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Kluziště se vrací do centra

Z ustavujícího zastupitelstva našeho městského obvodu. V první řadě zprava: Robert Balon, Robert Adámek, Lucie Feiková, 
Karel Baďura. Ve druhé řadě: Petra Bernfeldová, Jiří Havlíček, Jiřina Havlíková, Zdeněk Nytra, Miroslav Svozil, Josef Kalousek.

Snímek zachycuje Masarykovo náměstí s kluzištěm. Pohled od OD Laso.

Dne 10. listopadu se sešlo usta-
vující Zastupitelstvo městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Zastupitelé zvolení v říjnových ko-
munálních volbách složili slavnost-
ní slib a zvolili starostu, místosta-
rosty a neuvolněné členy rady měst-
ského obvodu.

Třicetipětičlenné zastupitelstvo 
městského obvodu bude zasedat 
v tomto složení: hnutí Ostravak (10 
mandátů): Robert Adámek, Robert 
Balon, Petra Bernfeldová, Hana 
Foltová, Tomáš Málek, Dalibor 
Mouka, Lukáš Semerák, Leopold 
Sulovský, Maxmilián Šimek, Radim 
Žebrák.

ČSSD (9 mandátů): Vladimír 
Dvořáček, Lucie Feiková, Jiří 
Havlíček, Jiřina Havlíková, Pavel 
Kavecký, Ivo Količ, Jan Krsička, 
Tomáš Kuřec, Jaroslav Skýba.

ODS (8 mandátů):  Karel Baďura, 
Ladislav Jodlovski, Zdeněk Nytra, 
Martin Svozil, Miroslav Svozil, 

Novým starostou obvodu je Jiří Havlíček
Sylvie Tobiczyková, Valentina 
Vaňková, Jiří Výtisk.

KSČM (5 mandátů): Jaroslav 
Bečák, Josef Blahuta, Jiří Hurta, 
Josef Kalousek, Ivan Štefek.

TOP 09 (3 mandáty): Stanislava 
Kaniová, Tomáš Mrázek, Kateřina 
Švejdová.

Zastupitelé zvolili většinou hlasů (22 
pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval) 
starostou Jiřího Havlíčka (ČSSD), kte
rý v předchozích čtyřech letech půso
bil ve vedení radnice jako místostaros
ta pro investice, místní hospodářství, 
dopravu a obchod (na jednání bylo 
přítomno 34 zastupitelů).

Novému starostovi zastupitelstvo 
svěřilo zabezpečování úkolů na ná
sledujících úsecích: rozpočet a fi
nanční hospodaření, interní audit a fi
nanční kontrola, požární ochrana 
a integrovaný záchranný systém, 
vztahy k veřejnosti a prezentace, in
formační systém.

Jiřího Havlíčka bude v době jeho 

nepřítomnosti zastupovat místosta
rostka Petra Bernfeldová (hnutí 
Ostravak), které bylo svěřeno hospo
daření s nemovitým majetkem, s byty 
a nebytovými prostory, územní řízení 
a stavební řád. Dalšími zvolenými 
místostarosty jsou Tomáš Kuřec 
(ČSSD), kterému stejně jako v minu
lém volebním období náleží oblast 
sociálních věcí, školství, mládeže, tě
lovýchovy a kultury, a Dalibor Mouka 
(hnutí Ostravak), jemuž byly svěřeny 
stavební investice, komunální služby, 
doprava a silniční hospodářství a ži
votní prostředí.

Počet členů rady městského obvo-
du se ve srovnání s minulým voleb-
ním obdobím snížil z 9 na 7. V radě 
budou – kromě starosty a 3 mís-
tostarostů – zasedat: Lucie Feiková 
(ČSSD), Tomáš Málek (hnutí 
Ostravak) a Lukáš Semerák (hnutí 
Ostravak). Zastupitelé rovněž zvolili 
7členný finanční výbor a 5členný 
kontrolní výbor.  (lk)

Od 4. 12. oživí předvánoční at-
mosféru Masarykova náměstí také 
projekt Vánoční kluziště!!!. Kluziště 
bude provozovat společnost 
SAREZA. Slavnostní zahájení se 
uskuteční v 18 hodin.

Kluziště, které se vrací do centra měs
ta po čtyřech letech, bude v provozu 
do 2. ledna 2011, a to denně od 10 do 20 
hodin. S výjimkou 24. 12., kdy se s brus
lícími aktivitami skončí už ve 14 hodin.

Organizátoři program rozdělili 
do časových bloků. První blok (10 až 
12 hodin) je určen dětem, školám, 
družinám a dětským domovům. Druhý 
(13 až 15 hodin) a třetí blok (15 až 
17.30 hodin) pořadatelé věnovali také 
školičce bruslení pro děti pod vede
ním trenéra a dále budou probíhat 
diskotéky, tzv. face painting atd. Čtvrtý 
blok (18 až 20 hodin) bude vyhrazen 
pro exhibice, krasobruslení, autogra
miády hokejistů HC Vítkovice atd.

Hitem Vánočního kluziště!!! bude 
fotosoutěž a velká Vánoční soutěž 
o hodnotné ceny. „Každý náš zákaz-
ník obdrží v době od 1. do 17. 12. 
Vánoční los!!! do Vánoční soutěže!!!. 
Vyplněním losu se dostává automa-
ticky do hry o velké Vánoční ceny!!!. 

V sobotu 18. 12. v 17 hodin proběhne 
losování, výherce zkontaktujeme tele-
fonicky a pozveme na slavnostní pře-
dávání cen v neděli 19. 12. v 17 ho-
din,“ prozrazuje marketingová mana
žerka společnosti SAREZA Petra 
Gavendová. Na vítěze čeká exotická 
dovolená, poukazy na vánoční nákup, 
sportovní oblečení, elektronické čipové 
karty SAREZA a mnoho dalších cen.

Led na kluzišti o velikosti 30 krát 15 
metrů a s kapacitou přibližně 150 lidí 
vydrží neporušeně až do teploty 15 °C 
a bude v pravidelných intervalech 
upravován rolbou.

Provoz vánočního kluziště spolufi
nancuje město Ostrava, městský ob
vod Moravská Ostrava a Přívoz při
spěl 300 tisíci korunami.  (peb)

Číslo měsíce 
35

Tolik prodejních stánků bude 
možné navštívit od 4. 12. 2010 
na Masarykově náměstí v rámci 
akce České Vánoce, která zpříjemní 
obyvatelům i návštěvníkům Ostravy 
téměř celé adventní období.

