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Vážení spoluobčané, chci vás 
seznámit s některými zajímavými 
odpověďmi v anketě na téma sběr-
né dvory.

• Sběrné dvory jsou sice užiteč-
ným nástrojem pro udržení pořád-
ku, ale neovlivní nepořádek kolem 
popelnic a kontejnerových stání. To 
lze řešit pouze zvýšením četnosti 
odvozu a permanentní osvětou. 

• Problémem je stavební odpad. 
Řa da občanů si nechá provádět – 
nebo sama svépomocí realizuje – 
drobné rekonstrukce. Mnohdy se 
jedná jen o omítku a pár cihel. Kam 
s tím? 

• Možnost vyhodit nepotřebný 
od pad do kontejnerů, které jsou 
zdarma přistavovány v určitých ob-
dobích na jednotlivá stanoviště 
v městských obvodech, je dobré 
řešení, jak zamezit černým sklád-
kám. Kontejnery však bývají přista-
vovány během týdne, vždy jen na 
jeden den. Před lety používaná va-
rianta, že kontejner na velkoobje-
mový odpad byl na stanoviště při-
staven v pátek a odvezen až v pon-
dělí, byla výhodnější. 

• Sběrné dvory se osvědčily 
u no vých společenství nebo druž-
stev (u vlastníků bytových jedno-

tek). Po za-
koupení bytů, 
domů jsme si 
udělali v domě 
pořádek a vy-
vezli do sběr-
ného dvora 
padesát let 
starý nepořá-
dek. I v průbě-
hu oprav domů firmy odvážely ne-
pořádek do sběrných dvorů.

• Problém je s novými nájemníky 
v soukromých domech, kde je je-
den vlastník a pronajímá byty, např. 
ul. Na Spojce, Jindřichova. Při kaž-
dém novém nastěhování podná-
jemníků jsou u kontejnerů vyhoze-
ny pozůstatky těch předchozích. 
V lokalitě (Nádražní 102, Jind ři-
chova, Živičná, Na Spojce) je tako-
vá zvláštnost. Když úklidová četa 
uklidí od kontejnerů a od přední 
rampy skladu nashromážděný ne-
pořádek (nábytek, koberce apod.), 
tak do dvou dnů (obvykle v noci) se 
objeví další nepořádek úhledně na-
skládaný u kontejneru. A to zde 
bydlí převážně slušní a majetní lidé 
s auty.

Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

Základní fakta hovoří jasně. V le-

tech 2006 až 2009 investoval měst-

ský obvod Moravská Ostrava a Pří-

voz 195 567 000 Kč do zlepšení ži-

votního prostředí na Fifejdách. 

Kon krétní čísla jsou tato: rok 2006 

– 96 105 000 Kč, rok 2007 – 

4 700 000 Kč, rok 2008 – 20 451 000 

Kč, rok 2009 – 74 311 000 Kč. 

Nutno zdůraznit, že také na příští 
rok se chystají projekty, které by měly 
zvelebit tuto lokalitu. Na informativ-
ním setkání s občany, které se usku-
tečnilo 14. 10. 2009 v kulturním zaří-
zení Nová Gama, se hovořilo přede-
vším o rekonstrukci hřiště VITA, včet-
ně příjezdové komunikace a vybudo-
vání parkoviště na ulici Lechowiczova 
a rovněž o rekonstrukci ulice Gen. 
Ja nouška. Za městský obvod MOaP 
se této diskuse zúčastnili starosta 
Miroslav Svozil a místostarostové Jiří 
Havlíček, Tomáš Kuřec a Jiří Groll. 

Městský obvod MOaP si uvědomu-
je, že je potřeba v této lokalitě inves-
tovat, nicméně nepůjde o žádné vel-
kolepé projekty, jako například byla 
regenerace sídliště Varenská (v le-

tech 2003–2008). „Vzhledem k sou-
časnému stavu ekonomiky si nemů-
žeme podobně nákladné investice 
dovolit. Zaměříme se tedy na dílčí 
projekty. Ty však budou na sebe na-
vazovat,“ upřesnil místostarosta 
Tomáš Kuřec. 

Co se týká prvního projektu, tak se 
jedná o území, které je ohraničeno 
z jedné strany ulicemi Lechowiczova 
a Gen. Píky a z druhé strany areálem 
mateřské školy a waldorfské základ-
ní školy. Toto území je všeobecně 
známé a nazývané jako Hřiště VITA 
nebo také Fifejdský park. Celkem by 
mělo vzniknout 38 parkovacích míst, 
přičemž podél vjezdů a vstupů se 
počítá se sníženými nájezdovými ob-
rubníky. 

Zároveň budou v daném prostoru 
umístěny tři nádoby na komunální 
odpad a tři nádoby na separovaný 
odpad. „Zvýší se bezpečnost chodců, 
protože opravou komunikací a ploch 
dojde k vyrovnání a zpevnění jejich 
povrchů. Rovněž dojde k úpravě zele-
ně,“ doplnil k této investiční akci Jiří 
Havlíček. 

Poněkud více rozruchu mezi pří-
tomnými vyvolala informace, že by 
mělo být v rámci rekonstrukce ulice 
Gen. Janouška postaveno hřiště pro 
seniory. „Původně se mělo v daném 
prostoru vybudovat parkoviště. Pro-
jekt už byl vypracovaný. Proti tomuto 
návrhu se však snesla kritika, dokon-
ce byla podána petice. Proto se zde 
plánuje hřiště pro seniory,“ řekl k této 
záležitosti Jiří Havlíček, a dodal: „Sa-
mo zřejmě se počítá s úpravou chod-
níků.“ 

Rozpočet městského obvodu 
MOaP na příští rok se teprve bude 
schvalovat, takže ještě není přesně 
určeno, kdy se k realizaci těchto pro-
jektů přistoupí. Oba investiční záměry 
jsou však k realizaci připraveny. 

 (pb)

Místo parkoviště hřiště pro seniory 

Ve čtvrtek 15. října byl před hlav-

ním nádražím v Přívozu odhalen 

památník, který připomíná 70. vý-

ročí prvního hromadného trans-

portu Židů. Právě odsud, z někdej-

šího nákladového nádraží, odjel 

18. října 1939 první vlak s deporto-

vanými židovskými muži do pol-

ského Niska nad Sanem.

Vzpomínkového aktu se mj. zú-
častnili představitelé Židovské obce 

v Ostravě a Federace židovských 
obcí ČR, zástupci statutárního města 
Ostravy i vrchní zemský pražský ra-
bín Efraim Karol Sidon. Květiny k no-
vému památníku položil také starosta 
MOaP Miroslav Svozil. 

Památník vysoký 2,5 metru tvoří 
pamětní deska šedé barvy s infor-
mačním textem a šest prostorově 
oddělených segmentů zlatavé barvy 
na tyčích. Segmenty se při pohledu 
z místa s pamětní deskou splétají 
v šesticípou Davidovu hvězdu. 

 Autory památníku jsou ing. arch. 

