
„VáÏen˘ pane starosto a páni za-
stupitelé, dûkuji za obãany bydlící
na Sokolské tfiídû ã. 83–94 a za
v‰echny úãastníky petiãní akce za
to, Ïe jste neschválili v˘stavbu ná-
kupního centra TESCO na fotbalo-
vém hfii‰ti pod na‰imi okny,“ na-
psala paní ZdeÀka Krejãí jako reakci
na rozhodnutí bfieznového jednání
zastupitelstva mûsta Ostravy, které
neschválilo zmûny v územním plánu
t˘kající se b˘valého hfii‰tû Lokomoti-
vy Pfiívoz.

V podstatû to tedy znamená, Ïe
úsilí na‰í radnice i obãanÛ Pfiívozu,
aby v na‰em obvodu byla vystavûna
dal‰í „plechová obluda“ hypermarke-
tu, se doãkalo prvního pozitivního v˘-
sledku. PfiipomeÀme, jak vÛbec celá
záleÏitost vznikla: hfii‰tû Lokomotivy
Pfiívoz, jehoÏ majitelem byly Hutní
montáÏe, koupila za více neÏ 
sedm milionÛ Kã spoleãnost Sallero-
va v˘stavba, která sídlí v Chomutovû

a zab˘vá se v˘stavbou marketÛ pro
obchodní fietûzce. Na hfii‰tû mûla si-
ce pfiedkupní právo právû TJ Loko-
motiva, ale kde by ty miliony vzala…

Pfied dvûma lety poÏádala spoleã-
nost Sallerova v˘stavba o zmûnu
územního plánu tak, aby se z plochy
urãené pro sportovi‰tû mohlo stát
území pro obãanskou vybavenost.
A kromû bytÛ patfií mezi obãanskou
vybavenost i supermarket. B˘valé ve-
dení obvodu tuto Ïádost nijak nepfii-
pomínkovalo. 

A co se t˘ãe souãasného vedení?
Starosta Miroslav Svozil vysvûtluje:
„My jsme o této Ïádosti nevûdûli,
protoÏe pfied dvûma lety byli ve ve-
dení radnice úplnû jiní lidé neÏ
dnes. Zámûr vystavût dal‰í plecho-
vé krabice v obvodû se nám vÛbec
nelíbí, a proto jsme zmûny územní-
ho plánu na zastupitelstvu mûsta
blokovali. Pokud by se na hfii‰ti mû-
lo nûco stavût, pak nûjak˘ rozumn˘
projekt, jako je bytov˘ dÛm nebo
administrativní objekt.“ (da)

JiÏ na podzim roku 1944 bylo pro-
tektorátními úfiady rozhodnuto, Ïe
v pfiípadû hrozícího obsazení nepfiá-
telsk˘m vojskem je nutné odvézt
z Ostravy v‰echno cenné, zbytek pak
zniãit. Z v˘chodní Moravy mûl b˘t
odehnán ve‰ker˘ dobytek a odvezeni
v‰ichni muÏi ve vûku od ‰estnácti do
‰edesáti let. 

Evakuace cenn˘ch strojÛ a surovin
zaãala v únoru 1945; v‰e se nakláda-
lo na nádraÏí v Hranicích. Hitler totiÏ
k nûmeck˘m vojskÛm prohlásil: Vy-
dáte-li Moravskou Ostravu, vydáte
Nûmecko. 

Do v‰ech podnikÛ ve mûstû se
kladly miny a umísÈovaly destrukãní
náloÏe. Pfiipravovalo se zniãení skla-
di‰È, vagonÛ a lokomotiv. Na nádraÏí
do Pfiívozu pfiijel destrukãní vlak, vojá-
ci nakládali stroje, demontovali loÏiska
a pfiipravili benzin potfiebn˘ k zapálení
dílen. Chystalo se zniãení elektráren,
jako první byla ochromena pfiedev‰ím
elektrárna Franti‰ek v Pfiívoze. Nedo-
statek elektrického proudu mûl zpÛso-
bit zastavení ãerpadel a zaplavení do-
lÛ. Do elektrárny Karolina rozmístily
oddíly SS náloÏe, ale dûlníci je odstra-
nili a naházeli do odpadních jímek.
Strojní zafiízení z ostravsk˘ch podnikÛ
bylo po válce nalezeno na vagonech
u Moravského Berouna.

K záchranû Ostravy pfiispûly i od-
bojové organizace, napfiíklad skupina
plk. Jindra navázala kontakt s dÛstoj-
níkem protivzdu‰né obrany Luft-

schutzu Rudolfem Pfitznerem (os-
travsk˘ Nûmec), kter˘ umoÏnil party-
zánÛm pfiístup do stfieÏené hlavní
po‰ty, takÏe mohli odstranit náloÏe.
Za tento vstfiícn˘ krok nebyl s rodinou
po válce odsunut, av‰ak jeho majetek
mu byl zabaven. Zniãení rozhlasu se
zabránit nepodafiilo. 

Ostravsk˘ oberlandrat Gustav
Jonak, jak se nakonec prokázalo, byl
rovnûÏ ve spojení s odbojovou skupi-
nou, takÏe vydal 28. dubna rozkaz –
tedy den pfied osvobozením mûsta –
aby nebyly provádûny destrukce.
Jonak tvrdil, Ïe o nesmyslnosti zniãe-
ní mûsta dokázal pfiesvûdãit i nadfií-
zeného generála von Arninga. I kdyÏ
kontrolu nad destrukcemi provádûly
oddíly SS, lze potvrdit, Ïe v nûkter˘ch
podnicích nûmeãtí vojáci rozkaz ke
zniãení provozÛ nesplnili. 

BohuÏel, demolovány byly v‰echny
mosty pfies Odru a Ostravici kromû
jediného, S˘korova. Je‰tû 1. kvûtna,
tedy v dobû, kdy v‰echny nûmecké
oddíly ve mûstû kapitulovaly, telefo-
noval K. H. do Ostravy, aby urgoval
zniãení tohoto prÛmyslového mûsta.
Totální devastaci nakonec zabránila
osvobozovací operace, které se zú-
ãastnili také ãe‰tí tankisté a letci. 

