
V loÀském roce pfiipravil Úfiad
na‰eho mûstského obvodu tzv.
protialkoholickou vyhlá‰ku, tedy
nafiízení, které zakazuje poÏívání
alkoholu na vefiejn˘ch prostran-
stvích. O podobn˘ zákaz, kter˘ je
ov‰em v fiadû evropsk˘ch státÛ,
ale i v Austrálii, na Novém Zélandû,
v Kanadû i v USA zcela bûÏn˘, usi-
lují uÏ fiadu let desítky míst v âR. 

Teprve koncem února v‰ak minis-
terstvo vnitra souhlasilo s vydáním
první protialkoholické vyhlá‰ky, a to
v Ústí nad Labem. 

„Obdobná vyhlá‰ka je potfiebná
i v na‰em obvodû. PovaÏujeme za
nutné chránit na‰e spoluobãany,
ale pfiedev‰ím dûti a mládeÏ, pfied
obtûÏováním opilcÛ,“ fiíká starosta
mûstského obvodu ing. Miroslav Svo-
zil. Je znám˘m faktem, Ïe pijáci také
ãasto zneãi‰Èovali vefiejná prostranství
a ru‰ili noãní klid. „StíÏnosti obãanÛ
na chování skupin podnapil˘ch
osob, zejména v letních mûsících
na sídli‰tích Varenská, Fifejdy, ale
i jinde, ãasto smûfiovaly na Mûst-
skou policii i komisi vefiejného po-
fiádku. Zaznûly i nûkolikrát v Otev-
fiené radnici,“ vysvûtluje starosta.

UdrÏování bezpeãného pofiádku
a bezpeãnosti obãanÛ se t˘kají v Os-
travû tfii vyhlá‰ky. Kromû omezení
hracích automatÛ a zákazu konzuma-
ce alkoholu je to i vyhlá‰ka o proble-
matice psÛ. Tu byl na upozornûní mi-
nisterstva vnitra nucen zru‰it ostrav-

sk˘ magistrát. Jedním z argumentÛ
napfi. bylo, Ïe není moÏné ve vyhlá‰-
ce zakázat vstup psÛ na pískovi‰tû,
dûtská hfii‰tû apod. Tento zákaz pr˘
mÛÏe obsahovat pouze provozní fiád
konkrétního zafiízení. Je jasné, Ïe se
jedná pouze o byrokratickou záleÏi-
tost, ale podstata vûci se nemûní. 

Dobrou ilustrací tohoto pfiípadu je
historie ústecké vyhlá‰ky: Minis-
terstvo vnitra jako dozorov˘ orgán
nejdfiíve namítalo, Ïe mûsto jejím vy-
dáním pfiekroãilo svou pravomoc
a mÛÏe regulovat popíjení alkoholu
jen pfii hromadn˘ch akcích, kde je dÛ-
vodné riziko, Ïe by osoby pod vlivem
alkoholu mohly zpÛsobit problémy.
Ústí proto vydalo novou samostatnou
protialkoholickou vyhlá‰ku. Nezaka-
zovala uÏ pití alkoholu venku plo‰nû,
ale na ãtyfiiadvaceti vymezen˘ch mís-
tech, vût‰inou u ‰kol, vefiejn˘ch bu-
dov ãi v parcích.

V diskuzi o ústecké vyhlá‰ce za-
znûly i takové názory, Ïe se mÛÏe
jednat o ‰ikanu. Jeden z nich pfied-
nesla zastupitelka Kvûta Rybárová
(KSâM), kdyÏ vyjádfiila obavu, aby

na to nedoplatili slu‰ní lidé. „Tfieba
maminky v parku, které zatímco si je-
jich dûti hrají, otevfiou si spoleãnû lah-
viãku vína.“ Ve svém názoru zÛstala
osamocena a vyhlá‰ka v Ústí byla
pfiijata jednomyslnû. 

„Musíme pfiesvûdãit mûstské za-
stupitelstvo, Ïe nám jde o ochranu
vefiejného pofiádku v pfiesnû vyme-
zen˘ch lokalitách, kde je k tomu
dÛvod. Na to máme nejen právo,
ale Ïádá to i fiada na‰ich obãanÛ,“
fiíká k tomu starosta Svozil. „Znovu
v‰ak pfiipomínám, Ïe právo vydat
obecnû závaznou vyhlá‰ku má
mûstské nikoliv na‰e obvodní za-
stupitelstvo.“ 

■

A kter˘ch oblastí se má zákaz ve-
fiejné konzumace alkoholu t˘kat? –
V‰ech sadÛ (dr. Milady Horákové, Bo-
Ïeny Nûmcové, Komenského, Bez-
ruãova) dále Proke‰ova, Jiráskova,
Smetanova a Masarykova námûstí,
ãástí sídli‰tû Fifejdy, Varenská a ·ala-
mouny atd. Zákaz se nebude vztaho-
vat na povolené pfiedzahrádky a ak-
ce, které jsou fiádnû ohlá‰eny. (va)

S˘korÛv most pfies Ostravici je
pozoruhodnou technickou památ-
kou. Postaven byl v letech 1912 aÏ
1914 a ing. B. Hermann ho projek-
toval podle tehdej‰ích pfiedstav
o velk˘ch nákladech: bylo nutné,
aby se na mostnici mohly míjet
dvû plnû naloÏené fÛry sena. Vyro-
bila ho mostárna Vítkovick˘ch Ïe-
lezáren, a kdyÏ dûlníci spojovali
jednotlivé díly temováním do bûla
rozÏhaven˘ch n˘tÛ, pfiihlíÏeli jejich
práci houfy OstravanÛ. 

Most dnes nese jméno Milo‰e
S˘kory, ostravského mladíka. Ten se
údajnû domluvil 30. dubna 1945 s ve-
litelem sovûtského tanku ãíslo 051
Nikolajem Ivasjukem, Ïe pod mostní
konstrukcí pfieru‰í elektrické dráty ve-
doucí k náloÏím. Ivasjuk mu pr˘ zapÛj-
ãil signální pistoli, kterou mûl dát
S˘kora znamení, Ïe cesta je bezpeã-
ná. âesk˘ fiidiã tanku Alexander Hroch
ale takovou úmluvu pozdûji popíral. 

Nicménû je pravda, Ïe dráty k ná-
loÏím byly pfieru‰eny a Milo‰ S˘kora
nalezen s nûkolika prÛstfiely v tûle.

Pfied nûkolika lety se v tisku objevily
bulvárnû ladûné zprávy (a od té doby
se vytrvale opakují), Ïe nikoliv

S˘kora, ale nûmecká trafikantka Ilsa
zachránila most. Údajnû pfiestfiihla
dráty nÛÏkami. To je vysoce neprav-
dûpodobné, protoÏe dráty byly pfieru-
‰eny ve spodní ãásti mostu. Jak by
se tam ta ctihodná dáma dostala?

A lze vÛbec pfiestfiihnout nÛÏkami na
papír siln˘ svazek minérsk˘ch drátÛ
vedoucí k rozbu‰kám? 

V ‰edesát˘ch letech minulého sto-
letí uÏ mal˘ S˘korÛv most nestaãil
provozu. V souvislosti s bouráním do-
mÛ na slezskoostravském Zámostí,
které musely ustoupit vysokorych-
lostní komunikaci na Bohumínské uli-
ci, se uvaÏovalo o odstranûní S˘koro-
va mostu a jeho nahrazení mostem
vût‰ím, kter˘ by uÏ odpovídal projek-
tÛm na budování kanálu Dunaj-Odra-
-Labe. Na Ostravici nedaleko Dolní
oblasti Vítkovic mûl b˘t postaven je-
den z pfiístavÛ a pod mostem mûly
projíÏdût remorkéry. JenÏe legenda
o mladém chlapci, kter˘ s nasazením
Ïivota zachránil most, vedla k odda-
lování demoliãního v˘mûru, aÏ z bou-
rání se‰lo úplnû. 

Milo‰ S˘kora vlastnû zachránil
most dvakrát – pfied nûmeck˘mi
Ïenisty skuteãnû a pfied zbouráním
pÛsobiv˘m m˘tem. Nejpûknûj‰í
ostravsk˘ most je tedy stále na
svém místû. (na)
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VáÏení spoluobãané,
v loÀském roce zaji‰Èovalo kaÏdo-

denní bûÏn˘ úklid na‰eho mûstské-
ho obvodu pfiibliÏnû dvacet zamûst-
nancÛ Technick˘ch sluÏeb. Hrub‰í
nepofiádek a poãínající ãerné sklád-
ky pak odstraÀovala pracovní skupi-
na ãtyfi pracovníkÛ. Nûkteré lokality
na‰eho obvodu jsou uklízeny dobfie,
jiné ménû a nûkde pfies vynaloÏené
úsilí a finanãní prostfiedky není stav
dobr˘.

Vefiejná zeleÀ byla po dobu uply-
nul˘ch tfií let udrÏována vybran˘mi
privátními subjekty. V prÛbûhu loÀ-
ského roku probûhlo v˘bûrové fiízení
dodavatelsk˘ch firem na dal‰í ãtyfii
roky. Intenzita provádûn˘ch prací bu-
de vy‰‰í, pfiedev‰ím je zabezpeãena
pravidelná kaÏdodenní údrÏba v‰ech
dûtsk˘ch hfii‰È a sbûr drobn˘ch od-
padkÛ v jejich okolí. Pro rok 2008 je
na zaji‰tûní ãistoty a pofiádku vyãle-
nûna ãástka cca 45 000 tis. Kã.

