
90. v˘roãí vzniku samostatného
státu âechÛ a SlovákÛ bude pfiipo-
mínat Strom republiky a pamûtní
kámen v Sadu ãsl. letcÛ. K jejich
slavnostnímu odhalení do‰lo do-
poledne 28. fiíjna.

Ná‰ obvod se touto v˘znamnou
akcí pfiipojil k celomûstsk˘m oslavám
na‰eho nejvût‰ího státního svátku.

Stromem republiky je lípa druhu
Tilia intermedia, sedm metrÛ vysoká
o obvodu kmene 45–55 cm. Spolu
s bukem bahenním vysazen˘m
v kvûtnu v Komenského sadech jsou
to nejvût‰í stromy, které kdy byly
v Ostravû vysazeny. Jde o krásn˘
exempláfi, kter˘ se bude dÛstojnû vy-
jímat v pÛlhektarovém parku, kde
pfievládají vzrostlé a velmi hodnotné
platany, ãervenolisté buky a ka‰tany.

Park ãsl. letcÛ se nachází mezi uli-
cemi 30. dubna, Pfiívozskou, Grego-
rovou a Na desátém a do roku 1990

nesl jméno zakladatele sovûtské
KGB Felixe DÏerÏinského. V parku
se jiÏ nachází pomník letcÛm 1. ãsl.
smí‰ené letecké divize.

Ve slavnostním projevu pfiipomnûl
starosta M. Svozil, Ïe na‰e âeská re-
publika je dûdicem 1 100 let trvání
ãeské státnosti a povaÏuje za své de-
mokratické tradice samostatné âes-
koslovenské republiky. K dÛstojnému
prÛbûhu vzpomínkového aktu pfiispû-
li sokolové s vlajkami âeské republi-
ky, mûstského obvodu a moravsko-
ostravského Sokola a pûveck˘ sbor
Ostrava, kter˘ pfiednesl na závûr
slavnosti státní hymnu. 

Poslední lípy – symboly – byly
v Ostravû vysazeny v letech 1968
a 1970 pfied Domem kultury. Jsou
v‰ak ‰patnû udrÏované a vefiejnost
o nich neví. 

Ostatní stromy republiky z mezi-
váleãného období a z roku 1968 se
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Koncem záfií pfiedkládají ‰koly
statistické v˘kazy poãtu ÏákÛ, na
jejichÏ základû jsou jim prostfiednic-
tvím krajÛ vypláceny finanãní pro-
stfiedky na v˘uku. Z leto‰ní statisti-
ky jsem doplnil ãasovou fiadu pro
srovnání za poslední tfii roky:

Poãet ·kolní ·kolní ·kolní
ÏákÛ rok rok rok 

2006/7 2007/8 2008/9

Poãet 
ÏákÛ Z· 3 815 3 793 3 646

Poãet 
dûtí M· 1 028 1 038 1 071

Z této jednoduché tabulky vypl˘-
vá, Ïe zatímco dûtí v matefisk˘ch
‰kolách mírnû pfiib˘vá, úbytek ÏákÛ
v základních ‰kolách dlouhodobû
pokraãuje. V M· jsou jiÏ kapacity
vytíÏeny témûfi na 100 %. 

Naproti tomu v Z· se musí stále
vyrovnávat s optimalizací poãtu pe-
dagogÛ a s pfiípadn˘m sluãováním
tfiíd. Pfiesto v na‰em obvodû nemu-
síme uvaÏovat o ru‰ení Z·, úbytek
ÏákÛ není tak v˘razn˘, jako v jin˘ch
obvodech. âím to? Pfiedev‰ím vy-
soce profesionálním pfiístupem fie-
ditelÛ, pedagogÛ, i ostatních za-
mûstnancÛ Z· k v˘chovû a vzdûlá-
vání na‰í nejmlad‰í generace
v rámci ‰kolské reformy. Dají se ty-
to zásluhy pedagogÛ zmûfiit? Do-
mnívám se, Ïe nejlep‰ím ukazate-

lem jejich ús-
pû‰nosti je
zájem rodiãÛ
z jin˘ch mûst-
sk˘ch obvodÛ
i z ‰ir‰ího
okolí Ostravy
o umístûní
dûtí v na‰ich
z á k l a d n í c h
‰kolách. Konkrétní srovnání: ze
3 646 ÏákÛ v na‰ich 9 Z· je 1 059
(tj. 29 %) z jin˘ch mûstsk˘ch obvo-
dÛ , dal‰ích 158 ÏákÛ (4,3 %) je „mi-
moostravsk˘ch“. Zjednodu‰enû fie-
ãeno: neb˘t zájmu rodiãÛ, bydlících
mimo ná‰ obvod, o umístûní sv˘ch
dûtí v na‰ich 9 Z·, museli bychom
teoreticky 3 ‰koly uzavfiít.

Samozfiejmû jsou i dal‰í kritéria,
která spolurozhodují o této lichotivé
statistice pro ná‰ obvod. V kaÏdém
pfiípadû patfií na‰im fieditelÛm, pe-
dagogÛm a ostatním zamûstnan-
cÛm ‰kol ná‰ dík se souãasn˘m
uji‰tûním, Ïe podpora samosprávy
i úfiadu na‰eho mûstského obvodu
bude v tomto ‰kolním roce neménû
úãinná jako v pfiedchozím roce.

(Situaci v na‰ich 11 M· se bude-
me podrobnûji vûnovat pfií‰tû.)

Tomá‰ Kufiec
místostarosta

Slovo má…

29 mil. Kã na opravu bytového fondu
VáÏení spoluobãané,

v minul˘ch ãíslech mûsíãního zpra-
vodaje Centrum byly uvefiejnûny dva
ãlánky o ãerpá-
ní finanãních
i n v e s t i ã n í c h
prostfiedkÛ na-
‰eho mûstské-
ho obvodu.
V oblasti inves-
tic a oprav by-
tového fondu
se jednalo
o ãástku cca
22 milionÛ korun, které budou vydány
na opravy celkem 6 domÛ (SenováÏ-
ná 1, NádraÏní 44, Dobrovského 6,
NádraÏní 110, Sládkova 4 a Maroldo-
va 3). Oprava domu Maroldova 3 pat-
fií mezi investiãní akce a dosáhne v˘-
‰e cca 7,5 milionu korun.

V rozpoãtu mûstského obvodu kro-
mû investiãních finanãních prostfiedkÛ
jsou je‰tû vedeny finanãní prostfiedky
na bûÏné opravy bytÛ a bytov˘ch do-
mÛ. Tyto opravy se dûlí do 4 skupin
poloÏek a to opravy bûÏné údrÏby do
rozsahu dané vládním nafiízením
ã. 258/1995 Sb., kter˘m se provádí
obãansk˘ zákoník. Druhou skupinu

Plánované finanãní prostfiedky Rozpoãet Pfiedpoklad v Kã

BûÏná údrÏba 2 300 000 5 200 000
Opravy do 500 00 Kã 6 500 000 3 000 000
Opravy nad 500 000 Kã 14 500 000 15 000 000
Fond oprav SVJ 6 000 000 6 000 000

Celkem 29 300 000

Plánované opravy do 500 000 Kã Cena v Kã

Úprkova 18 V˘mûna oken 480 000
NádraÏní 45 V˘mûna oken, oprava ‰títu 500 000
Dostojevského 3 V˘mûna oken 500 000
NádraÏní 84 Oprava stfiechy 500 000

KdyÏ bylo paní Ludmile Moãi-
gembové 14 let, rozhodla se, Ïe ne-
mÛÏe b˘t niãím jin˘m neÏ o‰etfio-
vatelkou. PfiestoÏe pfii pfiijímacích
zkou‰kách na stfiední zdravotní
‰kolu uspûla, skonãila na dlou-
h˘ch 17 let ve skladû VOKD.