Další bezpečnostní řetízky a kukátka instalovány
Dalším 35 obyvatelům obvodu byly v listopadu v jejich bytech namontovány bez
pečnostní řetízky a kukátka. Instalace bezpečnostních prvků je realizována v rám
ci projektu Doma v bezpečí a každý senior, jehož místem trvalého pobytu je náš 
městský obvod, si o něj může zažádat na odboru místního hospodářství, dopravy 
a obchodu, u paní Ivany Křistkové (tel. 599 442 215). Montáž řetízků a kukátek 
provádí Městská policie Ostrava. Projekt běží od roku 2006 a během této doby za
jistil obvod montáž přibližně 900 ks bezpečnostních řetízků a kukátek.  (inf)

Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, příspěvková or-
ganizace našeho městského obvo-
du, pořádá od 4. prosince 
na Masarykově náměstí tradiční 
vánoční trhy.

Akce nazvaná České Vánoce bu
de zahájena v 16 hodin,  v 17 hodin 
dojde k slavnostnímu rozsvícení vá
nočního stromu a poté bude násle
dovat ohňová show. Trhy doprovodí 
pestrý program – například betlém 
se živými zvířátky, vánočně zdobený 
vláček, portrétování karikaturisty, 
Ježíškova pošta, zdobení vánočního 
cukroví a kouzelnická vystoupení 
s povídáním o Vánocích, středověký 
kolotoč, ukázky dobových řemesel 
(lití olova, keramika, kovotepectví 
atd.), věštírna s věštěním z karet 
a křišťálové koule atd.

V odpoledních hodinách budou 
na zastřešeném pódiu vystupovat 
folklorní soubory (např. Ondřejnica, 
Ševčík, Hlubina, Hlubinka, Slezský 
soubor Heleny Salichové atd.), cim
bálová muzika a program doplní rov
něž středověké divadlo a kejklířská 
vystoupení v prostoru vybudovaného 
středověkého městečka. Trhy budou 
otevřeny denně od 10 do 18 hodin, 
a to až do 23. prosince. 

V prodejních stáncích bude k dis
pozici bohatý sortiment dárkových 
užitkových předmětů (např. výrobky 
ze dřeva nebo včelího vosku, vlastno
ručně vyrobené skleněné baňky, hr
níčky se jmény, šperky, či bylinkové 
polštáře). Servírovat se ovšem bude 
také domácí zabíjačka, bramborové 
placky, medovina, vánoční punč, tr
delníky atd.  (peb)

České Vánoce rozzáří atmosféru 
na Masarykově náměstí 

Vážení spoluobčané,
v minulém volebním období 2006–

2010 jsem zastával funkci místosta
rosty pro investice, místní hospodář
ství, dopravu a obchod.

Na ustavujícím zasedání zastupi
telstva našeho městského obvodu, 
které se uskutečnilo dne 10. listopadu 
2010, jsem byl zvolen starostou. 
Místostarosty se stali paní Petra 
Bernfeldová a pan Dalibor Mouka, 
oba z hnutí Ostravak, a pan Tomáš 
Kuřec, kolega z ČSSD.

Oba koaliční partneři, hnutí Ostravak 
i ČSSD, jsou si vědomi nezbytnosti ote
vřeného a čestného jednání vůči veřej
nosti a potřeby spolupráce se všemi 
občany výhradně v jejich společném 
zájmu a v zájmu našeho obvodu.

K našim společným prioritám pro 
nadcházející volební období 2010–
2014 patří zajištění transparentního 
vztahu radnice k veřejnosti, hospo
dárnost provozu radnice, péče o ži
votní prostředí, bezpečnost a pořá
dek, řešení dopravy a zejména parko
vání v obvodu, další modernizace síd
lišť, škol a dětských hřišť. 

V sociální oblasti pak rozvoj spolu
práce s nestátními neziskovými orga
nizacemi s cílem zvyšovat kvalitu a do
stupnost sociálních služeb zejména 
pro seniory a zdravotně handicapova
né občany. Chceme dále rozšiřovat pe
čovatelské služby v domácnostech. 
K jednotlivým oblastem se na strán
kách našeho zpravodaje postupně vy
jádří místostarostové obvodu.

Vážení spoluobčané, na ustavují
cím zastupitelstvu jsem členům za
stupitelstva poděkoval za projevenou 
důvěru s tím, že funkci starosty přijí
mám s pokorou a  přesvědčením, že 
společně přispějeme ke spokojenější
mu životu v našem městském obvo
du. Slíbil jsem, že si znovu důkladně 
přečtu volební programy všech sub
jektů zastoupených v zastupitelstvu 
obvodu, tak aby nezapadla jakákoliv 
podnětná myšlenka.

Dovolte, abych vám popřál klidné 
období adventu, spokojené vánoční 
svátky a všechno nejlepší do nové
ho roku. 

 Jiří Havlíček
 starosta

n

Jiří Havlíček (nar. 1952), ženatý, 
tři děti. - Po absolvování Vysoké ško-
ly báňské v Ostravě působil v tech-
nických a řídících funkcích v řadě 
zdravotnických zařízení (mj. správce 
Krajské nemocnice v Ostravě, ředi-
tel Slezské nemocnice v Opavě, ře-
ditel Státní nemocnice Vítkov). 
Od roku 1990 člen ČSSD, ve voleb-
ním období 2002–2006 člen zastu-
pitelstva MOb Moravská Ostrava 
a Přívoz a člen finančního výboru, 
v minulém volebním období 2006-
2010 zastával funkci místostarosty.

Slovo má…
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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 levého křídla budovy Nové 
radnice. Elektronická verze je 
na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 
do 11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská Os  
trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v prosinci: Ludmila 
Potyková, Božena Bělešová, Vladimír 
Čechmánek, Štěpánka Chmelařová, 
Emanuela Humeníková, Miroslav 
Konečný, Květoslava Dvořáková, 
Štěpánka Gelnarová, Antonie 
Pelíšková, Zdenka Gelnarová, Emilie 
Němcová, Zdeňka Diváková.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

n V areálu střelnice Corado 
(Cihelní ulice) se 4. 12. od 9 do 17 
hodin koná akce nazvaná Mince 
Ostrava. Jedná se o první ročník mezi
národní prodejní výstavy mincí, medailí, 
bankovek a numismatických potřeb 
všeho druhu. Zúčastní se vystavovatelé 
z České republiky, Slovenska a Polska.

n Občanské sdružení S.T.O.P. stále 
hledá dobrovolníky, kteří by trávili vol
ný čas (společenské hry, procházky, 
kreativní činnosti atd.) s lidmi se zdra
votním handicapem nebo doučovali 
děti z kulturněsociálního znevýhod
něného prostředí. Podrobnější infor
mací na tel.: 775 993 465, www. sdru
zenistop.cz, info@sdruzenistop.cz. 

n Akademii pro třetí věk mohou 9. 
12. navštívit senioři ve středisku 
Biskupství ostravsko-opavském 
(Kostelní nám. 1). Od 9 do 12 hodin 
je zde připravený program na téma: 
Psychologie vztahů  jak umět říkat 
„ne“. Lektor: Pavel Moravec. Více in
formací u M. Göttlicherové na tel. čís
le 731 534 062. 