Pro rychlej‰í a efektivnûj‰í odstra-
Àování závad a nedostatkÛ pfiipravu-
jeme od 1. dubna zavedení moderní
technologie pro pfiedávání podnûtÛ
a upozornûní od vás obãanÛ. Na
rÛzné ne‰vary a nepofiádky mÛÏete
upozornit prostfiednictvím fotografií
zasílan˘ch elektronickou po‰tou ne-
bo MMS z mobilních telefonÛ s krát-
k˘m popisem problému (napfi. rozbi-
t˘ chodník, komunikace, osvûtlení,
neudrÏovaná zeleÀ, vraky automo-
bilÛ a jin˘ nepofiádek). 

E-mai lová
adresa admi-
nistrátora –
i n s p e k t o r a
ãistoty a po-
fiádku je: po-
radek@mo-
ap.ostrava.cz.

Tento za-
mûstnanec jiÏ od 1. bfiezna pÛsobí
na úfiadu mûstského obvodu.
Kromû zpracovávání va‰ich námûtÛ
bude kaÏd˘ den provádût kontrolu
ãistoty a pofiádku v urãen˘ch ãás-
tech – rajonech mûstského obvodu
(sídli‰tû ·alamouna, sídli‰tû Fifejdy,
centrum Moravské Ostravy, pfiední
Pfiívoz a zadní Pfiívoz) tak, aby
v prÛbûhu t˘dne byly zkontrolovány
v‰echny jeho ãásti. 

Va‰e sdûlení a svá zji‰tûní zane-
se do informaãního systému. PrÛ-
bûh fie‰ení vámi oznámen˘ch nedo-
statkÛ mÛÏete sledovat na webo-
v˘ch stránkách na‰eho mûstského
obvodu. 

Cílem zavedení systému vnitfiní
a vnûj‰í kontroly ãistoty a pofiádku je
umoÏnit operativnûj‰í fie‰ení nedo-
statkÛ a sjednání nápravy. 

Vûfiím, Ïe tento systém podstatnû
pfiispûje k vût‰ímu pofiádku a ãistotû
v na‰em obvodu.

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta

Slovo má…

âíslo mûsíce

390
Tolik bezpeãnostních fietízkÛ

bylo instalováno na vchodové
dvefie do bytÛ na‰ich spoluobãa-
nÛ–seniorÛ v leto‰ním roce. Bez-
peãnostní fietízky a dvefiní kukát-
ka jsou montovány bezplatnû.
Informace podá ing. Ivana Kfiíst-
ková, ref. bezpeãnosti a ochrany
zdraví, tel. 599 442 215.

Obyãejná historie

Dvojitá záchrana S˘korova mostu

Horolezec Leopold Sulovsk˘, ob-
ãan na‰eho obvodu, kter˘ jako prv-
ní âech zdolal Mount Everest, do-
sáhl 30. ledna dal‰ího úspûchu –
spolu se sv˘m kolegou, rovnûÏ ob-
ãanem na‰eho obvodu Josefem
Luká‰em, uskuteãnili prvov˘stup
západní stûnou nejvy‰‰í hory jiÏní
polokoule, argentinské Aconcaquy.
(Informaci jsme pfiinesli v bfiezno-
vém zpravodaji CENTRUM).

Ing. Leopoldu Sulovskému blaho-
pfiál na radnici na‰eho obvodu sta-
rosta ing. Miroslav Svozil.

„To, ãeho jste ve svém sportu do-
sáhl, dûlá ãest i na‰emu mûstu a Mo-
ravské Ostravû zvlá‰tû,“ fiekl. „Polda“
Sulovsk˘ podûkoval i za podporu,
které se poslední expedici dostalo od
vedení na‰eho obvodu. „MÛÏete po-
ãítat s na‰í pomocí i pfii dal‰í expedi-
ci,“ pfiislíbil starosta M. Svozil. 

Usnesením rady mûstského obvo-
du byl L. Sulovskému a J. Luká‰ovi
udûlen „Pamûtní list“, ocenûní, které
vyjmenovává nejv˘znamnûj‰í spor-
tovní úspûchy tûchto horolezcÛ. 

Pokud se t˘ãe dal‰ích plánÛ, chystá
se L. Sulovsk˘, kter˘ se zúãastnil jiÏ
26 himálajsk˘ch expedic, na dal‰í, a to

v dubnu, kde se chce pokusit o prvo-
v˘stup na nûkterou z osmitisícovek.

A jak hodnotí svou jihoamerickou
expedici? „V JiÏní Americe jsem byl
poprvé, k v˘stupu jsme se rozhodli
tak fiíkajíc narychlo. Ze základního tá-
bora jsme se po ãtyfiech dnech s ko-
legou Luká‰em dostali aÏ na vrchol,
kter˘ je ve v˘‰ce 6 962 m. Lezení alp-
sk˘m stylem znamená bez nosiãÛ,
prostû nonstop, jen s nejnutnûj‰ím
vybavením. Horu zdolají kaÏdoroãnû
desítky lidí, ale západní stûnou jsme
jejího vrcholu dosáhli po prvé aÏ my.“ 

Aconcaqua je mezi vysokohorsk˘-
mi turisty-horolezci znaãnû populární,
o ãemÏ svûdãí i fakt, Ïe na vrcholu je
umístûna kniha s podpisy tûch, ktefií ji
zdolali. To nemûní nic na vûci, Ïe jde
o mimofiádnû obtíÏn˘ v˘stup. I kdyÏ
bylo na jiÏní polokouli léto, teploty
klesaly k minus 40 stupÀÛm. „Rozdíl
mezi Himálajemi samozfiejmû je, tam
se tfieba za povolení k v˘stupu platí
nejménû deset tisíc dolarÛ, v Argenti-
nû pouh˘ch 350. Propastn˘ je i rozdíl
mezi relativnû bohat˘m Chile a Ar-
gentinou na jedné stranû a extrémní
chudobou Pákistánu a Nepálu,“ fiíká
L. Sulovsk˘. (va)

Na úspû‰né zdolání nejvy‰‰í hory jiÏní polokoule a dal‰í himálajskou expedici!
Pfiijetí pfiedního ãeského horolezce (a na‰eho zastupitele) Leopolda Sulovské-
ho u starosty na‰eho mûstského obvodu Miroslava Svozila.

Úspû‰n˘ prvov˘stup na Aconcaquu

Potfiebujeme protialkoholickou vyhlá‰ku 

30. duben 1945 v Ostravû.

V pfiízemí Úfiadu mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz, Pro-
ke‰ovo námûstí 8 (vlevo od hlavního
vchodu do Nové radnice) bylo in-
stalováno 35 po‰tovních schránek,
z nichÏ kaÏdá patfií jednomu ze
35 zastupitelÛ na‰eho mûstského
obvodu. 

Obãané na‰eho mûstského obvo-
du tak mají dal‰í moÏnost komuniko-
vat – oslovit své zvolené zástupce. 

Své zastupitele tedy mÛÏete kon-
taktovat buì po‰tou, nebo elektronic-
ky, máte právo se zúãastnit – a vy-
stoupit – na zasedání zastupitelstva
nebo na pofiadu Otevfiená radnice
v Klubu Atlantik. Své záleÏitosti mÛ-
Ïete projednat i mimo úfiední dny,
kontaktním místem je sekretariát sta-
rosty. Ve‰keré adresy najdete na
2. stranû zpravodaje CENTRUM ne-
bo na www. moap.cz. (inf)

Schránky pro zastupitele
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KONTAKTY:

KRÁTCE:

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 dubnu 90 a více let: Helena
Hruzková, Andûla Robotová, Bo-
Ïena Tichá, Anna Prasielová,
Greta Ry‰ková, Alfred Rosen-
zweig, Franti‰ka Lari‰ová, ·tû-
pánka Gasková.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Zápisy dûtí do matefisk˘ch ‰kol
v na‰em mûstském obvodu se
uskuteãní ve dnech 8. a 9. dubna
2008 v dobû od 8 do 16 hod. v jed-
notliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách. 

Mgr. Vûry Kuchafiové, vedoucí od-
boru ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit
Úfiadu na‰eho mûstského obvodu
jsme se zeptali: 

Jaká je kapacita pfied‰kolních
zafiízení, jejichÏ provozovatelem je
ná‰ obvod?

Kapacita matefisk˘ch ‰kol, které
jsou zfiizovány mûstsk˘m obvodem
Moravská Ostrava a Pfiívoz je 1 132
dûtí.

Zvy‰ují se v posledních letech
poãty pfiijíman˘ch pfied‰kolákÛ?

Na základû informací z jednotliv˘ch
matefisk˘ch ‰kol je to rÛzné. Kdyby-
chom tyto údaje vzali v prÛmûru, tak
v posledních letech se nezvy‰ují
poãty pfiijíman˘ch dûtí v posledním
roce pfied zahájením povinné ‰kolní
docházky, neboÈ vût‰ina z nich jiÏ
matefiskou ‰kolu nav‰tûvuje.

