
Soňu a Jaromíra Javůrkovy spo-

juje mnohem víc než jen společná 

adresa. Jejich životní láskou je 

hudba. Ona řídí největší umělec-

kou školu v regionu – Janáčkovu 

konzervatoř a Gymnázium v Ostra-

vě. On největší moravský festival 

klasické hudby – Janáčkův máj. 

I když domov dnes mají v Šenově, 

oba jsou rodáky z Ostravy a v jejím 

centru pracují.

Oba jste se původně živili hud-

bou. Soňo, vy jste klavíristka, Ja-

romír je dirigent, ale už několik let 

jste spíše manažery. Kdo z vás ře-

diteluje doma?

JJ: U nás je matriarchát!
SJ: To není pravda. Ale je fakt, že 

děti chodí raději za tatínkem, protože 
ten jim vše povolí. A ještě jim řekne: 
Mamince to raději neříkejte.

JJ: Nene, říkám jim, že lhát se ne-
smí. Tedy: Když se maminka zeptá, 
lhát nebudeme, ale nezeptá-li se...

Zdědily vaše děti lásku k hud-

bě?

JJ: Talent mají oba, dcera Veronika 
hraje na klavír a po mamince zdědila 
zodpovědnost, píli a houževnatost. 
Syn František chodí do houslí a po 
tatínkovi přistupuje k hudbě s velko-
rysostí a větším nadhledem.

SJ: Slyší, talent má, ale je zcela 
normálním žáčkem základní umělec-
ké školy.

JJ: Zatím to vypadá, že se ani je-

den z nich nechce hudbou živit a to 
jsme rádi. Měli by to těžké a složité se 
v té obrovské konkurenci uplatnit.

Trošku jsme zapovídali ředitelo-

vání. Jaké to je, když spolu žijí dva 

ředitelé?

SJ: U nás je to spíš o oboustranné 
podpoře, protože řídíme podobný typ 
organizace – umělce. A tak si doma 
klidně a s pochopením můžeme říct 
o svých problémech, radostech, 
strastech, neúspěších… Zkrátka umí-
me se spolu radovat, ale i hledat, jak 
z trablů ven.

JJ: Má to jednu nevýhodu: nosíme 
si práci domů – a to naše děti nemají 
moc rády. Výhodou však je vzájemná 
inspirace a domácí konzultace. Ná-
pady si nekrademe, spíš doporučuje-

me navzájem. A doplňujeme se i jinak 
– například já jezdím nakupovat, že-
na uklízí.

A kdy odpočíváte?

JJ: To je horší. Ale loni jsme si po 
mnoha letech užili společný relax 
u moře. Všichni pohromadě. Dokonce 
i maminka nechala všechny starosti 
doma a byla s ní legrace.

SJ: To mají děti nejradši, když jsme 
všichni spolu.

Vaše pracovní přání do začínají-

cího roku?

JJ: Nechci, aby se festival opako-
val, aby byl stejný. Chci, aby byl stále 
zajímavý, přitažlivý, ne kamenný, ko-
žený. Aby si na něm každý z Ostrava-
nů našel to své. Ať to děláme nejlíp.

SJ: Ráda bych – a snad už se to 
trošku daří – aby lidé chodili za kultu-
rou i na konzervatoř, aby to nebyla 
jen škola, ale i kulturní prostředí. Na 
to si musíme shánět peníze, protože 
ty, které dostáváme, jsou samozřej-
mě jen na učení. A ráda bych k nám 
dostala další pedagogické osobnosti, 
znělá jména. Abychom přilákali i další 
talenty. A aby studenti uměli tvrdě 
pracovat.

A vaše osobní přání?

SJ+JJ: Zdraví pro rodinu, to je zá-
klad. Totéž přejeme i lidem. Ať mají 
klid a daří se jim. Aby byli vlídní a us-
mě vaví. A takové lidi měli taky kolem 
sebe.

Jana a Petr Bohušovi
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Vážení občané, 
závěr roku je vždy dobrou příleži-

tostí ohlédnout se zpět, bilancovat 
a hodnotit. I na Ostravu dopadla fi-
nanční krize, takže nedošlo k zahá-
jení některých velkých investičních 
akcí na území Moravské Ostravy, 
jako jsou například Nová Karolina, 
CTP na Náměstí Republiky, Nové 
lauby a další. 

Ale na druhé straně rozvoj cent-
rálního městského obvodu určitě 
nestagnuje: Z našich uskutečně-
ných investic mohu jmenovat třeba 
probíhající rekonstrukci ulice 

Zbo rovská, zahájení první etapy 

re generace sídliště Ša la mou na 

včetně ulice Dr. Malého, rekon-

strukci pavilonu E Základní ško-

ly Generála Píky, která je naší 

velkou investicí do školství, či 

obnovu kulturní památky – kap-

ličky sv. Alžběty v Husově sadu 
– do její původní podoby z konce 
19. století. 

Hodně bylo uděláno pro bezpeč-
nost obyvatel. Úspěchem je již fakt, 
že se nezvyšuje počet trestných 
činů (podrobněji o tomto tématu 
píšeme na str. 2). V ulicích jsou ví-
ce vidět strážníci-okrskáři.

Pokračovali jsme v montáži 

bezpečnostních řetízků a kuká-

tek se niorům – během tří let jich 

bylo instalováno téměř sedm set, 

finančně jsme přispěli na projekt 

Senior linka. Jde o speciální zaří-
zení, s jehož pomocí se senioři při 
problémech či ohrožení okamžitě 
spojí s tísňovou linkou městské po-
licie. Ke zvýšené bezpečnosti 
v centru určitě přispívá i to, že se 
v pěší zóně a na Nádražní ulici 
snížil o více než čtvrtinu počet vý-
herních hracích automatů. Tento 
trend bude pokračovat i v příštích 
letech. Po zitiva přinesla také vy-
hláška o zákazu konzumace alko-
holu na veřejných prostranstvích.

Městský obvod disponuje téměř 
1 700 byty. Chceme umožnit obča-
nům, aby bydleli ve vlastních by-
tech, pokud převezmou také jejich 
údržbu a opravy. Letos jsme nabíd-

li k prodeji 23 domů jako celků, 

v roce 2010 

jich bude 48, 

domů nabíze-

ných k prode-

ji po bytových 

j e d n o t k á ch 

zůstává na 

příští rok de-

set. Na ším zá-
měrem je po nechat v ma jetku měst-
ského obvodu tisíc bytů, a to v do-
mech, kde jsme vynaložili velké in-
vestice. Zároveň zůstanou v našem 
majetku byty i pro sociálně slabší, 
nicméně platící občany. Podílíme se 
na projektech, které se týkají bydle-
ní s doprovodným sociálním progra-
mem, a které jsou realizovány ne-
státními organizacemi, jako je na-
příklad Ar má da spásy nebo Charita 
Ostrava.

Největšími investičními akce-

mi v roce 2010 budou dostavba 

Zá kladní a mateřské školy Os tr-

či lo va 1, kdy vznikne 8 nových 

tříd a generální rekonstrukce 

prostoru před hlavním nádražím 

v Přívoze. Ta bude zahájena re-

konstrukcí stávajícího zastřeše-

ní. V dalších letech bude projekt 

pokračovat vybudováním bezba-

riérového přístupu do budovy 

nádraží a nového objektu s věží 

s muzeem Camilla Sitteho, rozší-

řením parkovacích míst atd.

Čeká nás oprava parkoviště na 

katedrálním náměstí, dokončení 

první etapy regenerace sídliště 

Šalamouna, plánujeme integraci 

nemocničního parku do sadu 

Mila dy Horákové, chceme začít 

s revitalizací části Komenského 

sadů, a to v oblasti památníku 

Rudé armády. Na modernizaci 

výuky ve všech základních ško-

lách, jejichž jsme zřizovatelem, 

plánujeme 15 mil. Kč, převážně 
jde o dotace z Regionálního ope-
račního programu NUTS II.

