
Podle výroční zprávy za rok 2008 
o činnosti městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz bylo podáno 
celkem 11 žádostí o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb. (O svobod-
ném přístupu k informacím). Všem 
podaným žádostem bylo vyhověno. 

Žádosti se vztahovaly ke staveb-
ním povolením, ke Komenského sa-
dům, k poplatkům za zábor veřejného 
prostranství, k náhradní výsadbě 
stromů, k investičním plánům měst-
ského obvodu na rok 2009, ke zprů-
jezdnění Ostrčilovy ulice do ulice 

30. dubna, k postupu prodeje domu, 
k nájemní smlouvě a k zásadám 
 ho spodaření s byty ve vlastnictví 
SMO – MOb MOaP. Žádná ze žá-
dos tí nebyla vyřízena odkazem na 
zveřejněnou informaci ani nebyla po-
skytnuta s finanční úhradou.  (inf)
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Vážení spoluobčané,
hlavní činností technických slu-

žeb našeho obvodu v prvním čtvrt-
letí letošního roku byla zimní údržba 
komunikací. Instalovala se nová 
a opra vovala poškozená zábradlí, 
schodiště, podchody, výtluky na vo-
zovkách, doplňovaly se odcizené 
poklopy kanalizačních vpustí a stroj-
ně  se čistily kanalizační vpustě. 

Převážně v nočních směnách pro-
bíhá svoz velkoobjemového odpadu 
a likvidace černých skládek zejména 
na sídlištích Fifejdy, Ša la mouna 
a v oblasti Přívozu. Denně jsou napl-
něny dva velké kontejnery. Doposud 
bylo odvezeno 22 tun velkoobjemo-
vého odpadu, 92 tun z běžného 
ručního čištění a bylo sesbíráno 
3 640 kg psích exkrementů.

Nyní, v období vegetačního klidu, 
provádějí technické služby a další 
dodavatelé kácení stromů a prů-
klesty keřů, jejich ořezy a zmlazo-
vací řezy. Ihned, jak počasí dovolí 
a vyschnou travnaté plochy, bude 
zahájeno jejich jarní hrabání.

Strojní čištění chodníků a komu-
nikací bylo zahájeno 9. března 
v oblasti sídliště Fifejdy, od 18. 
břez na na sídlišti Šalamouna. Hlav-
ní čištění obvodu po zimě však bu-
de zahájeno podle harmonogramu 
prací 1. dubna a ukončeno bude 
nejpozději 31. května 2009. 

Ke zlepšení čistoty a pořádku 
jistě přispějí rekonstrukce dalších 
sedmnácti kontejnerových stání na 
separovaný odpad.  Bu dou ukon-
čeny v červnu 2009, a to v těchto 

l o k a l i t á c h : 
Bach  mač ská 
9, Bach mač-
ská 30, E. F. 
Bu riana 4, 
Gor kého 17, 
Josefa La dy 
8, Křižíkova 
12, Má ne so-
va 2, Ma rol-
do va 4, Maroldova 6, Nádražní 60, 
Poděbradova 1, Po dě bra do va 7, 
Sou ke nická 53, Ver dunská 17, Ver-
dun ská 27, Zborovská 18 a Zbo-
rovská x Jindřichova.

Velkým přínosem a vodítkem při 
zajišťování čistoty a pořádku jsou 
pro nás vaše připomínky, které po-
síláte e-mailem inspektorovi čistoty 
a pořádku na adresu: poradek@
moap.ostrava.cz.

Řešení pak můžete sledovat na 
našich webových stránkách: http://
www.moap.cz/cistota-a-poradek/. 
Tuto webovou službu provozujeme 
od 1. dubna 2008. V polovině břez-
na tohoto roku jsme registrovali 
přes 300 připomínek. Nejvíce z nich 
– 54 – upozorňovalo na všeobecný 
nepořádek, další se týkaly černých 
skládek, špatného stavu stromů, 
poškozených chodníků, neposeče-
né trávy, autovraků, přerostlých ke-
řů, poškozených dopravních zna-
ček, poškozených kontejnerů, po-
škozených laviček atd. Všem, kteří 
poslali nebo opakovaně posílají své 
připomínky k pořádku, děkuji. 

Ing. Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

Číslo měsíce 300
– tolik připomínek občanů našeho 
obvodu týkajících se nepořádku 
bylo registrováno na www.moap.
cz/cistota-a-poradek.

Počet trestných činů spácha-

ných v roce 2008 v policejním ob-

vodu Ostrava-Přívoz (ten zahrnuje 

nejen Přívoz, ale i přilehlé obce 

Petř kovice, Hošťálkovice a Lhot ku, 

celkem 218 ulic) se ve srovnání 

s minulými lety nezvyšuje. 

Přívoz není rovněž obvodem s nej-
větší kriminalitou v Ostravě, ta je nej-
vyšší v Ma rián ských Horách (1 935 
trestých činů), následuje Poruba 
(1 548), dále Pří voz (1 301), Moravská 
Ostrava (1 159). (Čísla z roku 2007.)

Jaká je úroveň bezpečnosti v Pří-
vozu? – Tímto tématem se zabývala 
březnová Otevřená radnice. Npor. 
Josef Švec, vedoucí obvodního oddě-
lení Policie ČR informoval, že na tři 
služebny má přiděleno 72 policistů, 
což je po dlouhých letech plný tabul-
kový stav. „To je dostatečný počet, 
abychom mohli plnit své úkoly na 
úseku ochrany veřejného pořádku, 
bezpečnosti osob a majetku a zjišťo-
vání pachatelů trestných činů,“ pro-
hlásil npor. Švec.

Počet 72 policistů v praxi však zna-
mená, že jedna třetina z nich je na 

dovolené, nemocenské, školeních 
atd. Permanentní hlídkovou činnost 
v automobilech vykonává každoden-
ně 4 až 6 policistů. „Jestliže občan 
žádá o pomoc – telefonuje na linku 
158 – měla by být policie na místě do 
5 minut,“ informoval npor. Švec. Rea-
go val tak na připomínku jednoho 
z diskutujících, že policisté se dosta-
vili až po 40 minutách. „To je neomlu-
vitelné,  konkrétní případ se prošetří 
tak, aby k tomu příště nemohlo dojít,“ 
řekl vedoucí obvodního oddělení. 

Nejvíce trestné činnosti je v oblasti 
majetkové, v současné době zejména 
krádeží věcí z motorových vozidel. 
Přes veškerá varování občané stále 
nechávají ve vozidlech lákavé a dra-
hé věci. 

Městská policie Ostrava má v pod-
statě stejný obvod jako státní policie 
a slouží v něm 54 strážníků, z toho je 
22 okrskářů, kteří jsou přiděleni na 
7 okrsků. Ty vznikly po 1. lednu tohoto 
roku. Rovněž počet strážníků působí-
cích v Přívozu považuje vedení Měst-
ské policie Ostrava za dostatečný. 

(va)

Přívoz: 72 policistů a 54 strážníků

Stacionární centrum prevence 

Městské policie bylo slavnostně 

otevřeno 6. března na ulici Zámecké 

10 v centru Ostravy (stávající slu-

žebna MP – přízemí). 

Stalo se tak za účasti starosty 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ing. Miroslava Svozila, před-
stavitelů Městské policie i Policie ČR. 

„Jsme velmi rádi,“ řekl starosta 
M. Svozil, „že se toto centrum otevírá 
v našem obvodu. Je důkazem toho, 
že heslo Pomáhat a chránit není 
prázdným pojmem. Samotný vstup 
do centra, který připomíná hotelovou 
recepci, může zbavit občany negativ-
ních dojmů, které bohužel u nás ještě 
ve vztahu k policejním složkám pře-
trvávají“.