Kolik dûtí bude pfiijato letos?
Pfiijato bude jen tolik dûtí, kolik

umoÏní kapacita jednotliv˘ch matefi-
sk˘ch ‰kol, která bude uvolnûná tím,
Ïe urãit˘ poãet dûtí odejde do základ-
ní ‰koly nebo se odhlásí z dÛvodu
napfi. plánovaného stûhování. Jsou
matefiské ‰koly, které mohou pfii-
jmout jen 20 dûtí a na druhé stranû
matefiské ‰koly, které mohou pfii-
jmout 47 dûtí.

V pfiípadû zájmu pfiekraãující ka-
pacitu, kter˘m dûtem bude dávána
pfiednost?

V‰echny matefiské ‰koly postupují
podle vnitfiní smûrnice „Kritéria pro
pfiijetí dûtí do M·“, se kter˘mi se rodi-
ãe mohou seznámit. 

V souladu s legislativou jsou na
prvním místû pfiijímány dûti, které
v posledním roce pfied‰kolního vzdû-
lávání dovr‰í 6 let a dûti s odkladem
povinné ‰kolní docházky, dále dûti
s celodenní docházkou, dûti s trval˘m
byli‰tûm v na‰em mûstském obvodu
apod. (da)

Do M· mÛÏe b˘t pfiijato 1 132 dûtí,
zápisy se konají 8. a 9. dubna

Oznámení zmûny
provozní doby

Z dÛvodÛ potfieb roz‰ífiení provozní
doby sbûrného dvoru v areálu spo-
leãnosti OZO Ostrava s.r.o., na uli-
ci Slovenská bude od 1. dubna roz-
‰ífiena provozní doba kaÏd˘ den, a to
i o víkendech od 8 do 20 hod.

Cílem festivalu Ostrãilka letí svû-
tem, kter˘ se uskuteãnil 4. bfiezna
bylo, aby dûti a vefiejnost pochopi-
li odli‰nost kultur 12 rÛzn˘ch zemí
vãetnû âR. VyuÏili jsme toho, Ïe se
na na‰í ‰kole vzdûlávají cizinci
v mezinárodních tfiídách.

Na jevi‰ti Domu kultury mûsta
Ostravy vystoupilo 280 ÏákÛ a 7 do-
spûl˘ch, celou akci pfiipravovalo 350
ÏákÛ a 30 dospûl˘ch. 
Festival se skládal ze ãtyfi ãástí: 
1. v˘tvarná v˘stava – instalována na

mûsíc bfiezen v Domû kultury, 

2. expozice ve 12 stáncích – prezen-
tace jednotliv˘ch zemí,

3. kulturní vystoupení,
4. ochutnávka jídel podle originálních

receptÛ prezentovan˘ch zemí.
Prezentované zemû: âR, Polsko,

Nûmecko, Dánsko, Norsko, ·védsko,
Korea, Vietnam, Tchaj-wan, Velká
Británie, USA, Austrálie, Nov˘ Zé-
land, Francie.

Partnery akce byli: Ahol – pfiíprava
ochutnávky jídel, ambasády jednotli-
v˘ch zemí, rodiãe ÏákÛ, partnerská
‰kola ve Wodzislavu Slaskim.

PaedDr. Dagmar Dluho‰ová,
fieditel Z· a M· Ostrava,

Ostrãilova 1

Zelená linka
Nová zelená linka (neurgentní) bude

od 1. 4. provozována Mûstskou policií
Ostrava. âíslo linky 800 199 922.

Nahlásit lze napfi. závady na do-
pravním znaãení, po‰kozené laviãky,
jízdenkové automaty, jízdní fiády, ne-
funkãní signalizaãní zafiízení kfiiÏova-
tek, závady rozvodn˘ch a vodovod-
ních sítí, neschÛdnost chodníkÛ, ne-
upravenou vefiejnou zeleÀ, ãerné
skládky nebo nález uhynul˘ch zvífiat.

Komplex budov, kter˘ nesl pfied
listopadem 1989 název Interhotel
Palace, s jedinou v˘jimkou a tou je
rekonstruovaná ãást stavby, kde
naposledy sídlila zkrachovaná
Union banka, zfiejmû zmizí z os-
travského centra. Do zapomenutí
tedy odejde bar Bocaccio, zimní
zahrada, jídelna Sakura, cukrárna
Monika, prostû kus ostravské his-
torie. 

Spoleãnost National Business
Centre Ostrava, s. a., která cel˘ kom-
plex vlastní, obdrÏí v nejbliÏ‰ích
dnech demoliãní povolení. To v‰ak
neznamená, Ïe se zaãne ihned bou-
rat. V dobré pamûti je spûch majitele
Hotelu Jindfiich, kter˘ má demoliãní
povolení z loÀského roku – a prázdn˘
areál stojí dál…

Spoleãnost NBC uÏ také poÏádala,
aby jí byly pronajaty pfiilehlé mûstské
pozemky. Potfiebuje totiÏ, aby se ke
komplexu dostali stavební dûlníci
a mohli demolovat parovod, vodovod-
ní a kanalizaãní pfiípojky a dal‰í inÏe-
n˘rské sítû. Zfiejmû jí bude vyhovûno. 

Na místû nynûj‰ího hotelu Palace
stával nejstar‰í obecní hostinec Mo-
ravské Ostravy. Byl postaven v roce
1779 pro potfieby honákÛ dobytka
z Haliãe. Prostor nynûj‰ího Smetanova
námûstí byl totiÏ jedním z nejvût‰ích
trhÛ na dobytek v rakousko-uherském
mocnáfiství, zejména ale na prasata.
Hostinec byl po roce 1888 zbofien a na
jeho místû vyrostl hotel National, po-
zdûji pfiejmenovan˘ na Palace.

Byla to skvûlá stavba, kterou pro-
jektoval vídeÀsk˘ architekt W. Deinin-
ger. Na vnitfiním vybavení pracoval
dvorní stolafi Richard Ludwig. Do ãe-
la hotelu byl pozdûji postaven Deszö
Koller, nûkdej‰í vedoucí hotelu Ritz
v Lond˘nû.

V roce 1928 byl hotel rekonstruo-
ván podle návrhu architekta A. Korne-
ra. Na hotel navazovala od roku 1912
novû vybudovaná kavárna Evropa
ostravského obchodníka J. Aufrichta,
rovnûÏ dílo W. Deiningera. Byla ve
své dobû nejmodernûj‰ím zafiízením
tohoto typu v Ostravû. Pozoruhodná
byla zimní zahrada v prvním patfie.

Zbourán bude i blok domÛ blíÏe
k ústí Îofínské ulice. Na jejich místû
míval je‰tû koncem 19. století statek
nejvût‰í ostravsk˘ sedlák Jan Gajda,
jemuÏ patfiily polnosti v místû zvaném
Nov˘ ‰i‰tot, coÏ je za dne‰ní Novou
radnicí.

Zbouráním hotelu Palace Ostrava
ztrácí skvûlá architektonická díla Wu-
nibalda Deiningera, kter˘ se podílel
na pfiemûnû na‰eho mûsta z provinã-
ního mûsteãka ve velkomûsto. Bohu-
Ïel pozdûj‰í stavební úpravy, zejmé-
na vnitfiních ãástí budov, a po nezda-
fiené privatizaci i postupné chátrání
celého objektu zpÛsobilo, Ïe minis-
terstvo kultury odmítlo Ïádost Národ-
ního památkového ústavu v Ostravû
prohlásit pÛvodnû secesní budovy za
kulturní památku. 

Po právní stránce tedy nic nebrání
tomu, aby byl cel˘ komplex odstra-
nûn. 

S domy na Smetanovû námûstí
a v ústí ulice 28. fiíjna padne i kus his-
torie Ostravy. BohuÏel, té lep‰í.

(na,va) 

Hotel National – pÛvodní podoba.
Nejcennûj‰í ãástí  byla Aufrichtova ka-
várna Evropa na Smetanovû námûstí.

Cel˘ tento blok budov bude zbourán,
kromû první ãásti oznaãené ‰ipkou.