Budeme tedy dále investovat, vě-
novat zvýšené úsilí potřebám senio-
rů a dětí a bezpečnosti nás všech.

Miroslav Svozil

starosta

Slovo má…

 Číslo měsíce 32
je počet domů a bytů, na jejichž 
prodej vyhlašuje Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz výbě-
rová řízení. Podrobnosti najdete 
v letáku, který je vložen do ledno-
vého vydání zpravodaje CENT-
RUM. Rovněž na www.moap.cz/
správa a prodej majetku-seznam 
nemovitého majetku/.

Umíme se spolu radovat...

Žijí mezi námi

Vánoční trhy na Masarykově ná-
městí, které doprovázel program 
Čes ké Vánoce připravovaný Centrem 
kultury a vzdělávání, potěšil nejen 
děti, ale všechny věkové skupiny ná-
vštěvníků. Kromě dřevěného betlé-
mu, živých zvířátek či věštírny s křiš-
ťálovou koulí byl k vidění ateliér vá-
nočních malířů, šest dřevěných stán-
ků s ukázkami lidových řemesel, jako 
bylo lití olova, středověký kolotoč vý-
ro ba keramiky aj. 

Stromečky, vyzdobené dětmi z ma-
teřských škol, v těchto dnech putují 
do domovů důchodců. Zněly české 
vánoční písně a koledy, vystoupily 
folklórní soubory různých žánrů. 
Kolem celého náměstí projížděl vá-
noční vláček.

Ohlasy návštěvníků byly prakticky 

bez výjimky pozitivní: „Byla jsem tady 
s vnučkou,“ řekla nám paní Anděla, 
„a užily jsme si krásné odpoledne. 
Dala jsem si punč a stála u koše, 
ve kterém hořela buková polena. 
Naše Lenička se nemohla vynadívat 
na oslíka a lamu a obě jsme daly po 
dvacetikoruně na to, aby měly dost 
mrkvičky. Nikdo tady nespěchal a ne-
překřikoval se“.

„Jediná vada na kráse jsou ty pru-
hované stánky směrem k Zámecké 
ulici,“ sdělili manželé Marta a Petr, 
„mají tam otřesný sortiment, jako 
o nějaké špatné pouti“. K tomu vy-
světlení: tyto stánky stojí na soukro-
mém pozemku, a to prakticky celo-
ročně a Úřad městského obvodu ne-
může žádným způsobem regulovat 
jejich podobu a nabízené zboží. (rd)

České Vánoce se líbily dětem i dospělým

Na Jiráskově náměstí (Kuřím rynku) bylo v předvánočním týdnu umístěno ně-
kolik ledových soch s vánočními motivy. Ledový muž v saních a se sobem 
(výška 1,6 metru a šířka 1 metr), lední medvěd a kapr. Byly vyřezány z ledo-
vých kvádrů (1 metr výška, 50 cm šířka, 25 cm hloubka) o váze 130 kg. Led je 
čistý, bez chemických příměsí.

Do roku 2010 přejeme všem našim spoluobčanům 
zdraví, duševní pohodu a pracovní úspěchy.

Zastupitelstvo našeho městské-

ho obvodu schválilo na svém letoš-

ním posledním zasedání 17. pro-

since rozpočet na rok 2010. Mo-

ravská Ostrava a Přívoz bude hos-

podařit s částkou ve výši 342 563 

tis. Kč. Rozpočet je zhruba o 70 mil. 

Kč nižší než rozpočet roku 2009. 

Daňové příjmy jsou plánovány na 
necelých 60 milionů korun a sestávají 
se z výběru daně z nemovitostí, z po-
platků za provozování výherních hra-
cích automatů, odvodu výtěžků z lote-
rií a správních poplatků všeho druhu.

Zastupitelstvo přijalo rozpočet pro rok 2010
klad na dostavbu Základní a mateř-
ské školy Ostrčilova 1 (21 mil. Kč) 
a na modernizaci výuky základních 
škol a jejich vybavení audiovizuální 
a počítačovou technikou a s tím sou-
visející stavební úpravy (15 mil. Kč).

(Další podrobnosti najdete v rubri-
ce „Slovo má“ od starosty městského 
obvodu na této straně.)

V městském obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz mělo k 1. 12. 2009 

trvalý pobyt 40 162 občanů ČR. 

Před rokem to bylo 40 649 občanů. 

Dále byli k tomuto dni hlášeni 4 

azylanti, 582 cizinců s trvalým po-

bytem, 401 občanů EU s přechod-

ným pobytem a 69 občanů EU 

s trvalým pobytem. 

Do obvodu se přistěhovalo 1 871 
a odstěhovalo 1 551 osob. Tento po-
zitivní trend pokračuje již třetím ro-
kem. V rámci městského obvodu se 
přestěhovalo 861 občanů. 

377 občanů s trvalým pobytem 
v našem obvodu uzavřelo v tomto ro-
ce manželství a změnilo stav (na že-
natý, vdaná) a 6 jich uzavřelo registro-
vané partnerství. Počet nově naroze-
ných je za 11 měsíců letošního roku 
417, za stejné období pak zemřelo 
405 občanů. K 15. prosinci 2009 žilo 
v našem obvodu šest stoletých obča-
nů. Nej starší ženou je Helena Hruz-
ková (ročník 1906), nejstarším mužem 
Adolf Lindert (ročník 1908).  (red)

V našem obvodu žije 

šest stoletých

Transfery (převody) ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu statutárního 
měs ta Ostravy a Úřadu práce přesáh-
nou 101 mil. Kč. 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na 
internetových stránkách www.moap. 
cz a bylo k němu možno podat pí-
semné připomínky. V současnosti je 
již na www.moap.cz zveřejněna i de-
finitivní verze rozpočtu.

Rozpočet je sestaven jako vyrov-
naný se zapojením výsledku hospo-
daření minulých let a prokazatelných 
úspor výdajů roku 2009. Obvod Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz hospodaří 
od prosince 2008 bez dluhů. Tehdy 
splatil poslední část přechodné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy, která byla urče-
na na financování rekonstrukce Zá-
klad ní školy Gen. Píky. 

Kapitálové výdaje pro rok 2010 jsou 
plánovány ve výši necelých 70 milio-
nů korun. Největší část z nich půjde 
do oblasti školství. Jsou určeny napří-



Na území Městského ředitelství 

Policie ČR v Ostravě bylo za prv-

ních 11 měsíců roku 2009 spáchá-

no 17 892 trestných činů, což je 

proti roku 2008 nárůst o 1 288. Jak 

uvedl npor. Mgr. René Korytář, ve-

doucí obvodního oddělení Ostrava- 

-střed: „nedošlo od 1. ledna do 30. 
listopadu 2009 k závažnějšímu na-
rušení veřejného pořádku nebo 
mimořádné události“. 

V tomto období došlo na území 
obvodu ke spáchání 1 715 trestných 
činů, v roce 2008 jich bylo 1 738. 
„I když jde o nepatrný pokles trestné 
činnosti, přesto od roku 2007 dochází 
k jejímu postupnému snižování v teri-
toriu centrální části Moravské Ostravy 
a Pří vo zu,“ hodnotí situaci npor. Ko-
rytář.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz je rozdělen do působnosti 
třech obvodních oddělení Policie 
Čes ké republiky, a to obvodní odděle-
ní Ostrava-střed, Přívoz (kam patří 
i přilehlé obce Petřkovice, Hošťálko-
vice a Lhotka), malá část obvodu 
spadá pod Mariánské Hory. 