(na)
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VáÏení spoluobãané, 
kaÏdoroãnû rozdûluje zastupitel-

stvo MOb MOaP úãelové dotace ve
v˘‰i 3 milionÛ Kã (v rozpoãtu je na-
jdete na v˘dajové stranû pod ná-
zvem Dary a neinvestiãní transfe-
ry). Smyslem tûchto dotací je pod-
pora konkrétní akce, nebo podpora
ãinnosti subjektÛ zaji‰Èujících vefiej-
né sluÏby a to v oblastech kultury,
mládeÏe, sportu, sociálních sluÏeb,
podpory rodin, poÏární ochrany,
vzdûlávání, zdravotnictví, protidro-
gov˘ch aktivit, prevence kriminality
a ochrany Ïivotního prostfiedí.
V mém pfiíspûvku vám chci pfiiblíÏit
postup, kter˘m chceme minimalizo-
vat neobjektivní pohled jednotlivce
pfii posuzování pfiihlá‰ek o dotaci,
které v poÏadovaném objemu troj-
násobnû pfievy‰ují vyãlenûné 3 mi-
liony Kã. 

První „selekci“ navrhnou úfiedníci
úfiadu pfii kontrole vûcn˘ch náleÏi-
tostí pfiihlá‰ek (identifikace Ïadate-
le, úãel pouÏití dotace, bezdluÏnost
vÛãi úfiadu…). 

Následuje projednávání pfiihlá-
‰ek v komisích rady na‰eho mûst-
ského obvodu: komisi kultury, ko-
misi sportu a volnoãasov˘ch aktivit
a komisi sociální. KaÏdá z tûchto
komisí ãítá 12 aÏ 13 ãlenÛ. V komi-
sích se hlasuje jednotlivû o kaÏdé
pfiihlá‰ce i o konkrétní ãástce, která
bude projektu vyãlenûna a o úãelu,
na kter˘ bude pfiidûlená ãástka Ïa-
datelem pouÏita. 

Takto zpracované podklady ke
kaÏdé Ïádosti dále projednává de-
vítiãlenná rada na‰eho obvodu.
Radní hlasují o doporuãení komisí,

navrhují dílãí
úpravy, které
jsou zapraco-
vány do ko-
neãného ná-
vrhu usnesení
zastupitelstva
obvodu. 

O poskyt-
nutí úãelo-
v˘ch dotací v navrÏen˘ch finanã-
ních ãástkách konkrétním projek-
tÛm rozhoduje sv˘m usnesením za-
stupitelstvo mûstského obvodu.
Poté úfiedníci pfiipraví smlouvy a po
podpisu Ïadatele a místostarosty
pfievádí peníze na úãty ÏadatelÛ. 

A takto vypadá harmonogram
popsaného procesu:

¤íjen–listopad: Zvefiejnûní v˘bû-
rového fiízení na poskytování úãelo-
vé dotace ve sdûlovacích prostfied-
cích.

15. prosinec: Uzávûrka pro podá-
ní pfiihlá‰ek vãetnû projektu a roz-
poãtu.

Leden–bfiezen: Jednání komisí,
pfiedkládání návrhÛ RMOb a ZMOb.

Bfiezen–ãerven: Uzavírání smluv
a pfievody finanãních prostfiedkÛ na
úãty, dle rozhodnutí ZMOb.

âervenec-leden: PfiedloÏení vy-
úãtování v termínu uvedeném ve
smlouvû, nejpozdûji v‰ak k 31. 1.
následujícího roku.

V pfií‰tím ãísle zpravodaje Cent-
rum vás seznámíme s konkrétními
pfiíklady úspû‰n˘ch projektÛ.

Tomá‰ Kufiec
místostarosta 

Slovo má…

âíslo mûsíce
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Obyãejná historie

Ostrava nakonec zniãena nebyla

Vojenská jednotka s destrukãním plu-
hem, kter˘ vytrhával z dráÏního tûle-
sa praÏce.

Otevfiená
radnice

Starosta mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz
ing. Miroslav Svozil zve v‰ech-
ny spoluobãany 20. kvûtna
v 18.00 hodin do klubu Atlantik. 

Téma Otevfiené radnice je
·kolství v na‰em obvodu.

Dubnová Otevfiená radnice by-
la uÏ desát˘m setkáním vedení
na‰eho obvodu s obãany.

U pfiíleÏitosti Dne Zemû (20. 4.)
byl 18. dubna v centrálním mûst-
ském parku – Komenského sa-
dech vysazen vzorov˘ strom o ve-
likosti, která dosud ve vefiejné ze-
leni v Ostravû nebyla realizována:
8 metrÛ vysok˘ dub bahenní s ob-
vodem kmene cca 50 cm. Jedná se
o nadstandardní velikost, bûÏnû vy-
sazované stromy jí dosáhnou aÏ za
15–20 let. V˘sadbou takto vzrostl˘ch
stromÛ dojde k rychlej‰í náhradû za
uhynulou a pokácenou zeleÀ.

V˘sadba tohoto stromu je praktic-
kou ukázkou metody, která mÛÏe b˘t
pouÏívána pfii revitalizaci Komenské-
ho sadÛ ãi mûstské zelenû obecnû:
stromy v havarijním stavu, po‰koze-
né, vyvrácené, pfiestárlé ãi jinak ne-
perspektivní budou v rámci náhradní

v˘sadby nahrazovány dfievinami
vzrostl˘mi a pfiedpûstûn˘mi. 

Vzrostl˘ solitérní strom byl vy-
sazen na místû, kde rostl nádher-
n˘ exempláfi habru, kter˘ se pfied
rokem pfii vichfiici vyvrátil i s kofie-
ny. Místo bylo urãeno na základû
projektu vypracovaného ing. Lubo-
mírem Rychtárem, autorem stávající
koncepce revitalizace Komenského
sadÛ.

„Vybral jsem louku, kde kvetou
magnólie. Dub má krásnou korunu se
svûÏe zelen˘mi listy, které v podzim-
ním období pfiecházejí od oranÏovo-
ãerven˘ch aÏ po ohnivû ãervené od-
stíny,“ charakterizuje tento strom
L. Rychtár. Náklady na v˘sadbu byly
necel˘ch sto tisíc korun vãetnû DPH
a na strom je uplatnûna minimální tfií-

letá garance, a to nejenom z hlediska
pfiijetí a zdárného rÛstu, ale i po‰ko-
zení mrazem a dále o‰etfiení stromu
vãetnû zálivky po celé toto období. 

Dub bahenní není prvním stromem,
kter˘ byl letos v Komenského sadech
vysazen. Zaãátkem dubna to byla
alej devíti dubÛ v celkové hodnotû
300 000 Kã, a to v rámci náhradní
v˘sadby za vykácené stromy
v kanceláfiském komplexu The
Orchard na Hornopolní ulici. Celou
ãástku tak hradila tato firma. Je‰tû
letos má b˘t v Komenského sadech
vysázeno na 50 dal‰ích stromÛ. 