Interhotel Palace bude zbourán

Rozmístûní kontejnerÛ
na velkoobjemov˘
odpad v mûsíci dubnu:

od 7. do 8. 4.: 28. fiíjna 141, 28. fiíj-
na 153, Foerstrova 20, Nedbalova
10, Nedbalova 16, Nedbalova 28,
Nedbalova 38, Zelená 47, Zelená 51,
Zelená 61, V˘stavní 23, Hornická 53

od 8. do 9. 4.: Hornická 47, Havífi-
ská 16, Dr. Malého 45, Dr. Malého
59, ·alamounská 4, Sportovní 16,
Hornick˘ch uãÀÛ 1, V˘stavní 45, Gaj-
do‰ova 39, Gajdo‰ova 48, Uhelná
22, Zelená 39

od 9. do 10. 4.: Dr. Malého 11, Ze-
lená 31, Na ·iroké 8, Na ·iroké 14,
Na ·iroké 31, Petra Kfiiãky 6, Petra
Kfiiãky 15, Petra Kfiiãky 21, Námûstí
Jifiího Myrona, Vítkovická 6, Válcovní
30, Válcovní 44 

od 10. do 11. 4.: Bozdûchova 4,
Bozdûchova 14, Janovského 4, Ja-
novského 43, 28. fiíjna 114, Seno-
váÏná, Na Fifejdách 1, Na Fifejdách
5–7, 28. fiíjna 88, Zelená 26, Vítkovic-
ká 18, Hornopolní 20 

od 14. do 15. 4.: Varenská 32, Va-
renská 36, Varenská 38, Sládkova
27A, Sládkova 18–20, Sládkova 6–8,
Varenská 6, Varenská 16, Varenská
24, Hornopolní 35, Hornopolní 45,
GaráÏní 

od 15. do 16. 4.: Ahepjukova 3,
Ahepjukova 4, Ahepjukova 6, Ahepju-
kova 9, Ahepjukova 19, Ahepjukova
29, Gen. Janou‰ka 1, Gen. Janou‰ka
3, Gen. Janou‰ka 10, Lechowiczova
2, Lechowiczova 31, Hornopolní 53

od 16. do 17. 4.: Lechowiczova 9,
Lechowiczova 19, Lechowiczova 27,
Gen. Píky 3, Gen. Píky 14, Gen. Píky
17, Gen. Píky 26, Josefa Brabce 5,
Josefa Brabce 13, Josefa Brabce 25,
Josefa Brabce 41, Oskara Motyky 3

od 17. do 18. 4.: Podûbradova 60,
Podûbradova 61, Podûbradova 63,
Gorkého 9, Gorkého 23, Bieblova 3,
Bieblova 10, Bieblova 20, NádraÏní
73, NádraÏní 103 

od 21. do 22. 4.: Engemüllerova 2,
Engemüllerova 12, Mariánskohorská
2, Mariánskohorská 3, Mariánskohor-
ská 13, Mariánskohorská 21, Máne-
sova 6, Mánesova 17, Maroldova 2,
Maroldova 12, Jirská 7–9, Myslbe-
kova 7

od 22. do 23. 4.: NádraÏní 54,
NádraÏní 62, Gregorova 2, Slavíã-
kova 4, Îení‰kova 6, Zborovská 16,
Verdunská 17, Bachamaãská 23,
Jindfiichova 6, Îiviãná 6, Kfiitíkova 9,
KfiiÏíkova 16

od 23. do 24. 4.: Sokolská tfiída
34–36, Sokolská tfiída 76, Sokolská
tfiída 86–88, Vítûzná 8, Vítûzná 19,
Pelclova 4, Hru‰ovská 8–10, Hru‰ov-
ská 9, Na Bûlidle 1, Na Bûlidle 8,
U Parku 8–10, Budeãská 15 

od 24. do 25. 4.: Va‰kova 22,
Spodní 27, Spodní 34, Jílova 10, Jílo-
va 38, Cihelní 23–25, Cihelní 85, Jo-
sefa Brabce 11, Josefa Brabce 25,
Lechowiczova 23 

Kontejnery budou v uveden˘ch
lokalitách pfiistavovány cca na do-
bu 24 hodin. (OMH)

âepicov˘ den
¤editel ‰koly v klobouku jak z Divo-

kého západu, zástupce v modré ãe-
piãce a paní uãitelky v klobouãku,
s baretem ãi v ‰átku – tak to vypada-
lo na Z· Gen. Píky 29. února.

Ve tfiídách na prvním stupni se vy-
rábûly nejrÛznûj‰í pokr˘vky hlavy
z papíru, na druhém stupni se soutû-
Ïilo nebo vyrábûly zajímavé obrazce
z víãek plastikov˘ch lahví.

V prÛbûhu tfietí vyuãovací hodiny
probûhla ve ‰kolním rozhlase vûdo-
mostní soutûÏ nejprve pro tfiídy
2. stupnû a posléze pro Ïáky na
1. stupni. Pro v‰echna vítûzná druÏ-
stva byly pfiipraveny sladké odmûny.

DPS Gajdo‰ova oÏije
Od 1. dubna zaãne ve spoleãenské

místnosti Domu s peãovatelskou
sluÏbou na ulici Gajdo‰ova 39 pÛso-
bit obãanské sdruÏení Senior servis.
V této pfiíjemné, novû zafiízené míst-
nosti bude tato organizace pofiádat
pravidelné akce. 

KaÏdé úter˘ od 9 hod. probûhne
‰kolení trénování pamûti pro seniory,
kaÏd˘ ãtvrtek v 9 hod. cviãení jógy pro
seniory a odpoledne od 15 hod. schÛz-
ky dobrovolníkÛ, ktefií nav‰tûvují osa-
mûlé a zdravotnû postiÏené seniory.

Kromû tûchto akcí je plánováno
promítání cestopisn˘ch diapozitivÛ
a besedy s lékafii a spisovateli.

Zájemci o kurzy trénování pamûti
nebo o cviãení jógy, zavolejte prosím
na tel. ãíslo 776 763 519.

Na‰ím zámûrem je, aby novû opra-
ven˘ a modernizovan˘ dÛm, nemûl
pouze 90 izolovan˘ch bytÛ, ale aby
se jeho obyvatelÛm nabídly moÏnosti
spoleãensk˘ch a vzdûlávacích aktivit,
do kter˘ch by byli zapojeni i zájemci
z fiad seniorÛ z okolí. 

Ve spolupráci s Koordinaãní radou
seniorÛ zaãíná v Minikinû na Kostel-
ní 3 v Moravské Ostravû od 26. bfiez-
na projekt Promítání pro seniory. Dva-
krát mûsíãnû od 15 hod., coÏ je pro
seniory optimální ãas, bude Minikino
promítat vybrané filmy s vhodnou te-
matikou. S distributory je domluveno
zv˘hodnûné a pfiijatelné vstupné.

Tomá‰ Kufiec
místostarosta  MOb MOaP

Starosta MOb MOaP Miroslav
Svozil dostal osobní pozvání novû
zvoleného prezidenta republiky
Václava Klause na setkání, které se
uskuteãnilo po slavnostní inauguraci
ve ·panûlském sále PraÏského hra-
du 7. bfiezna.

Místostarostové MOb MOaP Tomá‰
Kufiec a Jifií Havlíãek se zúãastnili
slavnostního aktu 7. bfiezna, kter˘ se
konal u památníku bitvy u Zborova
v Husov˘ch sadech ve v˘roãní den
narození 1. prezidenta âSR TGM. Na závûr probûhla soutûÏ o nejorigi-

nálnûj‰í v˘tvory. Nejpûknûj‰í pokr˘vka
na 1. stupni – Sebastián Macháãek,
4.A, rybáfisk˘ klobouk. Nejpûknûj‰í po-
kr˘vka na 2. stupni – skupinov˘ v˘tvor
9.C – kluci a holky naopak. Klobouk
z vr‰kÛ tfiídy 6.B. Nejpûknûj‰í pokr˘vka
uãitele – p. uãitelka Vykoukalová
(arabská taneãnice).

Mgr. Jan Vesel˘, fieditel ‰koly



Jan Stoklasa (âSSD)
1. Z mnoha

vûcí, které
jsme v roce
2007 prosazo-
vali si dovoluji
zmínit tfii stû-
Ïejní. Jednak
jde o moderni-
zaci a investi-
ce do ‰kol-

sk˘ch zafiízení, kde jsme kromû vlast-
ních prostfiedkÛ získali také prostfied-
ky z mûsta v celkové v˘‰i 17 mil. Kã.
Dále jde o investice do místních ko-
munikací, kde jsme také kromû vlast-
ních prostfiedkÛ mohli vyuÏít pro-
stfiedkÛ z mûsta v celkové v˘‰i 17 mil.
Kã a v neposlední fiadû obnova funk-
ce Mûstsk˘ch lázní Moravská Ostra-
va – tzv. âapkárna. V roce 2007 se
také naplno rozbûhly pfiípravy na
obecnû závazné vyhlá‰ce, která má
za cíl regulovat umístûní a provoz v˘-
herních hracích automatÛ v mûst-
ském obvodû popfiípadû v celé
Ostravû. V‰echny tyto zmínûné body
pfiispûjí ke zkvalitnûní Ïivota obyvatel
na‰eho mûstského obvodu.

2. Kromû bûÏn˘ch úkolÛ a agendy,
bych se v roce 2008 zamûfiil na roz-
voj sídli‰È mûstského obvodu. Zvlá‰tû
pak mám na mysli jejich revitalizace,
kdy pfiedpokládám, Ïe bude zahájena
první etapa sídli‰tû „·alamoun“ a do-
konãena etapa sídli‰tû „Varenská“.
Dojde tak bezesporu ke zlep‰ení
podmínek pro bydlení v tûchto sídli‰-
tích. Chtûl bych, aby se podafiilo za-
hájit práce na dokonãení rekonstruk-
ce Mûstsk˘ch lázní – tzv. âapkárny
a to druhou etapu. Pfiedpokládá se,
Ïe tímto bude cel˘ areál opraven
a bude po nûkolik nejbliÏ‰ích desítek
let slouÏit obyvatelÛm mûstského ob-
vodu popfiípadû v‰em OstravanÛm.
V roce 2008 se plánuje zástavba
mûstsk˘ch proluk. V tomto smûru se
zasadím o to, aby na tûchto prolu-
kách vznikly nové stavby, které bu-
dou pfiínosem k architektonickému
rázu Ostravy. A moje poslední pfiání
je, aby se realizovala investiãní akce

revitalizace pfiednádraÏního prostotu
u hl. n. v Ostravû-Pfiívoze. Je to pfie-
ce jenom vstupní brána pro v‰echny
pfiijíÏdûjící náv‰tûvníky Ostravy a urãi-
tû stojí za pozornost.