Zuzana Havlínová a umělecký ko-

vář Michal Bič. (inf)

Památník připomíná první transport

Památník připomínající 70. výročí 
transportu Židů z Ostravy se nachází 
v bezprostřední blízkosti budovy 
České pošty u nádraží v Přívozu. Číslo měsíce 3

V měsíci listopadu proběhnou tři 
výběrová řízení, a to 9., 11. a 12. 
11. Jejich předmětem bude prodej 
domů jako celku včetně souvisejí-
cích pozemků a prodej jednotek do 
osobního vlastnictví včetně spo-
luvlastnických podílů na společ-
ných částech domu a pozemku. 

Seznam výběrových řízení jsme 
přinesli v  příloze CENT RA v říjnu 
a je k dispozici na www.moap.cz, 
sekce Správa a prodej majetku/ 
Prodej domů a bytů.

Realitní skupina RPG Real Estate 

pokračuje ve svém pilotním pro-

jektu zaměřeném na komplexní re-

generaci bytových domů a veřej-

ných prostranství i v městském 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Zahájila tak další etapu renovace.

Projekt nese název Pilot 800. 
Jednou z jeho vytipovaných lokalit 
v centru města jsou i ulice Gregorova, 
Na desátém a Ostrčilova, kde bude 
zrenovováno celkem 265 bytových 
jednotek. Předpokládané náklady na 
tuto část pilotního projektu RPG jsou 
zhruba 40 milionů korun, dokončení 
je plánováno ještě v letošním roce. 
„Nájemníci se dočkají například no-
vých fasád, schránek, zvonků i do-
movních telefonů, opraveny budou 

střechy, plynové a elektrické rozvody, 
kanalizace nebo komíny. Dojde také 
na estetizaci společných prostor. 
Generálním dodavatelem jsou RPG 
Služby, s.r.o.,“ uvedl ředitel rezidenč-
ního portfolia RPG Real Estate Pavel 
Klimeš.

Zástupci RPG budou s nájemníky 
po celou dobu rekonstrukce v kontak-
tu. Nájemníci se na schůzkách po-
stupně dozvídají harmonogram prací, 
a kdy budou příslušné práce prová-
děny právě u nich. Cílem společnosti 
je, aby opravy byly provedeny co nej-
rychleji a nejefektivněji. V případě 
jaké hokoliv problému, který během 
rekonstrukce případně vyvstane, se 
mohou nájemníci obracet na koordi-
nátora, který je připraven věci řešit. 

„Každá rekonstrukce s sebou nese 
i určitá omezení a zásahy do soukro-
mí, pamatujeme však i na eliminová-
ní nepříjemných následků stavební 
činnosti. Po dokončení oprav se tak 
úroveň bydlení v této významné rezi-
denční čtvrti Ostravy stane pro zá-
jemce o kvalitní nájemní bydlení ještě 
žádanější destinací,“ doplnil Pavel 
Klimeš. 

Společnost RPG Byty vlastní v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu celkem 46 
domů s více než 600 byty. V řadě 
domů již byla dříve vyměněna okna 
a vchodové dveře, jinde došlo na 
opravy výtahů, balkonů či střech. Za 
poslední dva roky zde již bylo pro-
investováno skoro 70 milionů korun.

(inf)

RPG Real Estate opravuje další domy 

Oprava kapličky sv. Alžběty se pomalu chýlí k závěru. „Momentálně se 
musí vyřešit její přesné budoucí poslání,“ říká starosta Svozil. „Po konzultaci 
s mnoha odborníky se jeví jako optimální varianta, že půjde o sakrální stavbu, 
ale nikoliv ve vlastnictví některé církve, ale městského obvodu. Šlo by tedy 
o ekumenickou kapli,“ upřesňuje starosta.

Na opravu kaple sv. Alžběty v Husově sadu v Moravské Ostravě použila 
společnost EKOFAS speciální materiály, které musejí odolávat povětrnostním 
vlivům a zároveň věrně imitovat původní podobu kaple z konce 19. století. Ta 
se po neodborných opravách a vlivem počasí zcela změnila. 

Kromě interiéru kaple, o jehož podobě bude rozhodnuto v nejbližších týd-
nech, dojde i k úpravám v jejím okolí. Stavba má být dokončena do 5. listopadu, 
kdy proběhne kolaudační prohlídka. „V Husově sadu umístíme pamětní tabuli 
a vysvětlující vývěsku, kde budou informace o historii kapličky a událostech 
spojených s její stavbou,“ doplňuje starosta.  (da)

„Na ulici Hollarově, v sousedství 

Stavby roku – banky ČSOB – je už 

druhým rokem plot z vlnitého ple-

chu, jako se běžně užívá u staveb. 

Jak dlouho ještě budou podobné 

ploty ,okrášlovat‘ centrum měs-

ta?,“ ptá se čtenář J. R. 

Odpověď jsme získali z odboru sta-
vebního řádu a přestupků Úřadu MOb 
MOaP: „V případě ulice Hollarovy se 
jedná o stavbu dočasnou do roku 
2013. U oplocení na ulicích Podě-
bradova, Harantova se jedná o stav-
bu trvalou, která byla realizována 
v dřívější době.

Odstranění lze nařídit u dočasné 
stavby, kdy uplynula stanovená doba 
jejího trvání. Požádá-li vlastník o pro-
dloužení dočasnosti, či změnu v uží-
vání, jedná stavební úřad o této žá-
dosti.

U trvalých staveb řádně povolených 
nařídí stavební úřad jejich odstranění 
v případě, že svým stavem ohrožuje 
život a zdraví osob nebo zvířat, bez-
pečnost, životní prostředí anebo ma-
jetek třetích osob a vlastník přes roz-
hodnutí stavebního úřadu neodstranil 
ve stanovené lhůtě závadný stav.“

Oplocení z plechu však najdeme 
okolo celé Karoliny, na náměstí Re-
pub liky, kde měly být postaveny ad-
ministrativní výškové objekty či okolo 
areálu bývalého Dolu Jindřich.

„Kdyby alespoň budoucí stavebníci 
umístili na tento plot informační mate-
riály nebo přímo namalovali, jak bu-
dou stavby vypadat po dokončení, 
jak to vidíme v Praze nebo v Liberci, 
o cizině ani nemluvě,“ stýská si čtenář 
našeho zpravodaje, „nebo budou ple-
chové ploty v centru věčně?“ (inf)

Ploty z vlnitého plechu na věčnost?



Ve třetí třídě jsme na naší wal-

dorfské škole probírali v rámci pr-

vouky téma Zrno a chléb. Aby-

chom měli ve 4. třídě chléb, museli 

jsme udělat toto:

Nejdříve nám paní učitelka vyhle-
dala pozemek, který by se nejvíce 
hodil. Vyhrál pozemek u Alternativní 
mateřské školy v Mariánských Ho-
rách. Potom jsme s rodiči poryli políč-
ko. Dále jsme tam chodili s motykami, 
abychom mohli velké drny rozdrtit na 
hlínu a museli jsme hráběmi pohrabat 
políčko. Pak jsme zaseli žito a pšeni-
ci. Další den jsme tam postavili ve 
škole vyrobené strašáky z alobalu, 
PET lahví, provázků, dřeva a obalů 
od jogurtu.