Kromû v˘sadby nov˘ch stromÛ bu-
de letos – jakmile to poãasí dovolí –
zacelen rozpraskan˘ asfalt chodníkÛ,
pozdûji pak upraveny i vstupy do
parku. (va)

Den Zemû v Komenského sadech

Nové TESCO pod okny nebude

Takfika dvû tuny váÏil dub, kter˘ byl vysazen v Komenského sadech. Dal‰í
informace o v˘sadbû stromÛ v na‰em obvodu najdete na stranû 2.

K 31. 3. 2008 bylo v na‰em mûst-
ském obvodû trvale pfiihlá‰eno
41 104 osob. Je to o 192 ménû neÏ
na konci minulého roku. Za první
ãtvrtletí bylo v na‰em obvodu uzavfie-
no 40 manÏelství. Jeden z manÏel-
sk˘ch párÛ byl oddán mimo radnici,

a to v Televizním klubu. Oddávajícím
byl starosta mûstského obvodu MOaP
pan Miroslav Svozil. Vstup do regist-
rovaného partnerství – 4 páry, poãet
zapsan˘ch rozvodÛ v matriãních kni-
hách manÏelství – 65, poãet osob pfii-
hlá‰en˘ch k trvalému pobytu – 71.

Poãet obyvatel stále klesá

strom je vysázen dennû v na‰em
mûstském obvodû na pozemcích
svûfien˘ch mûstem Ostrava.
V minul˘ch letech bylo kaÏdoroã-
nû vysázeno pfiibliÏnû 360 stro-
mÛ. Ze zdravotních ãi havarijních
dÛvodÛ je nutné roãnû pokácet
prÛmûrnû 320 stromÛ.



Velikonoãní
turnaj ve Francii

O velikonoãních svátcích se zú-
ãastnila dvû druÏstva Basketbalo-
vého centra mládeÏe Ostrava me-
zinárodních basketbalov˘ch turna-
jÛ ve Francii. Juniofii odehráli svÛj
turnaj ve mûstû Cholet, kadeti po-
kraãovali do malého mûsteãka La
Roche sur Yon, které je vzdálené
asi 30 kilometrÛ od Atlantského
oceánu.

Turnaje byly velice dobfie obsaze-
ny. V kategorii kadetÛ se jednalo na-
pfiíklad o druÏstvo Atlanty z USA, ka-
nadského Toronta, nûkolik francouz-
sk˘ch, druÏstvo z Chorvatska, Srbs-
ka, Litvy a Nûmecka. Stejnû obsaze-
n˘ byl i turnaj v kategorii juniorÛ.
Kromû v˘bûru hráãÛ z USA pfiijely ta-
ké t˘my z Chorvatska, Litvy, Itálie,
Srbska a dal‰ích zemí. 

Na‰im kadetÛm se podafiil husar-
sk˘ kousek, v podobû vítûzství nad
obûma finalisty v základní skupinû.
V boji o bronz se klukÛm nevedlo
a po velkém boji s americkou Atlan-
tou prohráli. 

Na‰im juniorÛm se na úvod nedá-
valo mnoho ‰ancí uÏ vzhledem k to-
mu, Ïe do Francie neodjeli tfii nejlep-
‰í hráãi druÏstva (reprezentaãní po-
vinnosti). První utkání proti domácímu
druÏstvu z Cholet bylo opravdu ner-
vydrásající a skonãilo na‰ím vítûz-
stvím o jeden bod. Hráãi si dodali se-
bevûdomí a zlep‰ovali se zápas od
zápasu. Pfied pln˘m hledi‰tûm se
v semifinále vybiãovali k heroickému
v˘konu a pfiesto, Ïe soupefi byl mnoh-
dy o hlavu vût‰í, dokázali zvítûzit
a získat tím 3. místo. 

Je tfieba také pochválit organizáto-
ry obou turnajÛ, ktefií se maximálnû
zhostili svého úkolu. Turnaje byly pfii-
praveny opravdu v˘bornû, poãínaje
ubytováním a stravováním hráãÛ a pl-
n˘m hledi‰tûm divákÛ konãe.

Jan Vesel˘, BCM Ostrava
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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 kvûtnu 90 a více let: Rudolf
Mrázek, Ludmila ·tigelová, Jo-
sefa Ne‰porová, Ludmila Gloso-
vá, Îofie Vengelová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

VáÏení spo-
l u o b ã a n é ,
v poslední do-
bû je diskuto-
vána otázka
tzv. náhrad-
ních v˘sadeb
stromÛ na po-
zemcích mûst-
ského obvodu

vãetnû její bilance. 
Ochrana dfievin rostoucích mimo

les je od roku 1992 vefiejn˘m zá-
jmem. Funkcí stromÛ je celá fiada, ve
mûstech je to pfiedev‰ím funkce este-
tická, mikroklimatická, architektonic-
ká, psychologická, izolaãní, hygienic-
ká, biologická atd. Stromy jsou obec-
nû dlouhovûké rostlinné organismy.
To v‰ak pfiestává v urbanizovaném
prostfiedí platit, protoÏe rychl˘mi zmû-
nami ve spoleãnosti se mûní i posta-
vení a role dfievin. Na stromy se ve
svûtû jiÏ del‰í dobu pohlíÏí jako na
dal‰í technick˘ prvek ve mûstû, kter˘
musí b˘t jako jiné technické prvky
pfiedev‰ím bezpeãn˘. A tento pohled
se promítá i do na‰ich pravidel a zá-
konÛ. Pfiedev‰ím tûch, které fie‰í od-
povûdnost za ‰kodu vzniklou na
zdraví ãi majetku. 

V na‰ich myslích stále pfietrvává
názor, Ïe stromy na vefiejn˘ch pro-
stranstvích jsou nás v‰ech. Ale o-
pak je pravdou. Právní úprava
ochrany dfievin je upravena záko-
nem âNR ã. 114/1992 Sb., o ochra-
nû pfiírody a krajiny, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ a vyhlá‰kou
ã. 395/1992 Sb., vydanou k prove-
dení zákona. Na dfieviny se vztahu-
je i soukromoprávní úprava, která
je obsaÏena v obãanském zákoní-
ku. Strom je v právním slova smys-
lu vûcí, tj. souãástí nemovité vûci –
pozemku, na kterém roste a je tedy
pfiedmûtem i vlastnického práva.
A právû vlastnické právo k pozem-
ku zavazuje vlastníka pozemku
a stromu, kter˘ na nûm roste k to-
mu, aby zajistil jejich provozní bez-
peãnost. A ãiní ho právnû odpovûd-
n˘m za pfiípadnou vzniklou ‰kodu
vãetnû trestní odpovûdnosti. A máme
tady stovky konkrétních vlastníkÛ po-
zemkÛ, mezi které patfií i mûsto
Ostrava, respektive ná‰ obvod. 

