
O tom, jak se budoucím prvÀáãkÛm
bude ve ‰kole líbit, mÛÏe ãásteãnû
rozhodnout i první dojem. A ten byl ve
‰kolách, kam jsme v dobû zápisu za-
vítali, mimofiádnû pfiívûtiv˘. Tomu od-
povídalo chování dûtí: zájem, touha
pochlubit se, co uÏ umûjí, nikoliv oba-
vy ãi dokonce strach. 

Ve vût‰inû ‰kol zaãínal zápis aÏ
po poledni, ale první nedoãkaví zá-
jemci – tedy rodiãe s dûtmi – se ko-
lem ‰kol shromaÏìovali mnohem
dfiíve a nûkde se dokonce stály fron-
ty. A podle ãeho si rodiãe ‰kolu vybí-
rali? Nejen podle bydli‰tû, ale také
podle toho, jaké má ‰kola renomé, ãi
na základû zku‰eností se star‰ími
sourozenci. 

Pfiijatí prvÀáãkové se ve vybrané
‰kole neobjeví aÏ prvního záfií. Na-
opak, budou si na ni zvykat v pravi-
deln˘ch náv‰tûvách, kter˘m na nû-
které ‰kole fiíkají „Pfied‰koliãka“, na ji-
né tfieba „·kola naneãisto“. 

S pfiípravou na zápis zaãali na
Základní ‰kole Generála Píky na
sídli‰ti Fifejdy jiÏ v prosinci, a to akcí
Pfiijìte nakouknout…, kde se dûti
z matefisk˘ch ‰kol Lechowiczova
a Varenská seznámily s prostfiedím
‰koly. 10. ledna se konal Den otevfie-
n˘ch dvefií, 14. ledna se uskuteãnily
pro budoucí prvÀáãky náslechové ho-
diny, dûti se rozdûlily do tfiíd, vyzkou-
‰ely si sezení v lavicích, star‰í kama-
rádi jim ukázali ‰kolní pomÛcky, ak-
tovky, uãebnice. 

Zápis probûhl netradiãní formou –
spoleãnû s rodiãi dûti procházely ‰es-
ti stanovi‰ti, na nichÏ plnily rozmanité
úkoly z matematiky, prvouky, v˘tvar-
né a tûlesné v˘chovy. Tyto úkoly jim
zadávali nejstar‰í Ïáci ‰koly. Po spl-
nûní se dûti setkaly s paní uãitelkou,
která si s nimi povídala. DomÛ si pak

odnesly spoustu dárkÛ, sladkostí
a samozfiejmû vzpomínky.

V Z· Gebauerova v Pfiívoze jsou
pro dûti, které zaãnou se základní
‰kolní docházkou, zfiízeny dva pfií-
pravné roãníky. V nich dûti zejména
ze sociálnû a kulturnû znev˘hodnû-
ného prostfiedí pracují pod vedením
zku‰en˘ch pedagogÛ i asistentÛ pe-
dagogÛ, ktefií pro nû i jejich rodiãe or-
ganizují také spoustu akcí mimo vy-
uãování. Pfiípravné roãníky na ‰kole
fungují jiÏ devát˘m rokem a podle do-
savadních zku‰eností znaãnû pomá-
hají tûmto dûtem úspû‰nû zvládat ná-

roky vzdûlávacího programu jiÏ
v 1. tfiídách. 

Na Z· Ostrãilova v Moravské Os-
travû otevírají pro pfií‰tí rok ãtyfii první
tfiídy. Na 4. bfiezna pfiipravuje ‰kola
v Kulturním domû mûsta Ostravy
multikulturní festival, kter˘m chce pfii-
blíÏit v‰echny zemû, ze kter˘ch po-
cházejí jejich Ïáci. Tento multikulturní
festival má název Ostrãilova – dû-
tem celého svûta a bude mj. obsa-
hovat hudební, pûvecká, taneãní a di-
vadelní vystoupení dûtí, které se na
‰kole vzdûlávají. Pocházejí z tûchto
zemí: JiÏní Korea, Indie, ·védsko,
Dánsko, Finsko, Austrálie, USA,
Spolková republika Nûmecko, Viet-
nam, Francie, Velká Británie, Taiwan,
Rusko, Nov˘ Zéland, Polsko.

(Podrobnou pozvánku na tuto akci
pfiineseme v pfií‰tím bfieznovém vydá-
ní zpravodaje CENTRUM.) (va)
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Co bych chtûl zdÛraznit na zaãát-
ku roku? Nejdfiíve je‰tû upozornit
v‰echny obãany, ktefií mají zájem
o odkoupení sv˘ch bytov˘ch jedno-
tek v jiÏ privatizovan˘ch domech,
Ïe Ïádost o odkoupení musí podat
do 29. 2. 2008. LhÛta pak jiÏ nebu-
de prodluÏována. 

Dostávám nyní opakovanû otáz-
ku: Co se pro obãany zmûní ohlá-
‰enou zmûnou správy bytového
fondu? – Pfiechodem správy bytÛ
a domÛ patfiících do majetku SMO
svûfieného MOb MOaP od 1. 2.
2008 do správy odboru bytového
hospodáfiství ÚMOb MOaP a ukon-
ãením ãinností realitních kanceláfií
spoleãností BYTASEN spol. s r.o.
a LAER v.o.s. k 31. 1. 2008 jsou vy-
volány nûkteré administrativní zmû-
ny. Jsou to:
1) Ve‰ker˘ styk s obãany t˘kající
se správy bytÛ a domÛ bude pro-
vádût oddûlení správy a údrÏby
domovního a bytového fondu,
které sídlí na NádraÏní ulici
ã. 195 (budova se nachází v blíz-
kosti hlavního nádraÏí v Ostravû)
a to od 1. 2. 2008.
2) Pokladna pro platby v hoto-
vosti se nachází taktéÏ v této bu-
dovû. Od 28. 1. 2008 nebudou
brát platby v hotovosti pokladny
realitních kanceláfií.
3) ObãanÛ platících pfies SIPO se
tato zmûna nedotkne. 
4) Úãet pro bezhotovostní styk zÛ-
stává zatím zachován. 

5) Îádosti
o bûÏné o-
pravy bytÛ
a domÛ se
budou podá-
vat také na
tomto pra-
covi‰ti na
NádraÏní ul.
ã. 195.
6) Havarijní sluÏbu budou posky-
tovat Technické sluÏby MOb
MOaP. O této sluÏbû vás je‰tû
podrobnûji budeme informovat.

Základní spojení na toto praco-
vi‰tû ÚMOb MOaP je: 
NádraÏní 195, Ostrava-Pfiívoz
tel.: 599 442 601–7
e-mail: sprava.dbf@seznam.cz
úfiední hodiny: 
Po, St 8–11.30, 12.30–17 hod.
ât 8–11.30, 12.30–16 hod.
pokladna: 
Po, St 8–11.30, 12.30–16 hod.