Jde o druhé zařízení tohoto typu 
v Ostravě. Občané se v něm mohou 
obracet na strážníky se svými dotazy, 
náměty a žádostmi, týkajícími se ve-
řejného pořádku, prevence kriminality 
a bezpečí v našem městě. Bude zde 
možno získat kontakty na krizová 
centra, azylové domy, intervenční 
centra apod., nahlédnout do zákonů, 
vyhlášek či odborné literatury. 

Kontakty: tel. 599 414 261, e-mail: 
prevence@mpostrava.cz.

Hodiny pro styk s veřejností: pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek 9.00–12.00 
a 13.00–15.00 hod., středa 9.00–
–12.00 a 13.00–18.00 hod.

V úterý 10. března začal speciál-

ní projekt pro strážníky Městské 

policie Ostrava, a to za účasti sta-

rosty našeho městského obvodu 

ing. Miroslava Svozila a Mgr. Ireny 

Ščerbové, prezidentky neziskové 

organizace Iniciativa Občanského 

Bezpečí Domova (IOBD), která je 

garantem projektu.

Speciální výuková metoda se svým 
zaměřením přibližuje situacím, které 
řeší strážníci v místech s převládající 
romskou populací. Strážníci získají 
informace z oblastí emoční inteligen-
ce, první pomoci, právního minima, 
psychologických a rétorických schop-
ností. Budou školeni ve zvládání stre-
sových situací a umění vyjednávat, to 
vše s cílem prolomit bariéry ve vzá-
jemné komunikaci a v rozdílném ži-
votním stylu. 

Patnáct vybraných strážníků měst-
ské policie ukončí školení v říjnu le-
tošního roku zkouškou a seminární 
prací. (da)

Slavnostní zahájení provozu Stacionárního centra prevence: zleva ředitel MP 
Mgr. Zde něk Harazím, starosta MOb MOaP ing. Miroslav Svozil a vedoucí 
skupiny prevence MP Petra Stoklasová.

Městská policie otevírá další 

Stacionární centrum prevence 

Prověřování tragédie, při níž na 

konci roku 2008 v Jílové ulici uho-

řeli čtyři muži, zřejmě bezdomovci, 

bylo ukončeno.

Při vyšetřování nebylo zjištěno cizí 
zavinění. Podle policie jsou dvě verze 
příčiny požáru, a to buď od nedopal-
ku cigarety nebo od svíčky. Všichni 
čtyři muži byli také velmi posilněni 
alkoholem. Ale jejich totožnost nebyla 
zjištěna a existuje i možnost, že byli 
jiné národnosti než české. 

V našem obvodu se zdržuje trvale 
okolo padesáti bezdomovců, kteří se 
živí vybíráním popelnic, nebo žebrá-
ním, řada z nich však pobírá v přípa-
dě, že mají platný občanský průkaz, 
sociální dávky. „Strážníci městské po-
licie monitorují zhruba dvacet lokalit, 
kde se tito lidé v centrálním měst-
ském obvodu shromažďují. 

Například na ulici Muglinovské, 
Ibsenově, Křižíkově a Nákladní, pře-
vážně v opuštěných garážích nebo 

nouzových chatkách. Tak tomu bylo 
i v ulici Jílové, kde došlo k požáru 
v chatce, která zůstala po zahrádkář-
ské kolonii,“ říká mluvčí Městské poli-
cie Ostrava paní Vladimíra Kejdová.

Půlstovka těchto bezdomovců jsou 
„staří známí“ a pobývají v Moravské 
Ostravě a zejména v Přívozu již léta. 
Nejedná se o agresivní jedince, kteří 
by se dopouštěli závažnějších pro-
hřešků proti zákonu. Kromě nich se 
však objevují i skupiny mladších „tu-
láků“, kteří mají jednoho či více psů. 
S těmi už jsou větší problémy.

Vyšetřování tragické smrti čtyř 
 mužů v Jílové ulici sice Policie ČR 
v podsta tě uzavřela s tím, že cizí za-
vinění nebylo prokázáno, ale jedna 
otázka zůstává: jestliže jsou „naši“ 
bezdomovci „staří známí“, jak je mož-
né, že totožnost žádného z nich ne-
byla zjistěna? Opravdu je nikdo nepo-
strádá? 

Jde přece o největší tragédii v Mo-
ravské Ostravě od doby, kdy došlo na 
začátku 60. let minulého století k důl-
nímu neštěstí na Dole Hlubina. 

Kim Jenšovská

Žijí mezi námi

V našem obvodu je na 50 bezdomovců

Cítíte se bezpečně? Tuto otáz-
ku jsme položili náhodně kolem-
jdoucím ženám v různých ulicích 
ostravského centrálního městské-
ho obvodu:

Jana, 46 let, Ženíškova: V Mo-
rav ské Ostravě ano, v Přívozu ne.

Iva, 27 let, 30. dubna: Na uli-
cích celkem ano, v dopravních 
prostředcích ne.

Marie, 63 let, Myslbekova: 

V centru města ano, jinak mám 
obavy. V Ko menského sadech 
jsem na procházce narazila na 
exhibicionistu – nejsem sama.

Věra, 59 let, Poděbradova: 

Situace je horší podle novin než 
ve skutečnosti.

Petra, 27 let, 30. dubna: Ano, 
kromě Stodolní ulice o víkendu.

Renata, 32 let, Petra Křičky: 

Ano, ale vyhýbám se podchodům.
Marie, 58 let, Varenská: Ne, 

bojím se.
Pavla, 43, Pelcova: Ne když se 

setmí a sníží se dopravní ruch.
Josefa, 63 let, Repinova: Ano, 

kromě hlavního nádraží večer.

11 žádostí o informace

Otevřená radnice Mo ravské Os-

travy a Přív ozu se koná 21. dub-

na v 18.00 hodin. Pravidelné se-
tkávání občanů s vedením našeho 
obvodu. Téma: Investice městské-
ho obvodu a pre zentace projektu 
revitalizace sídliště „Jindřiška“.
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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.

 Kurz trénování paměti pro senio-
ry pořádá Občanské sdružení Se-
nior servis od 7. 4. 2009 v Domě 
s pečovatelskou službou na Gaj do-
šově ulici 39 v Moravské Ostravě. 
Kurz má osm lekcí, jednotlivé lekce 
se konají každé úterý v době od 
9.00 do 10.30 hod., cena kurzu je 
200 Kč. Zájemci se mohou přihlásit 
na tel. č. 776 763 519. (ma)

 V roce 2008 bylo podáno na Úřad 
městského obvodu 6 petic a 4 pod-
něty. Dále bylo podáno 14 oprávně-
ných stížností, 9 částečně oprávně-
ných a 9 neoprávněných stížnos-
tí. Čtyři stížnosti, které nespadaly 
do kompetence Úřadu městského 
obvodu, byly postoupeny Městské 
policii, Policii ČR a Krajské hygienic-
ké stanici. Na všechny petice obča-
nů bylo odpovězeno buď usnesením 
zastupitelstva nebo rady MOb  (inf)

 Máme být v Ostravě na co hrdi? 
V minulosti i současnosti? Beseda 
na toto téma se koná 30. dubna 
v 15 hod. v klubu Atlantik, Čs. legií 
7, pořádá ji Koordinační centrum 
seniorů a zdravotně postižených, 
hostem bude ředitelka Ostrav ské ho 
muzea RNDr. Jiřina Kábrto vá.

