
Mikuláš Končický, brigádní generál 
ve výslužbě, je posledním žijícím 
českým tankistou, který osvobozoval 
Ostravu. Účastník dukelské, jaselské 
a ostravské vojenské operace se na-
rodil 1. ledna 1925 na Volyni (okres 
Dubno). Do Ostravy se přestěhoval 
v roce 1975 poté, co vyjádřil katego-
rický nesouhlas se vpádem vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do 
teh dejšího Československa, a ná-
sled ně byl propuštěn z armády. 
V současnosti je válečný veterán Mi-
kuláš Končický předsedou Čes ko slo-
venské obce legionářské v Ostravě. 

Jistě jste během uplynulých pě t a-

 třiceti let zaznamenal v našem 

městě spoustu změn…

Samozřejmě. Změny jsou značné. 
Zejména po roce 1989. Nejvíce mi 
vadila ta „vybydlenost“ a škaredé fa-
sády. Ačkoliv se ve městě nachází 
mnoho cenných architektonických 
objektů, tak jejich stále se zhoršující 
stav a sešlost mi v minulosti velmi 
vadily. Naštěstí to už neplatí, a oce-
ňuji, že se tyto fasády začaly ve vel-
kém opravovat. Každým rokem se 
těchto objektů zkrášluje víc a víc. 
Mám z toho velkou radost.

Která místa v Ostravě nejraději 

navštěvujete? 

Mně je tady všechno milé. Líbí se 
mi v Komenského sadech, na centrál-
ním náměstí, na řece Ostravici zase 

oceňuji, jak je upravena v tom korytu. 
Rád se podívám do Dolní oblasti 
Vítkovice, ale trochu mě mrzí, že ty 
pece jsou takové opuštěné. Přiznám 
se však, že mi v centru Ostravy schá-

zí socha Tomáše Garriguea Ma sa ry-
ka. Stejně bych si přál výraznější pa-
mátku na Edvarda Beneše. 

Při jakých příležitostech vzpomí-

náte na rok 1945, kdy jste pomáhal 

osvobozovat Ostravu? 

Abych řekl pravdu, nejsem nostal-
gicky založený. Ledacos jsem prožil, 
ale nechci nic dramatizovat nebo 
zveličovat. I když některé situace 
v mém životě byly obzvlášť těžké. 
Nepotřebuji však o těchto událostech 
neustále mluvit. Často jsem však 
zván na různé besedy, na kterých se 
samozřejmě do minulosti ohlížím. 

V čem konkrétně vidíte největší 

přínos těchto besed?

Podle mého názoru jsou tato setká-
ní prospěšná hlavně z toho důvodu, 
že můžu mladší i starší generaci vy-
světlit, jaká situace během druhé 
světové války i po druhé světové vál-
ce v našem státu panovala. Podle 
chování posluchačů a podle toho, jak 
trpělivě poslouchají, si myslím, že je 
můj výklad dokáže oslovit. Jde o to, 
aby si to všichni účastníci těchto be-
sed uvědomili a nenechali v budouc-
nu zničit to, co jsme v minulosti vybo-
jovali. 

Myslíte si, že si společnost do-

statečně váží těch, kteří se podíleli 

na osvobozování Ostravy?

Myslím si, že ano. Nesetkal jsem 
se s žádnými averzemi nebo s něja-
kými nepříjemnostmi. Navíc převážná 
většina besed na mě působí dojem-
ně, protože posluchači přespříliš oce-
ňují mé povídání o zážitcích z druhé 
světové války, s čímž já předem ne-
počítám. Je to od nich milé.  (peb)

www.moap.cz listopad 2010

Žijí mezi námi

Vážení spoluobčané,
v době tzv. volebního mezidobí, 

tedy v období mezi konáním komu-
nálních voleb a ustavujícím zasedá-
ním nového zastupitelstva městské-
ho obvodu, je městský obvod spra-
vován dosavadním starostou a do-
savadní radou, kteří plní své úkoly 
na základě zákonem uložené po-
vinnosti, takže se jejich výkonu ne-
mohou vzdát.

Nové orgány městského obvodu 
by měly být zvoleny na ustavujícím 
zasedání nového zastupitelstva 
městského obvodu. Termín konání 
ustavujícího zasedání a tedy i délka 
volebního mezidobí závisí na tom, 
zda byl, či nebyl po uskutečněných 
komunálních volbách podán návrh 
na neplatnost hlasování, neplatnost 
voleb nebo na neplatnost volby 
kandidáta podle zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí. Lhůta pro 
podání návrhu na neplatnost je 10 
dnů od vyhlášení voleb Státní vo-
lební komisí, takže prvním dnem 
lhůty byl 20. říjen 2010 a posledním 
dnem lhůty 29. říjen 2010. 

Pokud návrh na neplatnost voleb 
nebo hlasování v zákonné lhůtě 
podán byl, ustavující zasedání se 
nesvolá a je třeba vyčkat na rozhod-
nutí soudu o tomto návrhu. Soud 
musí ze zákona rozhodnout do 20 
dnů ode dne doručení návrhu.

Jestliže soud návrhu nevyhoví, 
svolá se ustavující zasedání tak, 
aby se konalo do 15 dnů ode dne 
právní moci rozhodnutí soudu.

Jestliže soud návrhu vyhoví, ke 
zvolení nového zastupitelstva nedo-
šlo a ustavující zasedání se nekoná. 
V takovém případě se pravomoci 
dosavadní rady rozšiřují o pravo-
moc stanovit pravidla rozpočtového 

provizoria a 
schvalovat roz-
počtová opatře-
ní. Volby nebo 
hlasování se 
musí opakovat.

Pokud návrh 
na neplatnost 
voleb nebo hla-
sování nebyl v zákonné lhůtě po-
dán, musí být do 15 dnů ode dne 
uplynutí zákonné lhůty pro podání 
návrhu soudu svoláno ustavující 
zasedání zastupitelstva. 

V úvodu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva složí všichni členové 
zastupitelstva v souladu se záko-
nem o obcích slib. Programem 
ustavujícího zasedání je zejména 
volba starosty, místostarostů, dal-
ších členů rady a zřízení finančního 
a kontrolního výboru zastupitelstva. 

Dosavadní starosta přestává vy-
konávat pravomoci starosty podle 
právních předpisů okamžikem zvo-
lení nového starosty nebo alespoň 
místostarosty. Dosavadní místosta-
rostové přestávají vykonávat své 
pravomoci rovněž zvolením nového 
starosty nebo alespoň jednoho no-
vého místostarosty. Dosavadní ra-
da přestává plnit své úkoly okamži-
kem zvolení nové rady jako celku, 
tedy zvolením všech jejích členů.

Ustavující zasedání nového zastu-
pitelstva městského obvodu bude 
v souladu se zákonem o obcích svo-
láno nejméně 7 dnů přede dnem 
svého konání. Informace o době, 
místě a o navrženém programu usta-
vujícího zasedání budou zveřejněny 
na úřední desce úřadu a webových 
stránkách městského obvodu. 

Kateřina Huvarová 

tajemnice úřadu

Slovo má…

Vánoční atmosféru v centru měs-

ta zpestří projekt Vánoční kluziště 

Ostrava!!!. Společnost SAREZA 

zakoupila ledovou plochu, která od 

4. 12. 2010 do 2. 1. 2011 doplní na 

Masarykově náměstí tradiční 

Vánoční trhy (4. až 23. 12.). Jejich 

dominantou se stane rozzářený 

vánoční strom. 