Museli jsme si počkat na jaro, aby-
chom se mohli podívat, jak nám roste 
obilí. Rostlo dobře. Bylo vysoké 
a nádherné, prostě ukázkové. Na za-
čátku léta jsme u spolužáka na za-
hradě postavili pec na pečení chleba. 
Nejprve jsme museli nanosit cihly, 
potom jsme si namíchali maltu a za-
čali stavět. Používali jsme vodováhu, 
aby stěny byly rovné. 

V srpnu paní učitelka s celou rodi-
nou pokosila obilí. V září ve škole 

jsme v každé volné chvíli pomocí ka-
menů vymlátili z klasů obilí. Potom 
jsme oddělili zrno od plev. Museli 

jsme zrní umlít v ručním mlýnku. Za-
čátkem října v sobotu jsme opět jeli 
ke spolužákovi na zahradu, dětí tam 
bylo asi 13, s rodiči přes 40 lidí. Paní 
učitelka nachystala kvásek (ten jsme 
dělali ve škole z mouky, zapomněla 

jsem se o tom zmínit) a z něj uhnětla 
těsto. Z těsta jsme uplácali bochánek 
chleba, který kynul v ošatce, než se 
roztopila pec. Mezitím jsme si hráli. 
Až byla pec horká, vsadili jsme do ní 
chleba. Dlouhé čekání na chleba 
jsme si zkrátili pletením uzlíků a ple-
týnek, které jsme si pak také upekli. 
Po hodině pečení jsme vytáhli voňavý 
pecen chleba. Byl moc dobrý a rychle 
mizel z košíku.

Zapsala Sára Hájková

žákyně 4. třídy, ZŠ waldorfská
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

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

Webové stránky: www.moap.cz

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

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

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

z městského obvodu Mo rav ská 
Os  trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v listopadu: Teofil 
Filipec, Vilma Galisová, Štěpánka 
Martiniková, Marie Králová, Jind-
řich Rutar, Libuše Ostrá, Bohumil 
Janák, Otto Koch, Ludmila No vot-
ná, Marie Myšková, Jan Voseček.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Zveme vás do klubu seniorů na 
ulici Gajdošova 39 na prodejní vý-
stavku rukodělných výrobků s vánoč-
ní tematikou, která se koná 7. a 8. 
lis topadu od 10.00 do 17.00 hod. Vý-
robky jsou vhodné jako vánoční de-
korace nebo dárek.

 Po deseti letech fungování zvu-

kových hlášení ve vozidlech MHD 

dochází ke změně. Při dojezdu do 
zastávky se oznamuje nejen název 
zastávky, ve které se vozidlo právě 
nachází, ale vzápětí také název příští 
zastávky. Stalo se tak na základě 
připomínek cestujících.

 Den otevřených dveří pořádá ZŠ 
Gajdošova 9 dne 9. listopadu od 8 do 
12 hodin. Zájemci mohou nahlédnout 
i do výuky ve třídách. Tel.: 596 627 
610, www.zsg.cz.

 ZŠ waldorfská na ul. Gen. Píky 
138/3295 v Ostravě-Fifejdách srdeč-
ně zve všechny zájemce na Dny ote-
vřených dveří. V pátek 27. 11. je 
možno od 8.00 do 12.00 hodin vstou-
pit do výuky, v sobotu 28. 11. pokra-
čují Dny otevřených dveří tvůrčími 
dílnami a besedou. Můžete si u nás 
vyrobit adventní věnec, ozdobit svíč-
ku nebo perníčky, uplést si kometu 
z pediku, vyrobit si drobné ozdoby 
z perliček nebo sledovat uměleckého 
kováře při práci… Na vánočním ba-
zaru si můžete koupit drobné výrobky 
žáků a osvěžit se v naší kavárničce. 

 Společnost SENIOR pořádá ve 
čtvrtek 3. prosince od 10.00 hod. vá-
noční výstavu ručních prací členek 
klubu v klubovně Spo leč nosti Senior, 
Na Jízdárně 18 v Moravské Ostravě. 
Srdečně vás zveme.

 Archiv města Ostravy eviduje 
5 756 metrů archiválií, z toho 117 
listin, 45 224 svazků úředních knih, 
4 146 podacích protokolů, 62 kusů 
pečetidel, 37 665 archivních kartónů, 
6 586 map a plánů. Nejstarším doku-
mentem v archivu je listina datována 
17. května 1362. Za nejtěžší můžeme 
zřejmě označit jednu ze čtyř knih 
vkladů Občanské záložny ve Vít  ko-
vicích z druhé poloviny 40. let 
20. stole tí. Její váha je mezi 11 až 12 
kilogramy. V elektronické podobě jsou 
v archivu k dispozici sčítací operáty 
pro obce okresu Moravská Ostrava 
v letech 1900, 1910, 1921, indexy 
k živnostenskému rejstříku, část sbír-
ky fotografií, nejčastěji využívané ma-
py a pokračuje se v další digitalizaci.

Reportáž z archivu, a o tom jak 

vypadají kronikářské záznamy 

o Moravské Ostravě a Pří vozu, při-

neseme v prosincovém Centru.

Rozmístění kontejnerů na velko-

objemový odpad v listopadu

Oblast sídliště Fifejdy

Od 2. do 3. 11.: Varenská 34, 
Varenská 36, Varenská 38, Sládkova 
27A, Sládkova 18-20, Sládkova 6-8, 
Varenská 6, Varenská 16, Varenská 
26, Hornopolní 35, Hornopolní 45, 
Garážní.

Od 3. do 4. 11.: Ahepjukova 3, 
Ahepjukova 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 4. do 5. 11.: 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 5. do 6. 11.: Gen. Píky 1A, Gen. 
Píky 1B, Gen. Píky 8, Gen. Píky 9, 
Gen. Píky 20, Hornopolní 49, Hor-
nopolní 51, Gen. Janouška 3, Ahep-
ju kova 2, Ahepjukova 11, Ahepjukova 
23, Josefa Brabce 47.

Oblast sídliště Šalamouna

Od 9. do 10. 11.: 28. října 141, 28. 
října 153, Foerstrova 20, Nedbalova 
10, Nedbalova 16, Nedbalova 28, 
Nedbalova 38, Zelená 47, Zelená 51, 
Zelená 61, Výstavní 23, Hornická 53.

Od 10. do 11. 11.: 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 11. do 12. 11.: Dr. Malého 11, 
Zelená 31, Na Široké 8, Na Široké 
14, Na Široké 31, Petra Křičky 6, 
Petra Křičky 15, Petra Křičky 21, 
Náměstí Jiřího Myrona, Válcovní 30.

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)

15 vybraných strážníků Městské policie Ostrava prošlo speciální výukou, která 
navozovala situace, do nichž se dostávají v místech s převládající romskou 
populací. Získali tak informace z oblasti emoční inteligence, právního minima, 
psychologických a rétorických schopností, ale i z první zdravotní pomoci. 
Na materiálním zabezpečení projektu se podílel i náš městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. Absolventi převzali 2. října odznak specialisty 
a „Osvědčení o rekvalifikaci“. Slav nostního zakončení projektu byli pří-
tomni i starosta MO MOaP Miro slav Svozil a prezidentka Iniciativy Ob čan-
ského Bezpečí Domova Irena Ščerbová, která projekt realizovala. 

