
Stále svěží, čiperná, soběstačná 

a ve skvělé duševní kondici. Taková 

je paní Olga Žižková z našeho 

městského obvodu, která se 8. led-

na dožila úctyhodných sta let. 

V den jejího významného jubilea, 
přicházelo za ní do bytu v Za hradní 
ulici mnoho gratulantů. Měst ský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz re-
prezentovali místostarostové Jiří Groll 
a To máš Kuřec, vedoucí matriky Jana 
Stan číková a Jaroslav Skýba, před-
seda Aktivu pro obřady a slavnosti. 

„Nejsem náročná. Jím všechno, ale 
v malých porcích. Nej raději mám 
brambory s kyškou. Také mi chutná 
šunka,“ uvedla v průběhu slavnostní-
ho dne Olga Žižková, která zároveň 
nabídla poněkud svérázný recept na 
to, jak docílit tento neobyčejný věk. 

„Já jsem zdravá díky kouření. 
Každ é ráno si uvařím kávu a k té si 
zapálím cigaretu. Denně vykouřím 
deset cigaret. Kouřit jsem však zača-
la až ve svých padesáti letech. Tehdy 
jsem se podruhé vdala a můj druhý 
manžel mě to naučil,“ prozradila jubi-
lantka s tím, že dlouhověkost mají 

v rodině. 22. prosince letošního roku 
by sto let měla oslavit její sestra. 

Olga Žižková se narodila v Přerově 
a mimo jiné pracovala na několika 

pobočkách České pošty a také jako 
šatnářka v proslulých ostravských ka-
várnách Fénix, či Elektra. Stejné po-
volání vykonávala i v hotelech Palace 
nebo Odra (dnešní Brioni). Zde vydr-
žela až do svých osmdesátin. Mezi 
její koníčky patří četba, v minulosti 
dokonce skládala básničky. 

O její samostatnosti svědčí to, že si 
stále sama bez problému ustřihne 
a v případě potřeby nabarví vlasy. 
Olga Žižková se také ráda dívá na 
televizi, kterou obvykle zapíná v 17 
hodin a vypíná kolem 23 hodin. „Nikdy 
bych neřekla, že to maminka dotáhne 
až do stovky. Byla velmi nemocná. 
Měla opravdu těžký život,“ řekla její 
téměř osmdesátiletá dcera Olga Tru-
bačová. 

O vitalitě nedávno stoleté seniorky 
vypovídá také následná příhoda. 
„Když jsme slavili narozeniny paní 
Žižkové asi před šesti lety, tak nám 
sama přišla ke vchodovým dveřím 
otevřít. Když jsme pak šli za ní něko-
lik pater do schodů, tak jsme jí nesta-
čili,“ zavzpomínal Jaroslav Skýba. 

 (peb)
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Vážení spoluobčané,
v posledních dnech a týdnech 

nás sdělovací prostředky informo-
valy o zajištění a průběhu zimní 
údržby komunikací v celé naší re-
publice. Byla diskutována řada té-
mat, zejména novela tzv. „chodní-
kového zákona“, povinnosti obcí 
a vlastníků nemovitostí a zapojení 
lidí bez zaměstnání v rámci veřejné 
služby do úklidu sněhu. 

Jaká je situace v našem měst-
ském obvodě? Nyní na konci ledna 
je ještě předčasné hodnotit průběh 
celého zimního období. Je však 
zřejmé, že i přes nasazení většího 
počtu techniky a lidí, než tomu bylo 
v minulosti, vznikají v případě vět-
šího množství sněhu problémy, je-
jichž odstranění bez pomoci obča-
nů a vlastníků nemovitostí není 
ihned možné. 

 Ve správě našeho městského 
obvodu je 61 403 běžných metrů 
komunikací a přibližně 300 000 
běžných metrů chodníků, dále pak 
201 určených přechodů pro chod-
ce, 59 čekáren městské dopravy, 
28 schodišť a komunikací s větším 
sklonem a hlavní komunikace 
v městských parcích. 

Pro zlepšení zimní údržby jsme 
v průběhu minulých let přijali řadu 
opatření. Pro srovnání: z denních 
hlášení technických služeb vyplý-
vá, že v letech 2007–2008 byly 
v průměru na denní směnu nasa-
zovány 3 až 4 silniční sypače, nyní 
je to 5 až 6. Obdobné počty jsou 
i u chodníkových sypačů. V minu-
lých letech bylo na ruční čištění 
nasazeno nejvíce 26 pracovníků, 
nyní je jich až 58. 

Vzhledem k tomu, že po mnoha 
letech došlo k výrazné změně pod-
mínek úklidu sněhu na chod nících 
a také finanční možnosti obvodu 
jsou jiné, byly některé chodníky 
Na ří zením města Ostravy č. 7/2009 

zařazeny do 
tohoto sezna-
mu. Tímto na-
řízením se 
stanovuje roz-
sah, způsob a 
lhůty odstra-
ňování závad 
ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic a vymezují se úseky 
místních komunikací a chodníků, 
na kterých se pro jejich malý do-
pravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí. Tyto úseky jsou označeny 
v terénu informační cedulí: Úseky 
chodníků uvedené v nařízení Města 
č. 7/2009 se v zimě neudržují. 

V souvislosti s dotazy občanů 
musím připomenout, že na zimní 
údržbě se podílí více subjektů. 
Hlav ní komunikace ve městě udr-
žují Ostravské komunikace, a. s., 
komunikace nižších tříd pak měst-
ské obvody. Je prakticky nemožné 
zajistit vzájemnou koordinaci údrž-
by tak, aby vše bylo v krátké době 
uklizeno. Zejména při větší sněho-
vé nadílce pak po nějakou dobu 
jedni nahrnují sníh k těm druhým, 
zpravidla z komunikací na již ukli-
zený chodník. 

Je dobrým zjištěním, že někteří 
majitelé nemovitostí (a to jak velcí, 
tak malí), podnikatelé a občané 
pochopili, že bez jejich pomoci sa-
motné město úklid nezvládne rych-
le a všude. Jak z probíhajících ve-
řejných diskuzí vyplývá, novela zá-
kona o veřejných komunikacích 
s pomocí občanů počítá. Těm, kteří 
pomohli, za vedení městského ob-
vodu děkuji. Všechny občany měst-
ského obvodu prosím o trpělivost 
a pochopení. 

Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Stoletá oslavenkyně kouří až deset cigaret denně

 Číslo měsíce 3 335
Tolik tun sněhu bylo vyvezeno 

v lednu z centra Ostravy během 
čištění přechodů pro chodce, za-
stávek a parkovacích míst vyhra-
zených pro tělesně postižené. 

V přepočtu se jedná o cca 223 
fůr.

Od 15. do 21. 1. probíhaly zápisy 

do prvního ročníku základních škol 

pro školní rok 2010/2011, jejichž 

zřizovatelem je statutární město 

Os tra va, městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz. 

Prozatím bylo zapsáno 523 dětí, 
předběžná čísla nasvědčují, že počet 
přijatých žáků bude stejný jako vloni.

