekty
Obãanské sdruÏení Spoleãnost pro

souãasné umûní (SCA) bûhem uply-
nulého roku zmapovalo a vyfotogra-
fovalo pfies sto padesát v˘tvarn˘ch
objektÛ, které se nacházejí v Mûst-
ském obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz na budovách a vefiejn˘ch
prostranstvích. 

Díky grantu poskytnutému obvo-
dem, byly vytvofieny internetové
stránky www.sca-art.cz (heslo „Pro-
jekty“ v hlavním menu na spodní li‰tû
stránky). Tam si kaÏd˘ náv‰tûvník té-
to stránky mÛÏe evidované sochy
a reliéfy prohlédnout. Pokud víte
o v˘tvarn˘ch objektech nebo o infor-
maci, která nám schází – kontaktujte
nás, prosím na adrese sca@sca-
art.cz. Zajímá nás také fotografická
dokumentace k dílÛm dnes uÏ ne-
existujícím. (rd)

Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Radních na‰eho mûstského obvodu jsme se zeptali: 
1. Co se vám podafiilo uskuteãnit, na co jste se zamûfiili v roce 2007,
v ãem jsou naopak rezervy (nedostatky)?
2. Na co se, kromû bûÏn˘ch úkolÛ, zamûfiíte v roce 2008?

D o m n í v á m
se, Ïe názvy u-
lic a námûstí na
Nové Karolinû
mají pfiipomínat
p rÛmys lovou
tradici Ostravy.
VÏdyÈ tato ob-
last byla jedním
z ohnisek os-

travského prÛmyslového rÛstu. Zde
vznikly doly Antonín a Karolina, Îo-
fínská huÈ, uhelné prádlo a koksovna. 

Ostravskou prÛmyslovou tradici vy-
tváfieli podnikatelé, manaÏefii, vûdci
a dûlníci mnoha národností. A nové
ulice a ostatní vefiejná prostranství by
mûla jejich úsilí pfiipomínat. 

Poslední dobou je v módû negativ-
ní názor na ostravsk˘ prÛmysl. V bu-
doucnosti mají Ostravu a její obyvate-
le údajnû „Ïivit“ pouze sluÏby, v˘-
zkum a ‰kolství. PrÛmyslové podniky
by se podle tûchto postindustriálních
teorií mûly zavfiít anebo pfiestûhovat
do âíny.

Navzdory tûmto teoriím ostravsk˘
prÛmysl urazil nejen i za posledních
18 let znaãn˘ kus cesty – pro‰el re-
strukturalizací, modernizací a jiÏ
znaãnou ekologizací. Neznamená to,
Ïe problémy ve vzájemném souÏití
s mûstem neexistují. Je v‰ak na mís-
tû ze strany mûsta Ostravy navázat
s klíãov˘mi firmami strategická part-
nerství.Vzpomínám na náv‰tûvu nû-
meckého Essenu v roce 2005 – ná-
mûstek primátora nás hned ve druhé
vûtû svého projevu upozornil na sku-
teãnost, Ïe mûsto Essen stojí a padá
se sv˘mi velk˘mi firmami – RAG,
RWE, Karstadt aj. Tyto firmy jsou
znaãkami a symboly Essenu.

A stejnû tak by to mûlo b˘t v Ostra-
vû.

Názvy nov˘ch ulic a námûstí na
Nové Karolinû mohou symbolizovat
toto strategické partnerství, ostrav-
skou prÛmyslovou minulost, souãas-
nost i budoucnost. 

Ing. Miroslav Svozil 
starosta MOb MOaP 

Názvy ulic na Nové Karolinû a ostravská prÛmyslová tradice
Poslední ãíslo zpravodaje Ostravská radnice, kterou dostávají obãané

na‰eho mûsta do po‰tovních schránek vÏdy v polovinû mûsíce, uvefiejni-
lo v˘zvu k anketû, ze které mají vzejít návrhy na pojmenování ulic na
Nové Karolinû a âerné louce.

Cena mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz je udûlována
Zastupitelstvem mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz od roku
2005 se zámûrem podpofiit rozvoj
podnikatelského, spolkového, kultur-
ního, spoleãenského a sportovního
Ïivota v mûstském obvodû Moravská
Ostrava a Pfiívoz, pofiadateli – organi-
zátorovi v˘jimeãné akce – sérii akcí,
urãené vefiejnosti, a to bez omezení. 