Občané, kteří svůj objemný nebo 

nebezpečný odpad odvezou do 

sběrného dvora, se mohou od 

5. 10. do 20. 12. 2009 zúčastnit 

soutě že ROK ZDARMA. 

Vyhrát mohou např. roční jízdné 
v MHD, roční poplatek pro 4 osoby za 
odvoz odpadů, roční vstupné do 
sportovních areálů SAREZA, roční 
topení dřevem, aj. 

OZO Ostrava bude do domácností 
distribuovat mapy sběrných dvorů 
s otevírací dobou.

Po kampani v červnu 2008, která 

byla zaměřena na zviditelnění sběr-
ných dvorů, klesl trend každoročního 
nárůstu černých skládek o 22 %. Za 
prvních osm měsíců roku 2009 už 
sběrné dvory vybraly více než 4 400 
tun odpadu. I přesto však pracovníci 
společnosti OZO Ostrava odstranili 
z černých skládek ve městě Ostrava 
dalších 450 tun nelegálně odložené-
ho odpadu.

Soutěže se mohou zúčastnit obča-
né s trvalým bydlištěm na území 
města Ostravy, kteří přivezou odpad 
z domácností do kteréhokoli ze sedm-

nácti sběrných dvorů nebo některé 
ze dvou semimobilních sběren spo-
lečnosti OZO Ostrava ve městě Os-
travě – především starý nábytek, ko-
berce, elektrospotřebiče, nebezpečný 
odpad a zeleň. Sběrné dvory přijí-
mají odpad z domácností zdarma až 
do objemu 4 m³ (přibližně jeden pří-
věsný vozík), neodebírají stavební 
odpad. 

Zájemci o soutěž vyplní soutěžní 
evidenční lístek, který podepsaný 
vloží do nádoby umístěné u obsluhy 
sběrného dvora.  (inf)

Odvezte odpad do sběrného dvora a vyhrajte

Od 16. října do 24. listopadu se 

uskutečnil 7. ročník Mezinárod-

ního festivalu outdoorových adre-

nalinových, dobrodružných a ces-

topisných filmů. Filmy, besedy, 

a další doprovodné akce se konaly 

v našem obvodu v kině Vesmír, 

v klubu Atlantik a v Minikině. 

O festival byl takový zájem diváků, 
že byl prodloužen o celý promítací 
den. „Uváděné filmy si na nic nehrají. 
Smích ani pláč v nich nikdo nesimu-
luje, bolest není předstíraná,“  říká  Jiří 
Kráčalík, prezident festivalu. Festival 
je putovní, kromě Ostravy se konal v 
dalších 21 městech České republiky, 
uvedeno bylo 69 soutěžních filmů ze 
13 států.

„Rozvoj techniky, její minimalizace 
a cenová dostupnost způsobily, že 

v současné době je obrazově doku-
mentována řada expedic, což ještě 
před 20–30 lety bylo nemyslitelné,“ 
říká člen poroty, jachtař a ředitel tele-
vize Polar Jaroslav Korytář.  „Na nás 
v porotě je, abychom vybrali snímky 
divácky nejatraktivnější a přitom pro-
fesionální a zároveň zohlednili fakt, 
že o účast usilují vysokorozpočtové 
filmy mající třeba podporu společnos-
ti RED BULL i dokumenty, které vy-
tváří skupinka nadšenců,“ vysvětluje 
Korytář. 

Festival bylo realizován i za finanč-
ní podpory městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz, na jeho za-
hájení uvítal diváky před zcela za-
plněným sálem ve Vesmíru starosta 
M. Svozil. Zúčastnil se i zastupitel – 
horolezec – Leopold Sulovský.  (inf)

Festival filmů, které si na nic nehrají

Jaroslav Korytář, člen poroty festivalu 
(vlevo), s Libo rem Uhrem, horolez-
cem, účastníkem letošní neúspěšné 
expedice na Mount Everest.

Takzvané černé skládky vznikají ze dne na den. Přesvědčili jsme se o tom na relativně malém prostoru vymezeném 
ulicemi Soukenická, Harantova a Poděbradova. Protože nedaleká sběrna nepřijímala papír, sběrači ho nechali pár 
metrů před jejím vchodem. Vznik druhé černé skládky je ještě podivnější – jsou to ve skutečnosti ukradené vozíky ze 
samoobsluhy Albert, která se nachází na rohu ulic 30. dubna a Nádražní.

Jak ve waldorfské škole vyrostl chleba

Leopold Sulovský absolvoval v rámci 
festivalu dvě besedy v Klubu Atlantik. 
Těsně předtím se vrátil z výstupu na 
osmitisícovku Cho OYu (8 201 m).



Jako velmi inspirující hodnotí Miro-
slav Svozil, starosta městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz, své 
pracovní cesty do Německa. Získané 
zkušenosti budou využity ve pro-
spěch našeho obvodu. Více už v ná-
sledujícím rozhovoru. 

Můžete na úvod prozradit, jaké 

konkrétní poznatky jste si přivezl 

z vaší srpnové návštěvy Berlína? 

V Berlíně jsem navštívil centrální 
městský obvod Berlin–Mitte. Zde 
jsme se se zástupci obvodu podrob-
ně bavili o územním plánování. Sta-
tutární město Ostrava má v příštím 
roce schválit územní plán města, což 
bude naprosto závazný dokument 
pro územní rozvoj Ostravy na několik 
desítek let. Zaujalo mě mimo jiné to, 
že oni si celou plochu centrálního 
Berlína rozdělili na území stabilizova-
ná a nestabilizovaná. A právě ty ne-
stabilizované plochy definují jako bu-

doucí plochy rozvojové, přičemž při-
pravují jejich funkční náplň. Což se 
týká také nás. V našem obvodu už 
moc stavebních míst není, takže mu-
síme přesně určit, jaká místa to jsou, 
a co se zde může postavit. 

Co vás ještě zaujalo? 

Každý investor, či stavitel musí 
v lokalitách nejužšího centra splnit 
jednu podmínku. Ta spočívá v tom, že 
na dvaceti procentech daného území 
se musí postavit bytové jednotky. 
Navíc se už v tomto centrálním měst-
ském obvodu nestavějí čistě adminis-
trativní objekty, ale multifunkční. 
Dělení těchto objektů je často verti-
kální – dole obchody či kavárny, 
uprostřed kancelářské prostory, na-
hoře byty. 

Myslím si, že to splňuje svůj účel. 
Centrální Berlín začíná být nesmírně 
živou lokalitou. Stěhuje se tam stále 
víc a víc lidí. Zatímco u nás máme 

opačné tendence. Lidé se stěhují 
z centra města pryč. 

Poté jste začátkem září navštívil 

Kolín nad Rýnem… 

Nadace Lebendige Stadt pozvala 
náš obvod jako jediného zahraniční-
ho partnera na konferenci. Její sou-
částí byla soutěž, která měla určit 
nejlépe vyřešený projekt mobility dětí 
ve městě. Hlavním kritériem byla 
bezpeč nost dětí. Soutěžili jsme s pro-
jektem dětského dopravního hřiště 
v Os travě-Přívozu. Ačkoliv jsme ne-
obdrželi jednu ze tří cen, bylo to velmi 
poučné. Následující přednášková 
část měla tři okruhy, a to děti ve 
 městě, média a reklama – vliv elek-
troniky a informatiky na život města 
a multikulturní prostředí ve městě. 
Všechny tyto bloky byly zajímavé 
a inspirující. 