n Na základní škole Gen. Píky chys
tají celoměsíční projekt Kouzlo Vánoc, 
v rámci kterého se mj. plánuje netra
diční Mikulášská nadílka ve školním 
bazénu (3. 12.), Vánoční jarmark 
s rozsvícením vánočního stromu před 
školou (16. 12) nebo projektový den 
s názvem Vánoční klání (20. 12.).

n ZŠ Nádražní zve 14. 12. od 9 do 16 
hodin na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční v rámci projektového 
dne Vánoce. V 17 hodin začne 
Vánoční jarmark. 

n Den otevřených dveří ZŠ 
Kounicova pro první i druhý stupeň 
se připravuje na  14. 12. 2010 a 12. 1. 
2011. Začátek je vždy v 8 hodin.

n Na oddělení Gynekologie a porod
nictví v Městské nemocnici Ostrava 
probíhá rekonstrukce, a proto je čás
tečně omezen provoz. Příjem rodiček 
bude prováděn po předchozí osobní 
nebo telefonické domluvě. Provoz am
bulantní části péče o rodičky je plně 
zachován. Rekonstrukce by měla být 
dokončena v dubnu příštího roku.

n 15. až 18. listopadu se pod záštitou 
Střední umělecké školy (Poděbradova 
33) setkaly týmy pěti středních škol 
(z italské Pescary, britského Leedsu, 
německého Düsseldorfu a sloven
ských Košic), které se zapojily do pro
gramu Comenius. Jeho cílem je neo
třelou formou upozornit na problema
tiku zapomenutých nebo poškozených 
památek v zemích EU.

Místostarostové obvodu se představují

Dalibor Mouka, místostarosta
(zodpovědnost na úsecích staveb
ních investic, komunálních služeb, 
dopravy a silničního hospodářství 
a životního prostředí).

n

Všem občanům obvodu bych pře
devším rád popřál pohodové Vánoce 
a šťastný nový rok. Výsledek voleb 
rozhodl, že se na tomto místě před
stavuji zrovna já. Chci se oprostit 
od oficialit a frází, přesto si jednu od
pustit nemohu. Práci pro obvod vní
mám jako velký závazek a odpověd
nost a takto k ní i přistupuji.

Ujišťuji Vás, že programové cíle hnu
tí Ostravak nezůstanou pouze prázdný
mi předvolebními sliby a že ve spolu
práci s naším koaličním partnerem 
a pragmaticky smýšlejícími zastupiteli 
z ostatních politických stran budou 
ke spokojenosti občanů na naší radnici 
průběžně naplňovány. Budu usilovat 
o to, aby prosazování zájmů občanů 
obvodu převážilo nad zájmy politickými.

Tomáš Kuřec, místostarosta
(zodpovědnost na úsecích sociálních 
věcí, školství, mládeže, tělovýchovy 
a kultury).

n

Za svůj dlouhodobý cíl považuji 
změnu pohledu na výplatu sociálních 
dávek. Mnoho let někteří občané vyu
žívali toho, že si pro tyto dávky dochá
zeli jako pro samozřejmou výplatu. 
V souladu se systémem státní sociální 
podpory a pomoci v hmotné nouzi bu
deme usilovat o to, aby tyto finanční 
prostředky dostávali jenom ti občané, 
jejichž sociální potřebnost je jasně pro
kazatelná a samozřejmě ti, kteří se ne 
vlastní vinou ocitli v hmotné nouzi.

Jako další prioritu jsem si vytyčil 
prosazování lepší vybavenosti našich 
základních i mateřských škol. V sou
časné době také připravujeme pro
jekty na zateplení budov, opravy 
střech a výměny oken v těchto vzdě
lávacích zařízeních. Zároveň budeme 
podporovat institut školních psycho
logů a spolupráci se státní i měst
skou policií, a to zejména v oblastech 
drogové prevence, prevence šikany, 
a pronikání dalších sociálně patolo
gických jevů do škol.

Samozřejmě i v tomto volebním 
období budeme pomáhat mladým 
sportovním talentům. Finanční pro
středky poputují především na reali
zaci těch projektů, které využije co 
nejširší spektrum občanů našeho ob
vodu, kteří ve svém volném čase rádi 
sportují. Pro tělesně postižené spolu
občany se budeme snažit vybudovat 
další bezbariérové přístupy v našich 
kulturních a sportovních zařízeních.

Petra Bernfeldová, místostarostka
(zodpovědnost na úsecích hospoda
ření s nemovitým majetkem, s byty 
a nebytovými prostory, územní řízení 
a stavební řád).

n

Z výsledků komunálních voleb bylo 
zřejmé, že občané chtějí změnu 
ve vedení, způsobu řízení a hospo
daření městského obvodu. Mým pr
vořadým úkolem bude postupně na
plňovat jednotlivé body volebního 
programu hnutí Ostravak, který je tr
vale zveřejněn na webových strán
kách hnutí. Během svého působení 
ve vedení MOb MOaP budu odvádět 
poctivou a zodpovědnou práci, která 
povede k rozvoji a zlepšení života 
v našem obvodu. Svůj přínos spatřuji 
také v tom, že  do vedení a rozhodo
vání vnesu ženský pohled a mladist
vou flexibilitu a kreativitu. Mou před
ností je také apolitická minulost, bez 
jakýchkoliv vazeb na zájmové či lo
bistické subjekty. Hlavní důraz budu 
klást na transparentnost hospodaře
ní, přesně stanovené podmínky vý
běrových řízení, aby se předešlo 
a zamezilo jakýmkoliv spekulacím. 
Velké úsilí budu také směrovat k cíli, 
aby nedocházelo k úbytku obyvatel 
centrálního obvodu města Ostravy.

U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl 11. 11. v Komenského sadech 
u památníku Rudé armády vzpomínkový akt. Památku padlých hrdinů i žijících 
veteránů válečných konfliktů světa uctili představitelé kraje, města Ostravy, ně-
kterých městských obvodů, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu 
a Československé obce legionářské a další účastníci. Za městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz k památníku položili kytici starosta Jiří Havlíček 
a tajemnice úřadu Kateřina Huvarová. 

Centrum kultury 
a vzdělávání má nové 

webové stránky
Od 15. listopadu spustilo CKV 

Ostrava, příspěvková organizace 
našeho městského obvodu, nové 
webové stránky.

V Aktuálním programu najdou 
zájemci informace o aktuálním 
dění všech středisek CKV Ostrava 
chronologicky na jednom místě. 
Novinkou je také možnost navští
vit všechna střediska pomocí vir
tuálních prohlídek, pro novináře 
jsou k dispozici ke stažení tiskové 
zprávy atd. Ve fotogalerii se ná
vštěvníci mohou ohlédnout přede
vším za akcemi, které CKV 
Ostrava pořádalo pro veřejnost 
na venkovních prostranstvích. 

Značně rozšířen je také prostor, 
který se věnuje Výstavní síni 
Sokolská 26. Stránky uveřejňují 
i nabídku vzdělávacích programů.