Provozní bezpeãnost stromu je
stav, kdy strom neohroÏuje majetek
a bezpeãnost osob vãetnû jejich
zdraví. Provozní bezpeãnost je míra
vlastnosti stability neboli odhad prav-
dûpodobnosti selhání stromu nebo
jeho v˘znamné ãásti, tedy jednodu‰e
fieãeno, Ïe by strom mûl obstát pfii
vichfiici. 

Vlastníci pozemkÛ se dostávají do
situace, ve které musí pfiedcházet
‰kodám dostupn˘m zákonn˘m zpÛ-
sobem. Úãeln˘m a ekonomick˘m.
Vlastníci pozemkÛ splnûním právní
povinnosti peãovat o dfieviny rostoucí
mimo les, která je daná v ustanovení
§ 7 zákona o ochranû pfiírody, kde je
vlastníkÛm uloÏena povinnost péãe
o dfieviny, zejména jejich udrÏování

a o‰etfiování, se pravideln˘m vizuál-
ním sledováním stavu stromÛ odpo-
vûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou pá-
dem stromÛ zprostí. 

Jinak se posuzuje odpovûdnost
u vlastníka pozemku – obãana bez
odborného vzdûlání v oborech stati-
ky, arboristiky a fyziologie rostlin, kdy
tito nemusí a nemohou vûdût o tako-
vém po‰kození nebo defektu, které
lze zjistit jen s velmi odborn˘mi zna-
lostmi. Pravidelné vizuální hodnocení
stavu stromÛ se u bûÏného obãana
povaÏuje za dostateãné vynaloÏení
pfiimûfieného úsilí ke zji‰tûní skuteã-
ného a aktuálního stavu stromu. Jiné
je to u takového vlastníka pozemku,
jako je mûsto Ostrava, kter˘ by mûl
b˘t schopen prostfiednictvím sv˘ch
odborn˘ch pracovníkÛ rÛzná rizika,
po‰kození a defekty odhalit. 

Z odborného hlediska nelze nikdy
vylouãit nahodil˘ pád stromu nebo je-
ho ãásti vlivem mimofiádn˘ch povûtr-
nostních a klimatick˘ch podmínek. Je
to tím, Ïe strom je Ïiv˘ organismus,
kter˘ se vyvíjí v prostoru a ãase a je
ovlivÀován, mimo jiné, nevyzpytatel-
n˘mi a nepfiedvídateln˘mi vnûj‰ími
vlivy a okolnostmi. V tûchto pfiípa-
dech se vÏdy velmi podrobnû zkou-
má zavinûní. 

Pro pokácení stromÛ musí b˘t vÏdy
splnûny zákonné závaÏné dÛvody.
Bezpeãnost obãanÛ a ochrana majet-
ku je, v pfiípadû, Ïe není úãeln˘ ofiez
dfievin bez jejich po‰kození, závaÏn˘
dÛvod. 

V souvislosti s novou v˘stavbou
nebo s rekonstrukcemi inÏen˘rsk˘ch
sítí je nûkdy v nezbytném rozsahu
nutné pokácet i zdravé stromy.
V tûchto pfiípadech ukládá orgán
ochrany pfiírody ÏadatelÛm pfiimûfie-
nou náhradní v˘sadbu. 

V letech 2005–2007 bylo v rámci
investiãních akcí na‰eho obvodu
vysázeno 525 stromÛ. V uvedeném
období mûstsk˘ obvod nechal
zpracovat projektovou dokumen-
taci pro v˘sadbu 910 stromÛ. Tato
dokumentace byla pfiedána odboru
Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta
Ostravy. Odbor Ïivotního prostfiedí
v rámci správního fiízení pak ukládá
subjektÛm, které kácí stromy na
sv˘ch pozemcích povinnost náhrad-
ních v˘sadeb na pozemcích celého
mûsta.

Proti tomu stojí roãní kácení cca
320 stromÛ na pozemcích mûst-
ského obvodu, ov‰em jedná se
vesmûs o kácení stromÛ neper-
spektivních ze zdravotních dÛvo-
dÛ, pfiípadnû vysázen˘ch na zcela
nevhodn˘ch místech. 

Z dan˘ch ãísel je zfiejmé, Ïe ná‰
obvod v minulém období vûnoval této
problematice dostateãnou pozornost.
Na‰ím úkolem pro pfií‰tí období je za-
jistit maximum náhradních v˘sadeb
v blízkosti pokácen˘ch stromÛ nebo
alespoÀ v na‰em obvodû.

Ing. Jifií Havlíãek
místostarosta

Stromy ve mûstû – dûdictví minulosti, 
problémy pfiítomnosti, závazek pro budoucnost

Na zaãátku
roku 2008
jsme vás infor-
movali o zmû-
nû správy bytÛ
v domech SMO
svûfien˘ch do
správy MOb
MOaP. Teprve
nyní po tfiech
mûsících se dá
fiíci, Ïe pfiíslu‰né oddûlení je jiÏ té-
mûfi zkonsolidované. 

Nejvût‰í zmûnou je, Ïe za správu ji-
sté ãásti bytov˘ch domÛ odpovídá je-
den konkrétní zamûstnanec-technik.
Pfiedpokládáme, Ïe tím odpadne
anonymita odpovûdnosti a v rozho-
dování, která vedla k tomu, Ïe nikdo
za nic nezodpovídal. Dnes obû strany
budou mít zájem na dobrém stavu
a dobr˘ch vztazích, a to by mûlo vést
k lep‰ím v˘sledkÛm ve správû bytÛ,
rychlej‰ímu fie‰ení problémÛ. 

Termín roãního vyúãtování úhrad
za sluÏby v roce 2007 se vzhledem
k rozpracovanosti a stavu dat pfiija-
t˘ch z pfiebíran˘ch realitních kancelá-
fií posunuje na 30. 6. 2008. Rozhodli

jsme se tak v zájmu pfiesného a spra-
vedlivého vyúãtování a ve snaze pfie-
dejít ãetn˘m reklamacím. Termín vy-
placení pfieplatkÛ, kter˘ je stanoven˘
legislativním pfiedpisem, v‰ak bude
zachován, tj. do konce ãervence roku
2008. Za porozumûní dûkujeme v‰em
obyvatelÛm bytÛ a domÛ spravova-
n˘ch na‰ím mûstsk˘m obvodem.

Ing. Jifií GROLL
místostarosta MOb MOaP

O vyjádfiení jsme poÏádali i ná-
mûstka pro provoz Technick˘ch
sluÏeb MOaP Petra Smolenû.