 Rekonstrukce Nádražní ulice za-
čala 4. března a skončí 2. května. 
Uzavřen je 180metrový úsek od 
křižovatky s ulicí 30. dubna směrem 
na Přívoz. Rekonstruovány budou 
tramvajová nástupiště zastávky Ho-
telový dům Jindřich.

 V Tříkrálové sbírce 2009 Charity 
Ostrava bylo vykoledováno v Mo-
rav ské Ostravě 53 798 Kč a v Pří-
vozu 16 853 Kč. Peníze půjdou na 
provoz komunitního centra pro se-
niory, na pomoc zdravotně postiže-
ným lidem, pro hospic sv. Luká še 
v Ostravě-Výškovicích. (inf)

KRÁTCE

Rozmístění kontejnerů 

na velkoobjemový odpad 

v měsíci dubnu

Od 6. do 7. 4.: Ahepjukova 3, 
Ahep jukova 4, Ahepjukova 6, Ahep-
jukova 9, Ahepjukova 19, Ahepjukova 
29, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
4, Gen. Janouška 12, Lechowiczova 
2, Lechowiczova 31, Hornopolní 53

Od 7. do 8. 4.: Lechowiczova 19, 
Lechowiczova 27, Gen. Píky 3, Gen. 
Píky 14, Gen. Píky 17, Gen. Píky 26, 
Josefa Brabce 5, Josefa Brabce 13, 
Josefa Brabce 25, Josefa Brabce 35, 
Josefa Brabce 41, Oskara Motyky 3 

Od 8. do 9. 4.: Gen. Píky 1A, Gen. 
Píky 1B, Gen. Píky 8, Gen. Píky 9, 
Gen. Píky 20, Hornopolní 49, Hor no-
polní 51, Gen. Janouška 3, Ahep ju ko-
va 2, Ahepjukova 11, Ahepjukova 23, 
Josefa Brabce 47 

Od 9. do 10. 4.: Varenská 34, Va-
ren ská 36, Varenská 38, Sládkova 
27A, Sládkova 18-20, Sládkova 6-8, 
Varenská 6, Varenská 16, Varenská 
26, Hornopolní 35, Hornopolní 45, 
Garážní 

Od 14. do 15. 4.: Bozděchova 4, 
Boz děchova 14, Janovského 4, Ja-
nov ského 43, 28. října 114, Seno váž-
ná, Na Fifejdách 1, Na Fifejdách 5-7, 
28.  října 88, Zelená 26, Vítkovická 
18, Hornopolní 20

Od 15. do 16. 4.: 28. října 141, 28. 
října 153, Foerstrova 20, Nedbalova 
10, Nedbalova 16, Nedbalova 28, Ne-
d  balova 38, Zelená 47, Zelená 51, 
Zelená 61, Výstavní 23, Hornická 53

Od 16. do 17. 4.: Hornická 47, 
Havířská 16, Dr. Malého 45, Dr. Ma-
lého 59, Šalamounská 4, Sportovní 
16, Hornických učňů 1, Výstavní 45, 
Gajdošova 39, Gajdošova 48, Uhelná 
22, Zelená 39

Od 20. do 21. 4.: Dr. Malého 11, 
Zelená 31, Na Široké 8, Na Široké 
14, Na Široké 31, Petra Křičky 6, Pet-
ra Křičky 15, Petra Křičky 21, Náměstí 
Jiřího Myrona, Vítkovická 6, Válcovní 
30, Válcovní 44 

Od 21. do 22. 4.: Poděbradova 60, 
Poděbradova 61, Poděbradova 63, 
Gorkého 9, Gorkého 23, Bieblova 3, 
Bieblova 10, Bieblova 20, Nádražní 
73, Nádražní 103, Valchařská 4 

Od 22. do 23. 4.: Engemüllerova 2, 
Engemüllerova 12, Mariánskohorská 
2, Mariánskohorská 3, Ma rián sko -
horská 13, Mariánskohorská 21, Má-
ne so va 6, Mánesova 17, Maroldova 
2, Ma  roldova 12, Jirská 7-9, Mysl-
bekova 7

Od 23. do 24. 4.: Nádražní 54, Ná-
draž ní 62, Gregorova 2, Slavíčkova 4, 
Ženíškova 6, Zborovská 16, Ver dun-
ská 17, Bachamačská 23, Jindřichova 
6, Živičná 6, Křižíkova 9, Křižíkova 
16

Od 27. do 28. 4.: Sokolská třída 
34-36, Sokolská třída 76, Sokolská 
třída 86-88, Vítězná 8, Vítězná 17, 
Pelclova 4, Hrušovská 8-10, Hru šov-
ská 9, Na Bělidle 1, Na Bělidle 8, 
U Parku 8-10, Budečská 15

Od 28. do 29. 4.: Sokolská třída 
42, Sokolská třída 56, Sokolská třída 
66, Sokolská třída 82, Sokolská třída 
83-87, Preslova 7-9, Budečská 11-
15, Vítězná 18-20, Na Bělidle 4-6, 
Sadová 9A-9G, E. F. Buriana 6-8, 
U parku 10-12

Od 29. do 30. 4.: Vaškova 22, 
Spod ní 27, Spodní 34, Jílova 10, Jílo-
va 38, Cihelní 23-25, Cihelní 85, Jo-
sefa Brabce 11, Josefa Brabce 3, 
Le chowiczova 23, Balcarova, Ostr či-
lova 17 

V případě zjištění, že „zelený“ kon-
tejner nebyl v uvedený termín do 
12.30 hod. v  dané lokalitě přistaven, 
mohou občané na tuto skutečnost 
upozornit pracovníky společnosti 
OZO Ostrava a to na bezplatné tele-
fonní lince 800 100 699.

Kontejnery v uvedených lokalitách 
budou přistavovány cca na dobu 24 
hodin. (OMH)

Zastupitelstvo MOb MOaP na 

svém prosincovém zasedání přija-

lo návrh vedení městského obvo-

du na změnu pravidel pro udělová-

ní „Ceny městského obvodu Mo-

rav ská Ostrava a Přívoz“ s tím, že 

návrh na ocenění může podat kaž-

dý občan nebo právnická osoba či 

firma, kteří jsou spjati s naším 

městským obvodem. Žádný závaz-

ný formulář přihlášky již k tomu 

není zapotřebí. 

„V předchozích ročnících podávali 
přihlášku na udělení „Ceny“ přímo 
pořadatelé akcí na předepsaném for-
muláři,“ vysvětluje Tomáš Kuřec, mís-
tostarosta pro úsek sociálních věcí, 
školství a volnočasových aktivit. „Po 
několika ročnících by se mohlo stát, 
že toto ocenění by se stalo záležitos-
tí zavedených akcí, a to i přesto, že 
opakovaně mohla být podána přihláš-
ka až po dvou letech,“ zdůvodňuje. 

Podle původních stanov musely být 
závazné přihlášky podány do 15 dnů 
před realizací akce a do 7 dnů po její 
realizaci musela být dodána zpráva 
s hodnocením. Uzávěrka přihlášek 
byla stanovena na 10. leden následu-

jícího roku tak, aby schvalovací pro-
ces doběhl k termínu konání repre-
zentačního plesu MOb MOaP, kona-
ného pravidelně v únoru. 

„Nová pravidla nestanoví žádná ča-

 sová omezení, ani formálně závazné 
formuláře pro podání návrhu na udě-
lení cen. Umožňujeme jejich podání 
kdykoliv v průběhu roku,“ vysvětluje 
místostarosta T. Kuřec. 