Potom v‰ak pfii‰el útlum hornictví,
ztráta zamûstnání a paní Ludmila zís-
kala rekvalifikaci v o‰etfiovatelském
kurzu ââK. Praxi absolvovala na ne-
mocniãní chirurgii i internû a v domovû
dÛchodcÛ, ale nakonec se rozhodla
pro povolání peãovatelky. 12 let byla
„v terénu“, poslední tfii roky pÛsobí
v Domovû s peãovatelskou sluÏbou na
Gajdo‰ovû ulici v Moravské Ostravû.

„Musím fiíci, Ïe teprve v posledních
letech mám zamûstnání, které mû
uspokojuje. Jak sv˘m obsahem, tak
i odmûnou. Tím nemyslím jenom v˘‰i
platu, ale i fakt, Ïe ti, o nûÏ peãuji,

o‰etfiuji je a vÛbec pomáhám jim pfie-
konávat handicap stáfií a nemoci, do-
vedou b˘t nesmírnû lidsky vdûãni.
BohuÏel, existuje mnoho na‰ich star-
‰ích spoluobãanÛ, ktefií se bez peão-
vatelské sluÏby prostû neobejdou.
Je mi to aÏ trapné opakovat, ale vdûk

dûtí k rodiãÛm, a to nejen slovní, se
v nûkter˘ch rodinách vytratil. 

Po dvanácti letech v terénu s plnou
váÏností tvrdím, Ïe Ïádn˘ ãlovûk
v Moravské Ostravû a Pfiívoze nezÛ-
stává bez kvalifikované pomoci ve
stáfií a v nemoci,“ konstatuje paní
Ludmila. „Podmínkou ov‰em je, Ïe
buì on sám, nebo jeho rodina, ãi
sousedé o tuto péãi poÏádají.“

A jaké jsou pfiedpoklady dobré pe-
ãovatelky? Podle Ludmily Moãigem-
bové nestaãí jen odborné vzdûlání
a dovednosti, ale… „nesmíte si o‰kli-
vit ani stáfií, ani nemoc, ani hygienic-
ké nedostatky. Mít na pamûti, Ïe je to
ãlovûk, kter˘ potfiebuje pomoc, péãi
a soucit. Nezapomínat, Ïe stáfií ãeká
kaÏdého a bezmocnost mnohého
z nás.“

Povolání peãovatelky opravdu není
pro kaÏdého. Nezná pfiesnû ohraniãe-
nou pracovní dobu, pracuje stfiídavû
i o sobotách a nedûlích. Nûkdy k tomu
pfiistupuje i stresující kontakt s okolím.
Pfiiná‰í v‰ak bezmeznou vdûãnost,
vyjádfienou mnohdy jen pohledem
ãlovûka, kterého bezmocnost upouta-
la na lÛÏko na dlouhá léta… (va)

Peãovatelství je více neÏ povolání

Moravská Ostrava 
má svÛj Strom republiky

babyboxÛ bude od 7. listopadu instalováno
v âR, ten poslední právû toho dne v Moravské
Ostravû na Janovského ulici. 

Babybox, ãili schránka na odloÏené dítû,
vznikne po úpravû okna sesterny tamního dût-
ského pavilonu Mûstské nemocnice na Fifej-
dách.

âíslo mûsíce

14

tvofií opravy do 500 000 korun. Nej-
ãastûji jsou to stavební práce, jako je
oprava stfiechy, ãásteãné nebo úplné
zateplení, v˘mûna nov˘ch oken,
oprava fasády atd. Tfietí skupinu tvofií
opravy nad 500 000 korun, coÏ jsou
akce jiÏ vût‰ího rozsahu, které jsou
organizovány spoleãnû s akcemi in-
vestiãními a o nichÏ jiÏ bylo psáno.
âtvrtou skupinu tvofií fond oprav spo-
luvlastníkÛ. V níÏe uvedené tabulce
ã. 1 uvádíme rozpoãtované prostfied-
ky a pfiedpokládanou skuteãnost.

Z tabulky vypl˘vá, Ïe aÏ na skupi-
nu oprav do 500 0000 korun jsou
ostatní poloÏky plnû plnûny.

Z jiÏ zmínûné skupiny oprav do

500 000 korun se jedná o 4 schvále-
né akce, které jsou uvedeny v tabul-
ce ã. 2. Na tyto opravy byla vyhoto-
vena bûhem leto‰ního roku projekto-
vá dokumentace a nûkteré akce bu-
dou zahájeny je‰tû v leto‰ním roce,
pfiípadnû bûhem 1. pololetí roku
2009.

PÛvodnû byla plánována na rok
2008 je‰tû oprava domu Trocnovská
8, jelikoÏ v‰ak oprava v tomto domû
bude rozsáhlej‰í, kromû v˘mûny oken
se bude jednat o opravu fasády a bal-
konÛ, bude akce realizována v roce
2009 z investiãních prostfiedkÛ.

Ing. Jifií Groll
místostarosta

Starosta mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz ing. Miroslav Svozil
pfii slavnostním projevu u pfiíleÏitosti vysazení Stromu republiky v parku âsl. let-
cÛ. ZároveÀ byl odhalen i pamûtní kámen pfiipomínající 90. v˘roãí vzniku âes-
koslovenské republiky.

nacházejí v okrajov˘ch mûstsk˘ch
ãtvrtích Stará Bûlá, Polanka nad Od-
rou, Pustkovec, Tfiebovice a Krásné
Pole. (va)

Îulov˘ kámen u Stromu republiky.



Hotel Park Inn Ostrava na Horno-
polní ulici v Ostravû-Fifejdách pfiiví-
tal první hosty 12. srpna. Slavnost-
nû v‰ak byl otevfien aÏ 23. fiíjna. Jde
o první ãtyfihvûzdiãkov˘ hotel mezi-
národního fietûzce se 185 pokoji.
(Hotel Imperial jich má 162.)

Hotel je souãástí komplexu s ná-
zvem The Orchard, jehoÏ dva admi-
nistrativní objekty uÏ jsou hotové
a tfietí se dokonãuje. V listopadu bude
zprovoznûn dal‰í objekt, samostatná
restaurace.

Park Inn je nová hotelová znaãka
spoleãnosti The Rezidor Hotel
Group, která má v Ostravû svou ães-
kou premiéru. V Brnû bude hotel to-

hoto typu otevfien koncem roku,
v Praze dokonce aÏ v roce 2009.

Hotel je zafiazen do vy‰‰ího stfied-
ního standardu a zamûfiuje se pfiede-
v‰ím na korporátní klientelu (na slu-
Ïebních, pracovních ãi obchodních
cestách). Jeho souãástí je i konfe-
renãní centrum s prostory vhodn˘mi
pro zasedání, firemní akce i soukro-
mé bankety. K vybavení hotelu Park
Inn patfií také wellness a fitness cent-
rum, restaurace a bar. Nocleh se sní-

daní ve standardním dvoulÛÏkovém
pokoji stojí 3 400 Kã. 