V návaznosti na uvedené údaje,
TS zaji‰Èují údrÏbu bytového fondu
pro ÚMOb MOaP, a to z ãásti od
1. 1. 2008 v plné v˘‰i pak od data
1. 2. 2008. Vlastní pfiechod byl re-
alizován tak, aby se nedotknul ná-
jemníkÛ.

Z na‰í strany je snaha sluÏby
zkvalitnit a urychlit odstraÀování
oprav. Vyhodnocení se provede po
pÛlroãním provozu. 

V souãasné dobû je kladen zv˘‰e-
n˘ dÛraz na vyklizování pÛdních
prostor a sklepÛ z dÛvodu zv˘‰ení

poÏární bezpeãnosti, coÏ bylo v mi-
nul˘ch obdobích opomíjeno.

Havarijní sluÏbu pro vás vykoná-
vají Technické sluÏby Moravská Os-
trava a Pfiívoz p.o. 

Havarijní opravy hlaste na tele-
fonních ãíslech 596 112 526 nebo
599 508 371, pfiípadnû na ãíslo
mobilního telefonu 603 437 545.

Zmûny ve správû bytÛ nepfiinesly problémy

Nedostavûn˘ Ïelezobetonov˘
objekt, kter˘ se od ledna 1990 sta-
vûl pro druÏstvo invalidÛ META na
území mezi ulicemi Cingrova, Ne-
mocniãní a Na Fifejdách v Morav-
ské Ostravû (naproti BONVER
ARÉNù), se stane sídlem bezpeã-
nostního sídla s celokrajskou pÛ-
sobností. 

Sídlit v nûm budou v‰echny sloÏky
záchranného integrovaného systé-
mu, tedy hasiãi, zdravotníci, mûstská
i státní policie. 

Objekt bude do roku 2010 dosta-
vûn, rekonstruován a vybaven za
700 mil. Kã, na financování se mají
podílet ministerstvo vnitra, Moravsko-
slezsk˘ kraj, mûsto Ostrava a Evrop-
ská unie. Jde o první centrum tohoto
typu v âR. 

Jeho souãástí bude i krajské cent-

rum tísÀového volání, které na ãíslech
150, 155, 156, 158 a 112 pfiijímá ho-
vory z celého Moravskoslezského

kraje. V souãasnosti sídlí Centrum tís-
Àového volání na ulici 30. dubna.

Odbor stavebního fiádu a pfiestup-

kÛ MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz
vydal jiÏ v listopadu minulého roku
povolení na zmûnu úãelu stavby.
Zahájení rekonstrukãních prací v ob-
jektu, kter˘ byl projektován pfied lis-
topadem 1989 pro administrativní
a provozní úãely osob se zdravotním
postiÏením, je tedy otázkou nûkolika
t˘dnÛ. Byly totiÏ jiÏ vyfie‰eny i problé-
my s financováním. Dohodu o vybu-
dování Centra podepsali ministr vnit-
ra Ivan Langer, primátor Ostravy Petr
Kajnar a moravskoslezsk˘ hejtman
EvÏen To‰enovsk˘. (rd)

Budova META Ostrava leÏí na
frekventovaném místû centrálního
mûstského obvodu. Po pfieru‰ení sta-
vebních prací v polovinû 90. let minu-
lého století chátrala.

Celokrajské bezpeãnostní centrum do roku 2010

Dostáváte CENTRUM?
Zpravodaj mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz
CENTRUM spolu s kulturnû pro-
gramovou pfiílohou KAM v CENT-
RU dostává podle smlouvy s âes-
kou po‰tou kaÏdá domácnost
v na‰em obvodû DO PO·TOVNÍ
SCHRÁNKY oznaãené jménem
majitele. ProtoÏe máme informa-
ce, Ïe ne vÏdy se tak stane, infor-
mujte nás o tom, abychom mohli
zjednat nápravu. 

Tel.: 599 442 165 – kanceláfi
starosty, po‰tou, e-mailem – adre-
sy najdete na této stranû nahofie.

Aktuální informace vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu na

www.moap.cz

Starosta obvodu
na Deník on-line

V on-line rozhovoru na www. mo-
ravskoslezsky.denik.cz odpovídal sta-
rosta M. Svozil na desítky otázek ãte-
náfiÛ. V˘bûr z nich pak vy‰el 24. dub-
na. âtenáfii se ptali napfi. na osud ob-
chodního domu Ostravica, ãerné
skládky a vefiejn˘ pofiádek obecnû, bu-
doucnost Komenského sadÛ, hl. nád-
raÏí v Pfiívoze, zahajované stavby aj.

Moravskoslezsk˘ deník je nejãte-
nûj‰ím a nejprodávanûj‰ím nebulvár-
ním deníkem v Ostravû i MS kraji. 



Ing. Karel Baìura (ODS)
1. Rok 2007

byl rokem za-
hájení mé ãin-
nosti v zastu-
p i t e l s t v u
m û s t s k é h o
obvodu Mo-
ravská Ostra-
va a Pfiívoz.
Byl to rok, ve

kterém jsem se seznamoval s fungo-
váním zastupitelstva a také s chodem
úfiadu samotného.

Jako ãlen zastupitelstva se snaÏím
naplÀovat program ODS – MMM –
Ostrava – Mladá Moderní Metropole,
aby se z Ostravy stala metropole
srovnatelná s jin˘mi evropsk˘mi
mûsty.

Podílím se na ãinnosti bytové komi-
se, komise sportu a volnoãasov˘ch
aktivit a také APOSu. V jeho rámci
oddávám novomanÏele, vítám na‰e
nové obãánky a také nav‰tûvuji na‰e
90leté seniory. Je správné, Ïe na na-
‰e nové obãánky a také seniory ob-
vod nezapomíná a jednou roãnû je
potû‰íme náv‰tûvou a drobn˘m dár-
kem.

2. V roce 2008 chci pokraãovat
v naplÀování programu ODS – MMM
a také dále pracovat v komisích. Po-
ãátkem leto‰ního roku byly zfiízeny
v prostorách radnice schránky jedno-
tliv˘ch zastupitelÛ a oãekávám tedy,
Ïe také vy, na‰i obãané a pfiípadní
voliãi, jich vyuÏijete a budete nám
zde nechávat podnûty a námûty na
to, co potfiebujete v na‰em obvodû
vylep‰it, nebo co vám chybí.

Josef Blahuta (KSâM)
1. Rok 2007 byl z pohledu opoziã-

ního zastupitele rokem, kter˘ mi po-
tvrdil skuteãnost, Ïe souãasné voleb-
ní období je obdobím drtivé pfievahy
koalice. ZÛstává nám jen omezen˘
prostor pro realizaci vlastních postojÛ.
Na druhé stranû uplynul˘ rok potvrdil,

Ïe i pfii takto
o m e z e n ˘ c h
moÏnostech
uplatnûní, mÛ-
Ïe mít práce
pro obãany
svÛj smysl.