Nárůst trestné činnosti 

v Přívoze 

„V roce 2009 bylo spácháno cel-
kem 2 074 trestných činů, což je 
oproti stejnému období loňského ro-
ku nárůst o 391,“ říká vedoucí oddě-
lení v Přívoze npor. Bc Josef Švec. 
„Ve srovnání se stejně velkými obvo-
dy v Ostravě je Přívoz na stejné 
úrovni,“ hodnotí situaci npor. Švec. 
„V Ma rián ských Horách bylo ve srov-
natelném období spácháno 2 882 
trestných činů, v Porubě 2 224.“ 
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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 lednu: Hermína 
Janíková, Olga Žižková, Štěpánka 
Bučková, Karolina Libišová, Ja ro-
slava Mikšaníková, Otakar Entler, 
Karel Mruzek, Marie Munková, Jiří 
Heyduk, Františka Bártková, Kle-
men tina Vaszondiová, Zdeněk 
Myš ka, Josef Vavrisz, Helena 
Smol  ková, Antonín Voznica, Anna 
Maříková, Štěpánka Moškořová, 
Adéla Adámková, František Da vid.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

To, že se Adéla Vartová z Ostravy 
zúčastnila finále České Miss 2008, 
kde postoupila mezi nejlepší šesti-
ci, je známá věc. Sympatická tma-
vovláska však také pomyslně oblé-
ká dres Mobilního hospice On drá-
šek, protože jí nejsou lhostejné 
osudy druhých… 

Díky modelingovým a profes-

ním aktivitám nežijete v Ostravě 

natrvalo, nicméně změny, kterými 

prochází, jistě zaznamenáváte… 

Musím uznat, že Ostrava se mění 
velmi rychle. Především centrum 
města s Masarykovým náměstím 
se výrazně proměnilo, jsou to velmi 
reprezentativní lokality, kde už není 
ostuda se procházet. Totéž platí 
o kvalitách hotelů. 

K žádnému zahraničnímu městu 
však Ostravu přirovnat nelze. Je 
natolik specifická, že toto porovnání 
není vůbec možné. Pro mě osobně 
má Ostrava větší charisma než kte-
rékoliv jiné město na světě. 

Už tři roky pomáháte MH On-

drá šek, jehož administrativní síd-

lo najdeme na Musorgského uli-

ci. Mů žete konkretizovat svou 

funkci v této obecně prospěšné 

společnosti? 

Mým úkolem je shánět sponzory, 
díky kterým by byl zajištěn provoz 
hospice. V podstatě jsem PR mana-
žerkou. S většími, či menšími úspě-
chy peníze získáváme. Už jsem se 
setkala i s názory, které o hospici 
mluvily jako o starobinci, a také 
s lidmi, kteří nechtějí o umírajících 
nic slyšet, natož je vidět... Nicméně 
umírání se netýká pouze starých li-
dí. Mému bratrovi bylo sedmnáct 
let, když zemřel. Navíc mobilní hos-
pic umožňuje nevyléčitelně nemoc-
ným pacientům umírat v domácím 
prostředí mezi svými nejbližšími, 
a nikoliv někde v cizím a neosob-
ním prostředí.

Jaké cíle jste si v MH Ondrášek 

vytyčili pro rok 2010? 

Rozhodně bychom chtěli, aby se 
o našich službách dozvědělo ještě 
více lidí. Půjde například o módní 
přehlídky, charitativní sbírky nebo 
třeba také sportovní utkání. A sa-

mozřejmě budeme dbát na to, aby 
naše služby byly tak prvotřídní jako 
doposud. 

Zúčastnila jste se finále České 

Miss 2008. Tehdy vám bylo pěta-

dvacet let. Když jste byla mladší, 

tak vás tyto prestižní soutěže 

krásy nelákaly? 

V roce 2007 jsem na vyhlašování 
České Miss předávala jako hostes-
ka ceny. Tak jsem si řekla, proč to 
nezkusit. Také mi moje maminka 
často opakovala, abych do toho šla. 
A v neposlední řadě mě napadlo, 
že by mi případný úspěch mohl 
pomoci v tom, že by se mi lépe 
sháněly peníze pro hospic.

Objevila jste se na billboardu…

Jednalo se o zakázku pro firmu 
Canis. Musím přiznat, že jsem tu 
na bídku přijala moc ráda. Pan Rataj, 
který firmu se svým bratrem vlastní, 
je totiž jeden ze sponzorů hospice. 
Byla to zajímavá zkušenost, i když 
možná o něco náročnější než třeba 
focení plavek nebo spodního prádla. 
Naopak jsem si vyzkoušela, jaké to 
je v neprodyšném pracovním odě-
vu, bagančatech a helmě. No, po 
třech minutách jsem si myslela, že 
se udusím. (smích) (pe)

Více o mobilním hospici Ondrášek 
na: www.mhondrasek.cz

Jak to vidí...

Ve městě roste kriminalita, v centru stagnuje

Zadržení pachatele přistiženého při vloupání do motorového vozidla. 

Do nové sezony 2009/2010 

vstoupil basketbalový klub BCM 

Ostrava jako jeden z velkých favo-

ritů extraligy kadetů. 

V soutěži má klub dokonce dvě 
želízka v ohni, a to BCM Moravskou 
Ostravu a BCM Slezskou Ostravu. 
„Slezské“ zatím patří 4. příčka z cel-
kového počtu 16 účastníků nejvyšší 
soutěže, „Moravská“ je ještě úspěš-
nější, když zaznamenala 15 vítězství 
a jen jednu porážku. Tu hráči Morav-
ské Ostravy utrpěli v ostravském der-
by se Slezskou Ostravou. 

Uvidíme, jak se bude našim druž-

stvům dařit dál. Bylo by příjemné vi-
dět v play off oba naše týmy. Pokud 
se nic výrazného nestane, přivítá Os-
trava v květnu 2010, po roční pauze, 
závěrečný turnaj nejlepších čtyř druž-
stev o titul mistra České republiky. 

Basketbaloví příznivci určitě znají 
talenty, které BCM Ostrava vychova-
lo. Patří k nim Jan Veselý ml., Adam 
Číž, Michal Palát či Filip Zbránek. 
O nastupujících hráčích typu Kouřil, 
Král, Šafarčík, Habily, Herec či Vla-
sák určitě ještě uslyšíme.

 Jan Veselý

BCM Ostrava

Basketbalisté BCM v čele extraligy kadetů

 Den otevřených dveří na ZŠ Gen. 
Píky 13A je určen všem, kteří chtějí 
nakouknout do zrekonstruované mo-
derně vybavené školy s velkým tech-
nickým zázemím a plaveckým bazé-
nem. Jsou zváni všichni rodiče a přá-
telé školy a především budoucí prv-
ňáčci. Dveře školy se otevřou 14. led-

na 2010 v době od 10 do 16 hod.

 Informační tabule Městské poli-

cie Ostrava byly instalovány i v na-
šem obvodu, a to na ul. Jílová v Pří-
vozu a v sadu B. Němcové rovněž 
v Pří vo zu. Jedná se v podstatě o uza-
mykatelné zasklené tabule, které bu-
dou využívat zejména místní strážníci-
-okrs káři ve spolupráci se skupinou 
prevence pro sdělení důležitých infor-
mací a ke sdělení kontaktů, kam se 
mohou občané obrátit s žádostí o po-
moc. Informační tabule a schránky 
jsou určeny zejména těm, kteří nevy-
užívají internet, což jsou především 
starší nebo sociálně slabší občané.

 Do waldorfské školy přijel také 
letos Martin na bílém koni (ve spolu-
práci s Městskou policií). 18. prosince 
se na Vánočních slavnostech před-
stavil i nově vzniklý pěvecký sbor ro-
dičů, který zve případné zájemce do 
svých řad. Žáci waldorfské školy bu-
dou vystavovat své práce v Knihovně 
města Ostravy (Mor. Ostrava, ul. 28. 
října u Sýkorova mostu). Vernisáž vý-
stavy proběhne 6. 1. v 17.00 hod.

