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Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2012 bude zahájena v celé 

ČR tzv. I. etapa soci-
ální reformy, která 
s sebou přináší mj. 
změny v oblasti dá-
vek hmotné nouze. 
Od Nového roku bu-
dou tedy úřady prá-
ce zajišťovat krom 
nástrojů politiky zaměstnanosti také 
všechny systémy nepojistných sociálních 
dávek. V praxi to znamená, že klienti od-
boru sociálních věcí, kteří až dosud pobí-
rali dávky hmotné nouze, budou o tyto 
dávky žádat úřad práce, který jim je bude 
také vyplácet. 

Primárním motivem pro sjednocení 
těchto systémů do správy úřadu práce je 
dle MPSV zvýšení „klientského komfor-
tu“. Ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek ve své zprávě uvádí, že 
„Sjednocení dávkových agend do jedno-
ho správního orgánu přinese jednoznačně 
aplikaci jednotné praxe v řízení, výplatě 
a kontrole využití sociálních dávek. 
Budou sdruženy všechna data tak, aby je 
mohly informační systémy efektivně vyu-
žívat, finanční transfery ze státního roz-
počtu směrem k oprávněným osobám 
budou jednotné a plně ve správě státu.“ 

Na straně obcí dojde ke změně způso-
bu práce v oblasti sociální politiky. 
Doposud dávkové systémy zabíraly 
v agendách vykonávaných obcemi velký 
rozsah a na další metody práce, založené 
především na metodách sociální práce, 
nebyl dostatečný prostor. Podstatou změ-
ny je tedy rozdělení kompetencí mezi 
„stát“ a obce, resp. kraje. Základním úko-
lem obcí se má tedy znovu stát systema-
tické uplatňování metod sociální práce. 

Tyto změny se tedy pochopitelně do-
tknou také našeho úřadu, konkrétně odbo-
ru sociálních věcí, ze kterého odejde 9 
pracovnic na úřad práce, 5 pracovních 
míst bude zrušeno a zbylých 9 sociálních 
pracovnic bude vykonávat sociální práci 
s různými cílovými skupinami osob v na-
šem obvodu, např. s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením, osobami ohrože-
nými rizikovým způsobem života (např. 
propuštěným z výkonu trestu odnětí svo-
body), osobami, které ztratily přístřeší 
nebo bydlí v neadekvátním bydlení, neza-
městnanými a osobami s materiálními 
problémy, seniory atd.

Proto, aby obce mohly efektivně praco-
vat s lidmi, kteří mají problémy zvládat 
své životní situace, bude samosprávám 
zajištěn přístup k informačním systémům, 
a to jak za účelem zjištění údajů o tom, 
jaké dávky klienti pobírají, tak i za účelem 
aktivního zaznamenávání poznatků o kli-
entech (např. podněty ke kontrole, podkla-
dy pro objektivní rozhodování o dávkách, 
návrhy na zahájení řízení z moci úřední).

Úřad práce ČR v současné době působí 
ve 423 pracovištích. Jako východisková 
vzdálenost dostupnosti pracoviště ÚP by-
lo ministerstvem stanoveno 10 km, což 
vystihuje obvyklé dojezdové vzdálenosti 
k vyřízení úředních záležitostí i v jiných 
systémech. Podle tohoto klíče budou také 
v Ostravě zřízena pracoviště úřadu práce, 
na která se budou klienti se svými žádost-
mi obracet. Pro klienty našeho obvodu se 
tímto pracovištěm s největší pravděpo-
dobností stane budova na ul. Husova 7, 
ve které dnes sídlí oddělení sociálně-práv-
ní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy.

 Tomáš Kuřec, místostarosta

Slovo má…

Od 18. 11. začala platit vyhláška, 
která zakazuje provozovat výher-
ně hrací přístroje na území celého 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz. Tato skutečnost vyplývá 
z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, 
kterou Zastupitelstvo města Ostravy 
schválilo 2. 11. 2011.

Na úplném začátku byl návrh zastu-
pitelstva obvodu z 15. 9. změnit Obecně 
závaznou vyhlášku č. 10/2008, kterou se 
reguluje provozování výherních hracích 
přístrojů na území statutárního města 
Ostravy. Záměr se opíral o požadavek, 
aby původní zákaz provozování výher-
ních hracích přístrojů ve vymezených 
lokalitách (Jiráskovo náměstí, Masary-
kovo náměstí, ul. Nádražní, ul. Zámecká 
od Masarykova náměstí po křižovatku 
s ulicí Tyršovou, ul. Muzejní, náměstí 

Také letos je nedílnou součástí vá-
nočních trhů, které až do 23. 12. budou 
na Masarykově náměstí probíhat denně 
od 10 do 18 hodin, projekt České Vá-
noce, který připravilo Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava, pří-
spěvková organizace.

Poklidnou vánoční atmosféru podpoří 
ukázky dobových řemesel (kovotepec, 
švadlena, řezbář, kovář, lití olova atd.), re-
produkovaná hudba, a především pro děti 
jsou nachystány projížďky vláčkem, věš-
tírna, betlém, živá zvířátka nebo středově-
ký kolotoč. Navíc od 4. 12. se na zastřeše-
ném pódiu vždy v odpoledních hodinách 
představí vybrané divadelní, folklorní 
i dětské pěvecké soubory. 

Mezi účinkujícími nechybí např. Agripa 
(volné sdružení kejklířů, komediantů a jar-
marečníků), Dětský pěvecký sbor Melodie 

Na osvědčený loňský model navazuje 
druhý ročník projektu Vánoční kluziš-
tě!!!, který bude na Masarykově náměstí 
lákat k bruslařským aktivitám až do 8. 1. 
2012. Společnost Sareza, hlavní organi-
zátor této atrakce, přichystala i na letošní 
rok pestrý program. 

Areál je pro veřejnost otevřený denně 
od 10 do 20 hodin, s výjimkou Štědrého 
dne, Silvestra a Nového roku, kdy se uza-
vře už ve 14 hodin. „Letošní ročník vá-
nočního kluziště je na centrálním náměstí 
města realizován díky iniciativě vedení 
našeho obvodu. Původně byla představa 
statutárního města Ostrava umístit kluziště 
v jiném obvodu. Vedení našeho obvodu se 
rozhodlo tuto akci v centru města maximál-

Číslo�měsíce
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Je počet pracovnic odboru sociálních 
věcí ÚMOb MOaP, které získaly 
Evropský certifikát v sociální péči. 
Více na straně čtyři.

Obvod�zahájil�boj�proti�hazardu!

Slavnostním�rozsvícením�vánočního�stromu�byly�26.�11.�zahájeny�letošní�vánoční�trhy.�Stalo�se�tak�za účasti�místostarostů�
Dalibora�Mouky�a Petry�Bernfeldové�a starosty�Jiřího�Havlíčka.�Dvanáctimetrový�smrk�dovezený�z horní�Čeladné�bude�
na Masarykově�náměstí�dominovat�až�do 2.�1.�2012.�Další�vánoční�strom�je�instalován�také�na náměstí�Svatopluka�Čecha.�
Na výzdobu�obou�stromů�bylo�použito�600�ozdob�(světelná�výzdoba,�baňky,�řetězy�atd.).