Vedoucím odboru bytového hos-
podáfiství, do kterého oddûlení by-
tové správy patfií, je ing. David
Popek.

Dal‰í zmûny, které by mûly na-
stat a jsou vlastnû dÛvodem pfiija-
t˘ch krokÛ, jako je zlep‰ení kvality
práce zamûstnancÛ zaji‰Èující byto-
vou správu, zlep‰ení a urychlení
kvality oprav, zpruÏnûní ãinnosti
oddûlení se projeví aÏ v prÛbûhu
pfií‰tích mûsícÛ a rokÛ. 

Ing. Jifií Groll,
místostarosta MOb MOaP

Slovo má…
âíslo mûsíce

41 296

Je poãet obyvatel Moravské
Ostravy a Pfiívozu pfiihlá‰en˘ch
k trvalému pobytu k 31. 12. 2007.
Pfied rokem bylo toto ãíslo 41 956.

Poãet narozen˘ch dûtí v loÀ-
ském roce v rámci MOaP byl 456,
poãet zemfiel˘ch osob 473.

V loÀském roce jsme v na‰em
zpravodaji Centrum zaãali s vol-
n˘m seriálem Obyãejná historie.
Letos v nûm budeme pokraãovat,
a to osudy lidí, spjat˘mi s událost-
mi „osudov˘ch osmiãek“. Samo-
zfiejmû jak se dotkly Moravské Os-
travy a Pfiívozu. 

Josef Herod (narozen˘ 1900) byl
po 2. svûtové válce krajsk˘m tajemní-
kem národnû socialistické strany
v Ostravû. Byl to schopn˘ muÏ i poli-
tik, pod jeho vedením se národnû-so-
cialistická strana stala na Ostravsku
druhou nejsilnûj‰í a Nové slovo bylo
v té dobû nejãtenûj‰ími novinami v re-
gionu. Herod vefiejnû kritizoval nede-
mokratické praktiky komunistÛ, kte-
r˘m vyt˘kal, Ïe místo zájmÛ své ze-
mû prosazují zájmy SSSR. Komu-
nisté mu nemohli pfiijít na jméno a ta-
jemník OV KSâ v Místku Josef Horkel
vyhroÏoval „národnû socialistick˘m
lumpÛm povû‰ením a postfiílením ja-
ko v Sovûtském svazu“. 

Josef Herod byl zatãen hned 26.
února 1948. Co se od té chvíle dûlo
za zdmi budovy fieditelství národní
bezpeãnosti je zahaleno mlhou. Vel-

ké úsilí podrobnûji prozkoumat po-
slední hodiny Ïivota tohoto stateãné-
ho muÏe vûnoval znám˘ ostravsk˘
archiváfi a historik Karel Jifiík. Ten
napfiíklad zjistil, Ïe Heroda vysl˘cha-
ly dvû nejhor‰í ostravské estébácké
bestie: Robert KáÀa a Vladimír Ko-
houtek. KáÀa byl b˘val˘ boxer a zná-

m˘ surovec a rváã, Kohoutek byl
pfiedváleãn˘ policista. Gestapácké
metody Kohoutka se natolik osvûdãi-
ly i v dal‰ích pfiípadech, Ïe si ho so-
vût‰tí poradci vyÏádali do Prahy, aby
vysl˘chal obÏalované v monstr-
procesu proti Miladû Horákové a „od-
haloval protistátní ãinnost“ Josefa
Smrkovského. 

Josef Herod pfiede‰el ve zpÛsobu
smrti Jana Masaryka, spáchal totiÏ
11. bfiezna 1948 hodinu pfied poled-
nem sebevraÏdu skokem z okna bu-
dovy fieditelství národní bezpeãnosti. 

Není jisté, zda Josef Herod, kdyÏ
se roztfií‰til pádem z okna, nebyl uÏ
mrtv˘. Pravdûpodobní vrahové jiÏ ne-

Ïijí, Robert
KáÀa zemfiel
v roce 1984,
Vladimír Ko-
houtek o osm-
náct let dfiíve.
ZÛstala jen
nepotvrzená
s v û d e c t v í .
Franti‰ek Ma-
mica, kter˘ byl také mezi zatãen˘mi,
tvrdil, Ïe sly‰el kfiik a pootevfien˘mi
dvefimi zahlédl v sousední místnosti
otevfiené okno a v nûm mizející nohy
Josefa Heroda. Nicménû musel po-
depsat závazek mlãenlivosti. 

Komunistick˘ tisk pfiinesl informaci
o Herodovû sebevraÏdû, kterou inter-
pretoval tak, Ïe si údajnû vzal Ïivot
bezprostfiednû po doznání, Ïe byl ãle-
nem vyzvûdaãské sítû a pfiipravoval
puã. Deník Práce uvedl, Ïe povûsti
o ‰pionáÏní aféfie se nezakládají na
pravdû, a také nikdo nepfiipravoval
puã. V‰echny pozdûj‰í snahy o reha-
bilitaci Josefa Heroda byly zamítnuty,
obrat nastal aÏ po roce 1990. Ulice,
na jejíÏ dlaÏbu dopadl, se od roku
1994 jmenuje Herodova. (na)

Josef Herod pfiede‰el Jana Masaryka

Obyãejná historie

Na zápis do 1. tfiíd se stály fronty 

Otevfiená radnice
Starosta mûstského obvodu

Moravská Ostrava a Pfiívoz ing.
Miroslav Svozil zve v‰echny spo-
luobãany 5. února 2008 v 18.00
hodin do klubu Atlantik.

Téma Otevfiené radnice je sta-
noveno relativnû obecnû: námû-
ty obãanÛ k rozvoji Moravské
Ostravy a Pfiívozu.

V nejbliÏ‰ím období chce vedení
na‰eho mûstského obvodu zjistit,
jaké názory mají obãané na fie‰ení

nûkolika problémÛ. Tím prvním je
Ïádost o stavbu hypermarketu
TESCO v Pfiívoze na b˘valém hfii‰-
ti Lokomotivy. Druhou je pojmeno-
vání nov˘ch ulic v rámci projektu
Karolina. Tfietí otázka je ve vztahu
ke kapli Sv. AlÏbûty v Husov˘ch sa-
dech, která je v nedobrém stavu
a jejíÏ majitel není znám. O tûchto
otázkách, ale i mnoh˘ch dal‰ích se
bude v únorové Otevfiené radnici
hovofiit. 

15. ledna zaãaly zápisy do prvních roãníkÛ základních ‰kol, jejichÏ zfiizo-
vatelem je ná‰ mûstsk˘ obvod. Jedná se celkem o devût základních ‰kol,
v osmi z nich je jedin˘m vyuãovacím jazykem ãe‰tina, v Z· a M· Ostrãi-
lova se v˘uka provádí i v bilingvních (dvojjazyãn˘ch) tfiídách. Definitivní
v˘sledky zápisÛ, tzn. koneãn˘ poãet dûtí, které nastoupí základní ‰kolní
docházku ve ‰kolním roce 2008/2009, budou známy aÏ 15. února. 

