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Vážení občané,
před statutárním městem Ostrava 

stojí zásadní úkol, a to zpracovat 
územní plán pro rok 2010. Tento 
dokument bude mít stěžejní vý-
znam pro rozvoj našeho města, 
možná až na období několika desí-
tek let. Jen pro připomenutí, stáva-
jící územní plán byl schválen Za-
stupitelstvem města Ostravy v roce 
1994. 

Náš městský obvod bere tuto 
záležitost nesmírně vážně. Vstoupili 
jsme do jednání s prof. Mojmírem 
Kyselkou, vedoucím katedry archi-
tektury Fakulty stavební VŠB-TUO, 
který nám pro spolupráci doporučil 
odborníky v čele s architekty Da-
videm Průšou a Ondřejem Vy slou-
žilem. Ve spolupráci s nimi vznikl 
pracovní dokument – záměr „Oži ve-
ná Ostrava“. Nastiňuje, kam by měl 
směřovat další územní vývoj nejen 
našeho městského obvodu, ale ce-
lého města, jeho zástavby včetně 
veřejných prostor či dopravní situa-
ce, to vše v návaznosti na sociálně 
demografické otázky. 

Strukturu Ostravy lze v současné 
době připodobnit k „děravému hrn-
ci“: je zde mnoho nevyužitého po-
tenciálu a prostor, i bariér, které 
brání přirozenému vývoji města. To 
vše bere navrhovaný záměr v úva-
hu a doporučuje následující desa-
tero: 1) Jasná vize: Město je živým 
organismem, o který se musí pečo-
vat. K tomu je zapotřebí mít jasně 
stanoven postup této péče a znát 
cestu k jejímu naplnění. 2) Obráce-

ní města do sebe: Místo rozpínání 
města do okolí a vyprazdňování 
centra by město mělo nasměrovat 
svůj rozvoj dovnitř. 3) Propojování: 
K vytyčeným hlavním ohniskům 
městské struktury (místům, kde se 
něco děje) je třeba připojit historic-
ká, kulturní, ale i nově vzniklá cent-
ra, uzly MHD, parky atd. 4) Pro-

míchávání a rozmanitost funkcí: 

Bydlení, služby, administrativa, kul-
tura nebo rekreace – to vše patří 
k životu ve městě 24 hodin denně. 

5) Za huš ťo vá-

ní města: Do-
stavbou prázd-
ných proluk 
a ne udržo va-
ných míst bu-
de postupně 
zace lena dě-
ravá městská 
struktura, která zajistí rozmanitější 
služby, aktivity a umožní efektivněj-
ší využití komunikací a sí tí. 6) Kva-

litní veřejný prostor: Jas ně vyme-
zený, přehledný prostor lze budovat, 
snadno udržovat a hlídat. V tomto 
prostoru se pak lidé rádi sdružují 
a cítí dobře. 7) Město pro lidi: Při 
budování komunikací by měl být 
zajištěn snadný pohyb lidí po měs-
tě. 8) Eliminace bariér a černých 

děr: Je třeba zastavit budování no-
vých bariér (problémových míst: 
skládky, přerušené ulice – např. Po-
rážkova) a cíleně řešit ty stávající. 
9) Princip „městského domu“: 
Vý stavba multifunkčních domů 
s by ty a administrativními a ob-
chodními plochami má výhodu 
v tom, že v těchto lokalitách je živo 
po celý den a tím pádem i bezpeč-
no. 10) Konverze spíše než demo-

lice: V případě nevyužitých budov 
by mělo být upřednostňováno jejich 
nové využití před stavebně snad-
nější demolicí.

V tuto chvíli jsme na začátku. Ta-
to rozsáhlá koncepce je zcela nová, 
přičemž si klade za cíl, aby se Os-
tra va v budoucnu vyrovnala klasic-
kým evropským metropolím, jako 
na příklad Berlín, Lyon nebo Bilbao, 
aby se stala stejně jako ony, měs-
tem s vizí. 

Záměr „Oživená Ostrava“ už byl 
prezentován v radě městského ob-
vodu a postupně s ním bude sezná-
meno naše zastupitelstvo i Za stu-
pitelstvo města Ostravy. 

Miroslav Svozil

starosta

Slovo má…

 Číslo měsíce 41
Městská policie Ostrava zahájila 

realizaci projektu Senior linka. Její 
uživatelé, osaměle žijící senioři 
a zdravotně handicapovaní obča-
né, si pomocí nouzového tlačítka 
mohou přivolat pomoc, budou-li 
ohroženi na zdraví či životě. 

V první fázi projektu je v Ostravě 
instalováno 90 nouzových tlačítek, 
z toho 41 u občanů Moravské Os-
travy a Přívozu.

Nové chodníky a stromy v Komenského sadech
Stávající poškozené zpevněné plochy kolem památ-

níku Rudé armády v Komenského sadech projdou re-

konstrukcí. 

Bude obnovena přední nástupní plocha s živičným po-
vrchem včetně dělicího rastru, nově vydlážděn a prodlou-
žen stávající chodník kolem hrobů až k památníku, zruše-
na asfaltová plocha za památníkem a poté zatravněna. Na 
konci této plochy pak bude vybudován nový příčný chod-
ník z me cha nicky zpevněného kameniva (drob ný válcova-
ný štěrk) a opravena část poškozeného asfaltu na vnějším 
chodníku za památníkem.

Práce budou zahájeny počátkem března, ukončeny 
musí být do 30. dubna, vzhledem k tomu, že právě u pa-
mátníku Rudé armády pro běhnou oslavy 65. výročí osvo-
bození Ostravy Rudou armádou.

„Jelikož se stavba nachází v centrální části parku, musí 
se počítat s dočasnými omezeními a změnami. Centrální 
zařízení staveniště bude umístěno za vstupní branou 
a pravý chodník směrem k památníku bude sloužit jako 
příjezdová cesta pro stavební mechanismy. Všechny do-

Jednání zastupitelstva 

Ve čtvrtek 18. března 2010 se 
sejdou na jednání zastupitelé 
měst ského obvodu Moravská Os-
tra va a Přívoz. Schůze proběhne 
v zasedacím sále č. 306 ve 3. patře 
Nové radnice, Prokešovo náměstí 
8, Moravská Ostrava. Začátek je 
v 9.00 hod. Program jednání bude 
zveřejněn na Úřední desce a we-
bových stránkách (www.moap.cz). 
Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat 
z vyhrazených míst na balkonu. 

Zastupitelstvo městského obvo-

du MOaP schválilo na svém zase-

dání 4. února rozdělení účelových 

dotací pro rok 2010 v oblasti I. kul-

tury, II. sportu, III. sociální práce 

a vytváření lepších životních pod-

mínek pro zdravotně postižené. 

Me  zi projekty, které uspěly ve vý-

běrovém řízení, bude rozděleno 

2 850 tisíc korun, což je o 150 tisíc 

korun více než v loňském roce. 

O účelovou dotaci v oblasti kultury 
se ucházelo 65 projektů, uspělo 59, 
pro které městský obvod vyčlenil 
částku 1 milion korun. Částky od 5 do 
40 tisíc Kč poputují například na pro-
jekty: Klub Templ – kontinuální zkva-
litnění a stabilizace celoroční a dlou-
hodobé multikulturní scény s centrem 
komunitního setkávání, Hlavolamy – 
v uličkách starého města (Centrum 
pro rodinu a sociální péči) a II matri-
monio segreto – Domenico Cimarosa 
(Ostravská univerzita v Ostravě). Fi-
nančně ovšem byly podpořeny také 
další výstavní, výtvarné, hudební 
a ta neční činnosti či vydavatelské 
aktivity. 

