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časopis s Ostravaky o Ostravě

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou šesté číslo časopisu, který se snaží
informovat o tom dění v Ostravě, kterému se nedostává prostor
na televizních obrazovkách nebo
na stránkách velkých médií. Časopisu, který se utváří za pochodu, časopisu, který netvoří pro-

fesionální novináři, ale obyčejní
lidé žijící ve svém městě. Nechceme falešně tvrdit, že jsme časopisem Ostraváků o Ostravě, a tak
velice pozorně vnímáme Vaše reakce a podněty. Nezřídka nám píšete o tom, že Vás námi zveřejněné
informace zaujaly a otevřely Vám
oči, skoro stejně často však poukazujete i na příliš kritické zaměření celého časopisu. Není naším
cílem jen kritizovat, ale jak jsme
psali už dříve, rádi bychom svou
činností přispěli ke zlepšení života v našem městě. Před pár měsíci, resp. po přečtení kandidátních
listin do podzimních voleb, jsme
dospěli k názoru, že vládnou-

cí ČSSD i ODS jsou na městské
úrovni nereformovatelné, přesněji pak, že jim současný stav radnic
a pořádky na nich ustálené vyhovují. Mohou si dělat (a dělají), co
se jim zlíbí. Opozici neznají, tvoří
ji v podstatě jen komunisté. Pokud
se však někdo z nich ozve, přispěchá některý z členů ODS a ideologicky zabarveným vystoupením

Namísto beznaděje se nás zmocnilo odhodlání a rozhodnutí pokusit se v podzimních volbách kandidovat sami a provést na radnici
velký úklid po současných politicích. Oslovili jsme proto další Ostraváky, o nichž víme, že jim osud
našeho města není lhostejný, kteří
něco umí a jsou ochotni pro ostatní také něco obětovat. V horkých

řídí svým rozumem a koná podle svého přesvědčení. Město je
naše a myslíme si, že jej mají
spravovat zodpovědní lidé, odborníci, a nikoliv členové politických stran. Jsme přesvědčeni,
že v Ostravě na politiku a politikaření není místo a že na podzim skončí doba neprůhledného
hospodaření a přehlížení zájmů

jakýkoliv jejich námět či poznámku bagatelizuje a otočí proti nim.
S pohodlnou tříčtvrtinovou většinou si pak demokraticky odhlasují potřebné.

letních dnech jsme sháněli podpisy potřebné ke kandidatuře a postupně sestavovali tým odborníků
a osobností, který by dokázal důstojně a řádně spravovat náš majetek a vést naše město.

lidí. Věříme, že nepodlehnete
slibům, které se kolem Vás brzy vyrojí a svým hlasem jim dáte šanci.

Jsme přesvědčeni, že těmto praktikám je zapotřebí učinit konec.
Domnívali jsme se, že stejně
smýšlí i ostatní, zejména nově utvořené politické strany. Čekalo nás však nemilé překvapení v podobě vyjádření čelního
představitele ostravské TOP 09,
který v tisku uvedl, že současnému vedení našeho města není
v podstatě co vytknout.

Napište nám i vy svůj podnět
do volebního programu hnutí
Ostravak.

Možná neskromně, ale s pocitem dobře odvedené práce, dnes
můžeme oznámit, že Ostravak
bude kandidovat v podzimních
volbách. Podařilo se nám založit
stejnojmenné hnutí, projít administrativními nástrahami a už
v dnešním čísle si Vám dovolujeme představit několik našich
kandidátů. Některé asi znáte, jiné nikoliv, každý z nich se však

Na oplátku Vám můžeme slíbit,
že bez ohledu na výsledek voleb
nepřestane na podzim náš časopis vycházet. Nikoho z redakce na kandidátkách nenajdete.
Chceme zůstat svoji, jen bychom
rádi pomohli věci, o níž si myslíme, že je dobrá. Rádi bychom
v našem okolí nalézali více radosti a méně kritiky, tak, jak nám
o to píšete Vy.
redakce Ostravak

Najdete nás taky na facebooku

e-mail: volby@ostravak.info

e-mail: redakce@ostravak.info • www.ostravak.info
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Ostravaci kandidují

v říjnových komunálních volbách 2010
V rámci časopisu Ostravak se spojili lidé, kterým není lhostejné dění v našem městě a kteří se rozhodli, že chtějí
aktivně spoustu věcí změnit k lepšímu a tvořit město především pro nás Ostravaky. Tito lidé za sdružení občanů
Ostravak kandidují na Magistrát města Ostrava a na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
Představujeme vám naše první Ostravaky – kandidáty, kterým jsme položili stejnou otázku:

Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
MUDr. Schallerová Eva, 53 let, dětská lékařka, Radvanice
Těžká otázka, ještě těžší odpověď. Já jsem se právě letos rozhodla, bylo to někdy
na jaře, že pokud někdy vstoupím do politiky, nebude to v těchto komunálních volbách, ale až v těch příštích. Během léta mne ale hodně znechutila žaloba, kterou
zdejší město s ohledem na stav ovzduší podalo na stát.
To byl ten hlavní moment, který mne zvedl ze židle. No a v této fázi mne oslovil
OSTRAVAK. Netvrdím, že jsem souhlasila hned, on to je speciálně pro mne hodně
složitý závazek, ale když jsem se seznámila s lidmi, kteří do toho šli a srovnala jsem
si v hlavě, že mi Ostrava není lhostejná a její další osud také ne, že zásadně nesouhlasím s tím, jak to vedou současní představitelé města, dozrála jsem k závěru.
Mohu na celou situaci pasivně nadávat někde u piva, nebo se aktivně pokusit
na tom, co se mi nelíbí, něco změnit k lepšímu. Proto kandiduji do komunálních
voleb už letos na podzim.
Když shrnu svoje letošní aktivity, jsou spojeny s aktivitami současných radních.
Když chtěl náměstek Madej podat žalobu na doktora Šráma za zveřejnění výsledků výzkumu, iniciovala jsem vznik Petice za čistější ovzduší v Ostravě. Když město podalo žalobu na stát, rozhodla jsem se vstoupit do politiky.

Jan Becher, 34 let, knihkupec, Mariánské Hory
Ta odpověď je velmi jednoduchá. Jsem občan Ostravy nespokojený s tím, jak naše město vypadá, jak se v něm hospodaří s veřejnými – tedy našimi – prostředky a s tím, jak
se město Ostrava prezentuje navenek. Jsem nespokojený
občan, který si kennedyovsky řekl: „Neptej se, co může tvé
město udělat pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro své
město!“
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Ing. Eva Schwarzová, 40 let, ekonom, Moravská Ostrava
Mé rozhodnutí kandidovat do komunálních voleb ovlivnila nespokojenost s fungováním vedení SMO a zastupitelstva, zejména v oblastech školství a životního prostředí. Jsem matka dvou malých děti, záleží mi na prostředí, ve kterém žijí a na kvalitě jejich vzdělání.
Z vlastní zkušenosti jsem poznala, že zastupitelstvo při rozhodování neoponuje, nediskutuje, nesnaží se poznat a pochopit problém a jen slepě dle politických dohod
a politické příslušnosti hlasuje bez ohledu na reálný stav a potřeby nás občanů a našeho města. Zastupitelstvo dle mého názoru neplní ani svou funkci kontrolního orgánu vůči primátorovi a radě města.
Sama jsem to zažila na vlastní kůži, kdy se tři roky snažím spolu s dalšími rodiči
upozornit na problémy spojené s vynakládáním veřejných finančních prostředků
do soukromého školství a upřednostňováním vybraných soukromých škol na úkor
škol zřízených a provozovaných městskými obvody, které nabízejí stejné zaměření
(viz ISO a články v Ostravaku).
S takovýmto klientelismem jsem se při své dosavadní profesionální praxi v bankovním sektoru nikdy nesetkala. Spolu s ostatními rodiči jsem zjistila, že nefunguje
předpokládaný standardní mechanismus, kdy občan upozorní na problém a námi
volení zastupitelé se začnou starat a problém řešit. A tak nám nezbývalo nic jiného,
než psát žádosti o svobodný přistup k informacím, podněty na různé státní orgány
a instituce. Flegmatický postoj zastupitelstva a až nepřátelský postoj vedení města nás donutil opakovaně vystupovat na samotném jednání zastupitelstva a vysvětlovat, předkládat argumenty a doklady a stanoviska státních orgánů, jež potvrdily
naše podněty… tím jsme de facto suplovali práci zastupitelů.
Po této zkušenosti jsem se rozhodla, že k tomu, aby mohla nastat změna k lepšímu,
nelze jenom kritizovat, ale je potřeba se aktivně zapojit. Chci přispět k tomu, aby
se zastupitelstvo začalo chovat k obecnímu majetku (tedy k majetku nás všech) řádně a rozhodovalo zodpovědně. Je potřeba změnit bezmyšlenkovité partajní rozhodování na zodpovědné aktivní rozhodování a kontrolní činnost.
Ing. Leopold Sulovský, 56 let, horolezec, Moravská Ostrava
Žiju v Ostravě přes třicet let a není mi jedno, jak se rozvíjí a kam směřuje. Proto bych se rád podílel
a svými zkušenostmi přispěl k tvorbě budoucnosti tohoto velmi perspektívního města.

Mgr. Karel Sládeček, 47 let, lektor, Vítkovice
O možnosti zapojení se do veřejného života jsem uvažoval od svých čtyřiceti let. To je dle mého názoru jakási hranice, kdy člověk asi začíná přemýšlet jiným způsobem.
Když jsem viděl, co a jak se kolem mě děje, říkal
jsem si, že mít tu moc, dělal bych ledacos jinak.
Jenže pokud je člověk sám, nezmůže prakticky nic
a ze současné nabídky politických stran jsem si nebyl schopen vybrat. Nesnáším totiž dogmata, nemám rád rozdělení politiky na pravicovou a levicovou a jsem naprosto zděšen, když vidím naši
politickou reprezentaci hlasovat úplně slepě a zřejmě i bez svědomí, jen na základě toho, že tak rozhodla strana.
Poměrně nedávno jsem byl osloven lidmi, některé znám osobně, kteří mi představili své myšlenky
a záměry a já jsem okamžitě věděl, že to je o něčem
jiném, že to je ten tým, který jsem hledal.
Za svůj dosavadní život jsem poznal různé části naší republiky, ale Ostrava je moje město a má pro mě
pořád své neopakovatelné kouzlo.
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Ing. Bohdan Trojak, 34 let, ředitel pro strategii, Poruba
Chtěl bych, aby se Ostrava začala koncepčně a cíleně budovat v moderní rozvíjející se město,
jenž se stane perspektivním místem pro život, kde se nebudeme obávat nadechnout a žít. Město bez korupce a klientelismu. Město řízené odborníky a zdravým selským rozumem. Město,
které mysli na občany a hájí zájmy občanů.
MUDr. Tomáš Málek, 42 let, lékař, Moravská Ostrava
Je jednoduché něco kritizovat, ale bohužel se ukázalo, že to nestačí. Kompetentní
orgány, ke kterým směřovala naše kritika, ji nebrali v úvahu s tím, že podle nich
reprezentujeme pouze malou skupinu lidí. Protože si myslím, že když se mi něco
nelíbí, tak je důležité se pokusit to změnit, tak jsem se rozhodl jít se svou kůží
na trh, předložit své myšlenky i ostatním
lidem tak, aby se i oni mohli demokraticky, ve volbách, rozhodnout, zda se mnou
souhlasí. Na rozdíl od stávající politické
garnitury jsem rozhodnut své myšlenky a rozhodnutí plnit jak to bude nejlépe
možné, své angažmá beru jako společenskou službu, město – obec pro mě nepředstavuje kořist, které je třeba se zmocnit ve svůj prospěch. Kdyby tomu tak
nebylo tak pro mě angažmá v komunální politice ztrácí smysl, protože se politikou neživím, naopak
jsem velmi pracovně vytížen
ve svém oboru.