 Ostrava postoupila do 2. kola 

soutěže o titul Evropské hlavní 

město kultury 2015. Třináctičlenná 
mezinárodní porota rozhodla o postu-
pu Ostravy do druhého kola. Kromě 
Ostravy se do soutěže přihlásila i měs-
ta Plzeň a Hradec Králové. Do druhé-
ho kola postoupila Ostrava a Plzeň. 

 Vážení rodiče, zveme vás 13. led-
na 2010 od 17.30 do 19 hod. na za-
sedání rodičovské skupiny. Pokud 
máte výchovné problémy se svým 
dítětem a musíte řešit následující 
otázky: Proč odmítá chodit do školy? 
Kde se v něm bere ten nezájem? Jak 
jej přimět k plnění jeho povinnos-
tí?Jak si dál s ním nekazit vztah? Jak 
s ním dál komunikovat? je vhodné 
navštívit Krizové centrum pro děti 
a rodinu, Vele sla ví nova 17, Mo rav ská 
Ostrava. Budete-li se chtít zúčast-
nit, kontaktujte nás na tel. číslech 
596 123 555, 739 424 175.

Struktura trestné činnosti je stále 
neměnná a největší částí jsou tzv. ma-
jetkové trestné činy, kde se nacházejí 
např. vloupání do motorových vozidel 
a krádeže. Stále větším problémem je 
vloupání do motorových vozidel.

„Při této příležitosti,“ říká npor. Ko-
rytář, „bych opětovně apeloval na 
občany, kteří parkují se svými vozidly 
v centru Ostravy, aby, i když odcháze-
jí třeba na pár minut, nenechávali ve 
vozidlech cenné věci jako jsou např. 
notebooky, peněženky, autorádia a ji-
né věci. Věřte, že vloupání a odcizení 
cenných věcí se děje v pár vteřinách, 
kdy pachatel odchází s těmito věcmi 
pryč od vozidla“. 

I sebedokonaleji vycvičená a vy-
zbrojená policie však zmůže jen málo 
bez pomoci občanů. Npor. Korytář 
hovoří za všechny policisty, když ape-
luje na všímavost občanů na jakouko-
liv formu páchání protiprávního jedná-
ní osob, aby tyto případy neprodleně 
oznamovali na bezplatnou linku 158. 

„Tím se zvyšuje možnost zadržení 
osoby páchající protiprávní jednání 
i možnost pro poškozeného se domo-
ci svého práva,“ zdůrazňuje npor. 
Ko rytář. 

Více strážníků v ulicích

Území městského obvodu Mo rav-
ská Ostrava a Přívoz čítá 31 okrsků, 
kde za stav veřejného pořádku zod-
povídá celkem 48 strážníků-okrskářů. 
Těm se podařilo ve spolupráci s ob-
čany vyřešit řadu nedostatků, předali 
nejrůznějším institucím desítky po-
znatků o poškozených dopravních 
značkách, znečištěných komunika-
cích, poruchách veřejného osvětlení, 

černých skládkách, chybějících kaná-
lových poklopech nebo přerostlé ze-
leni bránící ve výhledu u křižovatky. 

„Okrskáři se také účastnili řady se-
tkání s občany, kde získávali cenné 
poznatky a mohli tak pomoci řešit 
konkrétní problémy, které občany 
trápil  y a obtěžovaly – bezdomovci zdr-
žující se v chodbách domů, vykrádání 
sklepů, poškozování zařízení na dět-
ském hřišti, konzumace alkoholu 
u prodejen s večerní provozní dobou, 
sousedské spory a mnoho dalších,“ 
ilustruje situaci Vladimíra Zy cho vá 
z velitelství Městské policie Ostra va. 

Kontroly na Stodolní

Ve spolupráci se strážníky ze slu-
žebny Zámecká provádí policisté 
u oddělení Ostrava-střed kontroly na 
ul. Stodolní, které jsou zaměřeny ne-
jen na veřejný pořádek, ale i podává-
ní alkoholu mladistvým a nezletilým. 
Těchto kontrol bylo v roce 2009 pro-
vedeno celkem 22 a budou nadále 
pokračovat i v příštím roce. 

„Je zarážející netečnost a nezájem 
rodičů o své ratolesti, které tráví volný 
čas v pozdních hodinách požíváním 
alkoholu,“ říká npor. Korytář.

 (da)

Termíny zápisů 

do prvních tříd ZŠ

Zápisy do 1. ročníků základ-

ních škol pro školní rok 

2010/2011, jejichž zřizovatelem 

je statutární město Ostrava, 

městský obvod Moravská Os-

tra va a Přívoz, proběhnou na 

jednotlivých základních ško-

lách v těchto termínech:

•  ZŠ Ostrava, Gajdošova 9
15. a 18. ledna, 13–18 hod.

•  ZŠ Ostrava, Gebauerova 8
18. a 19. ledna, 12–17 hod.

•  ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A
20. a 21. ledna, 12–17 hod.

•  ZŠ Ostrava, Kounicova 2
18. a 19. ledna, 8–16.30 hod.

•  ZŠ Ostrava, Matiční 5 
20. a 21. ledna, 12–17 hod.

•  ZŠ Ostrava, Nádražní 117
18. a 19. ledna, 8–18 hod.

•  ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1
18. ledna, 8–16 hod. běžné třídy
19. ledna, 8–16 hod. bilingvní 
třídy

•  ZŠ waldorfská Ostrava
15. ledna, 15–17 hod.

•  ZŠ Ostrava, Zelená 42
18. ledna, 13–18 hod. 
a 19. ledna, 13–16 hod.

Plesová sezona 

a požární prevence
Sezona plesů už klepe na dveře, 

a tak se jistě hodí připomenout pár 
zásad požární bezpečnosti při konání 
takových akcí. V prvé řadě je třeba 
říct, že tyto akce se mohou konat 
pouze ve stavbách k tomuto účelu 
určeným, tj. ve stavbách, pro které byl 
při jejich projektování a realizaci ře-
šen a zabezpečen dostatečný počet 
a kapacita únikových cest. Počet 
osob stanovených projektovou doku-
mentací pak nesmí být v době konání 
plesu překročen.

Asi nejčastější závadou při pořádání 
plesů jsou uzamčené nebo jinak zata-
rasené únikové východy, které musí 
být v době konání akce označené, 
volné a použitelné. Nelze tolerovat 
případ, kdy východ sloužící pro únik 
osob je uzamčen s tím, že klíč je umís-
těn u obsluhy, která v případě potřeby 
východ odemkne. Při požáru nebo jiné 
mimořádné události se obsluha s klí-
čem k východu ani nemusí dostat. 

Častým nešvarem je také nevhod-
ná výzdoba sálů, zejména hořlavé 
materiály zavěšené pod stropem. 

Povinností organizátorů akcí s vět-
ším počtem osob (více než 200) je 
zřídit preventivní požární hlídku. 

por. ing. Martin Pliska

HZS Moravskoslezského kraje
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Žádný pracovní den není stejný. 

Někdy se vše odehrává podle pře-

dem stanoveného plánu, v jiných 

případech se program mění doslo-

va z minuty na minutu. 9. prosince 

2009 platila pro ing. Jiřího Havlíčka, 

místostarostu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, první 

varianta. 

Pracovní den ing. Jiřího Havlíčka 
začal v 7.00 hodin. Během úvodní 
půlhodiny zpracoval došlou poštu 
z předchozího dne a noci, vyjádřil své 
stanovisko ke konceptům externích 
dopisů vedoucích odborů a napsal 
materiály určené pro radu a zastupi-
telstvo městského obvodu. V krátkos-
ti také stihl pročíst noviny, kde ho za-
jímaly především aktuality z Ostravy, 
respektive Moravskoslezského kraje. 