Oficiální předání cen tedy nemusí 
být spojeno s reprezentačním plesem 
MOaP, může být součástí slavnostní 
části jednání Zastupitelstva MOaP 
kdykoliv v průběhu roku.

V minulých letech byly s cenou 
obvodu spojeny následující odměny: 
1. místo 50 000 Kč, 2. místo 30 000 
Kč, 3. místo 20 000 Kč. 

„V rozpočtu na letošní rok,“ říká 
místostarosta Tomáš Kuřec „je na 
dary v souvislosti s cenou obvodu 
vyčleněno 100 000 Kč, přičemž roz-
dělení této částky mezi oceněné bu-
de schvalovat zastupitelstvo měst-
ského obvodu. A to na základě ná-
vrhu jedenáctičlenné odborné pra-
covní skupiny, složené z radních 
a zastupitelů MOaP a na doporučení 
Rady MOaP.“ (da)

Více na www.moap.cz – Cena 
MOb – Pravidla pro udělování Ceny 
MOb.

Každoroční ceny městského obvodu 

budou udělovány podle nových kritérií 

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v dubnu: Helena 
Hruzková, Anna Pra sie lová, Greta 
Ryšková, Alfred Ro senzweig, 
Františka Larišová, Štěpánka 
Gasková, Jaroslav Vilím.

Blahopřejeme jubilantům

Poznej svého strážníka!
Okrsek č. 10

Okrskář: str. Petr VELEBA

Ulice: Čes ko-
bratr ská, Ja náč-
kova, Stodolní, 
Ko lejní, Šva bin-
ského, Brand lo-
va, Masná, Po-
bia lova, Po dě-
bra dova, Poráž-
ko vá a 28. října. 

Jedná se o ob-
last umístěnou 

v těsné blízkosti vlakové zastávky 
Ostrava-centrum, historického centra 
a nově budované zóny Karoliny. Zá-
stavba v daném okrsku je starší 
a z větší části využívána ke komerč-
ním účelům. Například se zde nachá-
zí budova bývalých jatek, ubytovna, 
obvodní oddělení PČR, velkosklad 
kancelářských potřeb, prodejna a ser-
vis vozů Škoda a Bauhaus.

Okrsek č. 13 :

Okrskář:  str. Zuzana 

PISTORIUSOVÁ 

Ulice: 28. října, 
Na Jízdárně, Ze-
lená, Petra Křič-
ky, Na Široké, Dr. 
Malého, Vítko vic-
ká.

Jedná se o o-
kr sek s převážně 
bytovou zástav-
bou – sídliště 
Šalamouna, kde 

vedle bytových domů sousedí Ka-
tastrální úřad, OSSZ Ostrava-město 
a mateřská škola. Přímo v centru 
sídliště se nachází několik restaurací 
– Kentaur, Vodní dýmka, Kenken, 
Mar   kova krčma. Také sídla firem 
a nebytové prostory jsou součástí 
sídliště. Dominantou okrsku je Po ly-
funkční dům, který je z velké části 
bytovým domem a jsou v něm umís-
těny i sídla firem a provozovny.

Okrsek č. 14:

Okrskář: str. Jiří KRÁLÍK

Ulice: Dr. Ma-
lého, Náměstí 
Jiřího Myrona, 
Na Ši ro ké, Gaj-
došova, Uhelná, 
Na Jí zdár ně, 
Hut  nic ká, Hor-
nic kých učňů, 
Spor tovní, Vý-
stav ní, Žele zá -
ren ská, Hlu bin-

ská, Místecká, Vítkovická.
V okrsku se nachází ZŠ na ulici 

Gajdošova, ISŠ Technická na ulici Na 
Jízdárně, VŠB na ulici Dr. Malého, 
DSS na ulici Gajdošova. V okrsku je 
také sportovní hřiště TJ Unie Hlubina. 
Kostel sv. Josefa u Dona Bosca 
a středisko Salesiánů Dona Bosca se 
nachází na ulici Vítkovická v blízkosti 
zastávek MHD. Na ulici Vítkovická se 
také nachází  prodejna vozidel a au-
toservis Auto – Škoda. 

Okrsek č. 15:

Okrskáři:  str. Stanislav DROBNÝ

str. Veronika HÁJKOVÁ

Ulice: 28. října, Na Zapadlém, 
Chocholouškova, Foerstrova, Vý stav-
ní, Zelená, Nedbalova, Hornická, Ha-
vířská, Dr. Malého, Šalamounská, 
Hor nických učňů, Karolínská, Na 
Jízdárně.

V tomto okrsku má sídlo Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, sídlo 
Svazu ČSTV je na ulici Hornická, na 

uli ci Foerstrova je správní budova 
SME, je zde ZŠ na ulici Zelená se 
školní družinou, jazyková škola na 
ulici Na Jízdárně, školní hřiště na ulici 
Zelená, Mateřská škola na ulici Hor-
nická. Na ulici Hornická se nachází 
komplex, jehož součástí je restaura-
ce Hvězda, prodejna potravin Hruš ka 
a byty.

Okrsek č. 16:

Okrskáři:  str. Radim INDRUCH

str. Petr JUCHELKA

Ulice: 28. října, Bozděchova, No-
vinářská, Varenská, Sládkova, U Sta-
dionu.

V okrsku se nachází Dům kultury 
města Ostravy, budova SME, sad Dr. 
Milady Horákové, Divadlo Petra Bez-
ruče, sportovní areál TJ MITTAL, 
Dům vodohospodářů. Dominantou 
okrsku č. 16 je Obchodní centrum 
FUTURUM, jehož součástí je hyper-
market TESCO, multikino CINESTAR, 
prodejna ELEKTRO WORLD a cca 
70 obchodů, restaurací a provozo-
ven.

Na www.moap.cz v sekci O měst-
ském obvodu, která se ukazuje na 
úvodní stránce jako první vlevo 
nahoře, je zařazena nová podsek-
ce s názvem Městská policie – 
okrsky a okrskáři. 

V květnovém vydání zpravodaje 
Centrum budou uveřejněny zbýva-
jící okrsky a okrskáři.

Zápisy do mateřských škol 

v obvodu 7. a 8. dubna

Zápisy do mateřských škol zři-
zovaných městským obvodem 
Mo  ravská Ostrava a Přívoz se 
usku teční 7. a 8. dubna 2009. Do-
ba konání zápisu je od 8.00 do 
16.00 hodin. Místo zápisu je na 
příslušné mateřské škole.

Rozhodnutí o přijetí dítěte 
k před školnímu vzdělávání je po-
dle zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon), plně v kompetenci ře-
ditelek mateřských škol. 

Podrobné informace o 11 MŠ 
našeho obvodu najdete na 
www.moap.cz-školy.

Tomáš Kuřec, místostarosta městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz pro úsek sociálních věcí, školství 
a volnočasových aktivit.

Po 15 letech existence končí stát-

ní podnik, v jehož kompetenci byl 

bytový fond a pozemky v centrál-

ním ostravském městském obvodu. 

Vznikl v roce 1991 a v roce 1994 

bylo rozhodnuto o jeho likvidaci, 

která skončila v únoru 2009. 

Úkolem podniku bylo v průběhu li-
kvidace převést správu domovního 

fondu na specializovanou organizaci, 
řešit majetkoprávní a restituční spory, 
spory o určení vlastnického práva, 
prodávat majetek v dražbách a ukon-
čit pracovně-právní vztahy se všemi 
zaměstnanci, kterých bylo původně 
103. Tržby z prodeje majetku činily 
za celé období 298 905 000 Kč a pří-
jmy z nájmů (skutečně uhrazené) 

205 871 000 Kč. Prakticky veškerý 
majetek podniku byl prodán do roku 
2005. Výdaje na údržbu a opravy byly 
339 milionů Kč, osobní náklady 65 
milionů Kč, náklady na služby včetně 
provizí z prodeje takřka 88 mil. Kč. 