Osvětlené ledové kluziště o veli-
kosti 30 krát 15 metrů bude dispono-
vat vánoční výzdobou, efektním na-
svícením, přičemž pro veřejnost je 
nachystaný zábavný program. Led 
vydrží až do teploty 15 °C a bude 
upravován rolbou. Den ní provoz are-
álu by měl být od 10 do 20 hodin. 
„V areálu kluziště se také bude na-

Masarykovo náměstí ozdobí kluziště 

Přál bych si v centru města sochu T. G. Masaryka 

Volební účast v našem obvodu dosáhla 32,1 %. Společně s Ostravou-Jihem a Vítkovicemi jde o jednu z nej menších 
volebních účastí v Ostravě.

Ve dnech 15. a 16. října proběhly 

v Moravské Ostravě a Přívozu vol-

by do zastupitelstva městského 

obvodu, Zastupitelstva města Os-

tra vy a Senátu Parlamentu ČR.

Volby probíhaly ve 47 okrscích, 
z nichž nejvyšší volební účast – téměř 
53 % – zaznamenal okrsek č. 23, kam 
patří ulice Balcarova, Nádražní a 30. 
dubna. Naopak pouze necelých 10 % 
voličů přišlo k urnám v okrsku č. 13, 
do něhož spadají ulice jako Ci hel ní, 
Ibsenova, Jílová nebo Vaš ko va.

Voliči volili své zástupce do 35člen-
ného zastupitelstva městského obvo-
du, do něhož se dostaly následující 
strany: hnutí Ostravak s 25,31 % (10 
mandátů), ČSSD s 24,56 % (9 man-

dátů), ODS s 21,11 % (8 mandátů), 
KSČM s 13,03 % (5 mandátů) a TOP 
09 s 8,52 % (3 mandáty). 

Ostatní čtyři volební strany nedo-
sáhly hranice 5 procent odevzdaných 
hlasů a nebudou mít v dalším období 
žádného zastupitele. KDU-ČSL obdr-
žela 3,40 % odevzdaných hlasů, Stra-
na zelených 1,92 %, Dělnická strana 
sociální spravedlnosti 1,43 % a Su ve-
re nita – blok J. Bobošíkové 0,72 %.

Volby do Zastupitelstva města Os-
tra vy přinesly následující výsledky: 
ČSSD – 32,12 %, 21 mandátů; ODS 
– 18,48 %, 12 mandátů; hnutí Os tra-
vak – 15,97 %, 10 mandátů; KSČM 
– 12,74 %, 8 mandátů a TOP 09 – 
6,52 %, 4 mandáty.

Souběžně s volbami komunálními 
probíhaly také volby do Senátu Par la-
mentu ČR. Do druhého kola, které se 
konalo 22. a 23. října, postoupili do-
savadní senátorka a starostka Ma-
rián ských Hor a Hulvák Liana Ja náč-
ková a Antonín Maštalíř.

Senátorem byl ve druhém kole 
zvolen dosavadní starosta Slez ské 
Ostravy An to nín Maštalíř (ČSSD). 

Podrobné výsledky voleb nalezne-
te na stránkách Českého statistické-
ho úřadu www.volby.cz. 

Zápis o výsledku voleb do zastupi-
telstva obcí je k nahlédnutí na webo-
vých stránkách městského obvodu 
pod odkazem Úřední deska.

 (red)

Zvolili jsme nové zastupitelstvo i senátora

Odbor dopravně správních činností 
MMO informuje občany města, držite-
le řidičských průkazů vydaných v do-
bě od 1. ledna 1994 do 31. prosince 

2000, o povinnosti zajistit si jejich vý-
měnu do 31. 12. 2010. Od 1. ledna 
2011 pozbývají řidičské průkazy vyda-
né v uvedeném období platnost.

Dostavte se včas v úředních hodi-
nách na odbor dopravně správních 
činností magistrátu na ul. 30. dubna 
35 v Moravské Os tra vě. K výměně 
budete potřebovat doklad totožnosti, 
řidičský průkaz a jednu fotografii 3,5 x 

4,5 cm. Vý mě na není zpoplatněna, 
lhůta pro vydání nového řidičského 
průkazu je 20 dnů. 

Úřední dny: pondělí a středa 
8–11.30 hodin, 12.30–17 hodin, úterý 
a čtvrtek 7.30–11.30 hodin, 12.30–
–15.30 hodin, pátek 8–11 hodin pou-
ze pro objednané.

Bližší informace získáte na telefon-
ním čísle 844 12 13 14 nebo webo-
vých stránkách města Ostravy www.
ostrava.cz. Objednat se můžete tele-
fonicky na výše uvedeném čísle nebo 
elektronicky na www.esmo.cz.

Výzva k výměně řidičských průkazů

Číslo měsíce 42
Tolik multimediálních učeben 

bude vybudováno na našich deví-
ti základních školách v období od 
listopadu 2010 do ledna 2011.

cházet občerstvení, půjčovna bruslí, 
sociální zařízení, šatna a posezení 
s teplomety. Každopádně očekáváme 
celkovou návštěvnost až 20 000 lidí. 
Děti do šesti let budou mít vstup 
zdarma,“ konstatuje Petra Ga ven-
dová, marketingová manažerka spo-
lečnosti SAREZA. (peb)
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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 listopadu: Teofil 
Filipec, Vilma Galisová, Štěpánka 
Martiniková, Libuše Ostrá, Otto 
Koch, Ludmila Novotná, Marie 
Myš ková, Jan Voseček, Miroslav 
Černoch, Milada Janoušová, Erna 
Dydovičová, Marie Sýkorová, Ru-
dolf Nekuda.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Městská policie Ostrava organi-

zuje 10. 11. od 16 hodin v rámci 

projektu Bezpečnější Ostrava pátý 

letošní kurz pro veřejnost. Místem 
konání je opět ředitelství Městské 
policie Ostrava na ul. Hlubinské 6, 
Moravská Ostrava. Ústředním téma-
tem je prevence krádeží. Nebude 
chybět kurz sebeobrany. Pro velký 
zájem bude opět zajištěn dětský kou-
tek. Bližší informace se dozvíte na 
tel.: 599 414 165, 599 414 156 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty na 
adrese: info@mpostrava.cz.

 Sdružení Čistá Ostrava pořádá 

dne 17. 11. od 10 hodin pro zájemce 
z řad občanů „Den otevřených dveří“ 
na lagunách Ostramo. Diskutovat se 
bude o aktuální situaci těchto rop-
ných lagun. Další informace na www.
cistaostrava.cz.   

 V listopadu se žáci ZŠ Gen. Píky 

zapojí do projektu Krokus, který 
realizuje irská organizace Holocaust 
Education Trust Ireland (HETI) ve 
spolupráci se Vzdělávacím a kultur-
ním centrem Židovského muzea 
v Praze. HETI škole zdarma poskytne 
cibulky žlutých krokusů, které účast-
níci projektu zasadí jako připomínku 
jednoho a půl milionu židovských dětí 
a tisíců dalších dětí, jež zemřely bě-
hem holocaustu.