Od 7.30 do 8.00 hodin byla na 
programu porada s vedoucím inves-
tičního odboru ing. Pavlem Hudcem, 
která se zaměřovala na rozpracované 
a dokončované investiční akce a vel-
ké opravy. Hovořilo se například o re-
konstrukci Zborovské ulice, jejíž ko-
laudace se následně uskutečnila 15. 
prosince. 

Od 8.00 hodin vedl místostarosta 
našeho obvodu jednání s ing. Jiřím 
Kubalou, ředitelem Technických slu-
žeb Moravská Ostrava a Přívoz. Tato 
organizace má na starost veřejně 
prospěšné služby pro městský obvod 
MOaP, včetně takzvaných význam-
ných krajinných prvků (sad Milady 
Horákové, Komenského sady, Bez ru-
čův sad, sad Boženy Němcové a část 
sídliště Šalamouna). Ing. Jiří Havlíček 
zjišťoval, jak je zajištěna zimní údržba 
komunikací, jak postoupily podzimní 
práce při ošetřování travnatých ploch 
ve svěřených parcích, jak byl zabez-
pečen úklid na vánočních trzích na 
Masarykově náměstí a také se pro-
jednával průběh prací tzv. veřejné 
služby. „Vše jde podle dohodnutého 
standardu. Krizové situace jsme za-
tím neřešili. Pokud by nastaly, řešilo 
by se to až podle okolností. Kaž do-
pádně na zimu jsme připraveni. K dis-
pozici máme mechanizační prostřed-
ky, jako například sypače, pluhy nebo 
traktory, ale také doporučené soli ur-
čené k posypu,“ prozradil mimo jiné 
k zimní údržbě komunikací ing. Jiří 
Kubala. 

Této pracovní schůzky se zúčastnil 
také ing. Vítězslav Bystroň, vedoucí 
odboru místního hospodářství. S ním 
se rovněž probíraly záležitosti týkající 
se čistoty a pořádku v našem obvodu. 
Zároveň se řešily časové termíny pro 
připojení kapličky sv. Alžběty v Hu so-
vě sadu na elektrický proud. 

Vzhledem k četným stížnostem ob-
čanů se poté místostarosta vydal 
do Přívozu (mimo jiné Gebauerova 
ulice) a na okrajové části sídliště na 
Šalamouně. Zde zkontroloval, jak si 
v praxi vedou klienti odboru sociál-
ních věcí, kteří vykonávají tzv. veřej-
nou službu.

Do své kanceláře na Prokešově 
náměstí se ing. Jiří Havlíček vrátil 

v 10.15 hodin. Už za necelých pat-
náct minut na něj čekalo koordinační 
jednání se zástupci Ostravských vo-
dáren a kanalizací. S ing. Petrem 
Ko nečným, MBA, ředitelem pro stra-
tegii, ing. Petrem Gelnarem, vedou-
cím oddělení investic a ing. Petrem 
Nováčkem, vedoucím oddělení vodo-
hospodářského rozvoje, a opětovně 

za účasti ing. Pavla Hudce a ing. 
Vítězslava Bystroně se přibližně do 

11.45 hodin debatovalo o plánova-
ných opravách kanalizace a vodovod-
ním řadu v komunikacích svěřených 
do péče městského obvodu. „Jejich 
investiční akce musí koordinovat 
s našimi investičními akcemi. Tato 
společnost zodpovídá za hloubkovou 
kanalizaci a vodní rozvody. Naším 
úkolem pak jsou opravy chodníků 
a komunikací. Je dobré, když víme 
dopředu, co se v příštích letech v ja-
ké ulici chystá,“ řekl posléze ing. Jiří 
Havlíček. 

Prověřovány byly především tyto 
lo kality: Náměstí Msgr. Šrámka, ulice 
Šubertova, Sadová, Blahoslavova, 
Budečská, Presslova, Ostrčilova, Ju-
rečkova, Sládkova, Tyršova, Vele sla-
ví nova, Nádražní, Jirská a další.

Od 12.30 do 13.30 hodin mís-
tostarosta městského obvodu MOaP 
zpracovával denní poštu a připravo-
val se na poradu zástupců obcí Os-
travska s vedením společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. (OZO – odvoz a zpra-
cování odpadu). Předmětem porady 
byla kromě jiného tato témata: vybu-
dování nové spalovny odpadu pro 
ostravskou aglomeraci u Karviné, ce-
na za odvoz a likvidaci odpadu v příš-
tím roce, která se nebude zvyšovat, 
a zajištění odvozu odpadu během 
nastávajících vánočních svátků a na 
Nový rok.

Ve 13.30 hodin začalo půlhodino-
vé jednání s radním Moravsko slez-
ského kraje ing. Janem Stoklasou, 
týkající se spolufinancování investič-
ních akcí našeho obvodu z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Od 14.00 do 14.45 hodin schůzka 
s ing. Ivem Količem, předsedou Do-
pravní komise městského obvodu 
MOaP, její hlavní náplní byly otázky 
spojené s tzv. statickou dopravou. 

Od 15.00 do 16.30 hodin jednání 
do pravní komise. „Zabývali jsme se 
tím, ve kterých místech obvodu by 
mohla v příštích letech vzniknout par-
koviště,“ uvedl Jiří Havlíček s tím, že 
tato akce probíhá v koordinaci s měs-
tem Os travou. Každá strana přináší 
konkrétní podněty a náměty a záro-
veň se vyhodnocuje, kdo danou stav-
bu bude financovat. 

Řešilo se zejména parkování pod 
Frýdlantskými mosty, v okolí nového 
mostu na Českobratrské ulici, v ob-
lasti kolem Bonver Arény (bývalá hala 
Tatran) a na ulici Poděbradově.

Pracovní den ing. Jiřího Havlíčka, 
místostarosty městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, skončil 
v 16.30 hodin.

Zaznamenal: Petr Bidzinski

Den s místostarostou 
Jiřím Havlíčkem

Zastupitelstvo městského obvo-

du odsouhlasilo kupní smlouvy 

o pře vodu bytů a domů, které byly 

předmětem výběrových řízení, kte-

rá se uskutečnila 9., 11. a 12. října. 

Informace o výběrových řízeních 

byla mj. uveřejněna v příloze zpra-

vodaje CENTRUM v říjnu. O vý-

běrová řízení byl až na výjimky mi-

mořádný zájem a vyvolávací ceny 

se zvýšily průměrně o 20 procent.

Místostarosty Jiřího Grolla jsme se 
v této souvislosti zeptali: 

Proč se neprodávají při privatiza-

ci domů s bytovými jednotkami 

i nebytové prostory? 

Postupujeme podle Zákona č. 
72/1994 Sb, který neukládá povin-
nost převodu nebytových prostorů 
stávajícímu nájemci. Zastupitelstvo 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz schválilo usnesením č. 210/6 
ze dne 23. 9. 2003 seznam domů 
prodávaných pouze po bytových jed-

notkách včetně garáží a atelierů. 
Nebytové prostory na tomto seznamu 
si městský obvod ponechal ve svém 
majetku. 

Proč se prodávají byty v privati-

zovaných domech až poté, co byly 

několik let neobydleny? 

V případě dědického řízení, soud-
ních výpovědí atd., což často trvá 
poměrně dlouhou dobu, byty již ne-
jsou obsazovány, protože nemohou 
být předmětem výběrového řízení. 

Volné byty byly průběžně prodává-
ny až do srpna 2008, kdy byla priva-
tizace bytového fondu pozastavena 
na základě „Zprávy o výsledku hod-
nocení přiměřenosti a účinnosti sy-
stému finanční kontroly v městském 
obvodu“ provedeného odborem inter-
ního auditu a kontroly Magistrátu 
města Ostravy. Podstatou problému 
bylo stanovení ceny za současného 
splnění znění zákona o obcích při 
prodeji majetku obce.