Tûsnû pfied zahájením zápisu na Z· Ostrãilova v Moravské Ostravû.

Budoucí prvÀáãci se v rámci Pfied‰koliãky na Z· Gen. Píky pfii‰li podívat na své
budoucí star‰í spoluÏáky.
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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 doÏívají
v únoru 90 a více let: Gertruda
Gracová, Otilie ·krobánková,
AneÏka Ho‰nová, Josefa Pfiibylo-
vá, Marie Milatová, Franti‰ka To-
mitzová, Zita Vokurková, Andûla
Adamczyková, Kristina Entlerová,
Jan Levora, BoÏena VozÀáková,
Franti‰ek Müller, Anna Luk‰íková.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Celkov˘ pfiíjem do rozpoãtu mûst-
ského obvodu od provozovatelÛ
tûchto zafiízení ãinil 37 439 tis. Kã.
Ve srovnání se skuteãností roku
2006 se jedná o nav˘‰ení tûchto pfií-
jmÛ o 6 382 tis. Kã. Správní poplatky
za vydání povolení k provozování v˘-
herních hracích pfiístrojÛ byly uhra-
zeny v celkové v˘‰i 14 869 tis. Kã,
místní poplatky ve v˘‰i 14 530 tis. Kã
a odvod ãásti v˘tûÏku z provozova-
n˘ch v˘herních hracích pfiístrojÛ pak
v ãástce 8 040 tis. Kã. O pouÏití ãás-
ti v˘tûÏku na vefiejnû prospû‰né úãe-
ly rozhodla Rada mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz. Z celko-
vé ãástky bylo pouÏito na neinvestiã-
ní transfery v oblasti kultury, sportu,
ekologické v˘chovy, volnoãasov˘ch
a zájmovû vzdûlávacích aktivit, so-
ciální práce a vytváfiení lep‰ích Ïivot-
ních podmínek pro zdravotnû posti-
Ïené celkem 3 000 tis. Kã, na ekolo-
gii 2 540 tis. Kã, na projekt „Centrum

Ïije“ 2 000 tis. Kã a do oblasti sportu
ãástka 500 tis. Kã. 

V souladu se zákonem ã.
202/1990 Sb., o loteriích a jin˘ch po-
dobn˘ch hrách, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ provádí Úfiad mûstského
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
kontrolní ãinnost se zamûfiením ze-
jména na dodrÏování zákazu hry
mladistv˘m osobám, dodrÏování
podmínek povolení provozování v˘-
herních hracích pfiístrojÛ, zda není
v provozu v˘herní hrací pfiístroj, je-
hoÏ provozování není povoleno.
V pfiípadû zji‰tûní poru‰ení zákon-
n˘ch podmínek a podmínek rozhod-
nutí povolujícího orgánu pfii provozo-
vání v˘herních hracích pfiístrojÛ ze
strany provozovatelÛ tûchto zafiíze-
ní, mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do
v˘‰e 150 000,00 Kã. V roce 2007
nebyla Úfiadem mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz pokuta
uloÏena. (fi)

Provozovatelé v˘herních 
hracích pfiístrojÛ bez pokut
V prÛbûhu roku 2007 bylo na území mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz povoleno provozování 685 (stav k 31. 12. 2007) v˘herních hra-
cích pfiístrojÛ v 73 hernách a ve 27 pohostinsk˘ch zafiízeních a 54 v˘her-
ních hracích pfiístrojÛ ve 4 kasinech. 

V závûru minulého roku se usku-
teãnila v na‰em mûstském obvodû
akce Bezpeãnûj‰í stfied. 15 tisíc
domácností dostalo spolu s pro-
sincov˘m zpravodajem Centrum
broÏurku, a nutno fiíci, Ïe jak její
obsah, tak i dal‰í informace, které
se objevily na plakátech a jinde, se
setkali s pfiízniv˘m ocenûním.

„BroÏurku jsme si s manÏelkou pfie-
ãetli a na‰la si své místo vedle telefo-
nu,“ napsal nám pan J. K. (nepfieje si
uvádût jméno). „Kupony s informaãní-
mi ãísly nosíme v penûÏence.“
Souhlasn˘ch dopisÛ bylo mnohem ví-
ce, mnohé z nich v‰ak poukazovaly
na negativní jevy, které podle jejich
názoru existují v dÛsledku nedosta-
teãné pfiítomnosti policejních sloÏek
v ulicích. 

Projekt „Bezpeãnû doma“, jehoÏ cí-
lem je zabezpeãit pfiedev‰ím na‰e
seniory, a to montáÏí fietízkÛ a kuká-
tek u bytov˘ch ãi domovních dvefií,

pokraãuje i v leto‰ním roce, a to ve
spolupráci s Mûstskou policií. Na‰i
seniofii nad 75 let a ti, ktefií jsou
v péãi peãovatelské sluÏby – a je
jich v na‰em obvodû více neÏ
2 500, byli v prosinci 2007 oslove-
ni osobním dopisem pana starosty
a byla jim nabídnuta tato sluÏba.
Telefonicky si ji do poloviny ledna
zatím objednalo 386 obãanÛ. Je-
nom pfiipomínám, Ïe v loÀském roce
bylo bezplatnû na sto fietízkÛ a kuká-
tek jiÏ instalováno. 

Pro leto‰ní rok byla na celou akci
vyãlenûna ãástka 140 000 Kã z roz-
poãtu na‰eho mûstského obvodu.
MontáÏ bezpeãnostního zafiízení pro-
vede Mûstská policie Ostrava, a to
v období od února do bfiezna 2008.
O montáÏi budeme Ïadatele písemnû
informovat. 

Jakékoliv dal‰í informace, a to se
t˘ká v‰ech na‰ich seniorÛ, ktefií mají
o tuto akci zájem, vám sdûlí na ãísle

599 442 165 – sekretariát starosty
na‰eho obvodu ing. M. Svozila.