 Živnostníkem roku Moravsko-

slez ského kraje se stal ladič pian 

Michal Fiedor z Moravské Ostravy. 
Devětapadesátiletý Fiedor zvítězil 
v konkurenci 108 přihlášených živ-
nostníků. Oboru ladění pian a oprav 
klavírů se věnuje čtyřicet let. 

 Společnost Senior pořádá 2. 12. 

vánoční výstavu ručních prací čle-

nek klubu. Výstava se koná v klu-
bovně Společnosti Senior, Na Jíz dár-
ně 18, Moravská Ostrava. Začátek je 
naplánovaný na 10 hodin, předpoklá-
daný konec bude v 16 hodin. 

 Výstavní síň Sokolská 26 nabízí 

od října především školám dopro-

vodné programy k probíhajícím vý-

stavám. Doprovodné vzdělávací pro-
gramy (odborně Galerijní animace) 
vede zkušená lektorka, která realizu-
je jednotlivé programy přímo na míru 
třídám, jež si program objednají. 
Výstavní síň nabízí tyto vzdělávací 
programy také pro rodiny s dětmi. 
Objednávky registruje Tereza Tu ro-
ňová (tel.: 774 364 437), případně se 
lze informovat na adrese: animaceso-
kolska@seznam.cz. 

...Pavla Gomba
Když jsem letos v létě slavila na-

rozeniny, zjistila jsem, že se nachá-
zím v zajímavém přelomu. Přesně 
jednu polovinu svého dosavadního 
života (tu první) jsem prožila v Os-
tra vě, zatímco tu druhou v Praze 
a občas ještě dál. 

Je to zvláštní, že se člověku o rod-
ném městě zdává nejvíc právě v da-
leké cizině. Ať už jsem spala v bud-
dhis tickém klášteře vysoko v Hi má-
la ji nebo na vojenské základně 
Paoua ve Středoafrické republice, 
noc co noc se mi vracel sen, ve kte-
rém procházím zasněženým náměs-
tím v Mariánských Ho rách, míjím 
kdysi slavnou cukrárnu Ha vana 
a pospíchám dlouhou Ko runní ulicí, 
abych přišla včas do ško ly. 

Zatímco pro většinu lidí konfron-
tace vzpomínek z dětství se sou-
časnou realitou nedopadá příliš ra-
dostně, já mám to štěstí, že pochá-
zím z Ostravy! Při každém návratu 
zjišťuji, že je zase o něco krásnější, 
barevnější a živější... Když prochá-
zím centrem města – Nádražní uli-
cí, kde rodiče stále bydlí, kolem 
Ma tičního (dříve Šmeralova) gym-
názia, mé alma mater, a samozřej-
mě Stodolní – člověk má pocit, že 
opravdu je nač být pyšný! 

Moje rodiště mi pomohlo i tam, 
kde by to člověk vůbec nečekal. 
Vzpo mínám si, jak jsem při své 
první cestě do USA trnula obavami 

ze vstupního výslechu. Imigrační 
úředník za vysokou přepážkou vy-
padal přesně tak nevlídně, jak jej 
popisují ti, kterým byl vstup do ze-
mě odepřen. Při pohledu do mého 
pasu ale zcela nečekaně roztál 
a s nefalšovaným nadšením vykřikl: 
„Baník Ostrava girl!“.

Cením si také toho, že zdejší lidé 
dokáží i na velkou dálku soucítit 
s potřebnými. Například žáci ze ZŠ 
Ostrčilova už mnoho let vyrábějí 
látkové panenky, jejichž výtěžek jde 
na očkování. Každá vyrobená pa-
nenka tak může zachránit život jed-
noho dítěte v krizové oblasti.

Pavla Gomba vystudovala VŠE 
Pra ha, obor finance. Pracovala na 
Dán ském velvyslanectví a v Ni zo-
zem ské obchodní komoře. Od roku 
2000 je výkonnou ředitelkou 
UNICEF (Dět ského fondu OSN) 
v České republice. V roce 2004 byla 
zvolena členkou Rady pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání. Napsala kni-
hu Slyšíte nás? o svých zkušenos-
tech s mezinárodními humanitární-
mi programy.

Jak to vidí...

Ve druhé polovině října byla do-

končena další část první etapy re-

generace sídliště Šalamouna. 

Působivější vzhled získaly zejmé-

na ulice Na Široké (od ulice Dr. 

Malého ke Gajdošově) a ulice Dr. 

Malého (od křižovatky Na Jízdárně 

až za Šalamounskou). 

Na ulici Na Široké došlo k rekon-
strukci chodníků, které byly osazeny 
zámkovou dlažbou, i vozovky s asfal-
tobetonovým povrchem. Zároveň by-
la vybudována kolmá parkovací stání 
po obou stranách (navýšení přibližně 
o padesát parkovacích míst). „Další 
novinkou je hřiště pro děti nad šest let 
s velkou herní sestavou a průlezkami, 
odpočinkovou sítí, plastovou klouzač-
kou, lezeckou stěnou a šplhací tyčí. 
Dále bude možné využívat zavěše-
nou houpačku a lavičky. Hřiště má 

nízké oplocení,“ uvedla referentka in-
vestičního odboru Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Dagmar Žižková. 

V neposlední řadě bylo doplněno 
veřejné osvětlení (čtyři nové stožáry, 
včetně svítidel), opraveno dopravní 
značení a proběhly sadové úpravy. 

Ve vymezeném území ulice Dr. 
Malého byly také zrekonstruovány 
komunikace a chodníky a rovněž se 
opravily zastávky MHD. „Zastávky se 
nyní nacházejí naproti sobě a jsou 
odděleny ostrůvkem. Díky tomu se 
zamezilo předjíždění vozidel v úseku 
zastávek a zvýšila se bezpečnost 
chodců,“ dodala Dagmar Žižková.

Na tuto investiční akci získal náš 
městský obvod dotaci z ministerstva 
pro místní rozvoj na regeneraci pane-
lových sídlišť ve výši čtyř milionů Kč.

Na Šalamouně pokračují rekonstrukce

Pivovar Ostravar uspořádal 11. října v Ostravě druhý ročník akce s názvem 
„Community Day, aneb Den, kdy pomáháme“. Šedesát zaměstnanců pivovaru 
Os travar v měst ském obvodu Mo rav ská Os tra va a Přívoz zvelebovalo Sad Milady 
Horákové a prostředí okolo pivovaru. „Pozitivní je, že jsme naše zaměstnance 
nemuseli nikterak přesvědčovat. Sami vědí, že se jedná o dobrou věc, a tak se do 
projektu chtěli dobrovolně zapojit,“ řekl vrchní sládek pivovaru Richard Kornas.

Rozmístění kontejnerů 

na velkoobjemový odpad

Od 1. do 2. 11.: Poděbradova 60, 
Po děbradova 61, Poděbradova 63, 
Gorkého 9, Gorkého 19–23, Bieblova 
3, Bieblova 10, Bieblova 20, Nádražní 
73, Nádražní 103, Soukenická, Val-
chař ská 4.

Od 2. do 3. 11.: Engemüllerova 2, 
Engemüllerova 14, Mariánskohorská 
2, Mariánskohorská 3, Marián sko hor-
ská 13, Mánesova 6, Mánesova 17, 
Maroldova 4, Maroldova 12, Jirská 
7–9, Myslbekova 7, Nádražní 139, 
Ná dražní 145.