Mgr. Michal Mariánek, 35 let, sociální pracovník, Moravská Ostrava
Už delší dobu jsem se zamýšlel nad možností aktivně se zapojit do komunální politiky. V každodenním životě se setkávám s mnoha věcmi, které se mi v našem městě
líbí, nebo naopak, které se mi nelíbí. Společně s tím, jak vyrůstají naše děti, si uvědomuji mnohem více souvislostí, které každodenní život v Ostravě přináší. Spolu
s tím si také uvědomuji určitou zodpovědnost za to,
co tady právě našim dětem
zanecháme.
Jsem přesvědčen o tom,
že by se každý člověk měl zajímat o místo, ve kterém žije a svým dílem (dle svých možností
a schopností) se podílet na jeho rozvoji.

Ing. Petra Bernfeldová, 32 let, státní zaměstnanec, Moravská Ostrava
Do komunální politiky jsem se rozhodla angažovat, jelikož mě už nebaví pouze pasivně
přihlížet na dění či nedění ve městě, kde žiji. Silným hnacím motorem mi jsou výsledky
voleb do poslanecké sněmovny, ze kterých jsem vycítila, že i ostatní cítí totéž, a proto je
třeba vyvíjet aktivity, které povedou ke změnám prospěšným pro občany města.
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MS v hokeji 2015

Drahá zábava aneb Co v Praze nevědí
Všichni sportovní fanoušci jásali, když se před lety dozvěděli, že se v Ostravě bude v roce 2004 konat mistrovství světa v ledním hokeji. Pro takovou bezesporu
důležitou událost je nutné něco udělat, a tak skutečnost, kdy bylo zapotřebí zásadně opravit městu patřící
halu ve Vítkovicích (dnes ČEZ Aréna) pochopila asi většina i nesportovně naladěných občanů města.

publice přiděleno pořádání MS
v hokeji v roce 2015 a po dobrých zkušenostech z historie jej
má hostit i Ostrava. Nezasvěcení si řeknou fajn a proč ne, vždyť
máme tak nákladně opravenou
halu, alespoň ji znovu využijeme. Tak jak zpráva o opětovném
pořadatelství MS rozjasnila tváře
fanoušků, tak stejně zachmuřila
tváře vedení ostravské radnice.
Jít s pravdou ven se neodvážilo,
a tak se jí pokouší zakrýt jako obvykle lhaním lidem.
Moravskoslezský deník dne 25.
června 2010 uveřejnil, že na základě stížností a dohadů ohledně technického stavu v souvislosti s rekonstrukcí ČEZ Arény
v roce 2004 si město nechalo aktuálně vypracovat studii a zjistilo, že je nutné provést další ná-

P

otud by vše bylo v pořádku, jenže ony se děly věci. Tehdejší zakázku na rekonstrukci sportovní haly získala
bez veřejné obchodní soutěže bývalá firma Tchas (nyní Eiffage
Construction) a z původních odhadovaných 440 milionů korun
nakonec oprava haly přišla na 700
milionů korun z městského rozpočtu. Bezmála půl miliardy korun je obrovská částka a pořádání
MS v hokeji veliká zodpovědnost.
Každý by proto očekával kvalitně
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připravenou investiční akci a pevně stanovený rozpočet.
Nestalo se tak a rekonstrukce nás
přišla skoro na dvakrát tolik, než
původně měla.
No nic, chtělo by se říct, hlavně, že MS proběhlo a my máme na dlouhá léta opravenou,
funkční a moderní halu. Staré české úsloví praví, že lež má
krátké nohy a v Ostravě utíkala
šest let. Nedávno bylo České re-

kladnou rekonstrukci sportovní
haly, která by ve finále měla přijít město až na 750 milionů korun. Navíc se v Deníku k tomuto
problému vyjádřil investiční náměstek primátora Lukáš Ženatý
(ODS), který zkonstatoval, že ho
výsledky technické studie velmi překvapily, protože se domníval, že rekonstrukce realizovaná
pro MS v hokeji v roce 2004 byla
udělána právě proto tak nákladně, aby ČEZ Aréna mohla fungovat dlouhodobě. A dále, že reklamovat stavbu již není možné.
Navíc nyní, když se má v roce
2015 uskutečnit světový hokejový šampionát, tak se musí město rozhodnout pro další zahájení
nákladných oprav, aby se mistrovství světa mohlo v Ostravě
vůbec konat.

Primátor Petr Kajnar (ČSSD) pak
uvedl, že mu částka 750 mil. Kč
nepřipadne tak vysoká a že je zapotřebí ji znova do haly investovat.
Měli jsme mít za 400 mil. Kč opravenou arénu, namísto toho nás stála přes 700 mil. Kč, a je nefunkční.
Máme teď investovat dalších 750
mil. Kč, abychom zakryli dřívější
„šlendrián“ a prý měli funkční halu? Nevadí vám, že to, co stojí 400
mil. Kč, v případě investic města
Ostravy stojí 1,4 mld., tedy trojnásobek? Ona miliarda pak ve městě
prostě musí chybět.
Je Petr Kajnar jen neschopným
manažerem lehkovážně nakládajícím s cizími (rozuměj našimi)
finančními prostředky, nebo protřelý politik s příjemným úsměvem a hroší kůží, který hájí zájmy podnikatelů na úkor zájmů
občanů města? Vždyť Petr Kajnar v době, kdy se rekonstrukce
ČEZ Arény zadávala a prováděla,
byl investičním náměstkem primátora a následně potom v letech

2007 až 2009 předsedou představenstva ve vedení městské společnosti Vítkovice Aréna a. s. Jako investiční náměstek primátora
a následně člen představenstva
měl povinnost celou stavbu kontrolovat. Takže v případě, že nebyla kvalitně provedena a objevily se nedostatky, měl jako investor
využít legitimní možnosti a ihned
rekonstrukci reklamovat. Proč to
neudělal?
Vedení ostravské ODS je překvapené, ale nic dělat nebude. Jak by taky mohlo, když v dozorčí radě společnosti spravující halu již několik
let sedí její členové. Jakou roli tam
plní a jakou práci odvádějí za peníze, které z titulu takové funkce
pobírají?
Jak celý příběh dopadne, nevíme. Věříme však, že výsledky
podzimních komunálních voleb
už ODS a ČSSD neumožní zamést vše pod koberec a zaplatit
z našich peněz.


red

Eva Schwarzová,
kandidát za hnutí OSTRAVAK
Je zarážející, že ačkoliv zastupitelé spravují majetek nás občanů, tedy měli by jednat vždy
s péčí řádného hospodáře, uzavřou smlouvy na rekonstrukci
ČEZ Arény ve výši 440 mil. Kč,
a konečná cena, kterou si nechají vnutit, je o 260 mil. Kč
vyšší. Nabízí se také otázka, jakým způsobem bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby a jak vůbec celá
stavba probíhala a kdo ji kontroloval. A dnes již nikdo nedohledá, kolik z těchto peněz bylo zbytečně vynaloženo.
Pokud naši radní předem vyhlásí, kolik chtějí za další takzvanou opravu ČEZ Arény utratit, svědčí to o tom, že možná rozumí svým politickým praktikám, ale hospodaření ne.
Zveřejnit předem cenu za práci, kterou budu teprve poptávat, dělá pouze diletant, a ne dobrý hospodář.
Hodnota provedené rekonstrukce ČEZ Arény činila více
než desetinu celkového ročního rozpočtu města pro rok
2004. Celková hodnota další předpokládané rekonstrukce ČEZ Arény představuje opět zhruba desetinu celkového rozpočtu města Ostravy na rok 2010. Přejme si a doufejme, že zastupitelé takovýmto způsobem nehospodaří
s celým naším městským rozpočtem.
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Ostravské trafiky
Jistě jste už v tisku narazili na článek informující o bezostyšnosti politiků, kteří za svou vykonanou politickou činnost dostali tzv. trafiku neboli místo v dozorčí radě některého z velkých státních podniků. Funkci, kde se od nich
nečeká žádná práce, zato však funkce, ze které jim každý měsíc plyne nadstardandní příjem. Státní firma tak namísto odborníků, kteří by pomáhali jejímu rozvoji, platí politiky, kteří danému oboru povětšinou vůbec nerozumí.

M

yslíte si, že Praha je daleko, že tohle by se u nás
v Ostravě stát nemohlo?
Omyl, a veliký. Město Ostrava
každý rok mezi svých 55 zastupitelů rozdělí bezmála 15 mil. Kč,
tedy v průměru přes 250 000 Kč
na jednoho zastupitele. Nejenže
takto politické strany v podstatě
uplácejí své zastupitele za jejich
věrnost, ostravská ČSSD však
dokáala zajít ještě dále. V březnu
2010 prosadila za člena dozorčí
rady dlohodobě ztrátové společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s. r. o., tedy
na funkci z níž plyne několik tisíc měsíčně, pana Adama Rykalu (ČSSD). Řadového člena ČSSD,
který nikdy zastupitelem města nebyl a který se své funkce nevzdal ani poté kdy se v květnu
stal poslancem.
Abychom však byli spravedliví musíme uvést, že nesmyslné vytváření zbytečných funkcí a vyplácení

Soutěž

Uhodnete, na kolik si
z tzv. prebend dokáže
měsíčně přijít nejlépe
placený politik Martin
Štěpánek (ODS)?
Tři z Vás, kteří budou
nejblíže přesnému číslu,
odměníme modelem
trafiky z pravé čokolády.
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Proč v dozorčí radě VÍTKOVICE
ARÉNA a. s. najdeme devět politiků, v OZO Ostrava s. r. o. pět
a v Dopravním podniku Ostrava
a. s. sedm?
Obdobně zištně si naši zastupitelé počínají na samotné radnici. Za členství v komisi či výboru,
bez ohledu na to, zdali se jejich zasedání vůbec účastní, si opět vyplácejí tisícové odměny. Snadno si
tak většina zastupitelů kromě svého příjmu ze zaměstnání ještě takto bokem přijde na více, než činí průměrná mzda v našem kraji
(pozn. 20 055 Kč).