Rada MOb schválila závěrečnou 
zprávu o likvidaci a předložila ji zastu-
pi telstvu. (rd)

Státní podnik bytového hospodářství MOaP končí
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Při vjezdu z Nádražní na Po dě-

bra dovu ulici stojí na levé straně 

nevelký zdobený dům. Byl posta-

ven v roce 1903 firmou Michatsch 

& Ulrich pro ostravského obchod-

níka Josefa Hawrana. 

Po 2. světové válce zde byly kan-
celáře podniku Výstavba ostravsko-
-karvinských dolů, který vnitřní i vnější 
historickou podobu budovy přestav-
bou značně poškodil. Později zde mě-
la sídlo firma Ferokov a v přilehlé bu-
dově bylo skladiště kovového zboží. 
Objekt pak získala firma Slezské ne-

movitosti, která ho chtěla opravit, ale 
ukázalo se, že skladištní část je nato-
lik devastovaná, že je nutno ji zbourat 
a postavit znovu. Na základě projektu 
Jana Havlíčka byla postavena kopie 
původní historické stavby, jen třetí pa-
tro je prosklené. Hawranův dům byl 
stavěn v eklektickém stylu, což zna-
mená, že se v něm mísily různé slohy. 
Z eklektického slohu se začátkem 20. 
století vyvinula secese. Nová skladišt-
ní budova, u kter é bylo právě odstra-
něno lešení, tvoří spolu s Hawranovou 
vilou jediný celek. (na)

Novostavba v historickém duchu

Ročně se odstěhuje z MOb Mo-
ravská Ostrava a Přívoz kolem jed-

noho tisíce osob a stejný počet 

občanů se přihlásí k trvalému po-

bytu. Znamená to, že migruje při-

bližně 2,5 % ze současných 40 tisíc 

obyvatel centrálního ostravského 

obvodu. Jaké mají nově příchozí 

možnosti bydlení? 

Městský obvod MOaP má ve svém 
vlastnictví omezený počet tzv. obec-
ních bytů a pokud se některý z nich 
uvolní, zájemci o pronájem musí pod-
stoupit výběrové řízení. 

Na trhu s realitami je situace vý-
hodnější než před rokem. Nabídka 
bytů se rozšířila a jejich ceny poklesly 
takřka o čtvrtinu. Je tedy relativně 
snadné si byt koupit nebo si jej prona-

jmout. „Zájem o pronájmy vzrostl od 
začátku roku 2009 více než o polovi-
nu,“ říká ředitel jedné z ostravských 
realitních kanceláří. A dodává, že 
prodat byt je dnes složité. Kupující 
vyčkávají na nabídky s nižšími cena-
mi bytů, mají obavy ze ztráty zaměst-
nání a tedy neschopnosti platit hypo-
teční úvěry. Navíc odborníci prognó-
zují v letošním roce další pokles cen 
nemovitostí, zejména městských by-
tů, až o 30 %.

Nejvíce poklesly ceny u starších 
panelákových bytů, naopak mnohem 
pomaleji se snižují ceny bytů v cihlo-
vých domech v samém centru města. 
„Jednopokojový byt na Fifejdách lze 
již koupit za 550 000 Kč, průměrná 
cena bytů 3+1 v panelových domech 

je 1,25 mil. Kč, zatímco v loňském 
roce jej nebylo možné koupit za cenu 
pod 1,5 mil. Kč. 

 V historickém centru, v Moravské 

Ostravě, je však situace jiná. Tří po-

kojové byty v cihlových domech se 

nabízejí za 2 až 3,5 milionu korun. 

„Také nyní hledáme kupujícího pro 

byt 5+1 s garáží, 120 m2 za 4,5 mi-

lionu v rezidenční vilové čtvrti 

u Ko   menských sadů“, vysvětluje 

současnou nabídku bydlení v na-

šem obvodu realitní makléř z Os-

travy. 

„Doporučuji majitelům upustit 

od záměru platit velké peníze za 

náročné rekonstrukce či se o čás-

tečné rekonstrukce pokoušet sa-

mi. V naprosté většině případů si 

kupující v dnešní době zvolí koupi 

levnějšího bytu v původním stavu, 

který si zrekonstruuje podle vlast-

ních představ,“ vzkazuje vlastní-

kům nemovitostí. 

Privatizace obecního bytu zůstává 
tedy nejlevnějším řešením získání 
vlastního bydlení, avšak tato možnost 
je v současné době značně omeze-
ná. V rozhodující míře se navíc jedná 
o odprodej bytů dosavadním nájem-
níkům. 

V privatizovaných domech starších 
30 let nabývající vlastník platí těsně 
pod hranicí 6 000 Kč/m2, což je třikrát 
méně než požadují realitní kanceláře, 
které nabízejí byty v panelových do-
mech. 

Hana Pecháčková

Ceny bytů v centrálním ostravském obvodu klesají

Letos to bude právě sto osmnáct 

let, co byl v Moravské Ostravě za-

ložen So kol. Prvním předsedou se 

stal Edmund Palkovský a spolek 

měl 250 členů. Sokolové nejen cvi-

čili, podporovali také kulturní život, 

pěvecká sdružení, kino a vzdělává-

ní vůbec.

Na ulici Čs. legií si nejprve sokoli 
vybudovali Sokolský dům, jehož dvě 
tělocvičny slouží dodnes. Chloubou 
moravskoostravského Sokola se však 
stala Čapkova sokolovna, která byla 
postavena v roce 1932 a najdeme ji 
na dnešní Sokolské třídě. Budovu 
projektoval brněnský architekt Miro-
slav Kopřiva a od počátku budila po-
zornost svým funkcionalistickým po-
jetím. Červený obklad z páleného 
kabřince je velmi dekorativní a zdobí 
jak venkovní stěny budovy, tak i stěny 
hlavního schodiště. Je to zajímavá 
a účelná stavba, ale TJ Baník Ostrava 
OKD, který ji získal v roce 1951 a TJ 
Sokol Mor. Ostrava 1 ji předal na za-
čátku 90. let 20. stol. Její údržbě 
nevěno val odpovídající pozornost. 
Dnes je rozšířena o řadu přístaveb. 
Do areálu Čapkovy sokolovny patří 
ještě atletické hřiště s oválnou běžec-

kou dráhou o délce 228 metrů a dvě 
menší hřiště, původně určená na há-
zenou a ko šíkovou. 

Sokolovna nese jméno Jana Čap-
ka, horlivého sokola a vlastence, kte-
rý se v roce 1906 stal náčelníkem 
So kolské župy moravskoslezské. 
V roce 1915 byl odvelen na italskou 
frontu, přeběhl na italskou stranu 
a poté vstoupil do Čsl. legií. Padl na 
samém konci války. 

V loňském roce byly díky dotaci 
ministerstva školství, tělovýchovy 

a sportu vyměněna původní okna, 
další postup prací záleží na financích. 
„Letos se zaměříme na venkovní 
sportoviště, nový povrch dostane at-
letický ovál a na házenkářském hřišti 
chceme vybudovat dva tenisové kur-
ty,“ říká starosta Sokolské župy mo-
ravskoslezské Pavel Kramoliš. 

Podle stávajících soutěžních řádů 
je totiž nutné hrát mistrovská utkání 
v házené a košíkové pouze „pod stře-
chou“. Venkovní hřiště na košíkovou 
tak zůstane jen pro rekreační účely.