Na mírný nárůst prvňáčků se mo-
hou těšit na ZŠ Zelená, ZŠ Gen. Píky, 
ZŠ Matiční, ZŠ Ostrčilova, ZŠ wal-
dorfská Ostrava. Ze 74 zapsaných 
dětí na ZŠ Zelená jich 45 (cca 61 %) 
má trvalý pobyt mimo náš obvod. Jak 
vidno, základní školy sídlící v Mo rav-
ské Ostravě a Přívozu se těší oblibě 
v celém městě. Také většina ostat-
ních základních škol uvítá prvňáčky 
z jiných městských obvodů (např. na 
ZŠ Matiční to je 46 % z celkového 
počtu zapsaných). 

V ZŠ a MŠ Ostrčilova opět mimo 

jiné počítají s bilingvní (dvojjazyčnou) 
výukou. „K zápisu do bilingvních tříd 
přišlo třicet žáků. Tento počet je sta-
bilní každý rok. Rodiče si uvědomují, 
že toto studium je pro nadané žáky. 
Z cizinců jsou zastoupeny tyto země: 
USA, Korea, Maďarsko. Každoročně 
však necháváme mimo zápis několik 
volných míst pro cizince, kteří přichá-
zejí do Ostravy,“ uvedla Dagmar Dlu-
ho šová, ředitelka školy. 

Vzhledem k tomu, že mateřské 
školy v našem obvodě hlásí plný stav, 
dá se očekávat, že se za rok dostaví 
k zápisům více dětí než v minulosti. 

A jak konkrétně vypadaly zápisy na 
některých základních školách? Na 
ZŠ Gebauerova budou letos již třetím 
rokem otevírat kromě klasické 1. třídy 
a přípravného ročníku také třídu s roz-
šířenou výukou estetické výchovy. Ta-
len tové zkoušky se zaměřovaly jednak 
na kresbu, držení tužky, poznávání 

barev, písmen, číslic, geometrických 
tvarů a zjišťování úrovně jemné moto-
riky (stříhání papíru, skládání puzzle), 
ale hlavně na estetické cítění.

Na ZŠ Gajdošova budoucí prvňáč-
ky a jejich rodiče uvítali žáci deváté 
třídy, kteří si oblékli trička s logem 
školy a informovali rodiče o historii 
i současném dění ve škole.

Naopak na ZŠ Gen. Píky upřed-
nostnili procházku pohádkovou říší. 
Na všechno dohlížely princezny, stra-
šidla a zvířátka (žáci 9. ročníku) a pa-
ní učitelky 1. stupně. Mnozí malí 
předškoláci byli v údivu, jaká bytost 
jim pomáhá s úkolem. Spokojeni byli 
určitě i rodiče, kteří poznali školu z ji-
né stránky. Po splnění všech úkolů 
dostali budoucí školáci drobné dáreč-
ky ve formě omalovánek a psacích 
potřeb. Na závěr zápisu pak každý 
z předškoláků obdržel pamětní kera-
mickou medaili.  (peb)

Budoucí prvňáčci v MOaP? Také děti z jiných obvodů 

Starosta obvodu Miroslav Svozil se přišel podívat, jak probíhá zápis do 1. tříd na ZŠ Gajdošova. Paní učitelka připravila 
pro děti pestrý program. Budoucí prvňáčci rozeznávali barvy, určovali geometrické tvary a také poznávali hlasy zvířat.

Mimořádné jednání 

zastupitelstva MOb

Ve čtvrtek 4. února 2010 se se-
jdou na mimořádném jednání za-
stupitelé městského obvodu Mo   -
ravská Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zasedacím 
sále č. 306 ve 3. patře Nové radni-
ce, Prokešovo náměstí 8, Mo rav-
ská Ostrava. Začátek je v 15 ho-
din. Program jednání bude zveřej-
něn na Úřední desce a webových 
stránkách (www.moap.cz). 

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

Městský obvod se připravil na 

sněhovou nadílku. Ná sled ky sně-

hové kalamity, která postihla celé 

naše město, se zatím daří zvládat. 

Vedení radnice městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz zajistilo, 
aby sníh, který komplikoval dopravu 
na komunikacích a schůdnost chod-
níků, byl z centra města odvážen ta-
ké v noci. Mimořádné noční směny 
(od 18 hodin večer do 4. hodiny ran-
ní) zorganizovaly Technické služby 
MOaP.

Ve dnech 12. a 13. ledna byly od 
nahromaděného sněhu čištěny vy-
brané přechody pro chodce a zastáv-
ky. Sníh byl vyvážen na plochu u bý-
valé burzy (ulice Karolínská), do sle-
pé části Sládkovy ulice a na plochu 

u Hlubinské ulice. Do nočních úklidů 
sněhu se muselo oproti běžné údržbě 
chodníků a komunikací zapojit navíc 
až 14 nákladních vozidel, 6 nakláda-
čů a 8 pracovníků pro dočišťování.

23. a 24. ledna se Technické služby 
MOaP zaměřily především na úklid 
par kovacích míst pro tělesně postiže-
né a na likvidaci ledu na nejvíce na-
mrzlých chodnících. Od sněhu bylo 
vyčištěno 134 těchto vyhrazených par-
kovacích míst v centru Ostravy. (inf)

Sněhová kalamita pod kontrolou 

Paní Olze blahopřejí místostarostové 
Jiří Groll (vpravo) a Tomáš Kuřec. 
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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 únoru: Gertruda 
Gracová, Marie Milatová, Anděla 
Adamczyková, Kristina Entlerová, 
Jan Levora, Božena Vozňáková, 
František Műller, Anna Lukšíková, 
Anastazie Stolinská, Jan Smo lin-
ský, Miloslava Kanczucká, Pavlína 
Luzarová, Svatava Kuchrýková, 
Ja roslav Tkáč.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Na adrese Plynární 788/5 zřídila 
plynárenská společnost RWE nové 
zákaznické centrum, kde lze vyři-
zovat veškeré záležitosti spojené 
s odběrem zemního plynu. V pondělí 
a ve středu je otevřeno od 8 do 17 
hod. a v úterý, ve čtvrtek a v pátek 
od 8 do 15 hodin.

 Odvoz odpadů z centra města 
má nyní na starosti popelářské auto 
zvané Miki, které je zhruba o polovinu 
lehčí než klasický popelářský vůz. 
Pod těžkými popelářskými auty totiž 
praskají dlaždice. Vůz Miki je nižší 
a kratší, a tak se snadněji dostane 
i do stísněných prostor.

 K investičním akcím, které jsou 
zahrnuty do kapitálových výdajů roz-
počtu Moravské Ostravy a Přívozu 
pro letošní rok, patří revitalizace části 
Komenského sadů kolem památníku 
Rudé armády. Městský obvod má 
v plánu úpravy kolem památníku rea-
lizovat podle připraveného projektu 
do konce dubna. Navíc se chystá na 
jaře v Komenského sadech vysadit 
kolem 90 stromů.

 Nařízení statutárního města Os-

tra vy od 1. 1. 2010 vymezuje pro 

účely organizování dopravy oblas-

ti s placeným stáním. V našem měst-
ském obvodě se jedná o oblast vyme-
zenou komunikacemi Sokolská třída – 
Čes ko bratrská – Havlíčkovo nábřeží – 
Na Karolině – 28. října – Po dě bra dova 
– Švabinského – Jurečkova – Nádražní 
– Žerotínova – Po dě bra dova – Bieb lo-
va – Nádražní – 30. dub na – Bal ca rova 
– Na Desátém – Gre gorova – 30. dub-
na – Sokolská třída. Nařízením rovněž 
dochází ke změně časově omezeného 
stání, tzn. parkovací stání jsou pro dr-
žitele parkovacích karet vyhrazena 
v pondělí až pátek od 7.00 do 20.00 
hod., v sobotu od 8.00 do 15.00 hod. 
Nařízení je zveřejněno na webových 
stránkách města Ostravy.