„Samozřejmou součástí prázd ni no-
vého kulturního programu se stane 
13. ročník festivalu Folklor bez hranic 
Ostrava 2010, který je již tradičně 
zahajován i oficiálně končen v našem 
obvodu. Máme se na co těšit – má-li 
si festival udržet svůj mezinárodní 
standard, musí pozvat alespoň pět 
zahraničních souborů, z toho jeden 
musí být ze zámoří,“ řekl místosta-
rosta Tomáš Kuřec. 

Do oblasti sportu, ekologické vý-
chovy, volnočasových a zájmově 
vzdělávacích aktivit půjde částka 
1 200 000 Kč, která bude rozdělena 
mezi 61 projektů ze 71 žadatelů. 
Dotaci od 2 do 80 tisíc Kč získaly 
kromě jiného tyto projekty: Zajištění 
celoročních sportovních aktivit zamě-
řených na závodní veslování (Ve slař-

Účelové dotace dosáhnou 2 850 tisíc Kč 

Okolí pomníku Rudé armády v Komenského sadech pro-
jde do 30. dubna komplexní rekonstrukcí.

V červnu loňského roku, kdy ještě nebyly známy 
všechny dopady finanční krize, vznikl investiční záměr 
na revitalizaci Komenského sadů. Vzhledem k aktuální 
ekonomické situaci se však ukázalo, že jej není možné 
v navrženém rozsahu realizovat. Městský obvod počítá 
s přípravou alternativního projektu, který vezme v úva-
hu dostupné finanční zdroje: 54,5 mil. Kč z rozpočtu 
statutárního města, 20 milionů z rozpočtu obvodu. 
S nutnou revitalizací Komenského sadů však obvod 
zbytečně neotálí: prvním krokem je úprava ploch ko-
lem památníku Rudé armády. 

ský klub Perun), Ostravské vodní 
mlýny – rozšíření expozice muzea 
(Spolek Klein) nebo 49. ročník Os-
trav ského maratonu (Maraton klub 
Seitl Ostrava).

„Tento závod patří mezi historicky 
nejstarší závody na území města. 
V minulém století byl spojen přede-
vším s oslavami Dne horníků. Také 
ten letošní – 49. ročník – odstartuje 
8. září a již popáté proběhne vý hrad-
ně na území našeho obvodu. Start 
a cíl bude na Ma sa rykově náměstí. 
Protože se jedná o aktivitu nadše-
ných dobrovolníků, rád bych na tento 
atraktivní maraton upoutal pozornost 
sponzorů. Jen s pomocí sponzorů 
bude možné obsadit jubilejní 50. roč-
ník v příštím roce kvalitními závodní-
ky,“ vyjádřil se Tomáš Kuřec. 

V oblasti sociální práce a vytváření 
lepších životních podmínek pro zdra-
votně postižené bylo 32 projektům 
poskytnuto 650 000 Kč. Částky od 
4 do 80 tisíc korun finančně pomo-
hou například při realizaci těchto pro-

Druhý ročník masopustního maškar-
ního průvodu se konal 16. února, po-
slední den tzv. masopustního období. 
To začalo svátkem Tří králů 6. ledna. 
Podle lidové tradice je masopust spo-
jen s tanečními zábavami, plesy a re-
ji masek a Po pe leč ní středa – letos 
17. února – je pak chápána jako za-
čátek předvelikonočního půstu. 
Masopustní průvod prošel celou Mo-
ravskou Ostravou, trval více než dvě 
hodiny a byl zakončen pochováním 
basy (symbolické zakončení muzik 
a vše obecného veselí) a symbolic-
kým zabíjením hospodářského zvíře-
te (v tomto případě kozla). Průvod 
pořádalo Ostravské muzeum.

časně zabrané plochy budou ochráněny panely a po 
ukončení akce uvedeny do původního stavu,“ uvedl Jiří 
Foltýn, investiční referent z úřadu MOaP. 

V severní části Ko menského sadů, v prostoru mezi pa-
mátníkem Rudé armády a ulicí Mug linovskou, bude vysa-
zeno do 31. května 93 stromů. Jde o javory, katalpy, duby, 
platany, vrby, magnólie nebo borovice.

Veškeré výsadby budou rozmístěny a komponovány tako-
vým způsobem, aby nedošlo k roztříštění stávající hodnotné 
kompozice stromů. K výsadbám se použijí také vzrostlé 
listnaté a jehličnaté stromy s dobře zapěstovanými koruna-
mi a rovnými průběžnými kmeny. Dodavatel poskytne na 
všechny nově vysázené stromy tříletou záruku.  (peb)

jektů: Prevence bezdomovectví (Ar-
máda spásy v ČR), Krizové centrum 
Ostrava (Krizové centrum Ostrava 
o.s.) a Osob ní asistence (Centrum 
pro zdravotně postižené Moravsko-
slez ské ho kraje o.s.).

Seznam všech poskytnutých i za-
mítnutých účelových dotací nalezne-
te na stránkách www.moap.cz pod 
odkazem účelové dotace. (peb)
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je v podchodu pod 
Frýdlantskými mosty, elektronická 
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230

Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do 
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská 
Os  trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v březnu: Albína 
Šme ková, Karel Daroš, Františka 
Návrátová, Františka Popiolková, 
Marie Stratilová, Mária Rit no ší ko-
vá, Bohumila Botlíková, Leo Bux-
baum, Zdenka Siváková, Dra ho-
mí  ra Marková, Jarmila Střílková, 
Hana Šrůtková.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Nejvýznamnější události, které 

se loni uskutečnily v Ostravě, ma-
puje Ostravské kalendárium 2009. 
Jeho autor Martin Juřica do něj zařa-
dil řadu akcí, na kterých se podílel 
náš městský obvod. Například Den 
Země na náměstí Sv. Čecha v Přívoze 
(duben), XII. mezinárodní setkání 
jízdních policií v Komenského sadech 
(srpen), slavnostní otevření zrekon-
struované kapličky sv. Alžběty v Hu-
so vě sadu (listopad). 

 Společnost Senior pořádá 25. 3. 

velikonoční výstavu ručních prací 

členek klubu. Výstava se koná v klu-
bovně Společnosti Senior, Na Jízdárně 
18, Mor. Ostrava od 10 do 16 hod.

 Slezská diakonie ve spolupráci 

s Mo bilním hospicem Ondrášek 

a Do mem knihy Librex připravuje 
na 24. 3. přednášku na téma Domácí 
hospicová péče a její specifika. Budou 
přednášet: MUDr. Dagmar Palasová 
– lékař, paliativní medicína, Bc. Bro-
nislava Husovská, vrchní sestra, Bc. 
Radka Adamcová, Dis. Více informa-
cí na: www.mobilnihospic.wz.cz.

 Klub seniorů DPS Gajdošova or-

ganizuje velikonoční výstavku vlast-
ních výrobků spojenou s prodejem. 
Akce proběhne 20. a 21. 3. od 10 do 17 
hod. v klubu seniorů v domě s pečova-
telskou službou na ul. Gajdošova 39. 