„Na sokolovně musíme opravit 
střechu a zateplit obvodový plášť,“ 
popisuje budoucí úkoly starosta Kra-
mo liš. „To žádá mnohasettisícové in-
vestice, ale jsem přesvědčen, že šest 
let nám musí stačit na to, aby se so-
kolovna i venkovní sportoviště dočka-
ly generálních úprav,“ doplňuje.

V Moravské Ostravě existují tři tělo-
výchovné jednoty Sokol. Sokol Os-
trava se věnuje pouze házené, Sokol 
Mor. Ostrava 2 je vlastně oddíl zápa-
su bývalé TJ Baník Ostrava a Sokol 
Mor. Ostrava 1, který se považuje za 
právoplatného dědice původního 
Sokola, má řadu oddílů jak soutěžní-
ho, tak i rekreačního a tělocvičného 
zaměření. Na vysoké úrovni je spor-
tovní gymnastika, atletika a vzpírání. 
Tělocvičnu si pronajímají i firmy pro 
své zaměstnance. Širší nabídka cvi-
čení je, jak je to už pravidlem, pro 
ženy (aerobik, matky s dětmi), muži 
mají možnost si vybrat pouze mezi 
sportovními hrami.  (na, da)

Informace: Čapkova sokolovna, 
Sokolská třída 46, Moravská Ostrava, 
tel.: 596 138 957, e-mail: tjsokolmo/
at/seznam.cz

Čapkova sokolovna: výměna oken, rekonstrukce hřiště

V souvislosti s množícími se zprá-

vami o zvyšujícím se zadlužení fi-

rem i občanů je mimořádně pozitiv-

ní následující informace: městský 

obvod Moravská Ostrava a Pří voz 

evidoval k 31. 12. 2008 pohledávky 

v celkové výši 279 506 000 Kč, ale 

oproti roku 2007 došlo ke snížení 

pohledávek o 27 690 000 Kč.

Z celkových pohledávek činily po-
hledávky po lhůtě splatnosti 205 512 
tisíc Kč (v roce 2007 činily 225 588 
tisíc Kč). 

Nejvýznamnější pohledávky jsou 
z pronájmů dlouhodobého hmotného 
majetku, a to konkrétně: 
-   pohledávky z pronájmu bytů a ne-

bytových prostor
-  pohledávky z pronájmu pozemků
-  sankční postihy (poplatky a úroky 

z prodlení a smluvní pokuty) příslu-
šející k těmto pohledávkám. 
K 31. 12. 2008 byly tyto pohledávky 

v souhrnu vykazovány ve výši 
188 387 000 Kč, z toho základní dluh 
(nájemné) ve výši 67 325 000 Kč, 
příslušenství (poplatky a úroky z pro-
dlení a smluvní pokuty) ve výši 
121 062 000 Kč. 

Pro snížení pohledávek, zejména 
pak poplatků a úroků z prodlení 
a smluvních pokut, přijalo zastupitel-
stvo městského obvodu v závěru roku 
2006 usnesením č. 20/02 opatření, 
a to konkrétně: 
-   prominutí poplatků z prodlení, úro-

ků z prodlení a smluvních pokut ve 
výši 100 % bez dalších omezují-
cích podmínek u pohledávek vznik-
lých do 31. 12. 2003 v případech, 
kdy dlužník uhradí základní dluh 
a náklady řízení v termínu do 30. 6. 
2008.
V roce 2008 orgány městského 

obvodu rozhodovaly o žádostech 246 
dlužníků a prominuly sankč  ní opatře-
ní ve výši 100 % v celkovém objemu 
13 609 000 Kč. 

Kromě toho rozhodlo zastupitel-
stvo, resp. rada městského obvodu 
o 26 žádostech dlužníků a prominulo 
sankční opatření v celkové výši 
2 035 000 Kč z pohledávek, u kterých 
probíhá exekuční řízení. 

Ve všech těchto případech dlužník 
uhradil základní dluh (nájemné) a ná-
klady řízení. 

Pohledávky městský obvod vymá-
há v souladu s možnostmi danými 
zákonným předpisy (dohody o splát-
kách dluhu, uznání dluhu, zajištění 
pohledávek notářským zápisem se 
svolením k vykonatelnosti, zjišťování 
postižitelných příjmů a majetku dluž-
níků před podáním návrhu na výkon 
rozhodnutí, spolupráce s exekutor-
ským úřadem apod.). 

Kombinace odpuštění penále a ji-
ných poplatků z prodlení v případě, 
kdy dlužník uhradí celkovou výši po-
hledávky, přináší tedy kladný efekt. 
Zároveň je nutno konstatovat, že není 
zaznamenán nárůst pohledávek v po-
sledních měsících.  (fin)

Pohledávky klesly 

o 27 milionů Kč

Gyncentrum Ostrava je budoucí 

název kliniky pro léčbu neplodnos-

ti, která vznikne ve stavební prolu-

ce na rohu křižovatky ulic Libušina 

a Macharova v Přívozu. Rada měst-

ského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz udělila souhlas s umístě-

ním čtyřpodlažní stavby tohoto 

zdravotnického zařízení. Spo leč-

nos ti GYNCENTRUM Ostrava, s.r.o., 

tak nic nebrání, aby požádala o sta-

vební povolení.

Libušina i Macharova ulice bezpro-
středně navazují na přívozské cent-
rální náměstí Sv. Čecha a s výjimkou 
jednoho domu na Libušině ulici jsou 

všechny bytové domy, administrativní 
objekty i podnikatelské prostory a re-
staurační a hotelová zařízení buď 
no vě rekonstruovány nebo dobře udr-
žovány. Na Macharově ulici, v bez-
prostřední blízkosti budoucí kliniky, 
se nachází Hotel City Evropa. 

Samotná parcela, na níž Gyn-
centrum vznikne, slouží v současné 
době jako parkoviště. 

Na Macharově ulici při jejím křižo-
vání s ulicí Nádražní je ještě jedna 
velká stavební proluka, využívaná 
rovněž jako parkoviště. O jejím bu-
doucím využití ještě není rozhodnuto.
 (va)

V Přívozu vznikne klinika 

pro léčbu neplodnosti

Současný stav: 
č. 1 Libušina ulice, 
č. 2 Ma cha rova ulice. 
Světlý obdélník ilustruje, na jaké ploše 
se bude nacházet budoucí klinika. 

Čapkova sokolovna 
na Sokolské třídě 
v Moravské Ostravě.

Přístavba těsně před dokončením: odstraňuje se lešení.

Vizualizovaný projekt administrativní přístavby Hawranovy vily.

Havarijní linka pro 

100 externích klientů

Od dubna loňského roku mají ná-
jemníci společnosti RPG Byty k dis-
pozici nonstop havarijní službu (HS), 
kterou provozuje společnost RPG 
Služby. Telefonní číslo 840 11 33 44 
však mohou od poloviny minulého 
roku využívat v případě poruch či 
havárií také externí zákazníci. Těch je 
v současné době už více než sto.

Provoz havarijní služby v současné 
době zajišťuje 8 lidí. Poskytují práce 
v profesích instalatér, plynař, elektri-
kář, topenář, v případě potřeby i klem-
píř. Havarijní linka spolupracuje s ex-
terními dodavateli tepla, elektrické 
energie, plynu a vody a vyřizuje i po-
žadavky klientů, kteří jsou haváriemi 
bezprostředně ohroženi. (a)



Nedaleko historické těžní věže 

Dolu Jindřich je ulice se zajíma-

vým jménem Na desátém. 