Autorem stránek je ostrav
ská grafička a designérka Zuzana 
Sýkorská. 
 http://www.ckv-ostrava.cz

Mami Navrátilová pochází z města 
Gifu, které leží na největším japon-
ském ostrovu Honšú. V srpnu roku 
1994 se přestěhovala do České re-
publiky, kde už šestým rokem vyu-
čuje na Ostravské univerzitě 
v Ostravě japonštinu. Především její 
zásluhou se z původně výběrového 
předmětu stal předmět, který mohou 
studenti zakončit státní zkouškou.

Jaký největší šok jste zaznamena-
la po svém přestěhování se do ČR?

Především tu byla zima. Nicméně 
před šestnácti lety bylo v České republi
ce mnoho věcí jinak. Jmenovat můžu 
například velmi omezený výběr 
ve všech obchodech, nedostatek potra
vin atd. Pokud k vám dnes přijede cizi
nec, tak na žádné výrazné rozdíly nena
razí. Taky už jsem si zvykla na vaše spe

cifické jídlo. Česká a japonská kuchyně 
se liší, ale už s tím problém nemám. 
Někdy mám dokonce chuť i na knedlo
vepřozelo. Uvařit ho neumím, ale v re
stauraci si ho ráda objednám.

Můžete tedy porovnat ČR, potaž-
mo Ostravu a vaše rodiště?

Zatímco kolem celého Honšú je 
moře, tak Gifu je jedna ze dvou pre
fektur (oblastí), která přístup k moři 
nemá. Stejně jako Česká republika. 
Gifu leží také nedaleko Nagana ne
boli japonských Alp,  kterým dominu
je krásná příroda. To mi zase připomí
ná blízkost Ostravy a Beskyd. 
Každopádně příroda u vás je stále ta
ková panenská, bez zásahů lidí. 
V Japonsku i v národním parcích je 
všechno pospravované, uklizené, 
na každém kroku je vidět vliv člověka. 

Bylo obtížné se přizpůsobit ži-
votnímu stylu v České republice?

Bylo to velmi těžké. Tehdy musel kaž
dý cizinec počítat s tím, že standard 

u vás znamená úplně něco jiného, než 
je běžné v jiných zemích. Dnes si však 
už nestěžuji. Mám tady svou rodinu, dě

ti, kamarády a umím jazyk. O prázdni
nách jsem navštívila Japonsko 

a po měsíci se mi stýskalo po Česku.
Zkuste uvést jedno místo, které 

na vás v Ostravě nejvíce zapůsobilo?
Zvolila bych Divadlo Antonína 

Dvořáka, které je krásné a působivě zre
konstruováno. S manželem preferujeme 
opery a muzikály. Ráda se procházím 
opravenými uličkami v centru Ostravy, 
ale problém je parkování. Nakupovat 
jezdím do hypermarketů na okraji měs
ta, kde lze lépe zaparkovat.

Liší se podle vás nějak výrazně 
povahové rysy Čechů a Japonců?

Jsme povahově podobní. Češi jsou 
slušní, srdeční, mají ústup a nejsou 
k cizincům tak otevření, přesně jako 
my. Takový Američan se chce hned 
kamarádit. Na druhou stranu říkáte 
věci přímo, bez nějakých diplomatic
kých vytáček. My nejdříve váháme, 
zda třeba nemůžeme někoho urazit, 
a proto třeba raději mlčíme. Možná to 
někdy působí divně, ale u nás se to 
považuje za slušnost.  (peb)

Žijí mezi námi

Mami Navrátilová: I na knedlo-vepřo-zelo někdy dostanu chuť

Od 15. 12. bude na ulici 28. října 
u hotelu Imperial umístěna Klíčová so-
cha Jiřího Davida. Socha je vysoká 
sedm metrů, váží přes jednu tunu, její 
podstavec pak osm tun. Je na ní použi-
to přes 85 000 klíčů z veřejné sbírky, 
která byla uspořádána u příležitosti 20. 
výročí listopadu 89. Socha stála v Praze 
na náměstí Franze Kafky a poté se sta-
la putovním objektem. Naposledy byla 
umístěna v Olomouci. Socha má podo-
bu slova Revoluce.  (peb)

→

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se se-
jdou na jednání zastupitelé  městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Schůze proběhne v zasedacím sále č. 
306 ve 3. patře Nové radnice, Prokešovo 
náměstí 8, Moravská Ostrava. Začátek 
je v 9.00 hodin.

Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat z vy
hrazených míst na balkonu. 

Program jednání bude zveřejněn 
na Úřední desce a webových stránkách 
městského obvodu MOaP.
www.moap.cz
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Městský obvod hospodařil bez významných nedostatků
Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy prováděl od 20. 

září do 22. října 2010 kontrolu, jejímž cílem bylo prověřit zejména přiměřenost 
a účinnost vnitřního kontrolního systému v hospodaření našeho městského 
obvodu. Kontrola, která byla prováděna výběrovým způsobem za období 
od července 2009 do srpna 2010, se zaměřila na rizikové oblasti, například 
na dodržování podmínek přijatých a poskytnutých dotací, dodržování postupů 
u veřejných zakázek atd.  Kontrolou nebyly zjištěny významné nedostatky, kte
ré by v uvedeném období ovlivnily hospodaření městského obvodu.  (r)

V soutěži Živnostník roku 2010 Moravskoslezského 
kraje zvítězil v konkurenci 108 přihlášených živnostníků 
ladič pian Michal Fiedor z Moravské Ostravy. M. Fiedor 
pracuje v oboru ladění a oprav pian čtyřicet let, od roku 
1989 vede vlastní firmu Pianoservis Fiedor. Výsledky 
celostátní soutěže Živnostník roku 2010 budou známy 
2. prosince. 

Které záležitosti podle vás rozhodly o tom, že 
jste se stal Živnostníkem roku 2010 
Moravskoslezského kraje?  

Povolání, či snad lépe poslání ladiče klavírů je 
poněkud zvláštní a ojedinělou profesí, kterou snad 
ani všichni lidé neznají. Vyžaduje však maximální 
odbornost a profesionalitu, spolu s nadáním, které 
je víceméně vrozené, a proto jen málo jedinců ji 
může vykonávat na potřebné úrovní. Domnívám se, 
že tohle byl jeden z důvodů, proč porota rozhodla 
o mém umístění. Líbila se jí rovněž spolupráce 
s mým synem Lukášem, který po čase firmu jistě 
převezme a bude pokračovat v dobrém jméně firmy 
Pianoservis Fiedor. V nepolední řadě také porotu 
zaujal rozsah a kvalita našich služeb.      

V oboru ladění a oprav pian pracujete již 40 
let, co vás při této práci drží?