Prostorem
pro smyslupl-
nou práci se

pfiedev‰ím stala Komise sportu a vol-
noãasov˘ch aktivit. Zde jsou skuteã-
nû brány v úvahu pohledy kaÏdého
ãlena komise na fie‰ení problémÛ da-
ného úseku Ïivota obce.

Zdálo by se tedy, Ïe na‰e práce
má své pevnû stanovené hranice
urãené volebním v˘sledkem. Na‰tûstí
pro opoziãní zastupitele jsou zde ob-
ãané, ktefií nám dají zapomenout na
na‰e postavení. Obãané, ktefií se na
nás obracejí se sv˘mi problémy,
obãané, ktefií nás Ïádají o radu a po-
moc. 

Samostatnou kapitolou jsou pak
neformální rozhovory s obyvateli
Moravské Ostravy a Pfiívozu, ve kte-
r˘ch je Ïádáme o stanovisko k jedno-
tliv˘m problémÛm, t˘kajících se Ïivo-
ta v na‰em mûstském obvodu. Obãa-
né se pro nás stávají zdrojem inspira-
ce a v mnoh˘ch pfiípadech i potvrze-
ním na‰ich vlastních postojÛ. Namát-
kou mÛÏu uvést problematiku rekon-
strukce Komenského sadÛ, zástavbu
hfii‰tû Lokomotivy Ostrava, bezpeã-
nost, pofiádek, údrÏbu zelenû a ko-
munikací na sídli‰ti Fifejdy II. Zejmé-
na v problematice t˘kající se sídli‰tû
Fifejdy II., jsme i pfies jist˘ odpor v za-
stupitelstvu, dosáhli zfietelného po-
kroku. V souãasné dobû to mÛÏeme
pozorovat napfiíklad ve zv˘‰ené péãi
o zeleÀ a vy‰‰í neÏ nulové aktivitû
mûstské policie.

2. Leto‰ní rok se pfiíli‰ li‰it od toho
minulého nebude. Zfiejmû nejdÛleÏi-
tûj‰í v následujícím období bude ob-
last rozpoãtu, od které se v‰echno
dûní v obci odvíjí. 

Jifií Hurta
(KSâM)

1. âtyfilet˘
mandát, kte-
r˘m jsme byli
povûfieni na‰i-
mi voliãi, je té-
mûfi v polovi-
nû. 

Zaãnu tím,
co se nám, opoziãním zastupitelÛm,
nepodafiilo. Cel˘ klub KSâM se po-
stavil proti pfiijetí nov˘ch zásad pro
prodej domÛ, bytÛ, nebytov˘ch pro-
stor a souvisejících pozemkÛ. Na‰e
argumenty byly pádné, ale koalice
ODS a âSSD je smetla.

Napfiíã cel˘m zastupitelstvem je
snaha posunout obvod Moravská
Ostrava a Pfiívoz tam, kam sv˘m v˘-
znamem patfií. Peníze z rozpoãtu mu-
sí b˘t rozdûleny s rozvahou a citem,
proto je tfieba brát na zfietel budoucí
strukturu rozpoãtu obvodu.

Ne‰varÛ, které hyzdí na‰i obec na
tûle i na du‰i, je hodnû. Revitalizace
pfiednádraÏního prostoru u hlavního
nádraÏí je urãitû tou správnou inves-
tiãní akcí, která pfiispûje k lep‰í pro-
pagaci celého mûsta.

Dal‰ím mezníkem ve funkãním ob-
dobí zastupitelstva je pfiíprava obec-
nû závazn˘ch vyhlá‰ek, které budou
regulovat umístûní a provoz v˘her-
ních hracích automatÛ. Obvod také
schválil vyhlá‰ku, která bude zaka-
zovat konzumaci alkoholu na vefiej-
nosti.

Jsem ãlenem ekologické a bezpeã-
nostní komise. Jedním z úkolÛ této
komise je mapování zdravotního sta-
vu zelenû na obvodu. Dal‰í vûcí, kte-
rou musíme zlep‰it, je osvûta obãanÛ
ohlednû jejich zacházení s komunál-
ním odpadem. Procházíme kolem
kontejnerÛ, vedle kter˘ch se hromadí
v‰e, co je v domácnostech pfiebyteã-
né. Mnozí obãané totiÏ nevûdí, Ïe
existují sbûrné dvory, které jejich od-
pad za pfiijatelnou cenu odvezou. 

2. Jak jsem v úvodu napsal, jsme
v polovinû na‰í spoleãné práce.
Práce pro v˘znamn˘ obvod mûsta
Ostravy a tím zvu obãany na dal‰í za-
sedání zastupitelstva, aÈ v reálu vidí
práci v‰ech sv˘ch zastupitelÛ.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídají zastupitelé podle abecedního po-
fiádku.
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?

Prázdninov˘ provoz matefisk˘ch ‰kol
Provoz v ãervenci: Provoz v srpnu:

1. 7.–18. 7. M·O, Dvofiákova 1. 8.–15. 8. M·O, Podûbradova 19
M·O, ·pálova 32 M·O, ·afafiíkova 9

1. 7.–31. 7. M·O, Hornická 43A 1. 8.–22. 8. M·O, Na Jízdárnû 19a
M·O, Varenská 2a

4. 8.–27. 8. M·O, Lechowiczova 8

21. 7.–31. 7. M·O, Blahoslavova 18. 8.–29. 8. M·O, J. Lady 6 – 
M·O, Repinova Ostrãilova 1

M·O, KfiiÏíkova 18

Budoucnost Ostravice od soutoku s Luãinou po soutok s Odrou.

Tak vypadaly zimy v Ostravû. – V roce 1942 zdobilo nynûj‰í Masarykovo ná-
mûstí ledové souso‰í po‰tovního vozu i s koÀmi a postiliónem. Snímek nám po-
skytla paní Alenka Gru‰ková ze Sokolské tfiídy v Moravské Ostravû.

¤eka Ostravice uÏ není mrtvou fiekou, naopak – vrátil se do ní Ïivot. Co jí v‰ak
schází, je, aby byla Ïiv˘m organismem pro obyvatele Ostravy. Na schematic-
ké mapce jsou zakresleny úpravy, ke kter˘m má dojít v následujících letech.
Kromû nich budou na bfiezích Ostravice vybudovány i cyklotrasy. Dva jezy zv˘-
‰í hladinu fieky tak, aby byla splavná pro rekreaãní plavidla.

