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Na počest polského státního svátku 3. května byly 
v za  hradě generálního konzulátu na Sadové ulici po-
jmenovány 2 vzrostlé platany Václav a Lech na počest 
prezidentů Havla a Walesy.

Ondrášek pomáhá nevyléčitelně nemocným
21. a 22. května se konal SPINAKL 2009 (SPORTOVNĚ INTELEK TUÁL NÍ 
KLÁNÍ) určený všem základním školám v našem obvodu. Skládal se ze 6 spor-
tovních disciplín (beachvolejbal, streetbal, atletika, vybíjená, fotbal a stolní tenis) 
a 3 intelektuálních (výtvarná, pěvecká a recitační soutěž). Sportovalo se v areá-
lu na Varenské, na ZŠ Zelená a na ZŠ Ostrčilova. Intelektuální disciplíny probí-
haly na ZŠ Gen. Píky. Místostarosta Tomáš Kuřec (vpravo) na zahájení soutěží.

Protialkoholní vyhlášku porušily stovky lidí, 

nejvíce v centrálním městském obvodu

Vážení spoluobčané,
v současné době je ve správě 

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 
2 070 bytů a 403 nebytových pro-
stor, a to jak v režimu obecních 
domů, tak i v rámci podílů ve spole-
čenství vlastníků jednotek. Kaž do-
roční povinností vlastníka bytů 
a nebytových prostor je rozúčtová-
ní fakturovaných nákladů dodava-
telů jednotlivých služeb konkrétním 
nájemcům, a to nejpozději do čtyř 
kalendářních měsíců po uplynutí 
zúčtovacího období. 

Základním milníkem této činnosti 
byl pro městský obvod rok minulý, 
ve kterém byla zpracovávána data 
bývalých správců s různou výstup-
ní úrovní. Vyúčtování služeb roku 
2007 realizované v roce 2008 bylo 
díky vysoké chybovosti podrobeno 
několika úpravám, finálního stavu 
pak bylo dosaženo v únoru tohoto 
roku. Následných 6 oprávněných 
reklamací bylo marginálním podí-
lem z celkového počtu vyúčtova-
ných jednotek.

Zpracované vyúčtování služeb 
spojených nájmem bytu a nebyto-
vých prostor za období roku 2008 
bylo vyhotoveno v řádném termínu 
a jeho předmětem byly náklady ve 
výši přesahující 38 milionů Kč pro 

2 593 jedno-
tek (v tomto 
počtu jsou 
o b s a ž e n y 
rovněž jed-
notky, jejichž 
v l a s t n i c t v í 
bylo v průbě-
hu roku pře-
vedeno). Ne-
do platky dosáhly výše téměř 4 mil. 
Kč, termín jejich splatnosti a lhůta 
pro vrácení přeplatků je obsahem 
přílohy k zaslaným protokolům. Pro 
uplatnění reklamací je stanovena 
základní, vyhláškou č. 372/2001 
Sb. definovaná, 21denní lhůta. Za 
účelem snížení salda přeplatků 
a nedoplatků budou následně indi-
viduálně upraveny zálohy jednotli-
vých služeb.

Na závěr přijměte prosím naše 
doporučení pro případ využití 
oprav ného prostředku. Své rekla-
mace uvádějte ve stanovené lhůtě 
písemně, a to s konkretizací a jed-
noznačným vymezením sporných 
údajů. 

S přáním úspěšného vykročení 
do letních měsíců. 

Ing. Jiří Groll

místostarosta

Slovo má…
Leona Grešáková se stále výraz-

něji prosazuje ve světě módy. Její 
jméno obdivně skloňují v Indii, Ja pon-
sku nebo na Tchaj-wanu. Ačkoliv tato 
půvabná finalistka soutěže Česká 
Miss 2009 tráví vícero času na ces-
tách k modelingovým výšinám, na 
své rodné město rozhodně nezapo-
míná. 

Ve finále České Miss 2009 jste 

postoupila mezi nejlepší šestici. 

Můžete zpětně své účinkování v té-

to soutěži zhodnotit?

Určitě to byla dobrá zkušenost. 
Získala jsem cenné kontakty, které 
v budoucnu můžu využít a také jsem 
se seznámila se zajímavými lidmi 
z módní branže. Každopádně jsem 
ráda, že jsem mohla reprezentovat 
Ostravu. Narodila jsem se zde a mám 
to město velmi ráda. Mo mentálně si-
ce žiji v Praze, ale stále se tu vracím 
za rodinou. Třeba s podobně unikátní 
lokalitou jako je Stodolní jsem se ni-
kde nesetkala, ani v Japonsku, ani na 
Tchaj-wanu. Ostrava je určitě klidněj-
ší město než Praha. Ta mi připadá 
taková chladná. 

Před finále jste s ostatními fina-

listkami odcestovala na soustředě-

ní do Keni. Jak na tento zájezd 

vzpomínáte?

Byl to fajn výlet. Ačkoliv tam převlá-
dají uměle vybudovaná místa. V ob-
lastech, kam vás oficiálně vyvedou, 

máte k dispozici všechno, co potřebu-
jete, ale když vyjedete mimo tyto tu-
risticky atraktivní prostory, uvidíte 
pouze bídu a špínu. Pláž tam však 

byla nádherná a velmi jsem si po-
chutnala na čerstvých rybách, které 
nám často servírovali k jídlu. Když 
jsme navštívily safari, mohly jsme 
dalekohledem pozorovat lvy nebo 
slony. Také mě potěšilo, že jsme na-
razily na obchod, kde se prodávaly 

výrob ky značky Baťa. Ostatně s touto 
značkou jsem se setkala i v Indii nebo 
Libanonu. To jsem vždycky pyšná, že 
pocházím z Česka. 

V současné době studujete Vyšší 

odbornou školu oděvního návrhář-

ství, přičemž dříve jste své kresby 

mimo jiné prezentovala ve Stře dis-

ku pro rozvoj umění – Viridian… 

Viridian jsem začala navštěvovat 
v době, když jsem se připravovala na 
Vysokou školu umělecko-průmyslo-
vou v Praze. Docházela jsem tam 
přibližně jeden rok. Musím říci, že 
jsem ve Viridianu potkala samé skvě-
lé lidi, kteří rozumí tomu, co dělají. 
Velmi mi to pomohlo, ačkoliv jsem se 
pak na vysokou školu jen těsně nedo-
stala. Každopádně nejraději kreslím 
akty, u těchto kreseb se naprosto 
odreaguji. Také ráda navrhuji módní 
doplňky, přičemž preferuji minimalis-
mus. Rozhodně u mě nenajdete růz-
né kraječky a podobně. V budoucnu 
bych chtěla být návrhářkou a mít 
vlastní značku. 

Vaše modelingová kariéra se 

úspěšně rozvíjí především v Indii. 

Mohla byste prozradit více? 

Poprvé jsem do Bombaje letěla lo-
ni. Absol vovala jsem nějaké přehlídky 
a natáčela jsem reklamy na kosmeti-
ku. Po studiu bych se chtěla v Indii 
usadit na delší čas. 

 P. Bidzinski

Je hrdá na Ostravu, chce se usadit v Indii

Žijí mezi námi

Už téměř pět let funguje Mobilní 

hospic Ondrášek. Moravsko os trav-

ská právnička JUDr. Sylva Vartová 

jej založila poté, co prožila hořkou 

osobní zkušenost. A proto se roz-

hodla pomáhat těm, kteří pomoc 

potřebují. 

Ondrášek poskytuje zdravotně od-
bornou a lidskou péči nevyléčitelně 
nemocným pacientům. A to přímo 
v rodinném kruhu. Poslední etapu ži-
vota je možné díky tomu prožít mezi 
svými nejbližšími. 