Velkou v˘hodou hotelu oproti kon-
kurenci je, Ïe je zcela nov˘, patfií do
celosvûtového fietûzce, leÏí ve stfiedu
mûsta, má rozsáhlé parkovi‰tû a je
umístûn v místû plánovaného dálniã-
ního pfiivadûãe na D47. 

¤editelem nového hotelu je ·v˘car
Philippe Clarival (33). (ad)
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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.ostrava.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 90 a více let v listopadu:
Emilie ÎiÏlavská, Marie Baãkoro-
vá, Marie Neuwirtová, Teofil Fili-
pec, Vilma Galisová, ·tûpánka
Martiniková, Marie Králová, Jind-
fiich Rutar.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Zastupitelstvo Mûstského obvo-
du Moravská Ostrava a Pfiívoz
schválilo zámûr prodeje pozemkÛ
na ulici Zámecké, na nichÏ se ãás-
teãnû nachází pfiízemní budova trÏ-
nice – dfiíve obchod firmy Hru‰ka.
O prodeji v‰ak s koneãnou plat-
ností musí rozhodnout aÏ zastupi-
telstvo mûsta Ostravy.

Zájem o pozemky
v centru trvá

Vizualizovan˘ projekt dostavby ulice
Zámecké poãítá s modernû fie‰en˘m
obytn˘m domem s komerãními pro-
story.

Vizualizovan˘ projekt dostavby pro-
storu u kfiiÏovatky NádraÏní/âesko-
bratrská.

Od 18. do 19. 11. 28. fiíjna 151, Ze-
lená 43, Zelená 52, Zelená 62, Cho-
cholou‰kova 15, Foerstrova 23, Ned-
balova 8, Nedbalova 16-18, Nedba-
lova 28, Hornická 50, Hornická 63,
Hornická 76 

Od 19. do 20. 11. V˘stavní 19-21,
V˘stavní 29-31, V˘stavní 45, Dr. Ma-
lého 39, Dr. Malého 50-52, Havífiská
15, Sportovní 7-9, Hornick˘ch uãÀÛ
3-5, Gajdo‰ova 31-33, Gajdo‰ova 39,
Gajdo‰ova 44, ·alamounská 4

Od 20. do 21. 11. Na Jízdárnû 10,
Na Jízdárnû 19, Na Jízdárnû 24, Uhel-
ná 22, Gajdo‰ova 15-17, Gajdo‰ova
10, Dr. Malého 13, Nám. Jifiího My-
rona 3, Petra Kfiiãky 13, Petra Kfiiãky
23, Na ·iroké 16-18, Na ·iroké 27-29

Od 24. do 25. 11. NádraÏní 137-
139, Mánesova 6, Mánesova 9, Má-
nesova 10, Mánesova 18, Maroldova
4, Jirská 11, Mariánskohorská 2, Ma-
riánskohorská 3, Mariánskohorská 17,
Engemüllerova 4, Engemüllerova 14 

Od 25. do 26. 11. Mecnerovsk˘
sad, Îofie Podlipské, Na Náhonu 16,
Úprkova 18, Rovná 18-20, Dobrov-
ského 8-10, BoÏkova 40, BoÏkova
81, Eli‰ky Krásnohorské 3, Eli‰ky
Krásnohorské 22-25, Kfii‰Èanova 13 

Kontejnery budou v uveden˘ch
lokalitách pfiistavovány cca na do-
bu 24 hodin. V pfiípadû zji‰tûní, Ïe
„zelen˘“ kontejner nebyl v uvede-
n˘ termín do 13.00 hod. v dané lo-
kalitû pfiistaven, pouÏijte bezplat-
nou telefonní linku 800 100 699.

Rozmístûní kontejnerÛ
na velkoobjemov˘
odpad v listopadu

JiÏ deset let se v centrálním os-
travském mûstském obvodû umís-
Èují kontejnery na velkoobjemov˘
odpad (od roku 1998). PÛvodní sta-
novená kvóta byla 180 ks kontej-
nerÛ za rok, která se v‰ak vlivem
potfieb obyvatelstva soustavnû
zvy‰uje. Poslední zv˘‰ení pfiipadlo
na leto‰ní rok – z loÀsk˘ch 400 ks
na leto‰ních 500 ks.

Podle pana Richarda Fatky z od-
boru místního hospodáfiství, dopravy
a obchodu Úfiadu mûstského obvodu
MOaP souãasn˘ stav – 500 ks – vy-
hovuje aktuální potfiebû. „Nelze v‰ak
v budoucnosti vylouãit pfiípadné na-
v˘‰ení, to se ale mÛÏe odvíjet pouze
ve spolupráci se spoleãností OZO
Ostrava, jejíÏ moÏnosti a kapacita ta-
ké není nafukovací,“ fiíká pan Fatka.

Kontejnery se rozmísÈují 4x roãnû,
a to v mûsíci dubnu, ãervnu, záfií a li-
stopadu. „Kontejnery se snaÏíme
dávat podle poÏadavkÛ obãanÛ
a na osvûdãená místa, na které si
obãané jiÏ mohli zvyknout. Tím
pfiedcházíme vzniku ãern˘ch sklá-
dek,“ charakterizuje pfiínos tûchto
kontejnerÛ Richard Fatka.

V kontejnerech se objevuje nejvíce
nábytek a vyfiazené elektrospotfiebi-
ãe. Je proto dÛleÏité, aby obãan do-
stal vãasnou informaci. Proto jsou
termíny uvefiejnûny na www.moap.cz
a ve zpravodaji CENTRUM.

„Souãasn˘m nejvût‰ím problé-
mem je nepofiádek vznikající v dÛ-

sledku stavební ãinnosti pfii revita-
lizaci panelov˘ch domÛ,“ soudí
Richard Fatka. 

Pofiádek v mûstském obvodû zaji‰-
Èují Technické sluÏby MOaP, údrÏbu
zelenû smluvnû vázané firmy – nej-
vût‰í mûstské parky opût Technické
sluÏby a dále pracovní skupina od-
souzen˘ch ve v˘konu trestu formou
obecnû prospû‰n˘ch prací.

Inspektor se osvûdãil
Od 1. bfiezna leto‰ního roku existu-

je na úfiadu na‰eho mûstského obvo-
du pracovní pozice „inspektor ãistoty
a pofiádku“, kterou zastává ing.
Martin Dluho‰. Jak vidí své dosavad-
ní pÛsobení?

Práce inspektora je pozitivním
pfiínosem v systému odstraÀování
nepofiádku a neãistoty v na‰em
obvodu. Vyskytly se sice pfiípady,
které nebylo moÏno okamÏitû vyfie-
‰it, ale jednalo se o sloÏité a nejed-
noznaãné problémy, jako je nepo-
fiádek na soukrom˘ch pozemcích.
Dne‰ní legislativní prostfiedí obcím
neumoÏÀuje úãinnû vymáhat po sou-
krom˘ch vlastnících, aby na jejich po-
zemcích bylo uklizeno v mífie, kterou
by si v‰ichni obãané na‰eho obvodu
pfiedstavovali.