Od 3. do 4. 11.: Nádražní 56, Os tr-
či lova 17, Na Desátém 25, Gregorova 
4, Gregorova 16, Slavíčkova 30, Že-
níš kova, Zborovská 14–18, Jind ři cho-
va 14–16, Živičná 12, Křižíkova 8, 
Kři ží kova 16.

Od 4. do 5. 11.: Sokolská třída 42, 
Sokolská třída 88, Vítězná 1, Vítězná 
8, Vítězná 17–19, Pressova 5–7, Pelc-
lo va 4, E. F. Buriana, Hrušovská 14, 
Na Bělidle 1, Na Bělidle 8, U Parku 
8–10.

Od 8. do 9. 11.: Gajdošova 47, Vý-
stavní 47, Gajdošova 6, Gajdošova 
29, Hornických učňů 1, Hornických 
učňů 11, Sportovní 14, Havířská 16, 
Ze lená 55, Zelená 61, Hornická 65, 
Hornická 78.

Od 9. do 10. 11.: Na Jízdárně 24, 
Gajdošova 11, Uhelná 22, Náměstí 
Jiřího Myrona, Na Široké 16, Na 
Široké 27, Petra Křičky 1, Petra Křičky 
15, Petra Křičky 19–21, Petra Křičky 
23, Zelená 35, Sportovní 5.

Od 10. do 11. 11.: Sládkova 4–6, 
Sládkova 16, Sládkova 20, Sládkova 
26, Varenská 32–34, Garážní 18, Hor-
no polní 35, Hornopolní 43, Varenská 
6, Varenská 16, Varenská 26–28, 
Sládkova 36.

Od 11. do 12. 11.: Gen. Píky 1A, 
Gen. Píky 1B, Gen. Píky 8, Gen. Píky 
9, Gen. Píky 20, Hornopolní 49, Hor-
no polní 51, Gen. Janouška 3, Ahep ju-
kova 2, Ahepjukova 11, Ahepjukova 
23, Josefa Brabce 47.

Od 15. do 16. 11.: Lechowiczova 
19, Lechowiczova 27, Gen. Píky 3, 
Gen. Píky 14, Gen. Píky 17, Gen. Pí ky 
26, Josefa Brabce 5, Josefa Brab ce 
13, Josefa Brabce 25, Josefa Brab ce 
35, Josefa Brabce 41, O. Mo tyky 3. 

Kontejnery budou v uvedených lo-
kalitách přistavovány cca na dobu 24 
hodin.  (OMH)

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu 

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového prostoru Podlaží Počet  Plocha

 Předchozí užívání  místn. m2

OBH – oddělení

správy a údržby DBF

Nádražní 936/195

Ostrava

Tel.: 599 442 609

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru bytového hospodářství, 

Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 306 – sekr. odboru BH, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého 

křídla budovy Nové radnice nebo na oddělení správy a údržby domovního a bytového fondu, 

Nádražní 195, Ostrava–Přívoz. Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 

609, p. Jiříková nebo ing. Gawlová. Prohlídka po dohodě možná.

Poštovní 1444/15 (garáž, sklad) 1. NP 1 9,60

28. října 1516/106 1. NP 11 267,69
(prodejna) jednotka č. 1516/602 1. PP 

Sládkova 373/6 (prodejna, kancelář) 1. PP 3 26,98

Dobrovského 490/6, Ostrava–Přívoz 1. NP 3 69,55
(kancelář, sklad)

Na Jízdárně 2895/18 (kancelář, sklad) 1. NP 1 8,40

Na Jízdárně 2895/18 (garáž) 1. NP 1 19,16

Na Jízdárně 2895/18 2. NP 2 71,25
(kancelář, učebna) 

Prokešovo nám. 1883/2 1. NP 3 99,24
(prodejna) jednotka č. 1883/901 

Českobratrská 113/22 1. NP 3 78,80
(prodejna, kancelář) 

Nádražní 1265/24 (prodejna) 1. NP 2 89,60

S. K. Neumanna 1691/4 1. NP 10 225,84
(kancelář, dílna – knihařství) 

Jurečkova 490/3 1. NP 2 58,00
(prodejna) jednotka č. 490/903 

Střední 1901/4 1. NP 2 48,32
(prodejna) jednotka č. 1901/901 1. PP

Chelčického 691/8  1. NP 4 329,43
(prodejna, kancelář) 1. PP 

Reální 1859/4 1. NP 4 118,79
(prodejna) 2. NP 

Sokolská 356/9 (prodejna) 1. NP 3 34,94
jednotka č. 356/901, 903 

Macharova 945/9 (prodejna) 1. NP 2 58,00
Ostrava–Přívoz

Pálení listí a trávy 

je přestupkem
Městská policie Os tra va upozor-

ňuje občany, že pálením rostlinné-

ho odpadu se mohou dopustit pře-

stupku, nehledě na skutečnost, že 

tím vzniká dým, který obtěžuje 

ostatní. 

Pokuta může dosáhnout výše až 
150 tisíc Kč. Letos bylo přijato už 120 
oznámení občanů, většina případů 
skončila okamžitým uhašením ohně, 
desetina skončí správním řízením.

Přitom biologicky rozložitelný od-
pad ze zahrad by měl být přednostně 
kompostován v místě vzniku, jak to 
ukládá zákon o odpadech. Otevřená 
ohniště (jedná se i o ohníčky k opéká-
ní) nesmí být zakládána 50 metrů od 
lesa. Je možné spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné mate-
riály a plynná paliva určená výrob-
cem. Má-li občan větší množství spa-
daného listí nebo suché trávy, má 
možnost odvézt jej do sběrného dvo-
ru firmy OZO Ostrava, a.s. (pro obča-
ny města Ostravy se jedná o bezplat-
nou likvidaci odpadu). 

Bližší informace na www.ozoostra-
va.cz, popř. na bezplatné telefonní 
lince 800 020 020. (inf)

Výzva k majitelům psů

Opakovaně vyzýváme občany, 
aby uklízeli exkrementy po svých 
pejscích. K úklidu je možné použít 
jakýkoliv dostupný odpadkový koš 
nebo kontejner na komunální od-
pad (není zapotřebí speciálních 
košů, neboť se nejedná o nebez-
pečný odpad). 

Úřad našeho městského obvo-
du dostává řadu stížností, že se 
psí výkaly nacházejí v okolí dět-
ských hřišť, u obytných domů, 
v parcích atd.

Kontrolu veřejného pořádku má 
v kompetenci městská policie, kte-
rá může uložit pokutu za znečiš-
tění. Technické služby vyvezly za 
1. pololetí letošního roku 7,5 tuny 
neuklizených exkrementů. 

Anna Turková 

odbor místního hospodářství, 

dopravy a obchodu

Od 9. října funguje v areálu firmy 

Libros v Ostravě-Přívoze Centrum 

bezpečné jízdy. (Podrobně jsme 

o něm psali v minulém vydání 

Centra.) Nejmodernější polygon ve 

střední Evropě slouží začínajícím 

i profesionálním řidičům. 

Reálné situace, se kterými je mož-
né se setkat v běžném provozu, doká-
že vytvořit tzv. smyková deska řízená 
počítačem, mělký bazén 5 x 60 metrů 

s 3 cm vody pro nácvik aquaplaningu, 
respektive speciální asfaltový kruh, 
který simuluje jízdu do zatáčky na 
mokrém povrchu. Centrum bude slou-
žit i pro odpočty trestných bodů. 