1. Vodáck˘ pfiístav 
na soutoku 
Luãiny 
a Ostravice.

2. Plánovan˘ horní jez.

3. Obnovení 
Stfielniãní lávky.

4. Visuté galerie 
na Havlíãkovû 
nábfieÏí 
u krajského 
soudu.

5. Visuté galerie 
na Havlíãkovû 
nábfieÏí
u Matiãní ulice.

6. Slunicí plochy 
na bfiehu fieky.

7. Plánovan˘ stfiední jez.

8. Rameno fieky Ostravice 
pro sportovní 
a rekreaãní vyuÏití.

Odlehãovací
sluÏby pro seniory

Po rekonstrukci Domu s peão-
vatelskou sluÏbou je znovu v pro-
vozu sluÏba pro seniory – odlehão-
vací lÛÏka, která jsou umístûna na
ulici Gajdo‰ova 39b.

Co je cílem odlehãovacích sluÏeb? –
Pfiekonat ãi zmírnit pfiekáÏky plynoucí
ze sníÏené sobûstaãnosti seniorÛ, kte-
fií se nemohou po hospitalizaci v ne-
mocnici nebo podobn˘ch zafiízeních
okamÏitû vrátit do domácího prostfiedí
a vzhledem ke zlep‰enému zdravotní-
mu stavu ani nemohou zÛstat v uve-
den˘ch zafiízeních.

Právû tûmto seniorÛm nabízíme
moÏnost krátkodobû vyuÏívat odleh-
ãovací sluÏby.

V˘‰e úhrad za odlehãovací sluÏby
se fiídí sazebníkem, kter˘ schvaluje
rada mûstského obvodu a ãiní:
● 130 Kã za celodenní stravování –

v rozsahu tfií hlavních jídel vãetnû
pitného reÏimu

● 130 Kã za denní ubytování, vãetnû
praní a provozních nákladÛ souvi-
sejících s poskytnutím ubytování
Pro obãany jin˘ch obvodÛ a obcí je

ãástka za poskytnutí ubytování
vãetnû praní a provozních nákladÛ
160 Kã.

K tûmto ãástkám je v‰ak nutno pfii-
poãítat platby za dal‰í, uÏivatelem po-
Ïadované úkony (osobní hygiena, ná-
kupy apod.).

Více informací na www.moap.cz
– péãe o obãany. Telefon: 599 455
211, paní Jana Klárová, sociální
pracovnice, odbor sociálních vûcí.

16. dubna uspofiádali zamûstnanci odboru sociálních vûcí ÚMOb MOaP ve spo-
lupráci s obãansk˘m sdruÏením Jekhetane jarní besídku pro obyvatele domu
s peãovatelskou sluÏbou na ul. Dobrovského 53. Dûti seniorÛm zazpívaly a bylo
na nich vidût, Ïe mají velkou snahu se pfiedvést. Na závûr malí úãinkující odmû-
nili seniory vlastními v˘robky, které zhotovili ve spolupráci se sv˘mi uãiteli. Za od-
mûnu dostali od na‰ich seniorÛ sladkosti. S obãansk˘m sdruÏením má obvod
úzkou spolupráci a dal‰í vystoupení se chystá na ãerven. Tentokrát to bude letní
besídka s grilováním. Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru sociálních vûcí

PfiiblíÏit fieku lidem
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90 jubilantÛ-seniorÛ pfiijalo pozvání
do Radniãní restaurace

249 obãanÛ mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
oslavilo v prvních dvou mûsících leto‰ního roku 80 aÏ 89 let.
Aktiv pro obfiady a slavnosti (APOS) je pozval na 29. bfiezna do
restaurace Nové radnice na Proke‰ovû námûstí k tradiãnímu
Setkání s jubilanty.

Tento akt je v centrálním ostravském mûstském obvodû na‰i-
mi spoluobãany-seniory oceÀován jako dÛstojná spoleãenská
událost. Úãastnilo se jich 90, fiada dal‰ích se bohuÏel musela ze
zdravotních dÛvodÛ omluvit. 

Jubilanty pfiivítal pfiedseda APOS – zastupitel pan Mgr. Jaro-
slav Sk˘ba, blahopfiáli i radní paní Jana ·tûdroÀová a zastupitel
pan ing. Karel Baìura. Polan‰tí písniãkáfii, ktefií celé odpoledne
hráli a zpívali, v‰em pfiítomn˘m vykouzlili úsmûv na tváfii a ne-
jeden oslavenec si s nimi pobrukoval populární melodie…

V‰echny fotografie ze setkání najdete na www. moap.cz
Foto: Nicol Veiszová

Paní Gertruda Rutavová doslo-
va ohromila své vrstevníky,
kdyÏ na závûr setkání pfiedne-
sla zpamûti neuvûfiitelnû dlou-
hou báseÀ. 

Pan ing. Drahomír Javorsk˘ se nám svûfiil, Ïe za dobu svého
pÛsobení na radnici mûstského obvodu napsal na 40 svateb-
ních projevÛ a oddal více neÏ sto párÛ. Blahopfiání pfiijímá od
své „nástupkynû“ paní Jany ·tûdroÀové. 

V‰em pfiítomn˘m podûkoval
za milé odpoledne b˘val˘ vo-
ják z povolání pan Hronûc. 

Pan Josef Karas se Setkání
jubilantÛ úãastnil jiÏ po páté
za sebou. Tû‰í se, Ïe na let-
ní setkání doprovodí svou
paní.

Paní Jifiina Javorská pracova-
la 40 let jako zdravotní sestra,
mj. ve Vítkovické nemocnici
na JIP. Na setkání byla letos
poprvé.

Paní Drahomíra ·ebáková
b˘vala uãitelkou na základní
‰kole. Nejvût‰í radost má,
kdyÏ ji pozdraví b˘valí Ïáci…

27. bfiezna 1896 se v b˘valé Hlu-
biÀské kolonii, která se nacházela
na území Moravské Ostravy, naro-
dil Vilém Stanovsk˘. Jen málo mo-
ravskoostravsk˘ch rodákÛ dosáh-
lo mravní velikosti tohoto vojáka
a vlastence. Na jeho poãest se od
25. bfiezna do 4. dubna v pfiízemí
Nové radnice na Proke‰ovû námûstí
uskuteãnila v˘stava, která pfiipomû-
lan jeho osudy letce, legionáfie a poli-
tického vûznû dvou totalitních reÏimÛ. 