„Náš mobilní hospic vznikl z toho 
důvodu, že tato služba tady chybí. 
V současnosti náš tým tvoří tři lékaři, 
čtyři zdravotní sestry, jedna sociální 
pracovnice a k tomu několik dobro-
volníků. Za mě řu jeme se na léčbu 
bolesti a zmírnění příznaků prováze-
jících závěrečné stá dium nemoci. 
Mimo jiné klademe důraz na pocity 
rodinných příslušníků, či duchovní 
stránku. Každopádně vždy zachová-
váme individuální přístup,“ prozradila 
dr. Vartová s tím, že v České republi-
ce najdeme šest podobně zaměře-
ných institucí, nicméně v zahraničí se 
jedná o naprosto běžnou záležitost. 

Průměrně se personál Ondrášku 
postará asi o osmdesát pacientů roč-
ně. Věk nemocných je různý. Některé 
nevyléčitelné nádory totiž postihují 
také velmi mladé lidi.

„V rámci hospicové péče se stará-
me jednak o toho nemocného, ale 
zároveň respektujeme potřeby jeho 
blízkých. Děvčata dojíždějí za pacien-
ty přímo do rodin. Vše důležité pro 
svou práci mají ve zdravotních braš-
nách, které si vozí s sebou. Ostatně 
proč umírat o samotě, někde za plen-
tou, a přitom být vytržený ze svého 
přirozeného prostředí? Smrt je sou-
částí života a čeká na každého z nás, 
ale tento svět se dá opustit důstojně,“ 
řekla dále Sylva Vartová.

Zároveň dodává, že výběr zdravot-
ních sester je velmi pečlivý: „Vybíráme 
si ze zdravotních sester, které jsou 
registrované na Ministerstvu zdravot-
nictví Čes ké republiky. Musí mít řidič-
ský průkaz, být samostatné a samo-
zřejmě velmi psychicky odolné. Je to 
totiž náročná práce, která bere spous-
tu energie.“ 

Rozpočet Mobilního hospice 
Ondrášek se pohybuje kolem dvou 

milionů korun ročně. Kromě dota ce 
z Moravskoslezského kraje a dotace 
z ostravského magistrátu, z nichž 
každá činí přibližně tři sta tisíc korun, 
závisí všechny peníze určené na pro-
voz společnosti na finančních darech 
od sponzorů. 

„Jsem vděčná každému, kdo nám 
kdy pomohl. Velmi si jejich přízně vá-
žíme. Bez nich bychom rozhodně 
nemohli existovat. Svou pomoc nám 
nabídli třeba hokejista Rostislav 
Olesz nebo skupina Vypsaná fixa,“ 
uvedla na závěr rozhovoru JUDr. 
Vartová. 

Povzbuzení do další činnosti nepo-
chybně představují děkovné dopisy, 
které na adresu Mobilního hospice 
Ondrášek docházejí. Při jejich čtení 
se slzy samovolně derou do očí. 
„Děkuji, že jste,“ je snad nejčastější 
věta, která se v nich objevuje. 

(pb)

Kontakt pro ty, kteří potřebují 

pomoc: tel. 602 563 020

Kontakt pro ty, kteří chtějí pomo-

ci: Česká spořitelna, účet 165 951 

339 /0800

Až do poloviny října potrvá rekon-
strukce Frýdlantských mostů. Má za 
cíl zlepšit stavební stav mostu a od-
stranit zejména zatékání do jeho kon-
strukce. Ve vybraných dnech bude 
omezena tramvajová doprava ve smě-
ru Náměstí Republiky–centrum. Z čás-
ti jsou uzavřeny levé jízdní pruhy.

Až do prosince 2010 bude úplně 
uzavřena Cihelní ulice v délce půl ki-
lometru od křižovatky s ulicí Sládkovou 
po křižovatku s ulicí Zelnou. Důvodem 
je stavba tzv. prodloužené Místecké, 
která bude navazovat na dálniční při-

vaděč. Objížďka je vedena v obou 
směrech po ulicích Sládkově a Horno-
polní na Mariánskohorskou. 

Tramvajové ostrůvky u Hotelového 
domu Jindřich na Nádražní ulici v Mo-
ravské Ostravě dostaly nový, bez ba-
riérový kabát a zábradlí, čímž se 
v ma ximální míře omezila rizika pro 
nastupující a vystupující pasažéry. 
Nový povrch dostala také rozšířená 
komunikace. Sou běžně s rekonstruk-
cí tramvajových zastávek bylo nain-
stalováno kolejové odbočení z ulice 
Nádražní na ulici Valchařskou. (rd)

Zákaz používání alkoholu na ve-

řejnosti ve vybraných lokalitách 

porušují lidé nejvíce v městském 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a v Porubě. Vyplývá to ze statistiky 

Městské Policie Ostrava. Proti alko-

holní vyhláška platí v 18 z 23 měst-

ských obvodů. 

Zatímco až do začátku května se 
strážníci ponejvíce spokojili s upo zor-
něním, v posledních třech týdnech již 

přikročili k udělování pokut. Do 17. 
květ na vybrali už více než 22 000 Kč. 

Vyhláška je občany centrálního 
městského obvodu přijímána jedno-
značně pozitivně. Na posledním dis-
kusním pořadu Otevřená radnice, 
který jí byl věnován, upozornilo něko-
lik diskutujících na nutnost důsled-
ných kontrol strážníky Městské poli-
cie. Týkají se především Komenského 
sadů, kde dochází k veřejné konzu-

maci alkoholu zejména skupinkami 
mládeže v bezprostředním okolí pa-
mátníku Osvobození.

K porušování protialkoholní vyhláš-
ky dochází v Moravské Ostravě a Pří-
vozu zejména v pátek a v sobotu ve-
čer a v noci, kdy se z oblasti Stodolní 
ulice vracejí mladí lidé. Další problé-
movou zónou je okolí hlavního nádra-
ží v Přívozu a již vzpomínané Ko-
men ské ho sady.  (da)

Rekonstrukce Frýdlantských mostů a Cihelní ul.
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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 
Ostrava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v červnu: Adolf Lin-
dert, Irena Obsadná, Eliška 
Adám   ková, Antonie Adamčíková, 
Žofie Kutějová, Ludmila Mišurco-
vá, Aranka Janatová, Libuše Kaš-
parcová, Božena Paidarová, Lud-
mila Ťapťuchová, Marie Kaniová.

Blahopřejeme jubilantům

Poznej svého strážníka!
Okrsek č. P 10

Okrskář: str. Tomáš Wrubel 

Ulice: Ná draž-
ní, Křivá, Val-
chař  ská, Po dě-
bra dova, Ply nár-
ní, Kochanova, 
Ma roldova, En-
ge l   mü l l e rova , 
Re   pinova, Má-
ne sova, Jirská, 
Ma r iánsko hor-
ská.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: supermarket Albert, sběrny 
druhotných surovin, odbor Životního 
prostředí MMO, klub Fabric, kino Máj, 
ZŠ, MŠ, obytná zástavba a firmy. 

Okrsek č. P 11

Okrskáři:  str. Bc. Jaroslav Houdek 

str. Pavel Kašuba 

Ulice: ul. Nádražní, 30. dubna, Že-
ro tínova, Porážková, Valchařská, 
Sou kenická, Roháčova, Harantova, 
Bieb lová, Gorkého, Tolstého, Dos to-
jev ského.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: supermarket Albert, sběrna 
druhotných surovin, Magistrát města 
Ostravy – odbor vnitřních věcí, Tech-

nic ké služby města Ostravy, zastavár-
na, firmy a obytná zástavba.

Okrsek č. P 12

Okrskáři:  str. Petr Gřívač 

str. Aleš Bonior 

Ulice: Cihelní, Hornopolní, Slád ko-
va, Jílová, Tomkova, Vaškova, Spodní, 
Zelná.