Ing. Milan Adámek (ODS)
1. V minu-

lém roce jsme
se ve finanã-
ním v˘boru
zab˘vali ze-
jména prová-
dûním kontro-
ly hospodafie-
ní s majetkem
a finanãními

prostfiedky obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz. Na zasedáních v˘boru
jsme projednali pfies tfiicet úprav roz-
poãtu na‰eho mûstského obvodu, ja-
koÏ i návrh rozpoãtu pro rok leto‰ní.
Mimo to si v˘bor také vyÏádal a pro-
jednal nûkolik podkladÛ a anal˘z, na
jejichÏ základû pak navrhl urãitá
úsporná opatfiení. Je moÏno konsta-
tovat, Ïe roãní rozpoãty obvodu Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, které jsou
vÏdy navrÏeny jako vyrovnané, jsou
v rámci dan˘ch pfiíjmov˘ch moÏností
vedeny snahou o co nejlep‰í vyuÏití
finanãních prostfiedkÛ k realizaci rÛz-
n˘ch investiãních akcí. Pfiitom v‰ak
nejsou zanedbávány ani opravy
a ãi‰tûní chodníkÛ a komunikací
a provádûní nezbytné údrÏby zelenû. 

V souvislosti s m˘m ãlenstvím v ko-
misi pro informaãní technologie jsem
se zamûfiil hlavnû na problematiku
webov˘ch stránek na‰eho obvodu,
zejména pak na zaji‰tûní lep‰í pfie-
hlednosti a pfiístupnosti ke kulturním
a jin˘m akcím, prezentovan˘m na
stránkách pfiíspûvkové organizace
Centrum kultury a vzdûlávání. Tento
mÛj zájem mûl pfiímou souvislost
s ãlenstvím v kulturní komisi, jejíÏ nej-
dÛleÏitûj‰í náplní je kaÏdoroãnû po-
souzení a v˘bûr Ïádostí o poskytnutí
úãelov˘ch dotací (grantÛ) v oblasti
kultury, a na nû navazující provádûní
kontroly prÛbûhu vybran˘ch a zastu-
pitelstvem schválen˘ch projektÛ.

2. V oblasti finanãního hospodafiení
na‰eho obvodu se jako nejvût‰í pro-
blém, kter˘ znaãnû zatûÏuje rozpo-
ãet, a kter˘ bude mít v pfií‰tích letech
je‰tû hlub‰í dÛsledky, jeví nepfiesné
formulace Zásad pro poskytnutí max.
30% slevy z kupní ceny nemovitostí,
vázané na opravy fasády, oken
a stfiechy domÛ s prodan˘mi byty,
a dále pak nadbyteãné ustanovení
o udûlování tûchto slev v kupních
smlouvách. Tento problém je o to
váÏnûj‰í, Ïe pfiedchozí zastupitelstvo
nevytvofiilo v minul˘ch letech na po-
skytnutí slev potfiebné rezervy, a Ïe
privatizace bytového a domovního
fondu a tím i s ní související pfiíjmy se
blíÏí ke konci. Proto povaÏuji za dÛle-
Ïité, Ïe se finanãní v˘bor touto pro-
blematikou bude i nadále zab˘vat
a vûfiím, Ïe se nám podafií navrhnout
zastupitelstvu vhodné fie‰ení.

V oblasti informaãních technologií
bych chtûl pfiispût ke zv˘‰ení prová-
zanosti informaãních tokÛ uvnitfi úfia-
du, jakoÏ i pfii jeho komunikaci s ob-
ãany pfii vyfiizování jejich záleÏitostí.
To by pak mûlo zlep‰it i situaci pfii
pfiedkládání a zpracování Ïádostí
v grantovém fiízení. Po zku‰enostech
z leto‰ního posuzování pfiedloÏen˘ch
Ïádostí bych chtûl také prosadit nû-
které úpravy a zjednodu‰ení pfiíslu‰-
n˘ch zásad tak, aby ÏadatelÛm zby-
teãnû nekomplikovaly Ïivot.

RSDr. Jaroslav Beãák (KSâM)
1. Práce za-

stupitele je
vÏdy v kolekti-
vu, proto ne-
mohu a ne-
chci psát „já“
jsem dosáhl,
dokázal a po-
dobnû, zejmé-
na v mém po-

stavení pfiedsedy klubu zastupitelÛ za
Komunistickou stranu âech a Mo-
ravy. Jsem rád, Ïe jsme své voliãe
nezklamali. VÏdy jsme se postavili za
zájmy obyãejn˘ch lidí, jejich starosti,
názory a pfiání. V souãasné situaci
v zastupitelstvu nebylo a jistû ani ne-
bude lehké uplatnit na‰i zásadu
„s lidmi pro lidi“.

Tfieba vládnoucí koalice ODS
a âSSD tvrdo‰íjnû odmítá pochopit,
Ïe mûstské peníze jsou peníze v‰ech

obyvatel a podle tohoto chtûného ne-
pochopení také prosazuje rozpoãet
Moravské Ostravy a Pfiívozu. Tak se
z obvodních investic nena‰ly peníze
na zkvalitnûní Ïivota obyvatel sídli‰tû
Fifejdy II., kde dnes Ïije skoro 38 %
obyvatel celého obvodu. Nechci se
doãkat situace, kdy by lidé z oken
moderního administrativního a hote-
lového komplexu The Orchards na
Hornopolní ulici, vidûli jen zaned-
banou chudinskou ãtvrÈ Moravské
Ostravy. 

Podafiilo se nám alespoÀ trochu
pfiidrÏovat na uzdû nabubfielost a ve-
liká‰ství nejchytfiej‰ích, v‰eho nejlépe
znal˘ch a mentorujících nûkter˘ch
funkcionáfiÛ obvodu. Pfiijmout jin˘ ná-
zor, nevidût v politickém soupefii ne-
smifiitelného nepfiítele, pfiipustit si
prostou lidskou omylnost, potlaãit
v sobû tak lákavou aroganci moci, to
je bfiímû, které si nûktefií kolegové
v na‰em zastupitelstvu vná‰í do dal-
‰ího období.

Nepodafiilo se nám zabránit razant-
nímu a bezohlednému pfiijetí nûkte-
r˘ch protilidov˘ch rozhodnutí obvod-
ního zastupitelstva. Pfiíkladem jsou
nové „Zásady pro prodej domÛ, bytÛ,
nebytov˘ch prostor a souvisejících
pozemkÛ“. Podle názoru klubu zastu-
pitelÛ za KSâM zdvojnásobená cena
nemorálnû a cílenû znemoÏÀuje ná-
jemníkÛm koupit si svÛj byt nebo dÛm
a zároveÀ dokofián otevírá dvefie spe-
kulantÛm apod., ktefií se v zásadách
skr˘vají pod tzv. „tfietí osobou“. TakÏe
dnes mÛÏe prakticky kdokoliv koupit
byt nebo dÛm i s nájemníky, se v‰emi
následn˘mi dÛsledky právû pro ná-
jemníky.

2. Neskr˘váme i uznání, Ïe úroveÀ
fiízení na‰eho obvodu je kvalitativnû
na daleko vy‰‰í úrovni, neÏ byla v mi-
nul˘ch volebních obdobích. Nic to ale
nemûní na v‰em v˘‰e uvedeném.
Zastupitelé za KSâM budou i nadále
aktivnû a trpûlivû pracovat v zastupi-
telstvu, v˘boru, komisích, nebojácnû
prosazovat a hájit zájmy prost˘ch lidí.
Budeme zvát obãany na jednání za-
stupitelstva a informovat je o v‰em
dÛleÏitém. Dûkujeme v‰em, kdo nám
poskytují zázemí, dávají inspiraci, in-
formace, podporu, technickou a od-
bornou pomoc, poskytují moÏnost
setkávat se s obãany. www.kscmos-
trava.cz, kscm.moap@seznam.cz.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídá radní Jan Stoklasa a dva zastupi-
telé, odpovûdi zastupitelÛ uvefiejÀujeme podle abecedního pofiádku.
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?

Majitel psa je plnû
zodpovûdn˘ za
bezpeãnost a pofiádek

V únorovém a bfieznovém vydání
zpravodaje CENTRUM jsme se vû-
novali evidenci psÛ, v˘‰i místního
poplatku, respektive sankcím, které
hrozí tûm majitelÛm psÛ, ktefií po-
platek neuhradili. Pfiipomínáme, Ïe
povinnost zaplatit místní poplatek
za rok 2008 je stanovena k datu
31. bfiezna t. r.

Mrakodrap
má zelenou

Administrativní objekt na ná-
mûstí Republiky s budovou Alfa
o 24 patrech a budovou Beta o 10
patrech se mÛÏe zaãít stavût.
Stavebník CTP Invest dostal sta-
vební povolení. Cel˘ komplex by
mûl b˘t dokonãen koncem roku
2009. (O stavbû jsme podrobnû psali
ve zpravodaji CENTRUM v fiíjnu.)