Povolání ladiče klavírů mne zaujalo již v 7. třídě 
základní školy, a ani jsem si nedokázal připustit 
myšlenku na jinou profesi. A udělal jsem dobře, 
dnes to vím. Nikdy mne nenapadlo ukončit svou 

profesi, avšak koníčky jsem vždy měl, a to takové, 
které mi poskytovaly klid. Co mne drží u klavírů? 
Hodně náročná a řemeslná práce, ale hlavně dob
rý pocit a radost z dobře naladěného a opraveného 
klavíru, na který si pak sám mohu zahrát.  

Do jaké míry je na vašem povolání podepsá-
na Ostrava?

V Ostravě jsem šťastný, protože jsou tady lidé, 
kteří řeknou, co mají na jazyku a tomu já říkám 
upřímnost. Mám tady spousty zákazníků, škol, kon
certů. Spolupracujeme např. s festivalem Colours of 
Ostrava, přičemž připravujeme nástroje pro nejná

ročnější vystoupení. Tohle přece nemohu opustit. 
V Ostravě jsem doma a rád.  

Jakým způsobem řešíte obtížné situace, 
do kterých se během své práce dostáváte? 

Myslím, že problémy máme stejné jako jiní, to 
však spíše v oblasti legislativy podnikání. Jiné pro
blémy prakticky nemáme žádné. Netrpíme nedo
statkem náhradních dílů, vybavením servisu a pro
tože jsme ve firmě dva, dokážeme se dohodnout. 
Problémy kolem klavírů řešíme společně. Vždy to 
však je jen ve prospěch kvalitně odvedené práce. 
Trochu nás trápí delší dodací termíny, avšak  práce 
je tolik, že tohle musíme nějak řešit.    

Dá se spočítat, kolik jste ve svém životě nala-
dil klavírů, či pian? 

Na tuhle otázku neumím dost dobře odpovědět. 
Snad jen hrubým odhadem by tohle číslo mohlo do
sáhnout 11 tisíc. Asi by sem patřila otázka, kde 
všude jsem pracoval na klavírech. Tak na tohle 
mám jednoduchou otázku. Spíše mi ukažte školu, 
sál, kulturní domy, kde jsem nepracoval. Tohle sám 
opravdu nevím, ale mnoho takových míst nebude. 
A k tomu ještě mnohem více klavírů v domácnos
tech po celém Moravskoslezském kraji, kam k zá
kazníkům za klavíry dojíždíme. Ale i mnohem dál. 
Na závěr bych ještě dodal, že pro všechny školy 
máme do konce ledna 20% slevu na provedené 
opravy.  (peb)

Živnostníkem roku v kraji je ladič pian z Moravské Ostravy

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu
v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

Správce
Adresa nebytového prostoru
Předchozí užívání

Podlaží Počet
místn.

Plocha
m2

Odbor bytového
hospodářství,
oddělení správy
a údržby
domovního
a bytového fondu
Nádražní 195,
Ostrava  Přívoz
č. tel. 599 442 609
nebo 599 442 612

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

28. října 105/15
(prodejna) jednotka č. 105/901

1. NP
1. PP 3 125,29

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

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

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
(kancelář, učebna) 2. NP 2 71,25

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

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

Střední 1901/4
(prodejna) jednotka č. 1901/901

1. NP
1. PP 2 48,32

Reální 1859/4
(prodejna)

1. NP
2. NP 4 118,79

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

Sokolská tř. garáž
parc. č. 1012/9 1. NP 1 15,00

Nádražní 694/80
(kancelář, klubovna) jednotka č. 694/902 2. NP 5 101,90

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat na odboru bytového hos-
podářství, Sokolská 28, 3. patro, č. dv. 306 - sekr. odboru BH, na podatelně dveře č. 142, 
1. patro pravého křídla budovy Nové radnice nebo na oddělení správy a údržby domov-
ního a bytového fondu odboru BH, Nádražní 195, Ostrava - Přívoz. Bližší informace 
a termín pro podání žádosti získáte na tel. č.  599 442 612 p. Jiříková nebo 599 442 609 
Ing. Gawlová. Prohlídka po dohodě možná.

Společnost RPG Byty, s.r.o. ozná-
mila, jaké navýšení doposud regulo-
vaného nájemného navrhne svým ná-
jemníkům. Maximální navýšení pro 
rok 2011 bude činit 7,50 Kč / m2. V na-
šem městském obvodu se toto opat-
ření týká přibližně 2 800 bytů.

Regulované měsíční nájemné v by
tech RPG se v současnosti pohybuje 
podle velikosti obce od 19,66 Kč / m2 
po 50,02 Kč / m2. Běžné měsíční místně 
obvyklé smluvní nájemné ve stejných lo
kalitách je přitom 80 Kč / m2 a více.

„Chceme i nadále pokračovat v ma-
sivních investicích do zvyšování kvality 
bydlení pro naše nájemníky. V tom pří-
padě se ale bez navýšení stávajícího, 
s regulací svázaného nájemného, neo-
bejdeme. Toto nájemné totiž ještě stále 
nedosahuje ani výše nutné pro prostou 
údržbu bytového fondu,“ říká Pavel 
Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia 
společnosti RPG Byty, s.r.o., a dodává: 
„Připravili jsme takový návrh postupné-
ho navyšování nájemného, který je so-
ciálně i ekonomicky velmi citlivý. 
Nejedná se totiž o skokové navýšení 
přímo na tržní výši nájemného, ale 
o postupné navyšování rozložené 
do 4-8 let. Navíc máme pro rok 2011, 
podobně jako v roce 2010, připraven 
i doprovodný program RPG fond bydle-
ní pro seniory, kteří mohou být deregu-
lací nájemného dotčeni nejvíce.“

Nájemníci, kterých se navrhované 
navýšení nájemného týká, obdrží 
v těchto dnech dopisy, z nichž se do
zví všechny podrobnosti včetně kon
krétního návrhu na úpravu výše ná
jemného za byt, který užívají. Čas 
na posouzení a přijetí předloženého 
návrhu budou mít nájemníci do 31. 12. 
2010, přičemž nové nájemné by plati
lo od 1. února 2011. Nájemníci, kteří 
akceptují návrh na navýšení nájemné
ho do 15. 12. 2010, získají navíc bo
nus ve výši 50 % z čistého nájemného 
za měsíc únor 2011.

RPG fond bydlení
Jedná se o speciální fond, z něhož 

budou pro rok 2011 poskytovány ad
resné příspěvky na bydlení až do výše 
500 Kč měsíčně. Žadatel o příspěvek 
musí být jediným uživatelem bytu, být 
starší 60 let, nesmí mít vůči společ
nosti RPG Byty nedoplatky, být příjem
cem státního příspěvku na bydlení 
a uzavřít dodatek smlouvy od 1. 2. 
2011. Navrhované zvýšení nájmu bu
de pro nájemníky bytů RPG s nižšími 
příjmy v roce 2011 prakticky zcela 
kompenzováno využitím státního pří
spěvku na bydlení v kombinaci s pří
spěvkem z „RPG fondu bydlení“. (inf)

RPG zvýší nájem 
maximálně o 7,50 Kč/m2

 Projekt Bezpečná hřiště a pískoviště ocenil nejaktivnější děti
Dne 22. 11. se v obřadní síni 

Nové radnice uskutečnilo slav-
nostní zakončení projektu naše-
ho městského obvodu Bezpečná 
hřiště a pískoviště. 