Hranice okrsku je tvořena ulicemi: 

Hornopolní, Mariánskohorská, Cihelní 
a Sládkova. Jedná se o okrsek, který 
tvoří objekty: autosalon Heller, auto-
bazary, sběrna druhotných surovin, 
Pivovarská restaurace, střelnice KO-
RA DO, herny, ubytovny, restaurace, 
Renarkon, komplex budov Park Inn 
a The Orchard.

Okrsek č. P 13

Okrskář: str. David Tekenöš 

Ulice: Hor no-
polní, Sládkova, 
Gen. Píky, Oska-
ra Motyky, Le-
chowiczova.

Jedná se o 
okr sek, který 
tvo ří objekty: pi-
vovar Ostravar, 
bývalý KD Gama, 
ZŠ Gen. Píky, 

soukromá škola Valdorfská. Okrsek je 
částí sídliště Fifejdy.

Okrsek č. P 14

Okrskář: str. Adriána Chylová

Ulice: Hornopolní, Novinářská, 
U sta  dionu, Gen. Janouška, Gen. Pí-
ky, Ahepjukova, Lechowiczova.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-

jekty: ZŠ Gen. 
Píky, soukromá 
škola Wal dorf-
ská, MŠ Le cho-
wic zova, pošta, 
herny, restaura-
ce, bývalý objekt 
DPMO, ubytovna 
pro svobodné 
matky, Armáda 

spásy, zdravotní středisko, LIDL. 
Okrsek je částí sídliště Fifejdy.

Okrsek č. P 15

Okrskář: str. Michal Václavík 

Ulice: Ná klad-
ní, Ibsenova, Ma-
riánsko hor ská.

Jedná se o 
okr sek, ve kte-
rém se nachází 
objekty náklad-
ního nádraží ČD, 
areálu bývalé fir-
my Ostramo Vl-
ček, objekt 

VOKD, budova ZŠ a MŠ Ibsenova.

Od února jsme představili strážníky 
všech 31 okrsků. Najdete je i na www.mo-
ap.cz v sekci o městském obvodu, pod-
sekce Městská policie, okrsky a okrskáři.

  Rozmístění kontejnerů 

na velko objemový odpad 

v měsíci červnu 

Od 8. do 9. 6.: Arbesova 3, Ar be sova 
13, Zákrejsova 8, Muglinovská 1, Na Liš-
kovci 2, Wattova 15, Libušina 5, Jirská 26, 
Špálova 20, Špálova 31, Šafaříkova 11, 
Jungmannova 6-8

Od 9. do 10. 6.: Na Můstku 6-8, Špá lo-
va 6, Macharova 17-19, nám. Svatopluka 
Čecha 7, Zákrejsova 15, Chopinova 10-
-12, Jirská 21, Mug li nov ská 33, Ge baue ro-
va 11, New to nova 14, Kosmova 18-20, 
Orebitská 16 

Od 10. do 11. 6.: Gebauerova 12, 
Fügnerova 20, Korejská 24-26, Háj ko va 
8-10, Orebitská 27-29, New to nova 30, 
Podmolova 3, Trocnovská 25, Muglinovská 
29, Rovná 20, Hlu čínská 26, Hlučínská 
64-66

Od 11. do 12. 6.: Křišťanova 8, Žo fie 
Podlipské 3, Na Náhonu 14, Úpr ko va 18, 
Úprkova 26, Rovná 22, Dobrovského 8-10, 
Božkova 40, Eliš ky Krásnohorské 3 a 22, 
Podmolova 3, Jaroňkova

Od 15. do 16. 6.: Dobrovského 33, 
Dobrovského 66-68, Terezy Novákové 4, 
Karolíny Světlé 12, Božkova 55, Božkova 
70, Božkova 81-83, Hálkova 13, Před ná-
draží 9-11, Přednádraží 14, Vinařického, 
Heydukova 

Od 16. do 17. 6.: Gajdošova 47, 
Výstavní 47, Gajdošova 6, Gajdošova 29, 
Hornických učňů 1, Hornických učňů 11, 
Sportovní 14, Havířská 16, Zelená 55, 
Zelená 61, Hornická 65, Hornická 78

Od 17. do 18. 6.: Na Jízdárně 24, Gaj-
do šova 11, Uhelná 22, Náměstí Jiřího 
My rona, Na Široké 16, Na Ši ro ké 27, Petra 
Křičky 1, Petra Křičky 15, Petra Křič ky 
19-21, Petra Křičky 23, Zelená 35, Spor-
tovní 5

Od 18. do 19. 6.: 28. října 153, Foers-
tro va 20, Foerstrova 27-29, Ned balova 10, 
Nedbalova 16, Ned ba lova 28, Ned ba lova 
38, Zelená 47, Zelená 51, Cho cho louškova 
14-15, Výstavní 23, Hornická 3

Od 22. do 23. 6.: Sládkova 4-6, Slád ko-
va 16, Sládkova 20, Sládkova 26, Va ren-
ská 32-34, Garážní 18, Hor no polní 35, 
Hornopolní 43, Varenská 6, Varenská 16, 
Varenská 26-28, Slád ko va 36

Od 23. do 24. 6.: Ahepjukova 2, 
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahep ju kova 
6, Ahepjukova 19, Ahepjukova 29, Gen. 
Janouška 1, Gen. Janouška 3, Gen. 
Janouška 10, Lechowiczova 2, Gen. Píky 
1A, Gen. Píky 1B

Od 24. do 25. 6.: Lechowiczova 13, 
Lechowiczova 19, Gen. Píky 3, Gen. Píky 
16, Gen. Píky 17, Gen. Píky 28, Oskara 
Motyky 3-5, Josefa Brabce 15, Josefa 
Brabce 25-27, Josefa Brab ce 43-45, 
Hornopolní 51, Horno polní 53

Od 25. do 26. 6.: Josefa Brabce 3, 
Josefa Brabce 11, Josefa Brabce 25, 
Josefa Brabce 33-35, Gen. Píky 6-8, 
Oskara Motyky 7, Spodní 24-26, Jílova 34, 
Jílova 27-29, Jílova 10-12, Vaškova 

V případě zjištění, že velkoobjemový 
kontejner nebyl v uvedený termín do 12.30 
hod v daném místě přistaven, mohou ob-
čané na toto upozornit pracovníky společ-
nosti OZO Ostrava, a to na bezplatné tele-
fonní lince 800 100 699.

Kontejnery v uvedených lokalitách bu-
dou přistavovány cca na dobu 24 hodin.  

 (OMH)

V hlavní  budově Základní školy 

na Gebauerově ulici v Ostravě-Pří-

v ozu se začalo učit v roce 1919, 

kdy zde vznikla Česká obecná chla-

 pecká škola. Žáci současné školy 

pocházejí ze sociálně i kulturně ri-

zikové oblasti Přívozu, z devadesá-

ti procent jsou z romských rodin.

Škola je ale na tento fakt velmi 
dobře připravena a kromě náročné 
a diferencované výuky nabízí svým 
265 žákům zájmové kroužky, moder-
ní a bezpečné dětské hřiště i pobyty 
na školách v přírodě. 

„V letošním školním roce byla 
v nul tém a prvním ročníku zavedena 
alternativní forma výuky, a to estetic-
ká výchova. V ní se spojuje nadání 
pro tanec, zpěv a výtvarnou činnost 
s českým jazykem. Děti vyrábějí lout-
ky, zahrají si s nimi divadlo a napíší 
o tom i slohové cvičení. Celá výuka je 
koncipována jako hra, která děti baví 
a do školy proto chodí rády. Pro paní 
učitelky je příprava náročnější, ale 
o to více je těší, když vidí pokroky 
a zlepšení. Při srovnání „normální“ 
třídy s tou, kde se vyučuje estetická 
výchova, je patrné, jakým přínosem 

ZŠ Gebaue rova:

škola, 

která i baví

KRÁTCE

 16. zasedání zastupitelstva 

MOaP se koná 18. června od 

9 hodin v zasedací síni číslo 306 

na Nové radnici, Prokešovo 

nám. 8, Moravská Ostrava. 