 Martina Čiklová ze Základní ško-

ly Ostrčilova a Romana Vlková 

z Ma tičního gymnázia mají šanci, že 
zvítězí v soutěži o nejoblíbenějšího 
učitele v České republice. Obě po-
stoupily do semifinále soutěže Zlatý 
Ámos 2010. To je na programu 
3. břez na v zrcadlových sálech Minis-
ter stva školství, mládeže a tělovýcho-
vy České republiky. Finále pak 26. 
března bude hostit kongresové cent-
rum hotelu Olšanka v Praze.

...Radim Uzel
Letošní sedmdesátník MUDr. 

Radim Uzel je mediálně nejznámější 
český lékař, dnes už míra jeho popu-
larity předčí i televizního primáře 
Sovu. Během lednových mrazů po-
byl i krátce v Moravské Os travě, 
v čase, který mu zbýval mezi před-
náškami–besedami, jež absolvuje 
v nejrůznějších zdravotnických zaří-
zeních. Kdo by si myslel, že se při 
nich posluchači jenom válejí smíchy, 
je na omylu. Doktor Uzel totiž dlouhé 
a dlouhé minuty mluví o velmi váž-
ných věcech, globálním oteplováním 
počínaje a regulací, přesněji deregu-
lací, porodnosti kon če. Ale na „vese-
lé historky z natáče ní“ taky dojde…

Jak vidí ostravský rodák Radim 

Uzel současnou Ostravu? 

Ta se s dobou, kdy jsem brigád-
nicky jezdil jako tramvajový prů-
vodčí na lince Ostrava–Karviná, 
nedá vůbec srovnat. Studoval jsem 
tehdy na gymnáziu v Orlové, a tak 
jsem si o prázdninách přivydělával. 
Dnes už tahle lokálka dávno není, 
stejně jako ten strašný černý ma-
rast v ulicích, zvlášť když zasněžilo. 
Obrovský pokrok je samozřejmě 
i v kvalitě ovzduší.

Loni v říjnu jsem byl na oslavách 
stoletého výročí založení Gymnázia 
v Orlové. Když jsme se v noci s ně-
kolika ostravskými kolegy vraceli – 
ne tedy domů, ale na místa, kde 
jsme strávili tolik příjemným chvil, 
nemohli jsme se trefit: Bar Bocaccio 
neexistuje, stejně jako celý Palace, 
Fénix – prodávají tam nějaké hadry, 
Elektra – příšerná parodie na me-
xické pueblo. Za bloudil jsem ve 
svém rodném městě – a z toho mi 
bylo smutno.

Ale právě při setkání v Orlové, 
a bohužel jak stárnu, stále řidších 
návštěv v Ostravě, si uvědomuji, 
s jakými výbornými, aktivními 
a vzdě lanými lidmi jsem tady před 
40 lety spolupracoval. Můj tehdejší 
primář z krajského gynekologického 

oddělení MUDr. Šráček, který mj. 
vynalezl antikoncepční tělísko (tzv. 
danu), mi umožnil zahraniční škole-
ní, pak jsme založili spermobanku 
a v Ostravě se narodilo první takto 
zplozené dítě v republice. Prof. Raj-
ko Do leček a Ostravské televizní 
studio „stáli u kolébky“ mého pořadu 
Ro di čovské otazníky a poté násle-
dovaly Hovory se snoubenci a tam 
už jsme probírali sexuální otázky.

V Ostravě vznikla také první re-
publiková komise pro změnu pohla-
ví. Ně kteří transsexuálové kvůli to-
mu měnili bydliště a stěhovali se do 
Se veromoravského kraje, aby prošli 
naší komisí a mohli se nechat ope-
rativně změnit. Dnes žijí konečně 
v odpovídajícím těle, našli si part-
nery a uzavírají sňatky. Jsou to 
dobré příběhy.

V roce 1990 jste se ovšem pře-

stěhoval do Prahy…

Tak. Polovina Pražáků se přistě-
hovala z Moravy nebo ze Slovenska. 
V Praze je ke všemu blíž, jak v mé 
profesi sexuologa, tak i k přístupu 
do televizí. Myslel jsem si, že budu 
mít odtud blíže i do Senátu. Nezvolili 
mě a nic takového už opakovat ne-
budu. Ale jmenovali mě – přesně 
nevím kdo a není to víc než recese 
– markrabětem lašským. Ostrava je 
hraniční obcí tohoto markrabství, 
takže se sem často vracím, a to ve 
spojení nejen s touto funkcí. Znám 
spoustu Ostraváků, kteří „odešli za 
lepším“, ale něco dobrého v nich 
z toho města zůstalo. (da)

Jak to vidí...

MUDr. Radim Uzel je suverénní před 
mikrofonem, kamerou i v ordinaci.

Upozornění pro klienty odboru 
sociálních věcí: ve dnech 31. 

března až 2. dubna 2010 se 
uskuteční povinné vzdělávání 
všech zaměstnanců zařazených 
do odboru sociálních věcí, oddě-
lení sociálních dávek. Požadavky 
klientů uvedeného oddělení bu-
dou proto ve 13. týdnu vyřizovány 
v těchto termínech: pondělí 29. 
března od 8 do 17 hodin, středa 
31. března od 8 do 15 hodin. 

Ing. Kateřina Huvarová 

tajemnice úřadu

Základní škola Ostrava, Matiční 

5, vstoupila do druhého roku reali-

zace projektu Motivace žáků ZŠ ke 

studiu technických oborů. Projekt 

je financován z Evropských struk-

turálních fondů a státního rozpoč-

tu ČR v rámci operačního progra-

mu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. 
Globálním cílem projektu je motivo-

vat žáky pro studium technických 
oborů zavedením inovativních prvků 
do vzdělávacího procesu s orientací 
na předměty matematika, fyzika a in-
formační technologie a zvýšení zá-

jmu dětí o studium technických oborů 
na středních školách. K této činnosti 
slouží i nově vybudovaná počítačová 
učebna, která je plně využívána pro 
výuku žáků od druhého ročníku, a to 
nejen při vyučování, ale také v počí-
tačových kroužcích.

Jedním ze specifických cílů projek-
tu je příprava metodických a výuko-
vých materiálů pro práci s interaktivní 
tabulí, zavedení prvků e-learningu, 
zpracování prezentací, pracovních 
listů, ověřovacích testů do předmětů 
matematika, fyzika a ICT a jejich zve-
řejnění na školním intranetu. (inf)

Projekt ZŠ Matiční motivuje žáky 

ke studiu technických oborů 

Hasičský záchranný sbor Mo rav-

sko slezského kraje (HZS MSK) již 

třetím rokem zastřešuje v Mo rav-

sko slezském kraji program Vý cho-

va dětí v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. 

V našem obvodě byl program reali-
zován na ZŠ Gebauerova, Os trčilova, 
Přemysla Pittra, Ná dražní a Zelená. 

Dvojice instruktorů přednáší ve dru-
hé a v šesté třídě základní informace 
z oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. „Ško láci získávají infor-
mace nejen o tom, jak předcházet po-

žárům, případně jak se při nich chovat, 
ale i tom, jak si počínat při dopravní 
nehodě, v případě úniku nebezpečné 
látky, co je to evakuační zavazadlo. 
Také se dozvídají, jaké jsou typy va-
rovných signálů. Žáci neberou nebez-
pečné situace vážně. Jde nám o to, 
aby si děti uvědomily, že mají zodpo-
vědnost za to, co dělají, i za své mlad-
ší sourozence, které hlídají,“ konstatu-
je Martin Pliska z HZS MSK.