Vážená redakce, sleduji že se i v 
ofi ciálních dokumentech neustále 
uvádějí dva názvy jednoho ostravské-
ho ná městí. Kupř. cituji poslední číslo 
zpravodaje Centrum: „Na Jiráskově 
náměstí (Kuřím rynku) bylo v předvá-
nočním atd.“. Nebylo by na místě už 
mít odvahu a vrátit náměstí jeho his-
torický název? Já bych se za to velmi 
přimlouval. Jinak se bude Jirásek 
o náměstí neustále dělit s „kurama“. 
Ini ciujte v tom smyslu anketu mezi 
obyvateli Moravské Ostravy. 

 Jan Kožušník

Každé školou povinné dítě si 

občas potřebuje od školních zále-

žitostí odpočinout. A nabrat síly 

k tomu, aby poté mohlo ve škole 

odvádět plnohodnotné výkony. To 

si uvědomují také na základní ško-

le Ostrčilova, kde v září loňského 

roku odstartovali projekt Ostrčilka 

plná rekordů.

Akce je určena pro žáky prvního 
stupně. Probíhá jednou za měsíc, 
a setkala se a stále se setkává s ne-
bývalým úspěchem. „Každá událost, 
která dětem ozvláštní vyučování, je 
přínosem. Děti zažijí napětí, zdravé 
soutěžení a hlavně kopec legrace. 
Navíc některé rekordy jsou závislé na 
spolupráci celé školy a mnohé souvi-
sejí také s tématy učiva. Cíl celé akce 
je jasný: Ač jsme malí, lámeme rekor-
dy, ať se vidí, jak jsme dobří!,“ vy-
světluje Alena Tůmová, zástupkyně 
ředitelky, proč na základní škole zařa-
dili tyto rekordní aktivity do svého 
programu.

Prozatím se na základní škole 
Ostrčilova uskutečnily tyto rekordy: 
Nejdelší papučový řetěz (září), nej-
delší ticho (říjen), soutěž v počítání 
příkladů z matematiky – kolik příkladů 
žák spočítá během deseti minut (lis-
topad), nejhustší koncentrace čertů 

na metr čtvereční ve střední Evropě 
(prosinec), nejdelší sněhová stonož-
ka (leden). „Nevíme o žádné škole, 
kde by se podobné akce konaly, tak-
že doufáme, že jsme originální a tvo-
říme opravdový rekord, protože jsme 
první,“ oznamuje třídní učitelka 4. A. 
Mar  tina Čiklová a připojuje pikantní 
historku: „Asi nejbláznivější byl pro-
sincový rekord, protože tenkrát vy-
běhlo před školu téměř čtyři sta ro-
hatců. Kolemjdoucí byli naprosto 
u vytržení, okamžitě vytahovali mobil-
ní telefony a fotili, zapomínali na pra-
covní povinnosti a stáli s otevřenými 
ústy. Malé děti se schovávaly za zády 
maminek, které také nevěřily svým 
očím. Něco takového ještě opravdu 
nevi děly.“ 

Zatímco devět rekordních námětů 
vzniklo díky invenci pedagogického 
sboru, při vymýšlení desátého tématu 
bude vítána fantazie žáků. „Na konci 
května se pak plánuje anketa, v rám-
ci které žáci navrhnou poslední re-
kord. Nej za jí ma vější návrh se usku-
teční v závěru letošního školního ro-
ku,“ uzavírá Alena Tůmová s tím, že 
se dokonce uvažuje o tom, že by 
mohli být kontaktováni zástupci agen-
tury Dobrý den, kteří vytvářejí Čes-
kou knihu rekordů.  (peb)

Na Ostrčilce lámou rekordy

Již podesáté probíhala v prvních 

lednových dnech v Os tra vě a okolí 

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 

Charita Česká re pub lika. V našem 

městě je pak organizátorem akce 

Charita Ostrava. 

Sbírka navazuje na lidovou tradici 
tříkrálových koled, kdy děti chodily po 
chalupách a za zpěvu koled a prone-
sení přání pokoje celému domu do-
stávaly malou výslužku. 

Mottem sbírky bylo „Pomozme li-
dem v nouzi“, tedy těm, kteří to nejvíc 
potřebují. 

Koledníci neopomněli navštívit ani 
starostu našeho obvodu M. Svozila, 
přičemž mu zazpívali vlastní verzi 
písně Tři králové. Upravený text za-
hrnoval také odkaz na nové logo Os-
travy s třemi vykřičníky. 

Koledníci pak v duchu tradice na-
psali posvěcenou křídou na vstupní 
dveře tři písmena K+M+B a číslici 

2010. Za symbolem K+M+B ovšem 
nelze hledat počáteční písmena jmen 
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale 
s největší pravděpodobností se jedná 
o zkratku latinského „Christus man-
sionem benedicat“. Toto přání je mož-
né přeložit jednak jako „Kristus žehná 
tomuto domu“ anebo „Kristus ať po-
žehná příbytek“. Oba překlady jsou 
správné. 

Letos se v Ostravě vybralo přibliž-
ně jeden milion sto tisíc korun, které 
stejně jako loni budou použity ve pro-
spěch lidí v nouzi a na podporu cha-
ritního díla. V našem městě bude le-
tošní sbírka věnována např. na rekon-
strukci azylového domu sv. Františka 
pro občany bez domova a přístřeší, 
dále na rekonstrukci Charitního domu 
sv. Vá clava pro seniory a zdravotně 
postižené a na podporu péče o han-
dicapované z chráněných dílen.  

 (peb)

Tři králové požehnali i starostovi 

V roce 2009 se v Městské ne-

mocnici v Moravské Ostravě na 

Fifejdách narodilo 1 294 dětí, z to-

ho 673 chlapců a 621 děvčátek. 

Jedno dítě se narodilo doma a jed-

no děvčátko, jehož totožnost do-

sud není zjištěna, bylo odloženo 

do baby boxu. 

Zatímco nejčastějšími jmény u na-
rozených dětí v České republice jsou 
Jiří, Josef, či Jan (chlapci), respektive 
Marie, Jana, Anna (dívky), v našem 
městském obvodě je tomu jinak. Mezi 
chlapci vedou Sebastian, Patrik, On-
dřej nebo Dominik. U děvčátek jsou 
zase nejoblíbenější Kristina, Kristýna, 
Vanesa, Vanessa, Tereza, Barbara, 
Eliška nebo Natálie.

Každopádně v matričních knihách 
našeho obvodu evidovali také velmi 
netradiční jména. Uvést můžeme na-
pří klad Bela, Esteban, Simeon, Phoe-
nix Sapphire, Ilirian, Santiago a Ma-
roš. U děvčátek lze v seznamu poně-

kud neobvyklých jmen najít Es me-
raldu, Milagros, Ráchel a Lilian. 

