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Vážení spoluobčané, 
ráda bych vás 

touto cestou infor-
movala o činnosti 
odborů, které spada-
jí do mé kompetence 
- majetkový odbor 
a odbor stavebního 
řádu a přestupků.

Od počátku roku 2011 bylo řešeno 
805 přestupků, a to nejčastěji příkazním 
řízením o uložení sankce. Obecný sta-
vební úřad vydal ve stejném období 14 
územních rozhodnutí, 54 stavebních 
povolení, 61 ohlášení, 51 kolaudačních 
souhlasů a 21 změn v užívání. Speciální 
stavební úřad pro místní a veřejně pří-
stupné účelové komunikace vydal 9 sta-
vebních povolení, 1 ohlášení a 3 kolau-
dační souhlasy. Silniční správní úřad ře-
šící uzavírky, objížďky, prokopávky, 
vyhrazená parkování a ostatní zábory 
vydal celkem za dané období 218 roz-
hodnutí. Mezi nejzajímavější zkolaudo-
vané stavby patří obchodní a adminis-
trativní centrum na ul. Biskupská (po-
blíž mostu Miloše Sýkory), které bude 
využívat společnost Dalkia a v přízem-
ních prostorách bude prodejna drogerie.

Majetkový odbor se mimo každo-
denní rutiny jako je bytová agenda (při-
dělování obecních bytů a obsazování 
volných nebytových prostor, výměna 
bytů, zajišťování nutných oprav v do-
mech, bytech a nebytových prostorách 
aj.) a vyřizování žádostí týkajících se 
majetkové problematiky (vydávání 
souhlasů se stavbami, pronájmy, směny 
a prodeje pozemků, zřizování věcných 
břemen k pozemkům aj.), zabývá také 
změnami zásad, ze kterých vyplývají 
všeobecná pravidla pro hospodaření 
s majetkem svěřeným městskému ob-
vodu MOaP. Radou městského obvodu 
byly již schváleny nové zásady pro hos-
podaření s bytovým fondem a v nej-
bližší době budou radě předloženy 
ke schválení zásady upravující proble-
matiku pronájmu nebytových prostor. 

Ráda bych zmínila rostoucí zájem 
o některé volné nebytové prostory. 
Hlavní prioritou pro nové vedení není 
výše nájmu, ale společenský a sociální 
význam využití daného prostoru. Proto 
jsme i podpořili žádost majitele modelář-
ské prodejny, která sídlila v prostorách 
na ul. Puchmajerova spolu se společnos-
tí Moravel, s.r.o. Tato společnost však 
požádala o výpověď z daných nebyto-
vých prostor, nicméně majiteli tohoto ob-
chodu pro modeláře jsme umožnili po-
kračovat v jeho činnosti na jiné adrese 
v našem obvodu, a to na ul. Českobratrská.

K zajištění obsazení ať už zmiňova-
ných nebytových prostor, tak i volných 
bytů jsme se rozhodli klást velký důkaz 
na inzerci, a to jak v měsíčníku 
CENTRUM, v regionálním tisku, v tele-
vizi FABEX, na webových stránkách úřa-
du (www.moap.cz), na informativních ta-
bulích v podchodu na Frýdlantských 
mostech a dle možností i na samotných 
nemovitostech. Důležité je, aby o nabíd-
ce věděli nejen občané našeho městského 
obvodu, ale cílem je zaujmout lidi i z ji-
ných městských částí či měst, a to nejen 
k realizování jejich podnikatelských akti-
vit, ale především i k bydlení v našem 
městském obvodu. Bydlení a podnikání 
v našem městském obvodu jsem vždy po-
važovala za velmi atraktivní a doufám, že 
tomu tak i zůstane v budoucnu.

 Petra Bernfeldová, místostarostka

Slovo má…

Žijí mezi námi

Blanka Štramberská chce vysílat pozitivní energii…
Blanka Štramberská, finalistka le-

tošního ročníku soutěže Česká miss, 
studuje na Ostravské univerzitě v Os-
travě obor Anglický jazyk s literaturou 
v kombinaci s francouzštinou. Ostrav-
ská veřejnost se však s touto půvabnou 
tmavovláskou setkala také prostřed-
nictvím billboardové kampaně Uč se 
jazyky – myslete na svou budoucnost.

Jaký dojem na vás tato kampaň 
udělala?

Podle mého názoru šlo o dobrý nápad. 
V dnešní době snad každý musí umět ně-
jaký cizí jazyk. Bez toho to nejde.

Proč jste se rozhodla pro univerzitní 
studium angličtiny a francouzštiny? 

Studovala jsem jazykové gymnázi-
um v Porubě, k tomu jsem často jezdila 
do zahraničí kvůli modelingu (Singa-
pur, Thajsko, Malajsie, Španělsko, Itá-
lie atd.). A mě opravdu baví studovat 
angličtinu, ráda třeba ve fonetice roz-
pitvávám, proč je ve slovu zrovna tato 

hláska a ne jiná. (smích) Také mám 
v oblibě díla Williama Shakespearea 
a Oscara Wildea, ale čtu i historické 
romány od Jude Deveraux nebo Jane 
Austine. Naopak z českých autorů pre-
feruji satirické povídky Ivana Krause, 
chystám se i na knihy Milana Kundery.

Co považujete za největší přínos 
skutečnosti, že jste už od svých pat-
nácti let běžně cestovala po světě? 

Jednak jsem se naučila anglic-
ky a také jsem už tehdy byla samo-
statnější než jiné slečny v mém věku. 
Z těch navštívených zemí na mě udě-
lalo největší dojem Thajsko. Zaujalo 
mě např., že tamní lidé se snaží cizin-
cům sami od sebe pomoci. Ostatně ty 
asijské země jsou celkově takové sluš-
nější a mírumilovnější. V České repub-
lice jsou sice také milí lidé, ale přijde 
mi, že většina z nich je věčně s něčím 
nespokojena a složitě řeší údajné pro-
blémy, které jsou v konečném důsled-
ku naprosto triviální. A pak tu negativ-
ní energii šíří mezi ostatní. Mnohem 
lepší je, když člověk vysílá pozitivní 
energii, protože pak ji zákonitě dostá-

vá zase zpátky.
Co by se podle vás mělo v Ostra-

vě zlepšit? 
Rozhodně zde chybí více lákadel 

pro zahraniční turisty. Naopak vý-
borný je festival Colours of Ostrava, 
a protože ráda navštěvuji divadla, tak 
se mi velmi zamlouvají Shakespea-

rovské slavnosti. Určitě je pozitiv-
ní, že se Ostrava po kulturní stránce 
zvedá, ale chtělo by to v centru měs-
ta více kvalitních projektů. Myslím si, 
že pokud se jedná o kvalitní akci, tak 
na ni lidi přijdou. Potvrzuje to napří-
klad loňský projekt Léto Ostrava!!!, 
vánoční jarmark se středověkým měs-
tečkem nebo akce v rámci zaháje-
ní divadelní sezony 2010/2011, které 
dokázaly na Masarykovo náměstí při-
táhnout mnoho návštěvníků. Na dru-
hou stranu si myslím, že nám cizin-
ci mohou závidět Komenského sady. 

Čím vám učarovala zrovna tato 
část Ostravy? 

Když mám volno, a chci se pro-
jít, tak snad pokaždé jdu právě do to-
hoto parku, protože má nezaměnitel-
né kouzlo, se kterým se jinde ve svě-
tě nesetkáte. Koupím si zmrzlinu, a ko-
chám se tou atmosférou, kterou vedle 
maminek s dětmi a in-line bruslařů do-
kreslují řeka a radniční věž. V poslední 
době na mě však pozitivně zapůsobily 
rovněž krásně opravené domy v centru 
města, např. na Nádražní ulici. (peb)

Za značného zájmu veřejnosti 
a za účasti místostarostů našeho ob-
vodu Dalibora Mouky a Tomáše Ku-
řece byly 16. 4. v centrálním obvodu 
zahájeny farmářské trhy. Tento osvěd-
čený projekt, který se každých čtrnáct 
dnů bude konat na parkovišti v areálu 
OC Futurum, připravuje OC Futurum 
ve spolupráci s radnicí našeho obvodu.

Čerstvé produkty bude pokaždé na-
bízet pětadvacet až třicet prodejců, při-
čemž aktuální nabídka se přizpůsobí roč-

nímu období. Chybět rozhodně nebudou 
ryby, ovoce, zelenina, mléčné a uzenář-
ské výrobky, pečivo, med, koření, vejce 
atd. „Prostřednictvím TS MOaP zajišťu-
jeme úklid a pořádek na samotném tržiš-
ti i v jeho okolí. Současně se technické 
služby podílejí na montáži a demontáži 
stánků,“ upřesnil spolupráci místosta-
rosta Dalibor Mouka, a doplnil: „S or-
ganizátory trhů jsme se také dohod-
li na spolupořádání farmářských trhů 
na Masarykově náměstí, a to u příleži-

tosti vybraných akcí, které budou svým 
zaměřením této akci blízké. Pravidelně 
by tak mohly doplnit program například 
velikonočních trhů, svatomartinských 
trhů a v předvánočním období by se 
mohly rozšířit i na Jiráskovo náměstí.“ 

Na každém z trhů se rovněž servíruje 
tzv. Farm menu, které je připravováno 
z vybraných surovin přímo od farmářů. 
Využít lze také dětský koutek. 

Farmářské trhy lze v květnu navští-
vit 14. a 28. května.  (peb)

Farmářské trhy servírují vybrané domácí lahůdky

Číslo měsíce
20

V letošním roce bylo v našem 
obvodu ke dnu 31. 3. oddáno 20 párů. 
Více informací o tom, na jakých 
netradičních místech v Moravské 
Ostravě a Přívozu, lze uspořádat 
svatbu, se dočtete na straně čtyři.

Pavel Štastný (Farmářské trhy, o.s.), Dalibor Mouka (místostarosta MOaP), Jaroslav Václavík (center manager 
OC Futurum) a Tomáš Kuřec (místostarosta MOaP) se chopili zahradních konvicí a symbolicky pokropili záhon 
květin, čímž slavnostně zahájili působení Farmářských trhů v našem obvodu (na snímku vlevo).

Květiny zkrášlí 
Masarykovo náměstí

Ve druhé polovině května bude 
na Masarykově náměstí vysazena kvě-
tinová výzdoba, a to v místě, kde se 
v zimě nacházelo kluziště. Prostor 
po estetické stránce zkrášlí umělec-
ké dílo, které dodá AVE ART Ostrava, 
soukromá Střední umělecká a Základní 
umělecká škola.

Celkem bude v uvedeném prostran-
ství vysazeno asi 600 kusů letniček. 
„Zvolili jsme tyto sezónní rostliny, je-
likož nejsou stálé a na podzim se likvi-
dují. Navíc letničky se sadí už ve chví-
li, když kvetou, takže hned je vidět je-
jich přínos pro vzhled okolí,“ vysvět-
luje Martina Kittnerová z příspěvkové 
organizace TS MOaP, která má tuto vý-
sadbu na starosti. 

Záhon bude tvořen třemi druhy let-
niček, které budou rozděleny do pruhů. 
Konkrétně půjde o červené salvie, žlu-
té tagetesy a bílo-zelené chlorophytum 
s ozdobným listem. 

TS MOaP zajišťují každý rok vý-
sadbu více než 13 000 letniček (Bezru-
čův sad, Komenského sady, Sady Mila-
dy Horákové, ulice Špálova v blízkos-
ti Archivu města Ostravy atd.). Celkem 
se v našem obvodu nachází 466 m2 let-
niček, které doplňuje 813 m2 záhonů 
s růžemi.  (peb)

Ve druhé polovině dubna začala re-
konstrukce ulice Tyršova. Během její 
úvodní části společnost Ostravské vo-
dárny a kanalizace zajistí kompletní re-
konstrukci kanalizace a vodovodu.

Akce je rozdělena na dvě základní 
fáze. „V té první se jedná o rekonstruk-
ci kanalizační sítě a ve druhé sítě vodo-
vodní. Například v průběhu května bude 
probíhat oprava kanalizace v úseku mezi 
ulicemi Mlýnská a Zahradní. Ukončení 
našich prací je plánováno na druhou po-
lovinu srpna,“ prozrazuje Martina Ga-

vendová, vedoucí oddělení vztahů s ve-
řejností ze společnosti OVaK.

Každou z fází dále tvoří několik etap. 
„Stěžejní stavební práce máme v plánu 
realizovat v průběhu víkendů, abychom 
minimalizovali množství úplných uzávěr 
ulice pouze na tyto dny. Jednotlivé kratší 
úseky však budou neprůjezdné po celou 
dobu rekonstrukce v dané etapě,“ dopl-
ňuje M. Gavendová s tím, že změna ve-
dení automobilové dopravy bude patřič-
ně vyznačena, stejně jako bude vždy za-
jištěn průchod pro pěší. (peb)

Rekonstrukce ul. Tyršova si vyžádá dopravní omezení Dopravní hřiště zve!!!

Upozornění pro klienty odboru 
sociálních věcí: ve dnech 25. až 27. 
května se uskuteční povinné vzdě-
lávání všech zaměstnanců zařaze-
ných do  odboru sociálních věcí, 
oddělení sociálních dávek.

Požadavky klientů uvedeného 
oddělení budou proto ve 21. týdnu 
vyřizovány v  těchto termínech: 
pondělí 23. května od 8 do 17 hod., 
středa 25. května od 8 do 15 hod.

Dne 1. dubna bylo po zimní přestáv-
ce znovu otevřeno dětské dopravní hřiš-
tě na ul. Orebitská v Přívoze, jehož pro-
voz zajišťuje městská policie. Veřejnosti 
bude zdarma přístupno od pondělí 
do pátku od 13 do 17 hodin, o víken-
dech a svátcích od 10 do 17 hodin. Děti 
si např. mohou na simulované silnici, 
doplněné řádnými dopravními značka-
mi a semafory, vyzkoušet jízdu na kole 
podle pravidel silničního provozu. 
Kola, bezpečnostní přilby, koloběžky 
nebo odrážedla lze také zapůjčit. (inf)
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Jak to vidí...Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz: 
Na všechny odbory a oddělení se do-
voláte přes centrum spojovacích slu-
žeb, 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 vstupu 
do levého 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.

■ Kristýna Kubíčková ze ZŠ Gen. Píky 
zvítězila v moravském finále soutěže 
Dívka roku 2011 a postoupila do celo-
státního finále, které v květnu bude hostit 
město Jičín. Žákyně osmého ročníku při-
znává, že má ráda tanec, příjemné a vese-
lé lidi a upřímnost, naopak se jí protiví 
faleš, lež a závist.V porotě mimo jiné za-
sedli zpěváci David Koller a Petr Poláček 
nebo Miss ČR 2010 Jitka Válková.

■ Odbor investic a místního hospodář-
ství Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz informuje, že stále 
probíhá výběrového řízení na dodavate-
le pouzder na sáčky na psí exkrementy. 
Více informací přineseme v dalším vy-
dání zpravodaje Centrum.

■ TOM BVÚ - Centrum pro volný čas 
a pomoc mládeži, tábornický oddíl s 65le-
tou tradicí, pořádá letní chlapecký stanový 
tábor, a to v krásné přírodě pod Vildštejnem 
poblíž vodní nádrže Kružberk. Tábor se 
uskuteční od 1. do 23. 7. Dne 19. 5. 
od 16.30 hod. se koná v oddílové klubovně 
(Křišťanova 1049/15) informační schůzka 
rodičů o táborových podrobnostech. Více 
na www.bvu.cz nebo tel. čísle 603 899 040.

■ Taoistické tai chiTM vnitřní umění 
pro zdraví zve na zahájení letní úvodní 
skupiny. Ukázku cvičení lze navštívit 
30. května v 18 hodin na adrese Čs. le-
gií 20. Pravidelná skupina bude probí-
hat každé pondělí od 18 hodin. Cvičení 
vedou akreditovaní instruktoři. Více 
informací najdete na www.taoist.cz.

■ V sobotu dne 21. května 2011 v 15 ho-
din v Husově sboru v Ostravě – 
Michálkovicích Přijmou „svátost kněž-
ského svěcení“ z rukou biskupky Církve 
československé husitské Jany Šilerové 
dvě duchovní z našeho obvodu: Gabriela 
Bjolková a Karin Šilerová.

■ Judista František Šmehlík z 1. JC Baník 
Ostrava obsadil druhé místo na turnaji 
Evropského poháru ve španělské 
Fuengiloře, a to v kategorii do 66 kg. 
„Jedná se o jeden z největších úspěchů čes-
kého mládežnického juda za poslední do-
bu,“ řekl předseda klubu Martin Pavlica.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v květnu: Josefa Nešporová, Ludmila 
Glosová, Ludmila Dubová, Marta 
Menšíková, Marie Pechanová, Lubomír 
Šnapka, Frýda Beranová, Jiřinka 
Macečková, Markéta Hoferová, Anna 
Madusioková, Helena Machníková, 
Anděla Pindurová, Věra Václová.

...Michal Kavalčík
alias Ruda z Ostravy

Podle mě Ostravu nelze srovnávat 
s žádným jiným městem. Vzhledem 
k tomu, že to 
zde vždy bylo 
těžké, protože 
v tomto regio-
nu nikdy moc 
peněz nebylo, 
tak Ostraváci 
byli a jsou da-
leko skrom-
nější a přátel-
štější oproti jiným lidem. To jsem po-
chopil hlavně poté, co jsem za prací od-
cestoval do Čech, kde si někteří lidé 
hrabou pouze na svém písečku. Ostravu 
mám rád, protože zde si nikdo na nic ne-
hraje. Snad jen kdyby ještě Ostraváci 
přestali nadávat a nebyli by permanent-
ně na všechno naštvaní…

Ostravu mám spojenou i s tím, že to 
v různých klubech a barech vždycky ži-
lo, a to i v době, když ještě nebyla v kur-
zu Stodolní. Mladí lidé, kultura, zábava. 
To jsou tři složky, které se vzájemně do-
plňují. A to se mi líbí! 

Nedávno jsem u Bezručů viděl hru 
Limonáda, a opět jsem se skvěle bavil. 
Fakt perfektní věc! Věřím, že ostravská 
divadla budou v podobně skvělých vý-
konech pokračovat.

Za tepnu Ostravy považuji Husův 
sad, kde krásně opravili fontánu a ty 
dětské prolízačky. Pokud si s někým dá-
vám sraz, tak většinou volím toto místo. 
Pak mám kromě Stodolní ulice rád vel-
ký plac Prokešova náměstí pod Novou 
radnicí, kde si lze všimnout zajímavého 
kontrastu. Pod majestátní věží postave-
nou za první republiky se mladí často 
věnují in-line bruslení. To je pro jiná 
města naprosto nepředstavitelné! 

n

Michal Kavalčík (1975) je český 
herec, zpěvák a moderátor. Vystudoval 
konzervatoř v Ostravě (hudebně-dra-
matický obor), hostoval i v Divadle 
Petra Bezruče. Kromě účinkování 
v muzikálech Dracula, Hamlet, Krysař 
atd. ztvárnil v Divadle Bez Zábradlí ti-
tulní roli v muzikálu Cikáni jdou 
do nebe. Vystupuje také jako Ruda 
z Ostravy. V současné době moderuje 
každý den od 12 do 14 hodin rozhlaso-
vý pořad na Frekvenci 1.

Sobota 16. 4. patřila na  Masarykově náměstí akci nazvané Den Země. 
Místostarostka našeho obvodu Petra Bernfeldová mimo jiné ve své úvodní řeči 
uvedla: „Osobně ke zlepšení životního prostředí přispívám tím, že každodenně 
třídím odpad, což jsem naučila i svého pětiletého syna, který tuto záležitost 
bere jako každodenní rutinu. Také chodím do práce pěšky a rovněž své další 
aktivity se snažím provádět tak, abych nezatěžovala životní prostředí.“
Zábavný program s  ekologickou tématikou doplnila taneční vystoupení 
talentovaných žáků základních škol či Loutkové divadlo Babky Miladky. Děti 
si mohly vyzkoušet zdobení perníčků nebo si vyrobit voskovou figurku. Velký 
zájem byl také o koutek s deskovými hrami, který umožňoval otestovat vlastní 
logické myšlení nebo postřeh.

Pod organizátorskou taktovkou 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava, příspěvkové organiza-
ce našeho obvodu, se konal od 20. 
do 22. 4. na Jiráskově náměstí veli-
konoční jarmark. 
O zábavu se po celé tři dny stara-
li flašinetář, kejklíři, žongléři, šer-
míři, divadlo Studna, klauni, kome-
dianti nebo gajdošská muzika Bu-
koň. Dávné zvyky našich předků 
připomněly ukázky lidových řeme-
sel. Na vlastní oči bylo možné spat-
řit, jak vznikají dlabané nádoby, ma-
lují se kraslice nebo jak se vytvářejí 
keramické výrobky.
Kromě zábavného programu se 
ovšem pamatovalo i na funkci vzdě-
lávací. Na  informačních tabulích 
byly např. vysvětleny velikonoč-
ní zvyky jak u  nás, tak v  zahraničí 
a připomenuty pranostiky, které se 
k  těmto dnům vážou (Zelený čtvr-
tek, Velký pátek, Bílá sobota atd.).  
Mnozí návštěvníci si rovněž po-
chvalovali nabídku chutných dobrot 
a kulinářských specialit.

Koncem května bude v Přívo-
ze na ulici Koksární plně zprovoz-
něno nové sídlo společnosti K2 at-
mitec, která téměř dvacet let půso-
bí na poli IT technologií. Společnost 
patří mezi přední výrobce informač-
ních systémů.

V pravé části budovy je umístěno 
moderní technologické centrum – Da-
tové centrum K2, které bylo spuště-
no v loňském roce a je plně funkč-
ní. Levá, administrativní, část objektu 
bude provozuschopná právě od květ-
na. „Veškeré zázemí společnosti a za-
městnanci se přestěhují ze součas-
ného sídla, tedy tří sousedících bu-
dov na ulicích Fügnerova a Kosmo-
va, do tohoto nového na ulici Koksár-
ní,“ říká Marek Kučera, výkonný ředi-
tel K2 atmitec.

Administrativní plocha v šestipat-
rové budově zabírá 3 700 m2. Na jed-
notlivých patrech sídlí oddělení spo-
lečnosti - obchodní, vývojové, hardwa-
rové, systémové integrace a manage-
ment. Součástí budovy je i řada větších 
či menších konferenčních prostor. Za-
městnáno je zde přibližně 100 pracov-
níků. „Nová budova má velmi dobrou 
polohu, co se týká dostupnosti. Nachá-
zí se pouze necelých 1,5 km od dálnice 
Brno – Bohumín. Navíc můžeme vy-
užívat vlastních přibližně šedesát par-
kovacích míst,“ vysvětluje Marek Ku-
čera, proč si firma zvolila sídlo právě 
v této lokalitě.  (peb)

Ostrava má sérii nových propagač-
ních filmů. Jedná se o osmi minutový 
film Nová Ostrava!!!, tří minutový 
klip Nová Ostrava!!! a cca osmdesáti 
sekundové tématické spoty Nová 
Ostrava!!! v zimě, Nová Ostrava!!! 
mladým, Nová Ostrava!!! dětem, 
Nová Ostrava!!! seniorům. Ideový 
koncept nové série filmů je založen 
na pozitivním, dynamickém a pestrém 
vykreslení dnešní „nové“ Ostravy, ja-
ko města plného života, jedinečné at-
mosféry a barev. Všechny tyto snímky 
jsou určeny k nekomerčnímu užití pro 
účely propagace statutárního města 
Ostrava na domácích a zahraničních 
veletrzích, festivalech a přehlídkách, 
webových stránkách města atd.  (inf)

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz získal dotaci 50 tis. Kč z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje na  projekt 
Letní tábor pro školní děti z vyloučených 
lokalit zpracovaný ve spolupráci s nezis-
kovou organizací Centrom. Týdenního 
tábora se zúčastní dvacet dětí, které vybe-
rou pracovníci oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí z odboru sociálních věcí 
ÚMOb MOaP. „Letní pobytový tábor bu-
de sloužit jako ukázka volnočasových ak-
tivit a poskytne dětem kvalitní program. 
Tyto se tak dostanou do jiného prostředí, 
než je to, které je denně obklopuje, for-
muje a může pro ně být rizikové,“ uvedl 
starosta obvodu Jiří Havlíček. (inf)

Ostrava!!! ve filmu

Týdenní tábor pro děti

Adopce na dálku

Vážení občané, 
ve snaze o zefektivnění poskytování 

služeb občanům přistoupil městský ob-
vod k 1. 6. 2011 k centralizaci všech pra-
covišť odboru majetkového do sídla úřa-
du městského obvodu.  

V průběhu měsíce května 2011 tak 
ukončí pracoviště odboru majetkového 
na ul. Nádražní 195 v Ostravě-Přívoze 
svou činnost a veškerá agenda správy do-
movního a bytového fondu včetně zaměst-
nanců bude soustředěna do budovy pří-
stavby Nové radnice na ul. Sokolská tří-
da 28 v Moravské Ostravě (2. a 3. patro).

V souvislosti s centralizací pracovišť 
vás prosíme o shovívavost k dílčím omeze-
ním provozu činnosti odboru majetkového 
v průběhu měsíce května. Jsme přesvědče-
ni, že naše opatření bude pro vás přínosné.

 Kateřina Huvarová
 tajemnice úřadu

Centralizace pracovišť 
odboru majetkového

Společnost K2 atmitec 
zakotvila v Přívoze

Žáci ZŠ Ostrčilova podpořili projekt 
Adopce na dálku a poslali centru Arcidie-
cézní charity Praha částka 18 347 Kč jako 
příspěvek na vzdělávání tří indických dětí. 

Již sedmým rokem umožňují naší 
žáci návštěvu školy chlapci z Kalkaty, 
loni díky vysokému sponzorskému daru 
k němu přibyla holčička z Bangalore.

Všem žákům patří poděkování za to, 
že nejsou lhostejní k okolnímu světu 
a dovedou pomoci těm, kteří to potřebují.

 Hana Kimerová, ZŠ Ostrčilova

VOLNé NEByTOVé
PROSTORy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Střední 1901/4
Jurečkova 490/3
Českobratrská 1805/32
Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Reální 1859/4 
Nádražní 694/80 
U Stadionu garáž na p. č. 2294/17
U Stadionu garáž na p. č. 2294/16
Na Jízdárně 2895/18 
S. K. Neumanna 1691/4 
Chelčického 693/7 
Masarykovo nám. 1498/4
Macharova 945/9

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
T 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Kostelní 3, Zeyerova 1/2572 
226,16 m²
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Anketa našich zastupitelů Ke Dni učitelů byli oceněni 
i pedagogové z našeho obvoduO jaké změny v našem obvodu 

budete během vašeho působení 
ve funkci zastupitele (-ky) v tomto 
volebním období usilovat? je anket-
ní otázka, ke které se postupně vyjád-
ří zastupitelé našeho městského obvo-
du (v abecedním pořádku).

Lukáš Semerák (hnutí Ostravak)
Budu usilovat o zjednodušení práce 

úřadu a jeho větší zpřístupnění obča-
nům našeho obvodu. Byl bych rád, 
aby lidé v úřadu cítili větší oporu 
a snahu jeho zaměstnanců být jim ná-
pomocni při řešení jejich problémů. 
Dále se zasa-
dím o dopl-
nění městské 
z e l e n ě 
na území 
centra obvo-
du a o zvýše-
ní čistoty 
na veřejných 
p r o s t r a n -
stvích. Jako 
otec malých 
dětí budu ta-
ké usilovat o navýšení investic do dří-
ve opomíjených školských zařízení. 
Jen tak se, dle mého názoru, podaří 
naplnit jeden z hlavních cílů, s nimž 
jsme loni na podzim předstoupili před 
voliče, a to přilákaní nových, zejména 
mladých, obyvatel do našeho obvodu.

Jaroslav Skýba (ČSSD) 
Vážení spoluobčané, děkuji vám 

za hlasy ve volbách. Poděkováním je 
moje poctivá 
práce v ko-
misích rady 
našeho ob-
vodu pro 
s p o k o j e n ý 
život v naší 
obci. V za-
stupitelstvu 
pracuji již 
třetí volební 
období, a to 
zvláště v ko-
misích škol- ství, sportu a hlavně 
APOSu (aktiv pro obřady a slavnosti), 
tedy v komisích, kde se pracuje s lidmi 
(jako učitel jsem s lidmi pracoval celý 
život). Myslím, že jsme udělali kus 
dobré práce, což jste často ocenili po-
děkováním při setkání se seniory u pří-
ležitosti jejich narozenin či při svateb-
ních obřadech nebo při vítání do živo-
ta nových občánků. K položené otázce 
musím říct, že věřím, že se mi podaří 
zajistit v tomto volebním období více 
parkovacích míst a více oprav chodní-
ků, zvláště na sídlišti Fifejdy.

Leopold Sulovský (hnutí Ostravak)
Oblast mého zájmu je především 

s p o r t o v n í 
vyžití v ost-
ravském re-
gionu a to 
nejen v ob-
lasti vrcho-
l o v é h o 
sportu, ale 
hlavně spor-
tovní aktivi-
ty široké ve-
ř e j n o s t i . 
Budu nadá-
le podporovat dosavadní smyslupl-
né sportovní volnočasové projekty 

a taky nově vznikající akce zaměře-
né na práci s mládeží. Jako svůj 
hlavní úkol pro následující volební 
období ale považuji vznik nových 
sportovišť, která by měla sloužit pro 
vytvoření nových širokých člen-
ských základen s parametry i pro vr-
cholový sport.   

Martin Svozil (ODS)
Osobně chci usilovat o zabezpeče-

ní bezpečnosti, pořádku a kvalitního 
urbanist ic-
kého rozvo-
j e . 
Bezpečnost 
v obvodu 
stojí na den-
ní práci 
městské po-
licie, která 
je povinna 
řádně se sta-
rat o svěře-
né okrsky. 
Konkrétní případ je například pití al-
koholu bezdomovci na rohu ulice 
Nádražní a 30. dubna u prodejny 
Albert, kteří jsou přítomni denno-
denně. Dokonce je snad kvůli nim 
otevřen i stánek, který je alkoholem 
zásobuje. Podle mého názoru je úko-
lem obvodu situaci řešit. Osobně 
bych velmi rád vyřešil rovněž situaci 
černých skládek. V obvodu se vysky-
tuje mnoho míst, kde se kupí nepořá-
dek. Nikdo je nelikviduje a preven-
tivně jim nebrání. Procházka přes 
trať směr Frýdek-Místek po pěší láv-
ce znechutí každému pohled na čer-
né skládky, které přímo sousedí 
s Technickými službami městského 
obvodu. Co se týče rozvoje investič-
ního, budu podporovat plnou zasta-
vitelnost veškerých proluk nebo sle-
pých míst v centru Ostravy, neboť 
pouze investice mohou přinést po-
tenciální občanský užitek. 

Miroslav Svozil (ODS)
I v opoziční roli budeme podporo-

vat dokončení těch projektů, které 
ODS prosadila nebo na kterých spo-
lupracovala v minulém volebním 
období. Jedná se zejména o projekty 
„Revitalizace Komenského sadů“, 
který však 
již bude rea-
lizovat sta-
tutární měs-
to Ostrava, 
„Estetizace 
H l a v n í h o 
n á d r a ž í “ 
a „42 multi-
mediálních 
učeben“ pro 
našich 9 zá-
k l a d n í c h 
škol. Z privátních projektů se jedná 
zejména o první etapu Nové 
Karoliny, a pak TietoTower na ná-
městí Republiky, kde klíčový nájem-
ce – softwarová firma Tieto, koncen-
truje svých 1900 zaměstnanců 
v oborech špičkových technologií. 
Za nejdůležitější faktor pro oživení 
centra považuji realizaci výstupů 
„Studie statické dopravy v centru“ 
z roku 2010, která předpokládá vý-
stavbu nových parkovacích domů 
v centru a vybudování systému zá-
chytných parkovišť po obvodu měst-
ského centra. 

V březnu loňského roku byl zahájen 
projekt Jak úspěšně překonávat handi-
capy prostředí. Zapojeny jsou do něj 
čtyři základní školy z Moravskoslez-
ského a Ústeckého kraje, a to ZŠ Zlat-
nická (Most), Speciální ZŠ a Praktic-
ká škola Trmice, ZŠ Karasova (Ostra-
va-Mariánské Hory) a z našeho obvodu 
ZŠ Gebauerova. 

Projekt sleduje dva hlavní cíle. Jed-
nak zvýšení kvality a úrovně vzdělání 
v souvislosti s cílovou skupinou dětí vy-
růstajících v podmínkách sociálního/so-
ciokulturního vyloučení, a dále úspěšný 
proces integrace těchto dětí (a zároveň 
jejich rodin) do majoritní společnosti. 

V rámci projektu také byla dě-

tem od nultého (přípravného) ročníku 
do čtvrtého zařazena do výuky Estetic-
ká výchova, a to v dotaci čtyři hodiny 
týdně dopoledne a dvě hodiny odpoled-
ne. „Myslím si, že se projekt přes po-
čáteční administrativní problémy roz-
jel správným směrem a je patrné, že má 
smysl. Osvědčil se zejména princip ce-
lodenní školy, protože můžeme na děti 
působit i během odpoledního vyučo-
vání, jehož součástí je příprava na vý-
uku na příští den. Nicméně věnujeme se 
rovněž sportovním, kulturním a jiným 
relaxačním aktivitám,“ vysvětluje ředi-
telka ZŠ Gebauerova, Radka Hanusová. 

Jednou z nedílnou aktivit projektu je 
konání školních akademií, v rámci kte-

Významného ocenění dosáhly tři 
pedagožky z našeho obvodu. Ředi-
telka ZŠ Gebauerova Radka Hanu-
sová byla u příležitosti Dne učite-
lů oceněna statutárním městem Os-
trava v kategorii Výrazná pedago-
gická osobnost, ředitelka MŠ Šaf-
aříkova Olga Čechová získala oce-
nění statutárního města Ostravy 
za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 
činnost a ředitelka ZŠ a MŠ Ostr-
čilova Dagmar Dluhošová obdržela 
od Moravskoslezského kraje oceně-
ní v kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost roku. Všech třech vyučují-
cích jsme se zeptali na jejich učitel-
ské krédo.

Olga Čechová: Moje učitelské kré-
do souvisí s naším vzdělávacím pro-

gramem Barevný svět. Pro někoho to 
jsou pouhá dvě slova, pro mě je to vel-
ká školková rodina plná sluníček, mo-
týlků, květiněk, o které se starají pilné 
včeličky. Naplní bříška, pohladí a při-
praví krásné vzdělávací projekty tak, 
aby děti mohly vykročit do tohoto vel-
kého barevného světa. A na této cestě 
do tohoto světa mě celým učitelským 
životem provází slova Jana Amose 
Komenského, který říká, že děti jsou 
květy života a aby opravdu rozkvetly 
do krásy a pro radost všem, je třeba, 
abychom všichni společnou rukou, ať 
jde o dítě naše nebo cizí, táhli za jeden 
provaz a směřovali k vytyčenému cíli - 
vychovat člověka s velkým Č.

Dagmar Dluhošová: Celou dobu 
práce ve školství se snažím předá-
vat své vědomosti a dovednosti žá-

kům. Snažím se vždy o dobrou atmo-
sféru ve třídě, abychom se společně tě-
šili na výuku, beru své žáky jako part-
nery. Kromě přímé pedagogické práce 
pracuji v oblasti řízení školství. Své na-
byté zkušenosti se snažím předat svým 
kolegům ředitelům ve všech úrov-
ních vzdělávání.  A co mě vždy potěší? 
Když se mí žáci za mnou zastaví a dají 
mi najevo, že má práce nebyla marná, 
ačkoliv ne všichni jsou matematikové. 

Radka Hanusová: Nelze niko-
ho přinutit k touze po poznání, lze ale 
ukázat cestu, motivovat, dát stejnou 
šanci všem. Jak s tím kdo naloží, záleží 
na každém z nás.

rých dochází na setkávání škol z dané-
ho regionu. „Dětem ze ZŠ Karasova jsme 
už u nás připravili sportovní dopoled-
ne se spoustou soutěží a her, v nejbližší 
době se zase my chystáme navštívit je-
jich školu. Rodiče jsme do projektu za-
pojili díky předvánočním tvůrčím dílnám 
nebo dnům otevřených dveří. V nepo-
slední řadě plánujeme výlety dětí do pří-
rody, ať už jednodenní pobyty nebo ško-
ly v přírodě,“ dodává Radka Hanusová. 

Zároveň probíhají vzájemné návště-
vy pedagogů, které slouží k tomu, aby 
se kantoři inspirovali, jak k dané pro-
blematice přistupují jejich kolegové 
z jiné škole. Další informace o projek-
tu: www.estetika-projekt.cz.  (peb) 

Na ZŠ Gebauerova úspěšně překonávají handicapy prostředí

Prázdninový provoz
v mateřských školách

Žákovská házená
TJ Sokol Ostrava

Žáci ze ZŠ Gen. Píky zahájili ozdravné
pobyty v Beskydech

Olympijské hry waldorfských škol 

Provoz v červenci 
a) Spádová oblast Centrum I.
a Centrum II.  
1. 7.–29. 7. MŠ Blahoslavova 6 
1. 7.–15. 7. MŠ Repinova 19
18. 7.–29. 7. MŠ Šafaříkova 9
b) Spádová oblast Fifejdy a Šalamouna
1. 7.–29. 7. MŠ Varenská 2a 
Provoz v srpnu
a) Spádová oblast Centrum I. 
a Centrum II.  
1. 8.– 5. 8. MŠ Šafaříkova 9   
1. 8.–19. 8. ZŠ a MŠ Ostrčilova 1
15. 8.–31. 8. MŠ Poděbradova 19 
b) Spádová oblast Fifejdy a Šalamouna
1. 8.–31. 8. MŠ Na Jízdárně 19a

Základní škola waldorfská Ostrava 
a Waldorfské sdružení Ostrava pořáda-
jí 20. a 21. 5. Olympijské hry waldorf-
ských škol, kterých se každoročně pod-
le tradičních řeckých zvyklostí účastní 
žáci 5. tříd waldorfských škol.  

Akce má v České republice už dva-
cetiletou historii, přičemž ZŠ waldorf-
ská Ostrava si letos zopakuje své pořa-
datelství z roku 2002. „Páťáci ve wal-
dorfských školách žijí celý školní rok 
starými kulturami a tento projekt si 
klade za cíl projít prožitkem dobu sta-
rověkého Řecka, a to formou řeckých 
her, které věrně odrážejí tradiční olym-
pijské hry. Cílem olympiády je vést 
děti ke spolupráci bez rivality a učit se 
vítězit sám nad sebou,“ informuje ře-

ditelka ostravské ZŠ waldorfská Ľubi-
ca Havelková.  

Samotnému dvoudennímu klá-
ní předchází dlouhá příprava. „Děti si 
v rámci různých předmětů např. ruč-
ně šijí sportovní oděv (chiton) a zdo-
bí si jej řeckými ornamenty, nacviču-
jí divadelní představení – vybrané řec-
ké báje, recitují původní texty, připra-
vují se na jednotlivé sportovní disciplí-
ny a podobně,“ dodává Havelková. 

Bohatý sportovně-společenský pro-
gram mimo jiné zahrnuje tyto soutěž-
ní disciplíny: skok, běh, hod, zápas, 
maraton a rétorika. Udělena bude řada 
ocenění, která v dnešním sportu zatím 
nenachází místo - osobní statečnost, 
ladnost projevu, čestnost aj.  (peb)

V podzimní části soutěže roční-
ku 2010/2011 obsadilo družstvo star-
ších žáků v SML 2. místo a postoupi-
lo do Žákovské ligy ČR, což je oficiální 
přebor ČR starších žáků. Starší žáci se 
také zúčastnili v lednu mezinárodního 
turnaje o Pohár starosty městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, kte-
rý vyhráli.

Mladší žáci pod vedením trenérů Ja-
šoka a Přečkové vyhráli podzimní část 
soutěže bez ztráty jediného bodu.

V přípravě obsadili 1. místo na tur-
najích ve V. Bystřici, Karviné a na stří-
brné pozici skončili na turnaji v No-
vém Veselí. Rovněž zvítězili v oblast-
ním přeboru v házenkářském desetibo-
ji (Polanka). Mezinárodní turnaj o Po-
hár místostarosty MOb MOaP za účastí 
družstev z Polska, Slovenska a celé ČR 
také vyhráli.

Věříme, že všechna žákovská druž-
stva (a to včetně minižáků pod vede-
ním trenérů Tomáše Snopka a Tomá-
še Přečka) se dobře připravila a úspěš-
ně zvládnou jarní část soutěží a hlavně 
starší žáci uspějí v ŽL o přeborníka ČR.

 Miloš Jašok
klubový trenér mládeže TJ Sokol Ostrava

První turnus žáků ze základní 
školy Generála Píky se úspěšně vrá-
til z ozdravného pobytu na Ostra-
vici v Beskydech. Žáci 5. tříd byli 
prvními, kteří měli možnost vyjet 
za „čerstvým vzduchem“ a krásnou 
přírodou. 

Ozdravných pobytů se účastní té-
měř všichni žáci školy, za velkého 

přispění Fondu pro děti ohrožené 
znečistěným prostředím, který byl 
zřízen při statutárním městě Ostra-
va. Základní škola Gen. Píky 13A 
získala z tohoto fondu účelovou do-
taci, která je určena na ozdravné po-
byty žáků školy. 

 Jan Veselý
 ředitel ZŠ Gen. Píky

Hasiči kontrolují 
obytné domy

V loňském roce bylo v obytných do-
mech na území města Ostravy zazname-
náno celkem 145 požárů, při kterých bylo 
zraněno 15 osob a přímé škody způsobené 
požáry dosáhly výše 3 850 700 Kč.

Jedním z důvodů vysokého počtu po-
žárů v bytových domech je i nedostateč-
né vybavení těchto obytných objektů ha-
sicími přístroji, neprovozuschopnost hyd-
rantů či nemožnost jejich použití z důvodu 
uzamčení. Velkým problémem jsou rov-
něž neprůchodné únikové cesty z objek-
tu, které nejen že neumožňují obyvatelům 
bytových domů včas opustit nebezpečný 
prostor, ale také brání hasičům v rychlém 
a účinném protipožárním zásahu.

Z výše uvedených důvodů se příslušníci 
oddělení kontrolní činnosti HZS MSK roz-
hodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 
také na bytová družstva a společenství 
vlastníků, kde budou provádět (i opakova-
né) kontroly dodržování předpisů o požární 
ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří pou-
ze na domy ve vlastnictví velkých byto-
vých družstev či společenství vlastníků, ale 
také na ta menší „jednovchodová“.  (inf)
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
dává prostor svým seniorům scházet se a  
aktivně trávit svůj volný čas. K dispozici 
jsou tři kluby pro seniory. Jeden je v běžné 
zástavbě na ulici Trocnovská, další dva 
jsou v domech s pečovatelskou službou 
(dále DPS).  Kapacitně malý (do 20 míst) 
se nachází v DPS Dobrovského, který vy-
užívají většinou obyvatelé tohoto domu. 
Největší klub seniorů je v DPS Gajdošova 
(kapacita do 50 míst).
Různorodé akce organizují pracovnice od-
boru sociálních věcí, sami senioři nebo ji-
né organizace. Zvláště prostřednictvím 
těchto organizací přicházejí do klubu seni-
oři bydlící i jinde než v DPS. Senior Servis 
zde pořádá kurzy trénování paměti, kurzy 
jógy, práce na PC a schůzky dobrovolníků.
Nejblíže do klubu však mají senioři zde 
bydlící. Protože značnou část seniorů tvo-
ří ženy, které mají blízko k ručním pra-
cím, prvním tématem společných schůzek 
byla výroba rukodělných výrobků. Toto 
zájmové setkávání s názvem „Pojďte me-
zi nás“ probíhá každé úterý. A když se po-
díváme několik let zpět, uskutečnila se ce-
lá řada akcí, mj. šití oblečků pro panenky 
dětí z mateřských škol se slavnostním 
předáním a módní přehlídkou, látkové 
hračky potěšily i děti z Dětského centra 
Domeček. Pravidlem se staly jarní a pod-
zimní výstavky rukodělných výrobků. 
Při těchto setkáních v době povodní vzni-
kl nápad přispět finančním darem kon-
krétním občanům postiženým povodněmi 
v oblasti Novojičínska. Dneska se senioři 
scházejí u příležitosti oslav, jako jsou 
oslavy MDŽ, Den matek, smažení vaječi-
ny, Vánoce, Silvestr. Připraví si občerst-
vení a dají si záležet  i na programu, 
ve kterém sami účinkují. Nezapomenutelný 
pro všechny byl loňský Silvestr se scén-
kou a postavami Starého a Nového roku.
Přestože senioři kluby aktivně využívají, 
je stále ještě dost akcí, které pro ně orga-
nizují pracovnice odboru sociálních věcí. 
Jsou to koncertní vystoupení, přednášky, 
volný cyklus besed pod názvem „Křeslo 
pro hosta“, aktivizační hra Bingo, vystou-
pení dětí mateřských a základních škol, 
zahradní grilování, zájezdy a programy, 
kde je možno společně si zazpívat. 
Akce organizované v klubech seniorů jsou 
pravidelně zveřejňovány na webových 
stránkách městského obvodu MOaP, na ná-
stěnkách v DPS Gajdošova, Dobrovského 
a na nástěnkách odboru sociálních věcí.
Tento článek je zároveň pozvánkou pro 
ty, kteří do našich klubů seniorů dosud 
nezavítali. Vážení senioři, všichni máte 
možnost navštívit akce pořádané v klu-
bech seniorů a pokud máte chuť přidat se 
k těm aktivním, kteří se v klubech již 
scházejí, budete vítáni. 

 Alena Antoszyková
 vedoucí oddělení péče o občany

Vzpomínkou na stavitele Františka Jurečka je nejen Dům umění
František Jureček byl významnou po-

stavou české kulturní scény na severní 
Moravě a ve Slezsku především na počát-
ku 20. století. Narodil se v Moravské Os-

travě v září roku 
1868. Jeho otec 
měl menší sta-
vitelskou fir-
mu, takže nada-
ný syn šel v pod-
statě v jeho sto-
pách. I když ne 
všechno běželo 
podle otcových 
představ. 

Po obecné škole nastoupil Franti-
šek na české státní reálné gymnázi-
um v Opavě, kde ale dlouho nevydr-
žel. Po dohodě s otcem se proto vrátil 
do Moravské Ostravy, kde pokračoval 
ve studiu na německé reálce. Třeba-
že neměl špatný prospěch, ani tady se 
necítil šťasten. Snad za to mohla sku-
tečnost, že to byl tichý, hloubavý, ale 
povahou velmi uzavřený chlapec. Ani 
tuto školu nedokončil.

Až Vídeň rozhodla 
Otec ho proto posílá jako příručí-

ho do stavitelské firmy Schuhmacher 
ve Vídni. Tady mladý Jureček ožil, byl 
velmi aktivní, přičemž odváděl vel-
mi dobrou práci. Několikaletou pra-
xi završil stavitelskou zkouškou s vý-

borným prospěchem. Později studo-
val na vídeňské Akademii výtvarných 
umění ve Vídni u profesora Friedricha 
von Schmidta, což ho v mnoha smě-
rech ovlivnilo na celý život. A to ne-
jen v oblasti odborné, ale ve vztahu 
k umění vůbec. Po skončení studií se 
vrátil do Moravské Ostravy a praco-
val ve stavební firmě svého otce, kte-
rou v roce 1902 převzal.

Rodinné sídlo na Nádražní  
V Moravské Ostravě a v Přívoze pro-

jektoval nebo vystavěl řadu domů, které 
vynikají dobrým řemeslným provedením 

a jsou ozdobou města i dnes. Jmenujme 
alespoň některé. V ulici Čs. legií postavil 
dům číslo 12, který přímo navazuje na ně-
kdejší Národním dům, dnes Divadlo Jiří-
ho Myrona. Před první světovou válkou 
zde bývala Občanská záložna. V Přívoze 
na náměstí Sv. Čecha postavil na rohu Li-
bušiny ulice patrový dům číslo 10 s no-
vobarokní fasádou. Jde o objekt, který 
je součástí urbanistického návrhu cent-
ra Přívozu dle architekta Camilla Sitteho. 

Také na Zámecké ulici číslo 8 po-
stavil dvoupatrový dům s historickým 
průčelím podle projektu architekta 

Senioři zvou do klubů

Otakara Béma. Na Nádražní třídě čís-
lo 41 vybudoval své rodinné sídlo. Jde 
o dvojpatrový dům s historickým prů-
čelím, který je zařazen mezi chráněné 
stavební památky města. 
Samota pomohla Domu umění  

Stavitel František Jureček společně 
se soudním úředníkem Aloisem Spru-
šilem byli velkými propagátory umění 
v Moravské Ostravě. Právě oni se za-
sazovali o vybudování důstojné galerie 
výtvarných umění ve městě. Jejich ak-
tivita výrazně vzrostla po vzniku Čes-
koslovenska. Jureček byl zakladatelem 
Spolku pro vystavění a udržování vý-
stavního pavilonu v Moravské Ostravě. 

Tak jako v mládí žil František Jureček 
osamoceně a jeho jedinou vášní bylo vý-
tvarné umění. Stal se vášnivým sběrate-
lem. V době, kdy byla vypsána architek-
tonická soutěž na stavbu Domu umění, 
tušil Jureček, že se pro nemoc jeho do-
končení nedožije. Svou vzácnou sbírku 
sto dvaceti obrazů, kreseb a plastik odká-
zal právě nové galerii. Jednalo se mimo 
jiné o díla N. Grunda, bratří Mánesů, A. 
Machka, A. Chitussiho, M. Alše, M. Šva-
binského a dalších vynikajících umělců. 

V roce 1923 zasedal František Jureček 
ještě v porotě, která posuzovala soutěžní 
návrhy na stavbu Domu umění, ale jeho 
dokončení se již nedožil. Zemřel v říjnu 
1925. Bylo mu padesát sedm let.  (na)

F. Jureček vystavěl objekt s historickou fasádou, který sousedil s Národním 
domem, dnes Divadlem Jiřího Myrona. Byla v něm Občanská záložna.

Místostarostka Bernfeldová oddávala 
na věži Nové radnice

V Klubu Parník se opět setkali naši senioři

TJ Sokol v Moravské Ostravě byla založena před 120 lety

Na vyhlídkovém ochozu věže 
Nové radnice se 1. dubna uskuteč-
nil netradiční svatební obřad. Snou-
bence oddala místostarostka našeho 
obvodu Petra Bernfeldová. „Jedna-
lo se o první svatbu za posledních de-
set let v tomto dnu. Co se týče čísel, 
tak populárnější byla jiná data, např. 
2. 2. 2002 nebo 4. 4. 2004, nicméně 
za poslední období nejvíce manžel-
ství v jednom dni bylo uzavřeno 7. 7. 
2007. Šlo o devatenáct sňatků,“ uved-
la Jana Stančíková, vedoucí oddělení 
matriky a ohlašovny ÚMOb MOaP.

Vzhledem k tomu, že mnozí snou-
benci mají zájem o konání svatby 

11. 11. 2011, tak matrikářky našeho 
úřadu vycházejí žadatelům vstříc, 
a už nyní přijímají žádosti o uspo-
řádání svatebního obřadu v tomto 
atraktivním termínu. A to i přesto, 
že pátek nepatří mezi obvyklé oddá-
vací dny. 

Matriční úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz zajišťuje 
svatby nejen v obřadní síní Nové rad-
nice, ale také na méně tradičních mís-
tech. Jmenujme například Komenské-
ho sady, areál MINIUNI na Výstaviš-
ti Černá louka, hotel Imperial, Hor-
nické muzeum v Petřkovicích (kom-
presorovna, šachta aj.) atd.  (peb)

Dne 2. dubna se konalo letoš-
ní první setkání seniorů, které šest-
krát ročně organizuje Aktiv pro obřa-
dy a slavnosti při MOb Moravská Os-

trava a Přívoz. Do Klubu Parník zaví-
talo devadesát jubilantů, kteří se na-
rodili v lednu a únoru v letech 1922 
až 1931.

Zatímco v Praze byla tělocvičná or-
ganizace Sokol založena již v roce 
1862, v Moravské Ostravě téměř o 30 
let později. Stalo se tak 13. dubna 1891, 
tedy právě před sto dvacet lety. Důvod 

byl jednodu-
chý: český 
národní život 
byl v mno-
honárodnost-
ní Morav-
ské Ostravě 
s k r o m n ě j š í 
než v Praze. 

Ani po za-
ložení Tělo-
cvičné jedno-

ty Sokol v Moravské Ostravě to ne-
měli její členové lehké, třebaže zá-
jem o cvičení byl mezi Čechy velký, 
do oddílů se hlásili lidé ze všech so-
ciálních vrstev a rozdílného společen-

ského postavení. Vedl se také spor o to, 
zda mají v oddílech cvičit ženy, či ni-
koliv. Jak uvedl tehdejší kronikář So-
kola Jan Smutek, přihlásilo se dokonce 
dvanáct českých učitelů. Jenže chybělo 
tělocvičné nářadí, sportovní oblečení 
a obuv, navíc nebylo kde cvičit. Mož-
nosti, které se nabízely v sále Národ-
ního domu, byly výborné jen na první 
pohled. Z obavy před poškozením par-
ket platil zákaz stavět hrazdy, ze stejné-
ho důvodu byly odmítány i skoky. 

Ukázalo se, že otázkou bytí či ne-
bytí moravskoostravské tělovýchov-
né jednoty Sokol je stavba sokolovny. 
Stavební místo bylo zakoupeno vel-
mi levně vedle Národního domu, a to 
za 1800 zlatých, což byla třetina sumy, 
kterou by majitel této výhodné parcely 
získal prodejem někomu jinému. Plá-
ny na novou budovu vytvořil ostravský 
stavitel a člen jednoty J. Srna. Staveb-

Starosta Jiří Havlíček (na snímku si 
připíjí na zdraví s jubilanty), radní Lucie 
Feiková, zastupitelé Jaroslav Skýba, Ji-
řina Havlíková a Valentina Vaňková pře-
dali oslavencům upomínkové předměty.

Zábavný program obstaralo hudební 
seskupení Polanští písničkáři, které při-
pravilo výběr známých lidových písniček 
a vtipných scének. Jejich repertoár se líbil 
natolik, že mnohým přítomným se vůbec 
nechtělo odejít do svých domovů. 

Senioři, kteří oslaví svá výročí 
v březnu a dubnu, se sejdou v Parní-
ku 14. 5., naopak 18. 6. budou pozvá-
ni jubilanti, kteří se narodili v květnu 
a červnu 1922 až 1931. 

V případě, že občan našeho obvodu 
slaví devadesát let a více, navštíví ho 
a pogratulují mu členové APOS pří-
mo u něj doma.  (peb)

ní parcela tedy byla koncem 19. století 
k dispozici, ale scházely finanční pro-
středky. Kronikář Jan Smutek uvádí, 
že stavba podle plánů stavitele Srny by 
stála přinejmenším dvacet tisíc zlatých. 

Situace se zlepšila v době, kdy se 
do úsilí o stavbu sokolovny zapojil ad-
vokát Karel Fajfrlík. Župním starostou 
Moravskoslezské obce sokolské byl 
v letech 1900 až 1909. Od roku 1895 
byl náčelníkem a od roku 1900 staros-
tou jednoty Moravská Ostrava I. Byl 
vynikající organizátor sletů Morav-
skoostravské obce sokolské v letech 
1902 a 1908. 

Byl to právě Fajfrlík, kdo začal orga-
nizovat sbírku na stavbu nové sokolov-
ny a podařilo se mu shromáždit dosta-
tečně velký kapitál. Stavět se začalo již 
v roce 1904 na zakoupené parcele ved-
le Národního domu v ulici Neuegasse, 
která byla po roce 1918 přejmenována 
na ulici Čs. legií. Sokolský dům v Mo-
ravské Ostravě s velkým tělocvičným 
sálem, postavený v historizujícím slo-

hu, byl slavnostně otevřen 2. červen-
ce 1905. V 60. letech minulého stole-
tí byl k objektu přistavěn ještě gym-
nastický sál. 

Historická tělocvična i nový gym-
nastický sál slouží ke svému účelu 
i v současné době. (na)

Společnost Senior zajišťuje pro na-
še seniory různorodé aktivity (mj. 
konverzace v německém a anglickém 
jazyce, výtvarný kroužek, kroužek 
ručních prací, společenské hry, dám-
ský klub atd.). Provozuje i Internetové 
centrum seniorů v Domě kultury 
Ostrava. Podrobnosti v sídle společ-
nosti (Na Jízdárně 18) nebo na tel. č.: 
724 276 672 a 728 466 105. (inf)

Konverzace, hry i klub Non-stop parkování

Od 1. 6. mohou řidiči využít 
na ulici Harantova (vedle objektu 
Technických služeb MOaP) non-stop 
hlídané parkoviště. K dispozici bude 
34 parkovacích míst, na která budou 
dohlížet jak kamerový systém, tak 
bezpečnostní agentura. On-line ka-
mera na webových stránkách www.
tsmoap.cz umožní sledovat aktuální 
situaci na parkovišti.  (inf)