Dal‰ím problémem jsou tzv. auto-
vraky. Vût‰inou se jedná o auta
schopná provozu, ov‰em bez platné
technické kontroly nebo bez pozná-
vací znaãky, a nelze je na základû

oznámení obãanÛ odstranit. Tyto pfií-
pady jsou pfiedávány odboru dopravy
Magistrátu mûsta Ostravy. Ten v‰ak
mÛÏe ze své kompetence nechat od-
stranit z ulic jen velmi malé procento
tûchto autovrakÛ. 

V na‰em obvodu jsou prakticky
zmapovány v‰echny ãerné sklád-
ky, ov‰em jejich následná likvida-
ce se opoÏìuje. Pfiispívá k tomu
nezodpovûdn˘ pfiístup nûkter˘ch
obyvatel, ktefií nevyuÏívají kontej-
nerÛ, popelnic atd. a potom se zá-
konitû nedostává financí i lidsk˘ch
sil. Nejménû problémovou oblastí
a tedy nejãistûj‰í je centrum Morav-
ské Ostravy, naopak za nejvíce zne-
ãi‰tûné území lze jednoznaãnû ozna-
ãit zadní Pfiívoz. Ale i v tomto území
bylo dosaÏeno ãásteãn˘ch úspûchÛ. 

90 % v‰ech podnûtÛ obãanÛ do-
stane inspektor prostfiednictvím 
e-mailové adresy poradek@moap.
ostrava.cz, zb˘vající telefonicky na
ãíslech 599 442 169 a 602 676 931
nebo písemnû. Inspektor poté pod-
nût obãana provûfií v nejbliÏ‰ím ter-
mínu pochÛzky v dané lokalitû. Pfiípad
je zdokumentován a pfiedán jednotli-
v˘m odborÛm, jichÏ se problematika
dot˘ká.

Pfiípad je poté popsán na webové
aplikaci http://www.moap.cz/cistota-
a-poradek. Poté, co odbor pfiípad vy-
fie‰í a informuje o tom na webové
stránce, inspektor ovûfií v˘sledek pfií-
mo v terénu. (rd)

Nejvíce nepofiádku v mûstském obvodû
vzniká pfii revitalizaci panelov˘ch domÛ

Nikoliv obchodní centrum, jak
se pÛvodnû pfiedpokládalo, ale
administrativní budova za 1,5 mi-
liardy Kã bude první dokonãe-
nou stavbou na Nové Karolinû.

Tento objekt se naz˘vá Nová Ka-
rolina Park a nabídne 25 tisíc m2

kanceláfisk˘ch ploch v 6 nadzem-
ních podlaÏích. Od historického
mûstského jádra Ostravy bude ja-
kousi vstupní branou do Nové
Karoliny. 

V pfiízemí bude mít budova 4 000
m2 obchodních prostor a v podzemí
280 automobilov˘ch stání. Termí-
nem dokonãení budovy je rok 2010.

Podle developera Nové Karoliny
spoleãnosti Multi Development pro-
bíhají ve‰keré práce v souladu s pÛ-
vodním ãasov˘m harmonogramem.
Dal‰ími stavbami, které vzniknou

v této oblasti je‰tû v první etapû do
roku 2010, budou obchodní cent-
rum a bytov˘ dÛm. (da)

První stavbou bude Nová Karolina Park

Pohled na budovu Nová Karolina Park z nynûj‰ího námûstí dr. Edwarda
Bene‰e. Vlevo je hotel Palace, vpravo budova âeské spofiitelny.

Budova je koncipována jako brána
na Novou Karolinu.

Zájemci, mj. jsou vlastníky zcela
rekonstruovaného zámeãku v Ostra-
vû-Zábfiehu, chtûjí na místû trÏnice
postavit pûtipodlaÏní bytov˘ rohov˘
dÛm s pfiízemními obchody a pod-
zemním parkovi‰tûm. Neoãekává se,
Ïe projekt mÛÏe b˘t realizován pfied
rokem 2010.

O administrativní krok napfied je
jednání o prodeji pozemkÛ u kfiiÏo-
vatky ulic NádraÏní a âeskobratrská,
kde se aÏ do loÀského roku nachá-
zela zanedbaná budova knihkupectví
Artfórum a stále se nachází pfiízemní
objekt – dnes uÏ vyklizen˘ – spoleã-
nosti Repronis.

O pozemky o rozloze 4 193 m2 se
uchází spoleãnost BULY Kravafie
(hokejov˘ trenér Alois Hadamczik),
a má za nû zaplatit cca 9 mil. Kã. Po-
staven by zde mûl b˘t rohov˘ bytov˘,
kanceláfisk˘ a obchodní objekt. Ani
v tomto pfiípadû se nepfiedpokládá je-
ho realizace pfied rokem 2010. (rd)

V otevfien˘ch ohni‰tích je moÏné
spalovat jen dfievo, dfievûné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná
paliva urãená v˘robcem, pfiiãemÏ
nesmí b˘t kontaminovány chemic-
k˘mi látkami (zákon ã. 86/2002 Sb.,
O ochranû ovzdu‰í).

Spadané listí nebo suchou trávu je
moÏné odvézt do sbûrného dvora fir-
my OZO Ostrava, a.s. (bezplatná li-
kvidace odpadu).

Biologicky rozloÏiteln˘ odpad ze
zahrad by mûl b˘t pfiednostnû kom-

postován v místû vzniku, jak to uklá-
dá zákon o odpadech.

Pfii spalování biologického odpadu
dochází k poru‰ování nûkolika práv-
ních norem soubûÏnû (pfiestupkov˘
zákon, zákon o odpadech, zákon
o ochranû ovzdu‰í, zákon o poÏární
ochranû aj.). Je-li obãan pfiistiÏen pfii
pálení jiného materiálu neÏ povolené-
ho zákonem, je událost stráÏníky
oznámena pfiíslu‰nému správnímu or-
gánu. Podle stanovené kvalifikace hro-
zí pokuta aÏ do v˘‰e 150 000 Kã. (i)

Za pálení listí a trávy aÏ 150 000 Kã pokuty

Starosta mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz Miroslav Svozil a pri-
mátor mûsta Ostravy Petr Kajnar pfii slavnostním pfiestfiiÏení pásky, kterou byl
oficiálnû zahájen provoz hotelu Park Inn Ostrava.

Architektonická podoba Hotelu Park
Inn Ostrava odpovídá svûtov˘m stan-
dardÛm.

Moravská Ostrava má ‰piãkov˘ hotel za pÛl miliardy



Mgr. Iva Tichá (âSSD)
1. Na poãát-

ku volebního
období jsem si
slíbila, Ïe se
budu pfied-
nostnû vûno-
vat problema-
tice seniorÛ.
JestliÏe po
dvou letech

hodnotím, co se podafiilo, tak je to ze-
jména pfiestavba DPS Gajdo‰ova
a úprava zahrady DPS Dobrovského.
Upravené prostory DPS Gajdo‰ova
nyní mohou nabídnout na‰im senio-
rÛm podstatnû ‰ir‰í paletu akcí od
koncertÛ a her, aÏ po vlastivûdné
prezentace ãi tematické velikonoãní
a vánoãní akce. Osobnû jsem napfi.
organizovala náv‰tûvu poslance Ev-
ropského parlamentu Dr. L. Rouãka.
V‰echny tyto akce mají spoleãn˘ cíl –
umoÏnit seniorÛm vûnovat se sv˘m
zájmÛm pfiímo v místû bydlení. Po-
dobné je to i ve druhé sféfie, která je
mou pfiirozenou prioritou, a tou je za-
bezpeãování chodu a realizace ne-
zbytn˘ch investiãních akcí u matefi-
sk˘ch ‰kolek a základních ‰kol.