Srdeč ně zveme naše občany. 

 Venkovní areál Vodního světa SA-
RE ZA bude v případě příznivého po-
časí a v návaznosti na zdárný průběh 
výstavby tobogánů otevřen 15. 6. 
2009. Ceny vstupného zůstávají stej-
né jako v loňském roce. Návštěvníci 
však musí, vzhledem k probíhající 
rekonstrukci, počítat s částečným 
omezením travnatých ploch. Od polo-
viny července, kdy bude slavnostně 
uvedena do provozu také vnitřní část, 
již budou moci plně využívat celý are-
ál. Aktuální informace o provozu jsou 
na ww.sareza.cz v sek ci aktuality.

 Ostrčilova International School při-
vítala 7. května zástupce akreditační-
ho týmu Rady mezinárodních škol se 
sídlem ve Španělsku. Cílem školy je 
zařadit se mezi členy Rady a násled-
ně získat akreditaci, což jí umožní 
používat standardní mezinárodní curi-
culum, včetně celosvětově uznávané-
ho systému hodnocení, a zajistí mož-
nost studia v síti škol na celém světě.

 V buddhistickou svatyni se v první 
polovině května proměnila výstavní 
síň Ostravské univerzity na Česko-
bratr ské ulici. Osm buddhistických 
mnichů zde před velkým obrazem 
paláce Potaly a fotografií dalajlamy 
vytvářelo pískovou mandalu. Tibetští 
mniši přijeli do Ostravy na pozvání 
Občanského sdružení M.O.S.T. s cí-
lem představit svou jedinečnou kultu-
ru české veřejnosti.

Několik budov a zařízení ZŠ Ge baue rova sjednocuje jednotná barevná fasáda.

Venkovní hřiště je vybaveno pro tělo-
cvik i volný čas.

Prázdninový provoz mateřských 
škol v městském obvodu MOaP:

Provoz v červenci 

1. 7.–17. 7. MŠ Křižíkova 18
1. 7.–17. 7. MŠ J. Lady 6
1. 7.–31. 7.  MŠ Na Jízdárně 19a
17. 8.–31. 8. MŠ Poděbradova 19
20. 7.–31. 7. MŠ Dvořákova 4
3. 8.–28. 08. MŠ Varenská 2a
20. 7.–31. 7. MŠ Špálova 32 

Provoz v srpnu

3. 8.–14. 8. MŠ Repinova 19
3. 8.–14. 8. MŠ Blahoslavova 6
17. 8.–31. 8. MŠ Šafaříkova 9

V MŠ Hornická 43A a v MŠ 
Lechowiczova 8 se uskuteční re-
konstrukce elektroinstalace – tyto 
mateřské školy budou během 
prázdnin uzavřeny.

Projekt Otevřená hřiště realizu-
je s finanční podporou Rady Sta-
tutárního města Ostravy městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
Na hřištích u čtyřech základních 
škol – Ostrčilova 1, Gajdošova 9, 
Zelená 42 a Gen. Píky A3A – bu-
dou rozšířeny otevírací hodiny 
a nabídnuty služby sportovních 
asistentů či bezplatné půjčování 
sportovních potřeb. ZŠ Gebaue-
ro va by se k projektu měla připojit 
v příštím roce.

je alternativní výuka,“ říká ředitelka 
školy Mgr. Radka Hanusová. 

Odpolední kroužky má škola pro 
své žáky zdarma. V nabídce je pohy-
bová výchova, stolní tenis, sportovní 
hry, modelingový, chovatelský, kera-
mický, rukodělný, počítačový, hudební 
a taneční kroužek, nebo například 
náprava řeči. „Kroužků je mnoho a je 
o ně velký zájem, děti se mají kam 
uchýlit a tráví svůj volný čas užitečný-
mi věcmi, které je baví a ne touláním 
se po ulicích,“ vysvětluje ředitelka 
ško ly.

 Každý rok jezdí druhý stupeň na 
školu v přírodě. „Bývá to průřez všemi 
ročníky na druhém stupni a jednu tří-
du vždycky naplníme, dětí není mno-
ho, ale je to úspěch. Sociálně slabší 
rodiny dostávají i finanční příspěvek, 
takže děti na školu v přírodě pošlou,“ 
říká paní ředitelka.

Ve školním roce 2008/2009 byl 
otevřen první ročník Kurzu na ukon-
čení základního vzdělání. Je určen 
všem zájemcům, kteří nemají ukon-
čené základní vzdělání a jejich do-
cházka skončila v sedmém nebo os-
mém ročníku. Kurz navštěvovalo osm 
žáků, z toho dokonce tři ženy v před-
důchodovém věku. V červnu budou 
všichni skládat závěrečné zkoušky.

V areálu školy je také multifunkční 
venkovní hřiště, které je plně vybave-
no pro tělocvik i volný čas. K dispozici 
je i rozběhová dráha s doskočištěm, 
hrací prvky pro menší děti a pergola.

Možnost učit se venku využívají 
v pěkném počasí mnohé paní učitel-
ky a dětem se to velice líbí, pergolu 
používá také družina, která tam tráví 
skoro veškerý čas – pokud je pěkně. 

Hřiště je od dubna do října, včetně 
víkendů a prázdnin, přístupné veřej-
nosti, ale pouze v organizovaných 
skupinách, to znamená alespoň jed-
noho dospělého, který vykonává do-
hled nad dětmi a nad tím, aby se nic 
nezničilo, neztratilo či nepoškodilo. 
Vstupné do areálu je pro skupinu do-
spělých 150 Kč na hodinu, pro dět-
skou skupinu 75 korun na hodinu. 

„Zájem o hřiště ze strany veřejnos-
ti je veliký, rezervace míst se plní 
rychle, kontakt na rezervace je přímo 
na hřišti, nebo na našich interneto-
vých stránkách, které jsou www.
zsgebauerova.cz. Nové návštěvníky 
rádi uvítáme,“ uzavírá paní ředitelka. 

 Kim Jenšovská

Podpořili jsme Koníka 

i vozíčkáře–stolní tenisty

Simultánka ostravského meziná-
rodního mistra Lukáše Klímy na 29 
šachovnicích, která se uskutečnila na 
Masarykově náměstí, a simultánka 
naslepo pražského mezinárodního 
mistra Iva na Hausnera na 10 šachov-
nicích, turnaj v rapid šachu a dva 
hlavní turnaje – to vše byl 16. ročník 
šachového festivalu Ostravský koník 
2009. Akce, kterou podpořil také 
městský obvod MOaP, letos zazna-
menala rekordní účast. 

Jubilejní 15. ročník Mistrovství Čes-
ké republiky ve stolním tenise vozíčká-
řů proběhl 14. až 17. května v ostrav-
ském sportovním areálu TJ Mittal. 
SKV Ostrava získal dvě čtvrtá místa. 
Turnaj finančně podpořil městský ob-
vod Moravská Ostrava a Pří voz. (ak)
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Městský obvod MOaP 

přechází na elektronické 

zadávání veřejných zakázek

Od 1. června zavedl městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz elek-
tronické zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu nad 100 000 Kč bez 
DPH. Vedení úřadu tak chce odstranit 
všechny spekulace, které by se ko-
lem veřejných zakázek mohly vyskyt-
nout. Na podrobnosti jsme se zeptali  
ing. Kateřiny Huvarové, tajemnice 

úřadu MOb MOaP.
Co znamená, že bude zadávání 

veřejných zakázek probíhat elek-
tronicky? 