Informace pro zájemce, kteří chtějí 
působit jako instruktoři: www.hzsmsk.
cz v sekci prevence. (peb)

Hasiči učí děti na ZŠ zodpovědnosti

V Moravskoslezském deníku vy-

šel na pokračování (12., 13. a 18. 2.) 

srdceryvný příběh, při jehož čtení 

nejedno oko jistě nezůstalo suché: 

jak se místní radnice rozhodla zlik-

vidovat prodejnu zdravé výživy na 

Nádražní ulici. Dovolte, abych při-

pomenul některá prostá fakta, kte-

rá by laskavému čtenáři pohádky 

o hodném biozemědělci a zlých 

úřednících mohla uniknout:

Lukrativní podmínky pro podni-
kání. Pan Ladislav Michalík provozu-
je na Nádražní ulici prodejnu zdravé 
výživy v objektu, který patří našemu 
městskému obvodu. Má uzavřenou 
platnou smlouvu o nájmu. Tu zatím 
městský obvod ani nevypověděl, ani 
nezměnil. Prodejna se nachází na 
jedné z nejfrekventovanějších ulic 

v centru města, kde se komerční ce-
ny nájmů nebytových prostor pohybu-
jí v rozmezí od 2 500 do 5 000 Kč 
ročně za metr čtvereční, ne-li v část-
kách vyšších (zdroj: realitní kancelá-
ře). Podnikatel Michalík (jeho jistě 
záslužnou činnost nelze nazvat cha-
ritou ani sociální službou) stále hradí 
nájem za m2, který je o více než tisíc 
korun nižší, než spodní hranice ná-
jmu komerčního. Tato cena mu po 
dobu sedmiletého pronájmu byla 
zvýše na pouze o téměř zanedbatelný 
koeficient růstu inflace. 

Prodejna není „ojedinělá“. Pro-
dukty zdravé výživy jsou v centrálním 
městském obvodě nabízeny i na jiných 
místech, stačí se podívat na internet. 
Dočkáme se, že hlídací psi spravedl-
nosti z Deníku vyrazí i po těchto sto-

pách a sdělí svým čtenářům, jaká je 
například výše nájmu v pro dej ně zdra-
vé výživy (provozovatel stejný) na 
hlavním nádraží v Přívo ze?

Kontrola: právo i povinnost vlast-
níka. Ve středu 17. února prodejnu 
zdravé výživy navštívili pracovníci sta-
vebního úřadu a našeho bytového 
odboru. Nešlo o žádný politický nátlak 
či „přepadové komando“: kon tro la by-
la řádně a v časovém předstihu na-
hlášena. Úřad městského ob vodu má 
právo (ale i povinnost) čas od ča su 
prověřit, zda objekt není užíván v roz-
poru s tím, jak byl zkolaudován, zda 
v něm nebyly provedeny nějaké nepo-
volené úpravy či změny a zda jsou 
pronajaté prostory využívány v soula-
du se smlouvou, která byla v případě 
pana Michalíka uzavřena za účelem 

provozování prodejny. Dům, v němž 
se Zdravá výživa na chá zí, panu 
Michalíkovi nepatří a nemůže si v něm 
tedy dělat, co sám uzná za vhodné, 
byť by jeho úmysly byly sebečistší či 
dokonce altruistické. 

Na závěr bych chtěl uklidnit obháj-
ce věrných hrdinů, který se obává, 
aby prodejnu po zdravé výživě za 
přemrštěný nájem nepřevzalo nějaké 
kasino (viz komentář Deníku 12. 2.): 
počty výherních automatů v centru 
Ostravy díky politice naší radnice ra-
pidně klesají. Zatímco k poslednímu 
prosinci roku 2008 jich bylo v her-
nách a provozovnách 728, pro rok 
2011 je na pěší zóně a Nádražní ulici 
povoleno provozování pouhých 45 
přístrojů.

Jiří Groll, místostarosta

Prodejna zdravé výživy: co v Deníku nebylo
Kontrola není nemravný nátlak, ale právo i povinnost vlastníka

V ArcelorMittal odstartovala 18. 

února výstavba odprášení provozu 

spékání železné rudy, tzv. aglome-

race. Technologie firmy Lühr Filter 

za téměř miliardu korun, která patří 

k nejmodernějším na světě, velkou 

měrou přispěje ke snížení praš-

nosti v celé Ostravě. 

Slavnostního zahájení výstavby se 
zúčastnil ministr životního prostředí 
Jan Dusík, zástupci kraje, města 
i sta rosta Moravské Ostravy a Přívozu 
Miroslav Svozil.

ArcelorMittal Ostrava provozuje 
celkem tři spékací pásy na aglomera-
ci Sever, kde se začalo s instalací 
tkaninových filtrů, které posílí stávají-
cí elektrostatické odlučovače. Účin-
nost tkaninových filtrů je velmi vyso-
ká. Pro čištění spalin z každého pásu 
budou sloužit čtyři komory, prach bu-

de zachytávat tkanina o ploše 44 tisíc 
m2, což představuje plochu zhruba 
sedmi fotbalových hřišť. Podle slov 
Petra Baranka, ředitele pro životní 
prostředí ArcelorMittal Ostrava, před 
dvaceti lety vypouštěla aglomerace 
do ovzduší více než 400 miligramů 
polétavého prachu na metr krychlový. 
Nyní je to zhruba 50 mg na metr 
krychlový, nová technologie sníží 
emise prachu na hodnotu pod 20 mg/
m3. Tohoto stavu by mělo být dosaže-
no do konce roku 2011. 

„Investice do snížení ekologické 
zátěže jsou pro nás prioritou. Dů ka-
zem je i tento projekt za téměř miliar-
du korun,“ uvedl generální ředitel 
ArcelorMittal Ostrava Augustine Ko-
chuparampil. „Výstavba tkaninových 
filtrů, která právě startuje, ukazuje, že 
ArcelorMittal plní sliby.“ (lk)

Nové filtry výrazně sníží prašnost 

aglomerace ArcelorMittal

V Moravskoslezském kraji se 

přijímací zkoušky konají pouze na 

jedné třetině všech středních škol. 

Jak je tomu v našem obvodě? 

Matiční gymnázium Ostrava pořá-
dá přijímací zkoušky z matematiky, 
českého jazyka a obecně studijních 
předpokladů. „Konáme je proto, že 
jsme výběrovou školou, která kvalitou 
výuky musí dodržet stanovený profil 
absolventa gymnázia,“ vysvětluje 
Petr Smyček, zástupce ředitelky. 

SOŠ waldorfská škola bude letos 
pořádat přijímací zkoušky z jazyka 
českého a matematiky jen pro ty 
uchazeče, jejichž celkový průměr 
v 8. třídě a v prvním pololetí 9. třídy 
bude vyšší než 1,8. Na Janáčkově 

konzervatoři a gymnáziu je situace 
následující: ti, kteří chtějí studovat 
konzervatoř musí absolvovat talento-
vé zkoušky, zatímco ti, kteří preferují 
studium na gymnáziu se zaměřením 
na hudební obor, musí počítat s ta-
lentovými i přijímacími zkouškami. 

