
Letošním titulem Miss Academia 
se může pyšnit Kateřina Kubačková. 
Dvacetiletá dívka, která zároveň po-
stoupila do finále soutěže Miss Baník 
2010, studuje na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity v Ostravě obor 
Management v neziskovém sektoru. 

Co vás lákalo na studiu ekono-

micko-humanitního oboru Ma na-

ge  ment v neziskovém sektoru? 

Po absolvování Obchodní akade-
mie v Českém Těšíně jsem chtěla 
dále studovat nějaký univerzitní obor, 
kde není matematika, a který je hu-
manitně zaměřený. Aspoň částečně 
se mi to splnilo, protože ma na ge ment 
v neziskových organizacích sou visí 
s pomáháním druhým. V budoucnu 
by mě lákalo, kdyby se dala skloubit 
manažerská funkce přímo s nějakou 
konkrétní sociálně zaměřenou prací. 

Jak na vás působí Ostrava? 

Zvykla jsem si na protiklady. Třeba 
v takové Dolní oblasti Vítkovic by se 
jistě našly vhodné kulisy pro natáčení 
nějakého akčního filmu… 

V čem se Ostrava mění? 

Je zde dostatek kulturního vyžití, 
výborná divadla, kina i možnosti vy-
sokoškolského studia jsou super. Ne-

lí bí se mi hutní společnosti, ačkoliv ty 
vyrábějí výrobky, které jsou pro člově-
ka důležité. S tím však musíme být 
smířeni.

Myslíte si, že si Ostrava zaslouží 

být Evropským hlavním městem 

kultury v roce 2015?

Plzeň moc neznám, takže nevím, 
co tam je a není. Vítězství by Ostravě 
jistě zajistilo větší ohlas a proslulost 
v Evropě a ve světě. Sa mo zřejmě by 
se zvýšil cestovní ruch. 

Dokázala byste na závěr zdůvod-

nit, v čem jste podle vás jiná než 

ostatní holky, které se účastní sou-

těží krásy?

Je pravda, že když na takovou sou-
těž přijdu, tak mi vždycky říkají, že se 
odlišuji svými vlasy. Ty prý nejsou ani 
vyloženě hnědé, ani rezavé. A co se 
týče duševna, tak zase tvrdí, že pů-
sobím neokoukaně a že ze mě vyza-
řuje takové charisma, které nikdo 
nedokáže popsat. Když se podívám 
do zrcadla, tak si řeknu: „Dobrý, hmm, 
a co dál?“ (smích)  (peb)
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou zápisy do mateř-

ských školek, které letos výrazně 
ovlivnil fakt, že se vyskytlo spoustu 
duplicit. Rodiče často zapisovali své 
děti do více školek, v jednom přípa-
dě bylo dítě zapsáno dokonce v pě-
ti mateřských školách. Zpočátku 
jsme pracovali s čísly, která vykazo-
vala téměř trojnásobný převis. 

I proto jsem byl iniciátorem 
schůzky, kdy jsme na úřad pozvali 
všech dvanáct ředitelek mateřských 
školek, jejichž zřizovatelem je měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz. Během tohoto jednání se po-
stupně vyloučily vícenásobné zápi-
sy. Poté, co jsme eliminovali duplici-
ty, jsme dospěli k závěru, že žádný 
převis poptávky není. 

Každopádně však byla stopro-
centně pokryta poptávka maminek, 
které mají trvalý pobyt v našem ob-
vodu a jsou zaměstnané. Podstatné 
také je, že zatím nejsou přijímány 
děti mladší než tři roky. S ohledem 
na výše zmíněnou zaplněnost za-
tím nejsou přijímány ani děti na 
čtyřhodinovou, tedy půldenní, do-
cházku. Tyto děti totiž blokují místo 
těm, které by mohly absolvovat ce-
lodenní docházku. 

Jistou výjimku ve statistice a v 
cel kových výsledcích představuje 
ZŠ a MŠ Ostrčilova. Zde registruje-
me, že z devětadvaceti nově zapsa-
ných dětí jich jedna třetina nemá 

trvalý pobyt v na-
šem městském 
obvodu. Je to 
dáno ovšem tím, 
že v této mateř-
ské školce pro-
vozují dvě bilin-
gvní třídy. V tom-
to případě jsme 
rodičům z jiných částí Ostravy sa-
mozřejmě vyšli vstříc.

Abychom předešli komplikacím 
s duplicitními zápisy, domluvili jsme 
se s ředitelkami mateřských škol 
z našeho obvodu, že pro příští rok 
bude navržena společná přihláška. 
Tu zpracuje odbor školství a volno-
časových aktivit. Přihláška bude do-
plněna o souhlas zákonného zá-
stupce s tím, že osobní údaje dítěte 
(jméno, datum narození, bydliště) 
mohou být zpracovány v zájmu ob-
jektivizace zápisů. K tomu si rovněž 
musíme vyžádat souhlas Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 

Z aktuálních údajů, které ještě 
nejsou konečné a mohou se k 1. 9. 
2010 více či méně měnit, vyplývá, 
že prozatím je volných deset míst. 
Lze očekávat, že také v příštím roce 
bude počet žadatelů přibližně stej-
ný a zápis bude díky novým opatře-
ním pohodlnější pro rodiče i ředitel-
ky mateřských škol. 

Tomáš Kuřec

místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Zákonná norma, kterou jsou vy-

mezeny neúprosné termíny pro 

zpracování a doručení vyúčtování 

služeb spojených s bydlením, je 

jednoznačná. Kritickým datem je 

každoročně 30. duben. V letošním 

roce bylo k tomuto dni doručeno 

vyúčtování služeb nájemníkům 

1 928 bytů a nebytových prostor ve 

vlastnictví městského obvodu.

Celkem byly rozúčtovány souhrnné 
náklady za jednotlivé služby ve výši 
přesahující 28 mil. Kč, částka inkaso-
vaná na zálohách byla nižší o 926 412 
Kč. Tento rozdíl v podobě nedoplatku 
by měl být v následujícím období 

kompenzován úpravou pravidelných 
měsíčních záloh. Informaci o jejich 
nově nastavené výši obdržel každý 
nájemník současně s doručením pro-
tokolu o vyúčtování. 

Těm uživatelům, kteří služby „pře-
platili“, budou přeplatky vráceny v ter-
mínu do 31. 7. 2010. Ke stejnému 
datu je nezbytné uhradit rovněž veš-
keré nedoplatky! 

Za předpokladu, že nájemník s vy-
účtováním služeb nesouhlasí, může 
vznést reklamaci ve lhůtě upravené 
vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 372/2001 Sb., a to písemnou 
formou, v níž bude jasně definovat 

spornou službu a identifikovat před-
mět nájmu i svou osobu. Reklamace 
podané včas jsou vyřizovány ve 
30den ní lhůtě.

V případě nejasností jsou připrave-
ni pracovníci odboru bytového hospo-
dářství (OBH) zodpovědět dotazy 
nájemníků na pracovišti OBH na ulici 
Nádražní 195 v Ostravě-Přívoze.