 Zastupitelstvo našeho městského 
obvodu usnesením č. 719/15/09 ze 
dne 26. 3. 2009 schválilo nový „Po-
stup pro prodej domů, bytů, nebyto-
vých prostorů a souvisejících pozem-
ků formou výběrového řízení,“ podle 
kterého bylo postupováno při výběro-
vých řízeních v srpnu a říjnu 2009.

Kdy se uskuteční další výběrové 

řízení na prodej bytů? 

 Další výběrová řízení jsou pláno-
vána na 1. čtvrtletí 2010.

Informace o výběrových řízeních 
jsou na www. moap.cz., kde jsou 
k dispozici i výsledky výběrových ří-
zení (Usnesení rady z 3. 12. 2009). 
V příloze Centra informujeme o dal-
ších výběrových řízeních. 

 (da)

Prodej domů a bytů: výběrová řízení byla úspěšná

Nabídka nájmů nebytových pro-

stor od soukromých subjektů do-

sahuje v lukrativní oblasti měst-

ského centra (Masarykovo a Jirás-

kovo náměstí, ul. Zámecká a Puch-

majerova a nejbližší okolí) výše 9 

až 11 tisíc Kč za rok a metr čtve-

reční. Ostatní ulice městského 

centra pak mají cenové relace 3 až 

4,7 tisíc Kč.

„V současné době průměrná výše 
ročního nájemného nebytového pro-
storu v majetku městského obvodu 
(dále NP) v lukrativní zóně městské-
ho centra u prodejní prostory 3 500 
Kč/m2/rok, kancelářské plochy 600 

až 800 Kč/m2/rok, ostatní plochy 500 
Kč/m2/rok,“ říká místostarosta naše-
ho městského obvodu Jiří Groll.

„Průměrná výše ročního nájemné-
ho NP dále od centra činí u prodej-
ních prostor 1 900 Kč/m2/rok, kance-
lářských prostor 600 až 700 Kč/m2/
rok a pro ostatní plochy 300 Kč/m2/
rok. V ostatních částech obvodu (tj. 
např. Přívoz nebo Fifejdy) se průměr-
né nájmy nebytových ploch průměrně 
pohybují od 200 do 500 Kč/m2/rok,“ 
informuje J. Groll. 

V roce 2010 počítá rozpočet naše-
ho městského obvodu s příjmem za 
pronájmy NP ve výši 49,5 mil. Kč, 

z toho však činí příspěvek do fondu 
oprav cca 8 mil. Kč.

„V příštím roce sjednotíme metodi-
ku pronajímání NP a stanovíme ceny 
pro jednotlivé činnosti, samozřejmě 
s přihlédnutím k poloze a provozované 
činnosti. Dále dojde k rozdělení ploch 
na tu část, která je vhodná pro hlavní 
činnost, PP (sklep, sklad) a ostatní 
plochy (chodby, sociální zařízení) 
a stanoví se koeficienty pro snížení 
nájemného u ploch PP a os tatních. 
Dojde rovněž k dorovnání výše ná-
jemného v případech, kdy jsou ceny 
pod průměrem,“ říká místostarosta 
městského obvodu Jiří Groll. (rd)

Nájmy nebytových prostor: jednotná 

metodika a dorovnávání cen

Zborovská ulice:

zeleň či bezpečnost

Na Zborovské ulici v Morav-

ské Ostravě jsou stromy vysá-

zeny tak blízko vedle sebe, že 

světlo z pouličního osvětlení si 

nenajde cestu skrze husté ko-

runy těchto dřevin. „Necítíme 

se zde bezpečně,“ stěžovala si 

na posledním diskusním pořa-

du Otevřená radnice v klubu 

Atlantik tamní občanka.

Husté koruny však stíní i okna 
bytů v přízemí a I. patrech. Navíc 
v nich hnízdí ptáci, kteří znečišťu-
jí chodníky a zaparkované auto-
mobily.

„Stromy jsou zasazeny příliš 
blízko u sebe,“ konstatuje mís-
tostarosta městského obvodu Jiří 
Havlíček, „na radikální prořez ko-
run je už také pozdě, a kácení 
stromů nepřichází v úvahu. Pokud 
byly stromy menší, tyto problémy 
nebyly,“ doplňuje.

Jak se s podobnou situací vy-
pořádávají v jiných městech či ze-
mích? – Především musí existo-
vat kvalitní projekt. Ten přesně 
stanoví vzdálenosti mezi stromy 
a vezme v úvahu všechny aspek-
ty, tzn. že chodník musí být osvět-
len a stín, který koruny stromů 
vrhají nezpůsobí, že okna budou 
enormě „zatemněna“.

Navíc, stromy se nesázejí v ta-
kových velikostech, jako je tomu 
převážně v Ostravě tzn., že kmen 
má asi 2 až 3metrovou výšku, ale 
nejméně 6 metrů. Každých 15–20 
let se potom starší stromy vymě-
ňují za mladší, takže ulice i veřej-
ná prostranství působí dojmem 
dokončenosti a stabilnosti. 

V Ostravě, ale stejná situace je 
i v převážné většině měst ČR, se 
tento stav změní, až bude dostatek 
financí. Jen pro ilustraci: Zatímco 
cena dvoumetrového stromu je ně-
kolik set korun, osmimetrový přijde 
na 30 000 Kč. (inf) 

Realitní skupina RPG Real Estate 

investuje do svého bytového port-

folia v následujících třech letech 

3 mld. Kč. Jde o největší investiční 

program v České republice a po-

kračovat bude i v městském obvo-

du MOaP. 

„Pro společnost RPG Byty byl rok 
2009 rokem pokračujících rozsáhlých 
oprav bytového fondu. Tyto opravy se 
dotkly také řady domů v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Jen v tomto městském obvodu bylo 
na opravy vynaloženo téměř 38 milio-
nů korun,“ uvedl ředitel vnějších vzta-
hů realitní skupiny RPG Real Estate 
Petr Handl.

„Nejčastěji se přitom jednalo 
o opra  vy fasád, oken a střech, ale 
také vodovodních přípojek a řadů, 
rozvodů studené a teplé vody, výtahů 
nebo elektroinstalace. Tyto opravy se 

dotkly celkem 43 domů na 17 ulicích. 
Kromě toho byla v roce 2009 v Mo-
rav ské Ostravě realizována část pilot-
ního projektu komplexních regenera-
cí domů na ulicích Gregorova, Os tr či-
lova a Na Desátém. V rámci tohoto 
projektu bylo vynaloženo dalších 
zhruba 42 milionů korun na opravy, 
které se dotkly celkem 257 bytů. 
Znamená to tedy, že v minulém roce 
společnost RPG Byty v centrálním 
obvodu proinvestovala částku 80 mi-
lionů korun.

Také pro rok 2010 počítá společ-
nost RPG Byty s řadou oprav, které 
budou realizovány v našem městském 
obvodu. Již dnes se mohou nájemníci 
na stránkách www.rpgbyty.cz v sekci 
Informace pro nájemníky seznámit 
s tím, jaké opravy a v kterých konkrét-
ních domech jsou pro příští rok naplá-
novány,“ dodal Handl. (rd)

80 milionů Kč do oprav bytů
V Přívozu na Gebauerově ulici při kontrole klientů odboru sociálních věcí, kteří 
zde vykonávají veřejnou službu. Zleva: místostarosta Jiří Havlíček, náměstek 
ředitele Technických služeb našeho obvodu Petr Smoleň a Ladislav Grunza, 
mistr veřejné služby.

Časopis Termit ze ZŠ Nádražní 

podruhé oceněn
Asociace středoškolských klu-

bů, která vyhlašuje soutěž o nej-

lepší školní časopis, ocenila časo-

pis Termit, který vydávají žáci ZŠ 

Nádražní 117.

V roce 2007 získal Termit 1. místo 
za nejlepší titulní stránku. Letos, kdy 
si připomínají ve škole 10. výročí od 
vydání prvního čísla Termitu, získali 2. 
místo, opět za nejlepší titulní stránku.