Pokud jde o rezervy byla bych rá-
da, kdyby se minimalizovaly problé-
my, které trápí na‰e obãany zbyteãnû
a z úrovnû obvodu je lze ovlivnit. Teì
mám na mysli napfi. oblast bytového
hospodáfiství.

2. Budu-li povaÏovat prÛbûÏné
zlep‰ování technického stavu na‰ich
‰kolních a pfied‰kolních zafiízení za
bûÏn˘ úkol a mám-li se podívat za je-
ho rámec, pak se urãitû snaÏím za-
m˘‰let nad moÏností zkvalitnûní slu-
Ïeb pro ‰kolní i pfied‰kolní dûti. Ze-
jména u men‰ích dûtí jde o jejich pfií-
pravu na ‰kolní docházku, hledání
moÏností volnoãasové spolupráce
s rodiãi, zkrátka minimalizace streso-
v˘ch situací mezi rodinou a ‰kol(k)ou. 

Ing. Jifií V˘tisk (ODS)
Vzh ledem

ke svému dfií-
vûj‰ímu pÛso-
bení v letech
1996 aÏ 2004
v pozici ve-
doucího odbo-
ru majetko-
právního Úfia-
du mûstského

obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz,
kter˘ byl nositelem programu privati-
zace domovního fondu obvodu, po-
vaÏuji tuto tematiku stále za jednu
z hlavních sfér mého pÛsobení v za-
stupitelstvu mûstského obvodu, kde
se snaÏím aplikovat své dlouholeté
zku‰enosti z praktické realizace uve-
deného procesu do práce zastupitele
a to nejenom na samotném zasedání,
ale pfiedev‰ím v práci komise bytové
a prodeje majetku rady mûstského

obvodu, a to jak z pozice místopfied-
sedy komise, tak v pracovních skupi-
nách fie‰ících konkrétní pracovní po-
stupy dal‰í privatizace domovního
fondu.

Jsem velice rád, Ïe na samotném
poãátku na‰eho funkãního období do-
‰lo k prolomení moratoria na dal‰í pri-
vatizaci, ke kterému do‰lo usnesením
zastupitelstva v roce 2004. Paradox-
nû jsem jako v˘konn˘ úfiedník tento
materiál do zastupitelstva pfiipravoval,
i kdyÏ jsem s ním osobnû nesouhlasil.

Proto jsem se od zaãátku na‰eho
volebního období zasazoval o zmûnu,
a protoÏe jsem v minulosti se sv˘mi
nejbliÏ‰ími spolupracovníky vypracoval
Pravidla pro prodej domÛ, bytÛ a ne-
bytov˘ch prostorÛ ã. 1, povaÏoval jsem
za samozfiejmé osobnû se podílet na
zpracování principÛ dal‰í privatizace
a následnû Pravidel ã. 2 a ã. 3, podle
kter˘ch byl v souãasné dobû zahájen
doprodej bytÛ v jiÏ privatizovan˘ch do-
mech a prodej vyãlenûn˘ch domÛ
(s max. 7 byty) jako celkÛ. Jedná se
o sloÏit˘ proces, kter˘ bude dokonãen
v pfií‰tím roce. I poté zÛstane znaãná
ãást domovního fondu ve vlastnictví
Statutárního mûsta Ostravy, Mûstské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pfií-
voz, a to jak bytov˘ch jednotek, tak
jednotek nebytov˘ch. Osobnû jsem
pfiesvûdãen, Ïe uzrála doba pro váÏné
úvahy o restrukturalizaci tûchto neby-
tov˘ch prostorÛ z hlediska jejich vyuÏí-
vání a dislokaci v rámci obvodu a tudíÏ
v˘nosnosti, zpracování metodiky a po-
stupnou privatizaci. Zde vidím, vedle
práce pfiedsedy komise investiãní
a ãlena komise pro obnovu Pfiívozu,
dal‰í pole své pÛsobnosti.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
V listopadovém ãísle konãíme na‰i anketu. Uvefiejnili jsme odpovûdi
v‰ech zastupitelÛ, ktefií je redakci zaslali.
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, zamûfiujete v roce 2008?

Odpoledne 29. záfií 2008 bylo
pro mnohé bûÏn˘m odpolednem,
ne tak pro Reného Boto‰e, Ïáka
III.A tfiídy základní ‰koly Kouni-
cova 2 v Moravské Ostravû. Ten
den totiÏ zachránil lidsk˘ Ïivot!

René si hrál na dûtském hfii‰ti
a v‰iml si muÏe, kter˘ upadl a zaãal
krvácet na hlavû.

Pohotovû poÏádal o pomoc dvû
kolemjdoucí Ïeny, a ty zavolaly lé-
kafiskou záchrannou sluÏbu. René
sám pak pfiijíÏdûjící sanitku navigo-
val k místu, kde zranûn˘ muÏ leÏel.

Sv˘m pohotov˘m jednáním Ïák
René Boto‰ tomuto muÏi zachránil
Ïivot. Dozvûdûli jsme se to ve ‰ko-
le od zdravotníkÛ. Reného ãin si za-
slouÏí obdiv a podûkování. Urãitû

bude pfiíkladem ostatním lidem
a spoluÏákÛm.

V˘bornû, mal˘ velk˘ hrdino! 
Mgr. Oxana Lettovská

tfiídní uãitelka

Mal˘ velk˘ hrdina: Ïák III. tfiídy
zachránil Ïivot ranûnému

V fiíjnu pfied 78 lety v Ostravû
hustû pr‰elo a Ostravice se vylila
z bfiehÛ v Hru‰ovû a Pfiívoze. I pro-
to byly oslavy 28. fiíjna 1930
skromnûj‰í neÏ v minul˘ch letech.
Pfiesto bylo co slavit: byla dokon-
ãena stavba Nové radnice na ny-
nûj‰ím Proke‰ovû námûstí v Mo-
ravské Ostravû. Dodnes je to nej-
vût‰í radniãní komplex v na‰í re-
publice.

Stavût se zaãal v roce 1924, první
úfiedníci se nastûhovali uÏ v roce
1927, a to do severního traktu, tedy
té ãásti, která se nachází nad poboã-
kou âeské spofiitelny (naproti fieditel-
ství OKD).

Radnice pro lidi
Jan Proke‰, poslanec Národního

shromáÏdûní, sociální demokrat
a první ãesk˘ starosta Ostravy zasáhl
do diskusí o podobû velkolepé stavby
sloganem „Otevfiít radnici lidem“.
Proto uÏ od poãátku byly v radnici ob-
chody, port˘r v uniformû u vchodu
ukazoval cestu ke kanceláfiím, taxíky
zastavovaly aÏ pfied hlavním vcho-

dem. V radnici bydlel nejen domov-
ník, ale dokonce i sám starosta. Spi-
sovatel Ota Filip, kter˘ bydlel na Jo-
hannyho ulici 41 (dnes Sokolská)
vzpomíná, Ïe jeho otec mûl v radnici
v pronájmu cukrárnu a kavárnu, a to
aÏ do konce války. 