Talentové zkoušky (pro všechny 
vyučované obory) preferují také na 
Střední umělecké škole Ostrava, za-
tímco na 1st International School of 
Ostrava upřednostňují přijímací říze-
ní, jehož součástí je motivační esej 
(napsaná v angličtině) a pohovor. 

Přijímací zkoušky se letos nebudou 
konat na Střední průmyslové škole 
elektrotechniky a informatiky a Střední 
škole elektrotechnické. (peb)

Přijímací zkoušky? Názory se různí… 



Jak známo, Ostrava postoupila 

do výběrového, tedy do druhého, 

kola soutěže o titul Evropské hlavní 

město kultury 2015. Klíčovou inves-

tiční akcí projektu Ostrava 2015 je 

vybudování Klastru Černá louka. 

„Slovo klastr můžeme definovat ja-
ko seskupení jednotlivých částí, kte-
ré, když jsou blízko sebe, tak jejich 
synergický efekt vytvoří věc, která je 
silnější než součet daných jednotli-
vostí,“ vysvětluje architekt a autor 
ideového zadání Adam Gebrian.

O co tedy půjde? Na ploše 27 hek-
tarů má vzniknout ukázková městská 
čtvrť 3. tisíciletí, v níž se spojí stávají-
cí zástavba i dosud nevyužité budovy 
do fungujícího celku a doplní se o no-
vé objekty, a to: koncertní síň, kunst-
halle (první výstavní síň města Os tra-
va), komplex škol (mateřská, základ-
ní, střední – lyceum), Music pavilion 
neboli Centrum moderní hudby (re-
konstrukce stávajícího pavilonu G), 
dále bytové domy, to vše obklopeno 
udržovanou zelení.

Do budoucího Klastru Černá louka 
nezasahuje Farská zahrada. 

Osloveno už bylo pět prestižních 
zahraničních architektonických kan-
celáří. „Není to soutěž o to, že ten, 
kdo vyhraje, bude realizovat obrov-
ské věci, ale o to, jak by se toto místo 
mohlo využít a jak by mělo vypadat. 
Kromě oslovených je soutěž otevřena 
dalším zájemcům z Evropské unie 
a zejména z České republiky, kteří 
mají dostatek lokálních znalostí, aby 
zpracovali co nejkvalitnější návrh,“ 
informuje Adam Gebrian. Výsledky by 
měly být známy v červnu 2010. 

„Pokud uspějeme v soutěži o titul 
evropského města kultury, získáme 
finanční prostředky a postavíme vět-
šinu staveb do roku 2015,“ tvrdí ost-
ravský primátor Petr Kajnar.

„Kdyby se Ostrava hlavním měs-
tem evropské kultury v roce 2015 
ne stala, projekt se může realizovat 
postupně v minimalizované formě. 
Ani tato varianta nemusí být na ško-
du,“ připouští architekt Gebrian. 

Přežívající výstaviště 

Název Černá louka pochází z první 
poloviny 19. století, kdy se tam prodá-
val dobytek. Tehdy ještě nebyl vyšlech-
těný, neměl světlou barvu, ale černou. 
Ostatně i dnes se říká divokým prasa-
tům „černá zvěř“. Od roku 1870 až do 
konce 1. světové války se na Černou 
louku vyvážely výpěrky z koksoven 
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Michal Bayer

Uplynulé čtyři 
roky bych roz-
dělil do dvou 
etap. První byla 
ve znamení opti-
mistického oče-
kávání, hospo-
dářského růs tu, 
příchodu inves-

torů a rozjezdu zajímavých develo-
perských projektů. Za všechny zmiň-
me například Novou Karolinu nebo 
kancelářský a hotelový komplex Or-
chard. Pak samozřejmě následoval 
útlum způsobený celosvětovou hos-
podářskou krizí a všeobecnou nedů-
věrou bank k developerským projek-
tům. Řada stavebních prací se zasta-
vila. Nyní máme první signály oživení, 
na jaře se opět obnoví práce na Nové 
Karolině. V případě úspěšné kandida-
tury města na titul Evropského hlavní-
ho města kultury bude určitě zajíma-
vé, jak se světové architektonické 
kanceláře porvou s výzvou zástavby 
Černé louky.

Michal Kubíček

Pro mne nej-
větší změnou, 
na kterou jsem 
také nejvíc pyš-
ný, je nový způ-
sob zadávání 
veřejných zaká-
zek a tendrů. 
Výběrová řízení 

jsou nyní zveřejňována na interneto-
vých stránkách obvodu a přihlásit se 
tak může kdokoli. Přispělo to ke zvý-
šení transparentnosti zadávání zaká-
zek z veřejných prostředků. A druhá 
věc souvisí s granty na kulturu. Jsem 
rád, že jsme našli i v dobách hospo-
dářské krize dostatečný objem pe-
něz, které putují na podporu kultury 
a sportu v našem obvodu.

Zdeněk Nytra

Mezi nespor-
né úspěchy mu-
sím řadit obec-
ně závaznou vy -
hláš  ku (OZV) li-
mitující rozmís-
tění heren a vý-
herních hracích 
automatů na ú-

zemí obvodu, přestože se její efekt 
naplno projeví se zpožděním (dobíha-
jící povolení). Dále je to úprava OZV 
týkající se rezidentního stání vozidel, 
která více zvýhodňuje majitele parko-
vacích karet, i když jsme z důvodu 
nutného kompromisu zatím na půli 
cesty. Pak je to zklidnění situace na 
Stodolní ulici. Ne že by problémy ne-
byly, ale minimálně jsou pojmenovány 
a jednotlivé strany byly schopny spolu 
jednat. A nakonec, snad to nezakřik-

nu, se snad blíží řešení zahájení revi-
talizace Komenského sadů.

Tomáš Stodulka

Každé změny 
zvolených zá-
stupců v novém 
volebním obdo-
bí většinou zna-
menají jejich ná-
stup do jedoucí-
ho vlaku. Často 
bývají dokonče-

ny projekty, které zahájili předchůdci a 
naopak, současní radní a za stupitelé 
prosadí přípravu nových. Přesto exis-
tují dvě záležitosti, které poznamena-
ly tvář našeho města možná více než 
některé stavby. Zá kaz pití alkoholu na 
veřejnosti a omezení provozu heren. 
V jejich případě je nutné udělat, podle 
mého názoru, ještě hodně práce, než 
budou provozovány tam, kam skuteč-
ně patří – na vyhrazené místo – do 
rezervace.

Jana Štědroňová

Vytvořit pod-
mínky pro mo-
derní životní styl 
pro všechny ge-
nerace, s tímto 
sloganem jsem 
se přihlásila k 
pro gramu Mla-
dá moderní me-

tropole. Kromě viditelných změn, kte-
ré mění tvář našeho městského ob-
vodu, lze vidět změny právě ve stylu 
života. Nejen bohatá kultura na pro-
fesní úrovni, ale také podpora volno-
časových aktivit, sociální projekty, 
návrat k tradicím (např. Svatováclav-
ský jarmark), kulturní programy na 
náměstích, prezentace škol atd. To 
vše přispívá k novému životnímu sty-
lu, který se promítá do života všech 
generací. Tři kluby seniorů v našem 
obvodě jsou intenzívně využívány, 
jsou k dispozici i pro postižené obča-
ny. Obvod MOaP je kulturním cent-
rem Ostravy, život začíná tepat nejen 
na Stodolní. 