„S časopisem nám pomáhají paní 
učitelky Mgr. Marta Vítková, Mgr. Ha na 
Vežranovská a s výtvarnými nápady 
a radami se obracíme na pana učitele 
Mgr. Zdeňka Vysloužila. Máme z toho 
radost, protože každé nové číslo, kte-
ré vychází co 2 měsíce, nám dá hod-
ně práce, ale vyplatí se to,“ říká šéf-
redaktorka Termitu Kateřina Teichma-
nová, žákyně 9. ročníku. (in)



4
leden 2010 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz centrum

Zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu CENTRUM 1/2010 • Vydává v Moravskoslezském nakladatelství, s.r.o., městský obvod Moravská Ostrava 

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

Redakce: v.vavrda@seznam.cz, tel/fax: 596 125 781 • Grafická úprava Kateřina Vévodová • Rozšiřuje Česká pošta • Bezplatné • Vyšlo 29. 12. 2009

Městský archiv funguje v Ostravě 

oficiálně od 1. září 1923. Po vystří-

dání několika přechodných adres 

přesídlil v roce 1961 na Špálovu 

ulici. Ještě však dalších pětatřicet 

let trvalo, než se všechny archivá-

lie nacházely pod jednou střechou. 

Do té doby byly uloženy také v ně-

kolika dalších depozitářích. 

Služeb Archivu města Ostravy 
(AMO) může využít kterýkoliv občan. 
Samotné studium je bezplatné. Pod-
mínkou je platný občanský průkaz, 
cestovní pas nebo povolení k pobytu. 
„Počet badatelů v tomto roce, to zna-
mená těch, kteří studují archivní ma-
teriály, byl 231. Počet jejich návštěv 
překročil tisícovku,“ sdělila PhDr. Bla-
žena Przybylová, ředitelka archivu. 

Pokud se kdokoliv zajímá o dějiny, 
může se spolehnout na odbornou 
pomoc. Ar chivářky ve studovně, po-
kud je to v jejich silách, poradí každé-
mu návštěvníkovi, doporučí literaturu, 
předloží potřebné archivní pomůcky, 
jako například inventář Archiv města 
Přívozu. V dnešní době si již může 
zájemce také prostřednictvím inter-
netu zjistit, které archivní fondy jsou 
zde uloženy. 

„Studovat už ovšem musí každý 
sám, takže pro starší období je třeba 
zvládnout základy němčiny a čtení 
písma zvaného kurent,“ říká B. Przy-
by lová. 

Co vše archiv nabízí?

Podle archivního zákona může ob-
čan dostat k nahlédnutí materiály 
starší třiceti let. Bez ohledu na stáří 
jsou přístupny materiály národních 
výborů, KSČ atd., které vznikly do 
ro ku 1990, a materiály, které byly ve-
řejnosti přístupné v době svého vzni-
ku. Jmenovat můžeme mimo jiné zá-
pisy ze zasedání zastupitelstev měs-
ta, či obvodů. „Obecně lze říci, že bez 
problémů jsou k dispozici především 
zpracované archiválie, to znamená, 
že je k nim zpracována archivní po-
můcka ve formě alespoň inventárního 
seznamu. Studium nezpracovaných 
archivních fondů se povoluje výjimeč-
ně, například pro bakalářské nebo 
magisterské práce. 

Ke studiu také nejsou předkládány 
originály pergamenových listin nebo 
originály archiválií, které jsou již digita-
lizovány,“ prozradila ředitelka archivu. 

Kronika Moravské Ostravy 

Co se týká kroniky Moravské Os-
tra vy, tak ta byla v období první re-
publiky vedena jako kronika městská. 
„První díl kroniky Moravské Os travy 
pochází z roku 1936. Následují jed-
notlivé roční zápisy za léta 1937, 
1938 a 1939. Jejich autorem byl Er-
vín Tengler. Originály kronik jsou ulo-
ženy v našem archivu, přičemž do 

těchto rukopisných poznámek může 
nahlédnout každý návštěvník. V době 
2. světové války se už kronika nepsa-
la. Po válce se již samostatná kronika 
Mo rav ské Ostravy jako městské části 
nepsala,“ doplnila B. Przy by lová. 

Archiv vydává pravidelně dvě pub-
likace: 

Už dvanáct let vychází na přelomu 
ledna a února stručný přehled ostrav-
ských událostí z nejrůznějších oblas-
tí. Název publikace zní Ostravské ka-
lendárium. 

Od roku 1963, nyní ve dvouletém 
intervalu, vydává sborník OS TRA VA 
s podtitulem Příspěvky k dějinám 
a současnosti města Ostravy a Os-
trav ska.

„Pořádáme nejrůznější výstavy 
a přednášky. Ve vestibulu Nové radni-
ce jsme uspořádali dvanáct výstav, 
konají se vždy v září. Ta poslední 
měla název 1989!!! a vztahovala se 
k událostem kolem 17. listopadu před 
dvaceti lety,“ uvedla B. Przyby lová.

 (bi)

Archiv města Ostravy je pro každého

Pečovatelská služba mění 

své sídlo 

Od středy 25. listopadu 2009 je 

sídlo pečovatelské služby na jedi-

ném místě – ve 4. patře věžového 

domu na ul. Ostrčilova 4/2691, kan-

celáře č. 410 a 420. V budově je 

k dispozici výtah, je možné také 

použít bezbariérový vstup ze zadní 

strany budovy. 

Občané našeho městského obvo-
du, především ti starší či zdravotně 
postižení, si již zvykli na to, že potře-
bují-li pomoc při zvládání péče o vlast-
ní osobu a domácnost, mohou si ob-
jednat pečovatelskou službu, kterou 
jim městský obvod zajišťuje prostřed-
nictvím odboru sociálních věcí. 

V případě zájmu se mohou žadate-
lé obrátit na některou ze sociálních 
pracovnic (kontakt uveden níže), kte-
rá jim poskytne veškeré potřebné in-
formace o této službě, tj. seznámí je 
s pravidly poskytování služby, s obsa-
hem smlouvy, jejíž uzavření je pod-
mínkou k zavedení služby a také 
s výší úhrad za jednotlivé úkony, kte-
rá je stanovena sazebníkem. 

Kontakty na sociální pracovnice: 

Jana Klárová – 599 443 253, Mgr. 

Renáta Kunzová – 599 443 503.

Případové konference jako 

jedna z metod sociální práce

Jednou z metod sociální práce, 

která se stále více využívá při řeše-

ní problému konkrétního nezletilé-

ho dítěte na odděleních sociálně-

-právní ochrany dětí, jsou případo-

vé konference.

Jedná se o setkání týmu odborníků 
(např. pediatr, ředitel školy, výchovný 
poradce, třídní učitel, psycholog, psy-
chiatr, ředitel zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, zástupce nestátní 
neziskové organizace apod.), kteří se 
sejdou zejména před přijetím závaž-
ného opatření týkajícího se nezletilé-
ho dítěte – například při posuzování 
návrhu na nařízení ústavní výchovy, 
při revizi ústavní výchovy, při odcho-
du nezletilého dítěte z ústavní výcho-
vy, u dětí s podezřením na syndrom 
CAN, u nezdařené náhradní rodinné 
péče, při nespolupráci rodiny a dá le 
u zvláště komplikovaných případů. 
Nejedná se samozřejmě o situace, 
kdy nezletilé dítě potřebuje okamži-
tou pomoc.

Případové konference se vždy 
účastní zástupce oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí; nutná je také 
účast zákonných zástupců nezletilé-
ho dítěte, případně samotného dítě-
te, jehož se problém, který musí být 
vyřešen, týká. Důležitá je role „ obháj-
ce rodiny“, který rodinu důsledně hájí 
a prosazuje zájmy dítěte v rodině.