Ing. Jiří Groll 

místostarosta

Nájemníci obdrželi vyúčtování služeb za rok 2009

K. Kubačková: Miss Academia je prý nepopsatelná dívka 

Číslo měsíce

77 880 tisíc Kč
O tuto částku snížil náš měst-

ský obvod pohledávky (dluhy ob-
čanů a organizací vůči městské-
mu obvodu), které „zdědil“ z mi-
nulého volebního období. 

K 31. 12. 2006 činila jejich výše 
333 467 tisíc korun, k 31. 12. 
2009 byla celková suma pohledá-
vek 255 587 tisíc Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky se 

uskuteční v pátek 28. května od 

14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-

botu 29. května od 8.00 hodin do 

14.00 hodin.

• Právo volit do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
má každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. 

• Překážkami ve výkonu volebního 
práva jsou zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu a zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. 

• Hlasovací lístky budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Budou také k dispozici 
v každé volební místnosti.

• Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky nebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umož-
něno. 

• V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do úřed-
ní obálky 1 hlasovací lístek. Na hlaso-
vacím lístku, který vkládá do úřední 
obálky, může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. 

• Voliči, kterému jeho zdravotní stav 

nedovoluje přijít do volební místnosti, 
může požádat, aby ho členové okrs-
kové volební komise navštívili s pře-
nosnou volební schránkou. 

Žádosti již nyní eviduje Monika Za-
hrad níková na tel. čísle 599 442 332 
a Jarmila Kře nová na tel. čísle 
599 442 415. 

• Úřad městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz (v budově Nové 
radnice na Prokešově náměstí 8) bu-
de v průběhu voleb zajišťovat službu, 
která v kanceláři číslo 177 vydá vyho-
tovené občanské průkazy, a to v pá-
tek 28. 5. od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 29. 5. od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Mgr. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny

Auditorská společnost TOP AU-

DI    TING, s.r.o., přezkoumala hos-

podaření městského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Přívoz za rok 

2009. Při přezkoumání hospodaře-

ní nebyly zjištěny chyby a nedo-

statky. 
Audit zahrnoval mj. ověření údajů 

o plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
a o ostatních peněžních operacích 
včetně údajů o tvorbě a použití pe-
něžních fondů, o nákladech a výno-

sech podnikatelské činnosti (hospo-
daření s domovním a bytovým fon-
dem), nakládání a hospodaření 
s majetkem ve vlastnictví statutární-
ho města Ostravy, svěřeném měst-
skému obvodu. Auditoři společnosti 
TOP AUDITING, s.r.o., rovněž ověřo-
vali zadávání a uskutečňování veřej-
ných zakázek a stav pohledávek 
a nakládání s nimi. 

Audit, který se týká hospodaření 
statutárního města Ostravy a všech 

jeho městských obvodů, tedy i Mo-
rav ské Ostravy a Přívozu, je pravidel-
ně realizován za každý kalendářní 
rok.

V roce 2009 hospodařil náš měst-
ský obvod s rozpočtem cca 529 mil. 
Kč a ukončil jej přebytkem ve výši 
23 982 tis. Kč. 

Návrh závěrečného účtu za loňský 
rok bude předložen k projednání za-
stupitelstvu městského obvodu na 
jeho červnovém zasedání. (red)

Obvod loni hospodařil bez chyb a nedostatků

V letošním roce bylo zatím v našem 
matričním obvodu, který zahrnuje Mo-
ravskou Ostravu a Přívoz, Petř ko vice, 
Hošťákovice a Lhotku, uzavřeno 45 
manželství – stejně jako za prvních 
pět měsíců loňského roku. V roce 
2007 činil počet sňatků 258 a před 
dvěma lety 203, v loňském roce se 
nechalo oddat „jen“ 193 snoubenců. 
Re gis tro vané partnerství letos uzavře-

ly dva páry, od doby účinnosti zákona 
(od 1. 7. 2006) jich bylo dalších 83.

Také u nás uzavírají manželství ci-
zinci, ze 45 sezdaných párů od začát-
ku letošního roku byl v 11 případech 
mi nimálně jeden ze snoubenců  cizi-
nec/cizinka, a to z následujících ze-
mí: Srbsko, Vietnam, Ghana, Rusko, 
Slo vensko, Polsko, Ukrajina, Ka zach-
stán.

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu Miroslav Svozil (na snímku vlevo) v pátek 
14. května 2010 oddal v obřadní síni ostravské Nové radnice pana Marka Sto-
niše, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex, se slečnou Lucií Schneiderovou.

„NEJ“ v archivu 
U příležitosti Mezinárodního dne ar-

chivů bude 9. června v Archivu města 
Ostravy (Špálova 19, Ostrava-Přívoz) 
od 10 do 18 hodin probíhat výstava, 
která se zaměří na archivní nej…: nej-
starší listina, největší listina, nejstarší 
pečetidlo, nejstarší ostravská pečeť, 
nejstarší městská kniha a další.

Počet sňatků mírně klesá
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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 se nachází při vstu-
pu do pravého křídla budovy Nové 
radnice, 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 červnu: Adolf Lin-
dert, Eliška Adámková, Anto nie 
Adamčíková, Žofie Kutějová, Lud-
mi la Mišurcová, Libuše Kaš par co-
vá, Božena Paidarová, Lud mila 
Ťap ťuchová, Marie Kaniová, Marie 
Kurková, Oldřich Přeček, Bo žena 
Baranová, Božena Ku bán  ková, 
Je novefa Stuchlíková, Edi ta Tu-
mová, Milada Hrubá, Jiří Mruzek.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Ve dnech 9. až 11. června se 
uskuteční povinné vzdělávání všech 
zaměstnanců zařazených do odboru 
sociálních věcí, oddělení péče o ob-
čany a oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí. Požadavky klientů uve-
dených oddělení budou proto ve 23. 
týdnu vyřizovány v těchto termínech: 
pondělí 7. června od 8 do 17 hod., 
středa 9. června od 8 do 15 hod.  
 Ing. Kateřina Huvarová 

 tajemnice úřadu

 Sdružení ČISTÁ OSTRAVA pořá-

dá 10. června prohlídku s komentá-

řem pro zájemce z řad veřejnosti 

o aktuálním průběhu projektu „Ná-

prav ná opatření – laguny Ostramo“. 
Prohlídka se bude konat od 9.00 do 
16.00 hodin v areálu ropných lagun 
v městské části Mariánské Hory 
a Hul   váky. Výchozím místem prohlíd-
ky je vrátnice areálu s příjezdem 
z ulice Ma riánskohorská od čerpací 
stanice. Více na www.cistaostrava.cz. 

 Ostravská městská policie pořá-

dá v rámci projektu Bezpečnější 

Os trava další bezplatný kurz pro 

veřejnost, který se koná 23. 6. od 

16 hod. v budově ředitelství MP 

Os  tra va (Hlubinská 6). Zájemci se 
nemusí předem přihlašovat. Bližší in-
formace na tel. 599 414 165, 599 414 
156 nebo na info@mpostrava.cz.

Od 7. do 8. 6.: Newtonova 30, Ge-
bauerova 23, Hájkova 11, Korejská 22-
24, Macharova 9-11, Zákrejsova 6, Ar-
be sova 1, Arbesova 17, Jílova 6-8, Jí lo-
va 29-31, Spodní, Vaškova 

Od 8. do 9. 6.: Fügnerova 20, Ore-
bitská 25-27, Podmolova 3, Troc novská 
25, Muglinovská 29, Rovná 20, Hlu-
čínská 64-66, Křišťanova 13, Na Náhonu 
14-16, Úprkova 18, Úpr ko va 26, Pa lac-
kého 71-77

Od 9. do 10. 6.: Dobrovského 31-33, 
Dobrovského 66-68, Terezie No vákové 
4, Karolíny Světlé 12, Božkova 55, Bož-
kova 70, Božkova 81-83, Hál kova 13, 
Hálkova 12-14, Před nád raží 9-11, Před-
nádraží 12-14, Vina řic ké ho

Od 10. do 11. 6.: Engemüllerova 8, 
Engemüllerova 14, Mariánskohorská 2, 
Mariánskohorská 3, Mariánsko hor ská 
13, Mánesova 6, Mánesova 10, Má ne-
sova 17, Marodova 4, Marodova 10, 
Jirská 13-15, Myslbekova 11 

Od 14. do 15. 6.: Balcarova 3, Ve le-
slavínova, Bráfova, Nádražní 56, Ost r-

čilova 17, Gregorova 16, Sla víč ko va 16, 
Ženíškova 9, Zborovská 14-16, Jin dři-
chova 10-12, Křižíkova 9, Kři žíkova 16 

Od 15. do 16. 6.: Sládkova 4, Slád-
kova 27A, Sládkova 16-18, Sládkova 
24-26, Sládkova 32, Hornopolní 41, 
Varenská 12, Varenská 22, Varenská 
28-30, Sládkova 38, Ahepjukova 2, 
Ahepjukova 17

Od 16. do 17. 6.: Lechowiczova 13, 
Lechowiczova 19, Lechowiczova 27, 
Gen. Píky 3, Gen. Píky 8-10, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 26, Josefa Brabce 5, 
Josefa Brabce 13, Josefa Brabce 25, 
Josefa Brabce 41, Oskara Motyky 3-5 

Od 17. do 18. 6.: Poděbradova 60, 
Poděbradova 61, Poděbradova 63, Gor-
kého 9, Gorkého 19-23, Bieblova 3, 
Bieb lova 10, Bieblova 20, Nádražní 73, 
Ná dražní 101, Nádražní 105, Val chař-
ská 4 

Kontejnery budou v uvedených lokali-
tách přistavovány cca na dobu 24 ho-
din.

 (OMH)

Informační tabule 

v klientských centrech 

RPG pomáhají předcházet 

dlouhému čekání

Nájemníci společnosti RPG 

By ty, kteří přicházejí vyřizovat 

své záležitosti související s byd-

lením na klientská centra, mají 

již více než rok k dispozici vy-

volávací systém, jehož pro-

střednictvím se po příchodu na 

klient ská centra přihlašují do 

fronty. 

Tento systém je znám i z jiných 
institucí, ve společnosti však ne-
slouží pouze k určení toho, v ja-
kém pořadí budou nájemníci ob-
slouženi. Po sky tuje také celou řa-
du důležitých statistických údajů. 
Jedním z nich je čekací doba. 
„Díky vyvolávacímu systému tak 
dnes například víme, že průměrná 
čekací doba v klientských cent-
rech nepřesahuje 25 minut. Víme 
ale také, že návštěvnost a tím 
i čekací doba v klientských cent-
rech v průběhu dne značně kolísá. 
Jsou hodiny, kdy přichází lidí více 
a čekací doba se díky tomu výraz-
ně prodlužuje, ale jsou i hodiny, 
kdy jsou příchozí klienti odbaveni 
téměř bez čekání,“ uvedl ředitel 
pro vnější vztahy realitní skupiny 
RPG Real Estate Petr Handl.

 Proto je na každém klientském 
centru umístěna informační tabu-
le, ze které mohou návštěvníci 
vyčíst, kdy budou obslouženi nej-
rychleji. Čas a čekání si mohou 
nájemníci RPG ušetřit také tím, že 
před cestou na klientské centrum 
zváží, zda záležitost, kterou potře-
bují řešit, nelze vyřídit telefonicky 
prostřednictvím Zá kaz nické linky. 
„Podle informací z vyvolávacího 
systému totiž víme, že 27 procent 
záležitostí, s nimiž naši klienti na 
klientská centra přicházejí, by bylo 
možno vyřídit telefonicky bez nut-
nosti osobní návštěvy,“ doplnil 
Handl. 

 Někteří návštěvníci klientských 
center společnosti RPG se občas 
pozastavují nad tím, proč nejsou 
najednou otevřeny všechny pře-
pážky, které jsou tam k dispozici. 
„Počet přepážek odpovídá počtu 
pracovníků administrativní správy 
v daném klientském centru, a po-
kud je některá přepážka v danou 
chvíli uzavřena, neznamená to, že 
by se za touto přepážkou nepra-
covalo, ale pouze to, že pracovník 
této přepážky zpracovává poža-
davky klientů. Počet otevřených 
přepážek se tak v průběhu dne 
může měnit, stejně jako se mění 
návštěvnost klientského centra. 
Naší snahou je samozřejmě ob-
sloužit v průběhu dne co nejvíce 
klientů při zachování pokud mož-
no krátké čekací doby. Tu ale ne-
dokážeme vždy ovlivnit, neboť 
doba potřebná k obsloužení jed-
noho klienta je přímo závislá i na 
tom, jakou záležitost přichází vyří-
dit,“ zakončil Handl. (inf)

Koncem dubna navštívil moravskoostravskou rad-

nici předseda představenstva a generální ředitel akci-

ové společnosti ArcelorMittal Ostrava, pan Augustine 

Kochu pa rampil. Se starostou městského obvodu Mi-

ro slavem Svozilem hovořil mimo jiné o současnosti 

i budoucích záměrech společnosti ArcelorMittal v na-

šem regionu.

Jak vidíte budoucnost Arcelor Mit tal v našem městě 

a kraji? 

Velmi pozitivně, a mám pro to tři důvody. Za prvé – je 
zde dobré zařízení, u něhož již navíc začala modernizace 
a ekologizace. Za druhé, v Ostravě jsem se setkal s nejlep-
ším týmem lidí, s jakým jsem kdy měl možnost pracovat. 
Působí zde velmi vzdělaní, šikovní a svědomití lidé, kteří 
svou činnost dělají velmi organizovaně a plánovitě. Mohu 
se spolehnout, že to, co slíbí, také splní. A třetím důležitým 
faktorem je umístění firmy v oblasti rostoucích trhů. 

A co bude určovat naše další aktivity? Pro budoucnost 
společnosti je samozřejmě důležitá konkurenceschopnost 
– proto se budeme soustředit na vývoj nových jakostí na 
trhu a zlepšení produktivity.

Jaké investice plánujete v nejbližší době do rozvoje 

podniku a do ekologie? 

Hlavní ekologickou investicí, která již probíhá, je odprá-
šení aglomerace sever – přinese výrazné snížení emisí 
prachu (více než o 70 procent) a dalších znečišťujících 
látek. Ale jsou před námi i další významné investiční pro-
jekty: modernizace vysoké pece a zařízení plynulého od-
lévání, zlepšení systému odprášení odlévárny vysoké pe-
ce č. 3, modernizace dceřiné společnosti Energetika 
a výstavba kyslíkových konvertorů místo stávajících tan-
demových pecí.

Co byste chtěl vzkázat občanům našeho obvodu?

Mohu jim zcela odpovědně říci, že děláme vše pro to, 
abychom snížili náš vliv na životní prostředí na minimum. 
Splňujeme a budeme splňovat všechny zákonné podmín-
ky pro ochranu životního prostředí. Mno ho krát ročně jsme 
kontrolováni různými orgány včetně České inspekce život-
ního prostředí a v posledních letech nebylo shledáno 
žádné pochybení v dodržování stanovených limitů. 

Naše společnost se ale také podílí na podpoře mnoha 
kulturních, vzdělávacích a charitativních projektů a akcí, 

které se v našem regionu konají. Aspoň jeden příklad za 
všechny: v minulých dnech jsme věnovali dětským oddě-
lením tří nemocnic, mezi nimi nemocnici na Fifejdách, 
nové baby senzory – monitory dechu pro miminka. Chtěli 
jsme tak podpořit projekt, který je spjat s eliminací zdra-
votních rizik. (lk)

Kdo je Augustine Kochuparampil...

Zahájil svou kariéru ve skupině ArcelorMittal v roce 
1995 v Mittal Steel Hamburk. V letech 2001 až 2003 ve 
funkci finančního ředitele Ispat Europe dohlížel na restruk-
turalizaci a konsolidaci evropských závodů této skupiny. 
V roce 2003 převzal funkci finančního ředitele Mittal Steel 
Poland, 2007 byl jmenován generálním ředitelem Arce lor-
Mittal Galati v Rumunsku. Generálním ředitelem Arce lor-
Mittal Ostrava a. s., největší hutní firmy v ČR (patřící do 
největší světové ocelářské skupiny), je od loňského roku.

Se svou ženou bydlí v Ostravě. Mají dvě dcery, starší 
žije v Austrálii, mladší studuje v Maďarsku. Je obdivovate-
lem architektury a dobré hudby, ze sportů má rád stolní 
tenis, badminton a také rád plave.

UPOZORNĚNÍ

Úřední deska městského obvodu 
MOaP bude od 1. 6. 2010 přemístě-
na z podchodu Frýdlantských mos-
tů před budovu Nové radnice (při 
vstupu do pravého křídla budovy).

V Ostravě pracují vzdělaní a svědomití lidé, 
říká generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampil

Ve dnech 7. a 8. dubna probíhaly 

ve všech mateřských školách zři-

zovaných statutárním městem Os-

trava, městským obvodem Mo rav-

ská Ostrava a Přívoz, zápisy no-

vých školáčků.

Z prozatímních údajů vyplývá, že 
mateřské školky v našem obvodě při-
jaly pro školní rok 2010/2011 317 
dětí. Toto číslo ovšem není konečné. 
„K zápisu přišel téměř stejný počet 
dětí jako vloni. Oproti loňsku to bylo 
o osm dětí více. Letos se přihlásilo 
šestapadesát dětí, bylo možno jich 
vzít třicet,“ říká například Mirka Po-
spíšilová, ředitelka z MŠ Po dě bra-
dova, s tím, že přednost dostaly děti 
již tříleté. 

Podobně hovoří také Jindřiška Ne-
jed lá, ředitelka MŠ Lechowiczova: 
„K zá pisu do mateřské školy přišel 
téměř stejný počet dětí jako v letech 

předešlých. Rozdíl byl v tom, že přišlo 
více dětí mladších tří let.“ 

Mezi další kritéria, která rozhodova-
la o přijetí dětí do mateřských školek, 
patří: a) trvalé bydliště v obvodu, b) 
za městnání obou rodičů, c) do ma-
teřské školy dochází již sourozenec, 
d) děti zákonných zástupců na mateř-
ské dovolené, starající se alespoň 
o jedno mladší dítě. „Po prázdninách 
už musí být k dispozici přesná čísla 
zapsaných dětí do jednotlivých mateř-
ských škol. V tuto chvíli ředitelky dispo-
nují pořadníky zatím nepřijatých dětí, 
takže se vše může průběžně doplňo-
vat. Třeba o děti maminek, které nema-
jí trvalý pobyt v našem obvodě,“ řekl 
ještě k této záležitosti místostarosta 
To máš Kuřec. 

V MŠ Hornická, Repinova, Špálova 
a Varenská je možné nav štěvovat ta-
ké logopedické třídy. (peb)

Mateřinky uvítají tři stovky nových školáčků

Pozvánka na jednání 

zastupitelstva 

Ve čtvrtek 10. června 2010 se 
sejdou na jednání zastupitelé 
městského obvodu Moravská Os-
tra va a Pří voz. 

Schůze proběhne v zasedacím 
sále č. 306 ve 3. patře Nové radni-
ce, Prokešovo náměstí 8, Mo rav-
ská Os tra va. Začátek je v 9.00 
hodin. Pro gram 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. 

Starosta městského obvodu Miroslav Svozil vítá na radnici 
ge nerálního ředitele ArcelorMittal Ostrava, pana Augustina 
Ko  chu pa rampila.

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

Dne 14. května proběhl v Ro di-

čov ském centru Chaloupka Den 

otevřených dveří. Stalo se tak 

v rámci kam paně „Přijďte pobýt“ 

celorepublikové Sítě mateřských 

center. 

V Chaloupce oslavili Mezinárodní den rodiny
Touto akcí, které se zúčastnili také 

místostarosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Tomáš 
Kuřec a ředitelka MŠ Repinova Na-
děžda Kubínková, oslavili všichni pří-
tomní Mezinárodní den rodiny. Ten 
letos připadl na sobotu 15. května. 

Na programu byla chaloupkovská 
olympiáda, v níž děti předvedly své 
pohybové dovednosti a také znalosti 
a rozumové schopnosti. Jako nejlepší 
fandové a trenéři se ukázali rodiče 
soutěžících dětí. Samozřejmě nechy-
běla ani odměna za vynaložené úsilí.

Součástí Dne otevřených dveří by-
la výstava „Moje nejoblíbenější hrač-
ka“, kde si malí kamarádi mohli vysta-
vit svého miláčka. Objevily se i hračky 
rodičů, ba dokonce i prarodičů. Ná-
vštěvníci akce také zvolili nejzajíma-
vější hračku. Její majitel a vylosovaný 
hlasující získali volný vstup do RC 
Cha  loupka. „Děti i rodiče odcházeli 
spokojení a s úsměvem na tváři. Dět-
ský úsměv Cha loupce zkrátka moc 
sluší!“ okomentovala akci Klára Me-
rová z RC Cha loupka.  (km)

Místostarosta Tomáš Kuřec na oslavě Mezinárodního dne rodiny v Rodinném 
centru Chaloupka na Repinově ulici.
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Anketa našich zastupitelů 
V čem vidíte největší změny v našem obvodě, k nimž došlo během va-

šeho působení ve funkci zastupitele(ky)? je anketní otázka, ke které se 
postupně vyjadřují zastupitelé našeho obvodu (v abecedním pořádku).

Ivo Količ (ČSSD) 

Jako absol-
vent strojní fa-
kulty Vysoké 
školy dopravy 
a spojů mám 
nejblíže k pro-
blematice do-
pravní. Z pohle-
du této proble-

matiky je zřejmé, že za posledních 
osm let obrovsky narostl počet auto-
mobilů na silnicích v centru Ostravy. 
Samozřejmě i v jiných částech města. 
Naším úkolem je v této situaci hledat 
řešení, jak co nejefektivnějším způ-
sobem zklidnit přepravní toky na silni-
cích, včetně přiměřené regulace sta-
tické dopravy ve vazbě na plynulost 
a bezpečnost. S výsledkem našeho 
snažení asi nebudou spokojeni úplně 
všichni občané, nicméně je třeba si 
uvědomit, s jak velkým nárůstem do-
pravní zátěže bojujeme.

Jana Rutová (ODS) 

Pozitivní změ-
ny na území 
městského ob-
vodu MOaP jsou 
např. nové ba-
revné fasády, 
dláždění ulic, 
úpravy a dosad-
by zeleně. Cel-

ko  vé zlepšení vzhledu domů a veřej-
ných prostranství působí kladně nejen 
na obyvatele, ale i na návštěvníky ob-
vodu. Zahájení nové výstavby v prolu-
kách dává nadějný výhled do budouc-
nosti. Zvýšení nabídky kulturních 
a vol nočasových aktivit pořádaných 
různými subjekty (profesionály i ama-
téry) je podporováno prostřednictvím 
grantů. Akce vycházející za lidmi oži-
vují náměstí, parky a další místa (trhy, 
festivaly). Zvýšila se péče o děti (na-
bídka zájmových aktivit) a seniory 
(kluby seniorů, bezpečnější Ostrava).

Petr Sedláček 

(bez politické příslušnosti) 

Na první po-
hled je otázka 
jas ná, na ten 
druhý poměrně 
složitější. Ne sta-
lo se nic zásad-
ního. Možná na-
štěstí, protože si 
nejsem jistý, 

jestli by to dopadlo dobře. Mnozí 
z mých bývalých kolegů z ODS v anke-
tě píší, jak bylo toto volební období 
skvělé. Já s nimi nesouhlasím. Jsem 
přesvědčen, že se mnohé dalo udělat 
podstatně lépe, pro daňového poplat-
níka průhledněji, levněji, a mnohdy se 
více mluvilo, než dělalo. Často také do 
věcí mluvili lidé, kteří o nich neměli 
nejmenší potuchy. I to je projev zastu-
pitelské demokracie. Za sebe mohu 
říci, že jsem autorem protialkoholní 
vyhlášky. Vzhledem k tomu, co vidím 
v ulicích, nevím, zda-li je dodržována. 

Jaroslav Skýba (ČSSD)

Jsem zastu-
pitelem druhé 
funkč ní období. 
Za tu dobu se 
výrazně zlepšil 
vzhled domů, 
zvláště panelo-
vých domů – 
s přispěním ob-

ce. Hodně finančních prostředků bylo 
vloženo do školství na opravy budov 
a na zakoupení moderních učebních 
pomůcek. Opravena byla školní hřiště 
u většiny škol. Na úseku sportu a vol-
nočasových aktivit byly rozděleny 
účelové dotace na činnost různých 
organizací. Byl opraven Dům s pečo-
vatelskou službou Gajdošova, kde 
byla též zřízena odlehčovací služba. 

Jako předseda komise Aktiv pro ob-
řady a slavnosti mám radost, že se 
vždy našly prostředky na setkání 
s jubilanty slavící 80 a více let, kdy 
jim malým dárkem a kulturním pro-
gramem poděkujeme za jejich práci 
pro rodinu a společnost.

Jan Stoklasa (ČSSD) 

Městský ob-
vod MOaP za-
znamenal v tom-
to volebním ob-
dobí dynamický 
rozvoj, a to jak 
v oblasti dopra-
vy, bydlení (lepší 
vizáž mnoha do-

mů), tak zvláště pak ve zvýšení životní 
úrovně a ve zlepšení podmínek pro 
život obyvatel našeho obvodu. Svým 
působením v bytové a investiční komi-
si jsem k tomu napomohl. Jako před-
seda kontrolního výboru jsem více 
zapojoval do jednání tohoto výboru 
i stížnosti či podněty občanů našeho 
městského obvodu. Ne vždy tomu tak 
v minulosti bylo. Také rozvoj kulturních 
a sportovních aktivit všeho druhu na-
bízí občanům v našem obvodě příleži-
tost k relaxaci a k odpočinku např. 
v městských sadech, kde provádíme 
úpravu zeleně a úklid. 

Leopold Sulovský 

(bez politické příslušnosti) 

Začátek vo-
lebního období 
byl ve znamení 
rozjezdu mnoha 
stavebních pro-
jektů, dálnice 
úspěšně pokra-
čovala, začala 
se stavět nová 

čtvrť města – Karolina a na startu byly 
i další významné projekty. Postupně 
se začalo skoro všechno utlumovat. 
Jsem členem sportovní komise. Tady 
se snažíme vždy v mezích možností 
rozdělit přidělené finanční prostředky 
tak, aby co nejlépe uspokojily potřeby 
široké veřejnosti. Myslím si, že i přes 
nesnadné období bylo nalezeno vždy 
dostatek prostředků, aby nedošlo 
k útlumu tradičních projektů.

Martin Svozil (ODS) 

Změny v na-
šem obvodu lze 
vidět na každém 
kroku. Ač se Os-
trava nerovná 
Pra ze, stále je 
třetím největším 
městem v re-
publice. Velmi se 

mně líbí nová budova naproti Bau-
hausu. Je nejen rychle a krásně posta-
vená, ale nabízí i množství nových 
pracovních míst. Dále preferuji krásné 
obytné domy jak rekonstruované, tak 
nové, jako například černý dům – 
Městská brána. Vznikají tím nové po-
hledy na staronové ulice a zvlášť noční 
procházka se stává romantickou. Za 
čtyři roky vedení obvodní radnice uká-
zalo cit pro centrum města a např. re-
konstrukce kapličky naproti hlavní poš-
ty nás posouvá o krok dále.

Společnost Skanska Property 

postaví nedaleko budovy Nordica 

Os trava na Česko bratr ské ulici 

další objekt. Bude se nazývat CB 

Centrum, což znamená Česko-

bratr ská Business Centrum. Úvod-

ní stavební práce začaly v dub nu. 

Stejně jako v případě administrativ-
ní budovy Nordica je také tento pro-
jekt navržen jako energeticky úsporná 
budova. „Byly zahájeny částečné de-
molice stávajících zchátralých budov,“ 
informuje Dagmar Čížková ze společ-
nosti Skan ska Property.

Datum zahájení ani dokončení 
stavby zatím nebylo stanoveno. Celý 
projekt je ve fázi finálního plánování.

Šestipodlažní budova je vyprojek-
tována tak, že její tvar a velikost re-

spektují okolí, které se nachází kolem 
nově plánovaného objektu. Kan ce lář-
ským prostorám bude vyhrazeno při-
bližně sedmaosmdesát procent z cel-
kové plochy. Obchodní prostory při-
padnou na zbylých třináct procent. 
„V přízemí objektu se například plá-
nuje recepce, zasedací místnosti, 

konferenční sál a restaurace. Dále se 
počítá i s tím, že prostory v přízemí 
mohou být využity pro menší obcho-
dy,“ dodává Dagmar Čížková s tím, 
že potenciální nájemci budou moci 
v budoucnu využít 149 podzemních 
a šest venkovních parkovacích míst. 

 (peb)

Společnost Skanska Property postaví CB Centrum

U příležitosti 65. výročí osvobození města Ostravy proběhl 30. dubna v Ko-
menského sadech u pa mátníku Rudé armády tradiční vzpomínkový akt. Slav-
nostního setkání se za náš městský obvod zúčastnili starosta Miroslav Svozil 
a místostarostové Jiří Havlíček a Tomáš Kuřec. V rámci vzpomínkového aktu 
udělila Československá obec legionářská starostovi Miroslavu Svozilovi (na sním-
ku vlevo) čestné uznání za zásluhy za obnovu a šíření legionářských tradic.

Na Gajdošce zpívali anglicky
Základní škola Gajdošova pořádala 

už dvanáctý ročník soutěže ve zpěvu 
anglických písní. Do soutěže nazvané 
English Nightingale se zapojilo 69 
žáků z patnácti ostravských škol.

Vyhlášeny byly dvě kategorie, při-
čemž porota složená z učitelů hodno-
tila samotný zpěv, výslovnost a celko-
vý dojem. „Soutěžící podali skvělé 
výkony. Bylo vidět, že se pečlivě při-
pravovali,“ okomentovala akci Zdeňka 
Galajdová z pořádající Základní školy  
Gajdošova.  (inf)

47 bytů pro nestátní 

neziskové organizace 

Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz pronajímá nestátním 

neziskovým organizacím byty, kte-

ré jsou ve správě obvodu. Díky to-

mu mohou být realizovány projek-

ty, které pomáhají osobám sociál-

ně vyloučeným nebo ohroženým 

sociálním vyloučením. 

Armáda spásy má pronajato 28 
bytů, Charita Ostrava 4 byty, Spo-
lečně-Jek he tane 2 byty, Centrom 4 
byty, Diecézní charita ostravsko-
-opavská 1 byt, Asociace Trigon 4 
byty a MENS SANA 4 byty. 

Prvních pět uvedených organizací 
se zaměřuje především na integraci 
osob, které se ocitly v nepříznivé so-
ciální situaci, asociace Trigon pomá-
há s bydlením hlavně zdravotně po-
stiženým, MENS SANA zase posky-
tuje bydlení osobám s duševním 
onemocněním. 

„Spolupráce se realizuje především 
v oblasti pomoci osobám sociálně 
vyloučeným, nebo kterým hrozí so-
ciální vyloučení a rodinám s více dět-
mi. Tedy skupinám osob, se kterými 
přicházejí sociální pracovníci měst-
ského obvodu nejčastěji do styku,“ 
upřes ňuje Dagmar Bradová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, a pokračuje: 
„For mou jednotlivých projektů jsou 
realizovány aktivity, na které úřad ne-
má dostatečnou personální kapacitu 
a časový prostor, a které významně 
pomáhají v resocializačním procesu 
některých osob a skupin osob. Spo lu-
práce s nestátními neziskovými orga-
nizacemi je dlouhodobě oboustranně 
přínosná, proto v ní bude městský 
obvod pokračovat i nadále a podle 
možností a potřeb ji také rozšiřovat.“

Jedním z několika chvályhodných 
projektů je Počítadlo. Tento doprovod-
ný projekt Armády spásy učí mamin-
ky, jak se učit s dětmi. „Cílem je zajistit 
přípravu dětí předškolního věku pro 
vstup do základní školy – zvládnutí 
povinného minima. Výjimečnost pro-
jektu spočívá v tom, že koordinátorka 
neučí děti, ale maminky, jak učit děti,“ 
konstatuje Dagmar Bradová. (peb)

Vilu, která se nachází na Nádražní ulici, si nechal 

v roce 1910 postavit právník Karl Kraus. Do roku 1989 

v ní bylo muzeum revolučního hnutí, po roce 1989 v ní 

sídlily banky, v současnosti finanční fond Prosperita. 

Au to rem figurální výzdoby, kterou tvoří čtyři sochy a čty ři 
vázy, jež se opravují, je sochař Augustin Hand zel. Re stau-
rátorské práce provádí akademický sochař Jakub Gajda. 

Specifičnost těchto prací spočívá v tom, že sochy byly 
vytvořeny z umělého kamene. Ten je, vzhledem k tomu, že 
se vila nachází na tramvajově rušné Nádražní ulici, velmi 
náchylný k poškození. „Vnitřní armatury u těchto soch 
a váz začaly rezivět, díky čemuž se jejich povrch potýkal 
s velkým množstvím prasklin a trhlin. Zároveň tyto objekty 
postupně zarůstaly mechy a vegetací, čímž docházelo 
k jejich další destrukci,“ řekl Dalibor Ha lá tek z ostravské 
pobočky Národního památkového ústavu.

Opravy zmíněných výzdob by měly být ukončeny v prů-
běhu srpna letošního roku. „Korodující armatury budeme 
muset jednak hloubkově ošetřit a zároveň budeme muset 
použít speciální prostředky na jejich další ochranu. Sou-
časně bude provedena také obnova omítek na vnitřní 
straně balkonové zídky,“ uvedl dále Jakub Gajda.

K vile se váže ještě jedna zajímavost. Sloupová kolonáda 
před ní byla původně symetrická. Dnes již existuje pouze 
střední a pravá část, levá byla zničena za války.  (peb)

Oprava soch a váz na průčelí bývalé Krausovy vily

Takto má vypadat CB Centrum na Česko bratr ské ulici.

Sochy a vázy na průčelí bývalé Krausovy vily dostanou do 
srpna nový kabát.

Rozvodněná Odra v Přívozu 
u Petřkovického mostu.

Povodeň vyvracela stromy
Největší škody způsobila povodeň 

do 20. května v našem obvodu v par-
ku na Šalomouně, kde voda vyvrátila 
desítky vzrostlých stromů. Další vy-
vrácené stromy odstraňovali pracov-
níci Technických služeb našeho ob-

vodu z Husova sadu, Komenského 
sadů a ze Sadu Dr. Milady Horákové.

Technické služby během celé kala-
mity čistily ucpané a nefunkční kana-
lizační vpusti a odstraňovaly spadlé 
větve na komunikacích. (inf)
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Nad vznikem názvu moravsko-

ostravské ulice Na Hradbách není 

potřeba příliš bádat. Na severo-

východní straně tehdejšího města 

kopírovala totiž místní cesta ze 

směru od Ostravice část měst-

ských hradeb. 

Ze zápisu v listině olomouckého 
biskupa Jana ze Středy lze odvodit, 
že kamenné, zhruba čtyřmetrové 
obranné zdi byly dokončeny asi v po-
lovině roku 1362. Opevnění města lze 

Jak získala stará ulice Na Hradbách své jméno
považovat za náročnou stavbu, která 
byla ovšem celoročně vystavena ne-
přízni počasí, což vyžadovalo její 
pravidelnou údržbu. Což jistě nebylo 
zadarmo. 

Mapa J. A. Komenského z roku 
1627 označuje naše město jako dob-
ře opevněné. Za třicetileté války, kdy 
se už běžně používala děla, se staly 
hradby obranným přežitkem, takže 
hodně utrpěly. V zápisu městské rady 
z roku 1649 se uvádí, že náklady na 
opevňovací práce během švédské 
okupace dosáhly asi sedmi tisíc zla-
tých. Prohlédneme-li si dobře koloro-
vanou vedutu z roku 1728, vidíme 
kolem Moravské Ostravy hradby i se 
střílnami. I když může jít částečně 
o uměleckou stylizaci, je nepochyb-
né, že obranné zdi byly v té době re-
lativně v pořádku. Hradby byly ka-
menné a pospojovány maltou, která 
za staletí velmi ztvrdla.

I historikové se mýlí 

Pozdější historikové nebyli jednotní 
v tom, kudy vlastně hradby vedly. Na-
příklad R. Drapala tvrdil, že Pří voz ská 
brána uzavírala hradby na konci Sol-
né ulice, takže dnešní Jirás kovo ná-
městí už bylo vlastně za hradbami. 
Což je nemožné a starší mapy a ná-
kresy, například Aneisův plán z roku 
1779, tomu odporují. Do konce histo-
rik Alois Adamus klade tvrz na Zá-
mec kou ulici (Zámčisko) a kapli sv. 
Lukáše za hradby, což je také mylné. 

Hradby začínaly za kostelem sv. 
Václava, kde byla Kostelní brána, 
o kus dál byla v hradbách branka 
zvaná fortka, kudy procházeli pěší. 
Zeď pokračovala blíže k Ostravici 
a pak uhýbala na severozápad. Právě 
tento ohyb hradební zdi kopírovala 
cesta končící u Přívozské brány, skr-
ze kterou vedla cesta do Přívozu. 
Hradby pokračovaly prostorem za 
Zá  meckou ulicí a přibližně u dnešní 
Puchmajerovy ulice se ohýbaly na jih 
a končily v prostorách ulice 28. října 
(někdejší Říšské silnice), kde byla 
Hrabovská brána. Od ní pokračovala 

Domácí násilí

Domácí násilí má své určité speci-
fické znaky. V prvé řadě se jedná 
o násilí mezi blízkými osobami. 
Ode hrá vá se vždy v soukromí, mimo 
kontrolu veřejnosti a většinou beze 
svědků. Dalším znakem při určování 
domácího násilí je skutečnost ne-

měnnosti rolí, což znamená, že 
útočník si s obětí své role nemění; 
jeden z dvojice vždy útočí a druhý je 
vždy obětí. Dalším znakem je opako-

vání a dlouhodobost. Po sled ním 
výrazným znakem domácího násilí je 
jeho stupňování. Můžeme říci, že 
toto násilí většinou během času roste 
co do četnosti i co do intenzity. Říká 

se, že nejdříve jde o lidskou dů-

stojnost, potom o zdraví a nakonec 

mnohdy i o život. 

Jsou různé formy domácího násilí. 
Jedná se především o fyzické násilí, 
kdy agresor používá bití, kopance, 
facky, rány pěstí, ohrožování oběti 
zbraní. 

Psychické násilí obsahuje napří-
klad obviňování, nadávky, křik, podrý-
vání sebedůvěry, omezování osobní 
svobody, ponižování, zesměšňování 
ve společnosti, zastrašování, odepí-
rání potravy nebo spánku, vydírání 
sebevraždou.

Další formou domácího násilí je 
sexuální zneužívání, kdy dochází ke 
znásilnění, donucení k sexu nebo 
k se xuálním praktikám, které oběť 
odmítá. 

K domácímu násilí patří i sociální 

izolace, kdy agresor brání oběti v ná-
vštěvách rodiny a přátel, kontroluje 
všechny telefonáty oběti a provádí 
nečekané „kontrolní návštěvy“.

Dále se mezi domácí násilí řadí 
rovněž ekonomická kontrola, která 
se projevuje omezováním přístupu 
k penězům, neposkytováním peněz 
na provoz domácnosti a například 
také snahou zakázat oběti chodit do 
práce.

A co tedy dělat, když člověk žije 
v násilném vztahu? Základní jsou tři 
kroky, které by měl učinit. Uznat, že 

je obětí násilí. Akceptovat, že to 

není její/ho vina. Začít hledat po-

moc a podporu. Nejdůležitější je 
o probíhajícím násilí někoho informo-
vat. Pro mnohé oběti domácího násilí 
to je velmi obtížné a bolestné, proto-
že není lehké akceptovat, že člověk, 
kterého milujeme, se k nám může 
chovat agresivně. Většina lidí vyhle-
dává pomoc opakovaně, než se jim 
podaří situaci začít řešit. Mnozí nedo-
kážou pochopit chování násilníka 
a domnívají se, že je to všechno je-
jich vina. Nikdo si ovšem nezaslouží 
být týrán ve vztahu, který by měl být 
milující.

Instituce, na které by se měly oběti 
domácího násilí obrátit, volíme podle 
závažnosti situace. Pomoc je možné 
vyhledat v manželské a předmanžel-
ské poradně, v krizovém centru pro 
děti a rodinu, v DONA centru Bílého 
kruhu bezpečí, v azylových domech 
nebo na oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, pokud se domácí násilí 
koná v přítomnosti nezletilých dětí. 
Jestliže se situace odráží na zdraví 
oběti násilí, je vhodné vyhledat lékař-
skou pomoc. V nejzávažnějších pří-
padech je nutné se obrátit na Policii 
České republiky, městskou policii ne-
bo přestupkové oddělení úřadů. Nut-
ná je spolupráce oběti se zvolenými 
institucemi a odvaha řešit ne snadnou 
životní situaci.

Yveta Holubová

vedoucí oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí

odboru sociálních věcí

Dětí plná Ostrava 2010
Oslava Mezinárodního dne dětí v centru Ostravy se uskuteční 

1. června 2010. Program začne v 9.00 hodin na Masarykově náměstí 

a vyvrcholí v 17.30 v Domě umění. Záštitu nad projektem převzal 

starosta našeho obvodu Miroslav Svozil. 

Pro děti a rodiče, školy, školky a veřejnost jsou připraveny zábavné 
a netradiční vzdělávací aktivity, jako např. hledání pokladů, devět zastávek 
s překvapením a závěrečný průvod dětí a herců městem Po stopách bílé-
ho koníka.

Tematickým rámcem, inspirací a také námětem (pověsti, mýty) stano-
višť a zastávek se stala kniha – dětské leporelo Tajemná Ostrava, která 
byla statutárním městem Ostrava vydána při příležitosti kandidatury měs-
ta Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Do projektu se zapojila řada institucí a organizací, které ve své činnos-
ti myslí i na děti a rodinu. Hlavním organizátorem je Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. Partnery jsou mj. městský obvod Moravská Ostrava 
a Pří  voz, Divadlo loutek Ostrava, Ostravské muzeum, Stará Aréna a Os-
tra va 2015, Klub Ámos, Eko-info centrum Ostrava, QQ studio Ostrava 
a QQ klub atd. Aktuální informace a program naleznete na www.gvuo.cz. 

Vladimír Šmehlík z CKV Ostrava je autorem 

projektu TramBus Ostrava!!! Poetry, který spo-

čívá v tom, že ostravské tramvaje a trolejbusy 

zpestřují básně, jejichž společným jmenovate-

lem je Ostrava. 

Básně se objevují na místě reklamních ploch. 
Spojuje je nejen jednotný grafický styl, ale také té-
ma – Ostrava. „Není to můj nápad. Poezie pro 
cestující je známa po světě už téměř pětadvacet 
let. Poprvé s tím přišli  asi v roce 1986 v londýn-
ském metru. Později se objevila v dopravních pro-
středcích mnoha světových měst. Někdy v roce 
2001 jsem si četl básně v pražském metru cestou 
do školy a do práce.  Je to výborná možnost jak 
vrátit poezii do všedního dne – jednoduše tím, že 

supluje všudypřítomnou reklamu,“ prozradil Vladi-
mír Šmehlík svůj inspirační zdroj. 

V prostředcích městské hromadné dopravy se 
lze prozatím začíst do básní Petra Hrušky, Blanky 
Fišerové, Martina Skýpaly, Lukáše Bárty nebo Pet-
ra Pěnkavy. Každý měsíc budou do tramvají a tro-
lejbusů přidány nové básně, které postupně doplní 
ty předcházející. 

V prosinci letošního roku pak budou všechny 
básně sebrány a vytvoří se z nich výstava, která 
bude k vidění v Atlantiku. Po skončení ostravské 
části projektu bude výstava putovat do dalších 
měst. 

Všechny básně jsou zveřejněny na www.klub-
atlantik.cz.  (peb)

Básně o Ostravě zpříjemňují cestu v tramvajích a trolejbusech 

Realizace dlouhodobého projek-

tu Estetizace hlavního nádraží 

v Os travě-Přívozu začala. Ve čtvr-

tek 6. května byla zahájena první 

etapa této investiční akce. 

Tato etapa zahrnuje opravu stávají-
cího přístřešku, pod kterým se čeká 
na tramvaj a na trolejbusy. Opravy se 
realizují po částech. Prozatím byl 
zbourán prodejní stánek, ocelová 
konstrukce zastřešení přístřešku byla 
zesílena a poškozené části ocelo-
vých nosníků vyměněny za nové. 
„Také se začalo s tryskáním ocelové 
konstrukce a s nátěry jednotlivých 
částí přístřešků. Během června bu-
de probíhat montáž elektroinstalace 
a terén po výkopových pracích bude 

uveden do původního stavu,“ uvedla 
Dagmar Žižková, investiční referent-
ka z úřadu MOaP.  

K zachování bezpečného průcho-
du lidí k nádraží a parkovišti byl vybu-
dován provizorní koridor pro pěší. 
Z důvodu bezpečnosti je také využí-
vána pouze vnitřní tramvajová kolej 
a došlo k posunu zastávek. Při opra-
vě části přístřešku v souběhu tramva-
jové a trolejbusové smyčky musí ces-
tující od 23. 6. do 3. 7. počítat s úpl-
nou výlukou a náhradní dopravou.   

Dokončení opravy přístřešku je plá-
nováno na 1. polovinu července 2010.

Realizátorem stavby je společnost 
Hochtief. Náklady na opravu přístřeš-
ku by měly činit 18,44 mil. Kč.  (inf)

Začala rekonstrukce prostoru 

před hlavním nádražím v Přívozu

Ulice Na Hradbách začíná u Havlíčkova nábřeží za zadním traktem městské 
knihovny, pokračuje kolem sídla Policie ČR, přetíná ulici Sokolskou a pak vede 
podél Ostravského rozhlasu k Jiráskovu náměstí. Náš pohled na ulici Na 
Hradbách je od budovy Českého rozhlasu směrem k Ostravici.

Obrázek poslední bašty, která stála 
u kostela sv. Václava a byla zbourána 
v roce 1926.

Tenisová Prosperita Open 2010
Ve dnech 24. 4. až 2. 5. probíhal na tenisových kurtech v Ko men ské-

ho sadech mezinárodní tenisový turnaj mužů Prosperita Open 2010. 

Vítězem dvouhry se stal čtyřiadvacetiletý Lukáš Ro sol z ČR.

Rodák z Brna porazil ve finále Chor vata Ivana Dodiga 7:5, 4:6, 7:6(4). 
Napínavý zápas se na zaplněném centrálním kurtu musel líbit i těm nejná-
ročnějším tenisovým fanouškům. Titul ve čtyřhře získali Rakušané Fischer 
a Oswald. Turnaj finančně podpořil také městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz.

Vážení čtenáři, přinášíme čtvr-

tou část našeho seriálu Putování 

za historií. V červenci uveřejní-

me část poslední, pátou, a záro-

veň i soutěžní otázky. Stejně ja-

ko při minulé soutěži 3 vyloso-

vaní výherci obdrží po 2 000 Kč. 

Po kud neschováváte výtisky 

Cent ra od února, upozorňujeme, 

že je uveřejněno v obrazové po-

době na www.moap.cz.

zeď dále a končila opět u kostela sva-
tého Václava. V prostorách, kde dnes 
stojí divadlo Antonína Dvořáka, se od 
Mlýnského potoka odpojoval Hra deb-
ní příkop. 

V Archivu města Ostravy jsou sta-
vební plány a nákresy městských 
bran, zmínka o Kostelní bráně je z ro-
ku 1642, o Hrabovské z roku 1850 
a o Přívozské z roku 1849. 

Když v roce 1766 navštívil Mo rav-
skou Os tra vu císař Josef II., byla na-

příklad Hrabovská brána v tak špat-
ném stavu, že trhliny a díry musely 
být milosrdně zakryty chvojím.

Podle archiváře Miloslava Kročka 
se postupně bouralo v letech 1830 až 
1839. 

V současné době z moravsko-
ostravských hradeb zůstal jen po-
slední – asi padesátimetrový – kus, 
který se nachází ve Farské zahradě 
za sídlem Ostravsko-opavského bis-
kupství.  (na) 