Devíti nejaktivnějším dětem (z cel
kových osmnácti oceněných, z nichž 
jedenáct má trvalé bydliště v MOaP) 
osobně za účast v projektu poděko
vali a upomínkové předměty předali 
starosta městského obvodu Jiří 
Havlíček, místostarosta Tomáš Kuřec, 
ředitel MP Ostrava Zdeněk Harazim 
a zástupce ředitele Richard Váňa.  

Projekt, který probíhal od dubna 
do listopadu 2010, lze rozdělit 
do dvou částí. V rámci první strážníci 
vyjížděli na předem vytipovaná hřiště 
a pískoviště, přičemž oslovovali ob
čany a informovali je, jak postupovat 
v případě nálezu injekční stříkačky, 
o nebezpečí nákazy virem HIV nebo 
virovou hepatitidou z kontaminované
ho materiálu atd. Druhá část projektu 

měla charakter aktivního přístupu 
a zapojení občanů do ochrany veřej
ně prospěšných zařízení. Po ozná
mení místa s kontaminovaným mate
riálem byli vysláni do terénu strážníci 
MP, kteří injekční stříkačky, a jehly 
odstranili a oznamovateli předali že
ton. Následné ocenění si vysloužili ti, 
kteří nasbírali nejvíce žetonů.

Strážníci v rámci projektu navštívili 
čtyřiadvacet míst v Moravské Ostravě 
a Přívozu (Orebitská, Jílová, Varenská, 
Lechowiczova atd.), přičemž oslovili 
324 občanů. Šedesát dětí se do pro
jektu aktivně zapojilo. Sesbíráno bylo 
1129 injekčních stříkaček.  

 V případě nálezu pohozené in-
jekční stříkačky je možné kdykoliv 
kontaktovat Městskou policii 
Ostrava na telefonním čísle 156 
(tísňové volání) nebo 800 199 922 
(zelená linka městské policie). Obě 
jsou pro volajícího bezplatná.  (r)

Oceněné děti měly velkou radost z dárků, které jim předávali starosta Jiří Havlíček 
a místostarosta Tomáš Kuřec. Během svých školních aktivit ocení zejména batůžky.

V únoru letošního roku byla opět 
obnovena stavební činnost na pro-
jektu Nová Karolina, který vzniká 
na území po bývalé koksovně 
v centru města.

V současné době probíhají inten
zivní stavební práce na objektu 
Obchodního a zábavního centra, 
na podzemním parkování pod budou
cím náměstím, na obytném komplexu 
a zároveň je v rámci I. etapy realizo

vána veškerá infrastruktura (komuni
kace, inženýrské sítě atd.), či rozvody 
tepla a chladu (tuto záležitost má 
na starosti společnost Dalkia). 

Obchodní a zábavní centrum 
zaujme plochu přibližně 57 000 
metrů čtverečních, přičemž k dis
pozici bude až 230 obchodních 
jednotek. „Namátkou můžu uvést 
supermarket, multikino, obchody 
se známými značkami v oblasti 

módy a doplňků, prodejny sportu, 
elektroniky atd. Počítáme rovněž 
s velkým food-courtem, restaurací, 
dětským koutkem a spoustou dal-
ších zajímavostí, včetně letních te-
ras s kavárnami a podobně,“ 
upřesňuje ředitel projektu Nová 
Karolina Jan Kočí s tím, že obytný 
objekt bude tvořit asi 220 bytů 
v různých dispozicích.

Konec první etapy je naplánován 

Nová Karolina získává konkrétnější podobu

na jaro 2012. „Bude se pokračovat 
v principu smíšených funkcí, i když 
větší procento budou postupně zabí-
rat kanceláře a hlavně byty,“ reagoval 
ještě Jan Kočí na dotaz,  jaké další 
objekty se chystají postavit v navazu
jících etapách. 

Výraznou přeměnou projdou také  
budovy elektrocentrály a ústředny ne
boli tzv. Dvojhalí. V budoucnu by zde 
mělo vyrůst zastřešené centrum, kte
ré bude sloužit převážně kulturním 
akcím.  (peb)

Pohled na oblast Nové Karoliny 
od jihovýchodu. Číslicí 1 je označe-
no Obchodní a zábavní centrum, 
které se staví. Číslem 2 je označe-
no tzv. Dvojhalí.

ADRA oslaví Mezinárodní den dobrovolníků
Organizace spojených národů vy-

hlásila v roce 1986 pátý prosinec ja-
ko Mezinárodní den dobrovolníků. 
Ostravské dobrovolnické centrum 
ADRA bude 5. 12. informovat o svých 
aktivitách ve stáncích s modrými ba
lónky o smyslu dobrovolnictví, význa
mu nezištné pomoci i o tom, jak se stát 

dobrovolníkem. Informační stánek bu
de na Jiráskově náměstí od 9 do 16 
hodin. V průběhu dne v centru Ostravy 
proběhne peněžní sbírka na podporu 
dobrovolnických programů v ostrav
ských nemocnicích, domovech pro se
niory, dětských domovech a center pro 
postižené.  (r)
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Koncem 19. století se rozhodli 
radní Přívozu, že z nepěkné a prů-
myslem silně zasažené velké obce 
vybudují město. Nejprve zamýšleli 
postavit kostel a radnici, ale sou-
časně chtěli vnést do nové výstav-
by pořádek a řád. Zkrátka jejich cí-
lem bylo vytvořit urbanistický plán. 

Z popudu obecního tajemníka 
Jana Grmely byl osloven vídeňský ar
chitekt a urbanista Camillo Sitte. Ten 
pak vtiskl Přívozu i dalším městům 
a obcím na Ostravsku nezaměnitel
nou podobu. 

Teprve v současnosti dochází k pl
nému ocenění tohoto urbanisty. 
Nicméně nebylo tomu tak vždy. V še
desátých a sedmdesátých letech mi
nulého století se začaly bourat 
v OstravěPřívoze historické měš
ťanské domy a místo nich stavět fád
ní paneláky. To vyvolalo mezi odbor
níky – zvláště v zahraničí – poznám
ky o ostravském kulturním barbar
ství, takže bourání ustalo.

Zbylo toho naštěstí dost, čím se 
Přívoz může pochlubit. Z pochmurné
ho koutu města se stává doslova ar
chitektonická pastva pro oči. Zvláště 
po nákladné rekonstrukci celého ná
městí Svatopluka Čecha.