V průběhu zadávání každé zakázky 
je celá řada úkonů, které až dosud 
pracovníci úřadu zpracovávali listin-
nou formou – od přípravy zadávací 
dokumentace, výzvy pro zájemce 
a její zveřejnění až po příjem nabídek 
a jejich vyhodnocení. Elektronický ná-
stroj, který budeme nově využívat, 
umožňuje všechny tyto úkony zpraco-
vávat s minimální pracností elektronic-
ky, a především vyhodnocení provádět 
zcela automaticky na základě hodnot, 
obsažených v nabídkách uchazečů.

Budou zakázky také elektronicky 
zveřejňovány?

Ano, budou. Byla to jedna ze zá-
sadních podmínek rozhodnutí pro za-
vedení elektronického nástroje. Ra da 
městského obvodu tak chce umožnit 
každému zájemci o naše zakázky, 
aby informace o nich našel na inter-
netových stránkách městského obvo-
du www.moap.cz a mohl se o zakáz-
ku ucházet v elektronické podobě.

Jakým způsobem tedy může zá-
jemce o zakázku svou nabídku 
podat?

Vloží ji ze svého počítače přes in-
ternet do elektronického nástroje. 
Nabídka bude absolutně důvěryhod-
ně uložena v šifrovaném prostředí 
a zpřístupněna oprávněným osobám 
až v okamžiku ukončení kola pro po-
dání nabídek. 

Jak se budou podané nabídky 
hodnotit?

Elektronický nástroj všechny došlé 
nabídky vyhodnotí na základě hodnot 
přepočtených vahou jednotlivých kri-
térií. Hodnotící komise tak již jen 
kontroluje vyžádané doklady o kvalifi-
kaci uchazeče a potvrzuje automatic-
ky zpracovaný výsledkový protokol.

Znamená to, že komise již nemů-
že výsledek zvrátit?

Komise může navrhnout vyřazení 
uchazeče tehdy, pokud nesplnil pod-
mínky pro podání nabídky, nejčastěji 
tedy, když nepředloží kvalifikační do-
kumentaci v požadovaném rozsahu 
(výpis z obchodního rejstříku, opráv-
nění k podnikání apod.). I tyto doku-
menty se přikládají k nabídce v elek-
tronické podobě a jsou její nedílnou 
součástí.

Nebude to pro zájemce o zakáz-
ky příliš složité?

Domnívám se, že nebude, protože 
prostředí elektronického nástroje je 
uživatelsky velmi přívětivé.

Myslíte si, že je to cesta i pro 
další městské obvody?

I když je náš městský obvod prv-
ním ostravským obvodem, který tento 
zcela průhledný a transparentní způ-
sob zadávání veřejných zakázek za-
vádí, inspirovali jsme se na Magistrátu 
města Ostravy, který má stejný sy-
stém, jaký jsme zvolili u nás. Zavádění 
datových schránek a posílení rozsa-
hu elektronických úkonů ve veřejné 
správě vůbec bude stále větší. Proto 
si myslím, že budeme mít následov-
níky velmi brzy. (red)

Ještě za doby císařovny Marie Te rezie platilo, 

že v Moravské Os travě nesměl bydlet žádný Žid, 

dokonce zde nesměl ani přenocovat; nejbližší 

nocleh byl k dispozici až v Brušperku. Tento 

diskriminující stav změnil roku 1782 dekretem 

až Josef II., nicméně nemovitý majetek mohli 

získávat Židé jen velmi těžce, takže provozovali 

většinou hostince, zastavárny, vetešnictví atd. 

V roce 1848 se v soupisu obyvatel Mo ravské Os-
travy nacházel jediný Žid (starý Mojžíš David 
Hoffman z Osoblahy). V padesátých letech 19. sto-
letí přišly do Moravské Ostravy židovské rodiny 
z Lipníka nad Beč vou, Hranic, Boskovic, Kro měříže 
a Prostějova. Poté následovali přistěhovalci z Haliče 
– dnešní jihovýchodní Polsko a západní Ukrajina. 
V roce 1921 měla Moravská Ostrava 41 765 obyva-
tel (prakticky tolik jako nyní), z tohoto počtu se 
k židovství hlásilo 4 964 lidí, tedy 12 procent, což 
byla největší koncentrace židovského obyvatelstva 
v českých zemích. Na území nynější Ostravy mělo 
domovské právo v roce 1930 125 304 obyvatel, 
z toho bylo 9 804 Židů. Během 2. světové války 
byli bez výjimky – pokud předtím neutekli – odvle-
čeni do koncentračních táborů.

Do osvobozené Ostravy se v roce 1945 vrátilo na 
500 židovských občanů, většina z nich v letech 
1948/49 a 1968/69 emigrovala. Počet obětí nacis-
tického holocaustu se odhaduje na 8 000. 

Dnes žije v samotné Ostravě necelých 50 pří-
slušníků rodiny Mojžíšovy (Statistické údaje pře-

vzaty z knihy Jaroslava Klenovského, Židovské 
památky Ostravy, vydalo Mo ravsko slez ské nakla-
datelství, 1998.)

Templ za 3 měsíce

V roce 1875 byla ustavena v Os travě Židovská 
náboženská obec. Ta pak 20. května 1979 zahájila 
stavbu hlavní ostravské synagogy v Pittlerově ulici 
(dnes Zeyerova). 15. září(!) téhož roku byl objekt, 
postavený v maurském slohu, o půdorysu 19 x 25 
metrů, dokončen.

Uvnitř byl vybaven zdobnými struk turami, malbou 
a zasklením v drahocenném provedení. Stavbu 
zakončovaly dvě věže ozdobené šesticípou hvěz-
dou. Uvnitř bylo na 600 míst k sezení, odděleně pro 
muže a ženy. Ještě dvakrát byl templ do konce 
1. republiky přestavován a rozšířen. 

Architektonické pojetí již bylo moderní a neslo 
stopy vlivu křesťanských chrámů z poloviny 19. sto-
letí. Synagoga byla propojena s modlitebnou, do 
které se vstupovalo z Jo han nyho ulice (z dnešní 
Sokolské). Dnes se na místě synagogy nacházejí 
obchodní a skladovací prostory obchodního domu 
Laso. 

V Přívozu byl pak postaven nádherný templ na 
nynější Hlávkově ulici o rozměrech 16 x 27 metrů 
a dvou patrech. V současné době je zde volná plo-
cha určená k parkování, a to ve vlastnictví společ-
nosti OHL Železniční stavitelství. 

Na přelomu 19. a 20. století bylo pro Moravskou 
Ostravu specifické, že zde Židé vlastnili dvě třetiny 
maloobchodů, z padesáti hostinských živností jim 
patřilo třicet tři, z devíti palíren kořalky šest a všech-
na vetešnictví. Nicméně je pravda, že v židovské 
komunitě byla mnohem vyšší vzdělanost než napří-
klad mezi ostravskými Čechy a Poláky. Před nacis-
tickou okupací mělo z 5 680 registrovaných prů-
myslových a živnostenských podniků na území 
dnešní Os tra vy 68 % židovské majitele. Zá ro veň 
působily v Ostravě desítky židovských herců, hu-
debníků výtvarných umělců a novinářů, lékařů, 
právníků aj.

Hasiči přijeli, ale…

Po německém záboru od 24. května do 27. červ-
na 1939 byly židovské chrámy i další zařízení vypá-
leny. Ke každému požáru přijeli ihned hasiči, ale 

policie jim zabránila v hašení, mohli jen chránit 
okolní budovy. 