„prebend“ svým spolustraníkům
spojuje všechny politické strany
v současnosti zastoupené na naší
radnici. Při jejich vyplácení si po-

čínají zcela bezohledně. Proč mají Krematorium Ostrava s. r. o. nebo OZO Ostrava s. r. o. podobu
společnosti s ručením omezeným?

Abychom Vám umožnili udělat si představu o poměrech, které na naší radnici panují, otiskneme v příštím čísle seznam odměn
všech členů zastupitelstva, které
od města nebo jím zřízených organizací pobírají.
red

Bohdan Trojak, kandidát za hnutí OSTRAVAK
Otázka, která se asi každému po přečtení předešlých řádků automaticky vynořuje, je jaké jsou důvody proč naši zastupitelé tak usilovně zřizují obchodní společností. Je to opravdu pouze nezištná starost o majetek města? Jaké výhody
to pro město přináší, kromě finančního vylepšení rodinného rozpočtu politiků.
Otázkou také je, jestli představitele sedící ve statutárních orgánech těchto společností města nesou skutečnou odpovědnost za ekonomické výsledky, tak jak je
tomu v komerční sféře. To znamená v praxi, že v případě, že se neplní “plán“ nejsou odměny a člověk (pokud není majitel a to naší politikové nejsou) opouští firmu, v lepším případě jenom “křeslo“. Pro odstranění tohoto trendu bychom měli provést: 1) vyhodnotit reálný přínos
zakládání těchto obchodních společností pro město; 2) v případě, že se ukáže, že vznik těchto společností má opodstatnění, preferovat dosazování do orgánů těchto společností odborníky a ne laiky, jejíchž kvalifikací je převážně pouze politická příslušnost; 3) generálně zrušit politikům odměny za tyto pozice a ušetřené prostředky vrátit do rozpočtu města nebo bude-li třeba, tak je investovat právě do odborníků, kteří skutečně pomohou prosperitě města.

„Věžák“ na Ostrčilově ulici
Zastupitelé města připravují další prodej lukrativního pozemku v centru. Tentokrát se jedná
o „věžák“ spolu s přilehlými pozemky na ulici
Ostrčilově.

Ž

adatel, společnost LUXEMBOURG ASSOCIATES LIMITED, s. r. o., (LAL) má
zájem výše uvedenou nemovitost
využít k demolici a následně pak
zde vystavět dvě samostatně stojící věže určené k bydlení s přibližně
130 byty vyšší kategorie. Součástí objektu budou rovněž podzemní garáže s kapacitou přibližně 230
míst pro automobily. V přízemí
budou umístěny obchodní prostory a prostory k umístění mezinárodní školy. Nezapomíná se také
na vybudování veřejné zahrady
a dětského hřiště.
V době uzávěrky tohoto čísla byl
záměr prodeje již dvakrát odložen.
Proč tedy tuto problematiku zmiňujeme?
Materiály, které se nám dostaly
do rukou, nelze opomenout. Opět
jednoznačně zvýhodňují budoucího investora oproti všeobecnému
zájmu.
Společnost LAL uvádí současnou tržní hodnotu věžového domu spolu s nádvořím a přilehlými pozemky celkem o rozloze asi
5369 m2 (včetně zastavěné plochy
domu) okolo 40 milionů korun.
K tomu si nárokuje kompenzaci
za vynaložené náklady na demolici, která dle předloženého návrhu činí asi 27 milionů korun.

Což znamená, že cena demolice
se odečte od uváděné tržní hodnoty (40 milionů korun) a výsledná částka bude částkou kupní, což
činí 13 milionů korun.
Pochopitelně nás zajímalo, zda
demoliční výměr na „věžák“ vůbec existuje a zda je běžné, že investor žádá finanční náhradu
za provedenou demolici. Na stavebním odboru Moravské Ostravy a Přívoz žádný takový výměr
není a ani nebyl zadán a nezávislý soudní znalec nám potvrdil,
že v některých případech se tento způsob výpočtu uplatňuje, ale
v tomto případě to neplatí.
V samotném závěru předloženého návrhu je návrh na uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí. V případě, že dojde k dohodě, bude pro
tento projekt speciálně založena
akciová společnost a předpokládaná smluvní úprava zajistí převoditelnost na tuto akciovou společnost. Což pro nás občany laiky
znamená, že město „věžák“ prodá,
ale v podstatě neví komu. A v neposlední řadě společnost LAL vyžaduje dvouletou lhůtu k uzavření
smlouvy a za to městu nabízí jako
bonus nevratnou zálohu 200 tisíc
korun.
Pokud si to shrneme, zjistíme,
že „nějaký investor“ získá dvouletou rezervaci za směšnou částku 200 tisíc korun, a to na lukrativní pozemek v centru města.
Za dva roky si tento pozemek kou-

pí za dnes již určenou kupní cenu 13 milionů korun. Pak „věžák“
možná zbourá a postaví dvě bytové
věže nebo tento pozemek daleko
výhodněji prodá! V návrhu smlouvy totiž chybí ony patřičné detaily, jako jsou tvrdé finanční sankce
a právní postihy v případě jakéhokoliv porušení.
V úvodu jsme uvedli, že tyto materiály nebyly ještě projednány.
Uvidíme tedy, zda tentokrát bude
přístup radních v nakládání s veřejným majetkem zodpovědnější
a předložený návrh smlouvy dozná značných změn.
red
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rozhovor

MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka ostře bojující
za zlepšení ovzduší na Ostravsku a zároveň kandidátka
hnutí OSTRAVAK v letošních komunálních volbách.

Kdo podle Vás je MUDr. Eva
Schallerová? Jak byste sama sebe charakterizovala? A prosím,
skromnost nechte stranou.
Eva Schallerová je 54letá, inteligentní, vzdělaná realistka, která šedou kůru mozkovou používá k myšlení a která si nedělá
iluze ani o životě ani o lidech, ale
ani sama o sobě. To není míněno
skepticky. Mám ráda lidi, mám
ráda hlavně ty děti, mám ráda
i tu práci s nimi, jsem velmi ráda,
že jsem pediatr.
Ve své praxi se převážně setkáváte s problémy respiračního charakteru. Co Vás jako lékaře trápí
nejvíce – diagnóza, nebo bezvýchodná situace?
V podstatě takto přesně ani jedno. Vadí mi především to zbytečné utrpení těch nejmenších. Utrpení, které prožívají jen proto,
že si zde nějaký bohatý kapitalista
na úkor jejich zdraví a zdravé budoucnosti bezohledně mastí vlastní kapsy. S ohledem na diagnózu
i situaci to celé vnímám spíš jako
výzvu k boji. A to i jako lékař, i jako člověk.
Jak lze podle Vás charakterizovat současný stav ovzduší
na Ostravsku? Máme ještě šanci
na zlepšení, nebo se máme, dle
slov současného primátora, raději odstěhovat?
Já osobně nejsem zajíc a z boje neutíkám. Spolu se svými nejbližšími žiji v tom nejhorším
smogovém epicentru a budu tu
tak dlouho, dokud se problém
skutečně nevyřeší. Styděla bych
se z beskydského podhůří radit
těm, kdo tu možnost útěku nemají. Tolik k radám primátora.
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Navíc – a to z pohledu logiky,
ke které se hlásím – stěhovat by
se měl agresor, ne jeho oběti.
Co se týká šancí – vždycky existují
a pořád je ještě všichni máme. Lidský organismus je schopen ohromné reparace, ale vše má samozřejmě svoje mantinely.
Co si myslíte o krocích současných představitelů města v boji
za lepší ovzduší? Dělají dostatečné kroky ve prospěch občanů? Jaký je Váš názor na městem podanou žalobu na stát?
Názor zrovna na tuto otázku jsem
si tvořila hodně dlouho, protože
odsoudit někoho je velmi snadné,
chápat jeho důvody je mnohem
složitější, ale možná právě proto,
že jsem měla možnost s většinou
těch úředníků i opakovaně jednat, nyní už je můj názor nekompromisní.
Jestliže primátor tohoto města dává přednost průmyslu a jeho
udržení před zdravím lidí a bojí
se toho, aby nám průmysl neutekl do Polska, pak to pro mne není
člověk, jehož prioritou je normální
běžný člověk. Město je jednoznačně spoluodpovědné za katastrofální stav ovzduší, který zde máme,
a jde o vědomé a dlouhodobé bojkotování hlavně toho skutečného
řešení.
Co se týká žaloby na stát – těžko
se mi normálním rozumem hledá vysvětlení. Už o tom přemýšlím hodně dlouho. Podle mne jde
jen o velmi dobře promyšlené gesto, které má odpoutat pozornost
a odvést ji jinam. Jednak tím získají čas jak oni sami, tak i ty hutě,

protože se bude říkat, my teď nic
nemůžeme dělat, musíme vyčkat,
až jak to dořeší soud. A všichni víme, že soudy v této zemi se táhnou
dlouho.
Současný náměstek pro životní
prostředí Dalibor Madej si dělá
ambice na post primátora. Myslíte si, že jako primátor pomůže
občanům víc, než bylo doposud
v jeho kompetenci v roli náměstka?
Můj názor na náměstka Madeje je nyní už
naprosto jasný. To, jak
skutečně chce pomoci občanům, prokázal v okamžiku, kdy
se rozhodl žalovat
doktora Šráma z ÚEM
AV za to, že zveřejnil výsledky
svého naprosto objektivního výzkumu. Tím se pro mne osobně
odepsal.

nepodceňovat ani ty skutečné nemoci, navzdory všem vedlejším
účinkům léků dodržovat léčbu doporučenou odborníky a nejen tu
akutní, ale i dlouhodobou. Právě ta
má efekt na zacelení smogem narušených sliznic.
Celé Ostravsko trápí znečišťovatelé, jako jsou Vítkovice,
OKD, chemička a v neposlední
řadě nejpalčivější problém Ar-

ulpívají v horních dýchacích cestách, je to kašel nepříjemný, bolestivý, štěkavý, ale nejméně nebezpečný.
Mnohem nebezpečnější jsou menší prachy PM2,5. Ty už pronikají
mnohem hlouběji a dráždí sliznice
i dolních dechových cest, jako jsou
průdušky. A nejnebezpečnější jsou
samozřejmě ty nejmenší, tzn. PM1
a menší. Ty pronikají až do těch

se bojovat proti současné legislativě. Kandidujete za hnutí OSTRAVAK. Co tedy nás Ostravaky a Vás
jako kandidáta čeká nového?
Mne toho nově čeká hodně. Předvolební období bude asi po všech
stránkách hodně náročné a i do budoucna, pokud ve volbách uspějeme, budu si muset najít novou cestu, jak optimálně skloubit všechny
svoje současné aktivity i s těmi novými, politickými.
Co z toho vyplývá pro
vás jako pro Ostravaka?
Těžko říct takto na počátku, ale rozhodně
přesun přímo do centra
dění umožní do tohoto
dění také aktivně vstupovat a zasahovat ve prospěch skutečného zlepšení. Nedělám si iluze,
že všechno bude probíhat jen optimálně, jistě to nepůjde ani samo,
ani snadno, ale kdo nic nedělá, ten
taky nic nezkazí...