Sv. Čecha atd.) platil v celé Moravské 
Ostravě a Přívozu. „Tímto krokem chce-
me výrazně pomoci ke snížení krimina-
lity v našem obvodu. Gamblerství totiž 
sebou přináší mnoho patologických 
jevů a silně narušuje mezilidské vzta-
hy. Ráda bych zdůraznila, že pouze náš 
obvod a Polanka nad Odrou požaduje-
me zrušení výherních hracích přístrojů 
a videoloterijních terminálů na celém 
svém území,“ řekla k této problematice 
místostarostka Petra Bernfeldová. 

Vedení obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz chce také docílit toho, aby 
na území MOaP platil zákaz provozo-
vání videoloterijních terminálů (VLT). 
Radní už 31. 10. podali žádost statutár-
nímu městu Ostrava na zrušení povolení 
k provozování VLT. V současnosti je jich 
v našem obvodu evidováno 1 360 kusů, 

z toho 620 je provozovaných. O povole-
ní přístrojů ovšem dosud rozhoduje pou-
ze Ministerstvo financí České republiky. 
„Na základě našeho návrhu tedy bude 
statutární město Ostrava žádat minister-
stvo financí o vyslovení zákazu provozo-
vání videoloterijních terminálů. Datum, 
kdy definitivně tyto terminály z našeho 
obvodu zmizí, ale nejsme schopni v tuto 
chvíli stanovit. Nicméně jsme udělali 
vše pro to, aby to bylo co nejdříve. Zru-
šení veškerých výherních hracích pří-
strojů a videoloterijních terminálů poža-
dujeme i přes negativní dopad na příjmy 
do našeho rozpočtu. V obvodní pokladně 
budeme mít podle našich předběžných 
propočtů nižší příjmy asi o 19 milionů 
korun, ale věřím, že finanční schodek se 
nám podaří dokrýt z jiných zdrojů, “ do-
dala Petra Bernfeldová.  (peb) 

Moravský� dětský� folklorní� soubor� Holúbek� vystoupí� ve  svých� zimních�
variantách�krojů.

České�Vánoce�na Masarykově�náměstí:�zábava�i ponaučení

Vánoční�kluziště!!!�-�bruslení�zdarma�každý�den!

při ZŠ Gen. Píky, Dětský sbor MŠ Poděbra-
dova, cimbálová muzika Šajtar, historická 
hudební společnost Camerata, Divadlo bab-
ky Miládky, gajdošská muzika Bukoň atd. 

Jedním z cílů projektu je oslovit rodiče 
s malými dětmi, což přivedlo produkční 
společnost PaS de Theatre ke zpracování 
atraktivního programu o adventních nedě-
lích (4., 11., 18. 12.), který je postaven jak 
na složce zábavné, tak na vzdělávací. Kom-
pletní doprovodný program projektu České 
Vánoce je uveden v příloze Kam v centru.

Součástí vánočních trhů je rovněž pro-
dej dárkových a užitkových předmětů. 
Letos vybraní prodejci nabízejí mimo 
jiné: výrobky ze dřeva, bylinné polštářky, 
svícny, hlavolamy, přírodní kosmetiku, 
vyšívané zboží, dekorační vánoční tapety, 
zvony a zvonky, kuchyňské potřeby, hr-
níčky se jmény atd.  (peb) 

ně podpořit, a to zajištěním části prostředků 
z rozpočtu obvodu a oslovením sponzorů,“ 
prozradil místostarosta Dalibor Mouka.

Každý den je rozdělen do čtyř bloků 
(od 10 do 12 hodin, od 13 do 15 hodin, 
od 16 do 18 hodin a od 18.30 do 20 hodin; 
po skončení jednotlivých bloků rolba led 
upraví). „Kromě klasického bruslení čeka-
jí na příchozí diskotéky, karneval na ledě, 
krasobruslařská exhibice nebo exhibiční 
utkání hokejistů HC Vítkovice Steel a ná-
sledně jejich autogramiáda atd. Těšit se lze 
také na fotosoutěž a velkou Vánoční soutěž 
o skvělé ceny. Každopádně důležitá infor-
mace je, že bruslení je zdarma!“ upřesnila 
tisková mluvčí společnosti Sareza Petra 
Gavendová.   

Milí�spoluobčané,
již�jen�pár�dní�zbývá�do vánoč-
ních� svátků� a  do  přivítání� no-
vého�roku,�roku�2012.�Vánoční�
svátky� jsou� dny,� kdy� bychom�
měli� být� na  sebe� navzájem�
milí,�vlídní�a mít�jeden�pro�dru-
hého�pochopení.�Byl�bych�rád,�
kdyby� vaše� vstřícnost� a  po-
rozumění� pro� druhé� přetrvaly�
i  do  všedních� dnů.� Přeji� vám,�
abyste� si� během� vánočních�
svátků�odpočinuli�a potěšili�se�
s vašimi�milými�a aby�vás�krás-
né�chvíle�a okamžiky�provázely�
celým�rokem�2012.�
� Jiří�Havlíček,�starosta�

Pozvánka�na jednání�
zastupitelstva

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se sejdou 
na jednání zastupitelé  městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zasedacím sále č. 
306 ve 3. patře Nové radnice, Prokešo-
vo náměstí 8, Moravská Ostrava. Začá-
tek je v 9 hodin. Program jednání bude 
zveřejněn na Úřední desce a webových 
stránkách (www.moap.cz). Na webo-
vých stránkách jsou rovněž materiály. 

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

Změna�při�vydávání�
občanských�průkazů�

Nové typy občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji budou na zá-
kladě novely zákona o občanských 
průkazech vydávat od ledna 2012 
pouze obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností. Dosud mohli občané 
požádat o vydání průkazu na všech 
úřadech, které mají matriku, tedy 
i na Úřadu městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Od 1. 12. musejí 
občané své žádosti podávat v budově 
Magistrátu města Ostravy na Gorké-
ho ulici v Moravské Ostravě. Žádosti 
o stávající typy občanských průkazů 
bude přijímat Magistrát města Ostra-
vy do 14. 12.  (inf)

Ledová plocha o velikosti 30 x 15 metrů 
s efektním nasvícením a s kapacitou přibliž-
ně 150 lidí vydrží neporušeně až do teploty 
10 °C. V areálu kluziště se nachází také půj-
čovna bruslí, či malých tučňáků (pomůcky 
pro děti), zázemí s občerstvením, sociální 
zařízení, šatní skříňky atd.. „V letošním 
roce chceme pro návštěvníky zajistit kom-
fortní občerstvení s grilem a vyhřívaným 
posezením. Každý víkend je vždy tematic-
ky orientovaný. Počítáme se zvěřinovými 
hody, vepřovými a zabijačkovými specia-
litami, rybími víkendy apod. Cílem je do-
konale zpestřit vánoční atmosféru. Zároveň 
na jednotlivých akcích představíme našeho 
nového maskota – tučňáka Rudolfa,“ dopl-
nila P. Gavendová.  (peb)  
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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.
Úřední doba odboru sociálních věcí:
Po a St od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod.

V době od 27. do 30. 12. nedojde 
k žádným změnám úředních hodin 
na pracovištích úřadu městského ob-
vodu pro styk s občany a veřejností.  

■ Dne 15. 12. se koná v kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie 
na náměstí Svatopluka Čecha vánoční 
koncert. Od 16 hodin zde vystoupí a za-
zpívají žáci a pedagogové z MŠ Repinova.