Jako první vzplála modlitebna, do které se vstu-
povalo z Johannyho ulice, poté synagoga sama, 
jako další hořela synagoga ve Vítkovicích a modli-
tebna v Zábřehu, po nich přívozský templ a modli-
tebna v Hrušově. Následovaly další požáry. Po drob-
něji o nich psaly jen ostravské německé noviny, 
které zpočátku tvrdily, že k rozšíření ohně došlo 
v důsledku neopatrnosti. V souvislosti s modliteb-
nou v Zábřehu bylo zmiňováno i žhářství. 

V následujících dnech ovšem německé noviny 
začaly tvrdit, že v požářišti přívozského templu byly 
nalezeny pistole a granáty se speciálně silnou vý-
bušninou. Tím se mělo vysvětlit, proč došlo během 
ohně k několika výbuchům. 

Jan Mayer, kterému bylo v roce 1939 třináct let, 
vzpomíná: „Když se rozkřiklo, že hoří synagoga, 
všichni věděli, kdo ji zapálil a co to znamená“. 
Walter Krantz měl tehdy šestnáct a učil se krejčím: 
„Už předtím hořely synagogy v Německu a Ra-
kousku, takže jsme věděli, o co jde.“ (V Německu 
byly vypáleny synagogy během tzv. Křišťálové noci, 
a to na podzim 1938. Slovo „Křišťálová“ bylo od 
množství skleněných střepů.) 

Z historických synagog se do dnešních dnů 

v Ostravě nezachovala ani jediná. II. světová 

válka prakticky ukončila i století trvající aktivní 

a inspirativní přítomnost židovských spolu-

občanů v našem městě. Zůstalo jen pár jmen, 

která patří historii. Při po meňme: Strassmann – 

pivovarnictví, Rotschild – doly, hutě, bankovnic-

tví, Bachner, Borgr – obchodní domy, anebo 

z po zdější doby MUDr. Fran tišek Kriegl – lékař, 

politik spjatý s rokem 1968, Artur London – po-

litik, spi sovatel, Josef Bor – spisovatel.

 (va, na)

Před sedmdesáti lety hořely 

židovské synagogy

Synagoga v nynější Zeyerově ulici v Mor. Ostravě. 
Zůstala po ní jen pamětní deska na domě vpravo. 
Vlevo zadní trakt obchodního domu Laso. Pohled 
z ulice 28. října. Vizualizace: Infopress

Přívozský templ, postavený v roce 1904, byl do 
roku 1939 v nynější Hlávkově ulici. Pohled z ulice 
Nádražní. Vizualizace: Infopress

Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz se chystá rekonstruo-

vat obytnou zónu Jindřiška, která 

za hr nuje území ulic Zborovská, Jo-

sefa Lady, Slavíčkova, Ostrčilova. 

Po d robnosti se dozvíte z ná sle du-

jícího rozhovoru se starostou ob-

vodu Miroslavem Svozilem. 

Jaké konkrétní úpravy v rezidenč-

ní zóně Jindřiška proběhnou?

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, 
že náš obvod si je vědom výjimeč-
nosti této lokality, a proto chceme, 
aby se těmito investicemi ještě zlepši-
lo bydlení všech obyvatel v této ob-
lasti. První velkou investiční akcí je 

rekonstrukce Zborovské ulice. Ta do-
stane zcela novou podobu, přičemž 
chceme opravit také přilehlé náměs-
tíčko s fontánou, které je v dezolát-
ním stavu. Zároveň bude rekonstruo-
váno i 17 kontejnerových stanovišť.  
Vše bychom chtěli stihnout ještě ten-
to rok. 

Jistě však nepůjde o jedinou 

aktivitu městského obvodu v této 

lokalitě… 

To samozřejmě ne! Je nezbytně 
nutné vyřešit dopravní problematiku 
Ostrčilovy ulice. Jde o to, že v okolí 
tamní základní školy, mateřské školy 
a Domu dětí a mládeže je neustále 

značná koncentrace aut. Rodiče vozí 
své děti auty do těchto institucí a zá-
roveň si auty pro ně přijíždějí. Ráno 
i odpoledne se zde tvoří zácpy, které 
neúměrně zatěžují okolí. Proto byla 
vypracována odborná studie, která 
byla posléze také veřejně oponována. 
Některé její prvky byly přijímány pozi-
tivně, jiné už méně. 

V jakých bodech je tedy studie 

přijímána kladně a v jakých bo-

dech se liší vaše představy a názo-

ry místních obyvatel? 

Souhlas panoval s tím, že by se 
v dané lokalitě navýšil počet parkova-
cích míst a rovněž s tím, že by mělo 
dojít k úpravě dopravních ploch. Ně-
kteří obyvatelé však vystupují proti 
tomu, aby vznikla komunikační spoj-
ka mezi ulicí Ostrčilovou a ulicí 30. 
dubna. 

Kdy může veřejnost očekávat 

vyřešení této záležitosti? 

Na jednání s projektanty 18. 5. jsme 
se dohodli na následujícím řešení:

1.  Nebude realizována dopravní 
spojka ulic Ostrčilova–30. dubna

2.  Počet parkovacích stání před 
deskovým domem se zvýší ze 
současných 35 na dvojnásobek

3.  Dojde k následujícím rekonstruk-
cím chodníků:
-   mezi parkovištěm za deskovým 

domem a ulicí 30. dubna
-  kolmých chodníků od Ostrčilovy 

ulice a parkoviště směrem k desko-
vému domu, přičemž nebude reali-
zován pojízdný chodník podél des-
kového domu.

4.  Budou estetizovány zelené plo-
chy mezi deskovým domem a Os-
t r či lo vou ulicí.

5.  Řešení dopravní situace u ZŠ 
a MŠ Ostrčilova je v organizač-
ních opatřeních v oblasti Sla víč-
kovy ulice a parkingu u věžového 
domu. (pb)

Plánovaná rekonstrukce Jindřišky respektuje názory občanů

Čtyřnásobný ministr kanadské vlády Otto Jelinek 

navštívil moravsko ostravskou radnici

Starosta městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz Miroslav 
Svo  zil přivítal 27. dubna na radnici 
významného kanadského politika 
a podnikatele českého původu Otto 
Jelinka. Tématem rozhovoru bylo 
hledání možností příchodu kanad-
ských investorů do Ostravy a naše-
ho městského obvodu. 

Čechokanaďan Otto Jelinek má 
za sebou bohatou sportovní, pro-

fesní i po litickou kariéru. V roce 1948 emigroval jako osmiletý s rodiči do 
Ka na dy, kde spolu se sestrou v 60. letech získali titul mistrů světa v kraso-
bruslení sportovních dvojic.

Založil a vedl prosperující firmu, poté vstoupil do politiky. Dvacet let byl 
poslancem kanadského parlamentu, v letech 1984 až 1993 postupně vedl 
v kanadské vládě čtyři ministerstva, mimo jiné ministerstvo sportu a minis-
terstvo financí. Do České republiky se vrátil v roce 1994 a o dva roky po-
zději zaujal významnou pozici v čele mezinárodní auditorské a poradenské 
firmy Deloitte & Touche.

Po deseti letech tuto společnost opustil a od roku 2007 je předsedou 
společnosti Colliers International pro oblast střední a východní Evropy, 
která se specializuje na poskytování komerčních realitních služeb, investice 
a oceňování nemovitostí. (lk)

Na přehlídce sociálních služeb 
„Lidé lidem“, která se uskutečnila 
na Masarykově náměstí 14. květ-
na, prezentovali pracovníci měst-
ského obvodu MOaP domy s pe-
čovatelskou službou a vysvětlova-
li, co je to pečovatelská či odleh-
čovací služba, komu je určena 
a kde ji lze získat. 