Ke svému jménu přišla jednoduše. 
Po roce 1842 rozhodl rakouský stát 
stavět na Ostravsku doly, aby přede-
šel nebezpečí, že se veškerých zá-
sob uhlí zmocní těžaři a budou dikto-
vat ceny. Průzkumné vrty nedostávaly 
jména, ale čísla. Z průzkumné sondy 
číslo deset vyhloubené na podzim 
roku 1842 poblíž silnice do Přívozu, 
která se jen o pár let později bude 
nazývat Nádražní, vyrostla šachta 
s názvem Jáma 10. 

V roce 1856 prodal rakouský erár 
tuto šachtu společnosti Severní drá-
ha Ferdinandova. Teprve pak dostal 
důl jméno po Heinrichu Sichrowském, 
sekretáři společnosti. Na bráně stálo: 
Heinrich-Schacht. Česky potom jáma 
Jindřich. K tomu jen tolik, že právě na 
této šachtě došlo k sérii výbuchů důl-
ních plynů způsobených olejovými 
nebo karbidovými lampami. V roce 
1859 se zde začal jako první v revíru 
používat Wolfův bezpečnostní benzí-
nový kahan. 

Jáma Jindřich měla jako první 
v Ostravě ocelovou těžní věž, předtím 
zde byly věže pouze dřevěné. 

Byty v ulici Na desátém postavila 
v šedesátých letech 19. století Se-
verní dráha Ferdinandova a sloužily 
především úřednictvu. V té době šlo 
o takřka luxusní bydlení. Bohužel, 
v posledních desetiletích docházelo 
ze strany tehdejších vlastníků k za-
nedbávání údržby těchto domů. 

Dnes jsou však majetkem společ-
nosti RPG Byty, s.r.o., která je zařadi-
la do projektu celkové regenerace 
rezidenční čtvrti vymezené ulicemi 
30. dubna, Nádražní, Zborovská 
a So kol ská. V rámci tohoto projektu, 
na kterém se podílí i městský obvod 
Mo rav ská Ostrava, by mělo dojít ne-
jen k opravě samotných domů, ale 
i k regeneraci veřejných prostranství, 
opravě komunikací, navýšení parko-
vací kapacity či revitalizaci zeleně. 
Co se týče konkrétně domů Na Desá-
tém, již v minulém roce zde došlo 
k výměně oken, instalaci nových vý-
tahů či opravám balkonů a střech. 
V současné době zde probíhají práce 
související s generálními opravami 
elektroinstalace společných i byto-
vých prostor a svislých i ležatých 
rozvodů vody a kanalizace. Následně 
dojde i na opravy fasád, a tak by se 
tyto domy měly brzy stát opět ozdo-
bou centra Ostravy, podobně jako je 
tomu již v případě domů na nedaleké 
Ostrčilově ulici.  (na, ha)

4
duben 2009 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz centrum

Zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu CENTRUM 4/2009 • Vydává v Moravskoslezském nakladatelství, s.r.o., městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz, Proke šo vo náměstí 8, 729 29 Mor. Ostrava • Reg. č. MK ČR E 12817 – PP • Za vydavatele je zodpovědný starosta ing. Miroslav Svozil • 

Redakce: v.vavrda@seznam.cz, tel/fax: 596 125 781 • Grafická úprava Kateřina Vévodová • Rozšiřuje Česká pošta • Bezplatné • Vyšlo 26. 3. 2009

90. výročí Národního divadla mo-

ravskoslezského, které připadá na 

letošní rok, je příležitostí si připo-

menout nejznámějšího a nejvliv-

nějšího literáta a novináře přelomu 

19. a 20 století v Ostravě. 

Františku Sokolu-Tůmovi se připi-
suje výrok o Ostravě: Strašné, ale 
př íšerně krásné.

Narodil se v Benešově u Prahy ro-
ku 1855 v rodině obuvnického mistra 
Jakuba Tůmy a vyučil se pekařem. 
Udivujícím způsobem se dokázal 
sám vzdělávat. Živil se zprvu jako 
herec a profesionální deklamátor 
a v té době si před své jméno začal 
psát ještě Sokol,

Jeho majetkové poměry byly více 
než tíživé, takže se rozhodl ve svých 
38 letech přestěhovat nejprve na 
Valašsko, kde začal vydávat časopis 
Radhošť. Po necelém roce časopis 
přenesl do Ostravy pod názvem Os-
tra vice, později Ostravský obzor. Dal-
šími časopisy byl Ostravan a Horník. 
Většinu článků v nich napsal sám. 

Velmi se zasazoval o zlepšení živo-
ta a práce horníků, kritizoval odná-
rodňování a sociální útlak. Or ga-
nizoval ochotnická divadelní předsta-
vení, je autorem desítek povídek 
a ro mánů. 

Podle statistik výpůjček ve veřej-
ných  knihovnách byl So  kol-Tů ma na 
Ostravsku po roce 1906 nejčtenějším 
autorem vůbec. I jeho divadelní hry 
jako Pasekáři, Gorali, Staříček Holuša 
a Na šachtě se dlouho držely v míst-
ních divadelních repertoárech. 

Zúčastňoval se novinářských zá-
jezdů, například na Balkán anebo do 
severní Ameriky, navštívil světovou 
výstavu v St. Louis (1904). 

Valašsko však zůstalo jeho láskou, 
často se tam vracel a odehrává se 
tam několik jeho děl. Jiné se odehrá-
vají na Ostravsku a na slezském ven-
kově, zejména v hornickém prostředí. 
Na to pohlíží jak z hlediska sociál-
ního, tak zejména z vypjatě česky 
nacionálního stanoviska, silně proti-
německého, s varováním proti přistě-
hovalectví polských horníků a se sil-
nými prvky antisemitismu. Své proti-
židovské zaměření odůvodňuje So-

kol-Tůma spojenectvím Židů a Němců  
působících protičesky.

První republika mu přinesla literár-
ní a divadelní úspěchy. Stal se re-
spektovaným mluvčím celého kraje. 
O jeho romány a povídky začali mít 
zájem i pražští vydavatelé. Za nej-
větší úspěch považoval však Sokol-
-Tů ma naplnění svých snah o založe-
ní Národního divadla moravsko-slez-
ského. 

Jak ve vzpomínce napsal Milan 
Rusinský, Sokol-Tůma se i v počát-
cích první republiky, tedy v době, kdy 
již byl dobře finančně zajištěn, oblé-
kal stále „ostravsky“: chodil v ošuntě-

lém šedozeleném hubertusu s plátě-
ným ruksakem na zádech, ve vybled-
lých a léta nežehlených kalhotách 
a s konvičkou mléka v ruce, jak míří 
do své oblíbené kavárny Praha. 

Pohřeb Sokola-Tůmy zaznamenal 
spisovatel Vojtěch Martínek: „Obrov-
ské zástupy naplnily 3. ledna 1926 
ostravské ulice a doprovázely pohřeb, 
jakého neviděla Ostrava od let. Od 
městského divadla ke krematoriu vlnil 
se nepřetržitý proud úředních zástup-
ců, novinářů, spisovatelů, členů spol-
ků, havířů a Valachů v krojích... a po-
čet ještě větší obecenstva všech spo-
lečenských tříd stál ve sražených 
špalírech po celé délce cesty. Ne po-
chovával se to vysoký úředník ani 
politik ani představitel kapitálu, ale 
byl to na poslední cestě doprovázen 
pouze novinář a spisovatel. A přece 
obrovská účast lidu, ne sehnaného 
násilnými příkazy, ale dobrovolně 
prou dícího ze širokého okolí, dobře 
naznačovala, čím byl zemřelý: že ten 
spisovatel a redaktor představoval 
něco více, než je úřad, titul a bohat-
ství, že byl to muž opravdu zástupů, 
člověk, v němž se zračila duše Os-
trav ska.“

Z veškeré této slávy zůstala jen 
pamětní deska domu na Husově ulici, 
kde Sokol-Tůma bydlel a název po-
stranní uličky v Mariánských Horách, 
nacházející se v místech, jimiž kdysi 
přicházel do Ostravy jeden z jeho lite-
rárních hrdinů a poprvé spatřil ono 
„příšerně krásné město“.