Zmínit se můžeme také o tom, že 

jste se zúčastnil prestižního fóra 

architektů v Praze… 

Šlo o akci Architecture Week Praha 
2009, na které spolupracují sdružení 
architektů z Prahy, Ostravy a Bra ti-
slavy. Kromě jiného byla v rámci toho-
to fóra uspořádána ve Výstavní síni 
Mánes výstava, jež představovala 
klíčové ostravské ateliéry. Samotnou 
vernisáž jsem spoluuváděl. Mimo-
chodem můžu prozradit to, že na 
příští rok se připravuje druhý ročník 
Architecture Week Ostrava, přičemž 
jedna z hlavních výstav se uskuteční 
ve Výstavní síni Sokolská 26.  (BP)
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Inspirace z Berlína a Kolína n. Rýnem: 

lidé se stěhují do městského centra

V Rodičovském centru Chaloupka 
si děti hrají třeba i na to, jak lze vy-
užít již jednou použitý materiál – 
staré noviny, PET lahve, rolky z toa-
letních papírů apod. V současné 
době si děti „staví a lepí“ svou 
Chaloupku z víček od PET lahví.

Zařízení se nachází na Repinově 
ulici 19 v budově mateřské školky 
a bylo založeno před pěti lety.

Pravidelný program Chaloupky: 

Herna pro děti – otevřena denně, 
cvičení a masáže kojenců, cvičení 
rodičů s dětmi od 6 týdnů do 4 let, 
hlídání dětí od 1,5 do 4 let, znako-
vání při zpěvu a hře, Hudební škola 
Ya maha, Povídání s dulou – cvičení 
a přednášky pro těhulky, jazykové 
kurzy pro dospělé s hlídáním dětí 
a další akce.
E-mail: info@rchaloupka.cz, 

více na www.rcchaloupka.cz

Jak vypadá jeden pracovní den 

starosty našeho obvodu? Pro 

mnohé spousta otázek a ještě více 

nekonkrétních a zkreslených od-

povědí. Představy lidí se různí. 

Proto jsme se starostou strávili 

pátek 9. října. 

Závěr pracovního týdne. Řeklo by 
se volnější den. Miroslav Svozil, sta-
rosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, však na žádný od-
počinek neměl pomyšlení. Dlou ho-
době naplánovaný pracovní program 
se musel dodržet. 

Od 7.30 do 8.30 hodin jednání se 
zaměstnanci úřadu Moravská Ostrava 
a Přívoz. S Janou Královou, vedoucí 
odboru majetku a strategického roz-
voje, se hovořilo o akcích Nové lauby 
a Nordica 2 na Českobratrské ulici, 
přičemž se shromažďovaly podklady 
k jednání komise strategického roz-
voje a architektury, která se uskuteční 
12. října. 

Naopak s Alenou Zapletalovou, ve-
doucí odboru financí a rozpočtu, se 
probíral především návrh rozpočtu 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na rok 2010. Úkol je velmi náročný – 
v situaci finanční krize, za podmínek 
dodržení české legislativy, rozpočto-
vé metodiky a statutu města Ostravy 
zachovat všechny činnosti a služby 
radnice MOaP pro občany a stanovit 
základ investiční části rozpočtu ve 

výši cca 80–100 mil. Kč, aby mohly 
být zahájeny stěžejní investiční pro-
jekty roku 2010. Je pravděpodobné, 
že některé městské obvody nebudou 
investovat vůbec. V této situaci je vý-
znamné získání externích zdrojů pro 
investice. Situace MOaP ve srovnání: 
minulé volební období – 120 mil. Kč, 
necelé tři roky současného období – 
142 mil. Kč. 

Poslední jednání v tomto bloku ve-
dl starosta s vedoucím investičního 
odboru Pavlem Hudcem. „Stěžejní 
důraz klademe na dvě akce, a to revi-
talizace Ko men ského sadu, etapa A 
a na projekt estetizace Hlavního ná-
draží,“ okomentoval posléze tuto 
schůzku Miro slav Svozil. 

Hned poté od 8.30 hodin se usku-
tečnila plánovaná návštěva Karla 
Beldy, ředitele OZO Ostrava. Dis ku-
tovalo se hlavně o možnostech rozší-
ření sběrného dvora na Slovenské 
ulici.

Před desátou hodinou odjíždí 
starosta spolu s místostarostou To-
mášem Kuřecem do Domu s pečova-
telskou službou (DPS) na Gajdošově 
ulici. Vzhledem k tomu, že si chtějí na 
vlastní oči ověřit, jak pokračuje první 
etapa regenerace sídliště Šalamouna, 
vydávají se cestou na prohlídku ná-
městí Jiřího Myrona a vybrané části 
ulice Dr. Malého. 

V 11 hodin Miroslav Svozil slav-
nostně odhaluje dvě nově instalované 
plastiky v zahradě DPS. Konkrétně se 
jednalo o kovovou plastiku Slunce, 
kterou zhotovil Matěj Novák, a kera-
mickou plastiku Romeo a Julie, pod 
níž je podepsána Lucia Strelecká 
z Bratislavy. Obě poutavá díla věno-
vala obyvatelům tohoto Domu s pe-
čovatelskou službou Soukromá střed-
ní umělecká škola AVE ART. 

Na Gajdošově ulici 9 je i základní 
škola. Při krátké návštěvě diskutuje 
Miroslav Svozil s ředitelkou Annou 
Krasulovou také o tom, jak probíhá 
inovace tamní Galerie Na chodbě. 
Zpátky do své kanceláře odjíždí sta-
rosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz ve 12.15 hodin. 

Po obědové půlhodině přijal ve 

13.00 hod. Miroslav Svozil Daneše 
Zátorského, předsedu představen-
stva společnosti Geofin, který mu 
představuje rozvojové záměry této 
firmy, mezi nimiž je i taxi služba CC 
Taxi. 

Poslední položkou pracovního plá-
nu je plánovaná návštěva společnosti 
Tieto (cca 14.00 hodin). Ta se usku-
tečnila v prostorách komplexu The 
Orchard na Hornopolní ulici. Spo leč-
nost Tieto poskytuje služby v oblasti 
informačních technologií, výzkumu & 
vývoje a poradenství. Působí ve 30 
zemích celého světa. 

Starostu (na snímku) uvítali 

Eeva-Liisa Mauno, ředitelka spo-

lečnosti Tieto v České republice, 

a Juha Järvinen, vedoucí oddělení 

ITOMS. 
Více než hodinová konverzace 

v angličtině se odehrá vala v přátelské 
atmosféře. Tieto je jeden z největších 
zaměstnavatelů v Os travě v oblasti IT 
(původně to byli 4 zaměstnanci; v sou-
časnosti Tieto zaměstnává 1 500 spe-
cialistů s věkovým průměrem kolem 
31 let), a kromě ostravských poboček 
sídlí také v Praze, Brně, Českých Bu-
dě jovicích a Plzni. Každopádně za 
české headquarters (nebo-li ústředí 
firmy) byla vybrána Ostrava, a to Dům 
vodohospodářů na Varenské ulici.