Akce „Bezpeãnû doma“ i dal‰í akti-
vity v této oblasti, má u na‰ich spolu-
obãanÛ-seniorÛ velmi kladn˘ ohlas.
„VáÏen˘ pane starosto,“ pí‰e pan Îal-
man, „dûkuji vám i va‰im spolupra-
covníkÛm za starost o bezpeãnost
spoluobãanÛ seniorÛ. Já jsem této
sluÏby vyuÏil a vchodové dvefie má-
me jiÏ zaji‰tûny kukátkem a fietízkem
a kromû toho automatick˘m zapíná-
ním svûtla na chodbû. Informaãní
kníÏka, která byla k va‰emu dopisu
pfiiloÏena, je umístûna u telefonu pro
okamÏité pouÏití.“ 

Podobn˘ch dopisÛ – a dokonce
i mailov˘ch vzkazÛ – je celá fiada. Na
závûr v plném znûní citujeme jeden
z nich: 

„Dovolte, abych se pfiedstavil.
Jmenuji se Brandejsk˘ Josef, starob-
ní dÛchodce (85). Od roku 1989
ZTO/P. Dûkuji za Vá‰ dopis, dopis

jsem si dobfie pfieãetl. Provedl jsem
navrhovaná opatfiení akce „Bezpeã-
nost doma.“ S obsahem dopisu jsem
seznámil téÏ moji manÏelku Annu.
V oãekávaném novém roce 2008 pfie-
ji dobré zdraví a spokojenost z va‰í
úspû‰né zodpovûdné práce. S ve‰-
kerou úctou Brand˘sk˘ Josef.“

(da)

Seniofii se mohou cítit bezpeãnûji

DÛchodce, senior… tûchto spolu-
obãanÛ máme v na‰em obvodû ví-
ce neÏ deset tisíc. Je‰tû si pfiipo-
meÀme, co pfiesnû tyto termíny
znamenají. U toho prvního nejsme
na pochybách: jde o osobu pobíra-
jící starobní nebo invalidní dÛ-
chod. A senior: aktualizovan˘ v˘-
klad za seniora povaÏuje osobu
star‰í 65 let. 

PrÛvodním jevem stárnutí je, aÈ uÏ
neopodstatnûn˘ nebo skuteãností
podloÏen˘ pocit osamûní. Absence
mezilidsk˘ch kontaktÛ, jak zní odbor-
n˘ termín. ZpÛsobÛ, jak se vyvarovat
samoty je mnoho, jedním z nich je vÛ-
bec moÏnost setkávat se se sv˘mi
vrstevníky. A tady se pfiímo nabízejí
kluby dÛchodcÛ.

V mûstském obvodû Moravská Os-
trava a Pfiívoz existují tfii, a dluÏno fiíci,
Ïe nepfiíli‰ vyuÏívané. Jednou z pfiíãin
je moÏná to, Ïe na‰i spoluobãané, se-
niofii, o nich vlastnû ani nevûdí. 

Paní Jana ·tûdroÀová, která se ja-
ko radní v této oblasti velice angaÏu-
je – konec koncÛ je vrstevnicí na‰ich
mlad‰ích seniorÛ a má bohaté zku‰e-
nosti ze zdravotnictví – dlouhá léta
pracovala jako staniãní sestra u prof.
MUDr. Rajko Doleãka, se s námi po-
dûlila o následující pfiíbûh:

„Koncem minulého roku se na mû
obrátila na‰e spoluobãanka, a to pfii
pfiíleÏitosti setkání a gratulací jubilan-

tÛm nad 80 let. Je jí jiÏ 86 let, pfiesto
je velice aktivní a je‰tû soukromû vy-
uãuje angliãtinu. Îije se sv˘m invalid-
ním synem ve spoleãném bytû na
sídli‰ti Fifejdy. Do Ostravy se pfiestû-
hovali pfied devíti lety, kdyÏ její syn
získal angaÏmá v Národním divadle
moravskoslezském jako operní zpû-
vák–tenor. Bûhem posledních ãtyfi let

mu byly amputovány obû dolní kon-
ãetiny, a tak je na invalidním vozíku,
nemá rodinu. 

Oba dva jsou velmi spoleãen‰tí li-
dé. Scházejí jim v‰ak z dÛvodÛ, které
jsou z tohoto vyprávûní patrné, právû
spoleãenské kontakty a pfiedev‰ím
místo, kde by se mohli se sv˘mi spo-
luobãany setkávat.“ (rd)

Kluby dÛchodcÛ mohou b˘t místem setkávání

Sál Klubu Atlantik byl 23. ledna doslova pfieplnûn seniory a zdravotnû postiÏe-
n˘mi, ktefií diskutovali s primátorem Petrem Kajnarem na téma „Jak se Ïije se-
niorÛm v Ostravû v roce 2008“. Na snímku je spolu s primátorem ing. Lubomír
Pásek z rady Koordinaãního centra seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch.

Kde najdete kluby 
dÛchodcÛ

Moravská Ostrava, Gajdo‰o-
va ulice ã. 39 – DÛm zvlá‰tního
urãení s peãovatelskou péãí. Klub
dÛchodcÛ se po rekonstrukci ote-
vírá právû zaãátkem února.
ObraÈte se na paní Janu Klárovou,
tel. 599 455 211. ProtoÏe v objek-
tu je stálá peãovatelská sluÏba,
lze klub nav‰tívit prakticky od rána
do veãerních hodin.

Pfiívoz, Dobrovského 53 –
RovnûÏ tento klub je v budovû do-
mu zvlá‰tního urãení s peãovatel-
skou péãí. Náv‰tûvní hodiny jsou
od 8 do 15.30 hod. Kontaktní oso-
bou je paní Marcela Jahodová, tel.
599 455 202.

Tfietí klub dÛchodcÛ je rovnûÏ
v Pfiívoze, a to na Trocnovské
ulici ã. 8 a nachází se v rekon-
struovaném prostorném bytû.
Spravuje ho paní BoÏena Zema-
nová, tel. 596 134 209. Paní Ze-
manová bydlí na nedaleké Korej-
ské ulici ãíslo 24 a svou práci vy-
konává dobrovolnû, není zamûst-
nankyní Úfiadu na‰eho mûstského
obvodu. Na otázku, jak je vyuÏí-
ván „její“ klub nám fiekla: „Îenské
si sem chodí poklábosit a muÏ‰tí
tfieba zahrát kuleãník.“

Jak a kdy pfiihlásit psa do evidence?
Poplatníkem je drÏitel psa, kter˘ má
trval˘ pobyt nebo sídlo v mûstském
obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.
Poplatník je povinen splnit písemnû
ohla‰ovací povinnost u správce po-
platku na pfiedepsaném tiskopise do
15 dnÛ ode dne, kdy si psa pofiídil.
Místní poplatek ze psÛ se platí ze psÛ
star‰ích 3 mûsícÛ u správce místního
poplatku, Úfiadu mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz, odbor fi-
nancí a rozpoãtu, kter˘ sídlí v budovû
Radnice mûsta Ostravy na Proke‰ovû
námûstí ã. 8, Moravská Ostrava,
v kanceláfii ã. 146 (www.moap.cz). 

PoÏadované doklady pfii ohla‰ovací

povinnosti: obãansk˘ prÛkaz; doklad
o pobíraném dÛchodu; prÛkaz ZTP/P;
potvrzení uÏivatele honitby, Ïe jde
o loveckého psa drÏeného a pouÏíva-
ného v honitbû dle pfiíslu‰ného záko-
na a potvrzení o zkou‰ce z v˘konu
apod. Povinnost oznámit drÏení psa
má i osoba, která je od placení poplat-
ku osvobozena podle zákona
ã. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 6/2003,
o místním poplatku ze psÛ. (fi)

DotazÛ t˘kajících se poplatkÛ ze
psÛ, psích louãek, bezpeãnosti a po-
fiádku je celá fiada, budeme se jim vû-
novat v pfií‰tím ãísle.

Poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ se nemûní
Poãet psÛ v na‰em obvodu je pfiibliÏnû stejn˘ jako vloni. Kolísá mezi
2 600 aÏ 2 700. Poãet psÛ tzv. bojov˘ch plemen dosahuje asi 100 kusÛ.
Poãet psÛ, jejichÏ majitelé nesplnili ohla‰ovací a poplatkovou povinnost
je obtíÏné odhadnout. 

Vzpomínka na velkého básníka
Ostravsk˘ odbor brnûnského Ze-

mûpisného sdruÏení si v sobotu
23. února ve 14 hod. na nám. Svato-
pluka âecha v O.-Pfiívoze pfiipomene
sté v˘roãí úmrtí tohoto na‰eho v˘-
znamného básníka a spisovatele
a historii tohoto architektonicky cen-
ného námûstí. Sraz úãastníkÛ u (dob-
fie viditelné) informaãní tabule. 

RNDr. Zdenûk ·velb, 
jednatel odboru

Aktuální informace vãetnû fotografií 

z Moravské Ostravy a Pfiívozu na 

www.moap.cz

Dalibor Suchánek, sportovním
pfiíznivcÛm dobfie znám˘ „Dalí-
nek“, byl jedním z nejpopulárnûj-
‰ích obãanÛ Moravské Ostravy.
BohuÏel to od konce minulého ro-
ku platí jen v ãase minulém…
Zemfiel náhle ve vûku 57 let. 

Dalibor
S u c h á -
nek byl
od naro-
zení nevi-
d o m ˘ ,
pracoval
v telefon-
ní ústfied-
nû fieditel-

ství OKD, na ãemÏ by nebylo nic
pozoruhodného, ale více neÏ ãtvrt
století byl hlasatelem a fotbalo-
v˘m komentátorem. „Vnímám fot-
bal sluchem a ãichem a pfiestoÏe
ho nevidím, je pro mû kaÏd˘ zá-
pas nezapomenuteln˘,“ vysvûtlo-
val. „Ligov˘ trávníãku, pfiines tfii
body na‰emu Baníãku,“ bylo jeho
fotbalové pfiedzápasové zaklína-
dlo. SloÏil také pÛvodní baníkov-
skou hymnu. 

Dalínek byl hlasatelem nejen
na Bazalech, ale i v Hluãínû a na
venkovsk˘ch hfii‰tích v okolí
Ostravy. Na tom, Ïe o nûm nato-
ãila reportáÏ televize Nova, by
nebylo nic zvlá‰tního, protoÏe ta
uÏ vysílala reportáÏí bezpoãtu
a o lidech a vûcech naprosto bez-
v˘znamn˘ch, ale Dalínka si v‰im-
ly i Eurosport a nûmeck˘ DSF.

D. Suchánek patfiil mezi na‰e
aktivní a informované spoluobãa-
ny. V posledních volbách do za-
stupitelstva mûstského obvodu
kandidoval za Obãanskou demo-
kratickou stranu. (va)

Grafick˘m 
symbolem akce 
Bezpeãnûj‰í stfied 
je pokladniãka v podobû hlídacího
psa. Symbolizuje bezpeãí a zároveÀ
i u‰etfiené peníze díky vylouãení moÏ-
n˘ch problémÛ.
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V lednové Otevfiené radnici pfied-
stavil projekt rekonstrukce a vlastnû
znovuoÏivení tohoto místa architekt
Jan Teisler. Jeho projekt je sice jiÏ
z roku 2000 a nutnû by musel b˘t do-
plnûn a aktualizován, ale základní
koncepce je velmi sympatická. Na-
vrhuje, aby se Farská zahrada stala
komorním, uzavfien˘m a duchovním
prostorem, „kde by bylo sly‰et zurãe-
ní vody, sly‰et zpûv ptákÛ a cítit vÛnû
dfievin,“ jak fiekl doslova.

Jaké jsou hlavní zásady 
projektu? 

Farská zahrada by mûla b˘t v˘raz-
n˘m protikladem ru‰né Stodolní ulice
a Masarykova námûstí. Jakousi oá-
zou klidu oddûlenou od svého okolí
zdûn˘m oplocením. To by mûlo b˘t
z ãerven˘ch cihel a podle povahy te-
rénu ve v˘‰i dva aÏ dva a pÛl metru.
Vstupní brána ve v˘‰ce tfií metrÛ je
navrhována z kovaného Ïeleza. Na
noc by byl cel˘ prostor uzamykán. 

Projekt poãítá s v˘stavbou hudeb-
ního auditoria pro sto sedících divákÛ
a samozfiejmû i zpevnûné plochy pro
hudebníky a zpûváky. Zahradu by
zdobila fiada teras a vodních prvkÛ,
jako jsou fontány ãi jezírko. Voda by
se neãerpala z vodovodní sítû, ale
z vlastní novû vyhloubené studny. Ke
stávajícím stromÛm, z nichÏ ãást uÏ je
pfiestárlá a zanedbaná – posledních
30 let se tam neprovádí Ïádná za-
hradnická údrÏba – by pfiibyly nové
stromy, kefie a kvûtiny. 

DÛleÏit˘m estetick˘m prvkem se
stane osvûtlení. Podle projektu by
mûl b˘t nasvícen i padesátimetrov˘
fragment nûkdej‰ích mûstsk˘ch hra-
deb – je na nûm umístûna i plastika,
která vyÏaduje kompletní renovaci.
Obãerstvení náv‰tûvníkÛ by mûla za-
jistit tzv. vídeÀská kavárna. 

Nápad oÏivit Farskou zahradu pod-
nítila v˘stava kovov˘ch plastik andû-
lÛ, které byly prezentovány vefiejnos-
ti pfied Domem kultury mûsta Ostravy
od 14. záfií do 31. fiíjna. Tyto kovové
skulptury vznikly na Sympoziu pro-
storov˘ch forem Ostrava 2007. Mohly
by b˘t v budoucnosti umístûny právû
do Farské zahrady. 

Jak to bude s financemi? 
PfiedbûÏn˘ rozpoãet z roku 2000 byl

na pûtadvacet milionÛ korun, z toho
samotná vídeÀská kavárna by pfii‰la
na dvanáct milionÛ. Realizaci projektu
od poãátku komplikuje skuteãnost, Ïe
pozemky zahrady mají tfii vlastníci –
nadace Telepace, spoleãnost Dalkia
a mûsto Ostrava. Konkrétnû mûstu
Ostrava patfií 2 970 m2 spoleãnosti
Telepace 2 400 m2 a Dalkii 667 m2.
Vlastní zahrada, s níÏ projekt poãítá,

by mûla mít tedy rozlohu vût‰í neÏ pÛl
hektaru. Vedení obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz se staví k zámûru re-
konstrukce Farské zahrady pozitivnû,
a proto je ochotno uÏ letos ze svého
rozpoãtu uvolnit na první pfiípravné
práce jeden milion korun. 