Druhá smyková deska je určena 
výhradně pro motocykly a nabízí ade-
kvátní podmínky pro testování inten-
zivního brzdění. V ČR  se nacházejí 
dvě podobná centra, a to v Mostě 
a v České Lípě.  (peb) 

Centrum bezpečné jízdy už slouží



Ve velkolepém duchu oslavila ZŠ 

a MŠ Ostrčilova padesát let své 

existence. Byla založena 1. září  

1960. 

Narozeninová oslava proběhla 
2. října a spočívala v realizaci multi-
kulturního projektu, který zpracovával 
téma národnostních menšin s odliš-
nou kulturou a vyznáním. „Cílem ak-
ce bylo prohloubit tímto způsobem 
informovanost obyvatel města a pozi-
tivně tak přispět k vzájemnému re-
spektu mezi jednotlivými komunita-
mi,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Os tr-
čilova Dagmar Dluhošová, a připojila: 
„Školu navštívila spousta lidí – bývalí 
žáci, současní žáci s rodiči a prarodi-
či, bývalí učitelé aj.“.

Škola prošla za padesát let mar-
kantním vývojem, při kterém se pro-
měnila v multikulturní prostředí. 
V sou časnosti se zde denně setkáva-
jí nejmenší zástupci rozličných komu-
nit. „Po celých padesát let si škola 
drží vysoký standard. Jsme pyšní na 
mezinárodní certifikace, pracovitost 
všech pedagogů  i na to, že je o školu 
stále velký zájem,“ dodala Dagmar 
Dlu ho šová. 

30. listopadu se na Ostrčilce koná 
Den otevřených dveří. Zájemci se 
mohou mezi 8. a 12. hodinou podívat 
přímo do vyučování, od 15 do 17 ho-
din bude škola informovat o způsobu 
výuky. Pozvání platí i pro děti, připra-
veny budou zábavné hry. (peb) 

3
centrum Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz listopad 2010

Statutární město Ostrava, 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 

pro rok 2011 v oblastech:

 I.  kultury (uměleckých aktivit – vizuálního, hudebního, scénického, literárního 
a ostatního umění)

 II.  sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit
 III.  sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně posti-

žené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které do 30. listo-
padu 2010 podají přihlášku (na předepsaném formuláři, který je umístěn na we-
bových stránkách městského obvodu) s příslušnými náležitostmi, dokladujícími 
identifikaci žadatele. 

Bližší informace a formuláře přihlášek: 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor školství a volno-
časových aktivit, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, telefon: 599 444 278, 
e-mail: slachtova@moap.ostrava.cz nebo na www.moap.cz

O vyhlášení výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 888/17/09 ze dne 17. 9. 2009.

Informační schůzka k poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2011, se 
uskuteční 8. listopadu 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 306 v budo-
vě Nové radnice (Prokešovo nám. 8).

Evropský den jazyků 

s Gymnáziem Hladnov
Evropský den jazyků se začal 

slavit v roce 2001. Snahou je pouká-

zat na jazykovou a kulturní rozmani-

tost v Evropě. Tato iniciativa rovněž 

podporuje jazykové vzdělávání. 

Učitelé a studenti Gymnázia Hlad-
nov zaplnili 5. 10. Ma sa ry kovo náměstí 
a formou happeningu se snažili kolem-
jdoucím přiblížit francouzštinu, anglič-
tinu, němčinu a španělštinu. 

Náměstím se ozývaly německé, 
francouzské, španělské a anglické 
básničky, písně, jazykolamy. Také se 
hrálo divadlo, skládaly puzzle, řešily se 
kvízy, překládaly jednoduché texty, 
rozdávaly se kšiltovky s německou 
vlajkou, bonbóny a vlaječky. 

Na závěr happeningu byl vytvořen 
světový rekord v počtu vyplazených 
jazyků v rámci Evropského dne jazyků. 
Celkem se na tomto rekordu podílelo 
420 účastníků.  (inf)

Konec státní regulace na trhu 

s byty začne od ledna 2011 platit 

ve většině měst a obcí a týká se 

celkem 750 tisíc bytů.

Deregulace nájemného je proces, 
o kterém se u nás debatuje zhruba 
dvacet let. Před deseti lety konstato-
val Ústavní soud, že regulace plateb 
za bydlení je porušením základních 
vlastnických práv. Před pěti lety 
Evrop ský soud pro lidská práva roz-
hodl, že se domácí legislativa musí 
změnit v případě, že narušuje právo 
užívat majetek. 

Statutární město Ostrava, i když je 
třetím největším městem v republice, 
nefiguruje mezi obcemi, kterým zá-
kon umožňuje rozložit deregulaci ná-
jemného do 31. 12. 2012 a snížit tak 
tvrdost jejího dopadu (tuto možnost 
mají například hlavní město Praha, 
Plzeň, Brno, Olomouc, Zlín a další). 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz využil možnosti dané přísluš-
ným zákonem jednostranně zvýšit ná-
jemné a v souladu s ním přistoupil 
k deregulaci nájemného od 1. ledna 
2010, tzn. už v letošním roce. K první-
mu lednu 2011 se tedy pro uživatele 
bytů s regulovaným nájemným v na-
šem městském obvodě jeho výše ne-
mění, změnu po tomto datu lze usku-
tečnit pouze na základě dohody mezi 
pronajímatelem a nájemcem.

Ceny bydlení se budou stejně jako 
dnes lišit město od města, region od 
regionu. Regulované ceny bytů se 
totiž hodně liší i dnes. Zatímco za byt 
o velikosti šedesáti metrů čtverečních 
dnes nájemník na holém nájmu v Ústí 
nad Labem zaplatí v průměru 1 800 
korun měsíčně, v Brně 4 380 Kč, 
v Praze dokonce 5 700 korun měsíč-
ně, v centru Ostravy činí tato částka 
po deregulaci u standardního bytu  
3 001 Kč. K tomu je nutné připočítat 
ještě poplatky za služby a energie.

Na zprávu o nové výši nájmu čeka-
jí netrpělivě i nájemníci bytů realitní 
skupiny RPG Real Estate, největšího 
poskytovatele nájemního bydlení 
v České republice. A v duchu se ptají: 
Kolik budeme platit za metr my? 
Stov  ku? Petr Handl, mluvčí RPG 
Real Estate, zatím moc konkrétní 
nebyl: „Pokud chceme i nadále pokra-
čovat v rozsáhlém programu oprav 
našich bytů a domů, pak se bez navý-
šení nájemného neobejdeme. Je nám 
však jasné, že je to velmi citlivá otáz-
ka s řadou dopadů především sociál-
ních. Nepředpokládáme však, že bu-
deme zvyšovat o 100 %.“

Mnozí nájemníci již dnes avizují, že 
se kvůli zvýšení doposud regulované-
ho nájmu na tržní úroveň chtějí třeba 
i soudit. Nájemné je totiž možné zvý-
šit pouze dohodou mezi pronajímate-
lem a nájemníkem. Pokud nájemník 
souhlasit nebude, bude o výši nájem-
ného rozhodovat soud. V takovém 
případě však může nájemníkovi hro-
zit, že soudem určená výše nájmu 
bude ještě vyšší, než jakou původně 
navrhoval pronajímatel. (inf)

Nájemné je možné 

zvýšit pouze dohodou

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů:

Ulice Byt č. Vel. Plocha Min. požadovaná Prohlídky dne 

     výše nabídky  9. 11.    11. 11.