Zaãít mÛÏe i 7. etapa „Regenerace
sídli‰tû Varenská“, stavebníkem je
v tomto pfiípadû ná‰ mûstsk˘ obvod.
Bude realizována stfie‰ní vestavba
nad severním kfiídlem budovy Nové
radnice na Proke‰ovû námûstí. Sta-
vebníkem je Statutární mûsto Ostrava.
Nové dûtské hfií‰tû bude vybudováno
na Sokolské ulici ã. 62, a to u Domu na
pÛl cesty, kter˘ tam sídlí. Stavebníkem
je Centrum sociálních sluÏeb. 

Konzulát Polské republiky vznesl
námitky proti stavbû „Bytové domy
AMÉBA“, coÏ má b˘t novostavba me-
zi ulicemi Blahoslavovou, Horovou
a Sadovou v blízkosti Nové radnice.
Jedná se o luxusní apartmány, jejichÏ
prodej se jiÏ nabízí na bilboardech
a v inzerátech. Stavba má mít ‰est
pater a konzulát poukazuje na to, Ïe
by touto v˘‰kou mohla b˘t naru‰ena
bezpeãnost diplomatického pracovi‰-
tû. Podle na‰ich informací v‰ak nebu-
de této námitce vyhovûno. (va)

II. etapa rekonstrukce 
âeskobratrské ulice 
skonãí v kvûtnu

Svûtlezelená barva na mapce uka-
zuje, jak bude probíhat doprava v bu-
doucnu – plynule na ulici Varenskou,
a to po nové mostní konstrukci (dvou-
proudové). Ve tfietí etapû, která se

protáhne aÏ za rok 2010 bude posta-
vena je‰tû jedna mostní konstrukce,
opût dvouproudová. Most „U stadio-
nu“ bude demontován.

Souãasná komunikace – ‰edá bar-
va – s kfiiÏovatkou oznaãenou I., kde
se âeskobratrská kfiiÏovala s ulicemi
Cingrovou a Cihelní zmizí a bude na-
hrazena kfiiÏovatkou mimoúrovÀovou.

PfiibliÏnû od úrovnû
Polského domu se âes-
kobratrská ulice bude po-
stupnû zvedat nad sou-
ãasnou úroveÀ terénu.
Vznikne i nová ulice na-
zvaná Nová soukenická. 

Chátrající pfiízemní do-
my s polorozpadl˘m to-
várním komínem ozna-
ãené ã. 1 a 2 naproti
Janáãkovû konzervatofii
zakoupila stavební spo-
leãnost Skanska jako za-
fiízení staveni‰tû a budou
pozdûji odstranûny. 

O pozemek v proluce
po b˘valém antikvariátu

Artforum (roh ulic NádraÏní a âes-
kobratrská) má zájem sedm investo-
rÛ. PoÏadavkem mûsta je, aby nej-
ménû pfiízemí budoucí zástavby bylo
fie‰eno jako Ïiv˘ komerãní prostor ko-
munikující s uliãním okolím. V Ïád-
ném pfiípadû zde nebudou kasina,
herny nebo sexshopy. Stavût by se
mohlo do dvou let. (da)

Nahla‰ování poruch bude pro
lep‰í spolupráci s vefiejností a lep-
‰í lokalizaci poruch zaznamenává-
no od 1. 4. 2008 do geografického
informaãního systému. Za tímto
úãelem Ïádáme volající, aby dis-
peãerovi nahlásili: 

1. mûstsk˘ obvod 
2. ulici, kde je porucha – pokud moÏ-

no pfiesn˘ název 
3. upfiesnûní místa poruchy – ã. po-

pisné, dvÛr, komunikace, pfiípad-
nû ãíslo stoÏáru 

4. specifikace poruchy – nesvítí plo‰-

nû, nesvítí x ks svûtel, blikající sví-
tidlo, po‰kozené zafiízení apod. 

5. kontakt na oznamovatele – pro
pfiípadné dotazy technikÛ. 
Kontaktní telefonní ãíslo na dis-

peãink Ostravsk˘ch komunikací,
a. s. je 596 622 922.

Hlá‰ení poruch na vefiejném osvûtlení do informaãního systému

Dnes se vûnujeme povinnostem
majitelÛ psÛ pokud se t˘ãe bezpeã-
nosti a udrÏování vefiejného pofiádku.
Informace nám poskytla paní Anna
Turková, vedoucí oddûlení komunál-
ních sluÏeb na‰eho Úfiadu mûstské-
ho obvodu MOaP. 

Podle obãanského zákoníku je pes
chápán jako vlastnictví vûci a na jeho
majitele se proto vztahuje povinnost
uvedená v § 127 obãanského zákoní-
ku. To znamená, Ïe pfii procházce
s pejskem si musí dát majitel pozor
na to, aby zvífie nikoho neobtûÏovalo,
neohroÏovalo, nedocházelo ke ‰ko-
dám na zdraví, majetku, pfiírodû a Ïi-
votním prostfiedí. V opaãném pfiípadû
nese majitel psa odpovûdnost za
vzniklou ‰kodu.

Majitelé psÛ jsou povinni pfii zne-
ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství psími
exkrementy tyto uklidit a odstranit do
kontejnerÛ u domÛ nebo bûÏn˘ch od-
padkov˘ch ko‰Û, jinak se dopou‰tûjí
pfiestupku podle § 47, odst 1 písm. d)
zákona 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

„Pfiestupku se dopustí ten, kdo
zneãistí vefiejné prostranství, vefiejnû
pfiístupn˘ objekt nebo vefiejnû pro-
spû‰né zafiízení anebo zanedbá po-
vinnost úklidu vefiejného prostran-
ství“. Za tento pfiestupek lze uloÏit po-
kutu do 1 000 Kã.

Obecnû závazná vyhlá‰ka Statu-
tárního mûsta Ostravy ã. 12/2005, kte-
rou se stanoví pravidla pro pohyb psÛ
na vefiejném prostranství a vymezují
se prostory pro volné pobíhání psÛ.
Majitel je povinen vést psa na vodítku,
v pfiípadû potfieby nasadit psovi náhu-
bek a usmûrÀovat chování psa povely.

Voln˘ pohyb psÛ bez vodítka i ná-
hubku bez ãasového omezení je do-
volen ve vymezen˘ch místech:

– zadní ãást Komenského sadu
(ãást pozemku parc. ã. 1036/1) od
památníku Rudé armády smûrem
k ul. Muglinovské po konec aleje

– travnaté plochy naproti kulturní-
mu stfiedisku Gama vedle ulice Hor-
nopolní (pozemky parc. ã. 2155/1,
2140/1, 2139/1 a 2106/1)

– parãík u ul. Slovenská (pozemek
p. ã. 573/2), Ostrava-Pfiívoz

– travnaté plochy parc. ã. 3183
a 3104 na ulici Hlubinské

Poru‰ení povinností stanoven˘ch
touto obecnû závaznou vyhlá‰kou lze
postihovat jako pfiestupek nebo jin˘
správní delikt, nejde-li o trestn˘ ãin.

Základní pravidla pro majitele psÛ
lze shrnout do tûchto bodÛ:
• pfiihlásit psa na pfiíslu‰ném úfiadu,
• platit poplatek za psa,
• oznaãit psa známkou,
• nevstupovat se psem na dûtská
hfii‰tû a pískovi‰tû,
• nenechat psa volnû pobíhat (kromû
vymezen˘ch ploch),
• zabránit obtûÏování jin˘ch osob
a zvífiat,
• uklízet psí exkrementy,
• dbát na pravidelné oãkování proti
vzteklinû,
• v pfiípadû zranûní ãlovûka zajistit
neprodlenû veterinární vy‰etfiení psa.

(inf)

Na vefiejném
prostranství
je majitel
povinen 
vést psa 
na vodítku,
pfiípadnû
nasadit 
psovi
náhubek.
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Základní ‰koly v na‰em obvodu
mají jména podle ulic, v nichÏ se
nacházejí: Z· NádraÏní, Z· Gajdo-
‰ova, Z· Zelená, atd. Základní ‰ko-
la waldorfská, která sídlí na ulici
Generála Píky v Mor. Ostravû-Fifej-
dách má své jméno podle místa,
kde v roce 1919 zaloÏil Rudolf Stei-
ner nov˘ typ ‰kolského zafiízení.

Co to tedy znamená waldorfská
‰kola? Mgr. Vlasta Henchozová,
fieditelka ‰koly, ji charakterizuje ná-
sledovnû:

• Na‰e ‰kola je jiÏ 16 let nositelem
ochranné známky „waldorf“. Tato me-
zinárodnû chránûná znaãka zaruãuje
specifické vlastnosti a kvality ‰koly
nesoucí tento název.

• Vyuãování je zamûfieno na pfiiro-
zen˘ v˘voj a potfieby kaÏdého dítûte.
Neorientuje se pouze na reproduko-
vání, na mechanickou pamûÈ, ale vy-
váÏenû na my‰lení, proÏitek i ãinoro-
dost Ïáka.

• Uãební látka není cílem, n˘brÏ ná-
strojem k v‰estrannému rozvoji osob-
nosti.

• Pracujeme pfieváÏnû bez uãeb-
nic. Ty si Ïáci tvofií sami do epocho-
v˘ch se‰itÛ.