Případovou konferenci svolává or-
gán sociálně-právní ochrany dětí, a to 
buď z vlastního podnětu nebo také 
z podnětu zainteresovaného subjek-
tu. Nemusí se vždy jednat pouze 
o jednorázovou záležitost, mnohdy 
jde o časově náročnou metodu so-
ciální práce. Cílem případové konfe-
rence je navázání užší spolupráce 
týmu odborníků, výměna názorů, in-
formací a zkušeností, posouzení kon-
krétního případu a nalezení společ-
ného postupu při řešení a přijetí 
vhodného opatření. Předním hledis-
kem je zájem a blaho nezletilého dí-
těte. Výsledkem jednání takovéto 
kon ference by měl být individuální 
plán péče o nezletilé dítě. Rovněž 
vymezí role a zodpovědnost jednotli-
vých subjektů.

 Bc. Yveta Holubová

Výherci odpovídali e-maily

Naši velcí rodáci se jmenova-

la soutěž, jejíž poslední – třetí 

– otázku jsme uveřejnili v pro-

sincovém vydání zpravodaje 

CENTRUM. Celkem bylo zaslá-

no 289 odpovědí prostřednic-

tvím e-mailové pošty, 62 odpo-

vědí přišlo poštou. Bohužel ne 

všichni soutěžící odpověděli na 

všechny tři otázky, takže do zá-

věrečného slosování jsme zařa-

dili 152 jmen. 

Letos to byla již třetí soutěž, 
kdy jsme rozdělili tři výhry po 
2 000 Kč. První slosování „Soutě-
že s bonusem“ se uskutečnilo 
v květnu, druhé „Naše Ostrava“ 
proběhlo v klubu Parník v říjnu při 
příležitosti Dne seniorů.

Naše poslední soutěž nebyla 
omezena seniorským věkem 
a mohl se jí tedy prakticky účastnit 
každý, kdo dostal do rukou náš 
měsíční zpravodaj. A o to nám ta-
ké v soutěži šlo: aby se co nejvíce 
čtenářů seznámilo s významnými 
osobnostmi, jejichž rodištěm byla 
Moravská Ostrava či Přívoz (sta-
rosta Konstantin Grünwald, lékař 
Nikodém Kroček, malíř Vla dimír 
Kristin), a touto cestou poznalo 
historii našeho obvodu.

Protože při uveřejnění jmen vý-
herců „Soutěže s bonusem“ (kvě-
ten) jeden z nich projevil kategoric-
ký nesouhlas s veřejným uvedením 
svého jména, tentokrát uvádíme 
pouze fakt, že dvě z vylosovaných 
jsou ženy, jedna bydlí na ulici 30. 
dubna, druhá na ulici Sokolské 
a třetím je muž, jehož bydliště je 
v Ostravě-Porubě, ale v našem 
městském obvodu pracuje.

Vítězům jsme blahopřáli e-mai-
lem, tedy cestou, kterou zvolili 
k zaslání svých odpovědí a pení-
ze (po 2 000 Kč) zaslali poštovní 
poukázkou. Všem účastníkům 
pak děkujeme za zájem, který 
o naši soutěž projevili.  (red)

Chtějí-li občané nahlédnout do 
kroniky městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz, mohou 
tak učinit osobně na úřadu měst-
ského obvodu v kanceláři č. 150 
(odbor organizační a hospodář-
ské správy) nebo prostřednictvím 
webových stránek městského 
obvo du www.moap.cz v sekci 
„O městském obvodu / Kronika“. 

Vzhledem k tomu, že městský 
obvod v předchozích obdobích 
kroniky nevedl, může zájemce 
v současné době očekávat infor-
mace z období od října 2006 do 
června 2007. Zápisy do kroniky 
pořízené kronikářem městského 
obvodu budou postupně doplněny 
a zveřejněny k nahlédnutí, a to 
i z období před rokem 2006.

Ředitelka Archivu města Ostravy 
PhDr. Blažena Przy by lová s význam-
ným dokumentem pro dějiny Přívozu 
z roku 1905, kterým císař František 
Josef uděluje městu znak. Jedná se 
o jeden z nejkrásnějších kaligraficky 
provedených dokumentů. Je psán 
dvojjazyčně, česko-německy. Ně mec-
ký název Přívozu je Oderfurt.

Noví investoři v centru města mohou zajistit 

výstavbu veřejných sociálních zařízení
V městském obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz bylo z technických 

důvodů uzavřeno další podzemní 

sociální zařízení, a to na ulici Pur-

kyňově v bezprostřední blízkosti je-

jího křižování s ulicí Čs.legií. Jediné 

podzemní WC v našem obvodu tak 

zůstává před hotelem Imperial.

„Údržba, ale především rekonstruk-
ce a modernizace podzemních so-
ciálních zařízení je finančně náročná, 
vyžádala by si desítky milionů Kč,“ 
říká místostarosta centrální ostravské 
městské části Jiří Havlíček. „Navíc 
trend jde zcela jiným směrem: sociál-
ní zařízení se stavějí v nákupních 
centrech a u informačních kanceláří,“ 
upřesňuje. 

V našem obvodu se nacházejí ve-
řejná sociální zařízení kromě už zmi-
ňované lokality před hotelem Imperial 
pod Frýdlantskými mosty. Tamní WC 
je i pro handicapované, po rekon-
strukci odpovídá nejvyšším hygienic-
kým nárokům a je velmi dobře udržo-
vané. Provoz zajišťují Technické služ-
by našeho obvodu. 

Další veřejná WC jsou v nákupním 
centru (Futurum), na Karolině (pro-
dejna Kaufland), na nádraží Ostrava-
-střed, na hlavním nádraží v Přívozu 
a na Nové radnici – pro návštěvníky 
Informačního centra. 

„V jednání je postavení sociálního 
zařízení u Informačního centra města 
na Nádražní ulici. Při plánování nové 

výstavby na ulici Zámecké (proluka 
u obchodního domu Bachner) a na 
náměstí dr. Edvarda Beneše (naproti 
budovy Čs. spořitelny), stanovíme pro 
investora jako jednu z podmínek i vy-
budování veřejných sociálních zaříze-
ní,“ vysvětluje místostarosta Hav lí ček. 

Problematická je neexistence ve-
řejných WC v městských parcích. 
Náv štěvníci Komenského sadů mo-
hou využívat sociální zařízení ve Vod-
ním světě Sareza (Čapkárna), v blíz-
kosti Sadu Milady Horákové je už 
zmiňované WC v nákupním centru 
a na druhé straně v Domě kultury 
města Ostravy. 

Do budoucna se však tyto možnos-
ti jeví jako nedostatečné.  (da) 

Veřejné WC na náměstí Msgr. Šrámka 
je již minulostí.

Zájemcům o bazén 

na ZŠ Gen. Píky

Základní škola gen. Píky 13A, 
Ostrava-Fifejdy nabízí zájemcům 
z řad organizací a spolků proná-
jem bazénu od 1. února 2010. 

Žádosti zasílejte do 15. ledna 
2010 na tuto adresu: sekreta-

riat@zsgepiky.cz. Zájemci budou 
kontaktováni.

Z Komenského sadů 

pod Landek
Rada městského obvodu MOaP se 

usnesla zadat studii proveditelnosti 
pě ší a in-line trasy v úseku mezi Ko-
menského sady a areálem Landek 
po levém břehu Ostravice a pravém 
břehu Odry až ke zdymadlu. 

Jde o to zjistit, za jakých technic-
kých podmínek by bylo možno vybu-
dovat tuto trasu, která by vedla po 
levém břehu Ostravice pod mostem 
B. Němcové, dále pak pod haldou 
a podél areálu bývalého Dolu Odra. 
Tam by se mohlo využít nově posta-
veného dálničního přemostění a pod 
ním by trasa šla po pravém břehu 
Odry k nedalekému zdymadlu. (rd)