Za rok 2007 Cenu MOb MOaP do-
stali: 

I. místo – Klub rodiãÛ a pfiátel
Základní umûlecké ‰koly v Ostravû-
-Mariánsk˘ch Horách, za nesoutûÏ-
ní pfiehlídku taneãních a jazzov˘ch
souborÛ a orchestrÛ, konanou od ro-
ku 1998, jejíÏ iniciátorem a zaklada-
telem byl znám˘ ostravsk˘ jazzman
Richard Kroczek s názvem „Jazz ta-
lent 2007“. 

Pamûtní listinu a symbolick˘ ‰ek
v hodnotû 50 000 Kã pfiedal zástup-
cÛm Klubu rodiãÛ starosta mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz ing. Miroslav Svozil.

II. místo – Mgr. Milan Genda,
organizátor Mezinárodního závodu
âeského poháru v lezení – boulderin-
gu, které se uskuteãnilo potfietí na
Jiráskovû námûstí v centru Ostravy
pod názvem „Ostrava Boulder
Centrum 2007“.

Pamûtní listinu a symbolick˘ ‰ek
v hodnotû 30 000 Kã pfiedal Mgr.
Gendovi místostarosta mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
Tomá‰ Kufiec.

III. místo – Eko-info centrum Os-
trava, za akci „Advent pln˘ andû-
lÛ“, která se stala spoleãensko-kul-
turní událostí vefiejného Ïivota mûst-
ského obvodu spojenou s rozvíjením
místního dárcovství na pomoc nezis-
kov˘m regionálním organizacím.

Tfietí cena byla spojena s udûlením
pamûtní listiny a ‰eku na 20 000 Kã.

Mgr. Marie ·lachtová

Ceny obvodu
MOaP udûleny



HusÛv sad má v‰echny znaky
mûstského parku – ka‰nu, sochu,
pomník, dûtské hfii‰tû, vefiejné WC –
a kapliãku sv. AlÏbûty naproti hlavní
po‰tû. A ta je rozhodnû nejménû pfií-
vûtiv˘m místem Husov˘ch sadÛ. 

Rada mûstského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz poÏádala,
aby jí tato kaple byla svûfiena do
správy. Teprve potom je moÏné
jednat o její rekonstrukci. Komu
vlastnû kaple patfií?

Biskupství ostravsko-opavské po-
tvrdilo, Ïe AlÏbûtina kapliãka není

majetkem Ïádné fiímskokatolické
farnosti v Moravské Ostravû. V pod-
statû není divu, Ïe nelze dohledat
vlastníka, protoÏe pÛvodní hfibitovní
kapliãku postavil blíÏe k Pfiívozské
ulici vlastním nákladem moravsko-
ostravsk˘ mû‰Èan a tkalcovsk˘ 
mistr J. Îáãek. Tento zboÏn˘ muÏ
byl znám tím, Ïe si vybudoval hos-
podáfiskou budovu u svého domu na
hlavním námûstí z cihel rozebrané-
ho podstavce ‰ibenice na Fifejdách.
KdyÏ ale byl hfibitov zru‰en a místo
nûho vybudován park Císafie Jose-

fa, kapliãku srovnali se zemí. Z pod-
nûtu nûkter˘ch obãanÛ, napfiíklad
známého advokáta a vlastence
Edmunda Palkovského, chtûlo mûs-
to postavit kapliãku novou. 

Bezprostfiední pohnutkou k její
stavbû byla vraÏda císafiovny AlÏ-
bûty zvané Sissi, manÏelky Fran-
ti‰ka Josefa I. Jak známo, císa-
fiovnu probodl pilníkem italsk˘
anarchista Luigi Luccheni, a to
10. záfií 1898. Náklady na stavbu
pokryla vefiejná sbírka, lidé dávali
ochotnû, protoÏe císafiovna se tû-
‰ila oblibû a váÏnosti. Ostatnû je
tomu tak aÏ do dne‰ní doby, jak
svûdãí bohatá historická i vzpo-
mínková literatura – dokonce i fil-
my s Romy Schneider – o této po-
zoruhodné osobû. 

Moravskoostravské mûstské
pfiedstavenstvo vybralo parcelu na-
proti po‰ty. Kapli projektoval v novo-
gotickém slohu stavitel Hans Ulrich,
mimochodem poslední starosta Mo-
ravské Ostravy pfied vznikem âes-
koslovenska. Kolaudace kaple pro-
bûhla v kvûtnu roku 1901. Na oltáfi
a v˘zdobu pfiispûli mû‰Èan Julius
Stalmach a spolek ostrostfielcÛ z vi-
nárny Vincence Poppa. 