• Dva cizí jazyky vyuãujeme od prv-
ní tfiídy. Dûti v tomto vûku stále je‰tû
pfiijímají cizí jazyk obdobnû jako ma-
tefiskou fieã.

• Naukové pfiedmûty vãetnû mate-
matiky a ãe‰tiny vyuãujeme v dvou-
hodinov˘ch blocích na zaãátku dne,
ve kterém po dobu 2 aÏ 4 t˘dnÛ uãi-
tel rozvíjí jedno téma v daném pfied-
mûtu. Tato v˘uka v epochách posilu-
je soustfiedûní a umoÏÀuje Ïákovi
proniknout hloubûji do problematiky
a téma si proÏít. Ve vyuãování staví-
me mosty mezi jednotliv˘mi obory
a pfiedmûty, pfiedstavujeme dûtem
svût ve vzájemn˘ch vztazích.

• V˘tvarná v˘chova, ruãní práce,
hra na hudební nástroj, práce se dfie-
vem ãi pletení z proutí, zemûdûlství,
stavitelství apod. nejsou v Ïádném
pfiípadû vedlej‰í pfiedmûty.

• Slavnosti jsou pravidelnou sou-
ãástí kaÏdé waldorfské ‰koly. Spo-
leãnû je pfiipravují a proÏívají dûti, uãi-
telé a rodiãe. V tomto ‰kolním roce
nejvíce pfiekvapila Martinská slav-
nost.

• Pátá tfiída v návaznosti na v˘uku
historie (¤ecko) se kaÏdoroãnû
úãastní Olympijsk˘ch her waldorf-
sk˘ch ‰kol v âR.

• Îáci devátého roãníku uzavírají
‰kolní docházku prezentací své roãní-
kové práce a spoleãn˘m absolvent-
sk˘m divadelním pfiedstavením.

Základní ‰kola waldorfská Os-
trava vznikla v roce 1991. V témÏe
roce byla zaloÏena i matefiská ‰ko-
la s waldorfsk˘m zamûfiením
a v roce 2003 stfiední odborná ‰ko-
la waldorfská. Nabízí se tím unikát-
ní moÏnost komplexního vzdûlává-
ní v duchu waldorfské pedagogiky.

Waldorfsk˘ uãitel pomáhá Ïákovi
rozvíjet jeho individuální schopnosti,
uãit se b˘t plnû svéprávnou lidskou
bytostí zodpovûdnou za sebe sama
i svût. Budoucnost totiÏ vyÏaduje, aby
byl ãlovûk pfiipraven tfieba i nûkolikrát
za Ïivot mûnit povolání, aby byl tvofii-
v˘, otevfien˘ nov˘m v˘zvám, aby do-
kázal samostatnû a kriticky myslet,
spolupracovat, stále se uãit, prostû
drÏet krok s dobou.

Waldorfské ‰kolství na‰lo své mís-
to a oblibu ve vût‰inû zemí dne‰ního
svûta. Na trzích práce ve svûtû mají
absolventi waldorfsk˘ch ‰kol „zele-
nou“.
Kontakty: 
Základní ‰kola waldorfská Ostrava
pfiíspûvková organizace
Gen. Píky 13 B/3295, Ostrava
telefon: 597 578 539
e-mail: skola@zswaldorfostrava.cz
www.zswaldorfostrava.cz

Na Z· waldorfská si Ïáci sami pí‰í uãebnice

Na zaãátku byla Ïádost o uvefiej-
nûní inzerátu na prodej staroÏitné-
ho obrazu. A protoÏe se jednalo
o na‰i ãtenáfiku v seniorském vû-
ku – a seniofii tvofií nejvût‰í skupi-
nu tûch, ktefií prodávají staroÏit-
nosti z nedostatku financí, roz-
hodli jsme se této otázce vûnovat
dÛkladnûji.

O tom, co je to vlastnû staroÏitnost
a jak postupovat pfii jejím prodeji,
jsme hovofiili s RNDr. Petrem Kober-
tem, CSc., ze StaroÏitností AAA na
âeskobratrské ulici v Moravské Os-
travû. Dr. Kobert je i viceprezidentem
Unie staroÏitníkÛ âR.

Co je to vÛbec staroÏitnost?
Dr. Kobert: Je‰tû kolem roku

1960, kdy se po 2. svûtové válce zno-
vu zvedla vlna zájmu o staroÏitnosti
a umûní vÛbec byl za staroÏitnost po-
vaÏován pfiedmût s umûleckou hod-
notou, a to star‰í neÏ 100 let. Tato
hranice se postupnû dramaticky sni-
Ïovala a dnes se z ãasového hledis-
ka povaÏují za staroÏitné uÏité pfied-
mûty s umûleckou hodnotou z minu-
lého století, tedy staré jen okolo de-
seti let. Napfi. se dnes bûÏnû sbírají

digitální hodinky a fiada sbûratelÛ
v nich objevuje krásu.

U vyloÏenû umûleck˘ch pfiedmûtÛ,
jako jsou obrazy a sochy, se oznaãe-
ním staroÏitnost rozumí nepfiesnû
stáfií. Je tfieba si uvûdomit, Ïe ne kaÏ-
d˘ star˘ obraz ãi star˘ pfiedmût má
umûleckou hodnotu. Lidé obãas za-
mûÀují stáfií za kvalitu. Na ‰patném
obraze starém 400 let je zajímavé je-
nom to, Ïe se zachoval.

Jak rozpoznám, jestli vlastním
cennou staroÏitnost?

Dr. Kobert: Pfiedev‰ím je tfieba do-
drÏet zásadu, Ïe v‰echno mÛÏe mít
urãitou hodnotu a pokud tomu nero-
zumím, nechám si vûc ohodnotit.
Dnes je jiÏ dost znalcÛ s tzv. razít-
kem, ktefií jsou schopni vûc ocenit.
Vût‰ina obchodníkÛ v kamenn˘ch ob-
chodech vám vûc ocení zdarma.
Proto, abyste si uvûdomili, Ïe vûc ne-
patfií do popelnice, to staãí.

Jiná situace nastává, pokud chcete
pfiedmût prodat. V Ïádném pfiípadû
se nedoporuãuje dát si inzerát. Vy-
stavujete se nebezpeãní prodeje za
nízkou cenu, pfiípadnû i okradení. Do-
konce, i kdyÏ vám bude dobfie zapla-
ceno, budete trpût pocitem, Ïe jste
mohli získat více. To je naprosto pfii-
rozené. 

Co má udûlat ãlovûk, kter˘ vlast-
ní staroÏitnost a chce ji prodat,
protoÏe potfiebuje peníze?

Dr. Kobert: Pfiedev‰ím je tfieba si
uvûdomit, Ïe staroÏitnosti nejsou li-
kvidní záleÏitost (neprodají se rychle
a v˘hodnû). Napfi. prodávám-li staro-
Ïitnost fieknûme kolem 50 000 Kã, je
nutno poãítat s tím, Ïe to bude trvat
nejménû mûsíc. U ãástek sto aÏ dvû
stû tisíc je nutno poãítat s dobou nû-
kolika mûsícÛ, nechcete-li v˘raznû
prodûlat. Jedin˘m zpÛsobem, jak
prodat staroÏitnost a neb˘t po‰kozen,
je dát pfiedmût do aukce.

Jak v tomto pfiípadû postupovat?
Dr. Kobert: V âR existuje fiada re-

nomovan˘ch aukãních domÛ. V Mo-
ravské Ostravû se aukce pravidelnû
pofiádají v hotelu Brioni na Stodolní

ulici. Pfiihlásit své vûci do aukce mÛ-
Ïete tfieba u AAA. s.r.o., âesko-
bratrská 19. Pfii zadání do aukce, aÈ
uÏ si vyberete jakoukoliv spoleãnost,
vÏdy dbejte, aby:
– byla sepsána smlouva, na které bu-

de vyznaãena vyvolávací cena, to
je nejniÏ‰í cena, za níÏ bude pfied-
mût nabízen,

– pfiedmût byl pfied aukcí vystaven na
vefiejnosti a byl zároveÀ s fotografií
prezentován na internetu,

– abyste se mohli, pokud budete mít
zájem, aukce zúãastnit,

– aby byla aukce pfiístupná vefiejnosti.
To vypadá dost komplikovanû,

alespoÀ pro ãlovûka, kter˘ potfie-
buje rychle peníze.

Dr. Kobert: Ale budete mít jistotu,
Ïe pfiedmût byl v daném ãase prodán
v odpovídající cenû. V‰echny aukce
v âR jsou sledovány na celém svûtû
a bûÏnû v nich nakupují obãané EU,
ale i dal‰ích zemí celého svûta. 

Lze sbíráním staroÏitností a je-
jich následn˘m prodejem vydûlat?

Dr. Kobert: Z tohoto hlediska je
tfieba pojem pfiedmûty umûlecké hod-
noty roz‰ífiit o ‰irokou oblast pfiedmû-
tÛ sbûratelsk˘ch. Sbírají se a násled-
nû prodávají pfiedmûty zdánlivû umû-
lecky bezcenné. Známé jsou pfiípady
ply‰ov˘ch medvûdÛ, panenek nejen
s porcelánovou ale i gumovou hla-
vou, zahradní trpaslíci. To v‰e se nû-
kdy prodává za statisícové ãástky. 