Palackého 91 4 1+1 40,00 m2  25 000 Kč   9.00     13.00
Palackého 91 12 1+1 39,27 m2  25 000 Kč   9.00     13.00
Palackého 75 2 1+1 52,37 m2  25 000 Kč   9.20     13.20
Palackého 73 2 1+1 58,32 m2  25 000 Kč   9.30     13.30
Na Můstku 2 6 1+3 78,00 m2  25 000 Kč   9.50     13.50
Na Můstku 2 7 1+4 99,05 m2  25 000 Kč   9.50     13.50
Spodní 34 4 1+2 49,68 m2 25 000 Kč 10.30     14.30
Hornopolní 49 44 0+1 28,76m 2 25 000 Kč 11.00     15.00

Základní informace:

–  zájemce si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budově úřadu na Sokolské 
tř. 28, třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo prostřednictvím internetu, případně při pro-
hlídkách bytů: přihlášku s podmínkami, formulář pro výběrové řízení, smlouvu o úhradě 
zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

–  obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář a doklad 
o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel odevzdá do 16.00 hod 

dne 22. 11. 2010 do podatelny městského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, 
dveře č. 142),

– podmínky pronájmu bytu jsou uvedeny na rubu přihlášky

Více informací podá: J.  Adamovský, kanc. 317, tel. 599 444 204, www.moap.cz

V sobotu 9. října se v Moravské 

Ostravě a Přívozu konal 49. ročník 

Ostravského maratonu. Jedná se 

o nejstarší maraton v ČR. Akce se 

uskutečnila také díky finanční pod-

poře městského obvodu MOaP. 

Sto pětasedmdesátičlenné startov-
ní pole (včetně účastníků Os trav-
ského půlmaratonu) vyslal na trať vý-
střelem ze startovní pistole místosta-
rosta městského obvodu Moravská 
Os trava a Přívoz Tomáš Kuřec. 

„Už popáté Ostravský ma raton za-
čínal a  končil v našem městském 
obvodu. Start i cíl byly na Masarykově 
náměstí. Věřím, že to bu de platit také 
v budoucnu,“ uvedl místostarosta 
Tomáš Kuřec. „Dříve se běhalo 
v Porubě nebo v Bělském lese, jsme 
rádi, že se nám podařilo maraton 
přesunout do centra,“ řekl Otto Seitl 
z pořadatelského Maraton klubu Seitl 
Ostrava. 

Nejstarší z přihlášených byl Fran-
tišek Zikeš z Frýdku-Místku (ročník 
1928). Vítězem letošního ročníku Os-
trav ské ho maratonu se stal Daniel 
Orá lek z AC Moravská Slávia Brno 
(čas 2:30:58). V ženské kategorii tri-
umfovala Jana Dorazilová z AK Kro-
měříž (3:00:18). 

Nejrychlejším mužem v Ostravském 
půlmaratonu byl Aleš Miko z SSK Vít-
ko vice (čas 1:17:50), mezi ženami se 
z vítězství radovala Ivana Zbořilová 
z Baláž Extreme Teamu (čas 1:40:21).
  (peb)

Ostravský maraton 

po čtyřicátédeváté

Trasa Ostravského maratonu vedla z Masarykova náměstí přes ulici Střelniční, Hav líč kovo nábřeží směrem do Ko men-
ského sadů a zpátky na Masarykovo náměs tí. Okruh se běžel sedmkrát po asfaltových a zpevněných cestách. 

Finanční podpora městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

pomohla tenisovému oddílu TJ Ba-

ník Ostrava k opravě cvičné odra-

zové stěny a basketbalovému klu-

bu NH Ostrava k rekonstrukci palu-

bovky. 

Svislá stěna, která se nachází za 
tribunou u dvorce č. 1 v areálu teniso-
vého oddílu TJ Baník Ostrava, byla 
dlouhé roky v nedobrém technickém 
stavu. „Stěnu jsme opravili, přičemž 
jsme na její povrch použili cementovou 
omítku,“ řekl Břetislav Ostárek z teni-
sového oddílu TJ Baník Ostrava. 

Opravená cvičná odrazová stěna 
zvelebila areál také po estetické 
stránce. „Pro samotné tenisty je její 
výhodou to, že taková zeď je neomyl-
ná, míčky vrací bez problémů a pořád 

stejně. Navíc ji lze využívat i ve chví-
lích, když je špatné počasí a na měk-
ké antuce není možné hrát,“ uvedl 
dále Břetislav Ostárek. 

Na opravě palubovky v Bonver 
Aréně, kde domácí zápasy hraje BK 
NH Ostrava, se městský obvod MOaP 
finančně spolupodílel. „Rekon struo-
va ná palubovka má pro nás velký 
význam hned z několika důvodů. 
Například nová pravidla, která od le-
tošní sezony platí v Mattoni NBL, si 
vyžádala mimo jiné i přemalování čar, 
což by na staré palubovce bylo velmi 
obtížné. Spolupráce mezi naším tý-
mem, městem, potažmo obvodem, je 
na velmi vysoké úrovni už několik let 
a této podpory si velice vážíme,“ řekl 
Vladimír Raszka, tiskový mluvčí BK 
NH Ostrava.  (peb)

Náš městský obvod pomohl 

dvěma sportovním oddílům 

Multikulturní oslava padesátileté Ostrčilky 

Lidé lidem – přehlídka 

sociálních služeb

V úterý 9. 11. se v Domě kultu-

ry města Ostravy (od 10 do 17 

hodin) uskuteční přehlídka so-

ciálních služeb působících na 

území města.

Akce představí poskytovatele 
so ciálních služeb a jejich práci. 
Prezentace dlouhodobé činnosti 
dětského rehabilitačního stacioná-
ře zase vhodně doplní nabídku 
sociálních služeb a poskytne ná-
vštěvníkům ucelený přehled o prá-
ci s dětským klientem. Připraven 
bude pestrý kulturní program v po-
dání uživatelů služeb a jejich hos-
tů, rukodělné dílny a interaktivní 
činnosti přibližující lidi s handica-
pem. (inf)

AVE ART vyrobila keramiku 

pro DPS Gajdošova

V rámci maturitních prací vytvořily 
studentky Soukromé střední školy 
AVE ART originální keramické květi-
náče, které byly 20. října předány 
se niorům Domu s pečovatelskou 
službou na Gajdošově ulici. 

Škola tak splnila slib, který dala 
před rokem, kdy seniorům DPS Gaj-
došova věnovala dvě plastiky, jež 
ozdo bily zahradu. Květináče umístě-
né na terase si se nioři na jaře osadí 
okrasnými květinami.

S různými kulturami a náboženstvími se na Ostrčilku přišly seznámit stovky 
návštěvníků.
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Vlivnou skupinu v ostravské ko-

munitě doby pobělohorské tvořili 

vlašští stavitelé, kameníci a umě-

lečtí řemeslníci. V Moravské Os tra-

vě se začali usazovat již ve třicá-

tých letech 16. století pravděpo-

dobně na žádost olomouckého 

biskupství. 