Vynikl i jako malíř 
Centrum Přívozu bylo navrženo jako 

kompozice sedmi domovních bloků ko
lem prostorného obdélníkového ná
městí, jež je součástí Nádražní ulice, 
důležité dopravní tepny směřující 
k tehdejší Severní dráze Ferdinandově. 
Řada domů na nároží přiléhajících ulic 
předvádí pozoruhodné výtvarné zpra
cování s arkýři a historizujícím deko
rem. Centrum má skvělou dominantu 
– chrám Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Sitte ho nejen navrhl, ale 
podílel se na jeho výzdobě jako malíř 
(je autorem kresby andělů nad kříže
ním lodí) i modelér. Jeho dílem je také 
fara v sousedství a zvláště pak nová 
přívozská radnice.

Od roku 1893 až do své smrti v ro
ce 1903 se Camillo Sitte zabýval také 
urbanistickými problémy Moravské 

 Camillo Sitte ovlivnil podobu Přívozu i Moravské Ostravy

Dávky pomoci v hmotné 
nouzi formou poukázek

Hmotnou nouzi lze velmi zjedno-
dušeně charakterizovat jako stav, 
kdy jednotlivec nebo rodina nemá 
dostatečné příjmy k zabezpečení zá-
kladních životních potřeb a nemůže 
si je zvýšit vlastním přičiněním. 
Takoví lidé mají tedy možnost požádat 
o dávku pomoci v hmotné nouzi, která 
se zpravidla vyplácí v peněžní formě.

Pokud však příslušná sociální pra
covnice na základě sociálního šetře
ní, popřípadě na základě jiných zjiště
ní, usoudí, že by příjemce dávku ne
využíval k účelu, ke kterému byla ur
čena, má orgán pomoci v hmotné 
nouzi v souladu se zákonem možnost 
vyplácet tuto dávku formou poukázek.

Této možnosti se rozhodl využít také 
odbor sociálních věcí a od 11. října to
hoto roku zahájil vyplácení dávek ně
kterým vybraným klientům prostřednic
tvím poukázek určených na nákup po
travin, základních hygienických potřeb, 
oděvů a obuvi. Mezi vybranými klienty 
jsou nejen ti, kteří záměrně zneužívají 
sociální dávky, ale také takoví lidé, kte
ří sami nedokáží s penězi řádně hos
podařit a tato forma výplaty jim zajistí, 
že rodina bude zabezpečena.

Dokonce jsme se setkali s tím, že 
nás jedna naše klientka sama požáda
la o možnost dostávat poukázky místo 
peněz, protože si je vědoma svých ne
dostatečných schopností s penězi hos
podařit. Klienti mohou uplatnit tyto pou
kázky v celkem 216 vybraných provo
zovnách na území města Ostravy, 
z nichž 46 se nachází v městském ob
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Hodnotu poukázek jsme volili ve výši  
50, 100, 200 a 500 Kč pro možnost ná
kupu dle potřeb jednotlivých klientů. 
Klienti však nedostávají celou výši dáv
ky formou poukázek, neboť musejí mít 
finanční obnos pro situace, v nichž ne
lze poukázky uplatnit, např. úhrada 
jízdného a jiných služeb. Jde tedy o tzv. 
kombinovanou formu výplaty.

K dnešnímu dni jsme nezazname
nali žádnou stížnost ani připomínku 
k této formě výplaty dávek, proto v ní 
budeme i nadále pokračovat a podle 
možností postupně rozšiřovat.

Dagmar Bradová
vedoucí odboru sociálních věcí

Volejbalové 
naděje přivezly 
evropský bronz

stavbou zamýšleného průplavu. V roz
sáhlé práci se geniální architekt věno
val i tehdejší Polské Ostravě.

Sitte ovšem nezasáhl svým vlivem 
pouze Ostravsko, řešil mnoho urbanis
tických problémů Děčína, Liberce, 
Teplic, ale také Brna a Olomouce.  (na)

Nynější Archiv města Ostravy byl dříve radnicí. Její architektonickou podobu 
navrhl C. Sitte. Jde o stavbu v neorenesančním stylu palácového typu s nepře-
hlédnutelnou kupolovitou střechou. Fasáda má reliéfní výzdobu.

Ostravy. Stavební čáry historické čás
ti města jen nepatrně korigoval a kvů
li příliš úzkým uličkám navrhl jedno
směrné vedení dopravy. Nedaleko 
centra mělo být – podle jeho návrhů 
– několik čtvrtí.

Neuskutečněné plány 
Za divadlem Antonína Dvořáka na

vrhl Sitte řadu segmentovitých bloků, 
zatímco na dnešní Sokolské prosazo
val spíše zástavbu v protáhlých tva
rech. Což ale vyvolalo u majitelů par
cel a některých průmyslových podni
ků odpor, takže se z tohoto návrhu 
ke škodě budoucích generací usku
tečnilo málo. Pouze v ulicích 
Na Hradbách a U Soudu, přiléhající 
k Havlíčkovu nábřeží, a ještě pak 
před Divadlem Antonína Dvořáka byl 
Sitteho záměr respektován.

Urbanistický plán pro Moravskou 
Ostravu souvisel s bouřlivě se rozvíje
jícím průmyslem v celé oblasti v době, 
kdy byla velmi diskutovanou otázka 
stavby kanálu Dunaj  Odra  Labe. Ten 
měl pro město znamenat tolik jako 
kdysi stavba železnice, takže vliv jeho 
vize na projekt je značný. Urbanistický 
plán Hrušova, který dokončil až Sitteho 
syn Siegfried, vyloženě počítal se 

Po deseti letech se české volejba-
listky vrátily z mistrovství Evropy ju-
niorek s medailí. Letošní šampionát 
se konal v Srbsku, přičemž členkami 
bronzového týmu byly také 16letá 
smečařka Martina Michalíková 
a 18letá univerzálka Kristýna 
Lindovská z TJ Mittal Ostrava.

Jaký zážitek z turnaje si s odstu-
pem času vybavíte jako první?

MM: Jednoznačně zápas 
s Ruskem, ve kterém jsme podaly 
náš nejlepší výkon. Atmosféra 
na hřišti byla vynikající. Po vítězství 
jsme postoupily mezi první čtyři týmy, 
čímž jsme si splnily náš tajný sen. 

KL: S medailí jsme moc nepočítaly, 
i když jsme si ji v duchu samozřejmě 
přály. Chtěly jsme hlavně postoupit ze 
základní skupiny, lepší výsledek by byl 
nad plán. Zvlášť když jsme měly 
ve skupině předchozí mistryně Evropy 
– Belgičanky. Ty jsme však porazily 3:0.

Studujete sportovní gymnázium, 
který z předmětů vás baví nejvíce?

MM: Angličtina. Myslím, že studium 
jazyků má smysl. V budoucnu to urči

tě využiji. Také jsem ráda, že se v za
hraničí domluvím. 

KL: Kromě angličtiny, český jazyk 
– literatura. Ráda čtu. Preferuji knihy 
Dana Browna, protože jeho příběhy 
se čtou jedním dechem. Rovněž 
Sophiina volba od Williama Styrona, 
kterou jsem četla jako povinnou čet
bu, se mi líbila. 

