
Léna Chilaud pochází z francouz-
ského města Angers. Společně se 
svými rodiči však už čtyři roky žije 
v Ostravě. Momentálně tato desetile-
tá dívenka navštěvuje základní školu 
na Ostrčilově ulici, a to pátý ročník 
bilingvní třídy. 

Léno, co tě přivedlo do Ostravy? 

Líbí se ti zde?

Před čtyřmi lety se můj tatínek roz-
hodl, že půjde pracovat do Česka, do 
Ostravy. Když jsme sem přijeli, město 
se mi vůbec nelíbilo. Ale pak jsem 
nastoupila na základní školu Ostr či lo-
va a našla si tady spoustu kamarádů 
z celého světa i z Česka. Poznala 
jsem jejich kulturu a všichni jsme si 
navzájem hezky pomáhali. Líbilo se 
mi tady tak moc, že když jsme se po 
roce vrátili do Francie a pak měli jarní 
prázdniny, naši rodiče se mě a bratra 
zeptali, kam bychom chtěli jet a my 
jsme řekli: „No přece do Ostravy!“ 

Bydlíme v krásném rodinném domě 
v Michálkovicích.

Jakým jazykem komunikuješ se 

svými spolužáky? Nedělá ti pro-

blém dorozumívat se s Čechy?

Většinou spolu hovoříme anglicky, 
ale učím se i česky, takže někdy mlu-
víme česky. Během těch čtyř let jsem 
měla spolužáky z různých zemí, mo-
mentálně převládají Češi. Nejlepší 
kamarády mám z Tchaj-wanu, Ně-
mec ka, Česka a Jižní Koreje. Anglicky 
se domluvím všude a bez problémů. 
Ještě se učím španělsky a chvíli jsem 
se s kamarády učila čínsky. Něco 
jsem se přiučila korejsky.

Co tě ještě baví kromě studia ci-

zích jazyků?

Ráda hraji tenis a také si ráda za-

hraji na piano. V Ostravě nejraději 
chodím do školy, ke kamarádce Do-
minice domů, do zoologické zahrady, 
na koncerty nebo do divadla.

Dokázala by sis vzpomenout na 

nějaké další rozdíly, kterými se 

odlišují Vánoce v České republice 

a ve Francii? 

K večeři na Štědrý den se ve Fran-
cii nepodává bramborový salát, a ne-
děláme ani cukroví, ani klasickou 
čes kou vánočku. Tohle nejsou fran-
couzské zvyky. V naší rodině třeba 
nemáme ani štědrovečerní polévku. 
Jak říkám, je to velmi individuální. 
Záleží na jednotlivých rodinách, co si 
nakonec připraví k večeři na Štědrý 
den. V některých rodinách dokonce 
běžně jí hranolky nebo rýži. 

Ještě bych mohla uvést, že mezi 
tradiční vánoční pokrmy ve Francii 
patří takzvané vánoční poleno. Je to 
dezert ve tvaru polínka, který se polí-
vá hlavně čokoládou, občas také 
zmrzlinou. V naší rodině to však té-
měř nikomu nechutná. Je to hodně 
sladké. 

Je pro francouzské děti typické, 

že píšou Père Noëlovi dopis s přá-

ním, jaké dárky by se měly pod 

vá nočním stromečkem objevit? 

Ano, když jsem byla mladší, tak 
jsem dopis Père Noëlovi posílala. 
Nyní však svá přání napíšu na počí-
tači, a tuto zprávu pošlu mamce 
a taťkovi. 

Na závěr téma Vánoc opustíme. 

Čím bys v budoucnu chtěla být? 

Máš nějaké vysněné povolání?

Moc ráda cestuji, takže bych chtěla 
být letuškou a létat po celém světě. 
Vydělala bych mnoho peněz a mohla 
bych navštívit své kamarády třeba 
v Asii. I proto se snažím pilně studo-
vat cizí jazyky.

Vedle stojící Lénina učitelka Hana 
Foltová dodává: Pro tuto budoucí 
práci je výborné také to, že se Léna 
naučila respektovat rozdíly mezi lidmi 
i odlišné kultury. Je to velmi milý, 
vnitřně krásný človíček! Je radost ji 
tady mít! (bi)
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Vážení spoluobčané,
přes úsporná opatření, ke kte-

rým přistupují radnice v celé repub-
lice, rozhodlo se vedení MOaP ne-
krátit výdaje na vánoční výzdobu 
a vánoční program.

V letošním roce chceme zvýraz-
nit tradice českých Vánoc. Vlastní 
vánoční výzdoba zůstává ve stej-
ném rozsahu jako v loňském roce. 
Před Novou radnicí bude 26. 11. 
postaven 10 metrů vysoký umělý 
strom osvětlený 10 000 žárovička-
mi. Její průčelí ozdobí světelný vo-
dopád ze 140 000 žároviček.

Technické služby vztyčí 2 živé 
stromy: Na náměstí Svatopluka 
Če cha 10metrový, na Masarykově 
náměstí 12metrový smrk. 

Letošní vánoční program na Ma-
sarykově náměstí je v režii Centra 
kultury a vzdělávání, příspěvkové 
organizace našeho obvodu. Za čí-
ná me 4. prosince v 16 hodin. Zná-
mý ilustrátor dětských knížek Adolf 
Dudek bude společně s dětmi a ro-
diči malovat obří plátno – pozdrav 
pro Mikuláše. V 17 hodin bude slav-
nostně rozsvícen Vánoční strom 
a zahájeny Vánoční trhy ve 35 
osvětlených stáncích. Letos při-
bude taverna s pulty pro občerstve-
ní, věštírna, prodej pečených kaš-
tanů, 4 kovové koše s otevřeným 
ohněm a středověký kolotoč. Dále 
přibude 6 dřevěných stánků s celo-
denními ukázkami lidových řeme-

sel s možností 
zapojení veřej-
nosti. Přibude 
také za stře še-
né pódium, na 
kterém se kaž-
dý den vystří-
dá od 15 do 
17 hodin 14 
dětských souborů např.: Hlu bin ka, 
Od ra, Šaj tar, Tensing, Bu  koň, On-
dru šovka, Pent la, H. Sa lichové, 
Iršava, Pě vec ké sdružení Os trava, 
ZŠ Gebauerova, ZŠ Gajdošova, 
ZŠ Gen. Píky, Vločka.

Závěrem si připomeňme nejoblí-
benější atrakce z minulého roku: na-
světlený dřevěný Betlém s Je žíš-
kem, Pannou Marií, Josefem a třemi 
pastýři doplněný živými zvířaty – la-
mou, oslíkem, poníkem, kozou a o-
večkou, které mohou děti pod dohle-
dem obsluhy krmit. Kolem celého 
náměstí bude opět projíždět motoro-
vý vláček (který v létě projíždí zoo), 
ozdobený vánočními motivy.

Děti našich ZŠ a MŠ budou zno-
vu zdobit vánoční stromky, ty nej-
hezčí budou převezeny do Domovů 
důchodců. Místo v tomto sloupku 
mi nedovolí vyjmenovat všechny 
atrakce vánočního programu, který 
skončí 23. prosince.

Na setkání s vámi na vánočních 
trzích 2009 se těší

Tomáš Kuřec

místostarosta

Slovo má…

 Číslo měsíce 12
je počet stran prosincového zpra-
vodaje Centrum, který vychází 
s přílohou.

Přejeme Vám pohodové Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2010.

Žijí mezi námi

Štědrovečerní večeře ve Francii? Také hranolky a rýže! 

Ulice 30. dubna, jejímž zakončením je Prokešovo náměstí s radniční věží, patří 
k nejreprezentativnějším v celé Ostravě. Bytové domy postavené v meziválečné 
době působí svěžím barevným dojmem. 

Takřka polovina bytových domů 

i komerčních objektů a institucí 

v centrálním ostravském městském 

obvodě získala za posledních dva-

cet let novou barevnou fasádu.

V bezprostředním centru tento po-
čet překračuje dvě třetiny z celkového 
počtu stavebních objektů, v Přívozu 
a na sídlištích Ša lamouna a Fifejdy je 
tento počet menší, ale v poslední 
době se v rámci programu zateplová-
ní zrychluje.

Vyplývá to ze statistického šetření 
provedeného na základě žádostí, kte-
ré vyřizoval odbor stavebního řádu 
a přestupků Úřadu městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz.

Pojem „černá Ostrava“ už neplatí, 
u nových fasád převládají pastelové 
barvy, mnohé domy jsou dvoj i tříba-

revné. Nutno konstatovat, že to není 
návrat k původnímu stavu, protože 
jak v době meziválečné a prakticky 
až do začátku 90. let minulého století 
jednoznačně dominovaly na pláštích 
budov šedá barva (i když v několika 
odstínech), pískovcově žlutá, okrová, 
případně bílá. Svědectví stavebního 
archivu je jednoznačné. 

Až do 1. ledna 2007, kdy vešel 
v platnost stavební zákon 183/2006 
Sb., přitom hlavní slovo při stanovení 
barevnosti nových či rekonstruova-
ných domů měli úředníci.

Dnes je situace zcela jiná. O tom, 
v jakém barevném kabátě objekt bu-
de, rozhoduje více méně investor 
a jeho autor projektu. I díky novému 
stavebnímu zákonu je naše město 
mnohem barevnější. (da)

Změna barvy fasády

Je- li dům umístěn v památkové 
zóně, podléhá tato změna ohlá šení 
stavebnímu úřadu dle § 104 odst. 
2p stavebního zákona. Je-li dům 
umístěn mimo památkovou zónu, 
jedná se o udržovací práce, které 
nevyžadují stavební povolení ani 
ohlá šení stavebnímu úřadu.

Výměna oken

 je považována za udržovací práce, 
pokud se jedná o výměnu oken stej-
ného rozměru a členění. Pak platí 
stejné podmínky jako u barvy fasá-
dy. Je-li stavba umístěna v památko-
vé zóně, podléhá výměna ohlášení 
a je-li mimo, ne vyžaduje nic, samo-
zřejmě z pohledu stavebního úřadu.

Zateplení fasády

musí stavební úřad posoudit pro 
každý jednotlivý případ samostat-
ně, na základě předložené projek-
tové dokumentace. Při splnění pod-
mínek stanovených stavebním zá-
konem lze v některých případech 
zateplení zařadit mezi stavební 
úpravy, které nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení.

Ostrava už není černá, 

převládají pastelové barvy 

Vážení obchodní partneři, vážení klienti, 
do volte, abychom Vám poděkovali za důvě-
ru a přízeň, kterou jste nám projevili v uply-
nulém roce. V nastávajícím roce 2010 Vám 
přejeme mnoho pracovních i osobních 
úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
 OVANET a.s.

Jednání zastupitelstva 

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 
se sejdou na jednání zastupitelé 
městského obvodu Moravská Os -
trava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zasedacím 
sále č. 306, ve 3. patře No vé rad-
nice, Prokešovo náměstí 8, Mo-
rav ská Ostrava. Za čá tek je v 9.00 
hodin. Program jednání bude zve-
řejněn na Úřední desce a webo-
vých stránkách (www.moap.cz). 

Jednání zastupitelstva je veřej-
né. Občané jej mohou sledovat 
z vyhrazených míst na balkonu.



Drsná, děsná i úděsná, syrová, 
ale i surová, taková dříve bývala 
Ostrava. Město, které se zadře pod 
kůži a bolí. Odi et amo (Nenávidím 
a miluji), říká Catullus o své lásce. 
Ostrava je stejný případ. Já sám 
jsem ji nejprve spíše nenáviděl. To 
bylo v době mých vysokoškolských 
studií, v éře doznívajícího komunis-
mu, který byl v Ostravě neuvěřitelně 
zkostnatělý a nechutně tuhý. Fráze 
o socialistické pracovní morálce 
a pokrokové dělnické třídě nás pro-
následovaly na každém kroku 
a zřejmě byly i nebezpečně nakaž-
livé, protože havíři na Spolku nám 
s vážnou tváří vysvětlovali, že fárají 
jen proto, abychom my mohli studo-
vat. Teprve pak nás pozvali na pa-
náka. Ještě v listopadu 1989 skan-
dovali na náměstí příslušníci Li do-
vých milicí hesla proti studentské 
stávce. Chvíli jsme na kolejích měli 
obavy, zda nás tito rozkurážení tatí-
ci nebudou chtít navštívit. Ne nav ští-
vili, patrně už jim to Praha nedovo-
lila. 

V devadesátých letech se město 
pozvolna začalo měnit. Dříve šedi-
vé fasády se opět sebevědomě za-
blýskly ve své původní kráse. Vrátila 
se k nám hrdost. Stálo určitě zato 
objevit zasuté tradice a navázat na 
ně. Dnes máme dokonce naději, že 
Ostrava získá titul Evropské hlavní 
město kultury. Ať už to dopadne 
jakkoli, je zřejmé, že právě v kultur-
ních aktivitách a velkorysých pro-
jektech je ukryta možná budouc-
nost města. Ta černá a dělnická 
Os  trava je dnes už minulostí. 

Rád si ji připomenu během diva-
delního představení (Brenpartija je 
pokusem o takovouto „dějinnou“ 
reflexi), ale vracet ty doby, kdy kaž-
dý na nádraží po čichu poznal, že je 
v Ostravě, bych už vážně nechtěl. 

Sympatickým projevem této změny 
je využívání dříve industriálních 
prostorů k pořádání kulturních akcí. 
Do takového města se pak člověk 
může klidně i zamilovat. A právě to 
je můj případ. Nebyla to sice láska 
na první pohled, ale o to trvalejší je 
to vztah.

Tomáš Vůjtek

dramaturg Komorní scény Aréna

Tomáš Vůjtek se narodil v roce 
1967 ve Frýdku-Místku. Po vystudo-
vání gymnázia v Ostravě-Porubě 
a absolvování Pedagogické fakulty 
v Ostravě založil v Krásném Poli 
s přáteli divadelní soubor Ostravská 
pohoda. Název byl míněn jako oxy-
móron (spojení slov, jejichž význam 
se navzájem vylučuje). Na Janáč-
kově konzervatoři vyučuje kulturní 
dějiny. 

Jeho autorský podpis nalezneme 
u těchto her: Ale já přece... (jako 
libreto k opeře E. Schiffauera v Di-
vadle loutek, 2002), Výmlat (Divadlo 
Petra Bezruče, 2002), Jeden den /
Lyrické déjavu (scénické čtení v Di-
vadle Petra Bezruče, 2008), Vánoční 
hra aneb O tom slavném narození 
(Český rozhlas Ostrava, 2008), 
Brenpartija (Komorní scéna Aréna, 
2009). 

Mezi svými studenty oblíbený pe-
dagog spolupracuje jako textař se 
soubory Benedikta, Blondie Love, 
Sodoma Gomora a Mňága a Žďorp 
(mimo jiné píseň Panenky z alba 
Dutý, ale free, 2006).  (bi)
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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 prosinci: Ludmila 
Potyková, Božena Bělešová, Lud-
mila Pobořilová, Anežka Mohy-
lová, Vladimír Čechmánek, Ště-
pánka Chmelařová, Jan Pavlíček, 
Ema nuela Humeníková, Miroslav 
Konečný, Květoslava Dvořáková, 
Štěpánka Gelnarová.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

Jak to vidí...

Vánoce kapsářů
Jelikož se nezadržitelně blíží Vá no-

ce, a s nimi každoroční nákupní ho-
rečka, je zapotřebí opět připomenout, 
že právě na tuto dobu se všichni kap-
sáři, zloději a nenechavci připravují 
celý rok. 

Kapsáři vyhledávají místa, kde se 
pohybuje větší množství lidí, např. 
nákupní centra, hromadné dopravní 
prostředky, sportovní a kulturní akce, 
ale např. i muzea. Samotná krádež 
bývá blesková, předem pečlivě nacvi-
čená akce. Okradený se o chybějí-
cích dokladech či peněžence dozví 
často až mnohem později a na zcela 
jiném místě, než ke krádeži došlo. 
O pachateli a jeho popisu nemá ob-
vykle ani potuchy. 

Jak se tedy chovat, abyste se ne-
stali obětí kapesních zlodějů?
•  Muži, vše důležité noste v náprsních, 

popř. uzavíratelných kapsách, nikoli 
v zadních kapsách u kalhot.

•  Ženy, nenechávejte peněženku a ji-
né cennosti navrchu tašek či kabe-
lek.

•  Nenoste své osobní doklady v pe-
něžence.

•  Nemějte při sobě větší finanční ho-
tovost, využívejte bezhotovostního 
platebního styku.

•  Čtyřmístné identifikační číslo pla-
tební karty (PIN) mějte zásadně 
odděleně od samotné karty.

•  V případě krádeže platební karty 
okamžitě volejte pobočku banky, 
krádež oznamte a kartu zablokujte.

•  Tašky či batohy, kde máte peníze 
nebo jiné cennosti nenoste na zá-
dech, kam nevidíte.

•  Ženy, noste kabelku pokud možno 
u těla a využívejte různá zapínání 
a zdrhovadla.

por. Mgr. Petr Svoboda

Prodejní prostory MM centra se 

nacházejí přímo v srdci Ostravy 

a jsou přístupné ze Zámecké ulice 

a z ulice 28. října. 

MM centrum je jednou ze 14 podni-
kových prodejen MP Krásno a.s. Po 
zásadní rekonstrukci, která proběhla 
koncem srpna, se od jiných „krásen-
ských“ prodejen liší svou velikostí, 
zaměřením a šíří nabídky.

Zákazníci totiž najdou přímo v cen-
tru města plnohodnotný sortiment 
kvalitních čerstvých potravin za přija-
telné ceny, a to vše pod jednou stře-
chou: kompletní nabídku masa a uze-
nin Krásno, sýrů a mléčných výrobků, 
čerstvé pečivo včetně přímo upeče-
ného v prodejně, které krásně provo-
ní prostory MM centra i širokou na-
bídku ovoce a zeleniny.

Kromě možnosti nákupu tu zákaz-
níci najdou i příležitost na příjemné 

posezení v kavárně s bohatou nabíd-
kou lahůdek, chlebíčků a zákusků. 

V bufetu U Mistra řezníka se nabízejí 
produkty klasické české kuchyně. 

Nechybí ani prodejní pult s dárkovým 
zbožím (bonboniéry, čokolády, cukro-
vinky, alkohol) či květinářství (čerstvé 
i vázané květiny).

Reakce zákazníků na nově zrekon-
struovanou prodejnu je nad očekává-
ní pozitivní, o čemž svědčí jejich po-
čet jak u obsluhovaných pultů, tak 
i v bufetu a cukrárně.

Naši spoluobčané si již na příjem-
né prostředí MM centra zvykli a velmi 
kladně hodnotí nabídku a šíři sorti-
mentu. Jejich reakce svědčí o tom, že 
prodejní strategie společnosti MP 
Krásno, a.s., se strefila do jejich přání 
a požadavků.

Pro období předvánočních nákupů 
je připravena speciální vánoční akce 
s bohatší nabídkou výrobků a před 
prodejnou se budou prodávat čerstvé 
ryby přímo z kádí.

 (inf)

Zákazníci si oblíbili rekonstruované MM centrum 

Pamětní kytice u Stromu republiky, 
kterou o státním svátku 28. října polo-
žil starosta Moravské Ostravy a Pří-
vozu Miroslav Svozil spolu s místo-
starosty v parku Čsl. letců. Strom re-
publiky byl vysazen naším městským 
obvodem v loňském roce, u příležitos-
ti 90. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Spolu s ním byl 
odhalen pamětní kámen, který toto 
významné výročí české státnosti při-
pomíná. Park Čsl. letců se nachází 
mezi ulicemi 30. dubna, Pří vozskou, 
Gregorovou a Na desátém.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu a zahájení trhů na Masarykově 
náměstí se uskuteční v pátek 4. 12. 

od 16.00 hodin, kdy ponocný na věži 
Muzea oznámí čas. Podrobnosti na-
jdete na straně 1 v článku místosta-
rosty T. Kuřece.

Vánoční strom bude, jako je tomu 
i tradicí, na náměstí Svatopluka Če-
cha v Přívozu a nově i na sídlišti Fi-
fejdy, a to před ZŠ Gen. Píky.

Vánoční jarmark na ZŠ Gen. Píky 
se uskuteční 17. prosince ve vestibu-

lu školy. Jeho součástí bude také 
pro dejní výstava výrobků. Část výtěž-
ku bude věnována Dětskému rehabi-
litačnímu stacionáři, který je speciali-
zovaným pracovištěm Městské ne-
mocnice.

Začátkem prosince očekávají ve 
škole návštěvu Mikuláše s anděly. 
No a protože jsou i žáci, kteří občas 
zlobí, určitě přijdou i čerti.

Nejmenší školáci zatím připravují 
dopis Je žíškovi, aby svá přání, stejně 
jako v loňském roce, mohli přivázat 
k nafouknutému balónku a vypustit na 
podporu českého Ježíška. K této akci 
zvou i kamarády z MŠ Lechowiczova 
a Va renská, a také všechny rodiče 
a přátele školy. 

Pro děti i obyvatele sídliště Fifejdy 
bude rozsvícen velký vánoční strom 
před školou. Zazpívat vánoční koledy 
a další pěkné písničky si budou moci 
všichni 15. prosince na tradičním vá-
nočním koncertu dětského pěvecké-
ho sboru Melodie v modlitebně Církve 
bratrské v Ostravě. Tyto i další akce 
jsou na ZŠ Gen. Píky součástí pro-
jektu Kouzlo Vánoc. (inf)

Vánoční stromy se rozsvítí 

na náměstích i Fifejdách

Pivovarníci uklízeli
Pivovar Ostravar uspořádal 29. říj-

 na premiérový ročník projektu Com-

munity Day. 

Pro realizaci „Dne pro obec“ si zvo-
lil náš městský obvod. 40 zaměstnan-
ců pivovaru po celý den zvelebovalo 
prostředí sídliště Ostrava-Fifejdy. 

„Za tímco v minulosti jsme investo-
vali do péče o životní prostředí hlavně 
finance, letos jsme sami přiložili ruku 
k dílu. Pro mnohé to byla zajímavá 
zkušenost,“ vysvětlil vrchní sládek pi-
vovaru Ostravar Richard Kornas.

Za měst nanci pivovaru se zaměřili 
na bezprostřední okolí ulic Hornopol-
ní, Sládkova, generála Píky a Oskara 
Motyky. Sbírali zde odpadky, čistili 
chodníky, upravovali zeleň a natírali 
ploty. Během osmi hodin vyčistili 1,3 
km komunikací a jejich okolí. (inf)

Školy zvou k návštěvě

Učitelé a žáci ZŠ Nádražní 117 
zvou na školní vánoční jarmark, který 
se uskuteční dne 16. prosince 

v 16.30 hod. v prostorách školy.

Základní škola Ostrava, Matiční 5, 
pořádá 2. prosince Den otevřených 

dveří, a to v  budově na Matiční 5 od 
8 do 13 ho din a v budově na ul. 30. 
dubna 20 od 8 do 11.40 hodin a od 
13 do 15 hodin (práce ve školní dru-
žině, kroužcích).

Na Matiční 5 čeká na zájemce ná-
vštěva zvolené třídy, v budově na ulici 
30. dubna pak nejen návštěva tříd, 
ale i divadelní představení pohádky 
„O Popelce“, které si připravili žáci 
dramatického kroužku v prostorách 
půdní vestavby. 

Na ZŠ Matiční 5 jsou žáci vzdělává-
ni podle Školního vzdělávacího pro-
gramu S jazyky a počítačem porozu-
míme Evropě a světu. Anglickému ja-
zyku se učí v 1. a 2. ročníku 1 hodinu 
týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 
4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. Od 
6. ročníku se žáci dělí do skupin s roz-
šířenou výukou jazyků (zdokonalují se 
v angličtině a začínají ve studiu druhé-
ho jazyka – němčiny, francouzštiny, 
ruštiny, popř. španělštiny). (inf)   

Upozornění pro vlastníky 

privatizovaných domů 

Vážení spoluobčané,
při běžném monitorování domů 

v našem obvodě jsme zjistili, že 
na některých domech prodaných 
z vlastnictví statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz, zůstává 
dosud označení původního vlast-
níka domu (šedá tabulka na fasá-
dě domu). V případě, že patříte 
mezi ty vlastníky, kteří dosud toto 
označení z fasády svého domu 
neodstranili, žádáme vás, abyste 
tak učinili co nejdříve.

Ing. Tomáš Gebauer

vedoucí odboru 

bytového hospodářství

Zbývá jediné WC
V městském obvodu Moravská 

Os trava a Přívoz bylo z technic-

kých důvodů uzavřeno další pod-

zemní sociální zařízení, a to na 

náměstí Msgr. Šrámka u katedrály 

Božského spasitele. Jediné pod-

zemní WC v našem obvodu tak zů-

stává před hotelem Imperial. 

V  Ostravě se začalo s výstavbou 
podzemních sociálních zařízení až 
po I. světové válce jako s nezbytnou 
částí jeho velké stavební přeměny na 
moderní město. Před první světovou 
válkou jich bylo na území dnešní 
Ostravy celkem 11.  (inf)  

 Úřad městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz oznamuje ob čanům, 
že 31. 12. 2009 bude úřad pro veřej-

nost uzavřen. Prvním úředním dnem 
roku 2010 bude pondělí 4. ledna.

Ing. Kateřina Huvarová

tajemnice úřadu  

 Mateřské školy zřizovány statu-
tárním městem Ostrava, městským 
obvodem Mo ravská Ostrava a Přívoz, 
budou v době vánočních prázdnin, 
tzn. 28., 29., 30. a 31. prosince 2009, 
uzavřeny. Jedná se o následující MŠ: 
Blahoslavo va 6, Dvořákova 4, Hor nic-
ká 43A, Křižíkova 18, Lechowiczo-
va 8, Na Jízdárně 19a, Poděbradova 
19, Re pinova 19, Šafaříkova 9, Špá-
lova 32, 2a a ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 
(MŠ J. Lady). Provoz bude znovu za-
hájen 4. ledna 2010.

 Ekologickou školou Mo rav sko-

slezského kraje se stala jako jediná 
ostravská MŠ mateřská škola Kři ží-
kova 18, příspěvková organizace 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Celkem se do 3. ročníku 
této soutěže přihlásilo 99 vzděláva-
cích institucí.
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Byla to lákavá představa. V pátek 

13. listopadu zakončit pracovní 

směnu a poté přijít do zaměstnání 

až 18. listopadu. Prodloužit si tak 

volno až na čtyři dny. Mnozí nepo-

chybně k tomuto kroku také při-

stoupili. Vzhledem k tomu, že státní 

svátek (17. listopad) připadl na úte-

rý, brala se 16. listopadu dovolená. 

Místostarosta našeho obvodu ing. 
Jiří Groll podobné dilema neměl. 
V pondělí 16. listopadu ho čekal ob-
vyklý pracovní den. 

Ing. Jiří Groll zodpovídá za odbor 
bytového hospodářství, odbor majet-
ku a strategického rozvoje a odbor 
stavebního řádu a přestupků. Pra cov-
ní doba začala neplánovanou schůz-
kou, při níž místostarosta odpovídal 
občance na otázky týkající se prodeje 
nebytových prostorů v našem obvodě 
a proč MOb v podstatě nebytové pro-
story neprodává. 

Poté jednal s ing. Tomášem Ge-
baue rem, vedoucím odboru bytového 
hospodářství. Tématem byly výsledky 
výběrových řízení na prodej domů, 
bytů a nebytových jednotek, které se 
uskutečnila 9., 11. a 12. listopadu. 
V nabídce byly tři domy 
a pětadvacet bytů, či ne-
bytových prostor. Ačkoliv 
vyvolávací ceny – dané 
znaleckými posudky – 
byly poměrně vysoké, 
zájem předčil očekávání. 
„Z osmadvaceti výběro-
vých řízení se neprodaly 
jen dva byty a jedna ne-
bytová jednotka. Os věd-
čilo se, že obvod věnoval 
tomuto výběrovému říze-
ní větší péči a značnou 
propagaci,“ řekl Jiří Groll. 
Ne prodal se pouze ne-
bytový prostor na Ahep-
jukově ulici a byty na 
Kos tel ní 6 a Hu sově náměstí 6. 

Od 9.15 do 10.30 hodin se konala 
porada vedení městského obvodu 
MOaP, která se koná pravidelně kaž-
dé pondělí. 

Od 10.30 hodin už Jiří Groll vedl 
jednání s ing. Petrou Brňákovou, ve-
doucí oddělení dokumentačních 
a smluvních vztahů. „Debatovali jsme 
o materiálech, které se týkají odboru 
majetku a strategického rozvoje. Za-
bývali jsme se materiály, které už 
prošly radou městského obvodu a kte-
ré projednala rada městského obvo-
du. Budou se projednávat na zasedá-
ní zastupitelstva v prosinci,“ okomen-
toval tuto schůzku místostarosta. 

Po 11. hodině se místostarosta 
přemístil na Nádražní 195, kde sídlí 
odbor bytového hospodářství, oddě-
lení správy a údržby domovního a by-
tového fondu. Zde proběhla jednání 
se zaměstnanci tohoto odboru. 

Pak se Jiří Groll společně s Alenou 
Neu   ber tovou, referentkou správy 
a údržby bytového fondu, vydali na 
prohlídku předního Pří vo zu. Důvod 
zájmu o dům na ulici U Tiskár ny č. 6 
byl prostý: „Máme v plánu opravit fa-
sády a okna,“ uvedla Alena Neuber-
tová. 

V domě U Tiskárny 2 místostarosta 
projednával stížnost majitele souse-
dícího objektu, který poukazoval na 
to, že po neúplném odstranění bývalé 
kůlny mu v místě zbylé zdi zatéká. 
Místostarosta zjistil, že zeď nyní vy-
sychá a nic nebrání tomu, aby se na 
jaře začala opravovat. Stížnost tedy 
byla vyřízena. 

Poté následoval přesun do lokality, 
kterou ohraničují ulice Jílová, Spodní 
a Vaškova. Vzhledem k rekonstrukci 
Cihelní ulice a ke stavbě nedaleké 
dálnice je obtížné se do této oblasti 
dostat městskou hromadnou dopra-

vou (zvlášť po 22. hod., 
kdy přestanou jezdit tro-
lejbusy). Lidé z této loka-
lity musí z tohoto důvo-
du, a také pokud se vy-
dají směrem k hotelu 
Park Inn, procházet ko-
lem problematického do-
mu na ulici Jílová 35. 
V okolí tohoto domu ne-
pociťují občané bezpečí, 
a proto společně sepsali 
petici. Čás teč ně tento 
problém vyřešil nedávno 
vytvořený improvizovaný 
chodník. 

Jiří Groll také navštívil 
domy spojované s dro-
govou problematikou (mj. 
Spodní 25), do nichž 
v minulosti pronikali nar-
komani a bohužel k tomu 
dochází i nadále. Je fak-
tem, že nejen z tohoto 
důvodu, ale i kvůli ne-
dbalosti lidí zde žijících, 
dochází neustále k po-

škozování obecního majetku – dveře, 
okna, zámky, sklepy apod. Ačko liv 
městský obvod společenské prostory 
těchto domů dvakrát za rok čistí 
a opravuje, po pár měsících se vrací 
vše původního stavu. 

„Je to boj s větrnými mlýny zajistit 
a udržet z prostředků, které máme 
k dispozici, pořádek v této oblasti. Ty 
problémy se neustále opakují,“ řekl 
k danému tématu Jiří Groll. 

V odpoledních hodinách se Jiří 
Groll setkal s ing. Jiřím Hajným, ve-
doucím odboru stavebního řádu 
a pře stupků. „Také jsme se věnovali 
stavu a možnostem řešení kanaliza-
ce na Jílové 35. Zde je naší prioritou 
to, aby se kanalizace zprovoznila. To 
se snažíme vysvětlit majiteli tohoto 
objektu, protože porucha se nachází 
v objektu, který je jeho vlastnictvím,“ 
doplnil místostarosta. 

Na závěr své pracovní doby se 
ing. Groll zúčastnil vernisáže výstavy 
Jaké to bylo v Klubu Atlantik, při níž 
byly představeny černobílé fotografie 
Jiřího Kudělky. 

Zaznamenal 

Petr Bidzinski

Den s místostarostou 

ing. Jiřím Grollem

Místostarosta Jiří Groll s referentkou Alenou Neu-
ber tovou hovoří s obyvatelkou domu U Tiskárny 2.

V tomto domě (Jílová 35), jehož majitel je v konkur-
zu, dochází k trvalé devastaci.

Jaké to bylo
Pod tímto názvem byla v Klubu 

Atlantik instalována k letošnímu kula-
tému výročí sametové revoluce (od 
16. do 26. listopadu) výstava foto-
grafií Jiřího Kudělky (jeden ze snímků 
této výstavy reprodukujeme). Jeho 
černobílé fotografie dokumentují po-
chmurnou atmosféru ve zdevasto-
vané Ostravě před listopadem 1989 
i bouřli vé události sametové revoluce. 
Poslední snímky pak zachycují ná-
vštěvu prezidenta Václava Havla 
3. ledna 1990.

„V Ostravě situace nebyla jednodu-
chá,“ uvedl na vernisáži místostaros-
ta Tomáš Kuřec. „Ještě 25. listopadu 
skandovaly tisíce milicionářů na ny-
nějším Masarykově náměstí hesla 
proti stávce zorganizované studenty 
a herci. Je zásluhou Václava Havla, 
že nedošlo k násilné konfrontaci,“ 
vyjádřil své přesvědčení. Tomáš Ku-

řec byl od listopadu 1989 mluvčím 
Občanského fóra v centru Ostravy 
(ny nější obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz). Brzy poté se stal zakládají-
cím členem sociální demokracie. Při-
pomněl i jméno dalšího člena Ob čan-
ského fóra z té doby – Pavla Drlíčka, 
který se jako mnoho tehdejších anga-
žovaných občanů po rozpadu OF do 
aktivní „stranické“ politiky již neza-
pojil. 

„Datum 17. listopadu 1989 a udá-
losti s ním spojené jsou rozhodujícím 
mezníkem našich novodobých dějin,“ 
zdůraznil na vernisáži starosta obvo-
du Miroslav Svozil. „Je poučné kon-
frontovat obrazy minulosti se součas-
ností. Ty rozdíly bijí do očí.“ Miroslav 
Svozil byl v listopadu 1989 zakládají-
cím členem Občanského fóra na zá-
vodě 10 – Koksovna na Nové Huti. Po 
jeho transformaci na svobodné odbo-
ry se stal členem Občanského fóra 
v Ostravě 1. 

Dne 18. listopadu položili starosta 

a mís tostarostové obvodu kytici k po-
mníku T. G. Masaryka a k pamětní 
desce obětem komunistického reži-
mu, která se nachází na zdi krajské 
věznice na Kratochvílově ulici. (rd)

Z vernisáže výstavy Jaké to bylo. Zle-
va T. Kuřec, vedle M. Svozil.

Konfederace politických vězňů, pobočka Ostrava, pořádala ve středu 18. listo-
padu ve vstupní hale Nové radnice slavnostní setkání ke Dni boje za svobodu 
a demokracii. Mezi účastníky shromáždění byla předsedkyně Konfederace poli-
tických vězňů ČR Naděžda Kavalírová. Kytici k pamětní desce obětem zla polo-
žili i starosta a místostarostové našeho městského obvodu. Na snímku z tohoto 
setkání jsou (zleva): radní Jana Štědroňová, starosta Miroslav Svozil, místosta-
rosta Tomáš Kuřec, tajemnice Kateřina Huvarová a místostarosta Jiří Havlíček.

Na podstatné historické události 

by se nemělo zapomínat. A ani se 

nezapomíná. Důkazem budiž, že si 

mnohé základní školy v našem 

obvodu připomněly 20. výročí sa-

metové revoluce. 

Je pochopitelné, že se na jednotli-
vých základních školách věnují udá-
lostem našich novodobých dějin už 
v průběhu školního roku. Stejně tak 
se žáci se 17. listopadem 1989 se-
znamují už v předmětech prvouka, 
dějepis nebo občanská výchova.

„K 17. listopadu připravila naše 
škola slavnostní otevření nově vybu-
dované počítačové učebny ve školní 
budově na ulici 30. dubna 20. Tato 
učebna vybavena dvaceti novými po-
čítači, interaktivní tabulí, dataprojek-
torem mohla být zřízena díky finanč-
ním prostředkům ve výši 2 270 000 
Kč, které škola obdržela v rámci pro-
jektu Motivace žáků ke studiu tech-
nických oborů z ESF,“ prozradila na-
příklad Dagmar Hrabovská, ředitelka 
ZŠ Matiční. 

Naopak Církevní ZŠ a MŠ P. Pittra 
využila toho, že žáky vždy láká, když 
si mohou pohovořit s konkrétními 
účastníky dané významné události. 
„Vymysleli jsme projekt, který je ur-
čen žákům šestého až devátého roč-
níku. Uspořádali jsme besedu s těmi, 
kteří se tenkrát zúčastnili studentské-
ho hnutí v Ostravě. Vy právění dopro-
vázely tematicky zaměřené filmové 
ukázky a výstava fotografií, či plaká-
tů,“ uvedla Soňa Tarhoviská, ředitelka 
této školy. 

S podobným programem přišli také 
na ZŠ Gaj do šova. „K tomuto výročí 

ZŠ nezapomínají 

na 17. listopad 89

jsme připravili ve vstupních prosto-
rách školy nástěnky zabývající se 
touto tematikou. Vyučující v hodinách 
literatury, výchovy k občanství a v ho-
dinách dějepisu diskutovali s žáky 
o sametové revoluci,“ doplnila Anna 
Krasulová, ředitelka této školy. 

Na ZŠ Kounicova se zase zapojili 
do oslav všichni, někteří v roli kreativ-
ců, jiní v roli posluchačů. „K 20. výročí 
sametové revoluce připravili žáci 
9. ročníku relaci do školního rozhlasu, 
kterou jsme si připomenuli významné 
události této doby,“ řekla Věra Ma-
chanová, zástupkyně ředitele. 

Na ZŠ Nádražní si vybrali listopad 
zcela záměrně pro slavnostní vítání 
prvňáčků. Nejmenší žáci se již se 

školou za více než dva měsíce se-
známili, znají první písmenka a čísli-
ce. Druhým důvodem bylo připome-
nutí 20letého výročí demokracie, svo-
bodných voleb a pádu komunismu.

Členové školního žákovského par-
lamentu, se svojí koordinátorkou Mgr. 
Martou Vítkovou, připravili na 18. lis-
topad v aule školy kulturní program, 
na který pozvali i rodiče dětí. 

Třídní učitelky Mgr. Dagmar Hro-
novská a Mgr. Iva Slivková předaly 
dětem tolik očekávané slabikáře 
a pamětní listy. 

„Bylo krásné se podívat na naděj-
nou, novou a zatím bezstarostnou 
generaci dětí,“ píše Petr Hastík ze ZŠ 
Nádražní.  (da, bi)



Malíř Vladimír Kristin 

Jedním z nejvýznamnějších ost-

ravských umělců všech dob je ma-

líř a jevištní výtvarník Vladimír Kri-

s tin. Narodil se v Moravské Ostravě 

roku 1894, jeho otec byl báňským 

úředníkem, který měl výrazné kul-

turní sklony. Přispíval do kultur-

ních rubrik místního tisku. 
Vladimír projevoval už při studiu na 

reálném gymnáziu pozoruhodný ta-
lent hudební i výtvarný. S vědomím 
velkých finančních obětí souhlasili 
rodiče v roce 1911 s tím, že jejich syn 
bude studovat na vídeňské umělecké 
akademii. Tento krok považoval Vla-
dimír Kristin za velké životní štěstí 
také proto, že se ve Vídni setkal s ce-
loživotním přítelem sochařem Augus-
ti nem Handzelem, a s čerstvě vysvě-
cenýn knězem Valentinem Držkovi-
cem z Velké Polomi. Kristin se tak 
dostal do Kunstgewerbeschule, což 
byl nejlepší ústav tohoto druhu v ra-
kousko-uherské monarchii. 
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Kontrolní otázka: Ve kterém ro-

ce namaloval Kristin své umě-

lecky nej závažnější dílo?

Odpověď zašlete do 15. pro-

since 2009.

Tři vylosovaní výherci obdrží ještě 
do Vánoc na adresu, kterou uvedou 
v e-mailu či dopise, 2 000 Kč. Na 
četné dotazy upozorňujeme, že této 
soutěže se může zúčastnit každý 
čtenář zpravodaje CENTRUM z Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. Tím se tato 
soutěž liší od dřívější, nazvané Naše 
Ostrava, která byla určena pouze se-
niorům.

Do slosování budou zahrnuty 
všechny odpovědi (i ty, které se týkají 
dvou minulých kol), jež budou zaslá-
ny e-mailem do 15. 12. Pro dopisy je 
pak rozhodující datum na poštovním 
razítku.

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.

Návštěva z Malty

Koncem října navštívilo Ostravu de-
vět sociálních pracovnic z Malty. Tří-
denní pracovní pobyt v České repub-
lice jim doporučila komise, která byla 
na Maltě zřízena k mapování součas-
ného stavu a vývojových trendů so-
ciální práce v jiných zemích Ev ropy. 

Již od začátku schůzky na oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí bylo jas-
né, že sociální práce v České republi-
ce a na Maltě se od sebe nijak zásad-
ně neliší. V systému zařízení pro vý-
kon ústavní výchovy na Maltě však 
chybí zařízení pro děti od 15 do 18 let. 
Pokud děti v tomto věkovém rozmezí 
mají výchovné problémy, musí se 
o ně vždy postarat jejich rodina. Hra-
nice trestní odpovědnosti je na Maltě 
stanovena od 14 let.

Velkým problémem v České repub-
lice je záškoláctví dětí. K tomuto nám 
sociální pracovnice z Malty sdělily, že 
u nich trvá povinná školní docházka 
od 5 do 16 let dítěte, docházka do 
státních škol je bezplatná a záškolác-
tví zde téměř neznají.

Maltské sociální pracovnice byly 
překvapeny úzkou spoluprací zdej-
ších sociálních pracovníků s Okres-
ním soudem v Ostravě a s Policií 
Čes ké republiky. Tuto skutečnost hod-
notily jako velmi přínosnou a uvítaly 
by takovou spolupráci i u nich doma. 

Na schůzce nás překvapilo, jak 
jsou lidé z Malty usměvaví a optimis-
tičtí. To je, podle jejich vysvětlení, 
dáno krásným mořem a slunečným 
počasím u nich doma. Ostatně poča-
sí bylo to jediné, co se našim ná-
vštěvnicím v Ostravě nelíbilo.

Bc. Yveta Holubová

vedoucí od. sociálně-právní 

ochrany dětí odboru sociálních věcí 

V tomto prosincovém vydání 

zpravodaje CENTRUM končíme 

naši soutěž o tři ceny po 2 000 

Kč, v níž jsme vás seznámili se 

třemi významnými osobnostmi, 

které se jako rodáci z Moravské 

Ostravy zasloužili o národní 

a společenský život. 
Jak prvního jsme v říjnu před-

stavili starostu Konstantina Grün-
walda, který mj. proslul v polovině 
19. století v poněmčeném městě 
tím, že úřadoval česky.

I druhá osobnost patří do 19. 
století, a byl jí Nikodém Kroček, 
lékař a lidumil, který stál u zrodu 
první městské nemocnice.

Třetí osobou, na kterou se léty 
rovněž zapomíná, je malíř Vladi-
mír Kristin, bezesporu nevýznam-
nější osobnost ostravské výtvarné 
scény v celé její historii. Kristinovy 
obrazy, na rozdíl od mnohých je-
ho současníků, nikdy nepoklesly 
na úroveň primitivní služby vlád-
noucímu režimu (ve stylu Únor 
1948 v ostravských ulicích). 

U profesora Oskara Strnada studo-
val scénografii, u profesora Antona 
von Kennera malířství. Oba oceňova-
li Kristinův úžasný talent. Když vy-
pukla první světová válka, nedostu-
dovaný malíř narukoval na frontu 
a prožil traumatickou krvavou řež na 
řece Pi já vě. Po ústupu do Tirol ná-
sledovalo zajetí v italské Sulmoně. 
Kristin i Hand zel si v té době slíbili, že 
pokud válku přežijí, sejdou se v rod-
ném městě. Oběma se po rodné 
Ostravě nesmírně stýskalo. 

Po rozpadnutí Rakousko-Uherska 
se Kristin stal československým vojá-
kem a byl převelen do vojenského 
útvaru v Krnově, kam za ním rodiče 
jezdili a slíbili mu pomoc při návratu 
do civilu, aby mohl opět malovat. 
Navštívili proto Jana Prokeše, který 

Vladimír Kristin, Červený dům, olej z vrcholného tvůrčího období malířova.

Vladimír Kristin v ateliéru.

Kristin s Handzelem si pronajali ate-
liér a začali malovat jako o život. Také 
se s vervou vrhli do organizování ost-
ravského uměleckého života. Kristin 
zpočátku působil rovněž jako učitel 
kres lení na ostravském gymnáziu, 
později ale pedagogické činnosti za-
nechal a věnoval se nejen malování, 
ale také divadelní scénografii a praco-
val v nově založeném Morav sko slez-
ském sdružení výtvarných umělců.

Své obrazy považuje Kristin v té 
době sice za formálně dokonalé, ale 
cítí, že jde jen o rutinní malby. Pak 
v jeho uměleckém vývoji nastává zlom: 
mimořádně odvážným stylem maluje 
v roce 1925 Zahradu v Tře bo vi cích. 
Dal ší Kristinovy obrazy pomáhaly ob-
jevovat Ostravu jako černé, drsné, je-
dinečné, tragické a úchvatné město.

Modernistický (levicový) styl Kris ti-
na a Handzela se ovšem v provincio-
nální Ostravě ani trochu nelíbil. Na 
výstavě v Domě umění, která se ko-
nala v roce 1929, byla jejich díla od-
mítnuta jako dekadentní a odtržená 
od života. K oběma zavrženým mo-
dernistům se pak připojili ještě Bo hu-
mír Dvorský s Janem Sládkem a vy-
tvořili takzvanou Ostravskou čtyřku. 

Kristinovy obrazy se stávají mistrov-
skou harmonií geometrických tvarů, 
světla a stínů, z kompozice čiší po-
smutnělá nostalgie. Nacházíme zde 
nepochybně Cézanův vliv, ale to je ho 
dílo ještě více ozvláštňuje. Ze Slezské 
Ostravy maluje pohledy na město, 
Ostrava v zimě, Ostrava tragická. 

Po válce se Kristin stal vlastně ofi-
ciálním malířem města a přiklání se 
k realističtějšímu stylu. V roce 1959 je 
jmenován národním umělcem. K vý-
razu a stylu z let dvacátých a třicá-
tých minulého století se bohužel již 
nevrátil. Zemřel v roce 1970.  (na)

Realitní skupina RPG Real Estate 

investuje v následujících třech le-

tech 3 mld. Kč. Jde o největší in-

vestiční program do bytového 

portfolia v České republice. V měst-

ském obvodě MOaP bude skupina 

investovat desítky milionů Kč do 

čtyř programů.

Program Pilot 800 už probíhá v uli-
cích Gregorova, Na desátém a Ostr-
čilova. Tam bude zrenovováno celkem 
265 bytových jednotek. Předpoklá da-
né náklady jsou ve výši 40 mil. Kč. 
„Ná jemníci se dočkají nových domov-
ních fasád, opraveny budou střechy, 
plynové a elektrické rozvody, kanali-
zace i komíny. Budou instalovány do-
movní telefony a zvonky,“ uvedl ředi-
tel rezidenčního portfolia společnosti 
Real Estate Pavel Klimeš. 

„Za posledních pět let bylo do 
oprav a regenerací našich domů 
a bytů vloženo přes 3 miliardy korun. 
Za hájili jsme revitalizační programy, 
modernizací prošly tisíce bytů a nyní 
se zaměřujeme na komplexní rege-
nerace celých bloků,“ uvedl generál-
ní ředitel společnosti Tony Aksich. 
V následujících třech letech se počítá 
s dalšími investicemi ve výši 3 mld. 
Kč.

„Po realizaci tohoto plánu koncem 
roku 2012 bude mít například 48 % 
našich bytů nová plastová okna 
a 77 % bytů bude v domech dotče-
ných programem Bezpečnost. Pro-
střed ky vybrané z nájmů vracíme 

zpět do oprav, navíc hledáme i další 
cesty, a to z části i s využitím dotací 
z fondů EU,“ dodává Tony Aksich. 

V městském obvodě Moravská Os-
trava a Přívoz dojde v roce 2010 
k výměně dožívajících dřevěných 
oken za nová plastová v 635 bytech. 
Ty se nacházejí v domech v  ulicích 
Foer ste rova, Zelená, Cho cho louš ko-
va, Ned balova, Výstavní, Havířská, 
Dr. Malého, Nedbalova, Hornických 
učňů, Sportovní a Gajdošova, tedy 
vesměs v oblasti sídliště Šalamouna.

Program Bezpečnost se týká 
v příš tím roce v našem obvodě 981 
bytů v 97 domech, a to v ulicích Ver-
dunská, Slavíčkova, Bachmačská, 
Zborovská, Gregorova, Na Bělidle, 
Bu dečská, Sokolská v městském 
centru, dále pak v ulicích Nedbalova, 
Zelená, Havířská, Na široké, Dr. Ma-
lého a nám. Jiřího Myrona, převážně 
na sídlišti Šalamouna. Cílem progra-
mu Bezpečnost je výměna vstupních 
dveří, instalace nových zvonkových 
tabel a domovních komunikátorů, 
úpravy společných prostor a vyklizení 
a zabezpečení sklepů.

V roce 2010 se program Exteriéry 
bude týkat v centrálním obvodě 141 
bytů v sedmi domech, které se na-
cházejí na ulicích Čs. legií, Josefa 
Brabce a Varenské. V rámci  regene-
race těchto panelových domů budou 
vyměněna okna, zatepleny fasády, 
upraveny společné prostory a vchody.
 (inf)

Programy Pilot 800, Okna, Bezpečnost 

a Exteriéry se týkají stovek bytů

Společnost OZO Ostrava naděli-

la první ceny v soutěži Rok zdar-

ma, zaměřené na podporu sběr-

ných dvorů. Návštěvníci sběrných 

dvorů mohou soutěžit o hodnotné 

ceny až do 20. prosince.

Více informací o soutěži, termí-
nech vysílání losování a výhercích 

najdou zájemci na webových strán-
kách www.ozoostrava.cz.

Soutěž a kampaň „Rok zdarma“ 
má za úkol přiblížit sběrné dvory li-
dem a ukázat výhody jejich využívá-
ní. Občané mohou odpad ve sběr-
ných dvorech odložit zdarma v množ-
ství do 4 m3.  (inf)

Soutěž „Rok zdarma“ rozdává ceny

Na celorepublikovém setkání 

mateřských center v Ostravě pře-

vzal v pátek 13. listopadu starosta 

Miroslav Svozil certifikát, který řa-

dí náš městský obvod mezi společ-

nosti přátelské rodině. 

Certifikát, udělovaný Sítí mateř-
ských center v rámci Mo rav sko slez-
ské ho kraje, předali starostovi MOaP 
hejtman Jaroslav Palas a Rut Ko lín-
ská, nositelka Ceny OSN za zlepšo-
vání životních podmínek, prezidentka 
Sítě MC a zakladatelka mateřských 
center v České republice, kam tuto 
myšlenku přenesla od našich němec-
kých sousedů. Náš obvod získal toto 
ocenění za dlouhodobou a aktivní 
spolupráci s organizacemi, které pra-
cují s rodiči a dětmi, a také za úpravu 
dětského areálu v Komenského sa-
dech a dalších dětských hřišť. 

V sou časné době Síť MC sdružuje 
přes 300 center, v našem městském 
obvodu k nim patří Rodičovské cent-
rum Chaloupka. (k)

MOaP je společností 

přátelskou rodině

Ze 14 hracích prvků, které jsou po 
deseti letech užívání již technicky 
opotřebovány, byla vyměněna dopa-
dová plocha u kolotoče, lanová dráha 
pro děti od 6 do 8 let, dvě pískoviště, 
z nichž jedno je se stanem a další 
s domečkem, opraven prvek „hnízdo“ 
a nově instalovány tři hrací prvky na 
pružinách. Tyto renovace přišly takřka 
na 1,3 mil Kč. 

Na jaro příštího roku je plánována 
výměna či rekonstrukce dalších hra-
cích prvků. Dětský ráj nabízí i celou 
řadu dalších služeb, počínaje občerst-
vením, autíčka na elektrický pohon, 
k dispozici jsou – a to i pro návštěvníky 
Ko men ské ho sadů – sociální zařízení 
odpovídající nejvyšším standardům.

Na snímku vlevo jeden z nových 
hracích prvků na pružině. (d)

Na Kouničce se kouzlilo
Tak by se taky dalo nazvat projek-

tové vyučování na téma „Umíte ko-
munikovat“, které na ZŠ Kounicova 
proběhlo 21. a 23. října. „Vzhledem 
k tomu, že celý projekt byl zaměřen 
na kouzla a čáry, pozvali jsme si do 
školy uměleckou agenturu KELLNER 
Magic revue, jejíž členové patří k nej-
starším uměleckým rodům v Evropě. 
Do kon ce si naši žáci něco z kouzel-
nického umění si vyzkoušeli na vlast-
ní kůži,“ vysvětlila Mgr. V. Macha-
nová ze ZŠ Kounicova.

stál hned po válce v čele Moravské 
Ostravy, ukázali mu některé synovy 
obrazy a vysvětlili, že město tak při-
chází o nadějného umělce. Žádali, 
aby byl syn z vojenské služby vyre-
klamován. Na Prokeše Kristinovy ob-
razy zapůsobily natolik, že přislíbil 
a brzy nato slib dodržel.

Dětský ráj na Sadové prochází rekonstrukcí