Se svými nejbližšími žiji v tom nejhorším
smogovém epicentru a budu tu tak dlouho,
dokud se problém skutečně nevyřeší.

Ale zpět k Vaší praxi. Přibližte
čtenářům, jaké jsou nejčastější
příčiny onemocnění a proč? Existuje nějaká prevence, pokud pominu, že nepřestaneme dýchat?
Dlouhodobé dráždění prachem
vyvolává potíže, které na první
pohled vypadají klinicky jako nachlazení – tzn. rýma, kašel, zahlenění, pálení v krku i na průduškách, slzení nebo hnisání očí,
průjmy a bolesti břicha, ale přesto
to stále ještě není nemoc. Těmito
potížemi se tělo snaží zbavit toho
prachu. Je to podobné, jako když
strčíte nos do mouky. Budete kýchat, ale není to ještě nemoc.
Ovšem právě proto, že toto dráždění sliznic je dlouhodobé, v podstatě už chronické, míra odolnosti sliznic se snižuje a jejich povrch
se naruší. Na prachem narušený
povrch si pak mnohem snadněji
přisednou i klasické viry a bacily,
a tím už z původní potíže vzniká
klasická nemoc. Ta druhotně naruší povrch sliznic, ty jsou zas pak
mnohem méně odolné a tělo se dostává do bludného kruhu nikdy nekončících zdravotních problémů.
Jak se bránit? Na tohle prostě neumím odpovědět dobře.
Otužovat se, inhalovat, čistit
se i formou alternativních produktů, vyjíždět za čistým vzduchem,

celorMittal. Všechny zmiňované subjekty produkují nadměrné množství polétavého prachu
a jedů (emisí). Prachové částečky jsou v podstatě nosiči jedů,
které vdechujeme. Můžete nám
tento proces více přiblížit, pokud to lze vůbec takto laicky pojmenovat?
Jde o prach různých velikostí obohacený o velmi nebezpečné jedovaté látky. Z těch asi nejhorší dopad
na organismus mají tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky, nejznámější je benzo(a)pyren.

nejmenších plicních sklípků, bohužel i se všemi těmi jedy.
Vím, že jste velmi houževnatá žena a lékařka v jedné osobě. Podílíte se na různých studiích a snažíte

Nejvíc bohužel ale škodí právě ty
jedy, které se na prach vážou. Ty
v organismu skrytě páchají to hlavní dílo zkázy a ty škody mají bohužel pro nás tady kumulativní charakter, tedy sčítají se.
Těžko se to vysvětluje, ale dá se to
připodobnit ke kouření. Po vykouření jedné cigarety asi nikdo neočekává, že by se organismus zbortil, ale po dvaceti letech
kouření už asi také nikoho nepřekvapí, že u tohoto kuřáka vznikly
chronické ireverzibilní, tedy nevratné změny.
Co znamenají zkratky jako PM10,
PM2,5 a PM1? Často se s tímto
označením můžeme setkat při
čtení v odborných studiích.
Jde o rozlišení molekul prachu
podle velikosti a právě velikostí
je dána míra jejich nebezpečnosti. Prachy PM10 jsou ty větší, způsobují sice silný a dráždivý kašel,
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Téma

Zákon a pořádek

Argument, že se děti z Ostravy dusí,
nestačí. Zastupitelé kraje rozhodli, školka
pravděpodobně zanikne
V polovině letošního roku proběhla médii kauza o pravděpodobném zániku mateřinky U Školky v Ostravě‑Porubě. Žádný argument nebyl dostatečně silný k tomu, aby odvrátil rozhodnutí představitelů kraje sloučit dvě školky
rozdílných povah, a tudíž omezit celkovou kapacitu dětí s diametrálně odlišnými problémy. Jednalo se o sloučení
školky se specializací na problém respiračních chorob (mateřinka U Školky) a školky logopedické (MŠ logopedická,
Liptaňské náměstí), která slučuje děti s mentálními a tělesnými obtížemi.

Zastupitelé kraje rozhodli na základě školského zákona. Mateřinka U Školky dle vyhlášky nesplňuje statut speciální školky, a proto
nespadá do kompetence kraje jako zřizovatele. Děti s respiračními onemocněními jsou „pouze“
zdravotně znevýhodněné, a tudíž
mohou navštěvovat školku standardní. Zřizování takovýchto mateřských škol je v souladu se školským zákonem v kompetenci obce.
Navíc vlastníkem budovy, ve které
doposud mateřinka sídlila, je kraj.
Nyní na počátku září média utichla
a situace je daná. Do MŠ U Školky
nastoupilo pravděpodobně posledních 96 dětí s dýchacími problémy,
z toho zhruba polovina dětí s diagnózou astmatik. Stávající děti mají ještě možnost školku v regulérním čase ukončit. Ovšem v příštím
školním roce (v roce 2011) již nové „zdravotně znevýhodněné“ děti nenastoupí.
Školka svým charakterem a vybavením neměla a nemá konkurenci.
Poskytuje speciální program dětem zdravotně oslabeným opakovanými respiračními chorobami
s indikacemi, jako jsou bronchitida, astma, záněty středního ucha,
senná rýma a alergická onemocnění kůže. Léčebně rehabilitační péče
je harmonicky začleněna do výuky. Program je věnován inhalacím,
reedukaci dýchání, rehabilitačním
cvičením, saunování. Ve třídách
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jsou používány čističky vzduchu
a zvlhčovače. Všechny zmiňované
aktivity jsou také nesmírně důležitou a nenahraditelnou prevencí.
Pedagogové velmi úzce komunikují s rodiči, a tak veškeré obtíže
eliminují ve prospěch zdraví každého dítěte.
V situaci, kdy ovzduší na Ostravsku je alarmující, jsou fakta a argumenty výše uvedené pro nás občany
a hlavně rodiče postižených dětí něco, čemu zdravý rozum nemůže rozumět. Zeptali jsme se proto kompetentnějších osob. V odpovědích
nehledáme viníka, ale chceme poukázat na možná řešení. Komentáře, které přinášíme, jsou v podstatě závazky daných osob. Ostravaka
bude i nadále zajímat zda všichni
dotázaní dostojí svým závazkům.
red
Jana Karnovská,
současná statutární
zástupkyně MŠ
U školky:
Ve funkci statutárního zástupce jsem od dubna letošního roku
a svou funkci beru velmi vážně,
jsem ochotna a schopna pro dobré jméno MŠ a potažmo také zřizovatele vykonat maximum: obnovit
tradici respirační péče v MŠ, která
v minulých letech byla opomíjena
a nedoceněna.

přišla záporná odpověď.
Kraj v současnosti nechce budovu předat, neboť tyto prostory potřebuje pro logopedickou
školku, která sídlí v pronajatých prostorách, majetkově doposud nevyřešených. Kraj může i dnes
podle zákona zřizovat
i jiná zařízení, která zákon taxativně nevymezuje, když k tomu má
podmínky. To znamená,
že kdyby se kraj rozhodl, že si tuto školku ponechá, tak podle zákona
může. Byl by to však jistý precedens.
Problematika nemocných dětí s respiračními
chorobami by měla být
podle mě součástí komplexních opatření, která připravuje Ministerstvo životního prostředí
pro MSK. Svou roli má
sehrát MŠMT. To se týká
i kategorizace této nemoci jako zdravotního postižení. Tady je prostor
pro jednání města Ostravy i kraje. Chci se touto
otázkou zabývat z pozice
poslankyně PČR.

Provedla jsem operativní průzkum, zda mezi zapsanými dětmi
jsou děti, které by splňovaly podmínku zdravotního znevýhodnění, kterým je možno poskytovat speciální vzdělávací potřeby.
Z tohoto průzkumu mi vyplynulo,
že minimálně 50 % dětí tuto podmínku splňuje. Z tohoto důvodů
máme připraven projekt, v rámci kterého bude v novém školním
roce 2010/11 rozšířena a zkvalitněna péče o tyto děti. V rámci projektu mám v úmyslu spolupracovat
a oslovit odborníky z této oblasti
(ústav imunologie, alergology, pediatry apod.) – s touto vizí byli zároveň seznámeni rodiče.

Jaroslava Wenigerová,
poslankyně za PČR
Kraj ze zákona zřizuje speciální MŠ, což MŠ U Školky při převzetí zřizovatelské funkce krajem
v roce 2001 byla. V dnešní době
tento status školka nemá. Děti,
které dnes tuto školku navštěvují, mají sice potvrzení od lékaře,
ale nemají doporučení specializovaného diagnostického pracoviště. V době, kdy jsem působila
na kraji jako náměstkyně hejtmana pro oblast školství, obrátila jsem se na radu městského obvodu Poruba s písemnou žádostí
o převzetí zřizovatelské funkce,

Šárka Vlčková,
tisková mluvčí
krajského úřadu:
1. ledna 2005 vstoupil v platnost
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání. V § 16 tohoto zákona je
zmíněno vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mimo jiné § 5 vyhlášky
č. 73/2005 Sb. definuje typy speciálních škol. Dle této vyhlášky
není MŠ U Školky typem speciální školy.

Věra Pálková,
náměstkyně hejtmana:
Velký zájem rodičů mateřské školy U Školky v Ostravě-Porubě
o program pro děti s respiračními
problémy dává signál o potřebě
takovýchto aktivit v celém Moravskoslezském kraji, který je mimořádně postižen špatným ovzduším.
Je to výzva všem starostům měst
a obcí. Programy všech obecních
a městkých „tzv. běžných“ školek
mohou být obohaceny o podobné
aktivity. Mohu slíbit, že toto doporučení projednám nejen s představiteli městského obvodu Ostrava-Poruba.

Jan Dekický,
místostarosta Městského obvodu Poruba:
V současné době se zpracovává
projektová dokumentace, která
zahrnuje komplexní rekonstrukci prostor o rozloze cca 180 m2 a to
v MŠ na ulici J. Šoupala v Ostravě-Porubě. V minulosti byly tyto
prostory obvodem pronajímány
a dnes bychom je rádi proměnili
na odpočinkovou zónu s hernou,
umývarnou a šatnou. Přibude rovněž infrasauna. Realizace projektu
by měla být zahájena letos na podzim.