Anketa našich zastupitelů 
V čem vidíte největší změny v našem obvodě, k nimž došlo během va-

šeho působení ve funkci zastupitele(ky)?

Tuto otázku jsme položili zastupitelům městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Jako první se vyjádřili neuvolnění členové rady. V dalších číslech 
přineseme odpovědi dalších zastupitelů (podle abecedního pořádku). 

Městská policie pomáhá

Od března roku 2009 poskyt-

lo stacionární centrum preven-

ce městské policie na Zámecké 

ulici č. 10 občanům Ostravy už 

285 konzultací. V centru lze zís-
kat kontakty na krizová centra, 
azylové domy a intervenční cent-
ra. Jsou zde k dispozici materiály 
a publikace, týkající se preventiv-
ní činnosti Městské policie Os tra-
va a v neposlední řadě se zájemci 
mohou dozvědět, jak se do řady 
preventivních projektů městské 
policie sami zapojit.  (inf)

Černá louka bude bez výstaviště

Území Černé louky je vymezeno na moravskoostravské straně ulicemi 
Střelniční, Pivovarská, Vojanova a drážním tělesem elektrické dráhy, které 
vede ze Smetanova náměstí směrem k Ostravici (to vše na pravém břehu 
řeky). Zabírá i protilehlý, levý – slezskoostravský břeh Os tra vi ce, a to až po 
ulici Bohumínská.

Jednou z investičních akcí, které 
na letošní rok chystá náš městský 
obvod, je projekt nazývaný Estetiza-
ce hlavního nádraží v Os tra vě-Pří vo-
ze. O rozhovor na dané téma jsme 
požádali architekta Davida Kot ka, 
který společně s kolegy z Pro jekt-
studia, navrhl, jak by dané prostran-
ství mělo v budoucnu vypadat. 

Realizace celého projektu je sice 

rozložena do několika let, nicméně 

první proměny tohoto území se 

dají očekávat už letos… 

Ano, přesně tak. V květnu by se 
mělo začít s rekonstrukcí přístřešku 
MHD před hlavním nádražím. Nosné 
ocelové části se zrenovují, střešní 
plášť se zcela zrekonstruuje a vymění 
se především stávající opláštění, čímž 
přístřešek získá nový vzhled. Vy chá-
zíme z tvarosloví takzvané bruselské 
architektury, přičemž se upřednostňu-
je funkčnost před nějakým výjimeč-
ným tvarem daného zastřešení. Za-
tímco dříve se používal vlnitý hliníkový 
plech, my preferujeme hladký velko-
formátový hliníkový sen d vičový kom-
pozit s rastrací vycházející z orientace 
budovy a ze spárořezu budoucích dla-
žeb. Pří stře šek opatříme zajímavou 
kombinací standardních a LED světel, 
což znamená, že večer by měl být 
daný prostor vhodně osvětlený. 

Před nádražím v Přívoze se začne stavět v květnu

Prostor před hl. nádražím se do této podoby začne měnit už od letošního května.

V roce 2009 pokračovala realitní 

skupina RPG Real Estate v rozsáh-

lých opravách svého bytového 

fondu, jehož součástí byl projekt 

Pilot 800. 

Ten byl zaměřen na komplexní re-
generaci bytových domů a veřejných 
prostranství ve vybraných lokalitách, 
kde je vlastníkem domů společnost 
RPG Byty. Náklady na tento pro-
jekt, který se dotkl celkem 834 bytů 
v Ostravě-Porubě, Moravské Ostravě, 
Kar  viné-Novém Městě a Havířově, 
či nily celkem 184 milionů korun.

V projektu bylo využito dotací 
z programu Panel a v menší míře 
i z programu Zelená úsporám. V cen-
tru našeho města se projekt dotkl 
celkem 265 bytových jednotek na uli-
cích Gregorova, Na Desátém a Ostr-

čilova. Náklady na tuto část projektu 
Pilot 800 činily 43 milionů korun. V ro-
ce 2010 bude projekt pokračovat 
úpravou vnějších částí a vnitrobloku.

Opravy se týkaly výměny oken, 
vstupních dveří, elektroinstalace, cel-
kové revize rozvodů ZTI kanalizace, 
kompletní výměny rozvodů vody včet-
ně izolací, celkové opravy vstupů, 
osazení poštovních schránek, nových 
zvonků a domovních telefonů atd. 
Vždy se jednalo o ucelený komplex 
domů. Všechny práce byly dokonče-
ny v plánovaném termínu, tedy do 
konce roku 2009. 

V investiční strategii pro roky 2010 
až 2012 počítá realitní skupina RPG 
Real Estate na opravy bytů s částkou 
tři miliardy korun.

 (inf)

V centru opraveno 265 bytů za 43 mil. Kč

Co je smyslem těchto inovací? 

Jde o to, aby se toto místo prosvět-
lilo a zpříjemnilo. Chceme, aby se zde 
člověk cítil dobře a neměl strach. Mo-
biliářové prvky, které přibudou, jsou 
na vrženy tak, že plní funkci umění.

Jak se bude projekt dál vyvíjet? 

Projekt se dopracovává, přičemž 
jeho kompletní realizace závisí na 
tom, jak se podaří zajistit čerpání 
peněz z evropských fondů. Počítá se 
s vybudováním bezbariérového scho-
diště s rampou před vstupem do ná-
dražní budovy a revitalizací stávající 
kašny. Upraveny budou povrchy chod-
níků a silnice a přibude zastávka pro 

příměstskou dopravu, čímž vznikne 
víceúčelový přestupní dopravní uzel.

Před kolejištěm ČD (z pohledu pří-
chozího na vlak) bude vybudováno 
muzeum Camilla Sitteho s kavárnou 
zakončené věží. Také dojde k pro po-
jení a zprůjezdnění Wattovy ulice 
s oko lím hlavního nádraží. 

A konečná podoba kašny?

Původní návrh a plastika pochází 
od Sylvy Lacinové-Jíl ko vé. Jedná se 
o růži vycházející z erbového znaku 
Ostravy. Po úpravách bude kašna 
připomínat dlaň, v níž je růže umístě-
na. V zimě se kašna vypustí a objekt 
bude plnit funkci sochy.  (peb)

a haldy dosahovaly až 25met rové výš-
ky. V letech 1935–37 byla haldovina 
odvezena a příštích dvacet let tam stá-
valy kolotoče a cirkusy.

Na přelomu 50. a 60. let bylo posta-
veno výstaviště, desetitisíce lidí na-
vštěvovalo akce „Za socialistické ži-
votní prostředí“, tisíce návštěvníků 
Dne horníků šli nejen za zábavou, ale 
i prodejem nedostatkového zboží. 

Poslední skutečně masovou akcí 
na ostravském výstavišti byla májová 
veselice Občanského fóra před vol-
bami v roce 1990. Tehdy přišlo na 
50 000 lidí. 

V současné době se sice stále ko-
nají výstavy, ale při jejich technickém 
zabezpečení a tematickém zaměření 
jde jen o umělé prodlužování životane-
schopného projektu. Nebýt současné 
hospodářské krize byla by už Černá 
louka, jak s tím počítalo vedení města 
Ostravy, prodána na výstavbu byto-
vých domů a kancelářských objektů. 
Soukromí investoři „naštěstí“ ztratili 
zájem, a tak celé území, jehož jediným 
vlastníkem je město Ostrava, má jedi-
nečnou šanci změnit se od základů. 