■ Městská policie Ostrava pořádá 14. 12. 
v 16 hodin další bezplatný kurz pro veřej-
nost. Ústřední téma setkání s občany se 
bude tentokrát týkat poskytování nevý-
hodných půjček a lichvy, včetně problé-
mů, do kterých se občané v té souvislosti 
mohou dostat. Chybět nebude ani oblíbe-
ná sebeobrana. Připraven je i dětský kou-
tek pro děti účastníků kurzu. Místo koná-
ní: Hlubinská 6. Bližší informace: tel. č. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo 
na emailové adrese info@mpostrava.cz.

■ Ruční práce členek Společnosti senior 
budou 8. 12. vystaveny na vánoční vý-
stavě. Veškeré výrobky bude možné 
zhlédnout od 10 do 16 hodin v klubovně 
této společnosti, a to Na Jízdárně 18.

■ Letošní poslední setkání seniorů se 
v Klubu Parník uskuteční 10. 12. Tentokrát 
jsou zváni především jubilanti, kteří se na-
rodili v listopadu nebo prosinci. Tyto pravi-
delné akce pro občany ve věku  od 80 do 89 
let z našeho městského obvodu organizuje 
šestkrát ročně Aktiv pro obřady a slavnosti 
při MOb Moravská Ostrava a Přívoz.

■ ZŠ Nádražní pořádá 15. 12. již tradiční 
vánoční jarmark. Prostory školy budou 
široké veřejnosti přístupny od 16 hodin.

■ Na Den otevřených dveří v ZŠ 
Gajdošova 9 je možné se vydat 12. 12. 
Na programu bude: beseda s rodiči   (8 až 
8.45 hodin), návštěva tříd a prohlídka 
školy (8.55 až 11.40 hodin), návštěva od-
dělení školní družiny (12 až 16.30 hod.).

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

Od prosince roku 2006 do listopadu 
letošního roku sídlila ve čtvrtém podlaží 
budovy ZŠ a MŠ Ostrčilova také 1st In-
ternational School of Ostrava. Vzhledem 
k vypršení nájemní smlouvy a vzhledem 
k tomu, že ZŠ a MŠ Ostrčilova potře-
buje tyto prostory pro svůj další rozvoj, 
přemístila se 1st International School of 
Ostrava do hlavní budovy RPG Real Es-
tate na Gregorově ulici. Na této variantě 
se podílelo také vedení našeho městského 
obvodu, protože si uvědomuje velký pří-
nos této mezinárodní školy s výukou v an-
glickém jazyce v našem obvodu. 

ZŠ a MŠ Ostrčilova tak může díky 
uvolněným šesti třídám, dvěma učitel-
ským kabinetům a sborovně postupně roz-
víjet své aktivity. „Můžeme přijat do prv-
ního ročníku více dětí, všechny bilingvní 
třídy se budou nacházet na jednom patře, 
přestaneme se potýkat s nedostatkem 
prostor při dělení žáků v anglickém ja-
zyce, dramatické výchově, informatice 
a podobně,“ vyjmenovává výhody Hana 
Kimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrčilova. 

Zároveň je v plánu zřízení tří speciali-
zovaných učeben prvního stupně – Drama 
and Music Room (specializovaná učebna 
pro hudební a dramatickou výchovu), Art 
Room (specializovaná učebna výtvarné 
výchovy) a Knihovny (specializovaná 
dětská cizojazyčná knihovna, včetně žá-
kovské odpolední studovny a také by zde 
probíhala výuka jazyků). „Učebny musí-
me nejdříve vymalovat a připravit na po-
stupné vybavování. Pokud se nám podaří 
získat finance, nic nám potom nebude 
bránit v tom, aby v těchto třídách moh-
la probíhat výuka. Mým přáním je, aby 
na sto procent začaly tyto prostory fungo-
vat s novým školním rokem 2012/2013,“ 
uzavírá Hana Kimerová.  (peb)

Poněkud netradiční skutečnost zazna-
menali na oddělení matriky a ohlašovny 
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, kde 
v letošním roce nebyla nahlášena žádná 
zlatá (padesát let společného života) nebo 
diamantová (šedesát let společného živo-
ta) svatba. „S tím, že nám během roku ni-
kdo neavizoval zlatou nebo diamantovou 
svatbu, se setkáváme po mnoha letech. 
Obvykle se každoročně uskuteční pět až 
šest zlatých nebo diamantových svateb. 
Náš obvod si rozhodně rád připomene 
tuto významnou životní událost, přičemž 
jubilanti od nás dostávají kytice a dárky. 
Kontaktovat nás však musí buď sami 
oslavenci, nebo jejich příbuzní,“ prozradi-
la vedoucí oddělení matriky a ohlašovny 
ÚMOb MOaP Jana Stančíková.

V případě zájmu o uspořádání zlaté 
nebo diamantové svatby je nutné kon-
taktovat J. Stančíkovou (budova Nové 
radnice, kancelář č. 176 – oddělení ma-
triky a ohlašovny, odbor vnitřních věcí, 
tel. číslo: 599 442 212).  (peb) 

V první polovině listopadu byla 
úspěšně zrealizována 2A etapa akce na-
zvané Regenerace sídliště Šalamouna. 

Investiční akce zahrnovala dokon-
čení rekonstrukce ulice Dr. Malého až 
k ulici Výstavní, rekonstrukci přileh-
lé ulice Hornických učňů (kolem MŠ 
Hornická) a částečnou úpravu ulice 
Nedbalovy, a to včetně prostranství 

V měsíci říjnu byl úspěšně dokončen pro-
jekt Obnova budovy MŠ Dvořákova, který 
spočíval ve výměně oken a oplechování 
parapetů a říms v prvním a druhém podlaží 
kulturní památky nacházející se v Městské 
památkové zóně Moravská Ostrava. „Pro-
jekt na šestadvacet dřevěných, dvojitých, 
kastlíkových oken byl zpracován podle po-
žadavků příslušných orgánů státní památ-
kové péče a stávajících oken umístěných 
uvnitř budovy, přičemž je zde předpoklad, 
že právě tato jsou původní. Všechna mě-
něná okna byla opatřena replikami původ-
ních klik a kování. Vzhledem k náročnosti 
výroby výměna probíhala na etapy podle 

Na Šalamouně�přibylo�moderní�dětské�hřiště�

V MŠ�Dvořákova�zůstala�
zachována�historická�okna

před prodejnou Hruška. Zároveň bylo 
vytvořeno 58 oficiálních parkovacích 
míst (49 na ulici Dr. Malého a 9 u ulice 
Hornických učňů), která se od vozov-
ky odlišují povrchem ze zámkové dlaž-
by a dopravním značením.

U ulice Hornických učňů za objek-
tem mateřské školy (od ulice Dr. Malé-
ho) bylo rovněž vybudováno hřiště pro 

jednotlivých typů oken. Celkem se měnilo 
šest typů oken,“ upřesnil Dalibor Mouka, 
místostarosta našeho obvodu.

Celkové náklady na projekt činily zhruba 
1 mil. Kč. Z rozpočtu města Ostravy byla 
poskytnuta pro tento projekt neinvestiční 
dotace na obnovu a zachování kulturní pa-
mátky ve výši 500 tis. Kč.