Podle starosty ing. Miroslava Svozi-
la je dÛleÏité nejen projekt dopracovat,
ale jednat s dal‰ími partnery, a to Met-

rostavem, kter˘ bude stavût obytn˘
dÛm v bezprostfiední blízkosti, dále
spoleãností Dalkia, ostravsk˘m magis-
trátem a MS krajem. „Je tfieba pfiedem
dohodnout spoleãné financování i ná-
sledné provozování zahrady,“ upfiesnil.

Po vyfie‰ení v‰ech tûchto problémÛ
se dá odhadnout, Ïe k pfiemûnû
Farské zahrady mÛÏe dojít v letech
2011–2012. (da)

Budoucí Farská zahrada: oáza klidu v ru‰ném centru
UÏ nejstar‰í vyobrazení Ostravy zachycují místo tûsnû u mûstsk˘ch hra-
deb, kde pozdûji vznikla tzv. Farská zahrada. Je to krásné, nevyuÏité, ale
bohuÏel i zanedbané zákoutí s pozÛstatkem mûstsk˘ch hradeb nacháze-
jící se na okraji âerné louky a sousedící s kostelem sv. Václava, sídlem
Ostravsko-opavského biskupství a správní budovou spoleãnosti Dalkia.

Souãasn˘ stav Farské zahrady není lichotiv˘, ale má, vzhledem ke zbytku
mûstského opevnûní a okolních budov, své kouzlo. V ‰ipkou oznaãeném mís-
tû by mûl b˘t podle projektu druh˘ vchod do zahrady.

Ing. Jifií Groll (ODS)
1. Rok 2007

byl rokem vel-
mi nároãn˘m.
Pfiijali jsme
nûkolik zá-
kladních kon-
cepãních ma-
teriálÛ v oblas-
ti správy byto-
vého fondu.

Shodli jsme se na strategickém rozvo-
ji na‰eho centrálního mûstského obvo-
du. V pomûrnû krátkém ãase se poda-
fiilo zpracovat nûkolik projektÛ, které
budou ãerpat finanãní prostfiedky ze
státních nebo evropsk˘ch fondÛ, pro-
toÏe jsme Ïádné projekty nezdûdili.
Urychlenû jsme umoÏnili ãinnost in-
vestorÛm v na‰í ãásti mûsta. Dle mého
názoru se hodnû podafiilo a i já jsem
mûl moÏnost tomu pfiispût fiízením tfií
odborÛ patfiících do mého úseku. 

Aby v˘‰e zmínûné úkoly mohly b˘t
splnûny, bylo potfieba provést organi-
zaãní zmûny v odborech a oddûleních. 

Vznikl nov˘ odbor majetku a strate-
gického rozvoje, organizaãními zmû-
nami pro‰el odbor bytového hospodáfi-
ství a zmûnami pro‰el i odbor staveb-
ního fiádu a pfiestupkÛ, vznikla nová
správa bytového fondu.

2. V roce 2008 nás ãeká vyrovnat se
ekonomicky s nûkter˘mi finanãními zá-
tûÏemi z pfiedchozích období tak, aby
nebyl podlomen rozvoj a údrÏba na‰e-
ho centrálního obvodu (dfiíve pfiijaté
velkorysé slevy atd.). 

Nové koncepãní materiály pfiijaté
v oblasti prodeje bytov˘ch jednotek
a bytov˘ch domÛ pfievést do kaÏdo-
denní ãinnosti pfiíslu‰n˘ch oddûlení ú-
fiadu mûstského obvodu. Zvládnutí no-
vé správy bytového fondu v novém po-
ãítaãovém programu.

DosaÏení zhodnocení na‰eho ma-
jetku, teì nemyslím jen na ekonomic-
ké, ale také na spoleãenské zhodno-
cení, tj. aby zahajované stavby na zb˘-
vajících pozemcích byly pro obvod vel-
k˘m pfiínosem a to buì v poãtu nov˘ch
pracovních míst nebo v návratu bydle-
ní do centra mûsta. Aby mohla b˘t za-
hájena v˘stavba nûkolika velk˘ch sta-
veb na území na‰eho centrálního ob-
vodu, musí oddûlení mého úseku spl-
nit fiadu úkolÛ.

Hledat nové moÏnosti úãasti v pro-
jektech, které mohou b˘t financovány
z prostfiedkÛ EU. Jistû by se na‰ly
i úkoly dal‰í.

Ing. Jifií Havlíãek (âSSD)
1. Rok 2007

byl v mé pÛ-
sobnosti, tj.
místostarosty
pro investice
a místní hos-
podáfiství, do-
pravu a ob-
chod do urãité
míry zlomov˘. 

Na základû mého návrhu bylo zfiíze-
no místo manaÏera investiãních pro-
jektÛ. Tento zamûstnanec dostal za
úkol získávání dotací, a to nejen z ná-
rodních zdrojÛ, ale hlavnû ze struktu-
rálních fondÛ Evropské unie. Vzhle-
dem k tomu, Ïe v roce 2007 nebyla
âeská republika pfiipravena ãerpat
evropské dotace, hlavním úkolem byly
dotace národní a pfiíprava projektÛ pro
dal‰í období. V roce 2007 se podafiilo
získat dotaci na akci „Regenerace síd-
li‰tû Varenská – 8. etapa“ v rámci pro-
gramu na podporu regenerace panelo-
v˘ch sídli‰È ve v˘‰i 5,784 mil. Kã a do-
taci ve v˘‰i 800 tis. Kã v rámci progra-
mu EFEKT na rekonstrukci kotelny

a pokroãilou termoregulaci v objektu
Z· Ostrãilova.

2. Rok 2008 bude podstatnû nároã-
nûj‰í. Do konce ledna musíme odevz-
dat projekt na zateplení a termoregula-
ci pavilonu E Z· Gen. Píky. Ke stejné-
mu datu Ïádáme o dotaci z Nadaãního
fondu âEZ v rámci projektu OranÏová
hfii‰tû na tfii dûtská hfii‰tû (hfii‰tû pfii Z·
Gebauerova, pfii M· Hornická a Dût-
ské dopravní hfii‰tû v Ostravû-Pfiívoze).
Pfiipravujeme zateplení Z· Ostrãilova,
revitalizaci pfiednádraÏního prostoru
v Ostravû-Pfiívoze a celkovou revitali-
zaci Komenského sadÛ. Není zapome-
nuto ani na Ïáky základních ‰kol v na-
‰em obvodû, v rámci evropsk˘ch fondÛ
chceme získat prostfiedky na vybudo-
vání nov˘ch laboratofií, PC uãeben atd.