Na závěr návštěvy Mi roslav Svozil 
přichází mezi zaměstnance, a ověřu-
je si, jak prakticky vypadá komunika-
ce se zákazníky z celého světa. 

Čas oznamoval přibližně 15.30. 

Pro tentokrát byly veškeré závazky 
splněny. Podobně náročný program 
se spoustou jednání však Miroslav 
Svozil absolvuje každodenně. 

Tím ale týden nekončí – studium 
dokumentace pro jednání rady obvo-
du a města, pracovní koncept na 
příští dny, hodnocení studie statické 
dopravy v centru – to vše je třeba 
udělat v pátek večer a o víkendu.

 Zaznamenal Petr Bidzinski 

Den se starostou…

Sdružení ČISTÁ OSTRAVA po-
řádá dne 17. listopadu v době od 
9 do 14 hodin v areálu ropných 
lagun v městské části Mariánské 
Hory a Hul  váky prohlídku s ko-
mentářem pro zájemce z řad ve-
řejnosti o ak tuálním průběhu pro-
jektu Nápravná opatře ní – laguny 
Ostramo. Výchozím místem pro-
hlídky je vrátnice areálu s příjez-
dem z ulice Mariánskohorská od 
čerpací stanice LUKOIL. 

Informa ce rovněž na: www.cis-
ta ostrava.cz.

Kariéra Michaely Adámkové ze 
Stu dia 16, které sídlí na Pobialově 
ulici, je velmi bohatá. Od líčení nevěst 
se dostala až ke hvězdám šoubyzny-
su. Zmínit můžeme spolupráci s Mo-
ni kou Žídkovou, Petrou Němcovou 
nebo Vladivojnou La Chia. Její vizá-
žistické kvality ocenily také účinkující 
v televizních pořadech Nahá jsi krás-
ná, Přes nový práh a podobně. 

Za jakých okolností jste se do-

stala k vizážistice?

Po absolvování jazykového gymná-
zia jsem cestovala po světě. Po ro-
ce ve Spojených státech amerických 
jsem se vydala do Londýna. Zde jsem 
se seznámila s jedním fotografem, 
který mi neustále tvrdil, že chodím 
moc hezky nalíčená a že bych se tím 
měla živit. Když jsem se vrátila do 
České republiky, udělala jsem si tedy 
několik vizážistických kurzů, a začala 
jsem se tomu věnovat profesionálně. 
Už je to téměř sedm let. V současnos-
ti nové trendy v líčení čerpám z časo-
pisů, TV a pravidelných školení.

Co vás na vašem povolání baví 

nejvíce? 

Často u žen, které líčím, vidím ně-
co hezkého, co ony u sebe nevidí. Já 
danou přednost zdůrazním a ony od-
cházejí s hlavou vzhůru, zatímco při-
šly s hlavou do země. Získají vyšší 
sebevědomí, když zjistí, že i ony mají 
krásné rty nebo krásné oči. Netvrdím, 
že jim nalíčení změní veškerý jejich 
život, ale těší mě to, že těm ženám 
aspoň trošku pomůžu. Problémem je, 

že mnoho žen se od střední školy líčí 
pořád stejně, bez ohledu na to, že 
stárnou, mění střih a barvu vlasů, 
stří dají oblečení a zaměstnání. Každá 
žena by aspoň jednou měla navštívit 
odborníka na vizážistiku. 

Co je nejtěžší na vašem oboru? 

Nalíčit člověka tak, abyste zacho-
vali jeho osobnost. Zvlášť když ke 
mně do studia přijde žena, která má 
jediný požadavek – chce být krásná. 
Jde o to, abych vystihla osobnost té 
ženy. Proto se svých klientek nejdříve 
ptám, zda jsou třeba sportovní, nebo 
kostýmkový typ? Co mají, nebo ne-
mají ve svém šatníku? Jakou sytost 

barev by si nejvíce dovolily, kterou 
barvu zbožňují a podobně. Tyto věci 
jsou pro správné nalíčení podstatné. 
Důležité je, aby ta žena odcházela 
spokojená a cítila se sama sebou. 

Líčení se věnujete sedm let. Jaké 

jsou rozdíly mezi vizážistikou 

v sou časnosti a v době, kdy jste 

začínala? 

V dobách mých začátků lidé vní-
mali, že takový obor tady je, ale pořád 
si jej spojovali s kosmetičkou. Já jim 
však říkala, že se starám především 
o make-up. Dnes už většina žen ví, 
co která práce obnáší. Mnohé ženy si 
už zvykly, že jdou-li na ples, kromě 
kadeřnice navštíví také vizážistku. 

V rámci svého povolání jste se 

potkala se spoustou zajímavých 

lidí. Na jaké setkání vzpomínáte 

nejraději? 

Ráda spolupracuji s Monikou Žíd-
kovou. To je super ženská. Také ráda 
vzpomínám na setkání s českou top-
modelkou Petrou Němcovou nebo na 
spolupráci se zpěvačkou Vladivojnou 
La Chia. V rámci projektu u příležitos-
ti sedmdesátin Karla Gotta jsem po-
tkala a dělala make-up pro spoustu 
zajímavých osobností, také natáčení 
dokumentu s Evou Pilarovou v Mosk-
vě byla pro mě velká zkušenost. Na 
plese ve Státní opeře Praha jsem 
zase přišla do kontaktu s Ivanou 
Trum  povou, a musím se přiznat, že 
jsem velmi podrobně zkoumala její 
líčení. To byla velká vizážistická inspi-
race.  (bi)

Žijí mezi námi

K vizážistce stejně jako ke kadeřníkovi

Byli jsme v Osvětimi

Ve dnech 8.–11. října 2009 pro-

bíhal ve Státním muzeu v Osvětimi 

pedagogický seminář s názvem 

„Ho lo caust ve vzdělávání.“

Tohoto semináře se zúčastnili 
i dva pedagogové ze Základní školy 
Ná draž ní 117 Mgr. Marta Vítková 
a Mgr. Jiří Dvořák. Učitelé museli 

splnit několik podmínek, aby byli do 
tohoto mezinárodního semináře za-
řazeni. Jednou z těchto podmínek 
bylo, že musí mít vlastní projekt. 

Semináře zúčastnilo 40 pedago-
gů z celé ČR a naši učitelé patřili se 
svým projektem „Po stopách ostrav-
ských synagog“ mezi 5 nejlepších, 
a mohli jej před kolegy prezentovat. 
 (inf)



Jedním z významných rodáků 

Mo ravské Ostravy byl lékař Niko-

dém Kroček (psal se důsledně na 

staročeské transkripci svého jmé-

na Kročzek). 