 (na,va)

Od slávy k zapomnění: Pamětní deska Sokola-Tůmy

POJĎTE MEZI NÁS
V únorovém čísle jsme vás sezná-

mili s loňskou činností klubu důchod-
ců v domě s pečovatelskou službou 
Gajdošova 39. Připravované progra-
my jsou oblíbené a hojně navštěvova-
né. Novinkou v letošním roce je akti-
vita, kterou iniciovala část obyvatel 
domu s pečovatelskou službou a ne-
se název „Pojďte mezi nás“. Již z ná-
zvu je zřejmé, že je vítán každý pří-
chozí, ať z řad obyvatel domu s pečo-
vatelskou službou nebo jiný občan 
našeho obvodu. Cílem pravidelného 
úterního zájmového setkávání, jehož 
začátek je ve 14 hodin, je nejen si 
popovídat, ale společně se věnovat 
ručním pracím podle zájmu každého 
jednotlivce. Ženy se věnují převážně 
ručním pracím jako je šití, pletení, 
paličkování a háčkování. Také muži si 
zde našli svůj zájem, ať už se jedná 
o pletení proutěných výrobků či oz-
dobné drátkování. Nebrání se však 
ani dalším aktivitám z řad nově pří-
chozích.

A jakým způsobem pak naloží se 
svými výrobky? I to mají promyšleno. 
Něco již zrealizovali a další mají na-
plánováno dlouho dopředu. Zkouškou 
jejich činností byla akce, kterou by-
chom mohli nazvat „děti nám, my 
dětem“. A o co se jednalo? Byla na-
vázána spolupráce s mateřskou ško-
lou, jejíž děti v klubu důchodců opa-
kovaně vystupují. Na oplátku se naši 
senioři rozhodli udělat radost dětem. 
Členové úterního setkávání zhotovili 
oblečky na panenky a děti potěšili 
i opravou hraček. V rámci programu 
„Křeslo pro hosta“ uspořádaly naše 
seniorky výstavku svých výrobků 
a vystupujícím dětem pak předaly vy-
paráděné panenky. Předávání vyvo-
lalo dojetí na obou stranách a našim 
návrhářkám a švadlenkám přidalo 
dalšího elánu do práce. A nyní již 
plánují udělat radost také dětem 
z dětského domova výrobou textilních 
hraček a ověřených oblečků na pa-
nenky.

Záměrem úterních setkávání je ta-
ké výroba ozdobných předmětů. Ty 
mohou senioři použít jako dárek pro 
své blízké, k výzdobě svých domác-
ností nebo klubu důchodců a společ-
ných prostor domu s pečovatelskou 
službou. Členové zájmového setká-
vání chtějí uspořádat výstavku svých 
výrobků a představit svoji činnost 
i ostatním obyvatelům domu s pečo-
vatelskou službou a jiným zájemcům, 
kteří k nim cestu ještě nenašli.

A jak říkali již naši předkové, je čas 
na práci a čas na zábavu. Proto 
v úterý 3. března naši senioři odložili 
jehly, nůžky, jehlice, drátky i proutky, 
oblékli se do svátečního, aby si popo-
vídali, společně si zazpívali, něco 
dobrého smlsli a oslavili Mezinárodní 
den žen.

Činnost zájmového setkávání je 
podporována vedením městského 
obvodu a při realizaci jejich záměrů 
jsou jim nápomocny sociální pracov-
nice oddělení péče o občany.

Závěrem přejeme našim seniorům, 
aby je chuť do aktivně tráveného času 
neopouštěla, aby se nenechali odra-
dit případnými škarohlídy a aby měli 
pořád nové a zajímavé nápady 
na společně trávený čas. Dnešní so-
ciální okénko bychom rádi ukončili 
výzvou v duchu názvu úterních se-
tkávání: „Pojďte mezi nás“.

Magda Bednářová

sociální pracovnice oddělení 

péče o občany

odboru sociálních věcí

Jáma Jindřich: číslo deset

Některé domy v ulici Na Desátém jsou vyzdobeny hornickými symboly.

Otázka pro soutěžící: Ve kte-

rém roce se začal na Jámě Jind-

řich jako první v revíru používat 

Wol fův bezpečnostní benzínový 

kahan? Od pověď zašlete do 20. 
dub na.

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. 
Do slosování budou zařazeny ad-

resy pouze těch seniorů, kteří odpoví 

správně na všechny otázky. Tři vylo-
sovaní (říjen 2009) obdrží peněžitou 
odměnu, každý ve výši dva tisíce ko-
run. 

Soutěž s bonusem

V tomto zpravodaji CENTRUM 
končí soutěž, v níž se věnujeme stav-
bám, jejichž majitelem je společnost 
RPG Real Estate. 

Správné odpovědi z měsíce února, 
března a dubna budou zařazeny do 
speciálního slosování, které se usku-
teční 24. dubna. Tři výherci obdrží 
ceny v hodnotě dalších třikrát 2 000 
Kč. Jména výherců přineseme v květ-
novém vydání Centra.

KS: stovky keřů a desítky stromů
Od dubna a poté po celé období kalendářního jara bude v Komenského 

sadech probíhat výsadba nových dřevin, a to podle projektu ing. Lubomíra 

Rychtara z roku 2007.

Při severní hranici tenisového areálu má být celkem vysazeno 21 ks vzrost-
lých listnatých stromů a 7 ks jehličnatých stromů, dále pak 92 ks rododendronů, 
190 ks tisu červeného, 60 ks růží, 30 ks kapradin a 460 ks půdokryvných a po-
pínavých rostlin. Po dobu 3 let je rovněž zajištěna odborná péče u těchto vysá-
zených dřevin. Jedná se o náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu 
vzniklou při realizaci stavby „Silnice I/56 Ostrava“, a to  na základě rozhodnutí 
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.  (fa)

Dům na křižování ulic 30. dubna a Husovy, v němž bydlel F. Sokol-Tůma.

V  roce 2008 vydal úřad městské-

ho obvodu Moravská Ostrava a Pří-

 voz 120 rybářských lístků, o rok 

dříve 164. Jde o největší pokles za 

posledních deset let, dosud se po-

čet vydaných lístků každoročně 

prakticky neměnil.

Loveckých lístků bylo vydáno vloni 
5 ks. O rok dříve to byly pouze 3 kusy, 
v dřívějších letech nikdy počet nepře-
kročil 10 kusů.  Jak uvedla paní Dag-

mar Hachlicová z odboru stavebního 
řádu a přestupků Úřadu MOb MOaP, 
od 1. 7. 2008 nemusejí žadatelé před-
kládat výpis z evidence Rejstříků tres-
tů (ten si úřad zajišťuje v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup). Místo toho žadatel 
předloží čestné prohlášení o bez-
úhonnosti, že mu v posledních dvou 
letech na úseku myslivosti nebyla 
pravomocně uložena sankce. (rd)

Počet vydaných rybářských lístků 

klesl, loveckých mírně stoupl