âinnost na úseku místního hospo-
dáfiství byla soustfiedûna na organizaci
údrÏby vefiejn˘ch prostranství obvodu,
kde chceme docílit pfiijatelného stavu
s dan˘mi finanãními prostfiedky. 

V roce 2007 probíhala ãinnost stan-
dardním zpÛsobem. KaÏdodenní úklid
obvodu zaji‰Èovalo 20 zamûstnancÛ
Technick˘ch sluÏeb. Hrub‰í nepofiádek
a poãínající ãerné skládky odstraÀova-
la pracovní ãeta 4 pracovníkÛ, která je
doplÀována o odsouzené k trestu
obecnû prospû‰n˘ch prací. Ve spolu-
práci s OZO Ostrava jsme organizova-
li rozmísÈování velkoobjemov˘ch kon-
tejnerÛ na odpad (492 ks). BohuÏel se
ukazuje, Ïe mnozí obãané nefie‰í likvi-
daci svého odpadu na své náklady
ukáznûn˘m zpÛsobem. Je nutno uklí-
zet 2 aÏ 3 kontejnery velkoobjemového
odpadu na území obvodu dennû. 

Vefiejná zeleÀ byla udrÏována vy-
bran˘mi subjekty. Bylo nutno pokácet
310 stromÛ, novû obvod vysadil 66 ks
stromÛ a zajistil vyprojektování 280
míst pro nové stromy, které vysadí or-
ganizace jako náhradní v˘sadbu za
pokácené stromy. Nûkoho moÏná tato
ãísla zarazí, ov‰em odborná probírka
stromÛ zahradnick˘m zpÛsobem je
nutná proto, aby stromy neohroÏovaly

okolí a perspektivnû mûly moÏnost
prorÛst. 

V prÛbûhu roku probûhlo v˘bûrové
fiízení dodavatelsk˘ch firem na dal‰í
ãtyfii roky, intenzita provádûn˘ch prací
bude vy‰‰í, pfiedev‰ím je zabezpeãe-
na pravidelná kaÏdodenní údrÏba
v‰ech dûtsk˘ch hfii‰È a sbûr drobn˘ch
papírkÛ a plastick˘ch hmot. Podrob-
nûj‰í informace jsou na webov˘ch
stránkách obvodu. 

V leto‰ním roce pfiipravuji od 2. ãtvrt-
letí zavedení moderní technologie pro
pfiedávání námûtÛ a upozornûní obãa-
nÛ k rÛzn˘m ne‰varÛm a nepofiádkÛm
prostfiednictvím elektronické po‰ty
a MMS. Obãané mohou odeslat foto-
grafii z mobilního telefonu nebo z poãí-
taãe (napfi. rozbité laviãky, pfievrhnuté
popelnice, rozbitého chodníku, nepo-
sekané trávy, pomalované fasády, za-
ãínající skládky apod.) na emailovou
adresu administrátora. Tento zamûst-
nanec kromû zpracovávání námûtÛ
obãanÛ bude kaÏd˘ den provádût kon-
troly ãistoty a pofiádkÛ 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 prÛ-
bûhu t˘dne byly zkontrolovány v‰ech-
ny jeho ãásti. Vûfiím, Ïe zavedení toho-
to systému podstatnû pfiispûje k vût‰í-
mu pofiádku a ãistotû v na‰em obvodu.

Tomá‰ Kufiec (âSSD)
1. Na zaãát-

ku roku 2007
jsme se na
úseku sociál-
ních sluÏeb
museli vyrov-
nat s v˘jimeã-
n˘m náporem
práce pfii apli-
kaci nov˘ch

právních pfiedpisÛ: Zákona ã.110/2006
Sb. o existenãním a Ïivotním minimu
a zákona ã. 111/2006 o pomoci
v hmotné nouzi. Pfiechod na nov˘

systém v oblasti dávek sociální péãe
nûkolik mûsícÛ komplikovaly problémy
nového programového vybavení pro
MPSV, které na dlouhou dobu – mírnû
fieãeno – znepfiíjemnily vztahy mezi
na‰imi pracovníky a klienty, závisl˘mi
na sociální pomoci. 

Nejv˘raznûj‰ím poãinem minulého
roku v sociální oblasti bylo ukonãení
generální opravy Domu s peãovatel-
skou sluÏbou na Gajdo‰ovû ul. ã. 39
v Moravské Ostravû za 65 mil. Kã, po
které jsme na‰im seniorÛm vrátili k uÏí-
vání 98 zmodernizovan˘ch bytÛ s nad-
standardním zázemím.

2. V leto‰ním roce se zamûfiíme pfie-
dev‰ím na prohloubení spolupráce
s neziskov˘mi organizacemi, které
mají registraci na poskytování sociál-
ních sluÏeb a jsou také aktivní pfii zís-
kávání zdrojÛ z vy‰‰ích rozpoãtÛ, vã.
fondÛ EU.

Samozfiejmû vnímáme rozmach v˘-
stavby administrativních objektÛ i no-
v˘ch bytÛ v centru mûsta, jejímÏ pozi-
tivním dÛsledkem bude pfiíliv mlad˘ch
rodin s dûtmi. K tomu musíme nepro-
dlenû pfiipravovat nové kapacity v ma-
tefisk˘ch i základních ‰kolách, aby-
chom vãas zachytili zv˘‰enou poptáv-
ku na na‰e ‰kolská zafiízení.

V na‰ich devíti základních ‰kolách
budeme podporovat jejich postupné
profilování, pfiípadnû i specializaci, kdy
vyuÏívání moderní techniky v nov˘ch
vzdûlávacích programech bude samo-
zfiejmostí. Na investice i moderní tech-
nologie pro základní ‰kolství vytváfiíme
podmínky pro maximální vyuÏití v‰ech
moÏností financování – poãínaje na-
daãními fondy, pfies vy‰‰í rozpoãty aÏ
k fondÛm EU.

LoÀsk˘ rok byl rozhodující pro stabi-
lizaci Centra kultury a vzdûlávání, pfiís-
pûvkové organizace na‰eho obvodu.
Od tohoto roku zaznamenají obãané
na‰eho obvodu spolu s náv‰tûvníky
centra Ostravy zkvalitnûní i roz‰ífiení
nabídky kulturních akcí, na kter˘ch se
budu s vámi rád setkávat.

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

loggieta = krytá chodba  
otevfiená smûrem do zahrady

Schematick˘ plán rekonstruované Farské zahrady
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StovûÏatá Moravská Ostrava a Pfiívoz
Pfiedev‰ím domy postavené v Moravské Ostravû a Pfiívoze na konci
19. století ãi na zaãátku století dvacátého, se vyznaãují architektonickou
nezbytností: vûÏiãkou. Majitelé, ktefií si takov˘ dÛm zadali ke stavbû, si
ãasto kladli podmínku, Ïe tuto ozdobu musí mít. Byl to sice jen dekora-
tivní prvek, ale také symbol bohatství a dÛstojnosti, znak mû‰Èanského
sebevûdomí. StovûÏatá tedy není jen Praha, ale také na‰e mûsto.