Jeho působení začíná v první polo-
vině 19. století, kdy se ve městě 
a okolí prudce rozšiřuje těžba uhlí. 
Počet obyvatel se rozrůstá o přistě-
hovalce z Haliče, kteří ovšem bydlí 
v otřesných podmínkách. V něktetých 
malých bytech žilo až dvacet lidí. 
Z této skutečnosti pak vyplývaly ně-
které výrazně špatné zdravotní pro-
blémy, velmi častými nemocemi byly 
tyfus, neštovice, úplavice a spála. 
Vše se ještě násobilo špatnými pra-
covními podmínkami. Teprve v roce 
1842 byl do služeb města povolán 
první vysokoškolsky vzdělaný lékař 
dr. med. František Wlczek. V této do-
bě si otevřel na Hlavním náměstí lé-
kařskou praxi i dr. med. Nikodém 
Kro  ček. O dva roky později nastoupil 
do funkce městského lékaře – fyzika. 
Studoval filozofii a medicínu na ví-
deňské univerzitě a disertační práci 
napsal o břiš ním tyfu. 

Stavba nemocnice

V roce 1846 začalo město se stav-
bou první nemocnice, přičemž velká 
část finančních prostředků pocházela 
z nadace kaplana Kašpara Pittlera. 
Byla určena především pro chudé 
nemocné měšťany, čeledíny a služky. 
Nemocnice stávala na Mostní ulici na 

parcele, kde později vyrostl obchodní 
dům ASO (dnes Všeobecná zdravot-
ní pojišťovna). Nemocnice byla uve-
dena do provozu v roce 1848. Byla to 
dvoupodlažní budova, po radnici dru-
há největší a nevýstavnější ve městě. 
Zpočátku byla její kapacita 24 lůžek, 
přičemž sklepní prostory byly vyhra-
zeny pro osoby bez přístřeší.

Výborný organizátor

 Když dr. Nikodém Kroček nastou-
pil roku 1849 do funkce městského 
lékaře – fyzika, ukázalo se, že má 
skvělé organizační schopnosti. V ce-
lém regionu Ostravska byl jediným 
lékařem s nejvyšší kvalifikací. Navíc 
uměl dobře německy i česky, u poz-
dějších lékařů nebyla čeština vůbec 
samozřejmá. V nemocnici byl sou-
časně odborným správcem a nemoc-
ničním lékařem. V práci býval ráno 
i odpoledne, vedl vizitace, místní chu-
dé léčil zdarma. Prováděl dozor nad 
povinným očkováním proti neštovi-
cím. Za jeho obětavou práci ho mo-
ravské místodržitelství několikrát vy-
znamenalo. Chudinu dokonce léčil 
zdarma ve své ordinaci na náměstí 
v domě čp. 49. Byl skutečně vše-
stranný, protože zpočátku dokonce 
vykonával funkci zvěrolékaře. Doktor 
Nikodém Kroček asistoval rovněž 
u řady důlních neštěstí, například při 
explozi metanu v bývalém Dole Leo-
pol dina (později Salma VII) v Polské 
Ostravě v lednu 1859. Tehdy tam ze-
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Nikodém Kroček: lékař–lidumil 

Při příleži-
tosti Dne se-
niorů v Klubu 
Parník byli 
vy losován i 

vý herci soutěže Naše Ostrava určené 
seniorům. 

Finanční odměnou 2 000 Kč byli 
oceněni tito občané našeho obvodu: 
paní Františka Vaňáková, pan Zdeněk 
Mrnuštík a pan ing. Lubomír Hájek 
(nebyl přítomen, odměnu osobně 
předal místostarosta Tomáš Kuřec při 
návštěvě v místě bydliště). Další tři 
úspěšní účastníci soutěže, paní Ger-
truda Rutarová, pan Jaroslav Šauer 
a pan Ivan Šotek, obdrželi praktické 
upomínkové předměty našeho měst-
ského obvodu.  (inf)

Na Dni seniorů vylosováni i výherci

Vážená paní Klárová,

v souvislosti s úmrtím maminky 
a předáním bytu, končí pro mne Os-
tra va jako domov a nadále budu do 
Ostravy jezdit jen jako turista. Chtěl 
bych poděkovat Vám osobně i všem 
pečovatelkám za péči, kterou jste 
mamince poskytovaly, zejména v do-
bě, kdy se po rekonstrukci objektu 
vrátila do svého bytu jako zcela ležící 
pacientka.

Zvláště bych chtěl poděkovat pečo-
vatelkám, které byly s maminkou ve 
styku nejčastěji, – jmenovitě paní 
Lídě Močigembové, paní Heleně 
Siko rové a paní Hance Pokorné. 

Přeji všem obyvatelům Domu s pe-
čovatelskou službou spokojené proži-
tí životního podzimu a vám všem, 
které se jim svými službami snažíte 
zpříjemnit jejich stáří a mnohdy i osa-
mělost, mnoho zdaru!

Dalibor Janota, 
Vondroušova ul., Praha 6

(Paní Klárová, které je dopis adre-
sován, je sociální pracovnice odleh-
čovací služby v Domě s pečovatel-
skou službou na Gajdošově ulici.)

Poděkování

48. ročník Ostravského maratonu, 
který je nejstarším vytrvaleckým zá-
vodem na území České republiky, 
odstartoval v sobotu 10. října s re-
kordní účastí 134 závodníků mís-
tostarosta městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz Tomáš Kuřec. 

Ostravský maraton se uskutečnil 
za podpory městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz.

Nejstarším účastníkem závodu byl 
81letý František Zikeš z Frýdku-Míst-
ku, který dokončil závod v čase 

5:23:11 hodin. V hlavní kategorii se 
podle očekávání prosadil osmatřiceti-
letý mistr České republiky pro rok 
2009 a 15. vytrvalec z Pražského 
mezinárodního maratonu MUDr. Mu-
lu  geta Serbessa. Etiopský lékař, kte-
rý i po vystudování medicíny žije 
v Čes  ké republice, dosáhl v Ostravě 
celkově pátého vítězství, zůstal však 
za traťovým rekordem, který už 50 let 
drží Pavel Kantorek časem 2:19:06. 
Serbessa doběhl v čase 2:27:16,2.

(inf)

Místostarosta Tomáš Kuřec (vpravo) odstartoval 48. ročník Ostravského maratonu.

Ostravský maraton s rekordní účastí

Vystoupení mažoretek na Dni seniorů.

Krizové centrum pro děti a rodinu 
ve Veleslavínově ulici pomáhá řešit 
problémy nefungujících rodin, často 
spojené s obdobím kolem rozvodu 
manželů. Jako určitá nadstavba fun-
guje v krizovém centru Rodičovská 
skupina. Ta je určena rodičům dětí 
bez omezení věku, se kterými jsou 
výchovné problémy, neřeší ale pro-
blémy rodičů dětí závislých na alko-
holu nebo jiných drogách. Účast 
v Ro dičovské skupině je bezplatná, 
a co je pro rodiče, kteří se rozhod-
nou hledat pomoc, nesmírně důleži-
té, je naprosto anonymní, dobrovolná 
a diskrétní.

A jaká jsou stěžejní témata? Po ru-
chy chování dětí, jejich hyperaktivita, 
systém rodiny (hierarchie jednotli-
vých členů v rodině, nastavené hod-

noty, vazby), principy bezpodmíneč-
ného přijetí dítěte i s jeho chybami 
(stále to je jen a jen naše dítě).

Pokud řešíte problémy se svými 
dětmi, máte možnost přijít. Vždyť děti 
obohacují náš život. A my zase může-
me obohatit ten jejich…

Kontakt: Krizové centrum pro děti 
a rodinu, Veleslavínova 17, Os  trava-
-Moravská Ostrava, tel.: 596 123 555, 

www.css-ostrava.cz, e-mail: kc@

css-ostrava.cz, otevírací hodiny Kri-
zo vého centra: pondělí: 8.00–17.00, 
úterý: 8.00–15.30, středa: 8.00–17.00, 
čtvrtek: 8.00–15.30, pátek 8.00–14.00. 
Před návštěvou centra je třeba se 
telefonicky objednat. 

Rodičovská skupina se schází kaž-
dou druhou středu v měsíci (v listo-
padu 11. od 17.30 do 19 hod.). (inf)

Snad bude lépe…

Stojím na jedné z nejrušnějších 
ostravských křižovatek, mám sice ze-
lenou, ale do vozovky se neodvážím 
vstoupit. Napočítám šest aut, která 
projíždějí na červenou a brání mi 
v přechodu přes cestu. 

Jízda křižovatkou na červenou je 
dnes běžným jevem a není zvláštnos-
tí, že takto projede tolik aut, že cho-
dec má jen malou šanci dostat se na 
druhou stranu vozovky včas.

Jenže právě tehdy, kdy mají chodci 
zelenou, školáci vbíhají na přechod, 
aniž by tušili nějaké nebezpečí. Takto 
vypadá každodenní praxe na velkých 
křižovatkách v centru Ostravy, ježdě-
ní na červenou se stalo běžnou sou-
částí silničního provozu. Ani řidiči 

městské hromadné dopravy nejsou 
výjimkou a výmluvy na dodržování 
jízdního řádu těžko obstojí, pokud by 
došlo k nehodě.

O nekázni řidičů se již napsalo 
mnoho – někdy má člověk pocit, že 
veškeré dopravní předpisy jsou zby-
tečné, stačí mít notnou dávku drzosti.

Denně jsme svědky nebezpečných 
situací, kdy dochází k ohrožování 
zdraví i životů nás všech. Zkusme se 
zamyslet nad tím, zda těch pár minut 
navíc před semafory je důležitějších, 
než zdraví a životy nás všech.

A zamysleme se nejen my, běžní 
občané…

Sylvie Tobiczková 
členka zastupitelstva MOaP

Jízda na červenou: co s tím uděláme?

Pozvánka
pro potencionální žadatele 

o účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz pro rok 2010 

v oblastech: • kultury • sportu, 
ekologické výchovy, volnočasových 
a zájmově vzdělávacích aktivit 
• sociální práce a vytváření lepších 
životních podmínek pro zdravotně 
postižené.

Odbor školství a volnočasových 
aktivit Úřadu městského obvodu 
Mo ravská Ostrava a Přívoz připra-
vil informativní školení k nově při-
jatým Zásadám pro poskytování 
účelových dotací z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy, městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz pro rok 2010 ZAS 2009–02, 
které se uskuteční 4. 11. 2009 

v 15.30 hod. v místnosti č. 306 
(v budově Nové radnice, 3. p.).

Na informačním školení budou 
podány vysvětlující informace 
k přihlášce, projektu, rozpočtu a 
ostatním přílohám, které jsou ne-
dílnou součástí žádosti o poskyt-
nutí účelové dotace pro rok 2010. 

mřelo patnáct horníků. Podobně si 
počínal při obrovském důlním neštěs-
tí v roce 1867, kdy zahynulo padesát 
tři horníků. Byl povolán k dalším důl-
ním neštěstím na Karolině, Šala-
mouně a Salmě. Císař František Jo-
sef I. mu za obětavost propůjčil vy-
znamenání: Zlatý kříž s korunou za 
zásluhy. 

Cesta k bohatství

Soukromá lékařská praxe dr. Ni ko-
déma Kročka, přenesená později 
z náměstí do Kostelní ulice, byla vel-
mi rozsáhlá a také mu přinášela nej-
větší finanční příjem. Když v roce 
1876 zemřel, patřil k nejbohatším li-
dem ve městě. Jeho majetek se od-
hadoval na téměř 99 tisíc zlatých. 
Dr. Kroček byl mimořádně oblíbeným 
člověkem a všeobecně uznávaným 
odborníkem. Především se oceňova-
la jeho obětavost, vlídné a laskavé 
zacházení s pacienty. Když byl požá-
dán, nikdy neodmítl jít k nemocnému, 
ať to bylo ve dne, nebo v noci. Byl 
nejvyhledávanějším lékařem vůbec. 
Působil v Os travě dvacet osm roků 
a v době skonu mu bylo padesát pět 
let. 

Zajímavostí je, že se nezachoval 
žádný portrét dr. Kročka, i když v roce 
1876 už byla technika fotografie 
v Ostravě známa. (na)

Klub Parník se opět po roce stal 

místem setkání seniorů našeho ob-

vodu, pro které ve dnech 5. a 6. říj-

na uspořádal městský obvod Mo-

ravská Ostrava a Přívoz již 8. ročník 

kulturně-společenského odpoled-

ne u příležitosti Dne seniorů.

Na 180 účastníků této dvoudenní 
akce bylo obdarováno malým dárkem 
a kytičkou. Přítomné vždy na úvod 
přivítal starosta Miroslav Svozil, dru-
hý den promluvil k seniorům také 
místostarosta Tomáš Kuřec. V kultur-
ním programu vystoupily mažoretky 
Poupata ze zájmového kroužku Stře-
diska volnočasových aktivit na ulici 

Ostr čilova pod vedením paní Romany 
Kastelánské, hlavním účinkujícím pak 
byl swingový orchestr Bedřicha Pu-
kov ce spolu s pěveckým triem. Jeho 
dvouhodinový koncert všem v sále 
zvedl náladu a mnoho seniorů si také 
s chutí zazpívalo písničky známé 
z éry 40.–60. let. Programem po oba 
dny provázel oblíbený moderátor Pa-
vel Handl, který přítomné pobavil ve-
selými příběhy a anekdotami. 

V průběhu akce vystavovali a pro-
dávali své rukodělné výrobky členové 
klubu seniorů „Pojďte mezi nás“, kteří 
se pravidelně setkávají každé úterý 

v Domě s pečovatelskou službou na 
ulici Gajdošova, a kteří do svých řad 
také pozvali nové zájemce. Senioři 
měli také možnost seznámit se for-
mou propagačních materiálů s na-
bídkou sociálních služeb poskytova-
ných jednotlivými organizacemi na 
území města Ostravy. 

Po oba dny panovala výborná nála-
da nejen mezi seniory, ale také mezi 
účinkujícími, všichni se skvěle bavili 
a určitě se už dnes těší na setkání 
v příštím roce. 

 Bc. Dagmar Bradová

vedoucí odboru sociálních věcí

Kontrolní otázka: Ve kterém ro-

ce začala v Moravské Ostravě 

stavba městské nemocnice? 
Od pověď zašlete do 20. listo-

padu 2009.

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.