Návrat k Proke‰ovû koncepci má
mnoho pfiíznivcÛ. Do radnice by nebyl
pouze jeden vstup jako je nyní – ne-
poãítáme-li vstup z ulice Sokolské do
severního kfiídla – ale právû z námûs-
tí by mohlo b˘t více vstupÛ, a to pfie-
dev‰ím na ty odbory, které jsou nej-
nav‰tûvovanûj‰í – sociální, ‰kolsk˘,
Ïivnostensk˘, pokladnau, informaãní
sluÏbu apod. Jde o to, vyuÏít pfiede-
v‰ím pfiízemní prostory, v nichÏ nyní
vût‰inou sídlí Moravskoslezská vûdec-
ká knihovna, pro kterou se pfiipravuje
stavba nové budovy na ulici 28. fiíjna
naproti Domu kultury mûsta Ostravy. 

Rekonstrukce 
je nevyhnutelná

BûÏn˘ náv‰tûvník radnice ani netu-
‰í, jaké moÏnosti stavebního roz‰ífiení
skr˘vají radniãní pÛdy. Pro severní –

nejstar‰í – ãást radniãního traktu uÏ
bylo vydáno stavební povolení, které
poãítá s v˘stavbou tfií desítek kance-
láfií a sociálním pfiíslu‰enstvím, pfii-
ãemÏ prostory budou klimatizovány.
Jedin˘m problémem, kter˘ brání reali-
zaci stavby, je nedostateãn˘ pfiíkon
elektrického proudu pro cel˘ radniãní
komplex. Podle posledních informací
v‰ak jednání se spoleãností âEZ
Distribuce spûje k závûru a stavba by
mohla b˘t realizována v roce 2009. 

Stejnû velkolepé prostory jsou
i v radniãních sklepech. VyuÏity jsou
ãásteãnû jako archiv, v men‰í mífie ja-
ko sklad stavebního materiálu, nutné-
ho na men‰í opravy. 

Sklepy jsou ve v˘borném technic-
kém stavu: ani náznak pronikání vo-
dy, perfektnû vûtrané. Jako kryty
slouÏily pouze za 2. svûtové války,
potom uÏ nikdy. S jejich dal‰ím vyuÏi-
tí se nepoãítá.

KdyÏ oslavila Nová radnice své
75. narozeniny, bylo rozhodnuto, Ïe
musí projít komplexním vy‰etfiením,
které provedl Ateliér Simona. Nejná-
kladnûj‰í budou zfiejmû opravy vnûj-
‰ích omítek a v˘mûna oken. Podle
posouzení spoleãnosti TAZUS ne-
jsou vyhlídky pfiíli‰ optimistické: pÛ-
vodní omítky jsou naru‰eny v rozsahu
60–70 %, a to pfiedev‰ím díky agre-
sivnímu zneãi‰tûnému ovzdu‰í uply-
nul˘ch desetiletí. V˘mûna oken bude
nároãná i technicky: ty ve druhém
patfie mají v˘‰ku obytného pokoje –
2,8 metru.

Staronové problémy 
Po vzniku âeskoslovenské republi-

ky byla Ostrava mnohonárodnostním
mûstem, a to byl jeden z dÛvodÛ,
proã byla správa podfiízena vládnímu
komisafii, kter˘m byl aÏ do roku 1925
právû Jan Proke‰. Jeho zásluhou byl
v na‰em mûstû eliminován pokus

o komunistick˘ puã v roce 1920 a po-
silující se ãeská národnost získala od-
povídající zastoupení v mûstské ad-
ministrativû.

Pfiesto i Proke‰ musel ãelit pode-
zfiením, která se tak ãasto vyskytují
v souãasnosti: pl˘tvání vefiejn˘mi pro-
stfiedky a protûÏování pfii v˘bûrov˘ch
fiízeních. Podle kritikÛ byly radniãní
prostory tak velké, Ïe by mohly po-
jmout napfi. Národní shromáÏdûní
a Senát, vadilo jim, Ïe se staví zby-
teãnû vysoká vûÏ. 

A kdyÏ byla vybrána stavební fir-
ma, která se v soutûÏi umístila aÏ na
‰estém místû – pofiadí bylo stanove-
no podle ceny stavebních prací – to
byl teprve oheÀ na stfie‰e. Psalo se,
Ïe zakázku dostalo „V˘robní druÏstvo
oboru stavebního“, protoÏe je napoje-
no na sociální demokracii. StíÏnost
nakonec fie‰il i Zemsk˘ národní v˘bor
v Brnû – s dominací agrárníkÛ – a od-
mítl ji.

Ti, ktefií stáli pfii zaãátcích Nové
radnice, mûli jasn˘ cíl a dovedli ho
realizovat. Jejich radnice bude
dobfie slouÏit i ve 21. století. (va)

Otázka pro soutûÏící Na‰e Ostra-
va: Ve kter˘ch letech byla postave-
na Nová radnice? Odpovûì za‰lete
do 15. listopadu. Podrobnosti o sou-
tûÏi najdete na stranû 4.

78. narozeniny Nové radnice

Rekord vydrÏel
47. roãník Ostravského marato-

nu odstartoval v sobotu 11. fiíjna
na Masarykovû námûstí místosta-
rosta mûstského obvodu Morav-
ská Ostrava a Pfiívoz Tomá‰ Kufiec.
114 bûÏcÛ pak vyrazilo na ‰esti-
kilometrov˘ okruh, kter˘ museli
absolvovat sedmkrát.

Trasa vedla po Pivovarské ulici na
nábfieÏí Ostravice, dále pfies Komen-
ského sady aÏ na ulici Muglinovskou
a poté zpût do stfiedu mûsta. První
pfiíãku nakonec obsadil Jifií Îák z Vy-
soké ‰koly báÀské – technické uni-
verzity ãasem dvû hodiny, tfiicet jed-
na minut. Nebyl tedy pfiekonán re-
kord Ostravského maratonu, kter˘
drÏí Pavel Kantorek ãasem dvû hodi-
ny devatenáct minut. Zabûhl jej uÏ
v roce 1959. Z Masarykova námûstí
maratonci startovali po nûkolikaleté
pfiestávce. (a)

V této místnosti Nové radnice zasedá Rada mûsta Ostravy. ObãanÛm je pfií-
stupná v˘jimeãnû, a to pfii Dnech otevfien˘ch dvefií. Místnost je vybavena pÛ-
vodním nábytkem a byla rekonstruována.

PÛdní prostory Nové radnice mohou
pojmout po adaptaci desítky nov˘ch
místností.

Halloween na Ostrãilce
Do M· a Z· Ostrãilova dorazilo

30. fiíjna „halloweenské stra‰ení“.
Stejnû jako vloni a pfiedloni se

v‰echny dûti pfievlékly za ãarodûjni-
ce, duchy, upíry a jiná stra‰idla a se
sv˘mi uãiteli, ale i pfiizvan˘mi rodiãi
vydlabávaly a zdobily pro Halloween
tak typické d˘nû. 