Dnes je kapliãka za‰lá a zanedba-
ná – a úplnû prázdná. Je jen otáz-
kou krátkého ãasu, kdy Magistrát
mûsta Ostravy svûfií na‰emu mûst-
skému obvodu správu kaple. Pokud
se t˘ãe finanãních nákladÛ na opra-
vu, jistû to nebudou Ïádné závratné
miliony, ale o tom rozhodne aÏ kon-
krétní projekt.

Je samozfiejmû dÛleÏité kapli
opravit. Mûla by b˘t dÛstojn˘m
protûj‰kem památníku bitvy
u Zborova, kter˘ se nachází na

protûj‰í stranû Husov˘ch sadÛ.
Ale jak kapli vyuÏít v budoucnu?
Jistû by mûla pfiipomínat patron-
ku b˘valé císafiovny, nebo ji sa-
motnou, a to buì obrazem, so-
chou nebo jin˘m v˘tvarn˘m arte-
faktem. Ale k tomu, aby kaple
i okolní prostor byl Ïivou souãás-
tí Husov˘ch sadÛ, to nestaãí. Plo-
cha kaple není pfiíli‰ velká – ne-
hodí se ani na malou v˘stavní síÀ.
– A tady je kaÏdá smysluplná rada
dobrá: jaké vyuÏití kaple navrhu-
jete vy, obãané Moravské Ostravy
a Pfiívozu? 

Své názory na budoucí vyuÏití
kaple sv. AlÏbûty mÛÏete zaslat na
adresu na‰eho zpravodaje CENT-
RUM, na Úfiad Mûstského obvodu
MOaP nebo sdûlit nûkterému ze
sv˘ch zastupitelÛ. Anebo fiíci v Klu-
bu Atlantik na diskusních veãerech
Otevfiená radnice.

(na, va)

4
bfiezen 2008 centrum

Zpravodaj Moravské Ostravy a Pfiívozu CENTRUM 3/2008 • Vydává v Moravskoslezském nakladatelství, s.r.o., mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz, Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Mor. Ostrava • Reg. ã. MK âR E 12817 – PP • Za vydavatele je zodpovûdn˘ starosta ing. Miroslav Svozil •
Redakce: v.vavrda@seznam.cz, tel/fax: 596 125 781 • Grafická úprava Katefiina Vévodová • Roz‰ifiuje âeská po‰ta • Bezplatné • Vy‰lo 26. 2. 2008

Ve 4. roãníku mezinárodního tur-
naje v házené star‰ích ÏákÛ o Po-
hár starosty mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz zvítûzi-
lo druÏstvo Sportovního klubu
Policie Fr˘dek-Místek. 

Finálov˘m poraÏen˘m byl loÀsk˘

vítûz Sokol Ostrava, na tfietím místû
skonãili Ïáci DTJ Polanka. Turnaj se
pofiádá pro roãníky 1993–1994 a ví-
tûz pfiebírá Pohár starosty centrálního
ostravského obvodu. Oddíl házené
Sokola Ostrava je jedin˘m chlapec-
k˘m oddílem ve mûstû. Ná‰ obvod fi-
nanãnû podporuje jeho ãinnost. 

4. roãník turnaje star‰ích ÏákÛ se
uskuteãnil 26.–27. ledna a bude mít
pokraãování v turnajích mlad‰ího do-
rostu a mlad‰ích ÏákÛ, a to v katego-
riích A a B, které se budou konat
v únoru a bfieznu. 

„Díky velkorysé podpofie Mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz se mÛÏeme starat o sportovní vy-
Ïití mládeÏe tohoto obvodu a zvát na
své turnaje i zahraniãní druÏstva,“
fiíká Milo‰ Ja‰ok, organizaãní pra-
covník a trenér házenkáfiÛ Sokola
Ostrava. (inf)

Pohár starosty do Fr˘dku-Místku

Br˘le pro Afriku
Také máte doma dioptrické br˘le

po dûdeãkovi, babiãce nebo br˘le,
které uÏ nenosíte?

Pak je mÛÏete donést do Základní
‰koly na NádraÏní ulici, kde Ïáci
a uãitelé odstartovali nov˘ projekt,
v nûmÏ se obracejí na v‰echny, ktefií
jsou ochotni pomoci. 

ShromáÏdûné br˘le poté projdou
kontrolou oãních lékafiÛ, ktefií spolu-
pracují s organizací SIRIRI, pod jejíÏ
zá‰titou tato akce probíhá. Lékafii
br˘le vyãistí, pfiemûfií, oznaãí a po‰lou
do Stfiedoafrické republiky, hlavního
mûsta Bangui. V tamním zdravotnic-
kém zafiízení o‰etfií osm zdravotních
sester a jeden lékafi aÏ 120 pacientÛ
dennû. 