Klastr Černá louka totiž nebude 
spoléhat na soukromé investory, tak 
jak je to u řady pozastavených projek-
tů posledních let (výškové budovy na 
ná městí Republiky, dostavba náměstí 
dr. E. Beneše spolu s rekonstrukcí 
Os  travica–Textilia, hotel Palace, Jind-
řich Plazza aj.), ale má být celoměst-
skou záležitostí.

„Město Ostrava vykročilo správným 
směrem, když vypsalo tuto urbanis-
tickou soutěž. Určitě by nebylo správ-
né v době finanční krize klíčové úze-
mí v centru slepě prodat nějakému 
developerovi, a jsem velmi rád, že se 
upouští od původního projektu, který 
spočíval v tom, že se na Černé louce 
postaví obří obchodní centrum. 

Předpokládám, že výsledkem sou-
těže bude optimální urbanistické ře-
šení celého území. Kromě plánova-
ných kulturních institucí kladu velký 
důraz na to, aby na Černé louce byla 
výrazně podpořena funkce bydlení 
a celý prostor se tak stal živým, pul-
sujícím organismem,“ říká starosta 
našeho městského obvodu Miroslav 
Svozil. (da, pe)



Moravská Ostrava má mnoho 

částí, kde přetrvávají místopisné 

historické názvy, anebo se drží jen 

v paměti starších občanů. Jedním 

z nich je název Štrejchfeldy, pří-

padně Štrejchferdy. 

Podle archiváře Aloise Adamuse byl 
původní název odvozen od německé-
ho Streichfeld, což tedy byly vlastně 
pruhy polí. Štrejchfeldy bývaly za se-
verními hradbami města zhruba v oko-
lí dnešního divadla Jiřího My ro na, tedy 
někdejšího Národního domu. A sahaly 
až téměř k poště na Poštovní ulici. Je 
to pěkné historické jméno připomínají-
cí dobu, kdy byla Moravská Ostrava 
ryze zemědělským městečkem.

Dříve koně, dneska auta 

Vzhledem k tomu, že většina maji-
telů domů na náměstí měla vedle ře-
meslných dílen či obchodů současně 
své zemědělské hospodářství, jezdilo 
se a chodilo se pracovat na štrejfeld-
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Marek Stuchlý se po angažmá 
v Opavě a Pro stějově vrátil v roce 
2007 do basketbalového klubu NH 
Os trava a bydlí v Moravské Ostravě. 
Šum perský rodák se tedy po letech 
opět stal oporou ostravských basket-
balistů. 

Mohl byste definovat svou sou-

časnou roli v týmu? Přece jenom 

jste nejstarší a nejzkušenější hráč, 

který má kolem sebe výrazně mlad-

ší spoluhráče…

Velmi těžká otázka. Je pravda, že 
jsem v týmu jediný starší borec. Ve-
dení klubu se rozhodlo, že bude dá-
vat příležitost mladým českým hrá-
čům, a myslím si, že je to správná 
cesta. Ačkoliv tato sezona je skrom-
nější. Každopádně já jsem v tomto 
kolektivu rád. Žádná ponorková ne-

moc nehrozí. Jsem sice jiný než ti 
osmnácti, či devatenáctiletí kluci, kte-
ří mají odlišné zájmy nebo vyznávají 
jiný humor než já, ale baví mě to s ni-
mi. Nicméně je vidět, že ti kluci dělají 
velký pokrok, a to nejen po herní, ale 
i po psychické stránce. Určitě jim tato 
sezona prospěje. 

Sice se v letošní sezoně pohybu-

jete ve spodnějších patrech tabul-

ky, ale už jste naznačil, že se tým 

zlepšuje a že se mladí hráči stávají 

psychicky vyzrálejší, z čehož může 

v budoucnu těžit celý ostravský 

basketbal… 

Ano, přesně tak. Je to obrovské 
plus pro ty kluky, kteří přišli z dorostu, 
a hned hrají první ligu. Chodí se na ně 
dívat dvanáct set lidí a oni se mohou 
měřit s nejlepšími basketbalisty, kteří 

jsou v české lize. Postupně si zvykají. 
Také je dobré, že trenérské duo Zde-
něk Hummel a Dušan Med vecký se 
těmto mladým hráčům velmi věnuje. 
Sice nějakou dobu potrvá, než se 
úplně vyhrají, ale myslím, že už nyní 
předvádíme dobré výkony. 

Zúčastnil jste se mistrovství 

Evropy (Francie 1999), získal jste 

ligový titul, nastřílel jste přes 8 500 

bodů v první lize. Máte ještě nějaký 

nesplněný basketbalový sen?

Už ani ne. Dá se říci, že se mi spl-
nilo všechno, co jsem chtěl. Snad jen, 
že první ligu hraji už sedmnáct let, 
přičemž jsem se vždy dostal do play-
-off, tak doufám, že se tam probojuje-
me i letos. 

Mezi své koníčky řadíte také ry-

baření. Co konkrétně vás na ryba-

ření láká? Můžete prozradit svůj 

největší úlovek?

Popravdě řečeno, k rybaření mě 
přivedl syn. Já žádný velký rybář ne-
jsem. Spíše chodím na ryby s ním. 
On chytá a já se dívám… 

Z Ostravy sice nepocházíte, nic-

méně ve zdejším basketbalovém 

mužstvu už působíte podruhé… 

Ze šumperského dorostu si mě do 
Ostravy vytáhl trenér Prokš. Hrál jsem 
zde do roku 2000. Po této sezoně 
mně končí smlouva a nevím, zda zů-
stanu. Drží mě zde spolupráce s mla-
dými kluky i to, jak trenéři přistupují 
k hráčům, a to především k těm mla-
dým. Na druhou stranu mě ještě láká 
ligová medaile. Kdoví, jak dlouho ješ-
tě budu basket na vrcholové úrovni 
hrát...  (peb)

Basketbalista M. Stuchlý: Ještě bych chtěl ligovou medaili 

Senior linka: pomoc 

seniorům a handicapovaným 

Podstatou projektu Senior linka je 
instalace tzv. nouzového tlačítka. Po 
stisku tohoto tlačítka bude na tísňo-
vou linku Městské policie Ostrava 
provedeno hlášení. To bude obsaho-
vat předem formulovanou zprávu. Ná-
sledně si operátor vyhledá potřebné 
údaje k dotyčné osobě, která signál 
vyslala (o koho se jedná, místo byd-
liště, kontakty na rodinné příslušníky 
nebo jiné blízké osoby, zda dotyčný 
trpí onemocněním, které mohlo přivo-
dit náhlé zhoršení zdravotního stavu 
apod.). Na základě těchto údajů ope-
rátor vyšle na místo ihned nejbližší 
hlídku městské policie nebo další 
složku integrovaného záchranného 
systému (hasiče, Policii ČR, rychlou 
záchrannou službu). 