1. ledna 2010 se v Městské nemoc-
nici Ostrava narodily čtyři děti, a to 
Natálie (ve 2.28 hodin), Sofia, Miriam 
a Anežka. Nicméně pouze Miriam, 
která přišla na svět v 7.01 hodin, po-
chází z našeho obvodu. 

Nejstarší otec měl 60 let, nejmladší 
18 let. Nejstarší matka měla 45 let, 
nejmladší pouhých 15 let. „V tomto 
případě, kdy matka ještě nemá osm-
náct let, dochází k určení otcovství 
u Okresního soudu v Ostravě-Porubě. 
V případě, že nezletilá nebo nezletilý 
uzavře manželství, nabývá tímto zle-
tilost,“ uvedla k této záležitosti vedou-
cí matriky Jana Stančíková s tím, že 
více než polovina dětí se rodí mimo 
manželství. 

Do registrovaného partnerství 
vstoupilo v roce 2009 19 párů, z toho 
11 mužských párů a 8 ženských.

(peb)

Jména vloni narozených dětí? 

Vanesa, Vanessa i Phoenix Sapphire 

V loňském roce vydal úřad měst-

ského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 138 rybářských lístků, 

v roce 2008 to bylo 120. Rybářské 

revíry se v našem obvodu nachá-

zejí na řekách Odra, Lučina a Os-

travice a v nádrži pod Oderkou. 

V posledních deseti letech počet 

ročně vystavených rybářských líst-

ků kolísá mezi 120 a 180 ks. 

Rybářský lístek je povinen mít kaž-
dý, kdo loví ryby v rybářském revíru, 
a vydává se na dobu jednoho, tří 
a deseti let. Poplatek je odstupňován 
od 100 do 500 Kč podle délky plat-
nosti. Jediným kvalifikačním předpo-
kladem pro žadatele je osvědčení, 
které vydává Český rybářský svaz.

Loveckých lístků bylo vydáno vloni 
šest, tři pro občany ČR, tři pro cizin-
ce. Počet vydaných loveckých lístků 
nepřekročil v posledních 10 letech 

počet 10 ks. Od roku 2008 nemusejí 
žadatelé předkládat výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ten si úřad zajišťuje 
v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Místo 
toho žadatel předloží čestné prohlá-
šení o bezúhonnosti, že mu v posled-
ních dvou letech na úseku myslivosti 
nebyla pravomocně uložena sankce 
za spáchání přestupku ani uložena 
pokuta podle zákona o myslivosti.

Podmínkou pro vydání loveckého 
lístku je věk 16 let, způsobilost k práv-
ním úkonům a složení zkoušky z mys-
livosti. Ta je samozřejmě nepoměrně 
obtížnější než osvědčení k vydání 
rybářského lístku. Poplatky za vydání 
loveckého lístku jsou od 30 Kč za 
jednodenní až po 1 000 Kč na dobu 
neurčitou. Do území našeho měst-
ské ho obvodu nezasahuje žádná ho-
nitba.  (rd) 

Vydáno více rybářských lístků 

...Peter Krajniak 
Na Ostravě je nesmírně sympa-

tické to, že se člověk může prochá-
zet pomyslným centrem města, ale 
zároveň ho vždy bude obklopovat 
úplně jiné prostředí než to, na které 
je z města zvyklý. Vždyť stačí ujít, 
anebo ujet pár kilometrů a už má 
kolem sebe samé pole a samý les. 
To je velmi příjemné, a nebývá to 
obvyklé. 

Osobně si rád zajdu na Kuří ry-
nek, ze kterého díky tamním kavár-
ničkám vyzařuje velmi pohodová 
atmosféra. Také se mi líbí Masa ry-
kovo náměstí. Na nedávných vá-
nočních trzích mě mimo jiné zaujalo 
to, že v jednom ze stánků dělali 
pečené kaštany. I když ty se pak 
doma musely dopéct… 

Komenského sady zase projíž-
dím na kole a musím říci, že celý 
tento park se sousedící řekou má 
neopakovatelné kouzlo.

Pro své pohádkové vzezření vel-
mi obdivuji budovu Ostravského 
muzea, tedy bývalou radnici. To je 
po architektonické stránce velmi 
pěkná stavba. To samé se dá říci 
o budově Divadla loutek Ostrava. 
Na tomto divadlu se mi líbí i to, že 
podobně jako my reprezentuje Os-
travu v zahraničí. 

Své výsadní postavení si udržuje 
také festival Colours of Ostrava. 
Výhodou této akce je, že vše pod-
statné se děje takřka na jednom 
místě. To je fajn. Potěšilo mě, že se 
konečně rozjely sanační práce na 

administrativním domu Red House. 
Akorát se s tím mohlo ještě chvíli 
počkat. S Janáčkovou filharmonií 
Ostrava totiž sídlíme hned naproti, 
takže jsme tady přes léto vůbec 
nemohli pracovat… 

Pokud jde o to, co by se mělo 
v centru města zlepšit, tak musím 
jednoznačně zmínit parkování. 
Zaparkovat zde je opravdu velký 
problém. Těch míst k parkování stá-
le není dost. 

Mgr. art. Peter Krajniak (1972) se 
narodil v Bratislavě. Vystudoval 
Práv nickou fakultu Univerzity Ko-
menského v Bratislavě a Akademii 
umění v Banské Bystrici (hra na 
housle). 

V Ostravě působí jako ředitel 
Janáčkovy filharmonie a je exter-
ním pedagogem Ostravské univer-
zity (obor interpretace staré hud-
by).

Jak to vidí...

Tři králové a další koledník v kanceláři starosty obvodu Miroslava Svozila (vpra-
vo), který samozřejmě přispěl finančním darem do jejich kasičky.

Další rekord z Ostrčilky: Tak vypadá největší koncentrace čertů na metr čtve-
reční ve střední Evro pě.



Je to definitivní. Od 1. ledna 2010 

si část kancelářských ploch v ad-

ministrativním komplexu Nordica 

(nároží ulic Českobratrská a Sou-

kenická) pronajala společnost 

OKIN OUT SOUR CING. OKIN OU T-

SOUR  CING je součástí OKIN 

GROUP, a.s., přičemž se speciali-

zuje na tzv. Business Process Out-

sourcing (outsourcing podniko-

vých procesů; outsourcing = firma 

vytěsní některé činnosti mimo 

podnik a svěří je jiné společnosti, 

která tyto činnosti poskytuje lev-

něji nebo ve vyšší kvalitě).

OKIN GROUP, a.s., je významným 
poskytovatelem podpůrných služeb 
pro podniky ve střední a východní 
Evropě. Kromě České republiky pů-
sobí na Slovensku, Ukrajině, v Rusku 
a Bulharsku. Tato česká firma byla 
založena v roce 1993. 

OKIN OUTSOURCING se skládá 
ze dvou středisek – ostravského 
a pražského. 

„Pronajali jsme si dvě a půl patra, 
což je 40 procent celkové plochy. Do 
Nordicy se přestěhovala celá ostrav-
ská divize, to znamená všech 420 
zaměstnanců. Ostravská divize pro-
šla od svého založení dynamickým 
vývojem, protože z původních dvace-
ti zaměstnanců se rozrostla až na 
současných 420,“ informuje Patrik 
Hro nek, jeden z manažerů úseků 
OKIN OUTSOURCING.