Adrenalinový den na 

Landeku, čarování ve škole

Děti z takzvané zadní oblasti 
Přívozu a z vítkovické oblasti v okolí 
Sirotčí ulice zažily místo poučování 
o vzájemném soužití a menšinách 
9. května adrenalinový den v lanovém 
centru na Landeku. Právě zde díky 
svým instruktorům pochopily, že není 
podstatné, jakou barvu pleti má člo-
věk, který je na laně jistí, ale jak je to 
spolehlivý kamarád.

Na ZŠ Generála Píky přivítali jaro 
čarodějnickým školním dnem. Děti 
celý den mlsaly, soutěžily a dobře se 
bavily. Školou se proháněly v čaroděj-
nických kostýmech a na závěr hleda-
ly ukrytý poklad. Jaro jim bude i nadá-
le připomínat májka ve školním atriu, 
kterou vyrobily paní vychovatelky 
školní družiny se svými dětmi. (la)

Na Mezinárodní den rodiny 15. květ-
na uspořádalo Rodičovské centrum 
Chaloupka, o. s., na Repinově ul. 19 
(je součástí Sítě mateřských center) 
Den otevřených dveří, které se zú-
častnil i starosta našeho městského 
obvodu M. Svozil. Více na www.
rcchaloupka.cz.
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Děti: záškoláctví, herny 

a alkohol

Ve školním roce 2007–2008 se 
neomluvené absence týkaly celkem 
327 dětí, které navštěvují školy v ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. Na 
neomluvených absencích se podílí 
více chlapců než děvčat a vyskytují 
se více na druhém stupni škol, tedy 
ve vyšších ročnících. Většina záško-
láků je ve věku 9–15 let s vysokým 
podílem od 11 do 12 let. 

„Průzkum potvrdil, že záškoláctví 
patří k nejfrekventovanějším deliktům 
problémových dětí a současně jím 
dítě nejčastěji nastartuje svoji delik-
ventní kariéru,“ říká paní Bc. Yveta 
Ho lubová,vedoucí oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí odboru sociál-
ních věcí. „Proto je nutné věnovat to-
muto problému velkou pozornost 
a s dětmi a jejich rodiči bude naše 
oddělení pracovat.“ 

Jako nejčastější příčiny vzniku ne-
omluvených absencí školy uváděly 
nezájem dítěte o školu a vzdělávání, 
nedostatečnou péči rodičů o děti, ne-
zájem rodičů o školní docházku dítěte, 
dominantní postavení dítěte v rodině 
a sociálně slabou či nefunkční rodinu.

V loňském a letošním roce se pra-
covnice oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí zaměřily kromě záško-
láctví na kontroly heren a kontroly 
požívání alkoholu nezletilými osoba-
mi a na to, jak děti a mládež tráví 
volný čas. Cílem této činnosti je vy-
hledávat problémové jedince a pátrat 
po příčinách jejich chování. Této čin-
nosti se odborně říká depistáž. 

Tyto akce probíhají ve večerních 
a nočních hodinách, obvykle v podni-
cích na Stodolní a přilehlých ulicích; 
častým místem kontrol tohoto typu je 
rovněž Klub MD na Sokolské ulici 
v Moravské Ostravě. Pokud je u ne-
zletilého testem prokázáno požití al-
koholu, snaží se policie zjistit, kdo mu 
alkohol podal. Přímo na místě s ne-
zletilým dítětem rovněž hovoří pra-
covníci oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí – sociální pracovníci 
a kurátoři pro mládež. Nezletilci jsou 
nakonec předáni svým zákonným zá-
stupcům a kurátoři s nimi pracují. 

Při třech kontrolních akcích, kte-
rých se společně s policií zúčastnili 
od počátku roku 2009 i pracovníci 
oddělení sociálně-právní ochrany dě-
tí, bylo nalezeno v podnicích v noč-
ních hodinách 9 nezletilých dětí do 
15 let, z nichž 3 byly dokonce pod 
vlivem alkoholu. 

Od počátku roku proběhlo 5 tako-
vých kontrol – 3 v oblasti Ostravy-Pří-
vozu a 2 v centru Ostravy, kdy bylo 
zkontrolováno celkem 56 heren. Ve 
dvou hernách byly zastiženy při hraní 
na automatech dvě nezletilé děti. Při 
obou příležitostech převzala tyto pří-
pady Policie ČR. V jednom případě již 
bylo sociální pracovnicí, která se kon-
troly zúčastnila, podáno trestní ozná-
mení na osobu, která v době kontroly 
za provoz herny zodpovídala.

Bc. Yveta Holubová, vedoucí 

oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí, odboru sociálních věcí

V první polovině 19. století býval 

v místech dnešního Smetanova 

náměstí takzvaný Svinský trh, kte-

rý postupně obtěžoval hlukem 

a zápachem natolik, že byl přemís-

těn na konec Stodolní ulice. A prá-

vě tam v roce 1881 vybudovalo 

město Moravská Ostrava městská 

jatka s  výrobnou salámů, lednicí 

a bytem zvěrolékaře. 

Stylový objekt, který stavěla místní 
firma Mihatsch & Ulrich, vzbuzoval 
v občanech hrdost. Hala, ledárna 
s věží a strojovna tvoří jako celek vý-
znamnou industriální památku. Město 
totiž dbalo, aby stavba byla s citem 
začleněna do původní zástavby. 
Cihel ný plášť budov proto zdobí sou-
stava říms, atik, pilastrů či oválně 
zaklenutých oken. Věž bývala původ-
ně zakryta dřevěnou helmicí. 

V roce 1924 rozhodla městská ra-
da, že jatka zmodernizuje, což se 
zdařilo zvláště proto, že rekonstrukcí 
byl pověřen berlínský architekt Walter 
Frese. Vznikl sice moderní podnik, 
ale vzhledem ke své funkci nevhodně 
umístěný na okraji historického cent-
ra města. 

Nevýhodný prodej 

 V roce 1965 byla dokončena vý-
stavba masokombinátu v Martinově, 
provoz na rohu ulic Stodolní a Po ráž-
kové byl zrušen, a od té doby se 
marně hledá způsob, jak dát historic-
kým budovám novou funkci.

Kulturní památkou byla prohlášena 
chladírenská věž jatek v roce 1987, 
ale již v roce 1992 byla skvělá výrob-
ní hala srovnána se zemí. V roce 
1994 prohlásilo ministerstvo kultury 
za památkově chráněnou jen nepatr-
nou část bývalých jatek, v podstatě 

Bývalá jatka chátrají na lukrativním území centra

Chladírenská věž s bočními křídly je 
vše, co zbylo z městských jatek, na 
které byli naši předkové v roce 1881 
tak hrdi.

Stodolní nebo 1. máje

Podíváme-li se na plán města Mo rav  ské Ostravy z roku 1933, tedy z do-
by buržoazní 1. republiky, jak se po čtyřicet let tento termín užíval, musí 
překvapit neobvyklé množství názvů spjatých s organizovaným dělnickým 
hnutím. Tak např. ulice Českobratrská od křižovatky s Nádražní směrem 
k železniční trati byla ulicí Karla Marxe a končila stejnojmenným náměstím, 
ulice Stodolní se jmenovala 1. máje, u jámy Jindřich byla ulice K. Liebknechta 
atd. Ma pa zároveň dokazuje, že svou ulici měl i Roth schild i Guttmann. 
Pomineme-li přejmenování ulic za protektorátu, je nepochopitelné, co se 
dělo po roce 1945. Např. vadil i Němec Mo zart, a tak byl nahrazen Rusem 
Musorgským. Ale spoň že oba dva byli hudební skladatelé.

se jedná o objekty, jejichž společným 
znakem je cihlová fasáda.