MUDr. Eva Schallerová,
pediatr, kandidátka
za hnutí OSTRAVAK
Můj názor na tuto kauzu je jednoznačně zaměřen kriticky proti rozhodnutí kraje, přestože to je v jeho
kompetenci. Logopedická péče má
svoje specifika, péče o děti s respiračními potížemi také. Jako pediatr smogem nejvíc zatížené lokality ve městě i v republice zastávám
názor, že podobných školek pro děti s respiračními nemocemi by mělo být mnohem více. Přinejmenším
v každé čtvrti Ostravy jedno zařízení tohoto typu. V žádném případě by se neměla rušit fungující, ale
naopak by se měla budovat nová.

redakce@ostravak.info • www.ostravak.info

13

Téma

Inteligentní dopravní systém
v Ostravě
Město Ostrava v budoucnu plánuje projekt pro řízení
a odlehčení dopravy v centru města – tzv. Inteligentní
dopravní systém (IDS). Systém asi za 250 milionů korun by měl řidiče přijíždějící do města na jejich navigaci
v automobilu aktuálně informovat o hustotě provozu,
průjezdnosti křižovatek, uzavírkách i volných parkovacích místech.

N

a začátku léta byla v Ostravě spuštěna první – pilotní část tohoto projektu IDS, jehož součástí je parkovací
systém ve městě, od něhož si město slibuje zejména ulehčení dopravy v centrálních částech Ostravy
a pomoc při nalezení volného parkovacího místa. Jedná se celkem
o 30 proměnných dopravních značek (za přibližně 4 miliony korun)
s aktuálním stavem volných parkovacích míst pouze v centru, které navádějí řidiče na stávající placená centrální parkoviště v oblasti
Prokešova náměstí, Černé louky,
Poděbradovy ulice, Smetanova náměstí, náměstí Msgre Šrámka, hotelu Imperial, Hollarovy, Muzejní, Žofínské a Fifejd. Celkem 1827
parkovacích míst. Parkoviště, jichž
převážná většina byla již v minulosti zahrnuta do Integrovaného
parkovacího systému pod správou
společnosti Garáže Ostrava.
Základní myšlenka naváděcího parkovacího systému k ulehčení do-

pravy v centru je v každém případě chvályhodná, ale bude opravdu
ulehčeno dopravě a městu, když celý systém je začat tím, že navádí auta
k parkování přímo do centra města?
Žijeme ve městě s nejhorším ovzduším v celé ČR a možná by právě samotné město mělo prioritně regulovat silniční dopravu a parkování
společně se snahou zlepšit ovzduší a snížit výfukové plyny ve městě.
Asi je pro naše představitele města
silniční doprava stále nadřazenější
než zdraví obyvatel.
Magistrát města s možností omezení provozu v centru a vytvoření záchytných parkovacích ploch před
centrem s propojením MHD sice počítá, ale pouze jako se součástí budoucí strategie rozvoje města.
Takže si budeme muset ještě dlouho počkat na výstavbu záchytných
parkovišť typu P + R (park + ride =
zaparkuj a jeď) propojených se systémem MHD tak, jako to již dnes
funguje například v Praze.
Nemyslíte si i vy, že by bylo v rámci čistějšího ovzduší jednodušší a ekologičtější postavit velká odstavná
parkoviště již teď, začít koncepčně řešit systém hromadné dopravy ve městě
a nečekat na to, až budeme
mít všichni v Ostravě respirační problémy?
red
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Karel Sládeček,
kandidát za hnutí OSTRAVAK
Zastávám názor, že by se s výstavbou
záchytných parkovišť v Ostravě mělo
začít co nejdříve.
Velkou výhodou záchytných parkovišť
P + R je to, že nabízejí ekonomičtější
a mnohdy i časově přijatelnější cestu do centra města. Řidiči
nemusí stát v dlouhých kolonách, nemusí dlouho hledat parkovací místo, platit pokuty za špatné parkování nebo odtah vozidla apod.
Největší přínos však vidím v tom, že vozidla, která zůstanou
na periferii města, nezatěžují jeho centrum a obyvatele, čímž
dochází ke komplexnímu zkvalitnění života a životního prostředí ve městě.
Připadá mi krajně nelogické, neekonomické a nezodpovědné nejdříve stavět parkoviště v centru města, když vím, že v budoucnu chci zřizovat parkoviště záchytná. Navíc parkoviště v centru zabírají prostor pro další možnou výstavbu a rozvoj Ostravy.
Myslíte si, že pak někdo bude parkovat na záchytném parkovišti
před městem, bude-li mít možnost dojet až do centra?
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Jak a kde
získat
Ostravaka?

V / 2010
IV

V / 2010

Objednejte si časopis Ostravak každý měsíc
zdarma do vaší schránky. Zašlete nám své
jméno a adresu na e-mail: redakce@ostravak.info
nebo na telefon +420 602 576 263 (SMS).

o Ostravě
Ostravaky
časopis s

časopis
s Ostra
vaky o
Ostravě

Časopis Ostravak je vždy volně dostupný v Ostravě:
• Dům knihy Librex, Smetanovo náměstí 222/8
• Dům kultury města Ostravy (poradna Ostravak), 28. října 124/2556
• Trafika Petr Čech, Opavská 768 (pod Slovanem), Ostrava‑Poruba

Ostravaci
pozor!
Vlastníte kavárnu, obchod či trafiku
a jste příznivec Ostravaka?
Nabízíme vám stojan
s časopisem Ostravak
zdarma pro vaše klienty.

Kontaktujte nás
e-mail: redakce@ostravak.info
tel.: +420 602 576 263
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První ročník akce Léto!!!
získal od města dotaci vyšší než
Colours po devíti letech???

V období od 18. června do 5. září 2010 je letos poprvé v Ostravě realizován zcela nový kulturně vzdělávací projekt prezentace společenských témat atraktivní formou v centru města v období letních prázdnin doplněný filmovou projekcí, atrakcemi pro děti, divadelní, sportovní, výtvarnou činností, koncerty skupin, zpěváků a zpěvaček
s přímou vazbou na Moravskoslezský kraj a samotnou Ostravu.
Léto!!!, jak je celý projekt nazván, realizuje společnost PAM market s. r. o. Každý Ostravak hned zajásá radostí,
že se aspoň někdo snaží oživit to naše umírající centrum, ale…

DOTACE Od MĚSTA
NA LÉTO!!!
Celý projekt předpokládá náklady
10 milionů korun, a protože společnost PAM si nebyla schopna zajistit dostatečné prostředky pro
první ročník projektu, jehož ambicí je stát se trvalou součástí prázdninových akcí jako je Colours of
Ostrava či Shakespearovské slavnosti, tak tedy získala od města
Ostravy na náklady spojené s realizací projektu Léto!!! celou polovinu, tj. 5 milionů korun. Druhou
polovinu nákladů zajistí sponzoři.
Zvláštní je, že se jednalo o „pouhý“
první ročník kulturní akce, který
nemá vůbec žádnou tradici, a město do něj přesto investovala ihned
tak astronomickou sumu. Nebo už
je město tak posedlé kandidaturou
o titul EHMK 2015 a rozdává dotace každému projektu podporujícímu město v kandidatuře?
Nechápeme logiku rozdělování
peněz představiteli našeho města.
Obzvláště, když porovnáme na-

mátkou již výše zmíněné kulturní akce, které mají v Ostravě vybudovanou několikaletou tradici

a úroveň. Na první ročník Colours
of Ostrava nepřispělo město vůbec nic, až při druhém ročníku

dotovalo hudební festival částkou
550 tisíc korun. Nebo Shakespearovské slavnosti získaly od měs-

Předběžný rozpočet nákladů na první ročník Léto!!!
Služby a energie

Ostrava

Partneři projektu

celkem

103 000 Kč

236 000 Kč

339 000 Kč

Technika a zařízení

1 100 000 Kč

671 000 Kč

1 771 000 Kč

Publicita, marketing a reklama

3 797 000 Kč

1 813 000 Kč

5 610 000 Kč

Honoráře

0 Kč

280 000 Kč

2 280 000 Kč

CELKEM

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč
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ta před třemi roky na svůj první
ročník v Ostravě pouhých 300 tisíc
korun. Nepřijde Vám to trochu jako nepoměr?
Srovnání finanční podpory kulturních akcí ze strany statutárního města Ostrava, které mají
v Ostravě již několikaletou tradici, a Léta!!!:
ARCELORMITTAL
Jedním z cílů celého projektu Léto!!!
je také nenásilnou a zábavnou formou představit Ostravu jako město, které se dlouhodobě prosazuje
o snižování ekologické zátěže a snižování prašnosti ovzduší. Bohužel jedinou aktivitou, kterou město vytvořilo za poslední čtyři roky
pro zlepšení ovzduší v Ostravě, je,
že byla podána žaloba na stát. Navíc se v rámci Léta!!! město Ostrava
Colours of
Ostrava

Shakespearovské
slavnosti

LÉTO!!!

2002

0 Kč

-

-

2003

550 000 Kč

-

-

2004

700 000 Kč

-

-

2005

1 000 000 Kč

-

-

2006

2 000 000 Kč

-

-

2007

3 112 500 Kč

-

-

2008

3 600 000 Kč

300 000 Kč

-

2009

4 100 000 Kč

400 000 Kč

-

2010

3 895 000 Kč *

900 000 Kč **

5 000 000 Kč

Partneři LÉTO Ostrava!!!: Statutární město
Ostrava a ArcelorMittal Ostrava (AMO)
Pan primátor Petr Kajnar už asi zapomněl, že v anketě
MfDnes na téma: „Co si myslí osobnosti Ostravska o znečištěném vzduchu“ ze dne 5. března 2008 prohlásil: „Město Ostrava není příjemcem žádných peněz z AMO a já
pečlivě dbám, abychom se nenechali zavázat k mírnějším
postojům žádným darem od společnosti.“

* dotace je snížena v porovnání s loňským rokem, protože byly plošně kráceny
všechny příspěvky města o 5 %
** dotace byla navýšena oproti minulým ročníkům, protože se toho letošního účastní
hosté ze zahraničí – The GB Theatre Company

finančně spolupodílí na celém projektu se společností ArcelorMittal
Ostrava, která je generálním partnerem celé kulturní akce (www.letoostrava.cz/partner).
VYKŘIČNÍKY VŠUDE
Součástí smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Ostravy je závazek prezentovat v průběhu akce LÉTO!!!
statutární město Ostravu. Logo
města musí být viditelně uváděno
v souvislosti s realizací tohoto dotovaného kulturně vzdělávacího
projektu a musí propagovat skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena statutárním městem Ostrava. Ostravak si
pod pojmem kulturně se vzdělávat představuje něco víc než to, co
jsme mohli vidět přímo na Masarykově náměstí (viz foto).