Oãní vady tam pfiedstavují oprav-
dov˘ problém. Vût‰ina pacientÛ jsou

studenti, ktefií bez br˘lí nevidí na uãi-
vo. Pak je jim málo platné, Ïe patfií
mezi 41 % obyvatel, ktefií mohou nav-
‰tûvovat ‰kolu. BûÏná cena br˘lí se
zde totiÏ rovná prÛmûrnému roãnímu
platu. Za br˘le se vybírá jen sym-
bolick˘ poplatek – mohou si to dovo-
lit díky sbírkám v Evropû. Nejvût‰í
nouze je pfiedev‰ím o br˘le dûtské.
Drtivá vût‰ina populace SAR je mlad-
‰í 30 let. Mgr. Zuzana Holubová

Kaple sv. AlÏbûty v Husovû sadu: 
DÛstojn˘ protûj‰ek památníku bitvy u Zborova?
HusÛv sad je nejnav‰tûvovanûj‰ím mûstsk˘m parkem v Moravské Ostra-
vû. Dennû jím projde jistû stovky, ale moÏná i tisíce lidí – ‰kolákÛ a stu-
dentÛ smûrem k Matiãní ulici, náv‰tûvníkÛ hlavní po‰ty anebo, za pfiíjem-
nûj‰ích dnÛ neÏ je leto‰ní zima, je místem relaxace a her. 

Souãasná podoba kaple není pfiíli‰ li-
chotivá.

Plán pÛvodní podoby kaple stavitele a pozdûj‰ího starosty Hanse Ulricha.

Místostarosta na‰eho mûstského ob-
vodu Tomá‰ Kufiec pfiedává pohár.

Základní ‰kola Gen. Píky není
zamûfiena pouze na sportovní akti-
vity, ale dlouhodobû se vûnuje ta-
ké ekologii. 

Paní uãitelka Eva Glozneková, kte-
rá vede ve ‰kole ekologick˘ krouÏek,
získala na konci loÀského ‰kolního
roku finanãní prostfiedky na vybavení
tfiíd sbûrn˘mi nádobami na tfiídûní od-
padÛ. Od záfií se tak Ïáci jednotliv˘ch
tfiíd uãí tfiídit odpadov˘ materiál.
Sbírají star˘ papír, kartony, pet lahve
a umûlohmotná víãka. 

V lednu a únoru se uskuteãnily
akce ve v˘ukovém stfiedisku OZO
v Ostravû-Kunãicích. Prostfiednictvím
pohádky se dûti seznámily s Ïivotním
prostfiedím, ve kterém Ïijí. Uãily se

rozli‰ovat kladné a záporné jevy ve
svém okolí. Formou zábavn˘ch her
a soutûÏí získaly nové poznatky
o moÏnostech tfiídûní odpadÛ. Za spl-
nûné úkoly si dûti domÛ odnesly pro-
pagaãní materiály a drobné dárky.

Na tyto akce navazovaly tfiídní pro-
jekty zamûfiené na ekologii. Îáci se
uãili tfiídit odpad, vysvûtlovali si, proã
se odpady musí tfiídit, jak˘ to má do-
pad na Ïivotní prostfiedí, které odpa-
dy mohou b˘t pro ãlovûka nebezpeã-
né, jak s nimi nakládat. V rámci sku-
pinové práce vytváfieli ekologické pla-
káty, které jim pomáhaly ujasnit si,
jak vypadá tfiídûní odpadÛ v praxi. 

Mgr. Jarmila Králová
Mgr. Lenka Sk˘bová

Z· Gen. Píky uãí ekologicky

V únorovém zpravodaji CENTRUM
jsme vysvûtlili, jak a kdy je nutno pfii-
hlásit psa do evidence. Dnes odpoví-
dáme na nejãastûj‰í dotazy ãtenáfiÛ.

Na jaké úãely jsou pouÏity fi-
nanãní prostfiedky z vybraného
místního poplatku ze psÛ?

V roce 2007 byla vybrána na míst-
ním poplatku ze psÛ ãástka 1,97 mil.
Kã. Ta putuje do pfiíjmové ãásti roz-
poãtu na‰eho mûstského obvodu.
O jejím vyuÏití rozhoduje samospráva
MOb MOaP a je vyuÏívána na úklid
a údrÏbu zelenû a vefiejn˘ch prostran-
ství. Pracovníci technick˘ch sluÏeb
mají k dispozici tfii pojízdné vysavaãe
na odstraÀování psích exkrementÛ.