Za podpory mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz v˘stavu
pfiipravil Nadaãní fond Viléma Sta-
novského. V˘stava je jednou z akcí,
kter˘mi si centrální ostravsk˘ mûst-
sk˘ obvod pfiipomíná 90. v˘roãí vzni-
ku první âeskoslovenské republiky. 

Kdo byl Vilém Stanovsk˘?
Po dvou tfiídách mû‰Èanky se vy-

uãil truhláfiem a ode‰el na zku‰enou
do PafiíÏe. Jako osmnáctilet˘ se v ro-

ce 1914 stal dobrovolníkem setniny
NAZDAR, které se stala zárodkem
ãsl. legií ve Francii. V roce 1915 se
setkal s generálem M. R. ·tefánikem.
Ten hledal mezi âechy dobrovolníky
k v˘cviku na piloty. SerÏant Vilém
Stanovsk˘ se také pfiihlásil a byl
v srpnu 1917 povolán do letecké ‰ko-
ly. Bojoval pak jako stíhaã. Byl i se-
stfielen, dokázal v‰ak zranûn˘ pfiistát.

Po vzniku âeskoslovenska Vilém
Stanovsk˘ zÛstal aktivním vojákem –

letcem. V roce 1926 uskuteãnil se
sv˘m mechanikem Franti‰kem ·im-
kem v letadle Aero Ab-11 L-BUCD
etapov˘ dálkov˘ let tfiemi svûtadíly –
Evropou, Asií a Afrikou. Uletûl celkem
15 tisíc kilometrÛ. O letu pak napsal
kníÏku Na ãeském letadle ve svûtû.

Po nacistické okupaci se stal
úãastníkem odboje ve skupinû
Obrana národa. Byl zatãen gestapem
a postupnû vûznûn na Pankráci, na
·pilberku a konce války se doãkal

v koncentraãním tábofie v Dachau,
kde pomohl zachránit Ïivot fiadû fran-
couzsk˘ch spoluvûzÀÛ. 

V fiíjnu 1945 byl Vilém Stanovsk˘
pov˘‰en do hodnosti brigádního ge-
nerála a o rok pozdûji jmenován
pfiednostou leteckého odboru minis-
terstva dopravy. 

V r. 1952 byl pomocí provokatéra –
agenta StB zatãen a obvinûn ze ‰pio-
náÏe ve prospûch Francie. Odsouzen
byl na 17 let vûzení. Po svém pro-
pu‰tûní na amnestii v roce 1960 kon-
statoval, Ïe „…komunisti byli ve vû-
zení bezcitnûj‰í neÏ Nûmci“.

DÛchod 213 Kãs
KdyÏ byl po sedmi letech a sedmi

mûsících vûznûní v roce 1960 gene-
rál Stanovsk˘ amnestován, dostal
dÛchod 213 Kãs mûsíãnû. Pracoval
pak jako pomocn˘ dûlník u lisu, liso-
val kolíãky na prádlo. A bojoval tvrdo-
hlavû o svoji rehabilitaci.

Po propu‰tûní byl mnohokrát zván
do své druhé vlasti – milované Fran-
cie, mohl odjet teprve v roce 1967. Pfii
vojenské pfiehlídce 11. listopadu (v˘-
roãní den konce I. svûtové války) pod
pafiíÏsk˘m Vítûzn˘m obloukem pfii-
stoupil ke generálu Vilému Stanovské-
mu francouzsk˘ prezident generál
Charles de Gaulle jako k jedinému ze
shromáÏdûn˘ch váleãn˘ch veteránÛ,
potfiásl mu rukou a pozdravil jej legen-
dární vûtou: VÍM, KDO JSTE, GENE-
RÁLE, A VÍM, CO JSTE VYKONAL.

Definitivnû plnû rehabilitován byl V.
Stanovsk˘ aÏ v ãervnu 1972. O mûsíc
pozdûji, 11. ãervence 1972, zemfiel.

Od své první vlasti se vdûku doãkal
symbolicky aÏ v roce 2000, kdy byl
prezidentem Václavem Havlem in
memoriam vyznamenán ¤ádem bílé-
ho lva III. tfiídy. (v)

V˘stava o „neznámém“ generálovi

Bronz pro sedmáky
Îáci Z· Ostrava, Matiãní 5, ‰koly

se zamûfiením na v˘uku cizích ja-
zykÛ a práci s poãítaãem, se dlou-
hodobû a systematicky vûnují
zvládání kompetencí v oblasti uÏí-
vání v˘poãetní techniky. 

DruÏstva tfiídních kolektivÛ 2. stup-
nû ‰koly se zapojila do soutûÏe Najdi,
co nezná‰, kterou pofiádal provozova-
tel internetového portálu Seznam.cz,
a.s. Jde o vûdomostní soutûÏ pro tfií-
dy 2. stupnû Z· a odpovídajících tfiíd
vícelet˘ch gymnázií, které se zúãast-
nilo celkem 3 477 druÏstev z celé âR.

V absolutním pofiadí se umístilo
druÏstvo tfiídy VII. A na vynikajícím
3. místû a druÏstvo tfiídy VIII. C na
místû pátém.

V tak poãetné a nároãné konkuren-
ci je to pozoruhodn˘ v˘kon. V‰ichni
obdrÏeli MP3 pfiehrávaã 1GB. (inf)

16. bfiezna byly Ïákynû spolu se sv˘mi uãitelkami Mgr. Janou Krpcovou
a Mgr. Andreou Schilbachovou a fieditelkou Mgr. Dagmar Hrabovskou pfiijaty
na moravskoostravské radnici. Starosta M. Svozil a místostarosta T. Kufiec jim
k mimofiádnému úspûchu blahopfiáli a pfiedali upomínkové dárky. 

SerÏant Vilém Stanovsk˘ na francouzsko-nûmecké frontû v roce 1918.

Paní Elfr˘da Sulavová byla povoláním kuchafika, vafiila zejména
ve ‰kolních zafiízeních. Své povolání mûla ráda, ale doma
v kuchyni mûl hlavní slovo manÏel. 
Sousedem paní Sulavové je dal‰í jubilant pan Oldfiich Chrobok.

ManÏelé Tesafiíkovi za dva roky
oslaví diamantovou svatbu. Pro-
gram setkání se jim velmi líbil.

Druhá nominace na Ámose
Dvaaãtyfiicetiletá uãitelka Z· Ostr-

ãilova Martina âiklová (na snímku na-
hofie) je jediná v âR, která se v pat-
náctileté historii ankety Zlat˘ Ámos
podruhé dostala aÏ do jejího finále.
Podobnû jako pfied tfiemi lety se
i v tomto roce ocitla mezi ‰esticí dût-
mi milovan˘ch uãitelÛ, které odborná
porota poslala mezi finalisty. (inf)