Koho by v 50. letech minulého sto-
letí napadlo, Ïe fotografie té doby
(Sudek – Drtikol) se budou prodávat
za miliony? Aukãní spoleãnost AAA,
která v Ostravû svou ãinnost zahajo-
vala (a dnes se blíÏí k poãtu dvou set
realizovan˘ch aukcí v Praze, Brnû,
Olomouci a jinde), dosáhla na únoro-
vé aukci v Brnû nejen rekordních pro-
dejÛ Drtikolov˘ch snímkÛ, ale i tisíco-
v˘ch ãástek, na nichÏ byl Drtikol, a to
na brigádû v ulici, kde Ïil. 

Fenomén sbírání fotografií, kter˘
zaãal v USA, zachvátil cel˘ svût a ce-
ny nûkter˘ch fotografií se pohybují
v milionov˘ch ãástkách. (va)

Chcete-li prodat, nedávejte si inzerát

Na aukcích staroÏitností nelétají je-
nom milionové ãástky. Napfi. na po-
slední ostravské aukci byla vyvoláva-
cí cena tohoto obrazu, kter˘ zachycu-
je nádvofií Slezskoostravského hradu
(zámku) ve 30. letech 20. století,
3 500 Kã.

V centrálním mûstském obvodû
máme tfii televizní studia – âeskou
televizi, Karneval (s pravideln˘m
zpravodajsk˘m programem z Mo-

ravské Ostravy
a Pfiívozu) a na
Kostelním ná-
mûstí – v tûs-
ném sousedství
budovy Ostrav-
sko-opavského
biskupství má
sídlo TV NOE.

Její vysílání staví na tradiãních
kfiesÈansk˘ch hodnotách a jak fiíká
její podtitul, snaÏí se „pfiiná‰et jen
dobré zprávy“.

TV NOE zaãala vysílat v kvûtnu
roku 2006, pÛvodnû pouze pfies sate-
lit, dále skrze rostoucí mnoÏství tele-
vizních kabelov˘ch rozvodÛ, pro
Prahu a Stfiední âechy také v experi-
mentálním reÏimu v digitálním zem-
ském vysílání DVB-T, v souãasnosti ji
mÛÏete sledovat také Ïivû prostfied-
nictvím internetu.

Provozovatelem a drÏitelem licen-
ce pro její vysílání je spoleãnost
TELEPACE s.r.o., která se ãinností
spojenou s mlad˘mi lidmi i se seniory
zab˘vá pfies 13 let. TV NOE spolu-
pracuje i s kfiesÈansk˘m rádiem Pro-
glas. TV NOE vysílá 14 hodin dennû:
ve v‰ední dny od 8 do 13 a od 16 do
01 hodin, v sobotu, nedûli od 8 do 01
hodin. Od kvûtna plánuje vysílání po-
stupnû roz‰ifiovat aÏ na spojit˘ch
19 hodin dennû.

Televize nevysílá reklamu a je fi-
nancována z dotací, grantÛ a ze
sponzorsk˘ch darÛ drobn˘ch dárcÛ –
ãlenÛ Klubu pfiátel TV NOE, kter˘ch
uÏ je podle fieditele televize pátera
Mgr. Leo‰e Ry‰ky více neÏ 50 tisíc. 

V‰echny zpÛsoby pfiíjmu TV NOE
a podrobné návody na nastavení po-
tfiebn˘ch parametrÛ najdete na webo-
v˘ch stránkách www.tvnoe.cz (v sek-
ci Chci vidût TV NOE a Technické in-
formace). Naleznete zde v‰e potfieb-
né k zachycení signálu pfies kabelové
rozvody, poradí i s v˘bûrem a koupí
satelitního pfiijímaãe, s jeho montáÏí,
nastavením a dal‰ími technick˘mi
vûcmi. Je moÏné vysílání sledovat
pfies internet pfiímo, Ïivû, nebo se
takto podívat na archivní záznamy
pofiadÛ.

Proã Noe? Je snad nûkdo, kdo by
neznal alespoÀ jednu z celé fiady ver-
zí povûsti o niãivé potopû, která pot-
kala zemi v dobû, kdy v‰ichni lidé by-
li zkaÏeni, a mûli proto zahynout?
Nejznámûj‰í je zajisté pfiíbûh o Noe-
movi, kter˘ byl pfied potopou varován
samotn˘m Bohem. Postavil loì – ar-
chu – pro celou jeho rodinu a v‰ech-
ny druhy zvífiat a zachránil je tak
v‰echny. 

·Èastn˘ konec pfiíbûhu také odráÏí
logo stanice. Noe totiÏ vyslal ve sna-
ze najít pevnou zem vícekrát krkavce,
kter˘ se pokaÏdé vrátil, protoÏe ne-
na‰el Ïádnou zemi. KdyÏ vypustil ho-
lubici, ta mûla hned pfii druhém ná-
vratu v zobáãku vûtviãku a potfietí se
uÏ vÛbec na loì nevrátila, protoÏe na-
‰la suchou zemi. Holubici s ratolestí
v zobáãku najdete v grafickém sym-
bolu stanice.

TV NOE lze charakterizovat jako
televizi urãenou pro celou rodinu.

Jak se sama definuje, „dûlají ji
kfiesÈané pro kfiesÈany a také pro lidi
dobré vÛle“. CoÏ zároveÀ ale zname-
ná, Ïe i zaryt˘ ateista má moÏnost
najít si nûco svého, nûco co by ho za-
jímalo. 

Vysílání je ale od jin˘ch stanic v˘-
raznû odli‰né tím, Ïe cílevûdomû
omezuje zobrazování násilí a ne-
mravností. SnaÏí se b˘t co nejvíce
optimistické, nabízet divákÛm jistou
hodnotovou hloubku a morální Ïivotní
styl.

Mezi nejvût‰í lákadla programu TV
NOE patfií pfiedev‰ím rÛzné doku-
mentární snímky – pfiírodovûdné, ce-
stopisné, s historick˘mi námûty, od-
bornû nauãné apod.

Pro dûti a mládeÏ stanice zafiazuje
spoustu animovan˘ch pofiadÛ i velké
rodinné pohádky. Krátké veãerníãko-
vé pouãné pfiíbûhy z produkce Rádia
Proglas pfiiná‰í Klaunsk˘ pohádkov˘
kuffiík. Milovníky klasické hudby jistû
zaujme, Ïe „v programu TV NOE
najdete nejvût‰í poãet pfiím˘ch pfie-
nosÛ a záznamÛ koncertÛ váÏné hud-
by ze v‰ech stanic v âR a SR,“ tvrdí
tisková zpráva televize. Cizojazyãn˘
zpûv doplÀují navíc ãeské nebo slo-
venské titulky. 

Velkou oblibu mezi diváky má
Pofiad na pfiání. Pokud chcete zahrát
písniãku sv˘m nejbliÏ‰ím, pfiátelÛm
nebo lidem, kter˘ch si hodnû váÏíte,
staãí zaslat spolu s pfiáním napfiíklad
fotky, vtipné video, ale hlavnû název
písniãky, kterou chcete zahrát. Re-
dakce pofiadu vám ze zaslan˘ch ma-
teriálÛ pfiipraví „hudební pfiání“.

TV NOE sledují podle roãních po-
znatkÛ vedení televize prakticky
v‰echny vûkové skupiny poãínaje
mal˘mi dûtmi. Denní sledovanost je
asi 250 000 divákÛ.

Problém, kter˘ televizi trápí, je, Ïe
se zatím nedafií prosadit program do
ti‰tûn˘ch programov˘ch periodik.
V ti‰tûné podobû je nabídka TV NOE
zatím dostupná jen v katolickém
tisku.

Nejpfiehlednûj‰í obsah vysílání TV
NOE je proto zatím jen asi na jejích
webov˘ch stránkách.

K rychlé orientaci slouÏí rubrika
Programové tipy. Po kliknutí na kaÏd˘
jednotliv˘ den pak naleznete podrob-
n˘ náhled s ilustraãní fotografií a s in-
formací o pfiesném vysílacím ãase,
struãn˘ obsah pofiadu, jeho délku
apod. 

Vysílání a provoz ostravského stu-
dia zaji‰Èuje okolo 30 osob rÛzného
vûkového rozpûtí i praxe, fiada z nich
má rozhlasové, televizní i Ïurnalistic-
ké zku‰enosti z ãesk˘ch i mezinárod-
ních médií. ¤editelem TV NOE a spo-
leãnosti Studio Telepace je páter
Mgr. Leo‰ Ry‰ka, programovou ve-
doucí Lucie Pracná, dramaturgyní
Svatava M. Kabo‰ová.

Pofiady mají jedno spoleãné: vyprá-
vûjí o dobrém díle dobr˘ch lidí, vyh˘-
bají se násilí a hrubosti. Hovofií o té-
matech, která nás zajímají – ale v ji-
n˘ch médiích se o nich moc ãasto,
anebo vÛbec, nemluví. NOE je televi-
ze dobr˘ch zpráv pro celou rodinu.

(dafu)

Dobré zprávy se vysílají
z Kostelního námûstí

Souãástí v˘uky je i práce s obilím.