Znám˘ obytn˘ a obchodní dÛm ostravského obchodníka s galanterií a textilem
F. Aufrichta postaven˘ v roce 1912. Byla v nûm umístûna noblesní kavárna
Evropa. Pozdûji se stal souãástí komplexu hotelu Palace. DÛm vpravo je b˘-
valá Obchodní a Ïivnostenská banka. Oba domy historicky i architektonicky
cenné domy projektoval W. Deininger – a jsou dnes poloprázdné a urãeny ke
zbourání. Jejich vûÏe jsou nepfiehlédnutelné.

Skvûlou vûÏiãkou s hodinami se mÛÏe pochlubit kdysi nejmodernûj‰í hotel
v Ostravû – Imperial. Dostavûn byl v roce 1905. Jeho podoba zÛstala i po re-
konstrukcích prakticky zachována do dne‰ních dnÛ. 

K nejstar‰ím bankovním domÛm pat-
fiila nûkdej‰í Îivnostenská banka pro
âechy a Moravu. Postavila ji v roce
1903 známá ostravská stavební firma
Mihatsch & Ulrich. ProtoÏe dÛm tvofií
na NádraÏní tfiídû úzké hrdlo, mûl b˘t
zbourán, ale soustava vûÏiãek a zají-
mav˘ch reliéfÛ ho zachránila.

Lékárna U Madony v Pfiívoze byla
otevfiena v roce 1895. Její zdobná vû-
Ïiãka je kouzelná. Vlastnil ji Emil
Kinsk˘ z Olomouce, kter˘ se na za-
ãátku 20. století stal jednou z vÛdãích
osobností ãeského Ïivota v ponûm-
ãeném Pfiívoze.

Architekt S. Bandrowski je autorem bizarního Polského domu postaveného
v roce 1907. Má nejv˘raznûj‰í a nejzdobnûj‰í vûÏ ze v‰ech nesakrálních sta-
veb v Ostravû. 

Nûkdej‰í nûmecké gymnázium na âeskobratrské ulici (dnes jedna z fakult
Ostravské univerzity) bylo postaveno v roce 1907 podle projektu A. Streita.
Jeho vûÏ mûla vzbuzovat váÏnost a dÛstojnost. Pod stfií‰kou v místû hodin by-
la za protektorátu umístûna kruhová svastika – hákov˘ kfiíÏ. 

Jednou z nejkrásnûj‰ích staveb dekorativní secese v Ostravû je rodinn˘ dÛm
vynikajícího architekta Felixe Neumanna. Postaven byl v roce 1902 na nûkdej-
‰í AlÏbûtinû ulici (dnes âeskobratrské). VûÏ na ark˘fiovitém v˘stupu je pro
Neumanna charakteristická.

K architektonicky nejv˘znamnûj‰ím pfiívozsk˘m stavbám s tradiãní vûÏiãkou
patfií secesní dÛm na rohu ulic NádraÏní a Mariánskohorské. Byl postaven kon-
cem 19. století a rukopis projektu nezapfie architekta Felixe Neumanna. 

Kavárna Union na Masarykovû námûstí byla postavena v roce 1898 a uÏ z prv-
ního pohledu na vûÏiãku je jasné, Ïe autorem byl Felix Neumann. Kavárna by-
la ve své dobû nejmodernûj‰í v Ostravû. Pozdûji v ní bylo umístûno Divadlo
loutek, dnes v nûm sídlí GE Money Bank.

V posledních ãtrnácti dnech minulé-
ho roku se náv‰tûvníci tûÏní vûÏe
Hornického muzea mohli seznámit
s v˘sledky práce ÏákÛ Základní ‰koly
Ostrava, Matiãní 5, ktefií se zapojili do
projektu V˘chova ke vztahu ke kultur-
nû historickému dûdictví, organizova-
ného Pedagogickou fakultou Karlovy
univerzity. Pro tento projekt bylo vy-
bráno deset ‰kol z celé âeské repub-
liky. Za kulturnû historické dûdictví re-
gionu si ‰kola zvolila téma ostrav-
sk˘ch hald. Prostfiednictvím atraktivní
v˘uky tak byla ÏákÛm zprostfiedková-
na prÛmyslová historie jejich mûsta
a pfiiblíÏena místa, která je‰tû nedáv-
no vzbuzovala u vefiejnosti spí‰e de-
spekt neÏ potfiebu je respektovat, ro-
zumût jim a chránit je. Celá pedago-
gická vefiejnost bude mít moÏnost se
s v˘sledky v‰ech projektÛ seznámit
buì na konferenci v Praze, která je
plánovaná na kvûten leto‰ního roku,
nebo prostfiednictvím publikace Meto-
dika pro implementaci V˘chovy ke
vztahu ke kulturnû historickému dûdic-
tví do ·kolních vzdûlávacích progra-
mÛ, kterou na základû v‰ech projektÛ
v souãasné dobû vytváfiejí odborníci
Pedagogické fakulty UK. (mat)

Îáci vystavovali
v muzeu

Práce na modelu haldy.

Hrály házenou
ve ·védsku

Kalendáfiní rok 2007 jsme uzavfieli
sportovnû. V samotném závûru roku
se v˘bûr Ïaãek ve spolupráci s part-
nerem ‰koly HC OSTRAVA zúãastnil
turnaje v házené ve ‰védském
Lundu. Tento turnaj je hodnocen jako
prestiÏní a vítûz je povaÏován za
mistra Skandinávie. 

25. prosince jsme tedy odjíÏdûli
s men‰ími obavami. Na cestû do
Lundu jsme projeli Polskem do nû-
meckého Rostocku, pak trajektem do
Dánska a nov˘m tunelem a mostem
pfies mofie do ·védska.

Ve své 6. skupinû jsme vyhráli ãty-
fii zápasy a postoupili do vyfiazova-
cích bojÛ, kde jsme narazili na obá-
vané ‰védské druÏstvo IF Sävehof II.
V˘sledkem 10:8 jsme postoupili mezi
posledních osm druÏstev. 

V osmifinále jsme nastoupili proti
nûmeckému TSM Ringstedu. Utkání
skonãilo v˘sledkem 15:4 pro na‰eho
soupefie a vyfiazení jsme oplakali. 

Krátká prohlídka historického cent-
ra mûsta a úãast na diskotéce pro
úãastnice turnaje vytvofiila náplast na
ná‰ smutek z vyfiazení. 

Pak uÏ pfii‰lo balení a cesta domÛ.
Alois Chmelífi

vedoucí v˘pravy

Smutek hráãek po posledním prohra-
ném utkání.