„Naše rozhodnutí nakonec padlo 
na Nordicu. Kromě jistého ekologic-
kého, ekonomického a marketingové-
ho potenciálu této budovy jsme zo-
hledňovali i ten fakt, že mnoho našich 
zaměstnanců dojíždí nejen z různých 
částí Ostravy, ale také z okolních 
měst. A Nordica svou polohou tomuto 
požadavku vyhovovala,“ vyjmenová-
vá výhody objektu Patrik Hronek, 
a pokračuje ve výčtu konkrétních slu-
žeb, které OKIN OUT SOUR CING po-
skytuje: „Dá se říci, že ostravské od-
dělení zajišťuje pro telekomunikační 
gigant celý životní cyklus objednávky 
– především administrativního rázu, 
fakturační oddělení, technickou sprá-
vu a podobně.“ 

K plusovým bodům této sedmipod-
lažní budovy můžeme připočíst fakt, 
že ve dvou podzemních patrech se 
navíc nachází parkoviště. Celkem je 
k dispozici 130 parkovacích míst. 

(inf)
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Pracovní den Tomáše Kuřece za-

číná obvykle v 8.00 hodin. Místo sta-

rosta městského obvodu Mo rav ská 

Ostrava a Přívoz tedy patří k těm, 

kteří raději zůstávají v práci déle, 

než aby své úřednické povinnosti 

řešili od časných ranních hodin. 

13. ledna ho ihned po příchodu do 
kanceláře čekal ostrý pracovní start. 
Obecně prospěšná společnost Edu-
cation Center of Ostrava, sídlící ve 
čtvrtém patře základní školy Ostr či-
lova, dopisem upozorňovala na poru-
chu serveru, a žádala městský obvod 
MOaP – jakožto partnera ve smlouvě, 
ať zajistí nápravu. Muselo se tedy 
chvíli zjišťovat, kdo je zodpovědný za 
provoz tohoto serveru. Tato záležitost 
se však během pár minut vyjasnila.

Následovalo jednání s Dagmar 
Bra   dovou, vedoucí odboru sociálních 
věcí, a s místostarostou Jiřím Grollem. 
To se týkalo skutečnosti, že se náš 
městský obvod přihlásil do výběrové-
ho řízení ke spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování. Jejím no-
vým partnerem se může stát obec, 
město, region nebo mikroregion, na 
jejichž území se nachází jedna nebo 
více sociálně vyloučených lokalit. 
Ačkoliv deset vybraných obcí začne 
s vyhlašovatelem tohoto projektu 
spolupracovat až v březnu či v dubnu 
příštího roku, přihláška v podobě vy-
plněného dotazníku se musela podat 
do 15. ledna. 

V 9.00 hodin navštívil Tomáše Ku-
řece zástupce Armády spásy, a to 
An tonín Plachý (ředitel azylového do-
mu pro muže v Mariánských Horách 
a metodik pro činnost Armády spásy 
v Ostravě, ale i v okolních městech). 
Na programu byla debata zaměřena 
na projekt Prevence bezdomovectví, 
který zjednodušeně řečeno de facto 
trénuje nepřizpůsobivé občany v tom, 
aby uměli zacházet s penězi. 

Terénní pracovníci Armády spásy 
se tedy snaží o to, aby tito lidé zapla-
tili v prvé řadě nájem, elektřinu, plyn, 
vodné, stočné a všechno, co souvisí 
s výchovou dětí, a až poté pro vlastní 
potřebu použili to, co zbude. Tomáš 
Kuřec se s Antonínem Plachým do-
hodli na tom, že Armáda spásy získá 
do podnájmu v jednom z domů před 

vlakovým nádražím v Přívozu více 
bytů. Původně jich bylo pět, nyní jich 
bude devět. Dům sice zůstane majet-
kem obce, nicméně Armáda spásy se 
pokusí o to, aby v něm vznikla jakási 
komunita, která se v budoucnu třeba 
pokusí o vytvoření družstva… 

Vzhledem k tomu, že se blížily ter-
míny zápisů do prvního ročníku zá-
kladních škol pro rok 2010/2011 (ty 
probíhaly od 15. do 21. 1.), domlouval 
si Tomáš Kuřec od 10.30 hodin har-
monogram návštěv na jednotlivých 
školách z našeho obvodu. „Zápisy 
jsou pro nás důležité mimo jiné z to-
ho důvodu, že podle počtu žáků se 
odvíjí příspěvek pro obvod na provoz 

škol. Samozřejmě máme zájem na 
tom, aby se do prvních tříd zapsalo 
co nejvíce žáků,“ okomentoval tuto 
záležitost místostarosta našeho ob-
vodu. 

V průběhu celého pracovního dne 
Tomáš Kuřec také vyřizoval e-mailo-
vou korespondenci. Kromě jiného mu 
byla poslána nabídka Nadace Part-
nerst ví. Konkrétně šlo o program Na 
zelenou, který zvyšuje dopravní bez-
pečnost dětí na cestě do škol. Po-
drob nosti se budou rozesílat na vy-
brané základní školy (např. Nádražní, 
Matiční, Kounicova), v jejichž blízkos-
ti se nachází frekventované silnice. 

Rovněž se místostarosta obvodu 
zabýval aktuální situací kolem dět-
ského dopravního hřiště v Přívoze 
(New t onova ulice). Do konce února 
se totiž musí vyjasnit to, kdo bude 
hřiště dále provozovat. Zda současný 
nájemce, anebo se vybere jiný provo-
zovatel. 

Před obědovou půlhodinou mís-
tostarosta našeho obvodu ještě vy-
hodnocoval hlášení OSPOD (orgán 
sociálně právní ochrany dětí). Pra-
cov níci této sociální instituce prová-
dějí ve spolupráci s Městskou policií 
a Policií České republiky pravidelné 
kontroly, zda nezletilí nepožívají alko-
hol v hostinských zařízeních, či ne-
hrají na hracích automatech. 

Od 13.00 hodin Tomáš Kuřec jed-
nal s Vlastou Henchozovou, ředitel-
kou ZŠ waldorfská Ostrava, Janem 
Ve selým, ředitelem ZŠ Gen. Píky, 
a Vě rou Kuchařovou, vedoucí odboru 
školství a volnočasových aktivit. Té-
ma tem byl pavilon „D“ komplexu, 
v němž sídlí ZŠ Gen. Píky, ZŠ wal-
dorfská Ostrava a SOŠ waldorfská 
Ostrava. Debatovalo se o tom, jaký 
bude osud tohoto pavilonu ve 2. polo-
letí (po skončení školního roku), kdo 
bude dále financovat jeho provoz, 
respektive kdo bude dále jednat 
s Krajskou hygienickou stanicí Mo-
rav skoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě. Všechny tyto otázky vyplý-
vají ze skutečnosti, že tento pavilon 
jako jediný v komplexu Gen. Píky ne-
byl po téměř čtyřiceti letech provozu 
rekonstruován, a nesplňuje již přísné 
hygienické normy. 

Poté se Tomáš Kuřec zúčastnil 
jednání se zaměstnanci úřadu ohled-
ně personálních záležitostí. 

Kolem 15.30 hodin místostarosta 
našeho obvodu obdržel statistiku 
o veřejné službě. Tu využil během 
následných příprav na vystoupení 
v TV Fabex, které se uskutečnilo 14. 
ledna. Televizní rozhovor byl zaměře-
ný právě na veřejnou službu a zápisy 
do prvních tříd. Na závěr pracovního 
dne Tomáš Kuřec ještě vyřídil e-mai-
lovou poštu, která se za tento den 
nashromáždila. 

Pracovní den Tomáše Kuřece skon-
čil krátce po 17. hodině.

Zaznamenal Petr Bidzinski

Den s místostarostou 

Tomášem Kuřecem

Na snímku zleva: Vlasta Henchozová, ředitelka ZŠ waldorfská Ostrava, Jan 
Ve  selý, ředitel ZŠ Gen. Píky, Vě ra Kuchařová, vedoucí odboru školství a volno-
časových aktivit a Tomáš Kuřec, místostarosta městského obvodu MOaP.

OKIN se zabydluje v Nordice

Každý majitel psa, který má trva-

lé bydliště v centrálním městském 

obvodu, je povinen ho přihlásit, 

a to písemně u správce poplatku, 

kterým je Úřad MOb MOaP. 

Přihlašovací povinnost se týká ště-
něte staršího tři měsíce a poplatek 
nutno zaplatit do 31. března. Re gis t-
rovaným poplatníkům budou z Úřa-

du městského obvodu zaslány 

poštovní poukázky.
Místní poplatek ze psů zůstává ve 

stejné výši jako v roce 2009, a to: 
a)  za psa chovaného v rodinném 

domku 180 Kč, 
b)  za psa chovaného v bytovém do-

mě 1 500 Kč,
c)  za psa, který je využíván při 

podnikatelské činnosti 1 500 Kč, 
d)  za druhého a každého dal ší ho psa 

je to ve všech případech 2 250 Kč, 
e)  za psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu 
200 Kč, v tomto případě se platí za 
druhého a dalšího psa 300 Kč.
Pokud jde o pracujícího důchodce 

nebo důchodce, který má příjem např. 
z nájmu aj., nejde o poplatníka, který 
by mohl platit poplatek za psa s ma-
ximální sazbou 200 Kč za rok, ale 
plnou sazbu, tj. 1 500 Kč.

Počet přihlášených psů v měst-

ském obvodu Moravská Ostrava 

a Pří  voz se dlouhodobě nemění 

a jejich počet je cca 2 650 až 2 700. 

Počet psů nepřihlášených, tedy 

těch, jejichž majitelé neplní ohla-

šovací a poplatkovou povinnost, 

se odhaduje maximálně na 300. 

Základní pravidla pro majitele psů 
lze shrnout do těchto bodů: 
• přihlásit psa na příslušném úřadu
• platit poplatek za psa 
• označit psa známkou 
•  nevstupovat se psem na dětská 

hřiště a pískoviště 
•  nenechat psa volně pobíhat (kromě 

vymezených ploch) 
•  zabránit obtěžování osob a zvířat 
•  uklízet psí exkrementy 
•  dbát na očkování proti vzteklině 
•  v případě zranění člověka zajistit 

ihned veterinární vyšetření psa 
Vyhláška, která vstoupila v plat-

nost v roce 2008, specifikuje povin-
nost mít psa na vodítku, mimo místa, 
která slouží pro volný pohyb psů. 

 Za porušení této povinnosti jsou 

stanoveny tyto pokuty: Orgány ob-
ce mohou ukládat pokutu do výše 
20 000 Kč. Strážníci městské policie 
mohou přestupky projednat na místě 
v blokovém řízení do výše 1 000 Kč. 

Místa pro volný pohyb psů, která 

jsou označena tabulkou „Volný po-

hyb psů dovolen“, jsou v obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

1.  Zadní část Komenského sadů od 
pomníku Rudé armády směrem 
k ulici Muglinovská po konec aleje. 

2.  Parčík u ulice Slovenská – poze-
mek 573/2 – v Přívoze. 

3.  Zatravněné plochy u ulice Hlu bin-
ská, pozemky č. 3183 a 3104. 

Za účelem spolufinancování útulku 
pro nalezené psy v Ostravě-Tře bo vi-
cích, jehož provozovatelem je Měst-
ská policie Ostrava, byla v loňském 
roce rozhodnutím zastupitelstva měs-
ta Ostravy vypsána veřejná sbírka. 
Dosud bylo na její účet vloženo obča-
ny nebo firmami 176 355 Kč. Všichni, 

kteří chtějí přispět na opuštěné, 

zatoulané a mnohdy i týrané psy, 

mohou zasílat své příspěvky na 

účet č. 030189-1649297309/0800, 

a to až do 30. srpna 2010.

Útulek pro nalezené psy byl v Os-
tra vě-Třebovicích zřízen v roce 1998. 
Od počátku prošlo útulkem na 14 000 
psů. Na 5 200 se jich vrátilo ke svému 
majiteli, 7 200 našlo nového majitele. 
1 600 psů bylo utraceno.  (rd)

Poplatky ze 

psů se nemění

Stávající budova Divadla loutek 

Ostrava se rozšíří o nový objekt. 

Součástí přístavby bude alternativ-

ní hrací, pracovní a společenský 

prostor, galerie loutek s občerstve-

ním, zázemí pro herce a ostatní 

pracovníky divadla a depozitář lou-

tek. Na tento objekt bude navazo-

vat amfiteátr s kapacitou přibližně 

osmdesát diváků, který by měl být 

využíván především v teplejších 

měsících. Přístavbu zkrášlí orloj 

s loutkami a hvězdnou oblohou. 
Autoři projektu ing. arch. Petr Hájek, 

ing. arch. Gabriela Minářová a MgA. 
Bronislav Stratil se při vymýšlení tva-
ru přístavby inspirovali kampanilou – 
věží, která se v minulosti často dosta-
vovala ke starší, většinou sakrální 
stavbě. „Tím se zvýšila důležitost ob-
jektu, protože ten se rázem stal pro-
pracovanější a krásnější. Připomíná 
to vztah mezi mužem a ženou. Na 
jednu stranu je kampanila něco jiné-
ho, ale zároveň ke staré stavbě patří,“ 
říká Petr Hájek s tím, že samotná 
stavba je vymyšlena tak, že scénické 
a technologické prostory jsou umístě-
ny pod zemí. 

Důležitost přístavby pozvedne am-
fiteátr. Ten je také zahloubený do ze-
mě a propojuje scénický prostor s ve-
řejným prostorem před výstavištěm. 

Architekti kromě funkce a krásy 
hledali pro stavbu ještě kouzlo neoby-
čejnosti. „Navrhujeme do věže umístit 
Ostravský orloj. Ciferník bude ukazo-
vat aktuální čas, den, měsíc a zřejmě 
i hvězdný čas,“ vypráví dále Petr 
Hájek s tím, že mapa hvězdné oblohy 
bude přenesena rovněž na strop 
v přízemí věže. „Novodobý orloj by 
měl mít pro děti edukační charakter. 
Loutky by dětem měly připomenout 
základní etické principy v lidském ži-
votě: dobro a zlo, ženský a mužský 
princip, život a smrt. Hvězdy v orloji 
připomenou, že náš život na Zemi je 
jen nepatrnou součástí vesmíru ply-
noucího v nekonečném čase,“ dopl-
ňuje architekt, který je společně 
s Gabrielou Miná řo vou také autorem 
současné budovy. Ta v roce 1999 
získala ocenění Dům roku. 

Začátek stavby je naplánován 
na květen letošního roku. První před-
stavení by se měla v přístavbě ode-
hrát v září 2011. (peb)

Nová přístavba Divadla loutek 

vyroste do neobyčejnosti

Tak by měla vypadat přístavba Divadla loutek. Na jeho průčelí je umístěn 
Ostravský orloj, který se skládá z pohyblivých loutek, mapy hvězdné oblohy 
a světelného ukazatele času.

Moderní kancelářská budova Nordica.



Šestý ročník Ostravská laťky na-

bídl dramatické výškařské klání. 

V za plněné multifunkční hale Vít-

kovice Aréna, se konal poprvé, 

předešlých šest ročníků proběhlo 

v Bonver Aréně (bývalá hala Ta-

tran).

Pozornost diváků se soustředila 
především na mužskou kategorii. Ve 
startovní listině figurovali hned čtyři 
závodníci, kteří už ve výškařském 
sektoru zvládli respektovaných 230 
cm a více. „Chtěl bych se pokusit 
o překonání limitu na halové mistrov-
ství světa, který činí 228 cm. Podle 

tréninku to vypadá, že by se to mohlo 
povést,“ konstatoval před samotným 
závodem český rekordman Jaroslav 
Bába. Leč realita byla jiná. Bronzový 
medailista z letní olympiády v roce 
2004 skočil pouze 224 cm, což stači-
lo na dělené druhé místo. 

Přes laťku ve výšce 228 cm se 
přehoupl jen Andrej Těrešin. Ruský 
výškař si tak zopakoval loňský triumf. 

Soutěž žen ovládla Iva Straková, 
která jako jediná skočila 189 cm. I té 
však limit pro HMS 192 cm unikl. 
Druhé místo obsadila Barbora Lalá-
ková (186 cm), s třetím místem se 

bude domů vracet Ukrajinka Natalia 
Hapčuková (183 cm). 

Odměna za vítězství byla jednotná. 
Jak Andrej Těrešin, tak Iva Straková 
si za první místo vyskákali 500 ame-
rických dolarů. 

Ostravskou laťku tradičně podporu-
je i náš městský obvod. Také pro le-
tošní ročník Rada městského obvodu 
navrhla finanční podporu. (inf)

Území, které dodnes Ostraváci 

nazývají Fifejdy, se rozprostíralo za 

hradbami Moravské Ostravy. Jeho 

počátek byl zhruba v místech, kde 

prochází někdejší frýdlantsko-ost-

ravská dráha, tedy za Frýdlantský-

mi mosty. 

Pokračovalo pak dále do míst, kde 
je dnes městská nemocnice a končilo 
až za bývalým židovským hřbitovem. 
Pravda je, že za východní hranici 
Fifejd můžeme považovat dnešní 
Novinářskou ulici.

Název díky lidové tvořivosti 

Původ názvu této části Moravské 
Ostravy je samozřejmě německý. Das 
Vieh znamená dobytek, das Weide 
zase pasení či pastvu. Složenina die 
Viehweide (foneticky fichvajde) značí 
dobytčí pastvinu, což Češi zkomolili 
na Fifejdy. 

Někdejší moravskoostravský kroni-
kář Alois Adamus potvrdil, že Fifejdy 
značí moravsky skotnici, česky obec-
ní pastviště. Měšťané zde totiž měli 
louky, na kterých se ve velkých stá-
dech pásl hovězí dobytek. Obecní 
pasák dobytčata každé ráno vyháněl 
na pastvu, přičemž cesta vedla z cen-
tra města kolem stodol (dnešní 
Stodolní ulice). 

Podle zápisů se zde skot pásl ještě 
koncem 18. století. Teprve osvícen-
ský císař Josef II. zakázal pást doby-
tek celoročně, protože se přes zimu 
získalo hodně chlévské mrvy k hnoje-
ní polí, takže byla vyšší úroda. Navíc 
v té době propukl dobytčí mor. 

Severní hranici Fifejd tvořila část 
zvaná Horní pole, kde stojí na Hor no-
polní ulici pivovar. K tomu zbývá 

ještě dodat, že nové panelové síd-

liště si název Fifejdy jenom vypůj-

čilo, na Fi fej dách skutečně nebylo 

postaveno.
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Městský obvod jako 

opatrovník „nesvéprávných“

Pokud soud na základě skutečnos-
tí zjištěných sociálním šetřením a na 
základě doporučení soudního znalce 
dospěje k závěru, že dospělá osoba 
není pro duševní poruchu, která není 
jen přechodná, nadměrné požívání 
alkoholických nápojů nebo omam-
ných prostředků či jedů vůbec schop-
ná činit právní úkony, zbaví ji způso-
bilosti k právním úkonům, nebo ji 
v této způsobilosti omezí. 

Takovéto osobě pak musí být usta-
noven opatrovník. Tento za osobu 
jedná, rozhoduje za ni, ale vždy v její 
prospěch. Opatrovníkem tak může 
být příslušník rodiny nebo známý, ale 
pokud nikdo takový není, ustanoví 
soud do funkce opatrovníka městský 
obvod, za který potom tuto funkci 
v praxi vykonává úředník – sociální 
pracovnice pověřená starostou. 

Opatrovník má soudem přesně 
stanovený rozsah i obsah povinností, 
které opatrovanému poskytuje. Může 
to být např. převzetí důchodu nebo 
sociální dávky, zaplacení nájmu, 
energií, inkasa, pohledávek – to vše 
z prostředků opatrovaného. Opa t-
rovník také může za opatrovaného 
uzavírat smlouvy nebo spravovat ma-
jetek. 

Výkon funkce opatrovníka vyžadu-
je od sociálních pracovnic nejen od-
bornou zdatnost, ale je to také čin-
nost psychicky velmi náročná. So-
ciální pracovnice jsou jako opatrovní-
ci nejen vystaveny verbálním útokům 
svých klientů, ale vyskytly se také 
pokusy o fyzické napadení. To vše 
vyžaduje od sociálních pracovnic vy-
sokou odolnost vůči stresu a schop-
nost jednat s lidmi v tíživé sociální 
situaci. Tyto schopnosti a dovednosti 
si tak průběžně doplňují na vzděláva-
cích akcích, na které je úřad vysílá.

Mgr. Alena Antoszyková 

vedoucí oddělení péče o občany 

odboru sociálních věcí
Akce Rekonstrukce ulice a vnit-

robloku Zborovská má za sebou 

první část. Koncem prosince byl 

zkolaudován úsek od ulice So kol-

ská po ulici Jindřichova. 

První etapa zahrnovala rekonstruk-
ci chodníků v této lokalitě, včetně 
opravy fontány. V rámci obnovy toho-
to objektu se přistoupilo k novému 
usazení jímek, potrubí a propojova-
cích kabelů. Zároveň se předláždi-
la plocha kolem fontány a také byla 
opravena socha, jež dominuje tomuto 
prostoru. 