„Kulturní“ stánek s vykřičníkovým nápisem GRILOVANÉ SPECIALITY!!! prezentující město
Ostravu… Nejedná se zase o 5 milionů korun zbytečně vyhozených
z našich veřejných peněz?


red

Jan Becher, kandidát za hnutí OSTRAVAK
Jedna z nejprestižnějších akcí a rozhodně nejznámější ostravská
kulturní akce COLOURS OF OSTRAVA je městem podporována
méně, než neznámá a nevyzkoušená akce, jejíž dosah je ve srovnáním s COLOURS OF OSTRAVA jepičí?! Každý, kdo pořádal
nějakou kulturní akci nebo festival, ví, že první věcí, na kterou
se každá grantová komise ptá, je to, zda žadatel má už za sebou nějaké úspěšné ročníky. Podle toho je každý projekt hodnocen a také podle toho, kolik je schopen sám investovat, resp. získat peněz z jiných zdrojů.
A v tomto případě to neplatí? Takový nevyvážený přístup vzbuzuje oprávněné pochyby, obzvláště v případě tak vysoké částky. Festival COLOURS OF OSTRAVA si rozhodně zaslouží
větší podporu ze strany města, protože dělá Ostravě lepší reklamu než tři vykřičníky na tričku nebo fotka umouněného kluka v logu EHK 2015. A ještě k tomu laciněji.
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Městský obvod dává občanům
nepravdivé informace
Na rohu ulic Poděbradovy a Kolejní přímo vedle mateřské školy se nachází malé parkoviště. Plocha s parkovištěm
byla původně majetkem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), ale před dvěma lety byly městské pozemky prodány za 3 496 500 korun za účelem zastavění stavby Polyfunkčním domem Poděbradova/Kolejní. Kupujícím byla firma DEV Company, spol. s r. o., zastoupená Ing. Markem Vavrečkou. Mimochodem Marek
Vavrečka je člen ODS a také zastupitel Moravskoslezského kraje.

N

ásledně po prodeji byly pozemky oploceny, zbývající
stromy na pozemcích kompletně vykáceny a na takto vypleněné nezpevněné ploše je parkoviště
provozováno dále již druhým rokem, přestože účelem prodeje mělo být zastavění. Povrch parkoviště se proměnil v hlínu s nepatrnými
zbytky štěrku. V dešti se hlína mění
v bahno a vyjíždějící auta znečišťují
městský chodník i vozovku. Městský obvod to ale nijak neřeší. Pravděpodobně si nechce dělat zbytečné
problémy se svým stranickým kolegou na nadřízeném úřadě.
Na jaře loňského roku se místní občané obrátili na městský úřad MOaP s žádostí o posouzení vhodnosti
užívání parkoviště a zjednání nápravy vzhledem ke znečišťování
městského majetku bahnem a prachem z aut vyjíždějících z parkoviště na ulici Poděbradovu. Odbor
místního hospodářství, dopravy
a obchodu oznámil lidem, že nebylo zjištěno žádné znečištění komunikace a součastné užití pozemků je
pouze dočasné, protože na pozemcích se bude v budoucnu stavět a již
probíhají jednání na Útvaru hlavního architekta (ÚHA) o vydání
územního rozhodnutí. Je velmi zarážející, že v té době podle našich
informací na ÚHA o žádném záměru stavby polyfunkčního domu
nevěděli a nic projednávali.
Navíc samotní občané, kteří kolem
zmíněného parkoviště každý den
procházeli, byli svědky neustálého
znečišťování chodníku a vozovky
na Poděbradově ulici. Na podzim
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2009 občané zdokumentovali opět
znečištěný chodník i vozovku a předali na příslušný odbor centrálního
obvodu. Úřad jim sdělil, že sice záležitost byla projednána se zástupcem
společnosti DEV Company, jenž slíbil nápravu, ale vše se vyřeší v měsíci dubnu 2010, kdy společnost zahájí realizaci stavby. Podle vyjádření
ÚHA však firma DEV Company
podala dne 12. února 2010 žádost
na vydání koordinovaného stanoviska a vše je dosud ve fázi jednávání. DEV Company, spol. s r. o., má
ale podle kupní smlouvy povinnost do dvou let, tj. do 14. července
2010, podat ke stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Koordinované stanovisko, o které DEV Company požádala, tvoří
pouze přílohu k žádosti o vydání
územního rozhodnutí. Do uzávěrky časopisu, tj. do 29. července 2010,
společnost žádost o zahájení územ-

ního řízení nepodala, čímž byla firmou DEV Company porušena kupní smlouva.
Protože nebyla podána žádost o zahájení územního řízení ve stanovené lhůtě, má městský obvod možnost nyní odstoupit od této kupní
smlouvy, a to bez povinnosti vrátit
kupujícímu zaplacenou kupní cenu, která je považována dle smlouvy za smluvní pokutu.
Ostravaka velmi zajímá, jak celou situaci bude MOaP řešit. Již skoro rok
a půl občané vznášejí své dotazy, ale
úřad se celou dobu vymlouvá na budoucí stavbu, která současné znečišťování vozovky vyřeší, a dává občanům nepravdivé informace ohledně
jednání plánované stavby. Vyzýváme
tedy městský obvod, ať od smlouvy
odstoupí a nezavírá oči nad neplněním podmínek kupní smlouvy.

Ostravak bude neustále celou kauzu sledovat a informovat vás.

red
Tomáš
Málek, kandidát za hnutí
OSTRAVAK
Je to jeden
z mnoha příkladů
toho,
jak úřad nekoná ve prospěch občanů, kteří v daném obvodu bydlí,
ale ve prospěch někoho, kdo má
zřejmě jiná – větší práva než občané z jejichž daní jsou tyto úřady placeny a jejichž zájmy by měli
zastupovat. Co si myslet o oficiálních informacích podaných
kompetentním úřadem, které
se neshodují s realitou? Neznalost? Omyl? Záměrná lež? Neinformovanost? Ani jedna varianta
není dobrá, proto je nutné tuto
situaci změnit.

Ostravak má maskota!
V Ostravakovi III/2010 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro všechny o vytvoření maskota pro časopis Ostravak. Zahltili jste nás ohromným množstvím skvělých návrhů, za které Vám velice děkujeme.
Bylo těžké vybrat, ale nakonec jsme objevili toho pravého Ostravaka!
Autorem je paní Zdena Pupíková, které gratulujeme
a od redakce získává slíbenou výhru.
Od příštího čísla časopisu Ostravak se bude náš pan
Ostravak objevovat na stránkách časopisu a provázet
vás jím.

Na Hradbách 6
702 00 Ostrava

www.hudy.cz

Hlavní třída 557
702 00 Ostrava - Poruba
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Návrat k tématu

Ředitel Národního divadla
moravskoslezského vzkazuje Ostravakům:

Nestrkejte nos, kam nemáte!

Ve druhém čísle Ostravaka jsme psali o podivném konkurzu na nový logotyp Národního divadla Moravskoslezského (NDM). Zajímalo nás, kolik bude nové logo stát a jaké budou náklady vynaložené na novou image.

V

ůbec jsme netušili, co tím
rozpoutáme. Po sáhodlouhém dopisování, kdy si nás
vedení NDM spolu s Magistrátem
města Ostravy přehazovaly jako
horký brambor, jsme v polovině
července obdrželi zamítavé stanovisko ze strany ředitele NDM Jiřího Nekvasila. Ten nám v dopise
oznámil, že NDM není povinným
subjektem, jenž by měl povinnost
poskytovat informace o jeho hospodaření.
Obrátili jsme se proto na Transpa
rency International ČR (TIC) a požádali o právní služby (pozn. red.
– TIC je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR).
„Podle názoru Transparency International ČR je postup NDM
nezákonný. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem je povinným subjektem podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Poskytnutí požadovaných informací tedy může odepřít jen v zákonem stanovených
případech. V době uzávěrky tohoto čísla podal časopis Ostravak jménem svého vydavatelství
– Vydavatelství X-PRESS – stížnost ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje z důvodu nečinnosti Magistrátu města
Ostravy při vyřizování žádosti
o poskytnutí informací. V případě, že stížnosti nebude vyhověno, je časopis Ostravak připraven bránit se soudní cestou, a to
formou správní žaloby. Zmíně-
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nou stížnost pro redakci Ostravaka zpracovala Právní poradna Transparency International
ČR.“
Dopis ředitele NDM si můžete přečíst na www.ostravak/divdlo.info
red

Jan Becher, kandidát za hnutí OSTRAVAK
„Ať už je důvod neochoty poskytnout tyto informace jakýkoliv, rozhodně to nevrhá na naše městské zastupitele, ani na vedení NDM (financovaného potažmo z našich
daní), dobré světlo. Kde je tajnůstkáření a neupřímnost, tam
se vkrádají pochybnosti a především oprávněné otázky: Proč
utajovat takové informace? Já osobně bych se v komunální politice – tedy ve správě našeho města – zasadil o absolutní transparentnost. Na úrovni komunální politiky není jediná informace,
která by měla zůstat tajná.“

Návrat k tématu

Neměli by zastupitelé města
naslouchat právě občanům?

V minulém čísle časopisu Ostravak (V/2010) jsme psali o tom, jak město Ostrava upřednostňuje svoje zájmy před
zájmy samotných občanů. Na ulici Porážkové by měla být postavena městem čtyřproudová silnice na úkor zeleně a samotných občanů. Na základě tohoto článku se nám do redakce ozvalo ohromné množství občanů, kteří
vůbec nesouhlasili s návrhem města, a jejich hlasy zněly jednoznačně takto:

„...reaguji na článeček ohledně ulice Porážkové. Samozřejmě dávám za pravdu návrhu občanů. Nač bude
městu čtyřproudová cesta? To ale asi naši vrchnost moc
nezajímá. Hlavně, že auta budou mít dostatek prostoru. Zeleň je podle nich v 21. století zcela zbytečná a lidé by neměli chodit pěšky, ale zadek si všude vozit autem, tak jak to činí většina z nich. Přeji pevné nervy,
mnoho úspěchů a hlavně dostatek elánu v boji s větrnými mlýny…“
napsala paní Simona
„…mě osobně se více zamlouvá návrh od občanů. Je tam
více zeleně a myslím, že dvouproudová silnice je dostačující.“
reagovala paní Lenka
„…na Porážkové ulici zcela podporuji návrh občanů,
protože sám jezdím na kole a vím, jak špatně se ve špičce v centru města mezi auty jezdí. Stále se na radnicích
a magistrátech hovoří o ekologii, takže páni politici mají
jedinečnou možnost dokázat, že to výjimečně myslí vážně, a upřednostnit tak návrh občanů před tím svým, který s cyklisty vůbec nepočítá.“
napsal pan Roman M.
„…samozřejmě, že osobně bych dala přednost návrhu
občanů. Je z něj zřetelně vidět potřeba občanů – cyklostezky, chodníky, zeleň. Návrh města je jen jednoúčelový.“
myslí si paní Monika M.
„…myslím, že město Ostrava ne zrovna malou částkou
dotuje městskou dopravu. Tak proč další čtyřproudové
komunikace, když počet parkovacích míst pro další takto přivedená auta do centra nejsou? Každopádně jsem
pro návrh občanů – více zeleně.“
je přesvědčen Erich L.


red

Neměl by magistrát města tedy více poslouchat své občany,
aby věděl, že lidé si přejí zcela něco jiného, než oni sami?
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Komorní scéna Aréna

nejmenší profesionální divadelní scéna
v Ostravě
Komorní scéna Aréna (KSA) zahájí v září 2010 svou šestou sezónu v nově zrekonstruovaných prostorách v budově Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. Sezóna nese název Rok naděje bez naděje a připravené tituly jakoby potvrzovaly lidské moudro o tom, že naděje umírá poslední.