Je moÏné, abych získal informa-
ci, zda mÛj soused fiádnû platí
místní poplatek za svého psa? 

Údaje z evidence poplatníkÛ se po-
skytují pouze orgánÛm, které jsou
oprávnûny tyto údaje zji‰Èovat podle
zákona ã. 337/1992 Sb., o správû da-
ní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Tedy vy jako soused nemá-
te k Ïádnému kontrolování pravomoc. 

Jaké sankce hrozí neplatiãi?
Nebude-li poplatek zaplacen vãas

nebo v nesprávné v˘‰i, mÛÏe jej
správce poplatku zv˘‰it aÏ na trojná-
sobek. 

Platnost místního poplatku ze
psÛ na rok 2008 je stanovena na
31. 3. 2008. Poplatek lze zaplatit
v hotovosti u správce poplatku,
bezhotovostním pfievodem nebo
po‰tovní poukázkou, kterou kaÏd˘
evidovan˘ majitel psa obdrÏel pro-
stfiednictvím po‰ty v mûsíci únoru.

Sazba poplatku je stanovena za
jednoho psa a kalendáfiní rok: 
a) za psa chovaného v RD 180 Kã
b) za druhého a kaÏdého dal‰ího

psa uvedeného 
pod písm. a) 2 250 Kã

c) za psa chovaného 
v bytovém domû 1 500 Kã

d) za druhého a kaÏdého psa 
uvedeného 
pod písm. c) 2 250 Kã

e) za psa, kter˘ je vyuÏíván pfii 
podnikatelské ãinnosti 1 500 Kã

f) za druhého a kaÏdého 
dal‰ího psa uvedeného 
pod písm. e) 2 250 Kã

g) za psa, jehoÏ drÏitelem je poÏiva-
tel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého dÛchodu,
kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pfiíj-
mÛ, anebo poÏivatel sirotãího dÛ-
chodu* 200 Kã 

h) za druhého a kaÏdého dal‰ího
psa, jehoÏ drÏitelem je osoba 
uvedená pod písm. g) 300 Kã 

* O jedin˘ zdroj pfiíjmÛ jde v pfiípadû,
jestliÏe je poplatníkem dÛchodce, kter˘
nemá Ïádn˘ jin˘ pfiíjem neÏ tento dÛ-
chod. Pokud jde o pracujícího dÛchod-
ce nebo dÛchodce, kter˘ má pfiíjem
napfi. z nájmu aj., nejde o poplatníka,
kter˘ by mohl platit poplatek za psa
s maximální sazbou 200 Kã za rok, ale
plnou sazbu, tj. 1 500 Kã. (fi)

(V dubnu se budeme vûnovat povin-
nostem majitele psa ohlednû bezpeã-
nosti a udrÏování vefiejného pofiádku.)

Poplatek ze psÛ
zaplaÈte do 31. 3.

Chovat ve mûstû více psÛ je finanãnû
nároãné.

Nahrávací studio na Z· Zelená
Základní ‰koly kromû základní-

ho vzdûlání poskytují sv˘m ÏákÛm
i pomûrnû pestrou paletu mimo-
‰kolních aktivit. Îáci pak dle vlastní-
ho zájmu nav‰tûvují sportovní, kera-
mick˘ ãi turistick˘ krouÏek. Na Z·
Ostrava, Zelená 42 mohou Ïáci na-
v‰tûvovat krouÏek, kter˘ jim v rámci
své náplnû nabízí proÏít, jak se tak
nûkdy fiíká, v‰e v jednom.

Jednou jedou na v˘let, potom si
jdou zaplavat, a kdyÏ se rozhodnou,
tak se vûnují tfieba v˘tvarnictví nebo
vafiení. Koncem roku 2007 si na
vlastní kÛÏi vyzkou‰eli, kolik to dá
práce, neÏ se vydá takové malé hu-
dební album. V improvizovaném na-
hrávacím studiu si dûti únavnû namá-
haly hlasivky nûkolik hodin aÏ do úpl-
ného vyãerpání. Ovûfiily si, Ïe práce
zpûváka nebo zpûvaãky nespoãívá
jen v pózování na ãelních stránkách

ãasopisÛ, ale Ïe práce v nahrávacím
studiu je docela pûkná dfiina.
Odmûnou za jejich práci bylo hudeb-
ní album, které obsahovalo ãtyfii pís-
niãky.

Kterého z rodiãÛ by nepotû‰il dá-
rek, kter˘ jeho ratolest sama vyrobila
ãi vlastnû nazpívala? 

Mgr. Petr Sta‰