V odpoledních hodinách následo-
val program v Komenského sadech,
kde uãitelé pfiipravili osm stanovi‰È,
na nichÏ Ïáci za doprovodu sv˘ch ro-
diãÛ plnili rÛzné úkoly, jako napfiíklad
prÛchod tajemn˘m tunelem, hod ko‰-
tûtem, pfiíprava kouzeln˘ch lektvarÛ
nebo hod hlavou v sedmimílov˘ch
botách. Za svou ‰ikovnost byli odmû-
nûni, jak jinak neÏ sladkostmi. Vy-
vrcholením „halloweenského stra‰e-
ní“ bylo nocování ve ‰kole. 

Celé akce se zúãastnilo témûfi pût
set dûtí. (zp)
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Setkání jubilantÛ
246 na‰ich spoluobãanÛ, ktefií se v leto‰ním zá-

fií a fiíjnu doÏívají osmdesáti a více let, bylo na po-
slední fiíjnovou sobotu pozváno do Radniãní res-
taurace v Nové radnici. Blahopfiání a upomínkové
dárky od úfiadu Moravské Ostravy a Pfiívozu jim
spolu s blahopfiáním a podûkováním pfiedali ãle-
nové APOS a na‰í zastupitelé. Jako tradiãnû hráli
a zpívali Polaneãtí písniãkáfii. Závûreãné setkání
jubilantÛ v leto‰ním roce se koná 15. listopadu.

NA·E OSTRAVA – soutûÏ pro seniory
Mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava a Pfiívoz vyhla‰uje

u pfiíleÏitosti Dne seniorÛ soutûÏ pro v‰echny seniory, ktefií
mají zájem o na‰e mûsto, jeho historii i souãasnost. V kaÏ-
dém ãísle na‰eho mûsíãníku, poãínaje dne‰ním, zvefiejníme
ãlánek, kter˘ bude obsahovat fiadu zajímav˘ch informací
o na‰em mûstû. Pro pozorné ãtenáfie nebude jistû Ïádn˘m
problémem zodpovûdût správnû otázku, která bude vÏdy
v závûru poloÏena. SoutûÏ potrvá do fiíjna roku 2009, kdy
na pravidelné akci, kterou ná‰ mûstsk˘ obvod pofiádá ke
Dni seniorÛ v Klubu Parník, budou z tûch úãastníkÛ soutûÏe,
ktefií zodpoví v‰echny otázky správnû, vylosováni tfii, ktefií
obdrÏí penûÏitou odmûnu ve v˘‰i dva tisíce korun.

Odpovûdi je moÏné zasílat buì prostfiednictvím internetu
na e-mailovou adresu: msn@quick.cz nebo písemnû (staãí
i korespondenãní lístek ãi pohlednice) na adresu: Moravsko-
slezské nakladatelství, âeskobratrská 19, 702 00 Ostrava,
a to do termínu, kter˘ bude u kaÏdé otázky uveden. 

âlánek, ze kterého bude vypl˘vat soutûÏní otázka, bude
vÏdy oznaãen tímto logem soutûÏe:

V‰em soutûÏícím pfiejeme
pfiíjemné poãtení a ‰tûstí pfii losování v fiíjnu 2009.

Nov˘ polyfunkãní dÛm v Repi-
novû ulici v Moravské Ostravû byl
postaven v proluce mezi stávají-
cími bytov˘mi domy. Jde o lokali-
tu s v˘bornou obãanskou vyba-
veností a dopravní dostupností. 

První dvû podlaÏí domu (pfiízemí
a 1. podlaÏí) obsadila ortopedická
a zubní ordinace, v dal‰ích tfiech po-
dlaÏích je k dispozici sedm bytov˘ch
jednotek ve velikosti od 1+kk do 3+1
(od 37 do 119 m2). Nûkteré byty jsou
vybaveny francouzsk˘mi okny, byto-
vé jednotky v 5. NP terasou a pro-
sklenou fasádou. Témûfi v‰echny
byty mají k dispozici komoru na pat-
fie. Ve dvofie jsou krytá parkovací
stání v˘hradnû pro vlastníky bytÛ.
DÛm je vybaven v˘tahem.

Originální laser
„Projekt Kliniky moderní stomato-

logie na Repinovû 18 se zaãal pfii-
pravovat na jafie 2005 jako reflexe
na stále se sniÏující poãet zubních
lékafiÛ v na‰em regionu. Snahou by-
lo také uspokojit zvy‰ující se nároky
pacientÛ,“ fiíká MUDr. Jan Mueller
ze spoleãnosti Vitaldent. 

V souãasnosti poskytují stomato-
logickou péãi tfii lékafii – MUDr. Igor
Kuczinsk˘, MUDr. Lucie Tfieãáková,
MUDr. Alica Goãová a dentální hy-

gienistka. Od ledna 2009 nabídku
roz‰ífií stomatologická ordinace
MUDr. Tomá‰e Cigánka.

Personál kliniky preferuje klient-
sk˘ pfiístup tak, aby se klienti vrace-
li rádi a bez obav. 

„UpfiednostÀujeme preventivní
a bezbolestnou stomatologii,“ fiíká
MUDr. Tfieãáková, „kterou mÛÏeme
poskytovat díky ‰piãkovému vyba-
vení a neustálému vzdûlávání na‰e-
ho personálu. 

Najdete u nás jedin˘ laser se
zpûtnou vazbou v Severomorav-
ském kraji, kter˘ má ‰irokou ‰kálu
vyuÏití, od laserového vrtání zubního
kazu, kdy si pfiístroj sám rozpozná,
co je je‰tû kaz a co zdravá tkáÀ,
pfies léãbu parodontózy, o‰etfiení

oparÛ a aftÛ, kdy by se opar uÏ ne-
mûl objevit na léãeném místû, aÏ
k drobn˘m chirurgick˘m v˘konÛm
a mnoha dal‰ím zákrokÛm. K ãet-
n˘m v˘hodám laserového o‰etfiení
patfií minimální bolestivost, maximál-
ní redukce bakterií a rychlé hojení.“

(Více informací mÛÏete získat na
www.100matologie.cz nebo www.
vitaldent.cz)

Minimální hospitalizace 
Ortopedická ordinace je v podsta-

tû jednodenním stacionáfiem, kde
jsou pacientÛm provádûny pfieváÏnû
miniinvazivní tj. artroskopické ope-
race, ale také velké spektrum dal-
‰ích ortopedick˘ch zákrokÛ v celko-
vé narkóze, vãetnû artroskopií ra-
menních kloubÛ a rekonstrukãních
artroskopick˘ch operací, jako jsou
tfieba plastiky zkfiíÏen˘ch vazÛ. Pa-
cienti odcházejí po operaci domÛ
odpoledne, pfiípadnû druh˘ den rá-
no. Pracovi‰tû je vybaveno ‰piãko-
vou operaãní technikou a i prostory
vypadají tak, Ïe jen velmi zdaleka
pfiipomínají nemocniãní prostfiedí.
Stejné zákroky se v nemocnicích
vût‰inou neobejdou bez cca ãtyfi-
denní hospitalizace.

Na tûchto operaãních sálech pro-
zatím operují lékafii ASK TORE s.r.o.
– MUDr. T. Pavliska, MUDr. R. Bog-
levsk˘ a MUDr. P. Kocián.

(inf)

V Repinovû ulici
vznikl nejen 

nov˘ dÛm, ale 
i Klinika moderní

stomatologie
a Ortopedick˘

stacionáfi 

Nov˘ dÛm na Repinovû ulici 18.