P

rvním titulem nové sezóny bude hra Georga Taboriho Jubileum, kterou divadlo připravuje na sobotu 18. září a kterou
režíruje polský režisér André Hübner Ochodlo. Hry Georga
Taboriho jsou ostravským divákům důvěrně známy. Jistě si vzpomenou například na úspěšné představení Goldbergovských variací,
stejně tak jako na režii André Hübnera Ochodla (Kdo se bojí Virginie Woolfové? nebo Šťastné dny). Taboriho Jubileum připravuje
Komorní scéna Aréna v české premiéře. Je to brilantně napsaná hra,
v níž ožívají hrůzy holokaustu, které jsou konfrontovány s naší přítomností. Hra je z roku 1983, kdy uběhlo padesát let od nástupu Hitlera k moci. Hra ale nijak nezestárla a je stále aktuální. Tabori totiž napsal grotesku o mrtvých i živých, o zločincích i jejich obětech,
o smrti v plynových komorách, ale i o naději, že se prožité hrůzy už
nebudou opakovat.

V listopadu KSA uvede hru Bílé manželství Tadeusze Różewicze, kterou
nastuduje mladá polská režisérka Joanna Zdrada.
Začátkem roku 2011 se do KSA vrátí Michal Lang, a to nejen jako režisér,
ale zároveň i autor hry Dávníkové.
Umělecký šéf KSA Ivan Krejčí připravuje na jaro příštího roku hru Alexandra Suchovo-Kobylina Tarelkinova smrt.
Pro adventní čas Aréna chystá obnovenou premiéru Vánoční hry a pevně věří, že zájem diváků bude stejný jako v loňském roce. Hra je vhodná
i pro rodiče či prarodiče a jejich děti či vnoučata.
V premiérovém předplatném najdou diváci rovněž klasický titul, hru
Franze Kafky v dosud neuvedené
úpravě Evalda Schorma – Proces –
v režii známého pražského režiséra
a divadelního pedagoga Ivana Raj
monta (září 2011).
Ale vraťme se zpět na začátek sezóny – Roku naděje bez naděje. Kromě úspěšných inscenací Brenpartija, Penzion pro svobodné pány,
Brýle Eltona Johna či Hamleta
a mnoha dalších her z repertoáru
KSA se mohou zájemci přijít podívat na další výstavu do foyeru Komorní scény Aréna. Na středu 22.
září v 17. hodin je připravena vernisáž fotografií Jaroslava Kociána
– Panelákové děti/Teenageři. Kurátor výstav Roman Polášek vybírá
autory a cykly fotografií vždy tak,
aby tematicky souvisely s dramaturgií Komorní scény Aréna.
Stejně jako v minulých sezónách
vypisuje KSA různé balíčky divadelního předplatného s výraznou
slevou nejen pro studenty. Součástí každé předplatitelské legitimace jsou i dva slevové kupony, které
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mohou jejich držitelé použít na nákup dalších vstupenek z repertoáru KSA. Prodej předplatného
je nejen v pokladně KSA, ale také v pobočkách Ostravského informačního servisu.
A ještě jedna pozvánka na závěr: 4. října 2010 pořádá KSA v evangelickém kostele na Českobratrské ulici koncert Spirituál kvintetu.

První česká folková skupina

SPIRITUÁL
KVINTET

Program
5. září
Brenpartija
9. září
Brenpartija
18. září
Jubileum
20. září
Penzion pro svobodné pány

byla založena r. 1960.
V letošním roce oslaví

21. září
Jubileum

50 let

23. září
Brenpartija

své úspěšné existence.

Přijďte oslavit i vy toto výročí na koncert
dne 4. října 2010 v 19.00 hodin do evangelického kostela
na Českobratrské ulici v Ostravě 1.
Prodej vstupenek byl zahájen 23. srpna 2010 v pokladně
Komorní scény Aréna a v Ostravském informačním servise.

24. září
Brýle Eltona Johna
29. září
Jubileum
30. září
Hamlet
Představení začínají v 18.30.
Změna programu vyhrazena.
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Jiří Hanibal
Cestovatel, turista, ale
především sběratel autogramů
Jiří Hanibal (76 let) se narodil v Praze, ale v roce 1954 přišel za prací do Ostravy a již tady zůstal. Tento vitální
člověk vás při osobním setkání ohromí svým elánem, který vkládá do všech svých zájmů a aktivit. A v každém případě jich není málo.

J

edním z jeho mnoha koníčků jsou dálkové pochody. Každý rok se zúčastňuje výšlapu z Prahy do Prčic (75 km) a také jezdí na dálkové pochody pořádané v Evropě. Miluje cestování, a jak sám říká, procestoval velký kus světa, navštívil Kubu, Čínu, Brazílii, Keňu a další země.

Presleyho či Brigitte Bardotové a mnoha dalších osobností ze všech
různých oblastí.
Vždy, než požádá o autogram, tak se snaží o dané osobnosti dozvědět co
nejvíce a vybírá si lidi, kteří něco dokázali. O autogram nežádá více než třikrát. U české osobnost se snaží vždy o osobní kontakt a zahraniční celebrity oslovuje písemnou formou. Má tu zkušenost, že čím větší osobnost, tím
skromnější člověk. Nejvíce si pan Hanibal ve své sbírce váží podpisu Jana
Wericha, který patřil k mnoha českým osobnostem, se kterými se díky autogramu velmi spřátelil. Nebo s Jean-Paulem Belmondem si píše doposud.
Nikdy žádný podpis nekoupil za peníze a nikdy nežádá o autogram
na ulici. Pouze jednou udělal výjimku, a to v roce 1986 požádal o podpis
přímo na ulici Václava Havla, a to ani netušil, že bude v budoucnu naším prezidentem.
Jiří Hanibal si svůj sběratelský unikát nenechává jen pro sebe. Uspořádal
celkem již 128 výstav pro veřejnost. První výstava autogramů Jiřího Hanibala se konala v roce1976 ve foyeru divadla Albatros v Praze, kde vernisáž tehdy zahájil sám Václav Čtvrtek.

Jeho největší zálibou je však sbírání autogramů našich i světových osobností a je aktivním členem Klubu sběratelů autogramů a Klubu sběratelů
kuriozit v Praze a Klubu sběratelů autogramů v Porubě.
Už v dětství začal se sběratelstvím tím, že sbíral známky s leteckou tematikou a znaky anglických měst. K získávání autogramů se dostal v roce 1968, díky své cestě po Alžíru. Tehdy viděl haciendy Louise de Funèse
a Sophie Lorenové a tam ho napadlo, že když se s nimi nemůže setkat
osobně, tak by bylo zajímavé jim aspoň napsat o požádat autogram.

A jak vidí pan Hanibal Ostravu a život dnes a dříve? Podle něj dřívější
Ostrava a dnešní Ostrava je veliký rozdíl, mění se doba a lidé také. Mrzí
ho, co se děje s operetou v Divadle Jiřího Myrona, manželka tam zpívala
celý svůj život. Tradice Ostravy je nenávratně pryč… Bohužel doba je taková a mladí již nemají moc zájem o sběratelství.
Doufá, že se třeba ještě někdo najde, komu by rád ukázal, jak poznávat lidi, kteří jsou nejen u nás, ale ve světě uznávaní.

Jiří Hanibal
Poštovní schránka 47
708 00 Ostrava-Poruba

Adresy získával přes ambasády, různé agentury a známé. Dříve, když
chodíval na americkou ambasádu, tak s tím míval i problémy, protože
pak seděl na výslechu u StB.
Jeho sbírka autogramů dnes čítá více než 4 200 ks a můžeme zde vidět
například podpisy Františka Filipovského, Vladimíra Menšíka, Martiny Sáblíkové, Michaila Gorbačova, Alexandra Dubčeka, Matky Terezy, Neila Armstronga, Jana Wericha, Jean-Paula Belmonda, Elvise
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Ilustrace
od Jiřího Wintera – Neprakty

Dagmar Hlubková
operetní subreta a režisérka
Dagmar Hlubková světlo světa spatřila v Ostravě dne 29. ledna 1955 – zrovna v době, kdy jejího tatínka angažovali do sboru ostravské opery. Tento fakt pak už navždy ovlivnil celý její následující život. S maminkou pak tatínka následovala do dalšího angažmá v Ústí nad Labem a později do Plzně (to už byl uznávaným operním hrdinným tenorem a stálým hostem Národního divadla v Praze). V roce 1968 natrvalo přesídlili zpět do Ostravy. Bylo
tedy zcela přirozené, že se veškerý její zájem soustředil především na divadlo, a bylo naprosto logické, že jediná
škola, která připadala v úvahu, byla konzervatoř.