Pro svou dovednost byli velmi žá-
dáni a dobře placeni. Z tohoto důvodu 
se stali majiteli předních domů ve 
městě, zaujímali také významné pozi-
ce ve společenském životě. Stavěli 
nebo rekonstruovali kostely, kaple, 
měšťanské domy a sídla šlechticů 
v širokém okolí. Nejznámější z nich je 
Bernard Lev (Leone).

Leone navázal 

na Tomase di Bose 

Vynikající stavitel Leone pocházel 
z Locarna a vedl v devadesátých le-
tech 16. století stavební úpravy kos-
tela sv. Václava v Moravské Ostravě, 
a zřejmě tak navázal na stavitelskou 
činnost jiného vlašského stavitele 
Tomase di Bose. Ten se usadil ve 
městě v letech 1575 až 1576 a získal 
na Hlavním náměstí dům číslo 48, 
který byl po radnici nejváženějším a 
nejdražším ve městě. Byl to druhý 
dům vlevo od ústí Solné ulice. 

Původně stál na jeho místě dvůr 
olomouckého biskupa s pivovarem. 
A právě Bernard Leone se stal čle-
nem kamenické skupiny stavitele 
Tomase di Bose. Jeho přítomnost 
v Moravské Ostravě lze doložit od 
roku 1575. Již o rok později převzal 
po Tomasi di Bosovi vedení stavby 
soudní síně stavů opavského knížec-
tví v klášteře minoritů v Opavě. Dále 
stavěl kostel v polských Pavlovicích, 
odkud pocházel olomoucký biskup 
Stanislav Pavlovský. 

Dokončení přestavby 

kostela sv. Václava 

Nicméně za stěžejní práci tohoto 
stavitele lze považovat třetí věž chrá-
mu sv. Václava v Olomouci, dále re-

Osudy stavitelů Moravské Ostravy a Přívozu

Ve středu 6. října 2010 uspořádal 

městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz Den otevřených dveří 

v domech s pečovatelskou služ-

bou (DPS) na ulici Gajdošova a na 

ulici Dobrovského. 
Možnosti zhlédnout prostory DPS, 

nahlédnout do bytů či zeptat se so-
ciálních pracovnic na otázky týkající 
se bydlení a služeb v DPS využilo 
celkem 26 občanů obvodu. Mohli se 
tak mj. dozvědět, že bydlení v DPS se 
podstatně liší od bydlení v domovech 
pro seniory (bývalé domovy důchod-
ců), což většina lidí stále nerozlišuje. 

Pro ty, kteří Dne otevřených dveří 
nevyužili, proto opakovaně zdůrazňu-
jeme základní rozdíl. Byt v DPS je 
nájemní byt jako každý jiný, s nájem-
níkem je uzavřena nájemní smlouva 
a poté se může nastěhovat i se svým 
nábytkem a zařízením, na které byl 
zvyklý ze svého předchozího bydliště. 
Záleží na zdravotním stavu a potřebě 
každého uživatele, jaké úkony pečo-
vatelské služby si dále sjedná.

Pečovatelská služba se poskytuje 
denně od 7 hodin do 19 hodin, z če-
hož např. vyplývá, že v noci nelze 
zavolat žádnou „sestru“ (jak se lidé 
často mylně domnívají), která by 
v případě potřeby byla uživateli nápo-
mocna. 

Z uvedeného je zřejmé, že pečova-
telskou službu nelze zaměňovat např. 
za ošetřovatelskou péči, kterou vyko-
návají kvalifikované zdravotnice. 
Uživatel pečovatelské služby je tedy 
mj. charakterizován poměrně vyso-
kou mírou soběstačnosti, proto by si 
každý zájemce před podáním žádosti 
o pronájem bytu v DPS měl sám, 
popř. s podporou svých blízkých polo-
žit otázky: Jsem ještě natolik sobě-
stačný, že mohu žít relativně samo-
statně jen s dopomocí pečovatelské 
služby? Nebo potřebuji zařízení, kde 
o mne bude 24 hodin denně postará-
no po všech stránkách? 

Zdánlivě jednoduché otázky, odpo-
vědi je však potřeba dobře promyslet, 
neboť jen tak je možné zabránit ne-
dorozumění a vyvarovat se požado-
vání úkonů, které pečovatelská služ-
ba nemůže poskytnout. 

Alena Antoszyková

vedoucí oddělení péče o občany

odboru sociálních věcí

Ve dnech 4. až 7. října probíhalo 

v prostorách Klubu Parník spole-

čenské setkání s vedením radnice 

u příležitosti Dne seniorů. Akci 

každoročně pořádá městský ob-

vod Moravská Ostrava a Přívoz. 

Také letos přišly stovky seniorů, na 
jejichž spokojených tvářích bylo znát, 
že se oslavy v rámci Týdne sociál-
ních služeb vydařily. Bohatý kulturní 
program zahrnoval vystoupení sólisty 
operety Národního divadla Morav -
skoslezského Jana Drahovzala a Te-

re zy Kavecké (na snímku vlevo) 
s klavírním doprovodem prof. Šimáč-
ka a Slez   ské kapely, s níž si senioři 
zazpívali spoustu známých českých 
dechovek. Ačkoliv v klubu není taneč-
ní parket, někteří z nich neodolali, 
a s chutí si zatančili. „Program je kaž-
dý rok úžasný a jsem na těchto ak-
cích vždy velmi spokojena. Městský 
obvod se o nás v této oblasti moc 
hezky stará,“ nechala se slyšet paní 
Evženie Kropková, která se Dne se-
niorů zúčastnila již počtvrté.

O velkém zájmu o tuto akci ze stra-
ny seniorů svědčí také fakt, že letos 
poprvé došlo k prodloužení akce na 
čtyři dny místo tradičních dvou, a i 
přesto byl Klub Parník zcela naplněn. 

Paní Kropková také v rámci Dne 
otevřených dveří v DPS zajistila pro-
dej rukodělných výrobků členů klubu 
seniorů DPS Gajdošova. Prodejní vý-
stavka byla tematicky zaměřena na 
Vánoce, přičemž největší úspěch 
u kupujících měly vánoční ozdoby na 
stůl a pletené košíky. (inf)

Velmi záslužnou činnost pro zra-

kově handicapované spoluobčany 

odvádí Tyflocentrum na Sadové 

ulici. Středisko bylo založeno v ro-

ce 2000, v našem obvodu sídlí pět 

let. 

Tyflocentrum s působností v celém 
Moravskoslezském kraji poskytuje 
nevidomým a slabozrakým tři regis-
trované služby: a) odborně sociální 
poradenství, b) průvodcovské a před-
čitatelské služby, c) sociálně-aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. „Tyto služby 
vedou k samostatnosti a nezávislosti, 
zdokonalují kvalitu života, podporují 
společenské, pracovní a kulturní 

uplatnění a integraci handicapova-
ných občanů do společnosti,“ upřes-
ňuje ředitel Tyflocentra Ostrava Karel 
Kurland s tím, že v evidenci této 
obecně prospěšné společnosti je 492 
klientů. 