V první fázi bylo v celé Ostravě in-
stalováno 90 nouzových tlačítek. 
Z na šeho obvodu registrovala měst-
ská policie 41 žádostí. „O Senior lince 
jsem se dozvěděla na schůzi seniorů. 
Přišlo mi to jako výhodná nabídka při 
mé občasné samotě a navíc člověk 
se může cítit bezpečněji a jistěji. 
Rozhodně jsme rádi, že nám – senio-
rům – obvod věnuje takovou péči,“ 
zdůvodňuje paní Alena Šu man ská 

z našeho obvodu, proč se odhodlala 
k instalaci Senior linky. V podobném 
duchu hovoří paní Zuzana Ko líb ská: 
„V minulosti jsem už dvakrát doma 
upadla, a nemohla jsem se postavit. 
Jedenáct hodin jsem zůstala bez po-
moci, než se do bytu oknem dostali 
hasiči a pomohli mi vstát. Pokud by 
se teď stalo něco podobného, věřím, 
že mi to tlačítko pomůže.“

Instalaci zařízení provádějí strážní-
ci v bytech zájemců zcela bezplatně. 
Jediné náklady, které občanům v sou-
vislosti s provozem zařízení vznik-
nou, jsou spojeny s pořízením a udr-
žováním SIM karty. Ta je součástí 
zařízení. Jedná se o částku 200 Kč 
za kartu (jednorázová platba) a ná-
sledně částku cca 200 Kč (dobití 
kreditu jednou ročně). 

Na pilotní fázi projektu přispěl 

náš městský obvod částkou 200 

tisíc korun. Další zájemci o Senior 

linku mohou kontaktovat úřad 

městského obvodu MOaP – odbor 

sociálních věcí, oddělení péče 

o občany: p. Alena Antoszyková, 

tel.: 599 443 281. S dotazy se lze 

obracet také přímo na Městskou 

policii Ostrava, tel.: 599 414 165 

nebo 599 414 156. (inf)

Víte, kde v Ostravě ležely Štrejchfeldy?
ské (v ostravštině se “ch“ vynecháva-
lo) polnosti skrze severní městskou 
bránu. Ta byla na Přívozské ulici 
a uzavírala město. Jen skrze ni se 
mohlo do města vcházet. Někdy se 
ovšem této oblasti říkalo Štrejchpferdy 
podle tvrzení, že právě tady stávaly 
ohrady pro koně. Ty ovšem nebylo 
možno pást moc daleko, neboť by 
byly – podobně jako dnes auta – příliš 
velkým pokušením pro zloděje. 

Zakryté hradby musely k zemi

Když bylo v roce 1830 započato 
s bouráním městských hradeb, ty na 
Štrejfeldách padly jako první. Měšťané 
si uvolněná místa pronajímali nebo 
odkupovali a vybudovali na nich za-
hrádky. Hradby totiž byly už v roce 
1766 v dezolátním stavu. Ostatně 
když Moravskou Ostravu navštívil cí-
sař Josef II. (1766) musely být rozpa-
dající se fortifikační zdi (fortifikace = 
opevnění) zakryty chvojím. Hradby 
byly bourány i z toho důvodu, že se 
město rozrůstalo a mnoho domů stá-
lo již za nimi. 

Chrám navrhl… a zemřel 

Mezi hradbami a domy u Hlavního 
(Masarykova) náměstí vzniklo velké 
prostranství, které se už původně 
jmenovalo docela moderně: Náměstí 
svobody. Nicméně když byl v roce 
1889 postaven chrám Božského Spa-
sitele, později Národní dům a s ním 
sousedící česká sokolovna, dále pak 
občanská záložna a Zemská vyšší 
reálka (dnes součást Ostravské uni-
verzity), došlo k přejmenování. Nový 
název dostalo podle Antonína Luxe 
(v adresářích je uvedeno náměstí An-
to na Luxe, nebo Luxplatz, česká ta-
bulka uváděla Náměstí A. Luxe).

Právě Lux, starosta Moravské Os-
tra vy, navrhl stavbu chrámu v měst-
ské radě už roku 1878. Moravská 
Os trava se ovšem touto nákladnou 
činností velmi zadlužila a Lux se mu-
sel vzdát starostenského křesla. 
Nakonec se ani nedočkal vysvěcení 

chrámu, protože zemřel několik měsí-
ců předtím. Chrám je pozoruhodný 
tím, že se zde architekt Merreta ne-
chal inspirovat římskou katedrálou 
Santa Maria Mag giore. 

Národní vs. Německý dům 

Nejvýznamnější stavbou v této lo-
kalitě byl ovšem Národní dům. Když 
byl odmítnut původní návrh, aby pro-
jektovaný Německý dům (stavět se 
začalo v roce 1893, objekt dostavěný 
v roce 1895 se nacházel na dnešním 
náměstí Edvarda Beneše) sloužil ce-
lému městu a ne pouze jedné národ-
nostní skupině, rozhodli se Češi po-
stavit svůj vlastní kulturní stánek. 
Stavba byla zahájena v roce 1892 
a dokončena o dva roky později. Jako 
první zde byla uvedena Strou pež nic-
kého hra Paní mincmistrová. V Ná-
rod ním domě pak vznikla roku 1908 
stálá česká divadelní scéna. (na)

V budově bývalé Zemské reálky jsou dnes učebny Ostravské univerzity.

Marek Stuchlý (v bílém dresu) uniká 
soupeři do podkošového prostoru.

Dvě zimy. Válečná zima na přelomu let 1942 a 1943 byla velmi mrazivá, sníh 
ve městě Ostravě ležel tři měsíce od Vánoc do března a nesolilo se. Sníh se 
pouze shrnoval k okrajům cest a chodníky se sypaly popelem – to byla povin-
nost domovníků. Z dobového tisku se nám podařilo zachytit upozornění, aby 
lidé mezi popelem nevysypávali na kluzké chodníky i odpadky.

Pro srovnání přinášíme dvě fotografie. Ta z roku 1942 zachycuje na Masarykově 
náměstí ledové sousoší poštovního vozu, výška cca dva metry. Bylo vyrobeno 
tak, že se dřevěná kostra polévala vodou a led se potom opracovával dláty.
Na snímku z roku 2009 je sousoší s ledovým mužem a sobem na Jiráskově 
náměstí, které bylo vyrobeno z ledových kvádrů pomocí pily. Výška jeden metr.

Jiráskovo náměstí 2009Masarykovo náměstí 1942

Oddíl házené Sokol Ostrava po-

řádá každoročně v zimním příprav-

ném období mezinárodní turnaje 

v házené všech věkových katego-

rií, a to od minižáků až po starší 

dorost. 

13. a 14. února se konal 5. ročník 
mezinárodního turnaje mladších žáků 
o Pohár místostarosty MOb MOaP.

Turnaje se zúčastnila družstva 
z Pol   ska, Slovenska a České republi-
ky. Konečné pořadí bylo následující: 
1. Wieluň, 2. Považská Bystrica, 3. 

So kol Ostrava, 4. Sokol Telnice, 5. 
So kol Hrabůvka, 6. Hradec Králové, 
7. Žeravice, 8. Bojnice. „Turnaj měl 
velmi dobrou úroveň, boje o umístění 
byly dramatické až do posledního 
zápasu,“ uvedl trenér Miloš Jašok.

Zápasům byl přítomen také mís-
tostarosta našeho obvodu Tomáš Ku-
řec, který na závěr předal ceny nej-
lepším družstvům a jednotlivcům. 
„Podle mého názoru má turnaj stále 
lepší a lepší úroveň,“ řekl k turnaji 
Tomáš Kuřec.  (peb)

Pohár místostarosty pro polské házenkáře