Výměně oken v MŠ Dvořákova předchá-
zela oprava stropu a zdravotechniky. MŠ 
sídlí v památkově chráněném objektu, který 
byl postaven koncem 19. století.  (peb) 

děti předškolního věku s rozměry 6,50 
x 20 metrů, jehož výbavu tvoří šlapací 
kolotoč, pružinová houpadla pro jedno 
a dvě děti a herní sestava s šikmou le-
zeckou stěnou a se skluzavkou. Hřiště 
s povrchem říčního štěrku je ohrani-
čeno nízkým řetězovým ohrazením se 
sloupky. Součástí projektu byly sado-
vé úpravy, úpravy veřejného osvětlení 
a doplnění mobiliáře.

Celkové náklady 2A etapy činily 
cca 12 mil. Kč. Městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz získal na tuto 
etapu z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR dotaci ve výši 4 mil. Kč, a to 
z programu na regeneraci panelových 
sídlišť.  (peb) 

Hřiště�se�šlapacím�kolotočem,�s�houpadly�atd.�je�určeno�především�pro�předškoláky.

Budova� mateřské� školy� na  Dvořákově� ulici� v  Moravské� Ostravě� má� stejnou�
architektonickou�podobu�jako�při�svém�vzniku�před�více�než�stoletím.

Hwang�Eun-Hyang�se�svým�osmnác-
timěsíčním� synem� Da-woo� Kimem,�
který�se�narodil�v Ostravě.

Hwang�Eun–Hyang:�Vánoční�trhy�mají�kouzelnou�atmosféru�
Hwang Eun-Hyang pochází z korej-

ského města Pusan (po Soulu druhé nej-
větší město Jižní Koreje s přibližně tři 
a půl miliony obyvatel), kde na univer-
zitě vystudovala hotelový management. 
Pět let už však žije v Ostravě, kam se 
přestěhovala se svým manželem, který 
v Ostravě získal práci.

Jaké dojmy ve vás Ostrava prozatím 
zanechala?

Líbí se, že Ostrava je oproti Pusanu ta-
kové klidné město. Ostrava je také mno-
hem zelenější s více stromy než jakékoliv 
jiné město v Koreji. U nás v Koreji je 
ovzduší běžně daleko horší než zde při 
smogových situacích. Každopádně s dět-
mi (syn a dcera) jsme si oblíbili místní 
zoologickou zahradu, často chodíme 
i do Dětského ráje v Komenského sadech 
a Rodinného a komunitního centra Cha-
loupka. Ráda nakupuji, takže vítám, že je 
v Ostravě tolik obchodů. Ačkoliv nelyžu-
ji, od kamarádek, které lyžují, vím, že si 

pochvalují i to, že se blízko Ostravy na-
cházejí hory, kde lze lyžovat. V Koreji je 
obvykle z měst do hor velmi daleko. 

Na druhou stranu co by se v Ostravě 
mělo zlepšit?  

Když jsme se před pěti lety přestěho-
vali, lidé se s námi nechtěli moc bavit, 
byli odmítaví a neslušní. V tomto ohle-
du se však už jejich chování zlepšilo. 
Nicméně pořád jsou třeba viditelné roz-
díly ve službách a v servisu (opraváři, 
dovoz nábytku atd.). V Koreji, když po-
třebuji něco opravit nebo dovézt, je to 
zadarmo, bere se to jako samozřejmost 
a práce je vykonána hned. Zde za tu 
stejnou službu musím platit a ke vše-
mu si člověk musí spoustu věcí dodělat 
sám. Navíc vše trvá dlouho. Jednou to 
nejde, protože je víkend, pak je pátek, 
pak volno a tak pořád dokola. 

Proč jste si oblíbila Rodinné a komu-
nitní centrum Chaloupka?

Začala jsem zde docházet asi před čtyř-
mi lety na hodiny angličtiny pro cizince, 
které měly tu výhodu, že tento kurz absol-
vovali i Češi, čímž jsem mohla poznávat 
vaši kulturu. Od té doby centrum navště-
vuji pravidelně, protože zde organizují 
mnoho zajímavých akcí jednak pro rodi-
ny, tak speciálně pro děti. 

Žijí mezi námi

Blíží se vánoční svátky, jak toto ob-
dobí prožíváte v Koreji?

Abych řekla pravdu, tak žádné zvláštní 
zvyky nedodržujeme, ani nepřipravujeme 
žádné speciální jídlo. Někteří stromeček 
mají, jiní ne. Spíše se konají různé párty, 
na kterých se setkávají přátelé a známí, 
kteří si navzájem předávají dárky, než 
aby se navštěvovali rodinní příslušníci. 
Opravdu to nejsou významné dny jako 
pro Evropany. Je to dáno i tím, že čty-
řicet procent obyvatel země inklinuje 
k buddhismu. Nicméně v Ostravě mě 
velmi zaujala atmosféra vánočních trhů 
s hudbou, prodejem zajímavého zboží 
atd. Podobnou akci jsem v Koreji nikdy 
neviděla. Každopádně u nás se více slaví 
jiné svátky.

O které svátky se jedná?
Jsou to především dny, které připomí-

nají tzv. Den díkuvzdání. Přesný termín je 
vždy určován podle lunárního kalendáře. 
Slaví se až čtyři dny, během kterých se 
servírují naše tradiční pokrmy. Také Nový 
rok slavíme podle lunárního kalendáře 
a jsou to určitě větší oslavy než, když se 
potkáváme o Vánocích.  (peb)

ZŠ�Ostrčilova�
vylepšuje�podmínky�
pro�své�žáky�

Letos�žádná�zlatá�ani�
diamantová�svatba

První�ulice�na Nové�
Karolině�mají�svá�jména

MP�Ostrava�posiluje�
výkon�služby�

Celkem třináct ulic, dvě náměstí a je-
den most se budou rozprostírat ve čtvrti 
Nová Karolina. Dne 2. 11. schválilo Za-
stupitelstvo města Ostravy pojmenování 
prvních čtyř ulic a lávky spojující ústřed-
ní autobusové nádraží a vlakové nádraží 
Ostrava-střed s obchodně zábavním cen-
trem Forum Nová Karolina. 

Názvy ulic navrhují dle platné legis-
lativy městské obvody. Nakonec byly 
vybrány tyto názvy ulic: K Trojhalí, 
K Šalomounu, Těžařská, Jantarová 
a pěší lávka Karolínská. „Pojmenováním 
dalších ulic se budeme zabývat po jejich 
dostavbě,“ uvedl Jiří Havlíček, starosta 
našeho městského obvodu.  (peb) 

V předvánočním období bude MP 
Ostrava zaměřovat pozornost zejména 
na místa s větší koncentrací obyvatel: 
okolí poboček České pošty, bankovních 
ústavů, obchodů a nákupních středisek, 
u zastávek MHD a samozřejmě v okolí 
parkovišť.

Několik rad: Neponechávejte v zaparko-
vaném vozidle žádné věci. Je-li to možné, 
vyhýbejte se místům, kde dochází k těs-
ným kontaktům s okolostojícími. Začne-li 
ve vaší blízkosti hádka osob, vždy věnujte 
pozornost svým osobním věcem. Může se 
jednat o skupinu kapsářů, kteří vyvoláním 
konfliktu upoutají pozornost, přičemž jiná 
skupina v dané chvílí okrádá občany.  (inf) 
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Dárek�pro�majitele�psů

Další nájemce získala administrativní bu-
dova Nordica nacházející se na nároží ulic 
Českobratrská a Soukenická. 