Laserové vrtání zubního kazu.

Bezmála 900 000 Kã uloÏilo od-
dûlení pfiestupkÛ a deliktÛ Úfiadu
MOb Moravská Ostrava a Pfiívoz za
projednané pfiestupky v období od
ledna do záfií leto‰ního roku. Ve
srovnání se stejn˘m obdobím roku
2007 se jedná o dvojnásobn˘ ná-
rÛst (434 628 Kã – 896 000 Kã).

Jak sdûlila vedoucí oddûlení paní
Iva Abrlová – „tento nárÛst je zpÛso-
ben v˘stavbou nov˘ch obchodních
center, protoÏe pfieváÏnou vût‰inu
pfiestupkÛ tvofií právû krádeÏe v su-
permarketech. VzrÛstá v‰ak i poãet
krádeÏí stavebního materiálu ze sta-
veni‰È nov˘ch domÛ“. 

Pokud se t˘ãe samotn˘ch pachate-

lÛ, zv˘‰il se podíl mladistv˘ch delik-
ventÛ. „Zaznamenali jsme znaãn˘ ná-
rÛst pfiestupkÛ na úseku ‰kolství a v˘-
chovy mládeÏe podle par. 31 odst. 1
pfiestupkového zákona, coÏ je zá‰ko-
láctví. A právû tito zá‰koláci v dobû,
kdy mají b˘t ve ‰kole, páchají pfiestup-
ky proti majetku,“ charakterizuje situa-
ci paní vedoucí Abrlová. 

V absolutních ãíslech stoupl poãet
oznámen˘ch pfiestupkÛ spáchan˘ch
v centrálním ostravském obvodû me-
ziroãnû z 1 491 na 1 896, pfiiãemÏ
projednan˘ch pfiestupkÛ bylo v roce
2007 647, v leto‰ním roce uÏ 832.
Zb˘vající pfiestupky byly buì odloÏe-
ny nebo postoupeny. (a)

Pokuty za pfiestupky se zdvojnásobily

Na konci fiíjna bylo v mûstském
obvodû Moravská Ostrava a Pfiívoz
trvale hlá‰eno 40 831 obãanÛ âR
a 532 cizincÛ. Ve srovnání s pfiede-
‰l˘m mûsícem je to v dlouhodobé
mûsíãní statistice poprvé, kdy se
poãet obyvatel nesníÏil, ale na-
opak vzrostl (celkem o 27 osob).

Statistika poãtu trvale bydlících
v na‰em obvodû je dlouhodobû znaã-
nû nepfiesná. AÏ do roku 2006 byli
evidováni pouze obãané âeské re-
publiky, cizinci, z nichÏ více neÏ dvû
tfietiny jsou Slováci, (a mnozí z nich
bydlí u nás jiÏ desítky let), se ze sta-

tistick˘ch v˘kazÛ po roce 1993 „ztra-
tili“. Navíc se odhaduje, Ïe 2 aÏ 3 pro-
centa obyvatelstva v kaÏdém mûstû –
a to platí i pro Ostravu, neplní ohla-
‰ovací povinnost, tzn. Ïe neuvádí
skuteãné trvalé bydli‰tû, ale z rÛz-
n˘ch dÛvodÛ si ponechává bydli‰tû
b˘valé. 

Za 1. pololetí leto‰ního roku se od-
stûhovalo z na‰eho obvodu 832 a pfii-
stûhovalo 893 obyvatel. Tento údaj
opût potvrzuje, Ïe dochází ke zmûnû
k lep‰ímu. V roce 2007 se totiÏ za ce-
l˘ rok pfiistûhovalo do obvodu 1 828
a odstûhovalo 1 937 obãanÛ. (da)

UÏ nás neub˘vá!

Dva Ïelezniãní podjezdy v Pfiívo-
ze, a to na ulici Mariánskohorské
pfii kfiiÏování s fr˘dlantskou brá-
nou a Hluãínské pfii kfiiÏování
s dráhou Bohumínskou, jsou mís-
ty ãast˘ch nehod, pfii kter˘ch fiidiãi
nákladních vozidel ãasto ‰patnû
odhadnou v˘‰ku a uvíznou pod
mostem.

U „my‰í díry“ na Hluãínské ulici bu-
dou je‰tû do konce roku instalovány
nákladem 5,5 mil. Kã elektronické

optické závory, a to ve dvou úrov-
ních. V první úrovni budou závory
umístûny tak, aby bylo nadmûrné vo-
zidlo „varováno“ svûteln˘m signálem
EXIT a mohlo je‰tû pfied podjezdem
odboãit na náhradní trasu. Neupo-
slechne-li fiidiã této v˘zvy, aktivuje se
druhá optická závora v tûsné blízkos-
ti podjezdu, která obsahuje návûstid-
lo se dvûma ãerven˘mi pfieru‰ovan˘-
mi svûtly. Prostory podjezdu budou
navíc monitorovány. (i)

Pfiívozská „my‰í díra“ se semafory

MUDr. Ladislav Mal˘ (85 let) je lékafiem. Jeho
specializací je urologie a desítky let pracoval v ne-
mocnici v Ostravû-Fifejdách. Ani nyní si v‰ak pfiíli‰
neuÏívá zaslouÏeného odpoãinku a jako lékafi je
stále ãinn˘. PÛsobí jako konzultant ve Vítkovické
nemocnici. Na setkání pfii‰el se svou chotí Blan-
kou a oba se pfiíjemnû bavili.

Leto‰ní jubilantka, osm-
desátiletá Marie Nûm-
cová v minulosti praco-
vala ve spoleãnosti
BáÀské projekty a nyní
tráví svÛj voln˘ ãas
hlavnû s kamarádkami
na procházkách nebo
náv‰tûvami kulturních
akcí a divadel.

Paní Miroslava Sk˘bo-
vá (80) chodí na setká-
ní jubilantÛ pravidelnû.
Cel˘ Ïivot pracovala ja-
ko úfiednice ve spoleã-
nosti Labora.

Jedním z nejstar‰ích
pfiítomn˘ch jubilantÛ
v sále byl 88let˘ Fran-
ti‰ek Hanák. Dlouhá lé-
ta pracoval jako celník,
ale jako nestraník byl
za socialismu ze sluÏ-
by propu‰tûn. Nyní trá-
ví voln˘ ãas procházka-
mi a cítí se b˘t stále ve
formû a fit.

Vedoucí odboru sociál-
ních vûcí paní Bc. Dag-
mar Bradová (vpravo)
a radní paní Jana ·tûd-
roÀová na Dnech senio-
rÛ v klubu Parník. Dny
seniorÛ na‰eho mûst-
ského obvodu se usku-
teãnily 27. a 29. fiíjna.
Organizaci akce zaji‰Èoval odbor sociálních vûcí. Dvakrát
zcela zaplnûn˘ sál pozdravili místostarostové obvodu Jifií
Groll a Tomá‰ Kufiec, k dobré zábavû pfiispûli Jistebnická
dechovka a kouzelník Sebastián.

Paní Anna Kortová
oslavila 80 let. Praco-
vala jako laborantka
v lékárnû. Nyní svÛj
ãas vûnuje rodinû. Má
dvû dûti, tfii vnuky a dvû
pravnouãata.