Ve stejné době se o pozemky 
v sousedství bývalých jatek zajímal 
i investor, který nakonec uspěl a po-
stavil obchodní centrum BAUHAUS. 
Statutární město Ostrava (tehdejší 
primátor Evžen Tošenovský) mu pro-
dalo nejen pozemky, na nichž je 
v současné době BAUHAUS a jeho 
velké parkoviště, ale i celý historicky 
chráněný objekt městských jatek 
s tím, že se postará o jeho obnovu 
a revitalizaci. 

Dnes je jasné, že prodej byl nevý-
hodný, protože smlouva současného 
majitele prakticky k žádným opravám 

či údržbě nezavazuje. Jediné, co udě-
lal, že objekt byl oplocen a okna za-
bedněna. 

Lukrativní pozemky

Území ohraničené Poděbradovou 
ulicí na východě, Českobratrskou na 
severu, železniční tratí se zastávkou 
Stodolní na západě a Stodolní ulicí 
na jihu je výhledově nejlukrativnější 
částí historického centra Ostravy 
s množstvím nezastavěných parcel 
nebo území s prozatímním využitím 
– parkoviště, sklady, BAUHAUS atd. 
Proto jakýkoliv vlastník nemovitostí či 
pozemků může reálně předpokládat, 
že se mu jeho majetek zhodnotí. Po-

kud by Statutární město Ostrava 
chtělo objekt jatek odkoupit zpět, ce-
na by mnohonásobně překročila pů-
vodní částku z roku 1995.

I když městská jatka, přesněji jejich 
zbývající část, chátrají už od roku 
1965, zodpovědní komunální politiko-
vé v Ostravě vědí, že tento stav ne-
může trvat věčně. Existují alternativní 
plány na jejich využití: městská gale-
rie, multikulturní centrum apod., ale 
zásadním předpokladem je – kromě 
peněz, samozřejmě – dospět k reál-
nému východisku, že v tomto prosto-
ru musí být vystavěny obytné domy 
s trvale bydlícími občany. (va, na)

Otázka pro soutěžící: Kdy 

skončil provoz městských jatek 

v Mo rav ské Ostravě? Od pověď 
zašlete do 20. června.

Odpovědi je možné zasílat buď 
prostřednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semně (stačí i korespondenční lístek 
či pohlednice) na adresu: Morav sko-

slez ské nakladatelství, Česko bratr-

ská 19, 702 00 Ostrava. 

V pobočce Knihovny města Ostravy 
v Přívoze na náměstí Sv. Čecha 7 
dýchá na návštěvníky příjemná atmo-
sféra, a tak máte pocit, že si tam kni-
hu prostě půjčit musíte. Vedoucí po-
bočky, paní Jarmily Burešové, jsem 
se zeptala:

Kdo si půjčuje knihy? Jsou mezi 

nimi i romští spoluobčané?

Návštěvníky jsou nejen „staroused-
líci“, ale i čtenáři z blízkého sídliště 
a lidé v Přívozu pracující. Dětské od-
dělení registruje tři stovky dětí z při-
lehlých škol a okolí; máme každoden-
ní zkušenost – a podotýkám, že klad-
nou – i s dětmi z romských a sociálně 
vyloučených rodin.

Jaké knihy se nejčastěji půjčují?

Máme téměř 23 000 knih, samo-
zřejmě, že největší poptávka je po 
novinkách. Každému, co jeho jest – 
někdo rád detektivky, někdo thrillery, 
jiný zase sci-fi či fantasy, dámy něco 
„lehčího“ o těžkém životě někoho ji-
ného, intelektuálům věci složitější, 
studentům povinnou četbu. Kdo se 
chce vzdělávat, má v čítárně k dispo-
zici fond naučné literatury, nabízíme 
také noviny a časopisy. Naše knihov-
nice vždy ochotně pomohou s výbě-
rem, případně poradí kde a jak knihu 
získat. 

Jaké programy připravuje dětské 

oddělení? 

Kromě dvou půjčovních místností 
máme v dětském oddělení i K2 – klu-
bovnu v knihovně: prostor pro hry, od-
počinek na koberci mezi polštáři, ale 
i řízené aktivity. Pořádáme pro školy 
knihovnické lekce a na literárních be-
sedách představujeme novinky.

Spolupracujeme i s mateřskými 
ško lami a například předškoláky 
z MŠ Šafaříkovy u nás rádi vidíme 
každý měsíc. Předškolní Romové 
z občanského sdružení Společně – 
Jekhetane jsou také našimi častými 
hosty. Každý týden nabízíme odpo-
lední akci – soutěž, výtvarnou dílnu 
a pro každodenní návštěvníky máme 
pohotově nachystány křížovky, rébu-
sy a jiné aktivity, např. možnost naučit 
se pracovat s počítačem.

S velkým ohlasem se setkala i na-
bídka Divadla loutek k bezplatným 
návštěvám generálních zkoušek. 
Řada dětí zažila svou první návštěvu 
divadla. V rámci získaných grantů 
podnikáme výlety do okolí Ostravy, 
do zoo; v rámci projektu Kouzelná 
knihovna – knihovna pro všechny – 
probíhá celoroční soutěž Superčtenář 
2009.

Kdo je vaším nejzajímavějším 

čtenářem?

První člověk, který mě při vyslovení 
otázky napadá, je Mgr. Blanka Chrost-
ková. Není mediálně známá, ale je to 
výjimečná inteligentní žena, která po 
odchodu do důchodu věnuje svůj čas, 
energii a srdce druhým. A opět spoje-
ní s dětmi – paní Blanka chodí našim 

dětem číst, děti ji mají rády a vyžadu-
jí další čtení s „tou hodnou paní uči-
telkou“.

Ubývá čtenářů nebo jejich počet 

narůstá?

Z naší statistiky vyplývá, že počet 
registrovaných čtenářů, a to jak do-
spělých, tak dětských, v roce 2008 
vzrostl o téměř 6 % proti roku 2007. 
Tuto pozitivní změnu přičítáme přede-
vším příjemné proměně prostředí 
knihovny a zvýšenému počtu pořáda-
ných akcí.

Má tedy veřejná knihovna smysl?

Má. Knihovna stále soustřeďuje ti-
síce čtenářů, kterým nabízí možnost 
si knihy bezplatně půjčit, ale přede-
vším funguje jako živá součást kultur-
ního života, jako místo setkávání. 
Naše dětské oddělení je bezpečným 
místem, kde se na všechny děti – 
černé, bílé, žluté, puntíkaté, fialové – 
těší jejich knihovnice.

 Kim Jenšovská 

Knihovna v Přívoze je i místem setkávání

Paní učitelka (a také překladatelka z anglického jazyka) Mgr. Blanka Chrostková 
dokáže na svých besedách zaujmout děti i jejich maminky. 

Pracovníci v sociálních služ-
bách MOaP se při výkonu své 
činnosti budou řídit nově vydaným 
Etickým kodexem, který stanoví 
zásady pro dodržování lidských 
práv a osobních svobod uživatelů 
sociálních služeb. Etický kodex 
schválila rada městského obvodu 
14. května.

Ženy čtou ženy

Nejhorlivějšími čtenářkami jsou 
ženy, podle kvalifikovaného odha-
du tvoří tři čtvrtiny všech registro-
vaných čtenářů. 

A které knihy se nejvíce půjču-
jí? Z cizojazyčných autorů jsou to 
díla dvou žen – Daniele Steel 
a No ry Roberts, z českých autorů 
jsou to opět příslušnice něžného 
pohlaví: Irena Fuchsová a Simo na 
Monyová. Na www.kmo.cz v sekci 
Katalog jsou veškeré tituly (i hu-
dební), které má Knihovna města 
Ostravy k dispozici.