Od 1. 12. si 340 m2 kancelářské plochy 
pronajala společnost Grafton Recruitment, 
přední dodavatel personálního poradenství 
a jedna z největších nezávislých evropských 
firem vyhledávající zaměstnance napříč 
všemi sektory a pracovními pozicemi.

Grafton Recruitment vznikl v roce 1982 
a momentálně má sedmdesát poboček v se-
dmnácti zemích. V České republice byla 
společnost založena v roce 1994.

Na přelomu roku 2011/2012 se do této 
energeticky úsporné budovy přemístí také 
společnost United Energy Coal Trading 
(UECT), která zde bude působit na 155 m2. 
„Ostrava byla pro výběr sídla společnosti 
vzhledem k našim aktivitám v tomto regio-
nu strategickou lokalitou,“ říká Tomáš No-
votný, výkonný ředitel UECT. 

United Energy Coal Trading je hlavním 
obchodníkem s ruským a polským černým 
uhlím a exkluzivním prodejcem pro Českou 
republiku hnědouhelného lignitu z dolu Mi-
brag v Německu. Společnost nabízí ve svém 
portfoliu všechny druhy pevných paliv.  

Komplex Nordica poskytuje k pronájmu 
přibližně 12 000 m2, přičemž v současné 
době je pronajato pětačtyřicet procent cel-
kové plochy budovy. Dalšími nájemci jsou 
Okin/Verizon a UniCredit Leasing.  (red) 

Regionální rada Moravskoslezsko od-
souhlasila ve druhé polovině listopadu 
konečnou podobu projektu Estetizace 
přednádražního prostoru. „Schválena 
nám byla dotace ve výši 103 miliónů 
korun, dalších cca 50 milionů korun je 
financováno z rozpočtu našeho obvodu. 
Stavba bude zahájena na jaře příštího 
roku a trvat bude přibližně dvanáct mě-
síců,“ uvedl starosta městského obvodu 
Jiří Havlíček.

Celý projekt tvoří několik dílčích 
úprav. „Provedeme celkovou estetiza-
ci a zkulturnění prostoru před hlavním 
nádražím, zajistíme funkční propojení 
jednotlivých druhů veřejné hromadné 
dopravy, přibude zde nová točna pro 
dálkové autobusy, upraveny budou po-
vrchy chodníků a silnice. Vybudována 
bude rampa pro bezbariérový přístup 
k budově Českých drah, dispečink se 
zázemím pro řidiče a objekt s občerstve-
ním a veřejnými toaletami. Prodloužena 
bude ulice Skladištní, včetně smyčky 
autobusů. Zajistíme také sadové úpravy 
a dodáme nový mobiliář,“ upřesnil mís-
tostarosta Dalibor Mouka.

Součástí polyfunkčního objektu 
s věží bude bistro s krytou čekárnou, 
bezbariérové WC, zázemí pro řidiče, 
dispečink, krytá zastávka a hodinová 
věž s propagační plochou. Na oplocení 
bude v prostoru od kryté zastávky trolej-
busů po bistro formou zapuštěných nik 

Celkem dvaačtyřicet učeben 
ve všech základních školách, jejichž 
zřizovatelem je náš městský obvod, 
bylo zmodernizováno díky dvěma 
projektům, a to Modernizace výuky 
základních škol městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz – mul-
timediální vybavení počítačových 
a odborných učeben a kmenových 
tříd a Modernizace výuky základních 
škol městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz – specializované 
počítačové a jazykové učebny a la-
boratoře.

V jednatřiceti případech došlo 
k multimediálnímu vybavení nebo 
doplnění počítačových a odborných 
učeben a kmenových tříd. V jede-
nácti případech byly vytvořeny, či 
dovybaveny specializované počíta-

Jak už jsme v listopadovém vydá-
ní zpravodaje Centrum uvedli, Rada 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz podala dne 4. 10. Policii 
ČR trestní oznámení ve věci obecné-
ho ohrožení z důvodu úniku škodli-
vých látek do ovzduší. Reagovala tak 
na zjištění, kdy značná část území 
centrálního obvodu byla ve dnech 
22., 23., 29. 9. a 1. 10. zasažena úni-
kem škodlivých látek do ovzduší 
způsobeným pravděpodobně nedodr-
žením pracovního postupu při prová-
dění sanačních prací ropných lagun, 
nacházejících se v areálu po bývalé 
chemičce Ostramo. 

Policie ČR sice zahájila v tom-
to případě vyšetřování, nicméně 
konkrétní obvinění zatím nepadlo. 
„K podanému oznámení o úniku 
škodlivých látek při sanačních pra-
cích ´ostravských lagun´ lze nyní 
sdělit, že prověřování věci i nadále 
pokračuje. Kriminalisté realizova-
li podaná vysvětlení zúčastněných 
a vyžádali si stanoviska některých 
subjektů. Po zjištění všech potřeb-
ných informací bude ve věci rozhod-

Majitelé psů, kteří řádně zaplatili po-
platky i ti, kteří jsou od placení poplatků 
osvobozeni, si stále mohou v úřední dny 
po předložení občanského průkazu vy-
zvednout v budově Nové radnice (kan-
celář č. 147 - oddělení místních poplatků 
a pohledávek, odbor financí a rozpočtu) 
plastová pouzdra na sáčky na psí exkre-
menty, včetně 360 náhradních sáčků.

 Balíček se sáčky bude vydán také oso-
bě zplnomocněné majitelem psa. Stane se 
tak v případě, že příchozí předloží plnou 
moc podepsanou majitelem psa a proká-
že svou totožnost občanským průkazem.

S příchodem zimních měsíců a sně-
hové nadílky je nutno ještě důsledněji 
dbát na úklid psích exkrementů. Jistě 
každý občan Moravské Ostravy a Pří-
vozu potvrdí, že pohled na neodstraně-
né psí výkaly na zasněžených prostran-
stvích není nic příjemného. Nemluvě 
o tom, že děti by se rády na těchto sně-
hem zavátých plochách oddávaly zim-
ním radovánkám, ale psí nečistoty jim 
v jejich radosti brání. 

Nezodpovědnost majitelů psů se pro-
jeví také v okamžiku, kdy sníh roztaje, 
a na veřejných místech zůstanou psí ex-
krementy, na jejichž likvidaci musí být 
následně vynaloženy nemalé finanční 
prostředky. Na druhou stranu pokud pejs-
kař po svém čtyřnohém miláčkovi pra-
videlně uklízí, sám tak přispívá k čistotě 
v našem městském obvodu.  (inf)

Díky finančnímu příspěvku našeho 
městského obvodu a dotaci Státního fon-
du životního prostředí ČR ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí mohlo 
vyjet 360 dětí ze základních škol v Morav-
ské Ostravě a Přívozu na ozdravný pobyt 
do Karlovic. Ubytování bylo zajištěno 
v pensionu Iris nebo pensionu Redeta Gött.

Projektu Ozdravné pobyty dětí 1. stupně 
základních škol obvodu se zúčastnili ško-
láci s respiračními a dýchacími potížemi 
ze základních škol Gajdošova, Gen. Píky, 
Kounicova, Matiční a waldorfská Ostrava. 

Během těchto desetidenních pobytů 
v příjemném prostředí, které se nepotýká 
se znečištěným ovzduším, se žáci věnovali 
především činnostem souvisejícími s envi-
ronmentální výchovou – poznávali příro-
du, chráněnou krajinnou oblast, rozlišovali 
jednotlivé druhy rostlin a zvířat atd.

„Pobyt jednoznačně přispěl ke zlepšení 
zdravotního stavu žáků, a to zejména těch, 
kteří trpí dýchacími potížemi. Dle vyjád-
ření zdravotnice se také již po třech dnech 
výrazně upravil zdravotní stav alergiků,“ 
uvedla Dagmar Hrabovská, ředitelka ZŠ 
Matiční.

Jednotlivá environmentální témata se 
probírala pomocí her, pohádek, fotografií 
apod. Důraz se kladl také na pěstování 
dobrých sociálních vztahů mezi samotný-
mi žáky, ale i mezi žáky a jejich pedago-
gickým doprovodem. „Tyto vztahy se jistě 
v kladném smyslu přenesou i do běžných 
školních dnů,“ dodala D. Hrabovská. 

Její slova o tom, že projekt splnil svůj 
účel, potvrzuje rovněž Hynek Vojtasík, 
ředitel ZŠ Kounicova: „Děti si celý pobyt 
nemohly vynachválit, nejvíce se jim líbily 
vycházky do přírody a večerní programy 
plné soutěží, her, poznávání a sportová-
ní. Završením celého pobytu byl dětský 
karneval.  Pro žáky měl tento ozdravný 
pobyt na horách velký význam a smysl. 
Nejenom že si vyzkoušeli, že i bez rodičů 
to jde, ale naučili se mezi sebou navzájem 
komunikovat, tolerovat se a pomáhat si.“

Celkové náklady na projekt, který byl 
pro jednotlivé základní školy realizován 
od 3. 10. do 22. 11., dosáhly částky cca 
1,21 mil. Kč. Dotace činila cca 860 tis. 
Kč, další část financí poskytl náš měst-
ský obvod.

„Projekt byl vytvořen za finanční pod-
pory SFŽP ČR a MŽP.“  (peb) 
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Dotace�z EU�103�mil.�Kč�na estetizaci�přednádražního�prostoru

Základní�školy�už�využívají�
zmodernizované�učebny

Policie�ČR�stále�šetří�trestní�oznámení�
z důvodu�úniku�škodlivin�do ovzduší

Vizualizace�prostoru�před�Hlavním�nádražím�v Přívoze.�Stavět�se�začne�na jaře�příštího�roku,�hotovo�bude�v roce�2013.

Další�nájemci�míří�
do budovy�Nordica

Ozdravné�pobyty�
školáků�v�Jeseníkách

instalována grafická prezentace o archi-
tektu Camillo Sittem. 

Rozšířena bude také trolejbusová 
smyčka a upraví se kašna, jejíž nová 
podoba bude sestavena ze tří kompo-
zičních prvků: tryska s vodotryskem, 
„růže“ a pítko. Stávající kapacita pade-
sáti parkovacích míst před hlavním ná-
dražím bude navýšena na třiadevadesát 

stání, z toho pět pro ZTP. Zároveň se 
počítá s propojením mezi ulicí Nádraž-
ní a prostorem mezi ulicemi Nádražní 
a Wattova a vybudováním smyčky pro 
dálkové autobusy. 

V rámci celkové estetizace dojde k úpra-
vě zeleně, a to z estetických i pěstebních 
důvodů. Nově budou vysazeny dřeviny 
i v parkovišti podél budovy policie a na od-

lehlejším parkovišti na ulici Wattova.
V roce 2010 byla provedena nultá eta-

pa projektu Estetizace přednádražního 
prostoru v Ostravě-Přívozu, při které byl 
zrekonstruován přístřešek před budovou 
Českých drah. Investiční akce zahrnova-
la opláštění rámové konstrukce, osazení 
kruhových svítidel, ocelové konstrukce 
získaly ochranný nátěr atd.  (red) 

čové a jazykové učebny a laboratoře. 
Do jednotlivých učeben byly umís-
těny mimo jiné multimediální kated-
ry, interaktivní tabule s výukovým 
softwarem, dataprojektory, počítače, 
notebooky, ergonomický nábytek, 
zmodernizována byla také kantorská 
místa pro přípravu výuky. 

Náklady na oba projekty činily při-
bližně 17,6 mil. Kč, městskému ob-
vodu MOaP se podařilo získat dotaci 
z Evropské unie v celkové výši 14,4 
mil. Kč. 

Zbylou část financí (3,2 mil. Kč) 
poskytl ze svého rozpočtu náš měst-
ský obvod. 

Projekty mohl náš městský obvod 
realizovat díky dotacím z Regionál-
ního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007–2013.  (inf)

nuto,“ sdělila mluvčí ostravské poli-
cie Gabriela Holčáková. 

K tomu, aby se opět neopakovala 
situace z druhé poloviny září, která 
způsobila, že bylo ohroženo zdraví 
několika tisíc obyvatel našeho obvo-
du, má přispět fakt, že přímo v areálu 
ostravských lagun bylo instalováno 
pět nových měřicích stanic. Tyto mo-
nitorovací stanice mají hlídat, aby ne-
docházelo k případnému úniku oxidu 
siřičitého směrem na sídliště Fifejdy 
a Přívoz. Zároveň v areálu platí zá-
kaz těžení lagun v nočních hodinách. 
„V souvislosti s tímto problémem 
jsme zavedli pro občany novou služ-
bu. Na našich webových stránkách 
www.moap.cz jsme v sekci Důležité 
odkazy zprovoznili rubriku Aktuální 
stav ovzduší, která přináší aktuální 
přehled o kvalitě ovzduší v našem 
městském obvodu,“ doplnil Jiří Hav-
líček, starosta Moravské Ostravy 
a Přívozu.  (peb)
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Již od loňského roku provádějí pra-
covníci odboru sociálních věcí spolu 
s příslušníky městské policie namátkové 
kontroly heren v našem obvodu. Odbor 
sociálních věcí těmito kontrolami zjiš-
ťuje, zda se v nich nezdržují osoby, 
které pobírají dávky hmotné nouze, 
popř. rodiče nezletilých dětí – klienti 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Zatím poslední kontrola proběhla 
v pátek 21. října ve večerních hodi-
nách. Strážníci městské policie zkont-
rolovali celkem 19 osob, z nichž 6 bylo 
klienty odboru sociálních věcí – pří-
jemci dávek hmotné nouze, z toho 2 
byly matky nezletilých dětí. Kontrola 
tak prokázala, že tyto osoby nevyuží-
vají sociální dávky účelně v souladu se 
zákonem, tj. na zabezpečení živobytí 
a základních potřeb, navíc u matek 
nezletilých dětí vznikla pochybnost 
o řádném zajištění výchovy těchto dětí. 