Jaké jsou vaše sportovní cíle?
MM: Určitě bych se chtěla dostat 

do zahraničí, nejlépe do italské Série 
A1. V tom případě by byla reálná 
možnost se volejbalem živit. Případně 
by mě lákalo získat stipendium na ně
jaké americké univerzitě, kde by se 
dal skloubit volejbal se studiem. 

KL: Samozřejmě angažmá v ital
ské nejvyšší soutěži by bylo snové. 
V Česku bych ráda získala titul mis
tryně republiky.

 (peb)

Bronzové medailistky Kristýna Lindovská (vlevo) a Martina Michalíková.

Pokud plánujete zapalovat svíčky 
na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda 
jsou řádně upevněny na nehořlavé pod
ložce nebo v nehořlavém držáku. 
Vyloženým hazardem je pak umístění 
zapálených svíček do prostor nábytko
vých stěn a skříní, nebo do blízkosti zá
clon a závěsů. Základní zásadou ale zů
stává neponechat zapálenou svíčku ni
kdy bez dozoru. Také oslavy závěru ro
ku s sebou nesou řadu nebezpečí. Před 
silvestrovskými oslavami je vhodné vy
klidit hořlavý materiál z balkónů a lodžií, 
aby jej nějaká petarda nezapálila.

Klidné Vánoce a šťastný nový rok 
přeje Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje.
 www.hzsmsk.cz

Camillo Sitte (17. 4. 1843 - 16. 
11. 1903) významný rakouský 
a evropský urbanista, architekt 
a malíř. Vystudoval vídeňskou 
techniku, dále dějiny umění 
a archeologii. Stal se ředitelem 
Státní uměleckoprůmyslové 
školy nejprve v Salzburku 
a později ve Vídni. Je autorem 
knihy Stavba měst podle umě-
leckých zásad.

Za účasti místostarosty našeho 
městského obvodu Tomáše Kuřece, 
ředitele městské policie Zdeňka 
Harazima a dalších hostů byl 16. 11. 
v budově Základní školy Gebauerova 
v Přívoze zakončen preventivní pro-
jekt MP Ostrava s názvem Co s vol-
ným časem, kterého se zúčastnilo 
patnáct žáků ze ZŠ Gebauerova.

Projekt byl zaměřen na děti ze so
ciálně slabých rodin a z rizikových 
lokalit. Jeho úkolem bylo docílit toho, 
aby si osvojily základní pravidla ob
čanského soužití, zlepšily komuni
kační schopnosti, získaly základní 
právní vědomí a zároveň jim bylo 
prezentováno, jak lze smysluplně 
trávit volný čas. „Musím vyzdvihnout 

především úlohu městské policie, 
a to zejména oddílu prevence. I bě-
hem tohoto setkání bylo patrné, že 
jde o ukázněné žáky, kteří se dove-
dou soustředit na práci,“ uvedl 
Tomáš Kuřec.

Děti si zvyšovaly v průběhu roku fy
zickou zdatnost formou sportovních 
her a soutěží, naučily se zásady prv
ní pomoci, seznamovaly se s riziky 
spojenými s kouřením, pitím alkoholu, 
užíváním návykových látek a také 
s následky záškoláctví atd.

Nechyběly však ani výlety, např. ná
vštěva jízdárny ve Staré Bělé, kde má 
Městská policie Ostrava ustájeny své 
služební koně, DinoPark Ostrava aj.  
 (peb)

Marta Vítková a Jiří Dvořák, učite-
lé ze ZŠ Nádražní, se zúčastnili 
vzdělávacího semináře v izraelském 
Jeruzalémě.

Seminář se konal ve druhé polovině 
října v Yad Vashem – Mezinárodní ško
le pro studium holocaustu. „Na konfe-
renci jsme prezentovali své projekty 

Učili se hospodařit s volným časem

Bezpečné svátky

Pedagogové na semináři v Jeruzalémě

Halloween na Ostrčilce
Dne 2. listopadu se budova ZŠ Matiční 

změnila na rejdiště všelijakých nadpřiro-
zených tvorů, zejména pak čarodějnic, 
kouzelníků a duchů. Žáci druhého stup-
ně totiž pořádali pro své mladší spolužá-
ky zábavné odpoledne s názvem 
Halloweenská cesta. Připraveno bylo de-
set úkolů. „V tělocvičně si žáci mohli pro-
táhnout své tělo na překážkové dráze, 
na místním hřišti si vyzkoušeli let na koš-
těti a v šatnách pak odolnost své nervo-
vé soustavy vůči různým ne vždy příjem-
ným nástrahám halloweenských postav. 
Akce se setkala s kladným ohlasem dě-
tí i jejich rodičů,“ informuje Vladimír 
Matuš ze ZŠ Matiční. (red) 

V říjnu schválilo zastupitelstvo 
města Ostravy již třetí Komunitní plán 
(KP), jehož záměrem je na území 
Ostravy zajistit v letech 2011–2014 
dostatek dostupných sociálních slu-
žeb. Na jeho přípravě se v jednotli-
vých pracovních skupinách podílel 
také náš městský obvod. 

Nový Komunitní plán je z velké 
části opět zaměřen na seniorskou 
populaci. „V našem obvodě chceme 
navštívit osoby starší 65 let, kterým 
ještě neposkytujeme pečovatelskou 
službu, s tím, že jim tuto možnost na-
bídneme. Do budoucna bychom chtě-
li rozšířit kapacitu pečovatelské služ-

by, když to bude potřeba. Stále bude-
me nabízet také odlehčovací službu, 
a to i občanům z jiných obvodů,“ říká 
Dagmar Bradová, vedoucí odboru 
sociálních věcí ÚMOb MOaP.

Pro Moravskou Ostravu a Přívoz je 
Komunitní plán podstatný také u cílo
vých skupin Děti a rodina a Romské 
etnikum, kde obvod spolupracuje 
s nestátními neziskovými organizace
mi na řadě  projektů. „Jejich cílem je 
pomoci rodinám, kterým hrozí sociální 
vyloučení, s výchovou a vzděláním 
dětí, vyřešit jejich krizové situace 
s bydlením, či zadlužováním a podob-
ně,“ dodává Dagmar Bradová.  (inf)

Městský obvod plánuje rozšíření 
pečovatelské služby

Po stopách ostravských synagog 
a Velký výtvarný projekt. Jde o velko-
plošné malby synagog (3,6 m krát 
l,5 m) dle dochovaných dokumentů. 
Na tomto projektu spolupracoval také 
výtvarník školy Zdeněk Vysloužil. 
Absolvovali jsme také více než třicet 
přednášek a workshopů, např. o holo-
caustu,  judaismu, antisemitismu a po-
dobně,“ vzpomíná Marta Vítková s tím, 
že problematikou holocaustu se na ZŠ 
Nádražní věnují již deset let.  (peb)