Hlavní náplň druhé etapy spočívá 
v tom, že nové povrchy získají komu-
nikace a chodníky v úseku mezi uli-
cemi Jindřichova a Nádražní. „U před-
mětné stavby docházelo ke kolizi se 
stavbou Rekonstrukce kanalizace. 
Její dodavatel – investorem je Ma-
gistrát města Os tra vy – ukončil práce 
v posledním úseku, to je mezi ulicemi 
Jindřichova a Ná dražní, až koncem 
prosince 2009. Z tohoto důvodu již 
nešlo v tomto období provádět práce 
na rekonstrukcích povrchů,“ zdůvod-
nila Lenka Smieš   ko vá, investiční re-
ferentka z úřadu MOaP, proč se akce 
Rekon strukce ulice a vnitrobloku Zbo-
rovská dokončí až na jaře, a upřesni-
la: „Konkrétně se jednalo o opravu 
vodovodu. Za tu zodpovídala společ-
nost Ostravské vodárny a kanalizace. 
Společnost RPG zase rekonstruovala 
anglické dvorky a balkony. A rovněž 
ve zmíněném úseku opravovala tep-
lovod společnost Dalkia.“ 

Termín ukončení II. etapy je stano-
ven na 15. 5. 2010. (peb)

Konec rekon struk ce 

Zborovské v květnu

Víte, co to je, když se řekne Fifejdy?

Na Ostravské laťce triumfovali Těrešin a Straková

Účastnice ženského závodu před sportovním kláním přivítal místostarosta 
Tomáš Kuřec.

Šibenice byla, kat nikoliv 

Nedaleko dnešní ulice Senovážná, 
tedy na Fifejdách, stávala kdysi šibe-
nice, protože Moravská Ostrava mí-
vala až do roku 1729 hrdelní právo. 
Nicméně je pravděpodobné, že měs-
to nikdy nemělo svého kata. Toho si 
prý vždy vypůjčovalo. Písemné do-
klady o popravách nebo o vykonání 
útrp ného práva se nezachovaly. K to-
mu lze doložit jen zajímavost: měšťan 
moravskoostravský J. Žáček, který 
nechal u starého hřbitova (dnešní 
Hu   s ův sad) vybudovat kapličku, si 
z kamenů zídky zrušené šibenice 
nechal postavit na Hlavním (Ma sa-
rykově) náměstí hospodářskou bu-
dovu.

Ve zmíněné oblasti byly koncem 
19. století vybudovány dva hřbitovy – 
židovský a katolický. Stalo se tak 
v důsledku morové epidemie, která 
vypukla v Moravské Ostravě roku 
1872. Židé byli do té doby pohřbíváni 
v Těšíně. 

Na sousedním komunálním katolic-
kém hřbitově, který vznikl přibližně ve 
stejné době, bylo později vystavěno 
krematorium. Dnes je na území obou 
zrušených hřbitovů – katolického i ži-
dovského – park Milady Horákové.

v Ostravě – po Brně a Olomouci – 
k největším na Moravě. 

Vedle nemocnice stojí hasičská 
zbrojnice postavena známým ostrav-
ským stavitelem A. Gajovským ve 
funkcionalistickém slohu. Jde o pa-
mátkově chráněný objekt. 

V okolí současných ulic Varenská 
a Novinářská se před první světovou 
válkou těžila hlína pro cihelnu továr-
níka Chmela. Tento podnikatel bydlel 
v obytné vile na křižovatce dnešních 
ulic Hornopolní a Českobratrská. 

V šedesátých letech minulého sto-
letí představitelé města rozhodli, že 
se využije jáma po odtěžené hlíně 
k výstavbě městského stadionu. Vše 
se mělo – bohužel – uskutečnit v tak-
zvané akci „Z“, tedy svépomocí obča-
nů. Vznikl impozantní Stadion odbo-
rářů, který byl ovšem pod úrovní 
spodní vody. Disponoval sice systé-
mem odvodnění, tomu však chyběla 
čerpadla. Už při zahajovacím sparta-
kiádním cvičení pršelo a cvičenci 
stáli po kotníky ve vodě. Stadion pak 
nebyl využíván a zpustnul. 

Na jeho místě bylo v polovině 90. 
let postaveno obchodní centrum Fu-
turum. (na)

Na křižovatce dnešních ulic Hornopolní a Českobratrská se nachází vila továr-
níka Chmela, dnes sídlo pojišťovny Generali.

Nemocnice, stadion 

a… supermarket 

V roce 1896 se na Fifejdách začala 
stavět městská nemocnice. Její první 
část byla zprovozněna 14. dubna 
1898 a měla 190 lůžek. K podstatné-
mu rozšíření došlo v roce 1902. Od 
roku 1900 patřila městská nemocnice 

Nedaleko městské nemocnice, na ulici Odboje, stojí pozoruhodná stavba – bý-
valý okresní ústav sociálně-zdravotní. V noblesní klasicistní podobě ho projek-
toval skvělý brněnský architekt Jaroslav von Stockar-Bernkopf. Za okupace 
bylo v budově sídlo gestapa.

Evropská oční klinika Lexum 

stále organizuje projekt Dejme brý-

le Africe. Na ostravskou pobočku 

této kliniky v Masné ulici 3A je 

možné přinášet funkční dioptrické 

brýle, které už jejich majitelé neno-

sí, anebo nepoužívají. 

Ty jsou následně posílány do ne-
mocnice v Itibo v Keni. Projekt byl za-
hájen v září 2008, přičemž na všech 
pobočkách v České republice už bylo 
sesbíráno více než pět tisíc brýlí. „Co 
se týče ostravské pobočky, patří tamní 
klinika mezi nejúspěšnější sběrná 
místa vůbec! Lidé z Ostravska mají 
zjevně silné humanitární cítění a brýle 
nosí opravdu ve velkém množství. 
Navíc se stoupajícím počtem našich 
pacientů v Ostravě takových brýlí při-
bývá. Nejvíce jich totiž získáváme od 
našich pacientů, kteří po operacích již 
své stávající dioptrické brýle nepotře-
bují,“ řekl Daniel Ši má ně, který má 
projekt na starosti.  (inf)

Brýle pro Keňu

Český červený kříž (ČČK) v Mo-

ravské Ostravě dostal nové zása-

hové vozidlo, které bude sloužit 

členům Záchranného týmu ČČK 

Ostrava při poskytování zdravot-

nických asistencí na kulturních, 

společenských a sportovních ak-

cích. 

Vozidlo je vybaveno transportními 
polohovatelnými nosítky, transport-
ním křeslem, rozvodem kyslíku, elek-
trickou přípojkou, klimatizací, tope-
ním, umyvadlem s tekoucí vodou 
a veškerým zdravotnickým materiá-
lem a diagnostickými přístroji, vakuo-
vými dlahami apod.  (inf)

Speciální automobil pro zachránce

Karneval v Chaloupce
Rodičovské centrum Chaloupka, kte-
ré sídlí v areálu MŠ Repinova, při-
pravuje Zvířátkový karneval. 15. úno-
ra se začíná v 16 hodin, 16. února je 
začátek akce stanoven už na 10 ho-
din. Hodinový karneval s pestrým 
programem a soutěžemi je určen 
především dětem do tří let. Rozdávat 
se budou také dárečky. V případě 
zájmu je nutné zakoupit si vstupenky 
na recepci RC Chaloupka. (inf)