Vzhledem k tomu, že současně plat-
ný zákon o pomoci v hmotné nouzi 
neumožňuje v případě podobných zjiš-
tění dávku odebrat, učinili jsme u těch-
to osob opatření, které znemožní na-
příště sociální dávky zneužívat hraním 
na automatech. Tímto opatřením je 
výplata dávek již od listopadu tohoto 
roku formou poukázek, za které lze 
nakoupit „pouze“ potraviny, toaletní 
potřeby a další zboží nezbytné pro ži-
vot. Poukázky neumožňují nejen plat-
bu v hernách, ale nelze za ně nakoupit 
ani alkohol a cigarety. Kromě toho 
s matkami nezletilých dětí bude dále 
pracovat oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí.

Kromě kontroly heren probíhají také 
noční kontroly restauračních zařízení, 
kdy cílem je ověřit, zda se v nich ne-
zdržují nezletilé osoby, popř. zda tyto 
osoby nepožívají alkohol. Také v těch-
to případech si pracovníci oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí rodiče 
zjištěných nezletilců předvolají a dále 
s nimi pracují v souladu s příslušným 
zákonem. 

Obdobné kontroly budou pokračo-
vat i nadále a kromě městské policie se 
do nich zapojí také Policie ČR. Chceme 
tak společně omezit jednak zneužívání 
sociálních dávek, jednak vést rodiče 
k řádné výchově jejich dětí.

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

Unikátní�bazilika�technického�věku
Záměr postavit v Ostravě ve Vítko-

vické ulici kostel svatého Josefa Dělníka 
přímo v hornické kolonii, navíc blízko 
Dolu Hlubina, dostal konkrétnější podo-
bu v roce 1933, kdy byl zpracován pro-
jekt.

Jako autor bývá někdy uváděn archi-
tekt Mademayer z projekčního oddělení 
Vítkovických železáren. Nicméně nej-
větší podíl na vzniku a podobě projektu 
nové baziliky i přilehlého salesiánského 
ústavu měla ostravská stavební firma 
Nekvasil. Vznikl tak jediný kostel této 
unikátní konstrukce v tehdejším Čes-
koslovensku a jeden z mála v Evropě. 
Hlavním iniciátorem stavby baziliky byl 
Antonín C. Stojan, pozdější olomoucký 
arcibiskup. 

Věž�s šestimetrovým�křížem
Příprava stavby kostela spadá už 

do roku 1921. Základy se začaly hloubit 
v prosinci 1935, v dubnu následujícího 
roku byla zahájena betonáž, v červnu 
pak posvětil arcibiskup Leopold Prečan 
základní kámen. Místo je silně poddolo-
váno, proto Vítkovické železárny začaly 
stavět ocelovou konstrukci na speciálním 
železobetonovém roštu, a do Vánoc pak 
byly dokončeny všechny zednické práce. 
V následujícím roce došlo na vnitřní úpra-
vy, umístěn sem byl oltář a zabudovány 
varhany. Návrh interiéru byl zadán ostrav-
skému akademickému malíři Janu Obšilo-
vi. V listopadu se uskutečnila kolaudace. 
Slavnostní benedikce (žehnání) se s vel-
kou slávou konala 8. prosince 1937. 

Chrám je trojlodní, věž je vysoká 28 
metrů a na jejím vrcholu je umístěn šest 
metrů vysoký kříž. Kostel svatého Jose-
fa Dělníka plnil svou funkci pro kolonie 

V hernách�se�
za sociální�dávky�
hrát�nebude

Z pěti�držitelů�prestižního�certifikátu�jsou�tři�z našeho�úřadu

Unikátní�ocelovou�konstrukci�nového�
kostela�svatého�Josefa�Dělníka�
dodaly�Vítkovické�železárny.

Současná�podoba�trojlodního�kostela�svatého�Josefa�Dělníka�ve Vítkovicíké�ulici,�
včetně�přilehlého�ústavu�salesiánů�Dona�Bosco.

Hlubina a Šalamouna, ale jeho smyslem 
bylo především salesiánské působení 
mezi mládeží v Ostravě. Kostelu se pro-
to říká podle zakladatele salesiánů – Don 
Bosco. Konaly se v něm pravidelné boho-
služby i za německé okupace, a pak ještě 
v prvních letech komunistické diktatury.

Víra�a moderní�umění
Po architektonické stránce představo-

vala stavba katolického kostela svatého 
Josefa ve Vítkovické ulici zcela nový typ 
sakrální stavby, jaká u nás zatím neměla 
obdoby. Máme tu prostou trojlodní bazili-
ku ze zcela nových materiálů; šlo vlastně 
o modernistické pojetí. Kdo stavbu viděl 
v prvopočátcích, měl spíše dojem, že 
zde Vítkovické železárny staví jednu ze 

svých výrobních hal. 
Chrám byl konstruován jako vyzdí-

vaný ocelový skelet. Ukázalo se, že víra 
v technickém věku se nemusí zříkat ta-
kových vymožeností, jakými jsou třeba 
ústřední topení anebo kříž na věži, který 
za noci svítil zdůrazněn neonovými zá-
řivkami. Někteří konzervativně zaměření 
věřící tvrdili, že je to „amerikánství“.

V roce 1950 byli salesiáni z Ostravy ná-
silím odvezeni, nicméně kostel dál sloužil 
k bohoslužbám, a jistým konspirativním 
způsobem byl také místem náboženského 
vzdělávání, zvláště pak v roce 1968. 

Jenže o pět let později, za nejtužší nor-
malizace, rozhodl městský výbor KSČ 
v Ostravě, že kostel musí být zrušen, což 
na schůzi pracovníků ideologického oddě-

lení (přizváni byli také zástupci městské-
ho národního výboru) bylo zdůvodněno 
protistátními aktivitami salesiánů v ob-
rodném roce 1968. Tehdejší ostravský 
kaplan a pozdější pomocný biskup Josef 
Hrdlička sloužil na jaře roku 1973 v silně 
emocionální atmosféře poslední mši.

Po listopadu 1989 byl kostel znovu 
vrácen svému účelu, v prosinci 1990 se 
zde konala děkovná bohoslužba. O rok 
později, rovněž začátkem prosince, po-
světil arcibiskup Jan Graubner čtyři nové 
zvony z dílny Marie Tomáškové v Brod-
ku u Přerova. Poprvé zazněly na Štědrý 
den. K tomu zbývá dodat, že veškeré 
umělecké práce spojené s obnovou kos-
tela svatého Josefa Dělníka vedl architekt 
Václav Dvořák.  (na)

Dušan�Koza:�Judo�se�musí�dělat�poctivě,�a úspěch�se�dostaví
Dušan Koza (ročník 1975) se judu vě-

nuje od svých deseti let. Aktivní kariéru 
ukončil v roce 2004 poté, co získal seni-
orský titul mistra republiky v kategorii 
do 81 kilogramů, a sám dnes přiznává, že 
tehdy cítil, že po sportovní stránce dosáhl 
maximum. Absolvent ostravského spor-
tovního gymnázia nakoukl také do do-
rosteneckých, juniorských i seniorských 
reprezentací a zúčastnil se juniorského 
mistrovství Evropy ve Španělsku. 

V současné době Dušan Koza trénuje 
judistickou mládež v 1. JC Baník Ostrava, 
přičemž pod jeho vedením se dorostenec-
ký tým stal po devatenácti letech mistrem 
České republiky. 

Dá se říci, že tento dorostenecký titul 
je váš největší trenérský úspěch?

Určitě. Pořád se beru za začínajícího 
trenéra, u dorostenců jsem dva roky. Za-
čátky nebyly jednoduché, protože kluci 
byli zvyklí na jiný režim. Já však trénuji 
podle svých metod a podle toho, co si mys-
lím, že je správné a toho, co jsem si ově-
řil během svého života, že funguje. Kluci 
postupně tu moji cestu přijali. Není to nic 
světoborného! Snažím se prostě svým 
svěřencům vštípit, že se judo musí dělat 

Místostarosta� tomáš� Kuřec� a  úspěšně� pracovnice� odboru� sociálních�
věcí�ÚMOb�MOaP�–�Jana�Klárová,�Alena�Antoszyková�a Renáta�Kunzová.�
Na snímku�je�také�Hana�Vývodová�(druhá�zprava),�vedoucí�testovacího�
střediska�ECC.�

trenér� Dušan� Koza� (vpravo)� se�
svým�svěřencem�Jakubem�Králem.

poctivě, že nejde nic ošidit a že se tomu 
musí dávat skoro všechno. Ti kluci musí 
být dva zájmy – školu a judo. Pokud chtě-
jí být dobří, nic jiného nemůžou stíhat… 
Také se s nimi snažím individuálně hovořit 
a věnovat se jim. Samozřejmě musím být 

přísný i na sebe, a ani já, pokud jde o tré-
nink, přípravu atd., nesmím nic flákat. Ti 
kluci prostě musí cítit, že i trenér dělá vše 
poctivě, žije s nimi a také chce ten úspěch. 

Jaké atributy rozhodly o tom, že titul na-
konec slavil váš tým? V čem jste byli lepší?

Jestli jsme byli lepší, nevím, družstvo 
Železo Hranic bylo také dobré. Nicméně 
těch faktorů, proč jsme vyhráli, se sešlo 
více. Jednak Hranice byly favorit, a ten to 
má vždycky těžší. My jsme byli v roli, kdy 
jsme jim chtěli dokázat, že rovněž chceme 
vyhrát. A také si myslím, že se mi povedlo 
kluky optimálně namotivovat, aby před-
vedli své maximum. Určitě náš triumf 
podpořily i dobrá psychologická příprava 
a načasování formy ve správný okamžik. 
Výkon kluků byl opravdu fantastický.  

Proč jste se vlastně vydal na dráhu 
trenéra? Co vás na této práci lákalo?

Už jako aktivní závodník jsem dělal 
trenéra, ale tehdy jsem to bral jako pomoc 
oddílu, protože tomu prostě scházeli tre-
néři. Trenéřině se věnuji asi patnáct let, 
od žáčků a benjamínků jsem postupně 
přešel k dorostencům. Předávání zkuše-
ností mě baví. Myslím si, že judo umím 
a rozumím tomu. Trénování se chci věno-

vat nadále, momentálně si dodělávám tre-
nérskou školu v Olomouci, kde měl bych 
získat trenérský stupeň první třídy.

Myslíte si, že někteří z vašich svěřen-
ců se mohou výrazně prosadit i mezi 
seniory?

Dva až tři jedinci by na to měli mít. Jde 
hlavně o to, aby se jim po střední škole 
podařilo získat dobré podmínky pro dal-
ší přípravu. Do budoucna se chceme za-
měřit na spolupráci s nějakou vysokou 
školou, což by klukům umožnilo, že by 
mohli dostatečně kvalitně trénovat a při-
tom studovat. Prosadit se v seniorech je 
totiž velmi těžké.

Komu byste judo jako sportovní ak-
tivitu doporučil?

Judo je určeno klukům i holkám, což je 
velká výhoda. Lidé se často domnívají, že 
když je někdo grázl, je pro něj judo ideál-
ní, což já si nemyslím. Podle mě je judo 
vhodné pro inteligentního člověka, který 
dokáže přemýšlet, a zajímají ho třeba ne-
tradiční sporty. V pozdějším věku se pak 
může zaměřit na východní filozofii. Víme, 
že konkurence ostatních sportů je obrov-
ská, ale naštěstí zapálených dětských ju-
distů máme dost.  (peb) 

Alena Antoszyková, Jana Klárová a Re-
náta Kunzová z odboru sociálních věcí 
Úřadu městského obvodu MOaP získaly 
Evropský certifikát v sociální péči (Euro-
pean Care Certificate – ECC). 

Certifikát, který od letošního roku udě-
luje Certifikační středisko ECC pro Mo-
ravskoslezský kraj, prozatím obdrželo 
na základě úspěšně zpracovaného testu 
pouze pět sociálních pracovníků v Mo-

ravskoslezském kraji. Certifikát s platností 
v šestnácti evropských zemích předala 4. 
11. pracovnicím našeho úřadu Hana Vývo-
dová, vedoucí testovacího střediska ECC, 
k úspěchu pogratuloval i místostarosta 
Tomáš Kuřec. „Toto ocenění není první, 
a předpokládám, že ani poslední, který-
mi se dokumentuje skutečnost, že kvalita 
poskytovaných služeb a odborná úroveň 
pracovnic odboru sociálních věcí našeho 
úřadu snese srovnání na celorepublikové 
úrovni,“ uvedl Tomáš Kuřec. 

Prostřednictvím Evropskému certifiká-
tu je zajišťována kvalita poskytovaných 
služeb a zvyšují se vědomosti pracovníků 
v sociálních službách. Zaměstnavateli na-
opak certifikát ukazuje, jaké jsou znalosti 
jeho zaměstnanců. 

„Snažíme se celoživotně vzdělávat, ne-
boť získané znalosti a dovednosti jsou vždy 
tou největší devizou v rámci vykonávané 
práce,“ řekla ke svému ocenění Alena An-
toszyková.  (peb) 

Mikuláš�Končický�obdržel�
Řád�Bílého�lva

Významné pocty se 28. 10. dočkal 
brigádní generál ve výslužbě Mikuláš 
Končický (1925), který žije v našem 
městském obvodu. U příležitosti výro-
čí vzniku samostatného českosloven-
ského státu totiž obdržel na Pražském 
hradě Řád Bílého lva, a to za zvlášť 
vynikající zásluhy o obranu a bezpeč-
nost státu a vynikající bojovou činnost. 

Mikuláš Končický je čestným ob-
čanem města Ostravy a také poslední 
žijící český tankista osvobozující Os-
travu během druhé světové války. 

Generál Mikuláš Končický vstoupil 
jako dobrovolník v roce 1944 do čes-
koslovenského armádního sboru v So-
větském svazu a jako velitel tanku se 
také zúčastnil dukelské a jaselské vo-
jenské operace a podílel se na osvo-
bození Prahy. Po válce patřil mezi 
špičkové vojenské odborníky v ob-
lasti tankové techniky. V roce 1970 
byl za svůj odmítavý postoj k okupaci 
naší země vojsky Varšavské smlouvy 
z armády propuštěn. V Ostravě byd-
lí od roku 1975. Je nositelem mnoha 
vysokých našich i zahraničních vo-
jenských vyznamenání. Jako aktivní 
funkcionář Českého svazu bojovníků 
za svobodu a Československé obce le-
gionářské, kde vykonává funkci před-
sedy ostravské jednoty, svým veřejným 
vystupováním přispívá k udržování 
a šíření odkazu národního odboje.

Rozhovor s generálem Mikulášem 
Končickým si lze mj. přečíst ve zpra-
vodaji Centrum – listopad 2010.   (peb)
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