Jednou z pravidelných aktivit stře-
diska je pořádání různých akcí, jako 
např. výlety do zoo, besedy, sportov-
ně-relaxační soutěže atd. „Snažíme 
se, aby tyto akce byly spojeny s po-
znáváním, nejčastěji hmatovým vje-
mem. Naši klienti často ani neví, jak 
vypadá takové zvíře, objekt, či věc, 
takže tím, že si na ně sáhnou, získají 
o nich aspoň jakési povědomí,“ vy-
světluje Karel Kurland.  (peb) 

Tyflocentrum na Sadové zkvalitňuje 

život zrakově handicapovaných 

dokládá tím, že používala i jako Ber-
nar dova žena jméno Dyboska, a jen 
výjimečně byla zvána Bernardka. 
Bylo tomu tak i dlouho po Bernardově 
smrti, dokonce i po její smrti. Tato 
zvyklost se mohla udržovat jen v pří-
padě, že si Bernard vzal Kateřinu ja-
ko vdovu, nikoliv jako dceru.

Stavitel v městské radě 

Bernard Lev (Leone) si vydobyl 
v Mo ravské Ostravě významné po-
stavení. V letech 1594 až 1595, dále 
v letech 1597 a 1602 zastával funkci 
purkmistra, byl také starším konše-
lem, tedy členem vlivné městské ra-

dy. Zároveň patřil k ostravskému lite-
rátskému bratrstvu, které zajišťovalo 
kostelní zpěv a předčítání společných 
modliteb při pobožnostech.

Není pochyb o tom, že vlašské ka-
meníky pozvalo na Moravu a do 
Slezska biskupství olomoucké i z toho 
důvodu, že šlo o pravověrné katolíky. 
Předpokládalo se proto, že budou po-
tlačovat luterskou víru, která byla v té 
době v Moravské Ostravě rozšířena. 

I když o tom neexistují písemné 
doklady, vyvozuje historik Antonín 
Grů za ve své studii, že se s přílivem 
vlašských kameníků rozvíjela výstav-
ba mnohých šlechtických rezidencí, 
například ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
v Kelči, Hranicích, Hustopečích, zám-
ky zase vyrostly v Porubě, Klim ko-
vicích, Bílovci i jinde. 

Stará radnice 

s nádechem renesance 

Do tohoto kontextu zapadá výstav-
ba staré moravskoostravské radnice. 
Grůza se domnívá, že radniční věž 
byla založena už v první polovině 16. 
století, kdy v regionální architektuře 
doznívaly tendence pozdní gotiky, ale 
renesančně ji dostavěl do plné výše 
až Bernard Leone.

Bernard Lev (Leone) zemřel v roce 
1603 a je pochován v kostele sv. Vá-
clava v Ostravě. Jeho náhrobek na 
epištolní straně pochází patrně z díl-
ny vlašského kameníka Jana Rinolta, 
usazeného rovněž v Moravské Os tra-
vě. (na)

Blíží se období, kdy chodíváme 

uctít památku svých blízkých na 

hřbitovy, což bohužel hodně „na-

hrává“ zlodějům. 

Z policejních statistik je zřejmé, že 
právě v tomto období dochází k nárůs-
tu krádeží věcí ze zaparkovaných vo-
zidel u hřbitovů, ale vyskytují se také 
krádeže volně odložených tašek po-
blíž hrobů. 

Apeluji tedy na občany: než 
opustíte své vozidlo, zkontrolujte, 
zda-li je řádně uzamčené a zabezpe-
čené, zda jste si vzali všechny věci 
a ve vozidle opravdu nic nezůstalo. 

Další preventivní a bezpečnostní 
rady platí pro osoby pohybující se 
u hrobů svých blízkých. Jedná se 
především o seniory, kteří si neuvě-
domují, jaké riziko jim hrozí. Zlodějům 
stačí chvilka, aby vaše kabelka 
s osobními doklady, penězi, klíči 
a dalšími věcmi byla odcizena! 

Vladimíra Pietraszová 

Preventivně inform. skupina PČR

Pozor na zloděje 

o DušičkáchTopná sezona přináší nebezpečí 

vzniku požárů sazí a dehtových 

usazenin ve špatně udržovaných 

komínech. Od komínů a topidel 

vzniklo v letošním roce v našem 

kraji již 48 požárů.

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá 
zanedbaná údržba komínového těle-
sa. A co taková pravidelná údržba 

komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv obnáší? Je povinností majitele 
nemovitosti zajistit vyčištění spali-

nové cesty, a to: u spotřebičů na 
pevná paliva do 50 kW při celoročním 
provozu 3x ročně, při sezonním pro-
vozu 2x ročně (nejlépe před a po 
skončení topné sezony), u spotřebičů 
na plynná paliva 1x ročně.

Dále je povinností majitele nemovi-
tosti zajistit kontrolu spalinové ces-

ty u spotřebičů na pevná paliva a na 
plynná paliva jedenkrát ročně. Čištění 
komínů u spotřebičů do zmíněných 
50 kW včetně lze provádět svépomo-
cí. Odborná firma by však měla pro-
vést revizi komínu i v případě, že se 
chystáte připojit nový spotřebič, nebo 
hodláte změnit druh paliva. Revizní 
zpráva je důležitá pro uplatnění pří-
padných nároků vůči pojišťovně.

A co když dojde k požáru v ko-

míně? Co nejdříve jej oznamte na 
tísňovou linku 150 nebo 112. Požár 
sazí v komíně nikdy nehaste vodou, 
komín by popraskal, nebo by dokon-
ce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů se můžete pokusit zkrotit pla-
meny pomocí vhazování suchého 
písku.  Prevence HZS MSK

Nebezpečné komíny

Dům s pečovatelskou službou 

na ulici Gajdošova 39 organizuje 
výstavku rukodělných výrobků 
s vánoční tematikou spojenou 
s prodejem. Výrobky, které jsou 
vhodné jako vánoční dárek nebo 
dekorace, je možné zhlédnout 
a zakoupit v klubovně DPS Gaj do-
šova ve dnech 13. a 14. 11., a to 
vždy od 10 do 17 hod. 

Kresba z roku 1728, kterou zhotovil pravděpodobně malíř Kašpar Trman ml., 
anebo městský písař Palhon. Je na ní věž kostela v podobě, jakou jí dal 
Bernard Leone.

nesanční dřík kostela svatého Václa-
va v Moravské Ostravě, baštu ve vý-
chodní části hradu Hukvaldy a pak 
snad i věž Staré radnice v Moravské 
Ostravě. Věž kostela sv. Václava do-
stala podobu známou z jediného vy-
obrazení staré Ostravy z roku 1728. 
Bernard Leone tedy dokončil přestav-
bu tohoto kostela, která začala v roce 
1539. Kostel s plochým stropem byl 
přebudován na trojlodní baziliku za-
klenutou síťovou klenbou.

Počeštěné příjmení 

a dohady kolem manželství 

K tomu je potřeba připomenout, že 
rodiny italských stavebníků se postu-
pem času počeštily a dobře ovládly 
místní jazyk. Jméno si počeštil i Ber-
nard, který se místo Leone psal Lev. 
Ve většině historických studií se uvá-
dí, že si Bernard vzal za manželku 
Bosovu dceru Kateřinu, čímž vyženil 
nejvýznamnější moravskoostravský 
dům na náměstí číslo 48. 

Archivář Miloslav Kroček přináší 
zajímavou hypotézu. Podle něj Ka te-
řina nebyla Bosovou dcerou, ale vdo-
vou po Tomasi di Bosovi. Kroček to 