K její nezměrné radosti byla přijata. „Měli jsme tehdy, my posluchači, velké štěstí na pedagogy, na které dodnes vzpomínáme. Nejvýrazněji se nám
snad do srdce a paměti vryl náš oblíbený a uznávaný profesor M. Nekvasil, profesor herectví, který byl v té době režisérem ostravské opery a pro
nás nadšené začátečníky měl velké pochopení. A nejen to. Mnoho nás toho naučil o divadle, jeho zákonitostech a především nám umožnil to nejdůležitější, a to je přímý kontakt s divadlem a divákem,“ vzpomíná Dagmar Hlubková na studentská léta.
Konec studia znamenal hledání prvního angažmá, které získala v Opavě, kde prožila čtyři krásné a nezapomenutelné roky v tamějším operním
sboru. A pak už následoval nástup do ostravské operety, kde působila celých třicet let. Byla angažována jako členka sboru a hned v prvním roce nastudovala titulní roli v operetě Mamzelle Nitouche, a to pod vedením J. Kobra. Pak už následovala smlouva sólová a hlavně role za rolí, ať
v operetách, či muzikálech.
K těm nejmilovanějším patřila Líza Doolitlová, Magnolie z Lodi komediantů, Adéla z Netopýra, Roxie z Chicaga, Sugar ze stejnojmenného muzikálu, Plajznerka z Dalskabátů či filmová hvězda Lina Lamontová z muzikálu Zpívání v dešti.
Přelom roku 1998 až 1999 znamenal změnu ve vedení operety – do jejího čela se dostává jako umělecký šéf M. Urbánek. Tato změna kromě jiného přinesla i změnu do života Dagmar Hlubkové. M. Urbánek s nově
jmenovaným ředitelem jí společně svěřili nejprve funkci asistentky režie
a později režii samostatnou.
Za svůj největší režijní úspěch považuje uvedení velmi obtížného muzikálu G. Gershwina Crazy for you, znovuobjevené operety Lehká kavalerie či amerického muzikálu Camelot, který pro Ostravu přeložil
dr. I. Osolsobě.
V těchto letech do souboru ostravské operety nastoupila celá řada mladých a vynikajících umělců, kteří spolu s kolegy působili v ostravské operetě delší dobu a jejichž herecká a pěvecká zkušenost jí byla vždy velkou
oporou, a to nejen jako partnerce na jevišti, ale i jako režisérovi.

A co na závěr? Na závěr Dagmar Hlubková jakožto
správný divadelník přeje všem: „Zlomte vaz!“
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V bavlnce…
obchůdek pro
přemýšlivé rodiče
Pokud jste rodiče malého miminka nebo se snad na tuto roli připravujete, určitě vás potěšíme svou první návštěvou. Obchůdek V bavlnce v Třebovicích je tady právě pro vás. Zapomeňte na přeplněné
supermarkety a jednorázové pleny s dětskou výživou jako bonusem
zdarma. V prodejně V bavlnce vás přivítá přívětivý klid spolu s romantikou dětských mini oblečků.
Nabídka zboží je opravdu velmi zajímavá a atraktivní. Velká pozornost je zde bezesporu věnována různým pomůckám na nošení dětí.
Od různých typů zavinovacích šátků přes vaky až po pevné sedačky.
Ať vezmete v úvahu jakýkoliv „přepravní“ nosič, z bavlnky neodejdete s prázdnou. V tomhle obchůdku slovo „problém“ prostě neexistuje. Máte s sebou miminko? V bavlnce vám velmi ochotně ukáží speciální zavinovací techniku.
Jak jsme již zmínili, sortiment V bavlnce je nevšední, velmi nás zaujala závěsná látková kolébka nebo například dětské návleky na kolínka.
Za zmínku také stojí univerzální, voděodolná taška, v několika barevných variantách, která se pravděpodobně hodí vždy. A pokud patříte k těm maminkám, které se rozhodly používat látkové pleny, obchůdek V bavlnce patří k těm nejlepším!

Ostravak na návštěvě
Tvarůžkotéka…
pravé tvarůžky
z Loštic
Specifická vůně s jemnou chutí, která vás buďto dostane nebo nikdy nezíská. Patříte vyznavačům olomouckých tvarůžků? Tak právě pro vás je určena naše druhá návštěva. Rádi bychom vás pozvali
do Tvarůžkotéky na ulici Porubské v Ostavě‑Porubě. Tamní sortiment asi nemusíme představovat… tvarůžky a zase tvarůžky, všech
tvarů a chutí. Široký výběr pravých tvarůžků z Loštic nenechá vaše
chuťové buňky na pokoji. A věřte, že jednou návštěvou to nespravíte. Kdo jednou okusil, už nikdy nemohl jinak…
A pro ty, kteří patří mezi náročnější gurmány, máme tip: tvarůžky nakrájejte na kostičky, vložte do větší sklenice a zalijte smetanou. Za občasného míchání ponechte dva dny v lednici. Tvarůžkovou pochoutku mažte na chléb, přizdobte cibulí a chilli kořením.
Dobrou chuť…
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ERLI…
chutě a vůně
z Maďarska
Ve světě chutí a vůní ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát ovšem zavítáme
za hranice naší republiky, i přesto, že zůstaneme na ulici 28. října. První
„maďarská“ prodejna v Ostravě nabízí všem milovníkům maďarské kuchyně vše, co pro své kulinářské umění potřebují. Je libo kotlíkový guláš?
Běžte a pořiďte si originální kotlík, včetně velké dřevěné lžíce.
Už jste někdy vyzkoušeli Čokoládové dražé se škvarky z Mangalice? Pokud nevíte, co je Mangalica, nezbývá vám nic jiného, něž maďarský obchůdek navštívit! A pro ty z vás, kteří naše jižní sousedy znají a naopak
rádi navštěvují, máme pozvánku do vinařské oblasti Eger. Sklenka červeného, sluncem provoněného vína k talíři s nakrájenou klobáskou, no
kdo by odolal.

Salon ANNA…
luxusní dámská móda
Naše čtvrtá návštěva je věnována ženám. Jestliže nepatříte k těm, které
nosí jen džíny a tenisky, módní salon ANNA na ulici Nádražní je tady
jen a jen pro vás. Kolekce jsou nevšední, a přitom vhodné ke každodennímu nošení. Co kus, to originál, takže se vám nestane, že stejný kostým,
jako máte vy, bude nosit vaše nejméně oblíbená kolegyně v práci.
Nové kolekce přicházejí takřka neustále, a pokud se náhodou objeví malý problém, například nesedí délka kalhot, velmi ochotně vám požadovanou délku upraví. Individuální přístup je zde prioritou. Tento salon zdaleka nepatří mezi nováčky, má za sebou již několik úspěšných let. Avšak
v letošním roce se prodejna přestěhovala a výrazně pozvedla design svého interiéru.
A abychom vás ještě více navnadili, prozradíme, co nového pro nacházející podzimní/zimní sezonu salon ANNA připravuje. K již tradiční nabídce patří široký výběr plášťů a kabátů různých barev a délek. Naopak
kolekce luxusních zimních bund s pravou kožešinou bude úplnou novinkou.
Pokud nebydlíte právě v centru, nezoufejte, salon ANNA najdete také
v Porubě na Hlavní třídě.

Příště možná přijdeme i k vám. Napište nám redakce@ostravak.info
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Výherní křížovka
POMŮCKA: CITOVYČINĚNÁ SOLMINĚMECKY
ICE, NOON SLOVCE SUROVÁ
ZAČNÍ
„BABIČKA”
OMA, PRODI PODIVU
KŮŽE
SLABIKA
TAEL

HLÍST

PRVEK
ZNAČKY
AT

OPAK
MÁ
DÁTI

100 m2

LENDLOVO
JMÉNO

UČINIT
NÁKUP

JM. HER.
MANDLOVÉ

SLAVNÝ
KŘIŽNÍK

TADY

TÝKAJÍCÍ PŘENÁŠET
SE
DO JINÉ
OKTANŮ OBLASTI

STÁT

TOKAJSKÁ
VÍNA

DIVADELNÍ
KUKÁTKO
OSOBNÍ
ZÁJMENO

1. DÍL
TAJENKY
HRA
S MÍČKEM

VOZIDLO

ZNAČKA
TELLURU

SVISLÁ
JESKYNĚ

JMÉNO
HEREČKY
GEISLEROVÉ

TOTO
SLOVENSKY
„TŘI”

CHORVATSKÝ FYZIK
MEZINÁR.
SMLOUVA

ANGLICKY
„POLEDNE”

SLOVEN.
„URČITĚ”

HLE
(NÁŘ.)

ŘÍMSKÁ
BÝTI
ODNESEN ŠESTKA
PROUDEM OBYVATEL
NÍŽE
TASMÁNIE

STARÉ
ČÍNSKÉ
PLATIDLO
ROH

NA TOM
MÍSTĚ
OSTEN
UNION
BANKA

PICHLAVÉ
KŘOVÍ

SPZ ML.
BOLESLAVI

UKAZOV.
ZÁJMENO

2. DÍL
TAJENKY
SKUPINA
PLAVIDEL

ZÁRMUTEK

ZN. VOLTAMPÉRU

NÁŠ BÝV.
FOTBALISTA

TREPKA

SMOLJAKOVY
INICIÁLY

SVETOVÝ
KONGRES
SLOVÁKOV
(ZKR.)

SOUČÁST
ARTISTIKY

SOUČASNOST

PRYČ!
VČELÍN
(ZAST.)
NĚMECKY
„ADÉLA”
ŠPIČKOVÝ
DRUH
LENOCHODA

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL

DOMÁCKY
TIMOTEJ

ZNAČKA
ABVOLTU
ITALSKÝ
POLITIK

VRCH U
TŘEBECHOVIC

SLOVEN.
„JESTLI”
ASYRSKÝ
BŮH
UHLOVODÍK

ANGLICKÉ
SÍDLO
JMÉNO
MONTANDA

LESNÍ
ŠELMA

ASISTENT
(HOVOR.)

PALMA
AREKOVÁ

TRENÝRKY
(HOVOR.)
OPRAVNA
LODÍ

VÁDA

VĚNOVAT

DOMÁCKY
ELIŠKA

!

3. DÍL
TAJENKY
ZKRATKA
SOUHV.
TELESCOPIUM

DOMÁCKY
OLDŘICH

OPĚVOVANÁ

ANGLICKY
„LED”

ÁBELŮV
BRATR

ODBYT
STROJŮ
A NÁŘADÍ

PŘEDLOŽKA
SLOVENSKY „V”

JÍDELNÍ
MISKA
NÁZEV
NOSOVKY

RUSKY
„JAK”

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu:
Vydavatelství X-PRESS, Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava, nebo mailem na redakce@ostravak.info. Uveďte prosím svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců bude odměněno.
Tajenka z minulého čísla Ostravak V/2010: …zda jsou spokojeni i samotní Ostravaci…
Výherci tajenky: R. Kraftová, M. Navrátil, A. Zajacová, E. Schneiderová, F. Kříž
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.

Poradna otevřena
pro veřejnost
Volejte
zdarma

800 30 31 32

úterý 10–14 hodin / čtvrtek 10–14 hodin
Své dotazy zasílejte: poradna@ostravak.info
nebo volejte na zelenou linku 800 30 31 32 úterý,
středa, čtvrtek od 10–14 hodin
Adresa poradny
DK města Ostravy, ul. 28. října 124/2556, Ostrava 2
přízemí vlevo za pokladnou

Pozor – změna adresy redakce časopisu Ostravak!
Nová adresa Ostravaku: Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava

