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Koledníci na radnici

Opravy komunikací budou v obvodu 
rychlejší a ještě se ušetří

Na snímku zleva koledníci, mezi nimi řádová sestra Prisca Pereira ze Srí Lanky, zcela vpravo starosta Jiří Havlíček. 
Na druhém smínku píše koledník nad vstupní dveře písmena K+M+B a letopočet 2011.

V rámci Tříkrálové sbírky navštívili 
6. ledna Úřad MOb Moravská Ostrava 
a Přívoz Tři králové. S přáním štěstí, 
zdraví, všeho dobrého v roce 2011 
a s dary v podobě tříkrálových kalen-
dářů a cukru zavítali také za staros-
tou našeho obvodu Jiřím Havlíčkem 
a místostarostou Tomášem Kuřecem. 

Poté, co Kašpar, Melichar a Baltazar, 
kteří byli doprovázeni pomyslnou bet-

lémskou hvězdou, zazpívali upravenou 
verzi písně Tři králové, došlo na základě 
tradice k napsání tří písmen K+M+B 
a číslice 2011 nad vstupní dveře kance-
láře starosty. Zároveň Jiří Havlíček 
a Tomáš Kuřec vložili do kasičky koled-
níků finanční příspěvek.

Organizátorem jedenáctého ročníku 
Tříkrálové sbírky je Charita Česká 
Republika. V Ostravě se na akci podílejí 

Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. 
V Ostravě a okolí se do kasiček vy-

bralo 1 281 293 Kč. V našem městě po-
mohou tyto peníze  podpořit projekty mj. 
v charitním azylovém domě sv. Františka 
(rekonstrukce), charitním domě pokoj-
ného stáří sv. Václava (výměna oken), 
charitním nízkoprahovém denním cent-
ru sv. Benedikta Labre (výstavba zimní 
noclehárny) atd.  (peb)

Číslo měsíce 
40 659

Tolik občanů mělo k 31. 12. 2010 
trvalý pobyt na území městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Před čtyřmi lety, k 31. 12. 2006 to 
bylo 42 437 osob.

Alliance française Ostrava (se sídlem 
na ulici Na Hradbách) byla založena v roce 
1991 a jejím posláním je šíření francouzské-
ho jazyka a kultury Francie a frankofonních 
zemí v Moravskoslezském kraji. S městským 
obvodem MOaP spolupracuje tato nezisková 
organizace na akcích Dny Frankofonie 
a Francouzský podzim v Ostravě. Výkonný 
ředitel Franck Burlot už téměř půl roku byd-
lí v našem obvodu.

Jaké okolnosti předcházely tomu, že v sou-
časné době žijete v Ostravě? 

Pocházím z Paříže. Na univerzitě jsem studoval 
slovanské jazyky. Jsem filolog, který pracuje v kultur-
ních centrech v zemích, kde se mluví slovanskými ja-
zyky. Posledně jsem působil v ukrajinském Doněcku.

Můžete prozradit vaše první dojmy z Ostravy?
Zaujalo mě především to, jak Ostraváci prezen-

tují své město. V Doněcku lidé tvrdili, že se jim ne-
líbí, když je jejich město vnímáno především jako 
industriální. Zatímco Ostraváci říkají, ano, my 
jsme industriální město, ale zároveň kulturní. 
Navíc toto spojení se vzájemně nevylučuje, ale 
může bez problémů fungovat. Trochu mi Ostrava 
připomíná Lille. Jedná se o město s industriálními 
kořeny, které se stalo Evropským hlavním měs-
tem v roce 2004, a od té doby se zde začal výraz-
ně prosazovat kulturní život. Ostrava je ovšem 
kulturní město i bez tohoto titulu.

Co dalšího vás v Ostravě překvapilo? 
Příjemně mě překvapila struktura města, kdy 

každý obvod – ať už například Moravská Ostrava 
a Přívoz nebo Poruba – má své centrum se zá-
bavními podniky, kulturními institucemi, obchody, 
byty atd. Život ve městě tedy není soustředěný 
jen do jednoho místa, zatímco kolem dokola by 

bylo jen pusto a prázdno. Z konkrétních míst se 
mi líbilo v Domě umění a také budova Divadla 
Antonína Dvořáka je moc krásná.

Souhlasil byste s častým tvrzením cizinců, 
že Ostraváci jsou přátelští lidé?

Ano, je tomu tak. Když člověk jede v Paříži 
metrem, tak vidí jen mnoho stresu a lidi, kteří se 
nechtějí starat o záležitosti druhých, protože se 
utápějí ve svých problémech. Tady to je úplně ji-
né! Lidé jsou korektní, zdvořilí, říkají „dobrý 
den“, „děkuji“, „promiňte“. Jestli je potřeba něco 
vyřešit, tak se vše snaží řešit s úsměvem. A to je 
příjemné.

Chybí vám vůbec něco francouzského 
v Ostravě?

Čestně, opravdu nevím. Dá se říci, že Francouz 
ke spokojenosti potřebuje francouzské víno a fran-
couzský sýr, což tady je, a tím pádem mi vlastně 
nic neschází. Jsem zde prostě šťastný. Navíc mám 
tady svou kytaru, takže když chci, můžu si zahrát. 
Mimo jiné mám rád také písně Jarka Nohavici 
a některé jeho skladby umím zahrát i zazpívat, na-
příklad „Darmoděj“ nebo „Ostrava“.  (peb)

Žijí mezi námi

Ředitel Alliance française Franck Burlot je v Ostravě šťastný

Vážení spoluobčané,
díky voličům našeho městského 

obvodu a samozřejmě i následným 
vyjednáváním o koalici po volbách  
jsem byl na ustavujícím zastupitel-
stvu dne 20. 10. 2010 znovu zvolen 
místostarostou se zodpovědností 
na úsecích sociálních věcí, školství 
a volnočasových aktivit pro volební 
období 2010–2014.

Tuto volbu považuji jako ocenění vý-
sledků mé angažovanosti v předcho-
zím volebním období (2006–2010), 
ale současně i jako ocenění práce ši-
rokého okruhu spolupracovníků, kteří 
na svých úsecích příkladně přistupo-
vali k plnění svých povinností. 
Můžeme tak kontinuálně pokračovat 
v rozvíjení sociální péče, zajišťova-
nou občanům našeho obvodu nejen 
samosprávnými orgány a úřadem, ale 
i širokým spektrem spolupracujících 
organizací.

V současné době jsem si v soci-
ální oblasti stanovil jako prioritu 
koordinaci práce s dětmi romské-
ho etnika.

Chtěl bych soustředit síly zejmé-
na na péči o děti předškolního věku, 
které v sociálně vyloučených lokali-
tách nemají potřebné rodinné záze-
mí a dále na rostoucí kriminalitu dě-
tí do 15 let, jejichž postih kompliku-
je nedostatečná legislativa.

Mezi předškoláky je potřebné vy-
hledávat ty, v jejichž rodinách se ne-
mluví česky a tyto děti pak mají váž-

né problé-
my při ná-
s t u p u 
do první 
třídy. V této 
problemati-
ce se již 
o r i e n t u j í 
některé ne-
vládní ne-
ziskové or-
ganizace, zde očekávám prohlou-
bení spolupráce s pedagogy našich 
základních škol a pracovníky odbo-
rů sociálních věcí úřadů našeho ob-
vodu i statutárního města Ostravy.

Za největší problém v lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením – 
v našem obvodu zejména v Přívoze 
– považuji rostoucí kriminalitu dětí. 
V boji proti tomuto jevu je až demora-
lizující situace, kdy Policie ČR je nu-
cena propustit dětské zločince, proto-
že naše legislativa neumožňuje jejich 
postih. Tuto mezeru v zákonech musí 
nahradit co nejúčinnější společná 
opatření Policie ČR, městské policie, 
pedagogů základních škol, přísluš-
ných úřadů městských obvodů a sta-
tutárního města a především zvýše-
ná angažovanost samosprávy.

K této problematice se  na strán-
kách zpravodaje Centrum ještě 
vrátíme.

 Tomáš Kuřec
 místostarosta

Slovo má…

Ačkoliv nám venku zima právě 
ukazuje svou sílu, už teď spolu 
s novým vedením Technických slu-
žeb Moravská Ostrava a Přívoz 
přemýšlíme jak se na jaře poprat 
s jejími nepříjemnými následky. 

Nejedna ulice (včetně chodníků) 
v našem obvodu je v žalostném sta-
vu a na jejich tolik potřebné opravy 
se často nedostávalo finančních 
prostředků. Situaci by měl výrazně 
změnit nákup nového stroje na opra-
vu asfaltových povrchů SILKOT 70-
80 právě Technickými službami 
MOaP. Výhody stroje můžete porov-
nat sami:

Klasická metoda: 900-1200 Kč/m2, 
40-50m2/den, obsluha 5 osob. 

SILKOT 70-80: 250 Kč/m2, 70m2/den, 
obsluha 2 osoby.

Jsem přesvědčen, že právě zrychle-
ní oprav komunikací spolu s masivní 
výsadbou zeleně, kterou plánujeme 
na jarní měsíce, přispěje nejen k lep-
šímu vzhledu našeho obvodu, ale také 
k příjemnějšímu bydlení nás všech.

 Dalibor Mouka
 místostarosta

Vloni se narodilo více chlapců
Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz eviduje v matričních 
knihách v roce 2010 celkem 1 147 na-
rození, z toho 584 chlapců a 563 dívek. 

Nejčastějšími jmény u narozených 
chlapců byli Jan (33x), Daniel (32) 
a Jakub (27), u děvčátek byla prefero-
vána Tereza (30), Eliška (26) 
a Kristýna (20). Z méně obvyklých 
jmen lze uvést Damian, Dorian, či 
Zachariáš (chlapci) a Amy, Rima, 
Sindy, Rosalia, Tifany, či Viviana 
(děvčata). V seznamu dalších netradič-
ních jmen figurují také tato: Pénelopé 
Anne, Tristan Nephrite (otec z Anglie, 
prarodiče z Jamajky), Sana Musbah 
(děvče, rodiče pocházejí z Libye) nebo 
Leticie Gabriela.

První miminko narozené v našem 
obvodu v roce 2011 přišlo na svět až 
2. ledna v 7.11 hodin (matka ročník 
1987). Děvčátko vážilo 3 000 gramů 
a měřilo 48 cm.

Nejstarší otec dítěte narozeného 
v loňském roce měl 60 let, nejmladší 16 
let a 8 měsíců. Nejstarší matka měla 45 
let, nejmladší matka 15 let a 5 měsíců. 

V roce 2010 bylo v našem obvodu 
uzavřeno celkem 168 manželství, z to-
ho se ve 24 případech jednalo o sňatek 
církevní. „Do jedenácti manželství 
vstoupili snoubenci mimo obřadní síň, 
a to například v Komenského sadech, 
v areálu MINIUNI na Výstavišti Černá 
louka, v hotelu Imperial, v Hornickému 
muzeu v Petřkovicích, a vzhledem 
k vážným zdravotním důvodům bohužel 
také v domácím prostředí,“ doplnila 
Jana Stančíková, vedoucí matriky 
a ohlašovny ÚMOb MOaP.

Do registrovaného partnerství vstou-
pilo v roce 2010 11 párů, z toho 4 muž-
ské páry a 7 ženských.  (peb)

Cvičná lezecká stěna 
na ZŠ Nádražní

V lednu začal na ZŠ Nádražní 
117 projekt, který je realizován 
ve spolupráci s Klubem českých 
turistů v Moravské Ostravě. 

Jeho cílem je zpřístupnění cvičné 
dětské lezecké stěny o víkendech 
pro rodiče s dětmi. 

Stěna je umístěna v malé tělocvič-
ně základní školy. Její provoz bude 
zajištěn v průběhu školního roku, to 
znamená od ledna do května a ná-
sledně od října do prosince. 
Zájemcům se doporučuje, aby při-
cházeli vždy v celou hodinu (9, 10 
hodin atd.) k tělocvičně (brankou 
v oplocení k zadnímu traktu objektu 
školy). Jedná se o neziskový projekt. 
Děti do 8 let mají např. vstup zdarma.

Těm, kteří nemají potřebné vyba-
vení, organizátoři zapůjčí: sedák, le-
zecký set (karabina, osma, sedák), 
lezecké boty či přílbu. 
Projekt podporuje městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a statu-
tární město Ostrava.  (red)
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát 
599 442 165, 599 442 164.
E–mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska se nachází při vstu-
pu do levého křídla budovy Nové 
radnice. Elektronická verze je 
na www.moap.cz.

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

z městského obvodu Mo rav ská 
Os   trava a Přívoz, kteří se dožíva-
jí 90 a více let v únoru: Gertruda 
Gracová, Kristina Entlerová, Jan 
Levora, Božena Vozňáková, 
Anna Lukšíková, Miloslava 
Kanczucká, Svatava Kuchrýková, 
Jaroslav Tkáč,  Anna Valuchová, 
Anna Sakuličová, Miloslava 
Janečková, Zdeněk Jiří Kozáček, 
Jiřina Kitová, Alice Michalská

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

n Aneta Rusinová z Městské nemoc-
nice Ostrava se stala Miss sestra 
2010. Nejkrásnější zdravotní sestřička 
České republiky pracuje už tři roky ja-
ko instrumentářka na oddělení 
Chirurgie a úrazové chirurgie.  Do sou-
těže, jejíž finále probíhalo 14. ledna 
v Obecním domě v Praze, se přihlási-
lo přibližně sto uchazeček z celé 
České republiky. Vítězka mj. získala 
zahraniční zájezd a vůz Škoda Fabia.

n Až do 7. února se mohou studen-
ti středních škol hlásit do umělec-
ko-zábavné soutěže Kabaret 
Evropy. Jejich úkolem bude představit 
tancem, zpěvem nebo divadelním a ji-
ným vystoupením některou ze zemí 
Evropské unie. Studenti mohou vystu-
povat sami nebo až v 10členných skupi-
nách. Příspěvek by neměl být delší než 
15 minut. Vítězové se v květnu podívají 
do Bruselu, kde se seznámí s fungová-
ním Evropského parlamentu a historic-
kým centrem metropole. Podrobnější in-
formace na www.dobra-rada.cz.

n Do dobrovolnického centra 
ADRA (Ahepjukova ulice) lze stále 
přinášet nepotřebné autolékárnič-
ky. Část zdravotnického materiálu 
(chirurgické rukavice, neotevřená obi-
nadla, obvazy a také gázové čtverce, 
náplasti a trojcípé šátky) bude násled-
ně poslán do zdravotnického zařízení 
v keňském Itibo. Další informace 
www.adraostrava.cz.

n Na benefičním koncertu Sešli se, 
aby pomohli vystoupí 16. 2. od 19 
hodin zpěvačka Věra Špinarová 
a kapela Buty. Akce v pavilonu C 
na Výstavišti Černá louka finančně 
podpoří Charitní dům sv. Benedikta 
Labre. Výtěžek z prodeje vstupného 
bude využit na financování rekon-
strukce nízkoprahového denního cen-
tra pro lidi bez přístřeší.
n Pátý národní ples Harley Owners 
Group zavítá 4. 2. do Mamaison ho-
tel Imperial. Mimo jiné zahrají kapely 
Horkýže Slíže a Doga. Součástí akce, 
která začne v 19 hodin, je také výsta-
va motocyklů Harley Davidson.

n Na rohu ulic 28. října a Sokolská 
byl v lednu přistaven první kontej-
ner na elektrospotřebiče, do nehož 
lze vhazovat pouze vysloužilé menší 
elektrospotřebiče, jako jsou například 
žehlička, klávesnice, malá rádia atd. 
V budoucnu by další kontejnery o zá-
kladně 1,20 krát 1,20 metrů měly být 
umístěny především na sídlištích. 
Poznávacím znamením pro tento typ 
kontejneru je jeho červená barva.

Ohlédnutí za projektem 
Vánoční kluziště!!!

Po čtyřech letech se na sklonku 
uplynulého roku do centra našeho 
města vrátilo vánoční kluziště. Poprvé 
bylo postaveno na Masarykově ná-
městí a zájem o něj předčil všechna 
očekávání.

Celkem jej navštívilo více než 27 000 
bruslařů, a to nepočítám velké množ-
ství kolemjdoucích, pro něž se kluziště 
stalo příjemným cílem zimní procházky 
a pozorování bruslících vítaným uklid-
něním a přerušením jinak mnohdy všu-
dypřítomného předvánočního shonu. 
Potěšilo mě, že kluziště přineslo radost 
nejen nám dospělým, ale hlavně dě-
tem. Mé děti se právě tady na kluzišti 
rády potkávaly se svými spolužáky ze 
školy a kamarády nejen ze sousedství, 
ale i z jiných částí Ostravy, které brusle-
ní do centra města přilákalo.

Nová právní úprava místních po-
platků a přijetí daňového řádu 
s účinnosti od 1. 1. 2011 si vyžáda-
ly úpravu dosavadních obecně zá-
vazných vyhlášek (OZV) statutární-
ho města Ostravy, resp. v někte-
rých případech obecně závazných 
vyhlášek městských obvodů. 
n OZV č. 12/2010 o místním poplatku 
ze psů došlo ke změně roční sazby 
místního poplatku u psů chovaných 
v rodinném domě, a to z původních 
180 Kč na 200 Kč u prvního psa a z pů-
vodních 2 250 Kč na 300 Kč u druhé 
a každého dalšího psa. Ostatní roční 
sazby zůstávají nezměněny.
n OZV č. 13/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství byly 
provedeny změny, týkající se osvobo-
zení a úlev u tohoto místního poplatku. 
V rámci osvobození od místního po-
platku, ať již částečného nebo úplného, 
došlo touto OZV k poskytnutí úlevy 
50% ze sazby poplatku podle písm. j) 
čl. 6, odst. 1) této OZV pro Policii ČR 
a dále pro vlastníka pozemku, kdy se 
poplatek nevybírá v případech, kdy ve-
řejné prostranství použije pro vlastní 
potřeby jeho vlastník. Byly odňaty úle-
vy z místního poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, za umístění zaří-
zení sloužícího pro poskytování prode-
je a za umístění zařízení sloužícího pro 
poskytování služeb.
n OZV č. 15/2010 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení po-
volené Ministerstvem financí podle ji-
ného právního předpisu došlo k rozší-
ření předmětu poplatku. Poplatku pod-
léhá každý provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo provozované jiné technic-
ké herní zařízení. Dále došlo ke změně 
splatnosti poplatku a v případě neza-
placení poplatkové povinnosti včas 
a ve správné výši ke zvýšení až na troj-
násobek. 

Podrobnější informace o výše uve-
dených OZV na webových stránkách 
www.ostrava.cz.  (inf)

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

Správce Adresa nebytového prostoru
Předchozí užívání Podlaží Počet

místn.
Plocha

m2

Odbor majetkový,
oddělení správy
majetku
Nádražní 195,
Ostrava - Přívoz
č. tel. 599 442 609
nebo 599 442 612

Masarykovo nám. 1498/4
(prodejna) jednotka č. 1498/902 1. NP 8 195,79

Nadražní 2341/107
(prodejna, kancelář) jednotka č. 2341/901 1. NP 5 81,83

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

1. NP
1. PP 3 125,29

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

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

Přívozská 1787/30
(restaurace) jednotka č. 1787/901

1. NP
1. PP 4 156,72

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

Českobratrská 1805/32
(prodejna) jednotka č. 1805/904 1. NP 1 44,15

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

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

1. NP
1. PP 2 48,32

Reální 1859/4
(prodejna)

1. NP
2. NP 4 118,79

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

28. října 2592/149, 2609/151
(restaurace) jednotka č. 2592/901

1. NP
1. PP 18 688,39

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

U Stadionu
garáž na p. č. 2294/17
garáž na p. č. 2294/16

1. NP
1. NP

1
1

24,00
21,40

Žádost o  pronájem  nebytových  prostor  lze  po  prohlídce podat  na odboru majetkovém,  Sokolská 28,  
3. patro, č. dv. 306 - sekr. odboru, na podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy Nové radnice 
nebo na oddělení správy majetku majetkového odboru, Nádražní 195, Ostrava - Přívoz. 
Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte na tel. č. 599 442 612 p. Jiříková, jirikova@moap.ostrava.cz 
nebo 599 442 609 Ing. Gawlová, gawlova@moap.ostrava.cz. Prohlídka po dohodě možná.

Organizační změny v úřadu městského obvodu od 1. 1. 2011

Úprava místních 
poplatků

„Bezpečné nakupování a parkování“

Dobrovolník nehledí na čas, ani na peníze

V důsledku organizačních změn, 
o kterých rozhodla rada městského ob-
vodu v závěru roku 2010, došlo ke sní-
žení počtu odborů v úřadu z 12 na 8 
a k novému vymezení působnosti jed-
notlivých útvarů úřadu. 

Novým vymezením působnosti útvarů 
se sjednocují související činnosti a centra-
lizují se agendy v rámci odborů (centrali-
zace věcí majetkových, centralizace po-
hledávek a místních poplatků, centraliza-
ce stavebních činností investičního i nein-
vestičního charakteru, připojení speciální-
ho stavebního úřadu ke stavebnímu úřadu 
apod.) a posiluje se agenda projektového 
řízení a mimorozpočtového financování.

Od 1. 1. 2011 tak zabezpečuje úřad 
městského obvodu výkon svěřených 
činností veřejné správy prostřednic-
tvím těchto odborů:
n odboru financí a rozpočtu, který zabez-
pečuje zejména činnosti na úseku roz-
počtu, finančního hospodaření, ekono-
mického rozvoje, účetnictví, inventarizace 
majetku, pokladní služby, pohledávek, 

provozování výherních hracích přístrojů 
a správy místních poplatků a pohledávek
n odboru investic a místního hospodář-
ství, který zabezpečuje zejména přípravu 
a realizaci stavebních investic, stavebních 
oprav, rekonstrukcí a modernizací majet-
ku svěřeného městskému obvodu, správu 
místních komunikací, chodníků apod., 
čistotu městského obvodu, správu veřej-
né zeleně, činnosti na úseku životního 
prostředí, požární ochrany, integrovaného 
záchranného systému, krizového řízení 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
n odboru majetkového, který zabezpeču-
je zejména činnosti na úseku správy, na-
bývání a prodeje nemovitého majetku, 
správy a privatizace domovního a bytové-
ho fondu a činnosti v oblasti hospodaření 
s energiemi a ostatními médii
n odboru sociálních věcí, který zabezpe-
čuje zejména činnosti na úseku péče 
o seniory, osoby zdravotně postižené 
a další osoby, které potřebují sociální pé-
či, na úseku sociálních služeb, sociálně-
právní ochrany dětí, dávek sociální péče, 

dávek důchodového pojištění a dávek 
hmotné nouze
n odboru stavebního řádu a přestupků, 
který zabezpečuje zejména činnosti 
na úseku územního řízení, stavebního řá-
du, silničního správního úřadu, ochrany 
zemědělského půdního fondu, myslivosti, 
rybářství, zemědělství, veterinární a rost-
linolékařské péče a na úseku přestupků, 
správních deliktů a pokut
n odboru školství a volnočasových aktivit, 
který zabezpečuje zejména činnosti 
na úseku školství, mládeže, tělovýchovy, 
kultury a poskytování veřejné finanční 
podpory
n odboru vnitřních věcí, který zabezpeču-
je zejména činnosti na úseku voleb, práva 
shromažďovacího, evidence obyvatel, 
matrik a rodných čísel, občanských prů-
kazů, cestovních dokladů, kontaktního 
místa Czech POINT, ověřování opisů ne-
bo kopií listin a pravosti podpisů, technic-
koorganizačního zabezpečení jednání or-
gánů městského obvodu, občanských ob-
řadů, místního referenda, úřední desky, 

ztrát a nálezů, hospodářské správy, auto-
dopravy, spisové služby, pracovněpráv-
ních vztahů, výpočetní techniky a infor-
mačního systému
n odboru interního auditu a finanční kontro-
ly, který jako funkčně nezávislý útvar úřadu 
kontroluje příspěvkové organizace zřízené 
městským obvodem, vykonává veřejno-
správní kontrolu u žadatelů nebo příjemců 
veřejné finanční podpory a zabezpečuje za-
vádění, udržování a zdokonalování vnitřní-
ho kontrolního systému v rámci městského 
obvodu  podle zákona o finanční kontrole

Změnou směrem k veřejnosti je:
n změna pracoviště silničního správního 
úřadu, které je nyní umístěno v kanceláři 
č. 189 budovy Nové radnice jako součást 
odboru stavebního řádu a přestupků,
n změna pracoviště správy místního po-
platku za užívání veřejného prostranství, 
které je nyní umístěno v kanceláři č. 147 
budovy Nové radnice jako součást odbo-
ru financí a rozpočtu.

 Kateřina Huvarová
 tajemnice úřadu

Rád bych touto cestou poděkoval jak 
společnosti SAREZA, která provoz kluziš-
tě technicky a organizačně zajistila, tak 
i statutárnímu městu Ostrava, které spolu 
s naším obvodem projekt finančně pod-
pořilo. Domnívám se, že mohu konstato-
vat, že tradice vánočního bruslení byla 
obnovena a že bude dále pokračovat. Už 

dnes jednáme o možnostech dalšího roz-
voje celého projektu spočívajících napří-
klad v lepším umístění samotného kluziš-
tě přímo na Masarykově náměstí, v pro-
dloužení doby jeho provozu až do ledna 
příštího roku nebo třeba v doplnění ně-
kterých doprovodných programů.

 Dalibor Mouka, místostarosta

Bezpečné nakupování a parko-
vání, tak zní název preventivního 
projektu, jenž je realizován členy 
pracovní skupiny Bezpečnější 
Ostrava.

Policisté, strážníci Městské poli-
cie Ostrava, pracovníci Rádia Čas 
a studenti Střední odborné školy 
ochrany osob a majetku navštívili 
v listopadu, prosinci a lednu devět 
největších ostravských obchodních 
center. Při dvouhodinové preventiv-
ní akci bylo nakupujícím vysvětlo-
váno jak se správně chovat při po-
bytu v obchodech a obecně jak se 
nestát obětí majetkového trestného 
činu. 

Součástí této „dvouhodinovky“ byla 
také prezentace pěti hraných příběhů 
s preventivní tématikou s názvem 
Nedávejme jim šanci…

 Do tohoto preventivního počinu se 
aktivně zapojují i samotná nákupní 
centra, projekt provází soutěž o hod-
notné ceny. 

Preventivní aktivity jsou jednou 
z účinných metod snížení této krimi-
nality. Avšak nejúčinnější, nejlevnější 
a nejjednodušší ochrana před těmito 
pachateli je nedávat jim příležitost 
k tomu, aby nás mohli okrást. Hlídejte 
si proto své věci a nedovolte zlo-
dějům, abyste se stali jejich další 
obětí! (inf)

Centrum města se po čtyřech letech opět dočkalo vánočního kluziště.

Evropská unie vyhlásila rok 2011 
za Evropský rok dobrovolnictví. 
Také v našem městském obvodu 
se stále více osob věnuje dobro-
volnické službě. Jedná se o jedin-
ce, kteří bez nároku na jakýkoliv 
honorář pomáhají druhým lidem.

V Moravské Ostravě a Přívozu půso-
bí šest organizací (Sdružení S.T.O.P., 
Senior Servis, Centrum pro rodinu 
a sociální péči, Slezská diakonie, 
Společně-Jekhetane a ADRA Ostrava), 

které jsou zapojeny do dobrovolnické 
činnosti. Zatímco dobrovolníci z prv-
ních pěti organizací odvádějí úctyhod-
nou práci na území našeho obvodu, 
tak Dobrovolnické centrum ADRA 
Ostrava se sídlem na Ahepjukově ulici 
spolupracuje s dobrovolníky, kteří byli 
a jsou vysíláni do celé Ostravy. V roce 
2010 pouze zde dobrovolnické akce 
přilákaly 347 osob.

Dobrovolníci jsou nejčastěji po-
třební při doučování dětí (včetně vý-

tvarného zdokonalování, pohybo-
vých aktivit, rozvoje hudebních do-
vedností atd.), doprovázení tělesně 
handicapovaných a samozřejmě ta-
ké zpříjemňují čas seniorům (dopro-
vod na procházce, při cestě k lékaři, 
předčítání, rozhovory, cvičení na tré-
nování paměti atd.). „Jako učitel 
jsem nechtěl zcela ztratit kontakt 
s vystudovaným oborem. Kromě do-
učování dětí chodím jednou za rok 
na Tříkrálovou sbírku jako vedoucí 
skupiny koledníků,“ říká např. Daniel 
Bednář, co ho lákalo vstoupit do řad 
dobrovolníků. 

Cílem dobrovolnické služby není 
pouze přinášení radosti ostatním 
spoluobčanům, či rozvoj mezilid-
ských vztahů, ale také možnost sebe-
realizace a přehodnocení vlastních 
hodnot. „Těší mě, že můžu pomáhat 
někomu, kdo pomoc potřebuje, navíc 
ve vystudovaném oboru. V součas-
nosti totiž pracuji zcela mimo obor,“ 
potvrzuje uvedená slova D. Bednář, 
který spolupracuje se Sdružením 
S.T.O.P.  (peb)
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Anketa našich zastupitelů
O jaké změny v našem obvodu 

budete během vašeho působení 
ve funkci zastupitele (-ky) v tomto 
volebním období usilovat? je an-
ketní otázka, ke které se postupně 
vyjádří zastupitelé našeho městské-
ho obvodu (v abecedním pořádku).

Vladimír Dvořáček (ČSSD) 
Jako učitel na základní škole se 

chci věnovat především oblasti 
školství, výchovy a vzdělávání. 
Za hlavní úskalí v současném škol-
ství považuji 
nedostatek 
f inančn ích 
prostředků. 
S chybějící-
mi penězi 
jsou spoje-
ny omezené 
m o ž n o s t i 
moderniza-
ce a oprav 
škol, budo-
vání hřišť 
a vytváření míst pro volnočasové 
aktivity. Je nutné poskytnout dětem 
širokou nabídku možností trávení 
volného času. Je to jedna z cest, 
jak zmenšovat rizika spojená s uží-
váním drog, jak omezit projevy ná-
silí a nesnášenlivosti a dalších pa-
tologických jevů, které se objevují 
u našich dětí stále častěji.  Podpořím 
volnočasové aktivity, které již v na-
šem obvodu probíhají, zejména pak 
projekty spojené se sportovní vý-
chovou. Chtěl bych, aby názory ob-
čanů našeho obvodu byly pro nás 
zastupitele směrodatné a aby za-
stupitelstvo pracovalo vždy ve pro-
spěch občanů. Sám za sebe budu 
usilovat o to, aby má práce pro náš 
obvod byla konstruktivní a přínos-
ná.

Lucie Feiková (ČSSD)
Již od svého narození žiji v na-

šem obvodu na sídlišti Šalamouna 
a také zde vychovávám svou dcer-
ku. Život 
mých blíz-
kých, přá-
tel, souse-
dů a lidí 
v mém oko-
lí mi nikdy 
nebyl lhos-
tejný. Z to-
hoto důvo-
du jsem se 
začala zají-
mat před 
pár lety o politiku a vzhledem k mé-
mu sociálnímu postoji jsem se stala 
členkou ČSSD. V našem centrálním 
obvodu je to poprvé, kdy sociální 
demokracie porazila v komunálních 
volbách svého politického soka 
ODS. Jsem členem komise APOS, 
jež zajišťuje svatby, vítání občánků 
a setkávání se seniory. Jako mladá 
maminka a učitelka se chci věnovat 
oblasti školství a sociální oblasti, 
které jsou mi velmi blízké. Jsem 
předsedkyní v sociální komisi, kde 
přispěji svou poctivou prací nejen 
při rozdělování grantů, ale také 
i v ostatních odvětvích. Mimo jiné 
se chci zasadit o výstavbu nových 
dětských hřišť a zlepšit dostupnost 
těch současných. 

Hana Foltová (hnutí Ostravak) 
Vyberu pouze ty nápady, na něž 

mé schopnosti stačí. Všichni víme 
a dlouze 
o tom hovo-
říme – cent-
rum potře-
buje oživit! 
Ostravak je 
týmově pra-
cující skupi-
na, která 
bude usilo-
vat o jeho 
další oživo-
vání – nejen akcemi zde pořádaný-

mi, ale také jistou proměnou v byto-
vé politice obvodu. Za sebe bych 
ráda vytvořila koncept mezigene-
račního propojení na poli školství – 
„senioři/děti“: lidé v obvodu by se 
navzájem poznávali, potkávali, re-
spektovali se a třeba i na ulici se 
pozdravili. Starší generace by moh-
la aktivně vyplnit svůj čas při spo-
lečných činnostech a předávat své 
zkušenosti dál, dětem by to zase 
pomohlo k rozvíjení úcty ke starším 
a také k našim tradicím. Rovněž bu-
du usilovat o vylepšení „cyklo-výba-
vy“ obvodu. Věřím, že mnoho lidí by 
raději jelo na kole, kdyby věděli, 
kde kolo zaparkovat a nebáli by se 
o jeho odcizení. Odtud už jen krů-
ček k přispění mé trošky do mlýna, 
ve kterém se mele téma „ostravský 
vzduch“!

Jiřina Havlíková (ČSSD)
V obecním zastupitelstvu půso-

bím první funkční období a jako za-
stupitelka budu podporovat takové 
projekty, které povedou ke zkvalit-
nění života 
všech ob-
č a n ů . 
Radou MOb 
MOaP jsem 
byla jmeno-
vána do ko-
misí škol-
ství, kultury 
(vzhledem 
ke své pro-
fesi a zá-
jmům mám 
k těmto odvětvím nejblíže) a aktiv 
pro obřady a slavnosti. V komisi 
školství budu podporovat takové 
projekty a investiční akce, které po-
vedou ke zkvalitnění vzdělávacího 
procesu, k modernizaci MŠ a ZŠ 
a pomohou vytvořit preventivní pro-
gramy pro děti a mládež, které jsou 
zaměřeny na snižování výskytu rizi-
kového chování žáků. V komisi kul-
turní se budu snažit o efektivní vyu-
žívání finančních prostředků vyna-
kládaných z rozpočtu MOb na ob-
last kultury a dále o zkvalitnění na-
bídky kulturních akcí pro naše ob-
čany. Věřím, že se nám společně 
podaří problémy řešit a já za sebe 
mohu slíbit, že budu vždy prosazo-
vat a hájit zájmy občanů. 

Jiří Hurta (KSČM)
Velkou změnou je už fakt, že ob-

čané v komunálních volbách po le-
tech „odstřihli“ ODS od možnosti 
dále vést 
tento ob-
vod. Stačí, 
že jej při-
v e d l a 
k součas-
nému roz-
poruplnému 
stavu, ne-
důstojnému 
centrálního 
městského 
o b v o d u . 
S mírným 
optimismem sleduji kroky nové ob-
vodní rady. Podle mne je klíčem 
k rozvoji spokojenost obyvatel 
a po letech se snad konečně poda-
ří dostat peníze právě tam, kam 
podle mě patří, tj. ku prospěchu ob-
čanů. V práci zastupitele se zamě-
řím zejména na vše, co souvisí 
s čistotou a pořádkem v obvodu, 
bezpečností jeho obyvatel a ná-
vštěvníků. Budeme-li se tu všichni 
cítit doma, bude obvod vypadat 
mnohem jinak. Proto jsme my (za-
stupitelé za KSČM) s několika při-
pomínkami podpořili rozpočet 
na rok 2011. Od nového vedení ob-
vodu je nanejvýš prozíravé, že pre-
feruje především práci a zodpověd-
nost zastupitelů před obstrukcemi 
a stranickým folklorem, protože jen 
společně můžeme měnit náš obvod 
k lepšímu.
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Ľubica Havelková chce hájit dobré jméno waldorfských škol

Na ZŠ Gajdošova to žije!

Od 1. února nastoupí do funkce ředi-
telky ostravské ZŠ waldorfská Ľubica 
Havelková, která na tomto postu vy-
střídá Vlastu Henchozovou. Ta vedla 
tuto základní školu od jejího založení 
(1991). Ľubica Havelková specializující 
se především na předměty matematika 
a fyzika má za sebou čtrnáctiletou praxi 
na waldorfských školách. 

Můžete prozradit, proč ve své pe-
dagogické kariéře upřednostňujete 
waldorfský způsob vzdělávání?

Učební látku vysvětlujeme na kon-
krétním příkladu, na fenoménu. 
Na základě jeho pochopení pak lze 
postihnout celou oblast určitého jevu. 
Výhodou je, že žáci jsou bohatší prá-
vě o tu zkušenost.  Sami se snaží 
chápat to, co vidí, co prožívají a to, co 
jim předkládáme. 

Rovněž žáky vzděláváme takzvaně 
celostně. To znamená, že nevzdělává-
me jen jejich intelektovou oblast (myš-
lení), ale i uměleckou oblast (cítění) 
a motorickou oblast (vůli). Ve vyučo-
vání se setkávají s uměleckým přístu-
pem téměř ve všech předmětech (mj. 
matematika, fyzika, chemie atd.).

V čem konkrétně je to lepší? 
Já nerada říkám, že je to lepší než 

jiné způsoby vzdělávání. Podle mě je 
to jiný, alternativní způsob, který mě 
před léty natolik oslovil, že se mu do-

dnes věnuji. Žákům, či studentům na-
bízíme spoustu možností ke vzdělá-
vání se, a oni si z toho celku vybírají. 
Každý si vybere to, na co mu síly sta-
čí. Není důležité, jestli zvládnou učeb-
ní plán v celé jeho šíři, ale to, zda se 
jako lidé vyvíjejí. Domnívám se, že 
naši absolventi jsou životaschopní 
a takoví chtiví vědění. Nejsou přehl-
cení zbytečnostmi, ani zakřiknutí.

S jakými prioritami jste se přihlá-
sila na místo ředitele (-ky) v ZŠ 
waldorfská?

Nejvíc mi na srdci leží kontinuita 
dosavadního vývoje, která spočívá 
v tom, aby škola byla i nadále řízena 
ve waldorfském duchu a také, aby 
tímto způsobem byli vedeni i učitelé. 
Rovněž jsme součástí jedné velké ro-
diny waldorfských škol, která se roz-
prostírá po celém světě. Zkrátka, 
chtěla bych hájit dobré jméno waldorf-
ských škol. Obzvlášť té naší, která je 
unikátní v tom, že městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz je jediný 
zřizovatel waldorfské základní školy 
v Moravskoslezském kraji.

Nepochybně máte v plánu zavést 
na ZŠ waldorfská určité inovace…

Samozřejmě, pokud to bude mož-
né. V komplexu školy na ulici 
Gen. Píky by bylo žádoucí  zrekon-
struovat pavilon „D“, který patří naší 
škole a v současnosti je v dezolátním 
stavu. Ráda bych získala pozemek, 
kde by mohly být realizovány určité 
oblasti učebního plánu, jako je epo-
cha „zrno a chléb“, anebo epocha „ře-
mesel“ (výsadba rostlin a obilí, reali-
zace drobných tesařských a zednic-
kých prácí). Chci vylepšit i infrastruk-
turu školy, včetně vybavení počítačo-
vé učebny.  (peb)

Ľubica Havelková je novou ředitel-
kou waldorfské školy v Ostravě 
na Fifejdách.

 Zápisy do prvních tříd základních škol?
Zábava i poučení… 

Každý zápis do prvního ročníku základní školy přináší neopakovatelné zážitky nejen pro děti a rodiče, ale i učitele.

Na devíti základních školách v na-
šem obvodu, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
probíhaly od 17. do 20. ledna zápi-
sy do prvního ročníku pro školní rok 
2011/2012.

Z předběžných výsledků vyplývá, že 
prozatím bylo zapsáno 480 dětí, z toho je 
190 budoucích školáčků, kteří mají trva-
lé bydliště mimo náš obvod. Nejvíce prv-
ňáčků z jiného městského obvodu bude 
ve školním roce 2011/2012 docházet 
na ZŠ Matiční (přibližně 47 procent ze 
115 zapsaných dětí) a také na ZŠ wal-
dorfská Ostrava (cca 76 procent z celko-
vého počtu zapsaných). Na této základní 
škole si také všimli, že rodiče přicházejí 

na zápis lépe informováni o odlišnostech, 
které jsou typické pro waldorfskou výuku.  

Kompletní výsledky by měly být známy 
koncem února, nicméně už nyní je zřej-
mé, že na mírný nárůst prvňáčků se mo-
hou těšit např. na ZŠ Zelená.  

Do bilingvní třídy na ZŠ Ostrčilova, kde 
děti u zápisu prokazovaly své dovednos-
ti v didaktických testech Jdeme do ZOO, 
bylo zapsáno 33 školáčků, jedenáct 
z nich bydlí v Moravské Ostravě a Přívo-
zu. Mezi nadanými dětmi figurují také zá-
stupci z USA, Kazachstánu, Koreje, Pol-
ska a Vietnamu. 

Některé základní školy pojaly zápis 
zábavnou formou. Za všechny můžeme 
jmenovat například ZŠ Kounicova, kde 
se děti v programu Pojďte s námi za zví-

řátky nenásilnou formou seznamovaly 
prostřednictvím masek veselých zvířátek 
s prostředím školy a svou školní zralost 
prokazovaly plněním zajímavých úkolů. 

V této záležitosti už ovšem dlouhé 
roky vyniká ZŠ Gen. Píky. Zde se bu-
doucí školáčci při zápisu ocitli v pomy-
slné říši pohádek. V rolích pomocníků 
se představili žáci 8. a 9. ročníku převle-
čeni v kostýmech pohádkových bytos-
tí. Na závěr pak každé dítě dostalo pa-
mětní keramickou medaili, jako známku 
toho, že se stalo školákem.  (peb)

Již od r. 1996 působí na naší ško-
le Rodičovská iniciativa, což je dob-
rovolné sdružení rodičů, které se 
podílí na mimoškolní činnosti dětí 
ZŠ Gajdošova 9.

I vloni jsme uspořádali mnoho akcí. V říj-
nu byla pokryta obloha nad naší školou 
pestrobarevnými draky různých tvarů a ve-
likostí. O měsíc později to bylo klání o nej-
lepšího sportovce v soutěži „Švihadlový 
princ a princezna“. Pozdní odpoledne v lis-
topadu si rodiče na chvíli zavzpomínali 
na dětská léta a s lampionem v ruce dopro-
vodili své děti při putování parkem u školy. 
V prosinci by se bez finanční podpory RI ne-
mohla konat tak netrpělivě očekávaná miku-
lášská nadílka. Abychom se po Vánocích 
zbavili získaných kilogramů, pronajali jsme 
si ČEZ Arénu a při krasobruslařských krea-
cích jsme se všichni pilně činili.

Dění ve škole zpestřují také aktivity 
Školního parlamentu. V listopadu žáci me-
zi sebou zorganizovali turnaj v Člověče, 
nezlob se. Vítězové třídních kol se promě-
nili v postavičky hry a soupeřili mezi sebou 
na obrovské hrací desce, kterou vyrobili 
žáci 9. ročníku. 

Pro zpříjemnění ponurých podzimních 
dnů se uskutečnil Pyžamový den. Žáci i pe-
dagogický sbor přišli ve svých oblíbených 
pyžamcích a nejrůznějších doplňcích.

Velký ohlas měla i akce pro žáky I. stup-
ně Miss Beruška & Berušák. Soutěžící se 
předvedli ve volné disciplíně a módní pře-
hlídce. Porota vybrala tři vítěze dívek (be-
rušek) a tři vítěze chlapců (berušáků). 
Vítězové byli oceněni diplomy, malými da-
ry, šerpou a korunkou jako na správné 
Miss.

 Anna Krasulová, ZŠ Gajdošova

Koncem roku 2010 byly vyhlášeny 
výsledky videosoutěže Uč se jazyky. 

Úkolem soutěžících bylo natočení 
videa v libovolném cizím jazyce se 
společným tématem „Ostrava“. 
Přestože maximální metráž filmu byla 
stanovena na 150 vteřin, i v tomto roz-
sahu bylo nezbytné zapojit a koordi-
novat takřka všechny aktivity spojené 
s běžným filmem, jako jsou například 
námět, scénář, kamera, střih, obsaze-
ní, hudba a samozřejmě režie. 

S obtížným zadáním si nejlépe po-
radila Základní škola Ostrava, Zelená 
42, která přihlásila do soutěže sedm 
snímků, a obsadila 1. místo (Three 
Pigs – vyučující Petr Staš a 5. A) i 2. 
místo (Hurá do ZOO – vyučující Marie 
Valníčková a 2. B). K úspěchu přispě-
lo i technické vybavení, které bylo po-
řízeno z grantu schváleného zastupi-
telstvem městského obvodu MOaP 
pro projekt Stop nudě. 

Vítězná videa i další soutěžní sním-
ky je možné si prohlédnout na adrese 
www.ucsejazyky.cz. 

 Aleš Koutný, ZŠ Zelená
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Stavitel Hans Ulrich byl výraznou 
osobností, která se podílela na pře-
měně Ostravy ve skutečné velko-
město. Zanechal po sobě desítky 
staveb – od skvělých, přes průměr-
né až po ty méně významné. 

Pocházel z německé rodiny novoji-
čínského soukeníka Ignáce Ulricha. 
Narodil se 8. prosince 1861 a dostal 
jméno Johann, ačkoliv se později dů-
sledně psal Hans. Češi mu ovšem ří-
kali Hanuš. Z jeho dětství a mládí se 
mnoho informací nezachovalo, ale je 
jisté, že vystudoval reálné gymnázium, 
pravděpodobně v Novém Jičíně. V ně-
kterých životopisných podkladech se 
neurčitě uvádí, že po maturitě studoval 
soukromně stavební inženýrství. 

Každopádně v Novém Jičíně nastou-
pil do stavení firmy a začínal v podstatě 
od píky. Zřejmě se osvědčil, protože v ro-
ce 1883 získal místo stavbyvedoucího 
v cukrovaru arcivévody Albrechta v pol-
ské Chybie. I tady pravděpodobně doká-
zal své kvality, protože mu Vítkovické 
horní a hutní těžířstvo nabídlo místo zá-
stupce ve stavebním odboru. S generál-
ním ředitelem železáren Paulem 
Kupelwieserem se velmi spřátelil a po-
máhal naplňovat jeho vizi budování no-
vých Vítkovic. Když později Kupelwieser 
z Vítkovic odešel, učinil tak i Ulrich.

Všestrannost jako základ
Ve Vítkovicích ovšem složil s vyzname-
náním mistrovskou stavební zkoušku 
a mohl se jako stavitel osamostatnit. 
Získal koncesi zemřelého vítkovického 
stavitele Aloise Mihatsche a jeho firma 
pak nesla název Mihatsch & Ulrich. Firma 

Poslední rakouský starosta Hans Ulrich byl vynikající stavitel

U Bezručů budou hrát bezbariérově a pro více diváků

Silvestr v DPS Gajdošova 
aneb naši senioři jsou „in“
V domě s pečovatelskou službou 

na ulici Gajdošova pracuje už dlou-
hou dobu klub seniorů, kde za při-
spění oddělení péče o občany ÚMOb 
Moravská Ostrava a Přívoz probíhají 
různé kulturní a společenské aktivity.

V loňském roce bylo uspořádáno 28 
kulturních a společenských akcí, ať už 
spojených s hudbou nebo bez ní, 
za účasti dětí z mateřských škol nebo 
zajímavých lidí z různých oborů. 
Uskutečnily se také 3 zájezdy, které se 
setkaly s velkým ohlasem.

Avšak naši senioři jsou velmi „akční“. 
Pravidelně každé úterý (kromě toho 
kdykoliv, kdy je to možné) se scházejí 
v klubovně a stále vymýšlí nové a nové 
aktivity. Ruční práce jsou pro ně už stá-
lou činností, nyní také cvičí na posilova-
cím přístroji, připravují klubovou výstav-
ku svých prací, hrají společenské hry 
nebo na zahradě petang, v létě smaží 
vaječinu, zkrátka ani den nezahálí.

Celý kolektiv má své „tahouny“, kteří 
s neutuchající energií vymýšlí a organi-
zují pro sebe i své spolubydlící různé ak-
tivity. Takovým malým vyvrcholením jejich 
činnosti byla oslava Silvestra. Senioři si 
nachystali občerstvení, vyzdobili klubov-
nu, dobře se naladili a přivítali nový rok 
s veselou náladou, hudbou a tancem. 
Celý Silvestr zahájili slavnostní básní, 
kterou složila i zarecitovala jedna z nich.

Na Gajdošce bydlíme, do kulturky 
chodíme.

Vždycky se tu pobavíme a taky si 
zacvičíme.

Na přístroji nožičky a při kartách 
ručičky. Taky mozek namáháme 

a různé výrobky děláváme.
Při zpěvu a muzice se vždy 

pobavíme, taky si i zatančíme.
V létě také na terase smaženici 

děláme a salám opékáme.
Ten, kdo se jen doma válí, připadá 
si hodně starý. My, ač je nám 70 či 
více, máme vždy rozjasněné líce.
Kdo se umí stále smát, ten bude 

prý stále mlád.
Celý rok pak završíme, Silvestrem 

se pobavíme.
Nad ránem když jdeme spát, 

budeme si štěstí přát.

Co dodat? Podzim života nemusí 
být smutný. Stačí jen chtít, a proto 
mnoho zdaru do dalších nápadů, akcí 
a námětů, milí senioři!

 Alena Antoszyková
 vedoucí oddělení péče o občany
 odboru sociálních věcí 

ce hodnotí její malebnost a romanticky 
folklorní výraz. Stojí na Sokolské ulici 
a je v ní hudební Klub Parník, na po-
schodí pak výstavní síň Centra kultury 
a vzdělávání Ostrava. Na Nádražní tří-
dě Ulrich navrhl a postavil v roce 1911 
se svým novým společníkem Aloisem 
Schönem vilu pro právníka a podnika-
tele Karla Krause. Dům patřil k nejvý-
stavnějším soukromým sídlům 
v Ostravě, byla to vlastně vůbec první 
takzvaná rezidence ve městě. 
Po Krausově smrti přestavěl v roce 

Hans Ulrich (na černobílé reprodukci vlevo nahoře) projektoval a vystavěl také kavárnu Habsburk, která se po roce 1918 přejmenovala na ka-
várnu Praha na nynějším Masarykově náměstí. V současnosti v objektu ve druhém patře sídlí kulturně-literární centrum Academia Ostrava.

postavila na území Moravské Ostravy 
a v okolních obcích mnoho staveb. 

Šlo především o školní budovy, měst-
skou nemocnici, Centrální lázně 
na Antonínově (Smetanově) náměstí 
a další. Podle projektu architekta Artura 
Streita bylo postaveno německé gym-
názium na Ažbětině (Českobratrské) 
ulici, kde je dnes jedna z fakult 
Ostravské univerzity v Ostravě.

Velmi zajímavou stavbou se stal je-
ho rodinný dům, ve své době zvaný 
Ulrichova vila. Dodnes odborníci vyso-

1921 architekt Ernst Korner vilu na pe-
něžní ústav (Prosperita Palace).

Synagoga i fara
Firma Mihatsch & Ulrich byla pověře-

na stavbou hlavní židovské synagogy 
v Pittlerově (Zeyerově) ulici, a to podle 
návrhu stavitele Franze Böhma. Byla 
zbudována v maurském stylu, po obsa-
zení Ostravy německou armádou pak 
vypálena. Ulrichova firma stavěla v ro-
ce 1900 rovněž evangelickou faru 
u evangelického Kristova kostelu 
na Husově náměstí. Jde o historizující 
objekt z režného zdiva zakomponovaný 
vtipně do rožní části tohoto náměstí. 
Zde se dochovala nejen vnější podoba, 
ale také interiéry. 

Vynechat nelze ani Ulrichovu vítko-
vickou stopu. Podílel se tam nejen 
na řešení bytové výstavby, ale byl spo-
luautorem projektu závodního hotelu 
na náměstí, stejně jako na svou dobu 
supermoderní tržnice.

Nejen stavitel, ale také politik
Hans Ulrich nebyl jen stavitelem, 

ale také politikem. V roce 1896 byl 
zvolen do obecního zastupitelstva 
v Moravské Ostravě. Po rezignaci sta-
rosty Gustava Fiedlera se v polovině 
května 1918 stal na krátkou dobu sta-
rostou Moravské Ostravy. Dne 17. 
prosince 1918 se funkce vzdal. 
Členem Okresní správní komise 
Moravské Ostravy byl však až do své 
smrti 7. září 1920. (na)

Začátkem května by měla začít dlouho očekáva-
ná rekonstrukce Divadla Petra Bezruče. Ta potrvá 
přibližně půl roku a přispěje ke zvýšení laťky profe-
sionality v samotném divadle. Celkové náklady se 
odhadují na 35 milionů korun. 

Zásadní změny se dotknou především hlediště 
(včetně míst k sezení), světelného parku, zvukového 
aparátu, prvního nadzemního podlaží s diváckou šat-
nou, kde se plánuje nové využití jednotlivých místností 
a prostor a také dojde k vybudování bezbariérového 
přístupu (včetně zřízení sociálního zařízení pro vozíč-
káře). „V neposlední řadě bude opět zprovozněna tak-
zvaná Márnice, kde vznikne únikový východ směrem 
k ulici Janovského,“ připomíná ředitel divadla Jiří Krejčí. 

Rovněž divácká kapacita bude mírně navýšena. 
Aktuálních sto dvanáct míst se rozroste přibližně 
na sto třicet. „Samozřejmě i po proměnách hlediště se 
s ním bude manipulovat jako doposud. Nadále zůsta-
neme v tomto ohledu v Ostravě ojedinělí, protože 
ostatní divadla jsou takzvaně ´kukátková´. To zname-
ná, že mají hlediště na jedné straně a jeviště naproti. 
My však umíme vytvořit i jiné hrací prostory, jako na-
příklad ulici, arénu a podobně,“ konstatuje Jiří Krejčí 
s tím, že další výhody pro plynulejší provoz v divadle 
vyplynou ze skutečnosti, že se do uvolněných půd-
ních prostor přemístí zkušebna a také bude vytvoře-
na sušárna s prádelnou. 

Slevy pro tisíce nájemníků
Návrh společnosti RPG Byty, 

s.r.o. na úpravu výše nájemného 
od února 2011 akceptovalo 
32 116 nájemníků z 35 650 oslo-
vených. Ti nájemníci, kteří ak-
ceptovali návrh společnosti 
RPG Byty do 23. 12. 2010, získa-
li 50% slevu z čistého nájemné-
ho za únor 2011. 

K dalšímu postupu vůči nájemní-
kům, kteří na návrh RPG doposud 
nezareagovali nebo zaslali vlastní 
protinávrh, uvádí ředitel Pavel 
Klimeš následující: „Nájemníkům, 
kteří doposud nezareagovali, jsme 
zaslali další výzvu a navíc tyto ná-
jemníky navštívili zástupci RPG, kte-
ří jim poskytli další informace či po-
dali potřebná vysvětlení. 
Nájemníkům, kteří poslali protinávrh, 
zaslala RPG ještě jeden vlastní proti-
návrh s termínem přijetí 31.1. 2011. 
Případy, u nichž do 31. 1. 2011 nedo-
šlo k dohodě, budou předány k další-
mu řešení advokátní kanceláři.“  (inf)

Celosvětový svátek Den Země mj. 
upozorňuje na to, aby lidé ve větší 
míře separovali odpad.

To, co vytvořila příroda, je vždycky 
lepší než to, co bylo vytvořeno umě-
le, tvrdil římský filozof Cicero, a prá-
vě toto heslo připomínají také inter-
netové stránky ekologického infor-
mačního centra Zelený bod (ulice 28. 
října 4), které oslaví v roce 2011 dva-
cet let své existence. 

Zelený bod Ostrava založila v roce 
1991 parta přátel, která se rozhodla 
oživit zájem lidí o své životní prostře-
dí. Cílem ekocentra je vzdělávací, vý-
chovná a osvětová činnost směřující 
ke zvýšení ekologického vědomí oby-
vatel. Dotazy veřejnosti se různí, 
např. v uplynulém roce se nejčastější 
otázky tazatelů směrem k ekologic-
kému sdružení týkaly programu 
Zelená úsporám.

Mezi nejznámější každoročně reali-
zované projekty patří Ozvěny Ekofilmu, 

Zelený bod Ostrava má dvacet let
Den Země a Evropský týden mobility. 

Dalším podstatným projektem jsou 
Ekostře(t)dy, které jsou realizovány 
za podpory městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. „Každou 
středu mohou zájemci navštívit naši 
kancelář a vypůjčit si videokazetu s fil-
mem na ekologické téma. K dispozici 
je šest set videokazet s osmi stovkami 
filmů,“ říká M. Hučíková, jedna ze za-
kládajících členek sdružení.

V jubilejním roce 2011 by občanské 
sdružení Zelený bod chtělo rozšířit své 
aktivity o projekt Pozor pes!, se kterým 
se veřejnost poprvé seznámila v roce 
2009. „Na školách a letních táborech 
jsme děti seznamovali s přirozeným 
chováním psům. Děti se učily, co nám 
psi svým štěkáním, vrčením, protahová-
ním a podobně vlastně naznačují,“ do-
dává Michaela Hučíková.  (peb)

Činnost divadla po dobu rekonstrukce rozhodně ne-
bude přerušena. Poslední premiéra právě probíhající 
Ostré sezóny, a to Pestré vrstvy režiséra Janusze 
Klimszy, už však bude uvedena v industriálním prostře-

dí bývalého dolu Hlubina. Zde se uskuteční i řada ná-
sledných repríz. Předplatitel o žádný titul ochuzen ne-
bude. První dvě premiéry sezony 2011/2012 odehraje 
soubor DPB zřejmě v Divadle loutek Ostrava.  (peb)

V případě, že stavební práce nepostihne žádné zdržení, mohli by v DPB využívat zrekonstruované prostory od ledna 2012.


